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*סננ לש התנותח :זפלת ןועדג
ה תע .הנושאר וב הניחבה ירדואו בוטרה טלפסאה לע ללוגתה שאוב לש שטורמ רגפ
ג לשה רישפה רבכש ףא ,םתארקלו רהה תועלצ לש ןורחאה לותיפל ךומס ויה
ר הל דגנמש דצב .יקסה־ילולסמ לש תמוסרפה־תוזרכ וצא ,םירעוימה תונורדמב
ו ימימו רהנה לע עקבנ הז־התע חרקה .רהנה הלגנ הרבעמו לזרבה־תליסמ התווטנ
ם תאצ תא וחלחילש םשגה יפוזריז .הקומע המדרתמ םיציקמ ,םינ־אלו־םינ ודמע
ת א קילדהל ךירצ היה חונו ןבייה־וינל ךומס תפעוז רטמ־תפוס וכפה קרוי־וינמ
. שיבכב העונתה הלקוה האלהו םשמו תורהבתהה הלחה דרופטרהב .טאהלו םיסנפה
ה ניחבה איה .ןרופיצ תסגונ איהש חכונ ,הרבעל טבמ ותווזב ,םמוד הבשי ירדוא

.הבשומב תפנטצמו הדי תטמוש ,הכובמב הכייחו וטבמב
.הלמלימ ,"ןיחצמ ןיידע הז ,ןולחה תא רוגס"
ל עמש טולישהמ .רוחאמ רהה תא ריתומ ,רשגה רבעל עסנו שאובה רגפ תא ףקע חונ
־ תודעסמ ,םיקדנופ ואבו ופכת התע .׳גלוקה־תרייע אובמב ויה יכ ול רווחתנ רשגל
־ גמ ,תוינוכמל־תורבק־תיב ,םיגהנ לש עונלוק ,חוכ־תנחת ,רגרובמאה־ינכוד ,םיגהנ

.עיפוה תויונחה־זכרמ ,וכלהו ופפוטצה םיתבה .ירוטאינימ ףלוג־שר
."חונ ,טאל עס ,אנא"
ת ינוכמה־יארב .טאהל לוכי היה אל ,הלוקל הבנגתהש תונבצעה תמינב ןיחבהש ףא
.וירוחאמ תחתמתמ תוינוכמ לש הכורא הרוש הליג
."םינש שלשמ רתוי ןאכ יתייה אל" .הקדטצה ,"רוכזל הסנמ ינא"
: הקעטצנ הינש התואבו קלדה־תשווד לע ץחל חונ .ינבצע רפוצ ליעפה רוחאמ והשימ
"!הסינכה תא ץימחמ התא" ,הגהל הדי תחלוש "!רוצע !רוצע"
ה ימודב הצווכתה ירדוא .ידמ התע היה רחואמש קר ,ולוק תא םירהל ןווכתה אל חונ
ר וחאל בבותסה זאו .הריישה םות דע ןיתמהו קלד־תנחת לש הבחר ךות לא הטס תע
ל ש תוינוכמ אלמ היה ןולמה ירחאמש הינחה־שרגמ .הרצה הסינכה לא טא עסנו

־ רכמימל תונחה דיל ךא .ןיימבו טנומרווב יקסה־ירוזאמ ורזח וא ועסנש םישנא
י דנלגניא־וינ לש הקיתע הרכרכל םותר ןבל ץע־םוסל ךומסב ,ןולמה לש תוקיתעה
ע גר .תינוכמה תא חונ ליחשה וכותלש יונפ חויר דוע רמשנ ,הרבעש האמה ןמ
.וינזאמ שומל ןאממ ןיידע ותקעצ דהו ,הקיתשב תבשל ופיסוה ךשוממ דחא
."חונ ,יל חלס" .הגהה לע ודי לע הפכ תא החינה ירדוא
.תופייעב טלפ ,"קועצל ךירצ יתייה אל"

א וה .ןולמה־חבטממ םילישבת לש חיר ויריחנל בנגתה תינוכמה ןולח תא חתפשכ
ו פכ תא השיגה ירדוא .קומע םשנו ויניע םצע ,ןוחטבה־תרוגח תועוצר תא ריתה
.היפ לא
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. "ונינש ליבשב קזח תויהל ךילע .םישק םימי ינש הלא ויהי" .השחל ,"בוט היה"
ו ל ויה תובר תויונמדזה .ןולמה לש תירוחאה הסינכה רבעל העיספהב הב טיבה אוה
ה הובג .שדחמ האתשה דימת ךא ,תונורחאה םייתנשב ,יתודליה הארמל לגרתהל
ש וחכ הראווצ ,ידמ תוכורא הידי ;ןתומ־תלגלגע ךא ,הקד ;תירירווא אל ךא ,התיה
, שמחו־םירשע רבכ הל ואלמ .יתודלי ,ןבל םכויחו םיינשייב םיחותפה הינפ ;ידמ
ל ש הטיסרבינואב תיניטלל הצרמ איה ,הלש רוטקודה־תדובע תמלשה ךות ,הנש הזו
א לש םדריהל תלגוסמ התיה אל תולילב .׳גלוק־תרענכ התארנ ןיידע ךא ,קרוי־וינ
.ויתועורזב
. הנתמהה־םלוא לא עיספהו תודווזמה תא איצוה .תינוכמהמ חיגהו ובשוממ רעננ חונ
. "יליבשבו יתשא ליבשב רדח םתרמש" .הלבקה־ןחלוש ינפל ומצע גיצה ,"ימעךב חונ"
ת א ודירוהב ,הלבקה־דיקפ רמא ,"המדקימ הדיקפהש ׳גלוקהמ הרענ ןאכ התיה"
."םכליבשב קתפ םג ןאכ שי ,הנה" .תוחתפמה־חולמ חתפמה
. םיירהצ לוכאל שגינו ורשקתה .ביילק לצא ונחנא" :תחא הרוש קר ליכה קתפה
ת ינטבחו תיטא תילעמ וז התיה .ירדואל קתפה תא ריבעה תילעמל ךרדב ."אבא
ל ש הקסהה־תכרעמב םג םוגפ היה והשמ .ויעמ וצפיק תישילשה המוקב הרצעיהבו
ר כ ךילשהו ,הינחה־שרגמ לע ףקשנש ןולחה תא ףדה .העיזב לבט הרהמ־דע ;רדחה
ם ע תינופלטה התחישל בישקהל היה לוכי תודווזמה תקירפ ידכ ךות .דייאמה לע

.הירוה
ת א .ביילק לש ותריד טוהירב עייסלו יסננ לש הדיב זוחאל ,לומתא דוע ואב הירוה
. יופצ־יתלב הכ היה לכה .ידמל תדחופמ חתיה יסננ .תמדוקה ותשא הלטנ ויטיהר בור
־ חרזמ לש תינרדומה הירוטסיהה לע להינש רנימסה ךלהמב ,הב בהאתה ביילקשכ
־ הצרמ היה אוה .םישדח םיאושינ ידיל איבי רבדה יכ אוה םג ןיידע עדי אל ,הפוריא
ק ר אל ,הנשל ךרכהמ קתניהל תנמ־לע הלבקל תואינש הרשמ /גלוקב חרוא
ל ע .רירגשכ ויתונויסנ לע רפסה תא בותכל ףא אלא ויאושינ ןולשכמ ררוואתהל
ה תיה יסננ .דלומה־גח תרגפל קרוי־וינל התאצ ינפל םוי יסננ ינפב הדוותה ויתושגר
. התטלחהב החפשמה לכ ףותישל הכרצנ איה .תרשואמו הללמוא ,תשערנ ,תררחוסמ
, שמחו־םיעברא ןב היה ביילק .תונורתיה לע תוערגמה וליפאה ,הנושאר הייארב
ק ר אל ,קלח לכ םהב היה אל יסננלש ,תונויסנ סומע היה אוה ;םירשע תב איה
, היבמולוקב עדונ רוסיפורפכ קר אלו ,םינש שלש ךשמ תורתוכ רטיע ומשש טמולפידכ
־ רדחל התוא הלטנ ןוטס תרבג .תלבלובמ התיה יסננ .םינב השולשל באכ ףא אלא
. זיזפ דעצ לכמ ענמיהל החיטבמ ,׳גלוקל הרזח יסננ .םלש םוי תחישל הלש תוטימה
.היסוריא תא רשבל הלצליצ ןכ־ירחא עובש
ם ישוכהו םינקירוטרופהש 13־ה בוחרב דיחיה תיבב ,ןטהנמב זא וררוגתה חונו ירדוא
ה לחהו ,ירדוא המייס ותואש ׳גלוקל המשרנ יסננ .רגבתת דחא םויו איה הדלי ןיידע
ה חלצההש קר ;רויצה־ןכ חכונ ,ןמזה בור וב רגתסהו וידוטסל ירוחאה רדחה תא
ן יידע .רויצ םוש רוכמל חילצה אל אוה .םידייצ הצרש קרוי־וינ .האלהו ונממ התיה
םג ילוא ׳החונ השגרה ול תתל לכה ושעש ,הירוהל וא ירדואל רבדה עירפה אל
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. תובהלתה התואב החפשמה־גוחל ותוא הלביק אל יסננש לע םהלש םשאה ישגר לשב
. תחשומ אל ךא ,יכונא רוצי דימת התיה יסננ .התוחא תא ןיבהל ותוא השקיב ירדוא
ה לחהו ,ירדוא המייס ותואש ׳גלוקל המשרנ יסננ .רגבתת דחא םויו איה הדלי ןיידע

ה ב התוחא תורחת יכ הנימאה ירדוא .ירדוא רבכ התכז םהב םיסרפ םתוא ףוטקל
ע דיש םושמ קרו ,ךכ לע ולשמ תועד ויה חונל .טרופס לש רוהט רצי ךותמ קר העבנ
ה רזומ השוחת התע הררוע ךכ לע הבשחמה .ובלב ןתוא רמש ירדואל הנבאכת יכ
ה מייס ירדוא .עלקנ הכותלש החפשמה לש תוילאטנמל לגתסהל השקתה ןיידע .ונטבב
ה צלוח ףילחהו וינפ תא ץחרש דע התכיחו קורפל רומגי םרטב הירוה םע התחיש תא

.הבינעו
ג לשה־קוליס־תוינוכמש רוכע חרק שוג הבגתה ועסנ וב ישארה בוחרה הלעמב
ם יתב הלו הנטק תידנלגניא־וינ הרייע התיח וז .חתנ רחא חתנ ונממ וסגנו והורקריק
א ל התירורפא .ריישקרב־ירה ןיב רגוסמ קמע בלב התיה תנכוש .םיינרמוי תונונגסב
־ ואינ ןקויד לעב קנב דיל ופלח םה .םהשלכ םירייתב תובהלתה ררועל היושע התיה
־ תיב ,״המארדל הימדקא״ל רבעמ .תיתוג־ואינ היסנכ ,תיטנזיב־ואינ היריע ,יסלק
, טקוש ידדצ בוחרל ותוא הטוינ ירדוא .׳גלוקה ינבמ תולגיהל ולחה ,ימוקמה עונלוקה
ר מית ןבנבל ןשעש תיתמוק־תלת ץע־תתקיבב רג ביילק .םיתובע הציקוב יצע רוגח
ה צאו הצוחה ירדוא הצפק ,תינוכמה תא תונחהל םייסיש דע ןיתמהל אלב .התבוראמ

.המינפ
ת ויחאה יתש לש םישגרנה תולוקהו החותפ התיה תלדה .וטאל תוגרדמב ספיט חונ
 הסרוכב בושי היה ןוטסו חאב ובהביה ץע־ירזג .תוגרדמה־רדח ללח תא ואלימ ןמאו
־ ףיעצו טרופס־ןרוטקמ שבל ןוטס .ונתוחב טיבהו םירוגמה־רדח חתפב דמע חונ .הדיל
ה עפש דימתש ,ותוזח ךא ,ותצלוח ךותל בוחתו וראווצ תא ףפול היה ינרדנג ישמ
ה פהפי ןוטס היה ותוריעצב .הרופאו העגי המ־םושמ התע התארנ ,ימצע־ןוחטב רדה
. ןוממב םג היה רישע ,תוימינפ תולחמל עדונ החמומכ ,התע .דבלב תויציבמאב רישעו
ת ויללכ תורימא ויה םניב ופילחהש םילמה .ותא חחושל לוכי אל ךא חונ תא בביח אוה
ם יימוי קרש ףא ,תכשמתמ הקד ךשמ םוחב ופכב זחאו םק חונב וניחבהב .תוצלה וא
ה מצע הריקפה ,םיקורמת־תייוסכו וג־תחפוטמ ,ןוטס תרבג .הנורחאל וארתה זאמ ופלח
ו ניא םלועל יכ הזיגרמ השגרה התוא שיגרהל בוש ול החינהב ,חונ לש ויקוביחל
. תוצבושמ רמצ־יסנכמ השבל יסננ .לבקל הנכומ איהש תוקישנה לכב התוא הכזמ
, וב וקישה אלש ,היתפשו הייחל תא תוריהזב חונל השיגה היניע תא תמצוע איהשכ
.ותסינכ תעב ודמע ובש טפשמה תא םילשהל וזפחו ינשער ץומצימ ועימשה
י נש ,ןויבירט־דלורה ,םמייט־קרוי־וינ .םינותע לש המירע חונל הריבעה ןוטס תרבג
ה לודג הנומת העיפוה ןושארה ודומעבש ,טזאגה ,דחא ימוקמ ןותעו ןוטסובמ םינותע
רמל המישרה ״! ותדימלת תא השאל אשונ רוספורפ״ ,הנמש תרתוכ תחת יסננ לש
ת א קר ורסמ יסננב וקסעש תורושה יתש .ביילק לש ועקרל השדקוה הנומתה תולג

.קרוי־וינב הירוה תבותכ
יסננ .הז תא הציפמ סרפ־דטיישוסא" .ןוטס תרבג הבהלתה ,"היצסנסל היה רבדה"
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ה עידיה תא ודצ םה .היזיבלטהו וידארה תושדחב תרכזנ איה רקובה לכ ,הנכסמה
."םושירה־דרשמבש םיאושינל םידמעומה תמישרב
.חונ רמא "?תמאב"
־ אלב .וילע םימרועמה םיפדב ןנובתהו הניפב בצינש הביתכה־ןחלוש לא ברק אוה
.המוקממ תצפוקה יסננ הארמל וטמשו רזח ךא ,דחא ףד םירה םישמ
."ביילק תא ןבצעמ הז !עגת לא״

."רעטצמ"
ת טיסרבינוא לש האצוהה־תיב" .ןוטס תרבג הלצנתה ,"ולש הנורחאה הטויטה וז"
."ויתסב רואל רפסה תא איצוהל דמוע היבמולוק
.ויתפש לע ראשנ סמונמהו ףייעה וכויח ."יפוי" .ושאר ענעינ חונ
ב ותכל לגוסמ היה אל אוה .ןוטרש לע הלע זאו ןמז ןומה דיה־בתכ לע דבע אוה"
.יסננ הכישמה ,"׳ןכ׳ ול יתרמאש דע תפסונ הלמ ףא
ן וטס תרבג .חונ לע חספש לוגיע יצחב התוחא לא הירוהמ וטטוש תוצצונה היניע
ה ילע יכ יסננל ריכזהו ונועשב ץיצה ןוטס ךא ,גנועו היפיצ טבמב התוא הרקס
ר שאכ הפלח הקדמ תוחפו התלע יסננ .לוכאל םתאצ ינפל םידגב ףילחהל תולעל
.הלעמלמ התקעצ עתפ העמשנ
״? הרק המ״ .הילגר לע הדרחנ ןוטס תרבג
י תצצה .רחמ שומיש ללכמ תאצל תדמוע ינא !יתיליג המ שחנל ילכות אל ,אמא ,1ה"
."ילש םויה רחמ .חולב
. ןותעב וינפ ןמט חונ .םר לוקב הקחצ ירדוא ;ינחכחכ היה ןוטס לש וכוחיג
."םירועיש־תנכהב םכלש שבדה־חרי תא ילבת" .ןוטס תרבג הזיתה ,"דומח"
"!טייראה" :ארקו ויתובג ףיעזה ,ויניע תא הב ןתנ ןוטס
.יסננ התחימ ,"ילש שבדה־חרי תא ץימחהל הצור אל ינא לבא"
."ןמזמ היה ךלש שבדה־חרי .םידגב יפילחה"
ם עפ אל .רבכמ חונל העודי התיהש רוביד־תמינ ,שבויב תאז הטלפ ןוטס תרבג
. תוינטירופ האנש איה .היתונב תא התכיז וב םדקתמה ךוניחב וינפל הרדנגתה
א ל יסננ .ןהידידי םע ןימ־יסחי ומייק היתונכש הדבועה תא הלכיע שפנ־תולשב
א ל קר הל הצעי ןוטס תרבג .ביילק םע הלש ןימה־תוקתפרה תא הנממ הריתסה
.׳גלוקה יקוחב שגנתהל אלש ,םיזגהל
ן זוא התרכ ןוטס תרבגו ,םמייטב לעלעל לחהו ויפקשמ תא ןוטס ביכרה רשאכ
ם ירוגמה־רדחמ חונ אצי ,טוהירה ךרעמב םיפסונ םייוניש לע ירדוא לש היתונויערל
ה יזיבלט טלקמו םידגב־ןורא ,תוטימ יתש ובו רדח היה ונימימ .ןורדסמה קמועל דדנו
ח רכומ הז .היזיבלט לע םהיתותע ותחיש אל םדועמ ביילקכ םילאוטקלטניא .ןשונ
ו לתנ תוברח יתש .םהיבא לצא חראתהל םאובב ביילק ידלי םיהוש וב רדחה תויהל
ן וטס לש תדחוימה ותמורת קפס ילב התיהש החונתב תוטימה תחא לעמ בלוצמב
, תוקיתע גוציי־תוברח ויה ולא .תוריק לע םירבד תולתל בהא ןוטס .טוהירה ץמאמל
ונוימדב בצעל הסנמ ,ןחכנ דמע אוה .ןהלש ףסכה־ינדנ לע םיקוקח תלשוש־ילמסש
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ז  הילגנא תכלמ לש התרתכה סכטב ברח רגוחו תופתכ רטוע ,הלוצא־ידמב ביילק תא
א רוק ןוטס תא עמש עתפ ךא .תילגנא הלוצא לש תובר תופיט ויה ביילק לש ומדב

.רוחאמ וילא
, םירוכיש ןאכ ןיא ? המ ,13־ה בוחרב ומכ אל ? דנלגניא־וינב תויהל הז ךיא ,חונ ,ןכבו״

"?המ ,םינקירוטרופ ,עשיה־אבצ
ת ונרקסה ןייעמ .הממד הררתשה ,הלאשנ הבש חורב ,הלאשה לע חונ הנעש רחא
ת א תושעל לחהו וסיכמ םיפוצ־רלוא ףלש ןוטס .תוללדיה ינמיס הליג ןוטס לש

.ידמ רתוי תחתמתמ תאזה הקיתשה ,חונ רהריה ,והשמ רומא .וינרפיצ
״? הנורחאה תבהמ םג םיררחתשמשכ שגרמה ךיא״
. הלאשה לע הבוט־תרכה םג הב התיהש ,ןוצל־תצירקב ןוטס בישה ,"עדוי התא ,וה"

."ףסונ םידגב־ןוראב הכוז ךא הסנכה־סמ יוכיז דיספמ התא"
ת רבג תא ועמש ךכ ךותבו ,וב הקרפנ התימ לש תמיוסמ תומכש טק עגר וקחצ םה
.תאצל ןוכיהל םהל תארוק ןוטס
.תונעל חונ זפח ,"דימ"
ד ע הנתמהב איצומ ינא ייח יעבר־תשולש" .ןוטס טנס ,"תוניצרב ןתוא לבקת לא"
ת א ןיידע ריכמ ךניא" .וסיכב ונמטו רלואה תא לפיק אוה ."שבלתהל תורמוג ןהש
י נא .הגוש התא ךא ,ךלש איה הנורחאה הלמהש בשוח התא .תיאקירמאה השאה
."תונב שש יל ןתנ אלש לאל תודוהל קסופ ינניא
ת ועצהה לכ לע תמעזנ דגנ־תפקתה יסננ הכרע ןהב תוקד רשע רחאל ,ףוס־ףוס
ו יה ץוחב םשגה תופיט .תלדה לא םלוכ ונפ ,טוהירב םייונישל ירדוא התלעהש
ן אכ התליב איה ;ירדואב היגלטסונ ומיעפה ׳גלוקה יניינב .וקספ שיחו תוקיקד
ל ע תחנאנו תחנוג יסננ הלחה הז אשונב החישה תעגב ךא ,תואלפנ םינש עברא
ש יח .הילע לקה רבכ ןהילע רובידה .הועירכהש םיאושינה תויעב ןויליממ תחא לכ
, רוחאמ וכרתשה חונו ןוטס ירדוא ,םינפל ועספ יסננו ןוטס תרבג .החפשמה הגלפתה
ת א קבח ןוטס .חונב־אלש שחו ןהינפוא לע הביכרב ופלחש תויטנדוטסב טיבה חונ
ה נווכה יכ ןיחבהל אלב ,היגשיה לע םיחבשו תואמחמ הל קלחו ירדוא לש הפתכ
.ךכ־לכ הפוקש טקה ומואנ לש תרתוסמה
ה תא .חונ ,םינק־לטוק ךניא התא םגו ?הטיסרבינואב תדמלמ ךליגב הרענ וזיא"
ם ישדשדמ םתאש המדנ םכל .םכינשב ריבכ ןומא יל שי .לודג ןמא תויהל דמוע
ם תא וב טועפה ןמזל האוושהבו ,יתונש לש הביטקפסרפה ןמ ךא ,דחא םוקמב
"!ילטנמונומ אוה םכתומדקתה בצק ,םיעסופ
ג ילפהל ןוטסל רשפיא אלו רובעל וכרצוהש קחרמה היה ןטק ,חונ לש ותחוורל
. םהב יעבט הכ היה אל ןוטסש םג־המ !רהועיגוה דימת הז ןוגכ םימואנ .םירבדב
ב יילק לש ודרשמ .שידח תיכוכז־ןינבב הנכש ׳גלוקה לש הירוטסיהל־הקלחמה
ו תבתכל םעמ םורינ ביילק .קופדל אלב תלדה תא החתפ יסננ .הינשה המוקב היה
ר אשה וסנכנ םייתניבו ךשוממ ףופיגב םמצע תא ודביא םה .גונעתב הלוהמ העתפהב
.תלדה תא רגס ,ןורחאה ,ןוטסו המינפ
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ת פפלתמ תרחאה ודי דועב ,תחאה ודי תא םהל טישוה ביילק ,"םס ,ייה ,טייראה ,ייה"
ץ וחלל המ־םושמ חכש ךא ,דוד־תקישנ ירדוא ייחל תא קשנ אוה ,יטנג ינתמ ביבס
.חונ לש תטשומה ודי תא
רמ תא ךיא" .תולודג םיניעב וילא תצחלנה ,יסננ לא שחיל ,"תנוירפוס ,ייה"

"?השיג
."תונבצעמ התמ"
.םינש שלשב הנממ היה ריעצ .ןוטס תרבג רבע לא שיובמ טבמ קימחה ביילק
.ןוטס רקח ״? ביילק ,םינותעה תא תיאר״
."םס ,ןיידע יתקפסה אל"
.ןוטס תרבג הרמא ,"םימעטמ הזמ ושע םינותעה"
.ביילק רמא ,"ששוח ינא ,ךכמ ענמיהל היה רשפא־יא"
־ תחוראל ךתוא תחקל ונאב !ילש ןוריקי ,מממוא" .ומטח הצק תא הקשנ יסננ

."םיירהצ
ל ש קתקתמ חיש־וד הז עודמ ,הדעסמב םתבשב רהרהמ ומצע חונ ספת ,קיחצמ
ם ילמהשכ עמשימל םייתעבש רזומ הז ירה ?תלוזה ןזוא תא זיגרמ הכ םיבהאנ
ב הואמ אוה יכ ול ררבתנ יתמ הדוותה ביילק .ביילק לש וליגב םדא לש ויפמ תואב
לכ והודירחהש תויטנאטובדה ןמ תחא איהש בשח !הליחתב ךכמ דחפ אוה .יסננב
ת וממוקתהה לע התדובע תא רנימסה ינפל הארק רשאכ ךא .קרוי־וינב ןהיפשנב ךב
ח ונ לא וטבמ בסה עתפ .הנקת־אלל הב בהואמ אוה יכ חכונ ,1956 לש תירגנוהה
."תוכרבב יל רוזעל לכות .תאבש חמש הכ ינא" ,רמאו

״? תוכרב״ .עתפוה חונ
ב ותכ היהש המ אורקל לחהו התוא רשיי ,תכעוממ ריינ־תסיפ וסיכמ איצוה ביילק
ו טוא קורוב" :ויניש לע םילמה תעפשהל ששוחכ ,הבורמ תוריהזב ,תילגנאב הב

״— יוניודא
.יסננ הלאש "?הז המ"
ן תוא חלש ,קרוי־וינ לש רוורפב הררוגתה החפשמהו תונטק ויה איהו ירדואשכ
ם ימי םתוא תונורכז .זא אוהה רפסה־יתב תא ואנש ןה .׳א םוי לש־רפס־תיבל ןוטס
.קתפב ץיצה ןוטס .תירבעה הפשל וא םידוהי םיגהנמל תובהלתה ןהב ויה אל
. "ול ליגר אוהש אטבמה הז ןיאש םושמ ךחגמ חונ" .ריבסה ,"ןפגה־תכרב יהוז"
.ודיבש חסונה תא ןקיתו ,ןוכנה חסונב תאז רמול חונ תא שקיב ביילק
."יתוא ןמאמ התאש ול הלגא אל" .רמא ,"רחמ ייברה תא עיתפא"
״? ךלש תיבה־תדובע לכ וז״
ת א ירה" .ריינה לש רחאה דצה ןמ ארק אוה ."והשמ דוע ןנשל יל ןתנ אוה .אל"

"—וקמ—וקמ—וקמ
.חונ ןקית ,"תשדוקמ"
. וסיכל וריזחהו קתפה תא לפיק ביילקו ,םיחכונה ראש תא עשעיש אל רבדה ךא
.ירדוא הלאש ״? ייברה תא םתגשה ךיא״



11 יסננ לש התנותח

 דידי .םירחאה םג .בריס ׳גלוקה לש ייברה" .ביילק הנע ,"ןוגה שאר־באכ ,דיה הז"
 המכ דועב ןאכ תויהל וילע .ףוסבל רתענ ,ןבייה־וינמ ימרופיר ייבר ,ילש דחא

."תוקד
 תומימח ןירקהל עדוי אוה .ותומכ םיבר םישנא יתשגפ אל ,חונ םכיס ,רידנ ףוע
 תרבגש בל םש חונ .חאה דיל תואליפנא ךותבכ ךמצע שח התא ותציחמבו עוגרמו

.ינבגוע וב המו יהמא וב המ רידגהל היה השקש ףעוצמ טבמ ביילקב הלות ןוטס
 אשניהל יתיצר היתונשב יתייהשכ" .התליג ,"ילש םירוענ־םולח שממל החילצה יסננ"
גהל החילצה יסננ קר ךא ,ירדואל םג השוריב רבע הז .׳גלוקב רוגל ,רוספורפל

."ומיש
 רבכ" .עתפ־תמיקב הירבד לע ביגה ,תוחונ־יאב ומוקמ לע תעה לכ עעונתהש ,ןוטס
.םלשל הפוקה לא עספו זירכה ״! םיתש
 שאר לע רקדזה ןינבה .׳גלוקה לש הליפתה־תיב תרדסכאב םהינפ תא םדיק ייברה
 הפיקה הבחרה ותרדסכא .העונצ אל ךא הטושפ תילאינולוקה ותוזח ,הנטק העבג
 ־לדגמ אשנתה גגה לע .רוונסמ ןבול םיעובצ ,תוינוי תורתוכ ילעב ,םיהובג םידומע
 לע .המינפ םסינכה הליפתה־תיב שמש .חורה םע הכו־הכ ענש בהז־ץח םע םינומעפ
 יפל ,דיינ בלצ וא ,דיינ שדוק־ןורא ביכרהל היה ןתינ וילעו הובג ןכוד בצינ המכה

.ךרוצה
 דיל ודמעב קר .רקופ ףוצרפו לסרעתמ ךוליהב םילספסל תוניב ענ לגלגסה ייברה
 ןיחבהלמ ענמיהל תלוכי אל .לתוכב ףלוגמ טועפ בלצ היה בלצה .וטבמ דכלנ בגועה
.הילמפה לש הבל־תמושת תא דימ הקיעזה ייברב הלחש הרומתה .וב
 ייברה .םהילא הוולתנש שמשה ריעה ,"םינש ןאכ תוללפתמ ׳ללה׳ לש תויטנדוטסה"
.ויפתכב ךשמ
.הגיסנ־חתפ ול ןיכמכ ,טקשב לצנתה ,"היופצ־יתלב תכובסת רצוי רבדה"
 .ייברה ירבד הב וריבעהש תרומרמצב שוחל היה לובי אוהו חונל ךומס הדמע יסננ

 תרבג יניעב .וחצמ לע הריבעהו ולש טרופסה־ןרוטקמ סיכמ תחפטמ השמ ןוטס
 קבאה תא ןחבו ועבצאב בגועב עגנ ,בלצל ובג ךפה ברה .דושח דינ עיפוה ןוטס
 םייתעבש תממוד הממד לכ .קותשל ףיסוהו קתש אוה .וב וטיבהו ודמע לכה .הילעש
 הררתשהש תוחיתמה תא לסחל הייטנ לכ הארה אל ייברה .חונ רהריה ,היסנכ ךותב

.וביבס
 המיענ לבנ לע טורפתש תנגנ יתא איבא" .ףוסבל ייברה טלפ ,"הזה ילכב שמתשנ אל"

."תילארשי
.החוורל תמשונ ,ןוטס תרבג הלאש "ז ןוסלדנמ אל"
."הנפואהמ רבכ אצי ןוסלדנמ"
 היהש לוקב ןיאושינה תנומת תא םייב ברה .הליפתה־תיב תא אלימ יישמ רוא
 שמשה־רדחמ ןוטס תרבג תא הוולמ חונשכ ליחתהל דמע סכטה .עמשימל ךומ־ףוטעכ
 ,ביילק יחא ,ןו׳ג לוממ חתפהמ ועיפוי רחא .םלואב הנושארה הרושב םהיתומוקמ לא
הירחאו ,םיחרפה־תרענו ביילק לש ותב ,רפינ׳ג אובת רחא .ביילק לש ונב ,םלוקלמו
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ן וטס .ךרדה עצמאב םשגפי ביילק .יסננ תא ןוטס איבי זאו ,תיניבשושה ,ירדוא
.םאישיש ייברה לא !וכילויש ביילק תושרל ותושרמ יסננ תא ריבעי
׳דידמ רתוי ושגרתי אל םה" .ןוטס ןיינעתה "?םידליהו"
ם ייתעשו יתתנש האצרהל םיתחקל המ־ןמז ינפל" .ועיגרהל ביילק רהימ /׳אל ,וה"
."ייקוא ויהי םה .םס ,גואדל ךירצ ךניא .לולבש לש תושידאב םש ובשי תומימת
ן ושארה בלה־ףקתה .תוחותמו תואל ויה ויניע .והזח תא ששממ ,חונ דיל בשיתה ןוטס
ת א הלבליב וזה הנותחה תושגרתה ךא ,זאמ בצק טאה אוה .םייתנש ינפל והדקפ
ה נותחב הצור איהש הנעט ,תד־ילב־תבכ המצע הרידגה ,דדועמש ,יסננ .ותרגיש
א ל ןיידע חונ .ןונח ךויחב וז הרהצה הלביק ןוטס תרבג .הירוה ןעמל קר תידוהי

לו היה רבדה .םירחא וא הלא תבורעת־יאושינ לש םתונגב רוהריה ףא היפמ עמש
ם יאושיגה־תעצהל יסננ תמכסה .םהשלכ םייתד תושגר ללושמ היהש ,ביילק יבגל ךרע
ה יה יחכונה ובצמב .םעפ־יא ול עריאש רתויב אלפומה אלפה וליבשב ,דתיה ולש
ה תע הארנ אוה םג ןוטס .הטוש ומצע םישל וילע היהי וליפא ,לכה הליבשב השוע

.שפנ־הווש
. חונ בשח ?וזה הנותחה לש םקודאראפב רהרהמה ןאכ דיחיה אוה ינאש ןכתייה
ל ע הידוהי םע ןתחתמה טנטסטורפ לש הרקמ קר הז ןיא .ךכ־לכ טושפ וניא רבדה
ת עדל ידכ ןמז יד תירבה־תוצראב ההש חונ .םיאמדקא־לש־םזילרבילו הנפוא לש עקר
־ וינב רסמש הרהצהה ירוחאמ דמע המ ;ביילקכ םדא לש םזילרביל לש ושוריפ
ן כתייה ."םבור ,השעמל ,אלא םידוהי םה ידידימ המכ אלש תואגתהל לוכי ינא" :קרוי

ה מילכהו םשאה־ישגר .רהריה ? ןאכ םילעופה םירחאה םימרוגה תא םג האור ינא קרש
ה ווסומה תוימשיטנאה אל םאה ? םידוהיל ולש דמעמה־ינב סחי לע \8.^¥?־ה שיא לש
 רבגה לש ליגרה ומולח םג ומכ ,וז הרזומ תידוהי הנותחל ותוא הפחדש איה םהלש
ו נממ הריעצה ,הננערו הפי הרענ תרזעב וימולע שודיח לע הדימעה־ליגל ברקתמה
?הנש םירשעב
ף וטחל ןולמל רזח ןוטס .׳גלוקל ונפ ביילקו יסננ .הליבחה הדרפתנ הרזחה רחאל
ת א הכשמ ,יסננ תא ןיינעל הלולעה הנתמ אוצמל התויקש ,ןוטס תרבג .המונת
ם פתשל ,קספה אלב הרבידו התיה תבהלנ .הרייעה לש תויונחה־זכרמל חונו ירדוא
.היתויווחב
־ לכ הכירעהל לגוסמ וליגב רבג קר ? יסננב בהואמ אוה המכ תוארל אלפנ הז ןיאה״
ל כוי המ יתוא לאש לומתא .ול בחר בל הזיאו" ,הפיסוהו חונ לא התנפ איה ."ךכ
, תורופס םילמ ךילע רמול לגוסמ אוה .םלוכ תא ריכמ אוה ׳עדוי התא .ךנעמל תושעל

."הרקי המ עדוי ימו
.חונ רמא ,"ןימאמ ונניא ובש רבד לע המואמ רמאי אל אוה"
."ךתדובע תא בבחי אוה לבא"
.רמא חונ ,"ןח־ןח"
, ןאכמ קלתסהל יתלוכי קר וליא ,בשח ,ןוביר אי .דאמ ףייע ומצע שח ;ודבכ וילגר
־אלל ,תולת־אלל ,תויובייחתה ילב ,דבל .והשנכיה דבל תויהל .םלעיהלו לכה בוזעל
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ו ילעש ריחמה .ינקנוח םימסק־לגעמ ךותל ררגנ ומצע שח .זא־יא יתייהש יפכ ,תוסח
ו א םדקומב .ותדימ יפל רזגנ אלש םייח־חרוא ךותל עלקיהל םיכסהש לע םלשל
.יתוא לסיח רבכ ילואו ,בשח ,יתוא לסחי הז רחואמב
״ ? ךנורשכב חטוב אל התא״ .דח טבמ וב הצענו הכרדמה לע הרצענ ןוטס תרבג
."קחרה ינאשנ אל ןיידע ינורשכ" .ךחיג חונ

ן יינמ ? ללכ םייק אוהש יל ןיינמ .םוקמ םושל ,בשח ,ללכ ינאשנ אל ינורשכ ,תועט

ת ומישרב הפונחב ימש תא וריכזה טע־יריזרז המכש םושמ קר ז ןורשכ יב שיש יל
ל כ יתרכמש םושמ קר ? דודיע־יסרפ המכ יל ונתנש םושמ קר ז םייביבא־לת םינותע
ל בקמ אל ימ ,ביבא־לת ינותעב רכזומ וניא ימ לש ומש ךא ? לארשיב יתרייצש המ
ך כל ןיא ?דב לע חיטמ אוהש המ לכ םש רכומ וניא רייצ הזיא ,דודיע־יסרפ םש
. חור־בצמ לש ןינע והז רורחיש שיגרהל .רודחיש שיגרהל ושוריפ רייצל .תובישח לכ
ל ארשיב .הזכ חור־בצמב םיגהונ ךיא יתחכש רבכ .רבכמ יתוא דקפ אל הז חור־בצמו
־ אולמ ןנערו יקנ ריווא םושנל ,הדשב ודבל םש דומעל היה לוכי .תרחא היה לכה
ה ז .תושעל לכוי אלש רבד ןיאש שיגרהלו םילוחכה םיימשה לומ חובנלו הזחה
ל כ רייצ אוה .תרחא הז ןאכ .ןאכ תאז תושעל הסינ אל אוה .וליבשב שפוחה היה
־ וינב ותרידב שדגש םירויצה תומירע .ומצע תא הלשה אל ךא ,םוי רחא םוי ,םויה
. וישכע ןורשכ לע תרבדמ התוא עומשל הצר אל אוה .הפשא ילג אלא םניא קרוי

.הדבאמ התאש דע הכירעהל לגוסמ ךניא םלועלש הנתמ אוה ,בשח ,שפוח

ה מ .עבשו־םירשע ןב קר התא .חור־ירצק הכ םתא" .ןוטס תרבג הארק ״5 תונלבס״
י נא" .בוחרה דרומב תכלל ופיסוה םה ״? םכתוריעצב לכה וגישת םא םכתנקיזב ושעת
ל כל יכ תעדוי יסננ .םכתעברא תבוטל ויהי ביילק םע הלש םיאושינה יכ החוטב
, ריעצ ליגב ןמלאתת םא םג ךא .תופתושמ םינש םישולשכ דוע םהל ויהי רתויה
ר תוי הלודג תואדו שיה ,הזמ ץוחו .הל ןתנש םיבוטה םייחה קופיס המע ראשיי
ה מ ךא ,רתוי ןטק ריעצה לעבה לש תוומה יוכיסש ןוכנ ?ריעצ לעבל םיאושינב
״? םישוריגה יוכיס רבדב
.המאב טיבהל אלב ירדוא הריעה ,"תרשואמ תיארנ יסננ"
א לש לגוסמ ימ" .ןוטס תרבג הרמא ,"בל־בידנ ,םימח ,ןובנ ,קותמ הכ אוה"
״? ובבחל

ת ניינועמ הניאש הרמא אל איה .רויצ הל ןתת ירדוא םיאושינ־תנתמכ יכ העיצה יסננ
ו סנכנ הכותלש הירלגה־לעב .וילאמ־ןבומ היה רבדה ךא ,חונ לש וירויצמ דחאב
. אל וא תונמאל רובעל םא התעדב הככח ןיידע רשאכ ,׳גלוקב הימימ ירדוא תא רכז
. ןייטשניבור הנלה ןואיזומב זא חונ תא השגפ ,תונמאל התייטנ לשב ,םיפיקעב
. ןואיזומב החתפנש היימוד תכורעתב ץיצהל הסנכנו רצרצק רוקיבל ץראל האב ירדוא
, חחב הפק־תיבב הכשמנש החיש ,היימוד לש תורוטקירקה לע החישב המע חתפ חונ
. ןואיזומהמ קחרה אל בר לש גג־תרידב הפוחה תחת ןכ־ירחא רפסמ םימי המייתסנו

ה שקיבש םוכסה ןמ הובג םריחמ היה ,תישילש הגרדב ויה הירלגב םיגצומה בורש ףא
התנתמ ,הניסרחה־תוחלצ תא יסננ התנק ובש םוכסה ,רלוד האמ ,עיקשהל ירדוא
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ם ישיגרה ויריחנ תא גדגיד םירויצ,ד־ידב תומירע לש רכומה חירה .ירדוא תנותחל
ם תחקל עיצהו םתורירקב חכונ הירלגה לעב .ודילגה־אל םיעצפ באכ היחהו חונ לש
ן מ ףונ־ירויצו םיטרטרופ לש תוקבואמ תומירע תסלכואמ .רתיהש ,הינשה המוקה לא
י נש לא םליבוה הירלגה לעב .םהיארמל ןטב־באכ ףקתנ חונ .19־,דו 18־ה תואמה
.תאצלו תדרל ושקיבשכ ,רויסה ףוסב קר םיטרטרופה
. םדיל רואה תא ותולעהב גהיל ,"ראשהמ רתוי םבבחמ ינאו ,דשאו לעב וללה"
, סטסו׳צאסאמ ,טקאטננב דלונ .טוקס ירנה םומע ןטפק היה אוה .העודי םתוהז"
, הקירמא־םורדל תועסמ ךרע אוה .םינתיוול־דייצו לבוח־בר ,תוניפס־הנוב היה .1798־ב
א וה .תונב הנומש םהל ויה .1800־ב הדלונ ,ליגיבא ,ותשא .ןיסו הפוריא ,הינרופילק
ש וכרל ןיינועמ טקאטננב םינתיוולה־ידייצ ןואיזומ .1885־ב ותנמלאו !868־ב רטפנ
."ךכל ןרק ול ןיא ןיידעש קר ,וללה םיטרטרופה תא
י מ לואשל תונמדזהה תא הלצינ ירדואו תחפטמ השמ ,עגרל קיספה הירלגה־לעב
.םימותח ויה אל םירויצה .רייצה היה
 ךיראת תא עובקל ןתינ ןטפקה הארמ יפל ךא ,ותוהז לע תודע הראשנ אל ,ינובאדל"
"םיתשו־םישש ואלמ ןטפקלשכ 1860 תביבסב רויצה
.שביב ןוטס תרבג הרקח "?ריחמהו"
."וידחי תונקיהל םיבייח םה .גוזה דעב תואמ־שמח"
י רדוא תא הכשמ ןוטס תרבג .ותחפטמ תא םהילע ריבעהו םירויצה לע ןכרנ אוה
.הדצה חונו
."ןטפקה תא ךמצעל רומשלו יסננל ,דשאה תא תתל ילכות"
."אמא ,רלוד האממ הלעמל איצוהל תניינועמ אל ינא לבא"
־ גחבו תדלוה־ימיב הל תונקל יכרטצתש תונתמה ןובשח לע שרפהה תא יפקיז"
."דלומה
."אל"
."וזכ תונמדזה ץימחהל השוב .שרפהל גאדא ינא"
"!אמא ,אל"
־ וינב םישרוד המכ תעדוי תא .ריחמה תא תווש רבכ ןמצע תורגסמה .יטתשת לא"
"ז הזכ טרטרופ לכ תרומת קרוי
. תובהזומ ויה תודבכה תורגסמה .בוט היה םבצמ ךא קבא םיסוכמ ויה םיטרטרופה
־ ןקז ,תוצופק םייתפש ,םי־דרוי לש םישקונ םינפ ,ילכראירטפ ןקויד היה ןטפקל
ה תיה השאה .הטעש רוחשה םינטירופה־ליעמ דבוכ תא טילבהש ינפג־רמצ םייחל
י נומלאה ןמאה .תוירורפאה היניעמ הפקשנ הניבו לבס תשרא !םינפ־תרויחו המונצ
ה ליחת החדיב ותיבב הז בס תיילת לע הבשחמה .ןנוחמ ךא יביטימירפ היה םרייצש
י לארשי ןיבש קחרמכ לודג קחרמ היה אל .תוחונ־יא וב הררוע ןכ־ירחא ,חונ תא
ו שארב דינה חונ .םייארקמה םהיתומש ףרח ,הז יקני תלשוש־ןקז ןיבו ותומב
שיכ הנעש עדי ךא ,ויניעב ןח םיאצומ םיטרטרופה םא ירדוא לש הלאשל הלילשל
הנע אל םעפה .לאונ יטוירטפ תולדג־ךיבסת .םבהאל אל שקעתה אוה .ןשקע ילאר
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א לב םהמ םיעורג לבס וימיב ךא ,תפומ־תוריצי ויה אל וללה םיטרטרופה .ר*^>'

.ןנואתא
א וה" .ןוטס תרבג הרעג ״! תאז תעדל בייח ךומכ רייצו ,םיימשהמ האיצמ וז״
 ריחמב םתוא רוכמל דימת לכות .םימותח םניאש םושמ קר לוזב הכ םתוא רכוס
 טקאטננב ןואיזומל םתוא םורתל לכות דימת — אל םאו ,שרוד אוהש הממ השולש־יפ
."הסנכה־סמ לש לודג יוכיז לבקלו
.ויפתכב ךשמ חונ ,"הסנכה םוש יל ןיא לבא•
ל גוסמ ךניאה !ךכ־לכ ינדגונ היהת לא" .הלוק תא המירה ןוטס תרבג ,"חונ ,וה"
" ?ןומא לש יארשא רתוי ךמצעל קינעהל
.ףקדזה הירלגה־לעב
ת ולולכ־תנתמ וז" .וילא הרמא ןוטס תרבג ,"רקובב רחמ דע ךכ לע בושחל וננוצרב"
" ?השאה תא םייתניב תחקל לכונה .ביגי ריעצה גוזה ךיא תעדל וננוצרבו
. םליבשב תינומה תא ןימזהו רויצה תא ףטע הירלגה לעב רשאכ הטמל וניתמה םה
ן וטס תרבג .תלדה דילש דברמה תחת ,עובקה אובחמב הכיח ביילק תרידל חתפמה
ה ננובתה ןוצר־תעבש .טרטרופה־תרגסמ תא החניקו חבטמהמ הבוהצ תילטמ האיבה
.חאה־ףדמ לע חונ דימעהש רויצב
ר דחב רסח היהש המ הז" .תויטלחהב המכיס ,"ךיא דועו עתפומ היהי ביילק"

."הזה
. טהל ןיידע רדחה .ברעה־תחורא ינפל שגפיהלו רוזחל ורבדנו ודרפנ ןולמה תילעמב
ה בכש ירדוא .חלקתהל ךלהו טשפתה זאו ,תחלקמהמ ירדוא תאצ דע הכיח חונ
ר ותל ויתועבצאל החינה איה .בוט חיר ףידמו םח היה ךוראה הפוגו ורזחב הטימב
: הלצנתה ,הקפרמ לע המורינ .התעיתרב שח םואתפ ךא ךשוממ עגר הימורעמ תא

."הדווזמב ןיידע הז"
א לבו הדרי רחאו ,התהתשה עגר .ליפאמה ןולחה עקר לע הספדנ הינפ תידודצ
־ רדחל הסנכנו קיתרנה תא האצמ ,הסרוכה לעש הדווזמב השפשיפ רואה תא תולעהל
ו כותמ חיגהו רזח לכה .ונורגבש תוחיחצה םע הרזה הטימב ודבל רתונ חונ .טבמאה
, הכראל ערזש תורשפהו םירותיווה ,ביבא־לתב השגפ זאמ השעש ךרדה .הילע ונכרב
ל ש תוקותמה דודיעה תולמ ,קרוי־וינב ותרידבש םירוכמ־אלה םירויצה תומירע
ו תוזבזבתה ,ותוכייתשה־יא ,עלקנ הכותלש החפשמה לש הכימסה הריוואה ,הירוה
ל כו .וכותב הכ רבטצה־רבטצהשו המע גישהל לכוי אלו לוכי אל םלועלש לכ ,רכנב
ה שחוהש לככ יכ ,הירבא םע רבדיהל תוחילצמ ןניא ויתופכ יכ ןיבהל ןאימ תע התוא
ע קשימהמ ררחתשהל היה הייפכ־זוחא .הגוסנ ברקש לככ ,הבצק טאוה ותונתחדק
ו ינזאב ויה ףוס־ףוס והועיקבה רשאכו ,הליחת והועיגה אל היתולליו ובש רוכעה
.ידמ רחואמ רבכ היה זאש קר .לפרעב ןוטרש לע התלעש הינא תוריפצכ
ה קומע הימוד ךותב רגוסמ שח .תקמעתמה תילולפאב וסמסמתנ התולצנתה ילומלימ
ן יידע .חורפל ונלחתה אל ןיידעו .הלימק .תרחא הלמ ןיא .בשח ,הלימק יהוז .הרעמכ
םג ונלש קזחה דצה הז היה אל .ונלצא אובל םידקה הז .םייתנש וליפא ואלמ אל
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ת ססהמ די החלש ירדוא .באכב בשח ,לזאזעל ,וה .הוקתה התיה תוחפל ךא ,ןכ ינפל
.ותודליב לדגל בהאש םינויה בלכ הקזחב םכריפ הבל .ועורז לע שיקהל
י כ עדוי התא .ןוכנה חורה־בצמב יתייה אל" .השחל ,"חונ ,יתוא שינעת לא ,אנא"
."יליבשב השק ןמז והז

.החתיר דע התע התוחא תא אנש .הכ דע ומויקב שח אלש םותסש וב וחתפ היתולמ
ו זמ הבוט ךרד אוצמל הלכי אל איה ?תאז ןיאה ,וזכ תונמדזהל התכיח בר ןמז"
״— ךילע התונוילע תא דימתלו־תחא ןיגפהל
ל וקכ ההוזמו רכומ לוקה .ירכנ עומשל ומכ רזומ היה רבדה !ךנושל תא ךושנ ,וה
. הטלעב ורתונ ,תורירמה ויתובשחמ לש הימיככ ,ותעמשה תוביסמ םלוא ,ול ךיישה
.ולוק תא עומשל ףיסוה דוע אוה ךא ויתועורז ןיבמ החיגה רבכ ירדוא
ך ל עיצה אל רוספורפ ףאש תא ,לזמה־תרסח ,הלש תרגפמה תוחאה לע----------"
, רהוזה ,החוטבה הסנכהה לעב ,ביילקכ דחא אלא רוסיפורפ םתס אלו הל עיצהש המ
? תלוכי אלו םכותל רודחל תקקותשה דימתש םיגוחל הסינכה־סיטרכ ,ןוכנה םשה
ה ל קינעמו הגאד לכמ הב רחבש לזמה־תב תא רטופה ,םיסקמהו שישקה ץירעמה
"-------הכלמ־ייח
.הדצה העתריהב ירדוא החנג ,"יל ביאכמ התא"
ל ע הדולח םעט וריאשה ויפ תא ושטנש םילמה .הטרח שח תחא־תבב .חותפ אפק ויפ
י לוא .חרכומ .היה חרכומ יכ םג עדי זא ךא .ביבה תא יתחתפ ,ינומכש טוידיא .ונושל
ע משימלכ ךכ־לכ לפשומ ומצע שח אל ודועמ .הירוה לש תואמחמה םשג ללגב
ת א תוושהל ליחתתשכ ערב שוחת אלש ,הבל תא קזחל ושחש הזה ךרוצה .םהירבד
, ילארשיה ןמאל האשינשכ התגש אל יכ הל רשאל ?התוחא יאושינ םע היאושינ
? ותוחכונב תאז תושעל םהילע היה עודמ .ינומלאה ,ינעה
ו שאר לע ץברש ןבלה לפרעה .רירק תויהל לחהו ,ןולחה תיגוגז לע ושקנ םשג תופיט
. 13־ה בוחרה הז היה יכ המיד הליחתו קחרתמ ומצע האר חונ .םייתלצעב םורינ
ת וסוכמ התע ויה ,םיקובקב־ירבשבו קור־ימתכב תומהוזמ ויה דימתש ,תוכרדמה
ש ואייב וידי ףפונו דעמ ,חונ רחא קלד ,םיחתפה דחאמ םילא ישוכ חג םאתפ .גלש
ד מוע םויא והשמ ,ומצעל שחל ,חונ ,רהזיה .ולש טסקטה תא חכשש רוכיש איבנ לש
ך ותבו ,וינפל ץר בוחרהו ץר חונ .רמגיהל ןאימ בוחרה ךא .טלמיה .ןאכ שחרתהל
, רזכא ,זזות ,לוצליצה עתפ עמשנ ,ותבשימל בוחרה יתב לש דיאה־קוחצ ,קוחצה
, לופיל ויפעפעל חינהו רזח .ןופלטה לא ךרדב התיה ירדוא .ןיע יצח חקפ חונ .רק
.ובל לש ארפה־תרהדל תתוצמ
."ונל םיכחמ םה" .ופתכ תא ירדוא העעונ ,"םוק"
ר בכ היה ןוטמ .תילעמב םתדרב ,םייתסמ־יתלבו קיר בוחרב קחרתמ ומצע האר דוע
ע בוכה לעו םיידעה לע ירדואב ץעויהל העש עבר דועל הקקזנ ןוטס תרבג ךא ,ןכומ
ר גס אוה .ןוטס לע רבדה סאמנ המ־ןמז רחא .שובחל הדתעתהש הרותיתה־שלושמ
.ונועש לע תיתנגפה ופפותב םקו היזיבלטה תא
הדתוע וז .הטמל ערואמה ךרוצל רמשנש ןטקה םלואב םהינפ תא ומדיק ביילקו יסננ
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ה יה ןחלושה .הז לא הז עדוותהל םידדצה ינשל תונמדזה ,תפתושמ ברע־תחורא תויהל
:טלפו ןוטס תרבג תא קשנ ביילק .רשע־השולשל ךורעו דרדא
."טייראה ,טרטרופה לע הדות"
"?ךיניעב ןח־אצמ"

ן ח אצמ .בטיה יושע ,דומח אוה" .ידמ רתוי תחא הינש התהתשה ביילק תבושת
."יסננ יניעב
."תמאה תא דימת םירמוא םינוטסה לצא" .ןוטס תרבג הפזנ ,"ביילק ,וה"
.יסננ התליג ,"תלשוש־ינקז לש םיטרטרופל שידא ביילק"
ו תוא ריזחנ .ודעב םלוש אל ןיידע" .ןוטס תרבג הרמא ,"ותוא תחקל בייח ךניא"

."רחמ
.ריטפה ,"בטומ ךכ" .ביילק יתפש לע חצפתה הלקה לש ךויח
.םלוכל לייטקוק־תואקשמ ןימזה ביילקו ברק רצלמה
ד חוימבו ,עבוכב ןחלושה דיל תבשל ילכות אל" .השחל יסננ ,"הזה עבוכה תא יריסה"
"ן תינואילופאנ תפנצמב אל
.ןוטס תרבג הרמא ״? רמא ימ״
״! אמא ,ךכ גהונ אל דחא ףא״
."ליחתהל ךירצ והשימ זא"
״! אמא״
."ברע־תחורא קר לכה ךסב וז" .ירדוא הברעתה ״? שערה המ״
ה ידי .ןכותב ולגלגתה ןהינושיאו ובחרתה היניע .יסננ הקעדזה "?ברע־תחורא קר"
״1 ילש תולולכה־תדועס וז״ .התועט לע ירדוא תא דימעהל התוסנב ודער
ה ארמב הפצ ביילק .ויתונורשכ תא בוש ליעפהל ץלאנ ,יתחפשמה יאבכה ,ןוטס
, הז גוסמ תוילטנמרפמט תויוצרפתהל רבכ היה ליגרש ,חונ .תיטמולפיד הקיתשב
־ תמיגל לטנ ביילק .תוכרבה תא ןניש םא ולאשו ביילק לש ותעד תא חיסהל שקיב
. הזב היה אל ובל יכ חכונ ךא ויוגיה תא ןקית חונ .ןפגה־תכרב תא םלקידו יקסיו

ת שיגפ חכונ התדרח תא העיבה התעש יסננ תמועל תויורכ ויה ביילק לש וינזא
ו הארו ןוטס לא לזפ חונ .דימ העיגרה ועגמ .הדיב זחאו םק ביילק .םידדצה ינש
.שאר בסמ
ו יה םישנה .קרוי־וינמו ןוטסובמ ואב םה .העש־יצחב ורחיא םהישנו ביילק לש ויחא
ת ושעל לדתשמ דצ לכ ;ידמ הסוחד ,דתיה הריוואה .םיקפואמ — ןהילעב ,תוינשער
ם ע היתונויסנ לע ול הרפיסש ,ריכבה חאה תשא דיל בשוה חונ .םשורה בטימ תא
, םינטרס ■,הנושארה הנמה תליכאמ ענמנ אוה .םידוהיה הינכש לש תורשכה־יגהנמ
. םי־ירוציל יגרלא ותויהמ אלא תורשכ ימעטמ הז ןיא יכ ותנכשל ריבסהל וילע היהו

ל ע ידמ ךורח היה תירקיעה הנמה לש יולצה זוואה .םיבצ־קרמ ,דתיה הינשה הנמה
ה נמה ,הדילגה ןמ קר .ונושל םע דדיתה אלש יסור בטור היה טלסה לע .ותחלצ
ב רה ןייה .ןחלושה לש רחאה הצקב החישה תא הטוינ ןוטס תרבג .הנהנ ,הנורחאה
דיל הבשיש ,יסננ .תוחידב רפיס ןוטס .תמזגומה התוצילעב ץבצבל לחה הגפסש
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ל ש תולולכה־התשמ" טנארבמר לש ורויצב תיתשלפה הלכה תא חונל הריכזה ,ביילק
ו ילאש ,רוכבה חאה דיל המקומ ירדוא .ודבתנ וקסאי׳פמ הידחפ !הנרק איה .״ןושמש
ם ע ,שוטנה ןחלושה לע וטיבהבו םייתעש הכרא הדועסה .תחלצ לע ןובשחה אבוה
.החנעפל השקתה אלש תונקיר חונ תא הטבצ ,םתאצ
ת אלוטמ התיה ןולחה ןמ התארנש עיקרה תסיפ .הנותחה םוי רקובב החרז אל שמשה
ת וימיטניא הרצישמ רתויש ,השולק הרואתב ראוה ןולמה לש לכואה־רדח .םיננע
.הניפב ןחלוש דיל ובשיתה חונו ירדוא .ויתס לש תוימומגע םידעוסה לע התרשה
א ל" .דחא הלילמ רתוי םניב הינומרהסיד לש בצמ תאשל תלגוסמ ■דתיה אל ירדוא
.הרמא ,"בר הכ ןמז ךכ ןאכ יתבשי
"?יתממ"
.׳"גלוקה ימי זאמ"
״? זא תייה ךיא״
."תרעבנו הריעצ"

ל ש רויצמ הרענ לש ןקויד הל הויש השאר לע תינוסכלא ךפשנש רויחה רואה
ה תיה ךיא לע הברה עדוי אל .חונ רהדיה ,םהה םימיה לע הברה עדוי אל ינא .ר^רו
ה בשחמ ותוא הדקפ זאו ?וישכע התוא ריכמ ינא םאה ?וישכעו .יתשא התיהש ינפל
?יתוא הריכמ איה םאה ,איהו :השדח
.לאש "?ךלעב תא זא ךמצעל תניימיד ךיא"
־ לווב דרשמב דבועהו דרווראה תא םייסש ריעצ ןיד־ךרוע תויהל דמע אוה ,וה"

ח קיש םייח־בהוא םדא ,הנשב םיפלא־תנומש לש תיתלחתה תרוכשמ םע ,טירטס
."הפוריאב תועסמל ,תורקי תודעסמב דועסל ,דוקרל יתוא
."וב ימצע תא תוהזל יל השק"
."םעפ דאמ הריעצ יתייה ,האור התא"
ה זו יב העגפ יכ החוטב איה וישכע .ודי לע הפכ תא הקדיה איהו ביגה אל חונ
.תאז חסנת ךיא וליפא עדוי ינא .יתוא םחנל וישכע ליחתת איה .בשח ,התוא אכדמ
ה נה ,הרקיה ירדוא׳ ,ימצעל יתרמא .ךל אשניהל יתטלחהשכ תוילשא לכ יל ויה אל"
ו יבגל ףסכש ריעצ ןמאל תאשינ תא׳ ,ימצעל יתרמא .ךיתומולח לכ םיחרופ ךכ
ל כ תא םישגהל ילכות ותציחמבש ,דיחיה רבגה והז ךא ,תויופידעב ןורחאה אוה
."׳ויתונורשכ
.ויניע תארקל קומע תוחותפ תורוחשה היניע ,התהתשה ירדוא
״? ךכ לע רבדל רקובב ידמ םדקומ ילוא וא ? ימצע תא הריהבמ ינא םאה״
ל ש לכואה־רדח חתפב זא ועיפוה החפשמה יקלח ראש .תונעל תוהש חונל התיה אל
, העיגרהל הסינ ןוטמ .תחנאנו תחנוג ,המיבה לע דימ הטלתשה יסננו ןולמה־תיב
.אשונה תא ףילחהל התסינ ןוטס תרבגו
־ תשא תא תחקל יתטלחה .תונמדזהה תא ץימחהל השוב .םיטרטרופה לע יתבשח"
ו לתיו יתומ רחא הולבקי חונו ירדוא ,ילש לכואה־רדחב בטיה בלתשת איה .ןטפקה
״— ינפמ ינשה טרטרופה תא איבהל יתשקיבו הירלגל רבכ יתלצליצ .הלעב דיל התוא
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.םייסל המאל החינה אל יסננ ךא
—  ןשיה והשמה״ ,היתועבצא לע התנמ ,״הלכל םיצוחנה םירבדה תעברא לכ יל ויהי״
ו המו .ירדוא לש הלמשה — לואשה והשמה ,םינותחתה — שדחה והשמה ,הייזחה

? יעיברה והשמה
."לוחכה והשמה" ׳הל הרזע ירדוא

."ךוחמה"
"?ביילק לש וירבח םע רבכ תשגפנ" .ונורגב חכחיכ ןוטס
ר הפ חותפל יתזעה אל !הדירחמ היווח .םידחא םע״
.ןוטס תרבג הריעה ,"ברע־תחוראל םתוא ןימזהל יכרטצת"
"!אמא ,תחראמ תויהל ךיא תעדוי אל ינא לבא"
" ז העדי ירדואש תבשוח" .ןוטס תרבג הבישה ״? יתלחתהשכ יתעדי ינאש תבשוח״
״! םימסרופמ הכ םישיא חראל הכירצ התיה אל םלועמ ירדוא לבא״
.תוחונ־יאו תחנ לש תבורעתב הריעצה התב תא הרקס ןוטס תרבג
."ידמלת ךא ,הנושארה םעפב רפסמ־תויועט ילוא ישעת"
"?ריוואה־גזמ המ״ .הינפ לע החג לבס תשרא ,היניע תא המצע יסננ

.רמא חונ ,"יזבנ"
ה ליג ,"לפרעה ללגב קרוי־וינ לש ריוואה־ילמנ תא ורגסש יל רפיס הלבקה־דיקפ"
? קרוי־וינמ תאצל ולכוי אל םיבורקה םא הרקי המ .יסננ תא השיערה ותעדוה .ןוטס
א יביו תינוכמ רוכשי אוה .םכח ןאילו׳ג דודה" .ןוטס תרבג הרמא ,"תגאדומ אל ינא"
."םלוכ תא
.ןוטס םתח ,"םינותעב ךכ לע אורקל םהילע היהי — אלו״
י רדואו ןוטס תרבג לע .תרבוג תונבצעב החס איה .ותמישמ תא דחא לכל הריבסה יסננ
ר משנ באלק־יטלוקאפב .הליפתה־תיבל האיבהלו הקרסל ,הרפאל ,השיבלהל היהי
. העיסנל ןוכיהלו לייטקוקה־תביסמ רחא דחיתהל לכוי ובש רדח ריעצה גוזה רובע
ב יילק .שבדה־חריל חקתש הדווזמה תאו היליעמ תא המש ריבעהל וכרצוי חונו ןוטס
. יקסל םיבוט ויה ןיידע ול םיכיישה רהה תונורדמש ,טנומרווכ ןולמב םוקמ ןימזה
ו ירחא הרבע החפשמה .ןושארה םק אוה .םינוא־רסח טבמ חונ רבעל ףיעה ןוטס
.הלוק ךימנהל החכש התושגרתהבו ןופלטל השגינ יסננ .הנתמהה־םלואל
ן גטו םיציב יתש חק ,ררקמל שג ?תלכא אל דוע ?דומלג ןולותלתח ,תנשי ךיא"
ם יספה־תבינע ,חכשת לאו .ןכ־םג ךתוא תבהוא .םויה קזח תויהל ךרטצת .התיבח
״! ילש הנותחב ,הליפתה־תיבב תוארתהל .הלוחכה
ה תתב ,ירדואו ןוטס תרבג ןיב ,הפסה לע החנצו רכומה םייתפשה־ץומצימב המתח איה
ס מייטה תא הנק ,םינותעה־ןכוד לא עיספה ןוטס .הידימ תחאב זוחאל ןהמ תחא לכל
ת א ריתה אוה .הירלגה־לעב עיפוה תילעמב ומלעיהב .תילעמל שגינו טזאגה תאו

ם ינתיוולה־דייצ ,ןטפקה יניעב בוש טיבה חונ .קבאמ והקינ יכ תוארהל רויצה תזירא
ק ׳צ לע המתח ןוטס תרבג .ותקיתש ךיראה ךא ,וילע ירדוא יטבמב שח .חושקה
.הירלגה־לעבל ותוא הרסמו
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.הריבסה ,"תוינמב רשאמ הלאכ םירבדב עיקשהל הפידעמ ינא"
י כ היהי בטומ אל םא חונ תא הלאש ןוטס תרבגו םהירדחל תולעל ודמעו ומק םה
.ותינוכמל רויצה תא אשנ חונ .ותינוכמל רשייה רויצה תא אשי
־ הפק ימש תחת םתיירעב ודמע ןולמה לש הינחה־שרגמב וחמצש הציקובה־יצע
ה לעמב עוספל חונ לחה ,ןולמל רוזחל קשח ןיאב .רס אל ןיידע םשגה םויא .בלחב
ת ינססה בשע תדיפר .םינצינ יעקפ ואיצוה הנבילה יצע .׳גלוקה תעבג רבעל הטמיסה
ף יקשהו העבגה שאר לע בצינ חונ .קחרמה תא ודקינ םירפיצ .ןורדמה תא התטע הכר
.םישורב לש השרוח סלכואמ ,םגאה בלב דמע ,שלושמ־יומד ,ןטק יא .םגאה לע
ם יצעה ידב לע םינצינה תעיקב שחר תא עומשל ןתינש דע הקומע הכ התיה הממדה

פחמכ ריוואב ורת ,ודערנ ויתועבצא .ופוגב טשפתמה םוחב םואתפ שח זאו .ביבסמש
ם יינישב ,רהמ ,דבה לע וכילשהל ,וב םסתש לכ תופלל ףחדנ ;לוחכמה תא תוש
, םיכומנה ,םידבכה םיימשה ופקתשה םגאה לש םיקוריה םימב .המישנ־רצוקב ,תוקושח
ץ רפתהו קחרמבש םירפיצה םע עיגה ביבאה .ריוואה תא אלימ תויפיצ־טטר ךא
ב וש לואשל באכ־דע לאונ היה םואתפו ,ץע לש ףנע לכב ,בשע לש לועבג לכב ביבס
 רוחצ ,םמודה םגאה חכונ .וב הצרי םעפ־יאש לכ ,וב הצר םעפ־יאש לכ ךרע המ
ע בטה ,טועפה יאה לע םיפוקזה םישורבה תשרוח ,תוקוחרה תוגספה לע גלשה
ט מש .שיבכע־ירוקמ התע היה קד וילדחמו וישעמ ןיב לדבהה ,וביבס שדחתמה
.םגאב עיז־ןיא טיבהו ופוג ידצל וידי
ל עש םינומעפה־לדגממ אבש ילוכנאלמה ןודנידה .םש ההש ןמז המכ ןיחבה אל חונ

ו סנכיה םע דימ חרטצנ ןופלטה .יסננ תנותח תא והריכזה ,תויטנדוטסה־ירוגממ דחא
.ורדחל
."תוקד שמח לכ ךילא ונלצליצ ? תמלענ ןאל״

.ונזאמ הקיחרהל תרפופשה תא הטה אוה ״? הרק המ״
"?ילש הדווזמה תא תחקל ךילעש תחכש"
."אל"
.הזירכה יסננ ,"ךל הכחמ הדווזמהו תשבולמ רבכ ינא"
ת והשל חילצה אל ךא ,טבמאה תא אלימו תרפופשה תא חינה אוה ."תעדל רשואמ"
י כ היה חוטבש ףא ,לאש ״? םש ימ״ .תלדב תוקיפדה תא ועמשב הקדמ הלעמל וב

.וז איה ירדוא
."ינא הז"
ה ליעמ־שדבש ההכ הפילה שבל ןוטס .תלדה תא חתפו תבגמב ונטב תא ףטע חונ
י דמ הכז קר אלש ימל תואיכ ,םגפ ילב היה רדנוגמ .רוחצ ןרופיצ־חרפ היה ץוענ

ב אלק־ירטנואקה לש רתויב יטנגלאה רבגה סרפב םג אלא ףלוגה תופילאב הנש
ה מידק עונל אלב ,ךויח־קפסב ףסה לע דמעו םיליעמ המכו הדווזמב קיזחה אוה .ולש

.הרוחא וא
."סנכיה"
."יתרמג רבכ"
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.המינפ ועיספהב ןוטס ךחיג /׳הנותח םוש ןעמל טבמא דיספת לא"
. החותפ תלדה תא ריאשה חונ .הסרוכהמ ותוארל לוכי ןוטס .טבמאה־רדחל רזח אוה
.רמא ןוטס ,"הטמל ירדוא"

."ךכ יתרעיש"
."םש ךלוהש המ ךמצעל ראתל לוכי התא .וידחי תושבלתמ ןה"

."םיענ אל"
."הנכסב ןהלש תקורסתה .ןתוא ןבצעמ םשגה" .הצוחה טיבה ןוטס ."יתחרב"
.בגנתהל רמג אוה .חונ רמא ,"םישנ"

.ויניעב עיפוהו רזח ץונצינה "?רודיסב בותכ ךיא" .ךייחתנ ןוטס
."השא ינשע אלש ךורב"

.ןוטס רמא ,"ןמא"
ר לואה תא ףלשו רגס ףוסבלו ,תונחת ףילחה ,היזיבלטה תא קילדהו ןחג אוה

.וסיכמ
.טבטיב ,"תוקד המכ ינפל ועיגה םיבורקה"

״? תינוכמב״
ה יה רשפאש דיחיה םוקמה ,קראוינב הפועתה־הדשל עוסנל וצלאנ םה .ןוריוואב"
ו יהיש תופצל לוכי אל התא .העש םוקמב תועש עברא םהל הכרא ךרדה .ונממ סוטל
."םיזילע

"?םה הפיא"
."תומואת ןניא תולולכו הלולח הביק .לוכאל םתוא יתחלש"
ו זתינ ויניעמ ,חדובמ ולוק ,םיזילע וארנ ןוטס לש וינפ .ונתוחב ףוטח טבמ ףיעה חונ
ה יה ילוא וא ,ךכ לשב הקווד ךא .רדהו תחנ בוש הרמא ותעפוה לכ ;הבושמ־יקיז
ף לח ,רלואב ויתועבצא וקחיש וב ןפואה וא ,הליגר־אלה ,הריתיה ותונרבד לשב הז
.חונ בלב רוק־בשמ םאתפ
ץ צולתה ןוטס .תינומ תחקל וטילחה םה .םיליעמה תא אשנ ןוטסו הדווזמב זחא חונ
ן וטס תועבצא יכ בל םש חונ .תינומה ןולחמ הצוחה לכתסהו םדנ הרהמ ךא םשגה לע
ד צב הילע ושקנ םשגה תופיטש ,ןולחה תיגוגז לע ףפותל לחה האווסהל יכו תודעור
ן יעידומה־תרענו באלק־יטלוקאפה לש תישילש המוקב היה רומשה רדחה .רחאה
. וילא העש אל ןוטס .ספטמ ןוטס תא אינהל הסינ אוושל .חתפמה תא חונל הרסמ
ל ש הערה ןתעפשה .לייטקוקה־תביסמ ךרעית וב םלואה ךותל ץיצהל שקיב אוה
ם ע ףסכ־יילדו םיכירכ דיל וחרטש תוירצלמ יתש םש ויה .דימ וב הרכינ תוגרדמה
־ תגוע הארמ לע הצלה לגלגל קיפסהו תלדה־ףוקשמ לע ןעשנ ןוטס .ןפמש־יקובקב
ח ונ .והזחב הרונ ומכ םינפל ולפקתהבו וידימ םיליעמה עתפ טמשיהב תולולכה
ת לדה תא חתפו הזפחב ספיט חונ .הלעמ עיבצהו ושאר דינה ןוטמ ךא וילא שח
.ויכרבב עגונ טעמכ ושאר ,תוגרדמב ומצע ררג ןוטס .ול ןתינש חתפמב
.למלימ ,"םיליעמה"
םיליעמה תא ןהמ לביק חונ .וירחא ולעש תוירצלמה יתש תא תוארל לוכי אל ןוטס
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ת ונתחדקב שפשיפו םיתוועמ םינפב הטימה לע ןפרנ ןוטס .וירחאמ תלדה תא רגסו
.ותפילח םיכב
.הלולח המישנב טאל /׳ןכומ יתייה"
ו יתפש .רוחאל דקרפתהש ונתוח תבינע תא הפיר חונ .ויפב ונמטו המ־רבד איצוה אוה
ף עפיע אוה .והזחב הריעבה תא תובכל הלחה אל ןיידע הלולגה .םד־תולוטנ ויה
.ותלקלקב ספתנש דליכ חונ רבעל
״— הנותחה ינפל אל ,תעדל ןהל רוסא״
."החונמב בכש .רדסב היהי לכה" .רמא חונ ,"הגאד לא"
.ויניע תא םצעו לשכנ ,ץורקל הסינ ןוטס
.ישוקב ול ותייצ ויתפש ."דל"
ש קיב ,הטמל .אציו ומירה חונ .ןוטס לש וליעמ שדמ טמשנש חרפה היה הפצרה לע
ך ילוהש ליבשה .דוסב ךכ לע רומשלו ,גלוקה־אפור תא קיעזהל ןיעידומה־תדיקפמ
ו ילא וברק ןבלב תורענ יתש .םשגב ודבל עיספה חונ .קיר היה הליפתה־תיבל
ו רס ןהו אוה הלכה תיילמפמ יכ ןהל רמא אוה .ובישוהל ןתונוכנ ועיבהו ותסינכב
. לבנ לע תישירח הטרפש המצע ךותב תסנוכמ השא הבשי המיבה תניפב .וילעמ
ה לכה יכ וינזאב שחלו שמשה וילא שגינ המ־ןמז רחא .םיאורקה וצבקתנ טא
ת ולע ינפל תונורחאה תוקדב ,ןורטאית לש השבלה־רדח תריווא .ועיגה היתוולמו
.וניתמה וב שמשה לש ורדחב הררש ,ךסמה
.ותסינכב יסננ הלאש "?םיליעמהו הדווזמה תא םשל תרבעה"
.ושארב ןהניה חונ
.ןוטס תרבג הארק ,"בוט רוחב"
ם א ,דאמ הדומח התארנ יסננ .תועיספה תא ומע הלגריתו ועורזב העורז הבליש איה
א יבה שמשה .השאל התוא ותאשב השבל ירדואש תולולכה־תלמשב ,דאמ תינבצע םג
:םואתפ הרמא ,םהילגר ןיב הטבלתהש ,רפינ׳גו םיאושינה־תדועת תא
."לכה לע טרחתהל ךלש הנורחאה תונמדזהה וז"
.הילא התהב יסננ
."אשניהל הלוכי ינא ול םלועה לכב רחא רבג ףא ןיא ?טרחתהל"
"?עודמ לבא"
״ ? תרשואמ יתוא תושעל לגוסמה דיחיה רבגה אוה ךיבא יכ ךל יתרמא אל םאה״
ר תוי הל היה וליא .לבח .ידמ תדחופמ ,ידמ תיתוכאלמ איה .ויניע תא םצע חונ
.תמלשומ הגצהה התיה ,הנלש רתוי ,ןורשכ רתוי ,קרב
."יתוא תענכיש אל ןיידע ךא ,יל תרמא ,ןכ" .היפתכב הכשמ רפינ׳ג
."הדומח ,וישכע הנה יאוב" .רשעה־תב לא ןוטס תרבג הארק ,"רפינ׳ג ,וה"
ה ארק איהש הווקמ ינא .תוקד שמח דוע .ונועשב ץיצה חונ .הדועתה לע המתח יסננ
ס נלובמאה תריפצ תא עומשל וינזא הטה אוה .אב אפורהש הווקמ ינא .בשח ,אפורל
.רבד עמש אל ךא
"!לפרעתהל ליחתמ לכה ,יב יזחא" .עתפ יסננ הלליתנ "!אמא ,וה"
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."תרדהנ הלכ ייהת תא .יסננ ,וישכע תויוטש ילב"
.ןוכיהל םהל תתואו חתפב ושאר בחת שמשה
.רפינ׳ג זא הלאש "ן םס הפיא לבא"

.וזב וז וטיבהו ואפק םישנה
. דבלב הדבוע־תעיבק הליחת התיהש המינב ןוטס תרבג הארק ,"אב אל ןיידע אבא"
.עיגה עגרה ,הז־והז :רהריהו דמעש חונ לא םיטבמה לכ ונפוה זאו
.יסננ החווצ "?המהמתהל ול תחנה עודמ"
.שמשה רקח ,"עובקה ןמזב ליחתהל וצרת תא תעדל שקבמ ייברה"

.יסננ הננוק ״! אבא־אבא־אבא ,וה״
.וישכע זוגר הארנ אוה .שמשה רמא ,"אלמ רבכ םלואה"
."תוקד שמח ןיתמהל ייברל רומא" .היניעב הצמצימ ןוטס תרבג

.המידק עיספה חונ
."דימ ליחתנש בטומ .ףסונ עגר ףא תאז החדנ אלש בטומ ,אל"
״? ונתאמ ריתסמ התא המ ? חונ ,ול הרק המ״ ,הרמא ןוטס תרבג
."רעטצמ ינא" .בישה חונ ,"בלה"
.הרמא ירדוא "?דימ ונל תיליג אל עודמ"
."ותא אפורה .גואדל המ ןיא"

"?ותוא תראשה הפיא"
."דימ ליחתהל ייברל ר׳ומא" ,שמשל הנפ אוה ."באלק־יטלוקאפב"
ת וכוראה ידגה־תופפכ תא הררוחו היתופכב הינרפיצ הצענ ןוטס תרבגו אצי שמשה
. הרופיא תא תיחשהל אל ידכ היתועמד תא האלכש ,יסננ תא הדעס ירדוא .הלש
ה יבא יכ החוידו הציצה ,חתפל השגינ ,היפתכ לע רק שארש םש הדיחיה ,רפינ׳ג
ת ופיט קר .הליפתה־תיבב הלפנ הממדו לבנה םלאנ עגר ותוא .םינפב ןיתממ רבכ
, דיסכ םירויח הינפ ,ןוטס תרבג .יסננ לש תוקונחה תובביהו ץוחבמ ועמשנ םשגה

.קומע המשנ
, תוכבל ילדח .יסננ תא הוולי חונ .דבל סנכא ינא" .העידוה ,"הרזחה תא וחכיש"
"!ךלש הנותחה וז
ארה תועיספה תא התשע האג תודידבבו ןוטס תרבג הפקדזה לבנה ילילצ שדחתהב
.יסננ םע הקבחתה ירדוא .םלואה ךות לא תונוש
.הניטנאכ הדער איה "?ירדוא ,תיארנ ינא ךיא"
."חונ עורזב ךעורז תא יבלש .היפהפי"
."עיגה ונרות" .ץרמב רפינ׳ג הארק "!המידק"
ר הריה ,תאז שחנל לגוסמ היה אל ונתאמ שיאש קר ,הלחתהה ןמ ךכל דילוה לכה
. הלמש התוא וליפא תשבול איהו הפוחה לא התוא ךילומה אוה ינא ןכ םא .חונ
ה איבה חונ .תונושארה תועיספה רחא רומג רדסב התיה ךא ועורזב הדער יסננ
, םלוקלמ .ימדיקה לספסב ,ןוטס תרבג דיל תבשל ךלהו ביילק תושרל הריבעה ,המינפ
ויסיכב וידישכ ,ןו׳ג דיל ,ולש "םקורב םיחא״ה תפילחב בצינ ,רפינ׳ג לש המואת
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ח רואב המצע תא הקיסעה לבנה תנגנמ .שפנ־ןויוושב ויבא רחא תובקוע ויניעו
ת ינומלאה תילארשיה המיענה .הל תשחומ םירחאה לש םתואיצמ יכ דיעה אלש
־ יבורק ובשי חונ לש ולאמשמ .םייתסהל הנאימש הינופמיס התע הכפה הנגינ התואש
ר פסמו תובר תויטנדוטס ויה םלואב .ביילק תחפשמ ינב ונימימו יסננ לש החפשמה
ה עיגה ףוסבלו םירתימה םע חקמתהל הפיסוה תטרופה .ביילק לש ויברוקממ רכיב
.ינויגה םויס םושל הקיזומה עיגתש אלב עתפ םלאנ לבנהו הרשפל הארנכ
ן תחה תולעמ חבשב שרד תילגנאל ורבעבו ,תירבעב םיאבה־םיכורבב חתפ ייברה
י דודו ידודל ינאב לחהש ,םירישה־רישמ םיוסמ עטק ךכ בגא וטטצב ,הלכה תונוכתו
ו עיתפה ביילק .ולומ ןטקה בלצה רבעל טבמ רירבש ףא ףיעה אל תע התוא לכו ,יל
־ תכרבב ריעצה גוזה תא ךריבו תולגלגע םייתופכ שרפ ייברה .תא־ירהבו ןפגה־תכרבב
ש מח תאו ,לבנה ספת ונממ תוקד רשע .העש־עבר סכטה ךרא לכה־ךסב .םינהוכה

.ייברה—תורתונה תוקדה
. תויהל הכרצוהש יפכמ תוחפ התיה תיטא ,הזופח .דתיה אלש ףא ,הצוחה הכולהתה
ד ועב ,םיימעפ םמליצש דחא םלצ םרבעל קניז ךרדה־יצחב .שארב דעצ ריעצה גוזה
ש קיבו טזאגה לש רטרופירכ ומצע גיצה ,חונ תא רצע ,בוטר םשג־ליעמב ,ורבח
.בוטר ריינ־םקנפ לע הזפחב םשר אוה .הילמפה־ינב לש םהיתומש תא תעדל
.חונ דגנכ ויתובג ףקז "?ןוכנ ,המותי הלכה"
״? ןווכתמ התא המל״ .דשחב וילא ההב חונ
."היבא תא תרכזה אל"
."אלש הווקמ ינא .המותי אל איה"
ל ש רוכעה בהוצה היה רטרופירה לש תוירבכעה ויניעל "?ותורדעיה תביס יהמ"
. ותלאש לע רזח רטרופירה .חונ רהריה ,הזכ בהוצב יתשמתשה אל םלועמ .ןשי קבט
"?תיתואירב ?תיתד ?תיתחפשמ הביס וז םאה"
.וילעמ רסו חונ טלפ ,"תיתואירב"
י רדוא ,ןוטס תרבג ינפל םג תלדה תא חתפ גהנה .הניזומילל וסנכנ ביילקו יסננ
ם יבורקה .באלק־יטלוקאפה רבעל דרומב שיח הקחרתהו הרקע תינוכמה .רפינ׳גו

ל ע וביבסמ ולהקתהש תושגרנה תויטנדוטסה לשב חונב וניחבה אל הצוחה וחיגהש
ר חא .ןאילו׳ג דודה לש ותיירטמ תחת םיסנוכמ ,העבגה דרומב ועספ םה .הרדסכאה
ל יבשה תונפתהב .הנותחה ףוס היה הזו — וידידי רחאו ,ביילק לש ויבורק ואצי
. הרדסכאב ופגב דמע חונ .יר“וטימרודה רבע לא ובכרו ןהינפוא לע תויטנדוטסה ולע
ם ירהה־ישאר לע גלשה תוילטמ תא תוארל היה לוכי חונו םשגה היה הפר הליחתב
ת ופיטהו בר ןמז רבע אל .טועפה יאבש םישורבה־יצע תאו םגאה תאו םיקוחרה
 הרדסכאה ידומע לע הכופש המיחב וטבחנ םיחטמה .וקזח םשגה יחוליק .ובעתנ
ה חיטמ ,הנועט ,קנע־תשרבמ האר ולש רייצה־יניעב .חונ תא טנפיה רטמה .םינבלה
ד בה .ץראה לע הלפנ םואתפ־תכשח .ונממ קלח היה ומצע אוהש דבה לע תוירזכאב
ם ישורבה ,םלענ םגאה ,ומלענ םירהה .קוחרמ העמשנ הנריס לש הריפצ .רוחש הסכתנ
.רוזחל לובמה דמע ומכ וחתפנ םימשה תובורא .ומלענ ׳גלוקה ינבמו



אוהה וב>ה >>א :הדפא יבצ

 — םיקיתעו םיהבג אוהה םיה ייא
.עיגא םא עדוי יניא
 םיצוח םיפדהו םיותם
 עדוי יניא .התע יתוא
.עסנל לכוא םא
ם̂גה לכ תא האור יניא
דול תושידאב דרויה

— ימ
.חותפ ו^כע רחא ןולח
יננתו אל חורה בשמ
.רחאל

הדירפ תעשל

 םרוז יחמ תונולחב
.חותפה םדד

 םיעצופ ויפךצ יל?ש
.יתובשחמ תא
 אלמב ורעוק־רקב
 — םיקחרמ־לש־תופוע
 ףימ ףות לא סונל
 תוארהל אלו

.הזה יעיקרה רואב

 .דא? הלוע ףוחה .יענךה
 םירפצ הורכ תעה הנה
.הךירפ תעשל
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ה רזיפו חור האב .םירפיצכ ופפועתה םהו חור האב ,בוחרה דרומב םירוזפ ויה תוריינ
ה מדא התיה דרומה תיתחתב .ןהל ורזפתה םישנאה לש םהיתורעש םגו לפרעה תא
־ תורבק לש םיקיתע םידירשב תעגונש דע תכלוהו תקחרתמש הקלס ,הכוראו הבחר
ח ורבו לפרעב ,םיתעל ,ומלענש םיפער תוגג .םיכומנ ויה דרומבש םיתבהו .םימכחה
.הקזחב םהילע תוקפוד םיצע תורמצ ויה
ה ובגה טפנה־רונתב היליתפה תתצהב הקסע ומאש העש ,הלעמ ודי תא חלש אוה
ם סוקה דריי םא .היתפש תא הצמיק איהו ,הז רחא הזב ובכ םירורפגה .לוגעהו

. תובורא־הקנמ הז היהי םא יובא ךא .וכשמל לכויו וילגרב סופתי ,גגה־תבוראמ
ר נטסק ךירא לצא בותכ אצמש ומכ חיופמ םיצוק־םפשו תושרבמ יתש .רוחש םתס
ן רשפא ןוטנאו תנופצפב .םירפסה דחאב
־ םרט־םרט .תיגוגזה לע וידי־תופכב ףפיתו דמע .ןולחה לא ךלה דיה הפייעתנשמ
ם יבאוכ םישורבה םישורבה .םישורבה ןיב רופיצל ןק .םיצעה ןיב רופיצל ןק" .םרררט
ת א תוסכלו בוט ןושיל ךירצ התא ,דלי :הרמא םאה ."םיבאוכ םיבאוכ .םישארה
ת יגוגז לע עורש ומטח ,דמע אוה לבא .םוח עשתו־םישולש ךל שי .הכימשב ךמצע
.ובחרתנו וקשפתנ ויתותפש םג התע .ויפ תא רעפו ,ןולחה
.ומא וב הרעג ,דלי

. חבטמה לא התנפו ,החנא ויצחו ןטור ויצחש לוקב רומאל הפיסוה ,לודג רבכ התא
ר ופיצ .ץיקב תומצ בוש ונממ עולקל לכות אל הארנבו שולק הרעשש ןיחבה םואתפ
ן מחנ ןודא :תוריהמב הב ארק אוהו ,תיגוגזה לא הדמצנ ,וילא הברק ריינ לש
ה תלע ונורג־תקיפו ויניעל הקבדנ ומכ הבעו הרוחש תרגסמ .ןדע ותמשנ ןייטשדלוג
.ארק אלו ומאל אורקל הצר .הדריו
. ותטימל תחתמ לא השלפ הילושב העורקה העדומהו תוריהזב ןולחה תא חתפ אוה
ב וש .תירכל תחתמ הבחתו התוא ףטח ,הפצרה לע חטתשה ,תופחי םיילגרב דרי
.ץוחמ ורתונ וילגר־תופכ קר ,הסכתה אוהו ומא הסנכנ
ה קשנו הנכר ךכ־רחא .וחצמ לע הבוטר די־ףכ החינהו ,ול הרמא ,בוטו לודג רבכ התא
, ךכב הניחבה אל איה לבא תירכל תחתמ ץבציב ריינה תסיפ לש דחא הצק .וחצמל
.המיאב וב טיבה רענהש קר
.בוחרל אצאש יארת ,בוחרל אצא רחמ
, הלדח הארנכ חורהו טאל־טאל ךישחהל ולחה תונולחה לבא ,ברעה אב אל ןיידע
.ושלחנ םיפערה־גג לעש הטבחה תולוקו עונמ וקספ םישורבהש יפל
ו השמ לכאת םדוק .םיטיווקסיב השולש הבו תחלצ ול השיגה םאהו .דלי ,ןשית ילוא
.אבאל הכחמ התא ילואו רואה תא הבכאש הצור התא .ןשית ךכ־רחאו
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, ןבל עבוצמה ,ןטקה הלילה־ןורא לע תחלצה תא החינה איהו רבד הל רמא אל ןבה
.רדחה תא האציו ,ותטימ דילש
א ל ללכב אוהו ,תמ רשאכ ןייטשדלוג ןודא היה המכ ןב .לחה תואקתפרהה־עסמ
ת ועובש השולש ינפל ,הלוח היהי םרטב .םואתפ־עתפל ול תמ ןייטשדלוג ןודאש עדי
—  גיטפהרו תא ןייטשדלוג״ בוהצהו לודגה טלשה םע הנטקה הירגנה דיל רבע ,ךרעב׳
ך א ,לזרבה־חירב יפ־לע רוגס לוענמהו הרוגס התיה ץעה־תלדש ןוכנו תמא ."םירגנ
ט ריפסהו הקימונוקאה תונחמ שיאה .רומג רדסב .רומג רדסב ויה םינכשה לש םהינפ
ל ע הבשי איה .םיקוריה םיתיזה יחפ תרכומ ,הינשה השאה םג ןכו .דאמ קחצ
ר חא ,קדס םהב עלגתנש דע םיקורי םיתיז ןטק שיטפב הקפדו תונחה דילש הגרדמה
ד חא תיז קלתסהש םעפ לכבש אלא ,ותיצחמל דע םימ חפ לא םתוא הכילשמ התיה
א לש רשפא ךיא ,ןפוא־לכב .תקחוצ התיה ריוואב ץפקמ היהו הלש שיטפה תפממ
ק ר אוהו .הנש םישמח ןב ילוא ? היה המכ ןבו .ןייטשדלוג ןודא לע המ־רבד עמש
ם ינש הנומשו־םישולש דוע ול ורתונש תרמוא תאז .םישדח הרשעו הרשע־םיתש ןב
ת ואמ־שלש .םיעגר המכו .םימי המכו .ןמז דואמ הברה .רתוי דוע ילואו ,ךרעב
ם יבר הכו .דחיב רבחלו ,הנומש לופכ ךכ־רחאו ,םישולש לופכ השימחו־םישש
.םיעגרהו םימיה
ר צענו ,עגרה ךורא ךכ־לכ .המ׳זיפל לעמ הפר די וחינהב ובל תומיעפ תא הנמו ,עגר
.םיתשו־םיעברא .תחאו־םיעבראל ועיגהב
ת א םילעמו תלדה תא םיחתופ ויה זא־וא ,םואתפב אב היה וליא לילגה ןמ דודה
ו ניא אוה ךא .אב היה ודוד וליא .וכותמ ץפוק והשמ הנהו חתפנ היה קיתהו רואה
ה צור וניא ללכ .תירכל תחתמ הנכשמי אל אוה ,אל .העדומה תא חוכשל לוכי
.ונחתפי אלו שגי אל ןולחה לאו ,הרוחשה תרגסמב טיבהל
ה מו .ךומנ תיבהש לבח־המ .םיבכוכב ןיחבהל לוכי היה אל ךא ,וליפאה םימשה
ה מדאה לא העיגמ ,דרומב תלגלגתמ התוא עמוש אוה הנה .הל תקחשמ חורהש הז
.עוסנל הפיסומו הלודגה
ם יסט ,םיכורא הפיטק־יליעמב םתוא האור אוה ,הנבלה הברעב םירהוד םישרפ ינש
ם ימכחה תורבק םיקוחר .עס ,ריבא ,עס :והער ינזאב שיא םישחול םהו ,הכישחב
, םישערה תא עמוש ךניא םולכ ,שישקה יריבא ,רוא האור ךניא םולכ .םינשיה
.לאירבג יכאלמ .יכאלמה לאירבג
ם יצנצנתמ הירמסמו תקרוח ותדסק תא עמוש אוה .רוחאל ושאר בסמ ינימיה שרפה
י לוש .דודה לש ומטחכ רצ ופאו ,דח ורתסלק .ויניעב שא־יקיז םיחלושו בהזב
ת א ףפכ ילאמשה שרפה .ךייחמ ויפ יכ ,ןיחבי בטיה ךא וייחל תא םיריתסמ הדסקה
ה דרפ םא יכ ,םצעב ,אוה סוס אל .סוסה לש וראווצ לא ךומסב ךומנ־ךומנ ׳ושאר
ת חתמ התוא זרזי .יתריקי ךרדל .ןותא־תב ייה .התומכש סוס־תב ייה .תיברע
ה מוק־ךומנ הילעמש שיאהו ,המוקמב תדמוע ומכ תאז־לכבו ,הסט איה ךא ,ותכימשל
ו תסינכבו םתיבב רקבל ,הנורחאל ,הברן רשא ץיבומולש אפורה ומכ ,לעתשמו
.ולש בהבהצה רועה־קיתבש תופורתה־יקובקב םילצלצמ
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.םזרזמ אוהו ׳ועיגי טעמ דוע
ל ילצב חנצ בכוכ לכ .ןולחל לוממש שורבה תיתחתב ויניעל ולגתנ םידחא םיבכוכ
ם ינטק ךכ־לכ ...םיבכוכה ...םיבכוכה :קחצ אוה .בזרמה ןמ תופיט ומכ ,השיקנ לש
י מ .להנמה יפמ רמאנש ומכ ,םיישוגו םייתכתמ םיפוגמ םייושע םניא ןפוא םושבו
? ולדג המ :ומצע שורבהו ,שורבה יפנעל דעבמ דכ־לכ םינטק םהש ןימאהל לוכי

ם ישרפה תא הרק המ ,בגאו .תוחפ דוע ,הזמ תוחפ דוע ףפוכתמ אוהשכו .םירטמ ינש
.הנבלה הברעב ,הקוחרה הברעב םירהודה
ל ע ועבצאב קילחה .ושאר םירה .ריינה שורשירל ןיזאהו תירכל ושאר דימצהו בש
ן מ תיכוכז־ריינ אלא וניא היתחתמש ריינהו .תיכוכז ומכ הקלח :בשחו תירכה תפיצ
, ומצע תא לאש ,םישרפה תא הרק המ ,בגאו ."גיטפהרו תא ןייטשדלוג" הירגנה
.הלק תרוחרחס ותוא הפקת ןולחב טיבהל הסינשמ ךא
ל א םלוסב ספטמ היה אבא .תוביטר לש םתכ היתויווזמ תחאבו ,הנבל התיה הרקתה
ד עב ופלח ,אבחיהב ושלג תופיטה .ליעוה אל רבד םוש ךא ,םשו־הפ ףער ףילחמו גגה
א ל םשגשכ ,וישכע .הרקתה דעב ולחליחו הסוחדה היילעבש תונשיה תודווזמה לכ
.ראשנ םתכה ךא ,ולחליח אל — דרי
א והו .הדווזמ לעמ הדווזמ .תודווזמה ךות לא םיסנכנ םימה תא עמוש אוה בטיה
ו ל היהת אלו ול ןיאש ,הלוחכה ,וז איה ,רתויב ויניע לא הבורקהש ,הכומנהש רכוז
.ותריהזה ומאו רוסיאה־תילכתב איה הרוסא .הילא השיג

ל ש םבל־תורירש" :תעדה־תוחיחזב הרמאב ,םיישדח־שדוח ינפלמ התוא רכז אוה
ת וארל ביטיה ןה הדווזמב םש הל שי המו "...ךל תרמוא ינא ,םבל־תורירש .םישנאה
ם יטרסב םירושק םלוכו .םיבתכמ .םיבתכמ .לודגה רורוואה תא ושע רשאכ ,ץיקב תאז
ג וזו .הטמל ,ןהיתומצ תא םהב תורשקמ ותתיכב תודליהש םיטרסה ומכ ,םידורו
. תועבוצמ ןהיפנכו ריינב תורוזג םירפיצ ,םיבתכמה תורורצ יבג־לע ,הלעמל םירפיצ
ר כז אל אוה ךא .םידליה־ןגב ךדועב ,התא הז .ול תרפסמ התיה ,תרייצ ,דלי ,התא הז
.םירפיצ לש םייפנכ רייצ יתמיא
.דאמ תינורדמו הקלח תיכוכז לע ומכ .תירכה בג לע תחא עבצאב קילחה בוש
ה רוחשה הדווזמה הילעמו .תינוניבה ,הרוחשה הדווזמה תבכוש הלוחכה הדווזמה לעמו
ה ילא עוסנל וצרש תורייבל העיסנ התוא זאמ ,שומיש הל ואצמ אל םלועמש ,הנטקה
ן וכנ־לא אצמנ הנטקה תורייב־תדווזמל לעמו .תמאב ועסנ אל עודמו .ועסנ אלו

.תופיטה תופטפטמ ודעבש ,בקנ וב שיש ףערה
ת א ודעב חלשמ עודיה םסוקה היהש וא ,הזה בקנה ךותמ לכתסמ םיהולא היה וליא
ש יבכה לע השיקנ לכ םעש ,ותיתחתב תרפועה עבטמ לעב לקמה .סקוסמה לקמה
י דכ ,רשפאה לככ הברה .תופסונ תועבטמ דועו ,תופסונ תועבטמ וכותמ תואצוי
ף לחשכ ,הנורחאה םעפבו .ןפואו־םינפ־םושב דרוי וניא םיהולא ךא ,והשימ ליצהל
ש ובלל חכש םיהולא" :קחוצה ולוק תא עמש ,להנמה רדח דיל רפסה־תיב ןורדסמב
."עבוכה תא
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" עבוכה תא שובלל" להנמה רמוא עודמ אלפתה אוהו ,ןורדסמב ףלחשכ זא ,דרי םשג
. רתויב איה הרודה העבטמ ,תעבגמ ."ותעבגמ" ילוא וא "ועבוכ תא שובחל" אלו
. םיבכוכ תליפנכ תוריהמ ,ואבו ופלח ןה .םדריהל לוכי היה אלו ותוא ודרט תובשחמה
.גגה־תיילע ,הרקתבש םתכה ,הרקתה
ו מש דודה יכ .ילש דודה תויהל לוכי היה אל הז ,לוקב םואתפ רמא ,םיהולא־םשב
ד ודה לש קוחר־בורק הזיא רשפא לבא .ןייטשדלוג ןמחנ אלו .ןייטשדלוג אלו יבהז
ן תנ .דאמ רשפא .ותדלוה םוקמב רדהתהש אלא לילגב בשי אלש דודה .לילגה ןמ
. םגג־תיילעבש קיקשב םתוא ןימטמו םיריש בתוכ היה ,לילגה ןמ דודה לש ונב ,יבהז
.רוקיבב םתויהב ,םעפ .תחתמאב םירבד חינהל דלוה ינא :היה רמוא
, הצורח דיב ורזופ הלעש םייושעה םייתוכאלמה תוריפה .תבשב ,רוקיבב םתויהב
ו קבדוהש וירבש תאו ויקדס תא וסיכו ינבלמ הניסרח־שגמ לש וחטש לכ לע ,ףטחב
, שרגמב תובוזע תולגע הלעהו ונוימדב אוצמל הסינ ? הז המ ומכ .״לכ־קיבדמ״ קבדב
.תועסונ ןניאש תולגע
ד וע .תיננוכבש שדוקה־ירפסב תעגל אל ,אנאו הניפב תבשל הרמא ולש הדודהו

, רצחה לא תכלל וא הניפב םש תבשל םייתניבו ,תסנכה־תיבמ יבהז הלעי טעמ
ת או ,ץעה־ילול ךותמ ףוסאל אל םיציב םג ,תולגנרתה תא קיעזהל אלש טרפבו

ם יכייש טלחהב םה .םמוקמב חינהל רדגה ידצב וחרפש םיגרפהו תוינלכה
.החפשמל
, הראווצ ירוחאמ ,הל רבחל" :המ־רבד םאה ןמ םג השקיב ,הדודה תאז רומאבו

."טובצל אלש ידכ תוריהזבו ,םיזיזה ינש תא .תויתוכאלמה םינינפה תרשרש תא
ת א הקנראמ הפלש ,הילא הברק ,רדחה תילולפא לא ,המינפ ומא סנכית םרטב דוע
א והו ,היפב היה םייתפש־ץומיק .הראווצ לא היניע תא הבריקו האירקה־יפקשמ
. התלמש התנקנ הב תונחה םש לעו םיקומעה ראווצה יצירח לע יאדו התהתש שחינ
.תוילגנא תויתואב הבותכ ,הצבציבש דבה־תיוותב שוריפב ןיחבה אוה
י בג לעמ אורקלו לכתסהל זעה אלו ,תיתחפשמה םירפסה־תיננוכ דיל ,הניפב בשי
, תישארב :שחינ ,לוק ילבו הז רחא הזב ,הפ לעב קר .םירפסה תורתוכ תא תוכירכה
ם ישעמה תאו תונטקה תומחלמה תא בהא אוהו .םינורחא םיאיבנו ,ארקיו ,תומש
.שורב ומכ הובג ,רענ ותויהב ,רענה לואש לש ויתונותא תאו לאומש רפסבש
ה מ תוארל חבטמה לא תכלל םישנה ונפשכ .יבהז ,ודוד סנכנ יתמ עדוי וניא בוש
ש ומישה־תיב לא רהימ ,היליתפבש הנטק שא לע תבשה לכ דמעש אלפה־ריסב
־ תורחנו םיעובעבהו שערה תוסחב ,ךכ־רחא ,ףטוש וריאשהו הלסאה זרב תא חתפו
.גגה־תיילע לא רודזורפה ףוסבש תורצה ץעה תוגרדמב הלעו רהימ ,םימה
. ףלקתנ ולש ןמשה עבצש לגר־תלת ןחלוש לע האצמנ ןתנ לש "םירישה תחתמא"
א יצוה .קיקשה תא חתפו ,םיפערב ושאר טבחיי לבל ףפוכתמ ,תוריהזב עספ אוה
ה חותפ התוא םירה .תוצבשמ היפדו ןוטרק היושע התכירכש הבע תרבחמ םשמ
."הזוחה ריש" תא טאל־טאל ארקו ,םיכרח ןיבמ חיגהש רואה לומ לא ,ינשה דומעב
וב ואוביו םימחרה־רעש חתפיי יתמ ,לאגינ ונלוכ יתמו" ,ארק ,"לאוגה אובי יתמ"
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. רבסה ול שפחל הסינ .ןמוסמ בכוכ אצמ םימעה הלמל לעמ .ארק ,"םימעה לכ
ת רטועמ ,"הבהא" תרתוכב ולקתנ ויניע .המואמ הליג אלו ףדה תא ךפה ,שפיח
, לוחכ ,רחא עבצב תעבוצמ תצבשמ לע םיחרפו תיז־ילע .המודא וידב יושע רויצב

.םותכ ,םוח
. ףוס־ףוס םשמ אצת יתמ :ומא לש הלוק תא עתפ עמש ךא ,רישב אורקל הצר

.וקרח תוגרדמה קר ,הטמ דריו
. ןבל גלש לש הטעמ התסכתה הלוגעהו הקוחרה הברעהו רוהדל ופיסוה םישרפה
ו כייחש עגרב ךא .רוחאל םתונפב ןרבעל וכייח םהיתודסק תא וריסהש םינשה
ה נה .וז איה יבהז הדודה :עדי אוה .עדי אוהו .םהיתותסל תשיקנ העמשנ ומכ
ן חלושה לע תוירטאה תדיטשפ תא חינת ךכ־רחאו ,תוקולשה םיציבה תא חצפת

.דודה סנכיו
ע מש יתמו .דרגיו ןבסיו ץחריש המכ לכ ,דימת תוכלכולמ םיינרפיצ דודל ול שי
ת בש .וזה תבשה ינפל תבש .וינרפיצ הצקב הנטקה הריצפה ףושפיש תא הנורחאל
ת וריהזב חינהו גגה־תיילע לא ןתנ ומע הלע רשאכ ,גחב .וז ינפלמ תבשה ינפל
ל בא ,שחול ודוד־ןב תא עמש ,תוגרדמב םתדרב ,ןכמ־רחאל .תחתמאב ותרבחמ תא
, ה׳לרופצ .הרופצ ,ותבוהא לש המש תא ,עומשל ביטייש ידכ אוה עמשיש ידכ
ם ימעה לכ ,םיימשה ןמ דמצ םיינרפיצ הרופצ" .ונורכזב רבדה ץצ רשאכ קחצ אוהו
."םיימעפ ואובי

י בג לעכ ,איהה תינורדמה תיכוכזה יבג לעכ ,תירכה לע הקילחהו הרזח ועבצא
ח ינהל םימכחה תורבק לא רהודה אוה יבהז ןתנ אל יכו .הירגנה ןמ תיכוכזה־ריינ

?תחתמאה תא םכותב
ר אווצ לעש תופיוזמה םינינפה תזורחממ העבשו־םיעבש יפ ויניעב דבכ היה גלשהו
ף פוכו ויתוכימשב טעב ,ול םחוהש ןויכמו ,דבכ דבכ היה גלשהו .הנמשה ותדוד
ם ינכשה לש ,םיכומנ תורוא המכ לש םתופקתשה תא האר ,לוממ ,ןולחב .ויכרב תא
.הקזחב טובחל הרזח חורהו םיבכוככ ול ומדנ אל בוש .יאדווב
. לבאה־תעדומ תא תששממ ,היתחתמ ודיו תירכה לא וינפ תא דימצה ומא הסנכנשכ
י סירת תא הרגסו תוריהזב הדי הבבריש ,ןולחה תא החתפ ,תונוהב לע הסנכנ איה
ך ורא עגר .ןולחל ךומסב המוקמ לע הבצינ איהו תורואה יבוהביה ומלענ התע .ץעה
, ןשיש והשימכ ,תוקומעו תובוצק תומישנ ,יוארכ םושנל הסינ אוה .הכו־הכ הטיבה
ה תוצרב ךא ,ותטימ לא הברק ,המוקממ הזז איה .קנתשנ ונורגו ודיב הלע אל ךא
.החנאנו ,ןטקה הלילה־ןוראב הלקתנ וחצמ לע הדי־ףכ תא חינהל
.החנאנ ,דלי ,דלי
ן  ומולש המ .חבטמב ,הארנכ ,השועה באה לש ולוק תא עמשו ןורדסמב רוא האר
א יה .תוחפ וישכע ול שיש תבשוח ינא ,ךאלמכ ןשי :הרמא ומאו ,באה לאש
, ותוא התסיכו הרזח אל הז דציכ .וחצממ ורגינ העיז־תופיטש אלא .ומוחל הנווכתה
.ולש אמא
קקותשה םואתפ .תבחמב ןגטינ והשמ .חבטמב ,םש ,הלודג תוריהזב רביד ויבא
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 יצמק םיקוזב הילעו ןמשב הלובט םחל־תסורפל וא ,חלמב לצב־יחלפל .םושל ךכ־לכ  
ת חנה ןיב תושקה םילמה תוצובק תא עמש אוהו תוריהזב רביד ויבא .רתעז וא ןומכ
י רחאמ םעפ ידמ ומלענש תורייש ומכ ,םילמ .תפסונ החנה ןיבל תחלצ לע גלזמ
ה אר אלו עמש ךכ־רחא .עמש אלו—הנומתה תא האר הליחת .םירומחו םיסוס .העבג

.ותטימב בבותסהו ,הנומתה תא
ף סכ טעמ .קידצ רכזל .ויבא רמא ,קידצ לש ומשל וליפא הכז אל ןייטשדלוג ןמחנ
ם ימיב הללאמרל ךלוה היהש ,םיטנופ תואמ ,ךל רמוא ינא ,םיטנופ תואמ ז בייח היה
ד יל הרובקב קיפסמ ןמחנ ןמחנ וה .םיברעה ,תעמוש תא ,םיברעהו ,ומש־חמי םהה
.םיאטחה ללגב ,רדגה
ת א חוקפל דאמ הצר .תועבגה תחא ירחאמ הריישה הרתתסנ בושו ,הקחצ ומא
י נש ומלענ תועמדה ךותבו תועמד ול ורשקתנ םיסירה ןיב .לוכי אל ךא ,ויניע

ם ינבא ושענש דע םימכחה תורבק וכפהתנ תוריישה םעו תוריישה םמעו וישרפ
.תוהובג
ת יבה־ילענ רחא וששיג וילגר תועבצאו ותטימב בשיתה ,ןתוא חקפ בר ץמאמב
ת חתמ ריינה תסיפ תא ךשמו די טישוה .טעמ דדונתמ ,דמע ,ףוסבל .תוירמצה
. םיסירתה תופנכ תא קליסו ןולחה תא חתפו ותטימ לע ספיט בוש .הנבלה תירכל
ך ילשהו ודי תא קינזה אוה ,תישירח םהל ושויא םישורבהו הכר חור הדמע ץוחב
.םיפנעה דחא לע חנצו טעמ םמורתהש ,ריינה תא

, ברעה תועשב ,םימעפל .אוהה הלילה תקעומל םירבסה שפחל חרט אל ואירבהב םג
, תקחוצ .דתיה אל בוש ,םיתיזה תחצפמ ,הנכשה .הירגנה דיל טעמ ההתשמ היה
ה יתפש ויה ןטקה השיטפל תחתמ קמחתנש לכ םע ,תיז לש גוליד לכ םע ,ךפיהל

, הקימונוקאהו םינמשה ,טריפסה רכומ .תונרשפ־רסוחו זגור ודמע היניעבו תוטמקתמ
ף כית" הקתפ .לוענ היה ופתרמו היה־אלכ ויניעמ םלענ—תונחב ואצמל הבאש לככ
. ןמוש ימתכ הב ועבטנו דולחה ץענה לע לאמשו הנימי תדדונתמ התיה ולש "בושא
.ובל לע לקוהו התוא שלת רענה
ל צא ואבש עבצ־יילדו םלוס יאשונ םישנא ינשב ןיחבה םיירהצה־רחא דחא םוי

, הז לומ הז ,והבג תירחאל דע םהינש וספיט ,םלוסה תא ודימעה .הירגנה רעש
־ דבוכבו וקחמ טאל־טאל .טלשה יבג־לעש ןייטשדלוג הלמה תא בוהצה עבצב וקחמו
ג יטפהרו לע םג וסח אל ןכמ־רחאלו ,הנורחאה תא רחא ,הנושאר תוא הליחת .שאר
ם לוסה ןמ םתדרבו .ופסי אלו וריאשה "םירגנ" קר .ףטונו ולוכ בוהצ השענש דע
א והו הז לומ הז םידמוע ,םהלש תובוטרה עבצה־תושרבמב ומטח לומ לא ופפונ
.םיכחגמו ,ךוותב
ר יהנ לצה היה זאו םהיכוחיגמ ולדח םה .םואתפב םהילא ברק םיטריפסה רכומ
.רורבו ,רענל

לע תינשב םיספטמה םיעבצבו שדחה ןודאה לש תטשומה ודיב ןיחבה וקחרתהב
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ו בגו ךלה .ןומיל לש ותפילקב רויח־בוהצ היהי ולוכ טלשהו טק־טעמ דוע .םלוסה
.עגר דוע ,עגר דוע :הילא קעצו ,ומא תאירק תא עמשש דע וינפל
ה התשה הכורא העש .םיקעוצו םיקחשמ םידלי שורבה יפנעל טעבמ האר ותיב רצחמ
ד ולחה לזרבה רעש תא םיכמותה ןבאה ידומע ינש תא וינרפיצב דרגמ ,םש
א למתה ובלו ןימסיה יחרפ לש ףירחה חירה ופאב אב רוחאמ .םהלש לסלוסמהו
.לדגו ךלוה לדגו ךלוה ,ובלב רמכתנ והשמ .הרשפ תא עדי אלש ההימכ
.ושארב ןהנה אוהו ,ומא ול הרמא ,דודה לצא ךלת רחמ
ד ע ןתנ םע ראשיהל לכות התאו ונלצא אוביש ול דיגתו דודה לצא ךלת רחמ

.המינפ הסנכנ ושארב ןהנהמ אוהש התאר רשאכו ,הרמאו הרזח ,ברעה

ב
ת ודנדנב תודרוי תודנדנב םילמ .תוקחשמ םילמהו דודה־ןב ןתנ לש וירבד .ינש קרפ
ו יתודנדנמ תחא לע בשיתמו םייפלט־דבכ בד אבש דע ,הגוח ,הגוח .תוגחו תולוע
ל עו הרופיצ לע קרו ומאבו ויבאב רבדמ אוה .ריוואב הזגו התמ תרוחרחסה לכו

ו מכ השק ילש אמא .תוגרדמה הצקב ,שחול אלא רבד רמוא וניא ויריש תחתמא

ה דלונ ילש אמא .םיעבצ הברהב רבדמ אוהו ,רמאי ,רה ומכ ךר ילש אבא .ןבא
, הזה דמעמל ועיגהש דע .לילגה ןמ ילש אבא ,אשרו יטייח לש תולמשב תויחל
ם יתב ןאכ ונבי דועו ,םישורבה תרדש — לוממו ,םילולהו רצחהו גגה־תיילעו תיבה
.ינוניב השענ לכה ,ןכבו .רמאי ,םיהובגה םיתבה לע םלוח ינאו ,רמאי ,םיהובג

.תוכורד םייניעב בישקמ רענהו
א והש םירפוסה תוליגמכ יבהז ןתנ ריבסה חורב תפפועתמה העדומה ןינע תאו
ן יאו ךכב־המ לש רבד לכה־ךסב םהש רמא םישרפה ןינעלו ,ומולחב םתוא האור
.לוח־ירפס יפל אלו שדוק־ירפס יפל אל ,רבדב ךוביס לכ
ה שפש םדמדא םתכ ערתשה ומטח לע :דאמ הלודג הרמוחב האר דחא ןינע לבא
, םילודגה וישרגמ לע רביד רשאכו .םייריחנה לא הטמ שלוג ,ףאה שרושמ ךלהו
ן היתועבצאב ,וידיב טטרישו ,ךומסב ,ןאכ אלא םש אל םייוזח תויהל םידיתעה

ה יה ,המקה ךותמ תחרוזה שמשה תאו םהירחאמש האובתה תודש תא ,תוכוראה
.ביבסמ דעור היה ריוואה יכ דע ,שלשו םיימעפו םעפ שטעתמ
.האג היה יבהז ןתנ ךא ,םעפ אל המת רענה
ה נשושה המ םוש לע יכו .םיאפורה לש םנושלב היגרלא ,רמאי ,תאזכש הייטנ יל שי

ם יתשו־םירשע ןב יתויהב םייתנש־הנש דועבו .היגרלא םושמ ? ימטח לע הערתשהש
, םולשב ומוקמ לע אובי לכהו םטוחה תוליחמב ןיינעמ חותינ ,םיאפורה ןושלב ,השעיי

.שטעתהו
.רענה לאש ,שטעתמ התא עודמ
ם יתב לע רבדל ינחירכמ התא םאו ,ןתנ רמאי ,שקו ריצחל היגרלא וזש םושמ
לש תורייעבכ ,וירוחאמו ,ףונה תא ינפל האור ינא הנה ,המקה תודשו םישרגמו
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ם ישיגרה םייריחנה לא דחוימה ןחיר תא תואיבמ עודיכש ,ריצחה תוליבח תא ,דנלוה

.שוטיעה תאו דאמ
.ודוד־ןב תא רענה לאש ו השקה ךמאו
ת וינרקס םייניעב ודוד־ןב וב ןנובתה זאו .םיתשו הקד תבכ תוהמהמתה המהמתה ןתנ
. םהמ םינטקה לא הככ וחחושי ,םייתנש דועב םיתשו־םירשעה ינב ,םה דציכ בשחו
.ןרשפ תא וליפא שחינ אלש תופייע םילמ דוסל לואשל דחפ
ו ליבוהש ץעה־תוגרדממ תחא לע ,דודה לש דדובה תיבב ,ןורדסמה הצקב ובשי םה
ם ירדחב טקש דמע ,וירוה לצא רקבל הרס החפשמהש ןויכמ .הילעה לא ,הלעמל
.עמשנ־יתלבכ ,קד םיבובז לוקב העמשנ תיבה לש ותוישירחו םיהובגה
 חינה .ויתוקרב םינטק םיצחל ןיידע שח אוהו ותטיממ ומוק רחאל ישילשה םויה
ת וירגיס תספוק חתפ ,הרקתב וטבמ הלת ןתנ .תוקושפ ויתועבצאו וינזא לע וידי־תופכ
.הירגיס ול תיצהו התיצחמ ידכ האלמ
.ןיבמ ,לילגב דלונ יב רה ומכ ךר יבאו .ץראל־ץוחמ האב יכ ,ףוסבל רמא ,השק ימא
.רענה לאש ,םירהוד יתיארש םישרפה ןינעו

י נאש ב^שהו אצו ,תונויזח תואיבמ םוח תולעמ עשתו־םישולש .םולכ ךכב ןיא
, םוחב תולעמ תחאו־םיעברא וא ,םיעברא ילוא .חדוק ינאשכ ילש םירישה תא בתוכ
ץ יבומולש רוטקודשכ .ךכ לע בושחו אצ ,םיאלפומו םיבושח םירבד םיאור זאו

ת א דירוהל ןדיקפת יכ ןתוא תחקל אל דציכ ךל עד ,ויתופורת תא איבמ ונלש
, קפואב םימלענ םישרפ המכו ,ןוימטל םיכלוה תומולח המכ בושחו אצ .םוחה

.המודכו
. בשוחו ימצעמ אצוי ינא הנהו ,"בושחו אצ" רמוא התא .ןתנ ,ךכ־לכ הפי רבדמ התא
ם ירבד האור ינא אצוי ינאשכו .בשוחו ימצע לא סנכנ ינא ,תעדל התא הצור םאו
.דאמ רהמ ףייעתמ ינא לבא ,םימלש תמאב
ח תפב הדמע ,התוא חותפל דודה־ןב םוקי םרטב דועו תלדב שקננ .וקספנ וירבד
ה מינפ סנכנ הדוקפל ףכיתו ,תרווחמ־יתלב הדוקפ הירחאמ לא הקעצו םיתיזה־תרכומ
.םיחפ ינש הפצרב חיטהו חבטמה לא שלפ ,הובגו לודג רוחב
ל וקב הלשמ הפיסוה םיתיזה־תרכומ וליאו .ףיסוה אלו ןתנ רמא ,ןכ םא ,התא הז

.רחמ ןובשחה תאו םירוחש דחאו םיקורי דחא :ףיקת
ה לגלגעה ,השאהו ואציש דע ךכ .רבכ דיגא ינא .רבכ דיגא ינא ,ןתנ רמא ,בוט
.החנאנו םידדצל הידי השרפ ,ההובגהו
ת א סמר אוה .תוגרדמה לע בשנ אוב .דודה־ןב רמא ,דימת ,תחנאנ איה דימת
ל א ,ויסיכב וידי ,ךלהו ולענ תיילוסב ךכ־רחאו ולענ הצקב הקולדה הירגיסה
.גגה־תיילעל תוליבומה תוגרדמה
ה ממ רתוי ההובג איהו ,ןדע־ותמשנ ןייטשדלוג לש ותנכש ,השאה תא האר רענה
, הפופכו הנטק איהש ,התונח ןתפמ לע התציבר ללגב ,ול המדנ היה דימת .רעישש
.ויה־אלכ ומלענ היתותפש יטמק םגו ףיקת הלוקו הדבכו ההובג םואתפו
.תילולפא הדרי םייתניב
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:רמא ודוד־ןב ךא .יבהז ןתנמ שקיב ,רואה תא קילדת
ו ישכעו ,ההכ רתוי םג ךכ ריהב רתויש המכ ,ריהב רתוי םג ךכ ההכ רתויש המכ
ל כהו םכלש תיבה לא ךתוא הוולא זאו ,אמא אובתש דע ,אבא אוביש דע הכחנ
ז או ,הנע אל רשא רענה תא לאש ,ירפ הצור התא ילוא .םולשב ומוקמ לע אובי
.חופת ול טישוהו רזחו יזכרמה רדחה לא תיבה תלפאב עספ
ל ש םייתוכאלמה תוריפה ןמ הלעש לש חופת .ויפב היה רמ םעטו הסיגנ סגנ רענה
.לילגה ןמ דודה תיב
.רמ יל תתנ המל .רמ .רמ
.ודועמ קחצ אלש יפכ קחצ יבהז ןתנו
ר יאשאש יל בטומ .הנטקה ותמכחב רענה ןיבה ,ץצולתהל ימ םע ול ןיא יאדווב
.תוכבל ליחתה םואתפ ךא ,םתושעל הצור אוהש םירבדה לכ תא ול
ן תנ םק .ךלש תועמדב ילע קחוצ ההא לבא ,תוניצרב ךתא רבדל רשפאש יתבשח
.םש ראשנו רוא םש קילדהו ,גגה־תיילעל ,הלעמל הלעו
ם ירדחה לכב רואה תא קילדהל לוכי התא ,תוגרדמה ימורממ רענל רמא ,ןאכ התאו
ל ע אובי לכהו ךתיבל תכלל לכותו אמא אובת טעמ דועו אבא אובי טעמ דוע יכ
.םולשב ומוקמ
ר ומיקב קר ,טעמכ ןכרא לכל וילגר תא הילע שרפ אוהו המימח התיה ץעה־תגרדמ
.תובשחמב עוקש היהו וידי תא בחת ויכרבל תחתמ רתונש רצה

. בזרמב םימ־תופיטכ היתושיקנ תא עימשה ,םיחרואה־רדחב הארנכ אצמנש ,ןועשה
ו פצ םהילאמכ ךכ־רחאו ,םיסוסה תוסרפ לש ןהיתושיקנ תא עמש רבכ רענה ךא
.םיצנצנמה ןהירמסמו תוקירבמה םהיתודסקב םישרפה ויניע דגנל
ו בל לכב .רשואמ היה אוה ךא ,ויכרב תרומיקל תחתמ ןטאל ומדרנ וידי־תופכ
ב בותסמ רשאכש ,תומורגה ,תורצה ויפתכבו ויתועורזב אל םג ,ןהב שוחל אל שקיב
ף רועב שוחל אל ףא ,תומצעה לש ןתורקדזה םושמ םיבאכ ול תובסמ ןה ותטימב אוה

ו יפעפעש היה חוטבו תוחוקפ םייניעב ראשנ אוה .םייניעה תועונתבו שארבו ןורגבו
ה עוט אוהש ובל קמועב עדי ךא ,שוחינב רבדה תא קודבל הסינ םג ,םיפעפעמ םניא
 וניאו אוה וניאש שח ןהבש ,תאז־לכב ,תודחא תוינש ויה .םיפרפרמ ויפעפעו

. גגה־תיילעמ וילא עיגמה ידוסהו קומעה שחרה תא תוטלוק וינזא קרו רבד־םוש
.וק־תוכישמ ,וידה־תסקל חלשנש טע ,והשמ טברשמ טע ,שרשרמ ריינ
.םיריש בתוכ יבהז ןתנ
.םיריש הברה בתוכ יבהז ןתנ
ת ורושה תא בהוא אוהש םירישה תא בתוכ אוהש םירישה תא בותכל בהוא יבהז ןתנ

.הלאה םירישב בותכל בהוא אוהש םירישבש

, הטמ לפונ ושארו ,תופפועתמו תוטטומתמ ,תוקד רבכ וידי .רבד עדוי וניא רענהו
,ףרפרלמ וקספ ,התימאל־תמא ,ויפעפעו ,רוחאל
: יבהז הדודה לש הלוק וירחאו לוענמה רירחב חתפמה אב ןמז ותואבו
.ךמע דליה תא אבהו הטמל דר ,ןתנ



35הבבל הברע

.לילגה ןמ דודה רמאו ףיסוה ,םוח ול היהש חכשת לא
ם ימו ,ועבעיב םינמשהו היליתפה לא חלשנ תבחמו בר שער תיבב םק ךכל ףכיתו
ע געגתה אלו עגעגתהש ,ולש תיבה תוחיר ולע רענה לש ומטחבו םיזרבב ומרז

.םהילא
ה תיבה ךלת וישכע .םוק .םוק :וילגר תא ףדהו תוגרדמה ןמ תוניתמב דרי יבהז ןתנ
י שרש לע תוכוראה ויתועבצאמ תחא ריבעהו ,רמא ,םולשב ומוקמ לע אובי לכהו

.ויריחנ
.יחל־תמודא הנשוש ,תטטורו תתוועתמ ,םשמ השלתנ דציכ האר רענהו טק טעמ דוע
ד רפנ ,דבלב קוידה תדימב אלא ,תורתוימ תוקישנ אלל ,קדקודמ םולש אלל ,ךכ־רחא
.התיבה ךלהו םהמ

ג
.רדניבכוב ןודא ,ןיבהל תלגוסמ ינניא ךא ,ללכה ןמ אצוי הז
ה יניעו ,יאשרווה טייחה לש םידבהו םידגבה תונחב לודגה יארה לומ הדמע הדודה
ו ממורתה ,םיינתמב וקדיה ,הרופאה ,השדחה התפילח יספ ךרואל וקילחה הידי .ופלד
ת ועבצאהו ,הפילחה יפתכבש תוירכה תא וששימו םיכורדו םינכוממ םיציפק ןיעמב
ו לא ךא ,הינרפיצב טורסלו דרגל התיה הנכומ התונבצע בורמש רמול בטומ .ודער
.לוגס־ימתכו םיקדס םירוחשו םירופא םיספ ודמע ןהיתוצקבו תוטומק ויה
: הרמאו הרזח איהו ,הפוג ידצ ינשמ תולקשמכ םיידיה וחנצ ףוסבל
.בחורל אלו ךרואל םה םיספה המל ךא ,רדניבכוב ,ללכה־ןמ־אצוי הז
־ רבכשמ רכמ ,םעונ־שיא ,טייחה הילא ךייח ,רתוי הנידעו רתוי הזר יאריתש ידכ
ם ינוונח לש םתלכרמ ישעמו ריעה תודוס ףלאלו הת־תוסוכ הברהל ףתוש ,םימיה
ו ישכעו .םיפסכ־ףוליח יעדויו ןורגיש יאפרמ ,םידפותרואו םירלדנס ,םינועמקו

.הכייח
.םלשי יבהזו ,רדניבכוב ,התוא תחקול ינא זא
ת יבב .העבוכבש הצונה־תציצו הלש יקורה יבקע לע ,הכרדמה לא ,הצוחה הפפוט
ה יניע תיבב קר .קצבב הידי ,םימוש תפדונ ,ןמש תלבוטמ .תורחא היתוכילה ויה
.תופלוד ....ולאכ םייניע .תופלוד היניעו תוטטור
ה יהי .אשרוומ לבא ,ידיילה ,םימי־תבוטו הלגלגע .ידייל שממ התיה הכרדמה לע
ך א .השדחה היינקה לע התוא ךרבל ,ףסה לא ,המינפ הזרדזה רענה לש ומא .ךכ
ה ארמל ןבהז תא ומעה תויחופתה היתופיכש תיסורה היסנכה לא וינפ ,םש דמע אוה
־ גזמ תורחוש ןהילעמ ורשקתה רשא םיננעה תורשה ץמוקו ,תישירח דריש ברעה
.עודי־יתלב ריווא
ת א לישפמ אוה ׳וייחמ אוה .עמוש וניא אוה ךא—לוק ומירהו םיידי ועינה םישנה
.תמאב .ןכ :רומאל רצקה וליעמ ןוראווצ
ם ייולת םילדגמ הברה המכ .הווקת הברה המכ .ולענ םוטרחב עקתנ קורז ריינ
תיסורה היסנפה יחופת לע היה בתוכ וליא .יבהז ןתנו תובותכ תורושו ,ריוואב
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ל ש התיעצמאב תודמועה תוהמאה תא םיפחודה םישנאהו ,ברע לש םיימשל תחתמ
, חורל תחתמ תומעוזה םייניעהו ,םיקפרמהו ,םתעונת תא תועירפמו הכרדמה
ת א איבהל םילולעה םיקירה םישרגמב ,רחא םוקמ לכב ,םש תשחרתמ יאדוובש
.ריצחה ,ןכ ,ןתנ לש היגרלאה
.ךלנ :ףוסבלו

.אמא ,ימצעב דלא

.ךמצעב םעפ בוש
ם יסנרופמה לעו והלכואו לכואה לע הפיטמ איה :רסומ הפיטמ יבהז הדודהו
ת וער תויח ,םיבודהו רעיה ,םויה לומ לא הלילה .ותיערמ־ןאצו ינודא לעו םסנרפמו
ר סומ הפיטמ יבהז הדודהו .ומאו ,אוה .הז תמועל הז .רכוסו חלמ .תובוט תויחו
ת וממורתמו ופתכל רבעמ לא היניע תוכלוה דציכ בטיה האור אוהו םיינתמ םונישב
.ןמצע לע םימחר תועבותכ םיימשב תולתנש דע
.קוחצב ץרפ אוהו ,הטבמ הליפשה ומא
ו ינפ תוויע .המואמ הל הנע אל אוה ךא .יבהז תרבג ותוא הלאש ,קחוצ התא המל
י לרא׳צ לשכ ריהמ ךוליהב תכלל ץרפו ,הטמו הלעמ ,ויתותפש תא דוע חתמ םירצה
.םידדצל תוטומ וילענשכ .ןילפא׳צ
.ינשקע רענ ,תמאב ,ולש אמא הלמלימ ,רוזחיו דליי

ו ליאו ,םישנאה ןיב קחרתמ ותוא וארו הכרדמה לש התיעצמאב ודמע םישנה יתש
ם היתועבגמב וא םהיתורעשב ךמתנ ,םהישארל לעמ המצע העש התוא ףחיר אוה
—  הלאמ הובג .ףרגלטה יטוחבו םידימאב ,םיצעה־יפנעב ךכ־רחאו ,םירבגה לש
.םיננעה ,גגה־תוילע ,םיתבה תוגג
ת וארל הפיצ .ימורדה םיה ףוח לא עיגה הרהמ־דע .תיגיגחו הרצק התיה ותסיט
ו ללצ ,הארנכ ,םה ךא ,ףרט ףורטל םהיעול םירעופ ,לוחב םימנמנתמ םינינת
.תכלל ךישמהל היה וילעו המוהת
ה יה יוארה ןמ .בחט־ילעמו םינשי ,תויאקירפא תוינוא־ירבש וכרדב ורקנ ,ךלהשכו

ה לעה קרו ,םיקיר ואצמנ ויסיכ ךא — םהיניב דודניו ויבקע לע םיריפנס ביכריש
ת וארל הדודה לש התיב לא בנגתהב החירב ,לשמל ,ומכ :תונוש תונווכ ותבשחמב
ם ייפנכ ,לשמל ,וא .םהיריפנס שולתל אוה לוכיו תבחמה לע םיגד םינגטימ אמש
ת א האלה ,האלה ול ןווכלו םישרפמ ןהמ תושעל תונבל תולגנרת לש תועורק
ם יטלש אלא ויה אל תוינאה־ירבש ןיב הליגש המו ,דדנ אל ,םוקמ־לכמ .ךרדה
ם יעגרל ."םילשורי" הלמה ךפוהמב הקוקח םהבו ,הקורי תשוחנ םייושע םינטק
.ועסמב ךישמהו םהמ הפרה הווכנשמ ךא—הלא םיטלשב תעגל היה הסנמ
ם ינבל םיבעל תחתמ דדונתה םוראקיא .רירקו עוגר ריוואה היה תוינאה ןמ הלעמל
ת ורוחש תודוקנ .העגי תויטאב ,הטמ ןהל ועעונתהש תונטקה תולגלוגה תא רקסו
ן מ םיתשש דע ,דדונ היה ךכ .ךרה לילגה עבצ םשו־הפ .בוהצ םשו־הפ ,תורופאו
ו נממ המלש המא קחרמ ובצינו טעמ דוע .וילא וכלהו וברק ,ולעו ופצ תודוקנה
.ןהינפ תא האר אוהו
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 םיספ היושע התיה ,יבהז תרבגה ,ותדוד וליאו .ודער הינזאו ,תונבצעב הכייח ומא
.ול ףפועתמו םהמ לטינש דע םיספה ברע־יתשב עורק היפו בחורלו ךרואל

.עמוש ינא ,רמא ,קותמ ףוצפיצ הזיא
.ףוצפיצ הזיא ,ילש־־ירפיצ ,ףוצפיצ הזיא

 ויפתכ .ןהמ םירטמ השימח קחרמ רענתה ,הארונ הטבח ךותמכ ,םואתפב ,ךכ־רחא
.ןילפא׳צ ילרא׳צ לש וילגרכ .םידדצל תוטומ וילגר־תופכו הכרדמה לא ומכ וצחלנ

ד
 ילמשחה רוסינה־לגלג .ופאב טטחמ אוהשכ ,יבהז ןתנ ודצלו דמע "םירגנ" תונח דיל
 לש תוקד יתשו ,ךשוממו םרוצ שער .תופילח םידודמו םילוקש םישער עימשה
 ,הלק השויא לש תחא הקד ךכ־רחאו .ראבב תובאשמ־ימופמיפכ ,םימרוז תולוק
.הלילח רזוחו ,תימוזמיז

.ןיבהל ךנוצר םא ,בשקה .יבהז ןתנ דקפ ,בשקה
 תוניפה תחא לא דמצנו שרח סנכנ רחא .ןתפמה לע דמע .וחוכ לכב ץמאתה רענהו
 האור ,לצב םש היה אוה .ןתוא םימתוסש תורצוצחב וינזאב תועבצא עקות אוהשכ
 שובל ,ינומלא רגנ .המויא תוריהמב הבבותסה הרסנמהו — הארנ וניא טעמכו

 תוחוטש ,תוכורא ץע־תורוק רוסינה־לגלגל תחתמ ףחודו ,הדיל בצינ ,לוחכ לברס
.דמצומה לזרבה שגמ לע
 תוקד .תשעורה הנוכמה דצב המירעל ומרעתנש תרוסנה יבבש תא רענה ןחב עגור
.רגנ ,ןוכנ־לא ,תויהל ךופהי לדגישכל יכ ובלב רמא ןכמ־רחאל תודחא
 דע לכתסהו דמע .קוחצ־תבב ויניע־תיווזמ וב הפוצ ,ץוחב דמע יבהז ןתנ וליאו

 :רענה לש וינזאב קעצו הניפה דע ול ררדכתה ,המינפ סנכנש
.הנוכמל רתייו רתוי ברקתהל ךילע ,אנ־עמש
:ול רמא דועו
 היתועבצאש ,תחא די־ףכ ול שי ז העוטק ועבצאש שיאל ול שי המ ,דלי ,בושחו אצ
.דלי ,בושחו אצ ,רתוי תוצימאו רתוי תוקזח
 ,וינזאב קעצו רזח יבהז ןתנ .זכרתהל לוכי היה אל רענהו בר היה שערה ךא
.ודיב רבדה הלע אלש אלא — רענה לש ויתועבצא תא חוכב ןהמ ריסמ אוהשכ
 ,שערה םמעתנשכו — ותרוגחבו ויפתכבו ויקפרמב ,ןתפמה לא ותוא בחס ףוסבל
? עטקית ךלש עבצאש ןכומ תייה :לאש
.רענה רמא ,אל ןפוא םושב
 האיבה המ ,דלי ,בושחו אצ .תונורתי םהל איבמ םישנאב אצמנש םומש םירמוא
 ז ןכ אל ,גגה־תיילעבש הבותכה תרבחמה תא יל האיבה איה — הנשושה יל

.ןיבמ ינניא ,רענה הנע ,ןיבמ ינניא
 חמוצו ומצע ךותל םד ומכ םרזומ ףוגה לכ — תחא עבצא תעטקנ םאש םירמוא
 םיבנעה תא רוצבלו ,םיצעה תא םוזגל שי עודמ בושחו .אוהש הממ רתוי השענו
ז שדחמ וחמציש ליבשב אל ז הלאה םירבדה לכו
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.רענה רמא ,םיכסמ ינניא
 תוכיתחל ומצע תא ךתוח לילגה ןמ ילש אבא קר .םירחאה לככ ליווא התאש םושמ
 טעמכ דחא םוי ן חרפ הז .ךל רמוא ינא 1 חרפ הז .שדחמ חמוצ םעפ לכו — תונטק
 .קומע ,ונורג־תקיפב העבצא תא ול העקתו ימא האבש דע ,ןיבמ התא ,לסחתנש
.ררועתנו
 הפוחמה ,ןטקה תיבה רבעל ,תונחה ןמ האלה םיעסופ ויה םהו רבד רמא אל רענה
 תא לבינ יבהז ןתנו םכרדב ועקתנ הלש םיחפה אשונו םיתיזה תחצפמ .םישורב
.יארקאב וליאכו ,תיברעב .ויפ
 הקעצו ןנובתהל החכש רבכו וב תננובתמ איה דוע .ךורא טבמב וב הטיבה השאה
 ןודאלש ,בישקהל המ ןיאש ,האלה ךלייש .הדח הקעצ הבג ירחאמש םיחפה אשונ לע
 לכ תעבוק התיה ךכב החוטב התיה וליאו — שארב םירבד םילגלגתמ ריעצה יבהז
.תיז לש ולדגכ רבדו רבד
 םיזוגאה תחצפמו ךתיב לא ךלוה יבהז ןתנ ,רענה לש וינזאב ןטר ,רוחב ,ךל הנה
.ךרדב ול העירפמ
 רדוסה ילוורש .רצחב םיסבכ הלות ,רדגל רבעמ הדמע םאה ועיגהש דע טאל־טאל
 אל — רצחב םינשה ואבשכ .ןובס תופטונ היתועבצאו היקפרמ דע םימרומ הלש
:לוקב אורקל ןתנ היה ץלאנ זאו ,םהילא השאר התנפה
.יואר הזש ,הדוד ,בשוח ינניא
 איהו ןתנ ויהו עגר דוע .והשמ המהמיהו הרניסב היפורגא תא החניק השאה
 ,רבדמ אוהו ,הבישקמ איהו ,ימדקה רדחבש רוחשהו לוגעה ןחלושה לא םיבשוי
.ימואלה ררושמה לש ויריש ךרכ תא תחקל הנפ רענה וליאו
 התא םא היפרגואיג דמלו ךל אצ .לקדיחהו תרפה תורהנב וישכע ליחתת לא קר
ז ינא אל ? עמוש .ינא אל ךא ,הצור
 ינש וחלש םהינשו ,ןתנ לש ומכש לע החפט איה .ותדוד לש המכש לע חפט אוה
.רטק תוריפצכ םיכורא םיכויח
.רענה לאש ?הירגנב דבעש ,תמש ןייטשדלוג הז ,ירמא ,אמא
.הרמא ,תמא ןייד ךורב
 םימעפ וניעב ףעפיעו יבהז ןתנ חדבתה ,תמ אוהש ופוס ,ןאכ תמא לע רבדמש ימו
.םיבושח םירבד רמואש ימכ ,תודחא
.רענה לאשו לאש ,ןכ םא ,והז
?ןכבו
.םולכ ךכב ןיא
 םיכלוה םישנאהש ,ירוחב ,בושחו אצ .תננולתמ םיתיזה תחצפמו ,"םירגנ" וישכע
 .תרוסנ־יבבש .םהירחא בושח םהירחא ראשנש המ קרו .יבהז ןתנ רמא ,םיתמו
 ,בלב רעצ הל שיש הנכשה ,הנמלאל הרבחה תנתונש םימולשת ,תועוטק תועבצא
.ןיבמ התא
.סופתל לוכי אל ינא לבא ,םימעפל
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, תנשעמ םואתפב הנב התוא האר וישכע .ותדוד תא דביכו הירגיס ןשיע יבהז ןתנ
.תנשעמ ינא םימעפל ,ול הרמא ,םימעפל ? אמא ,תנשעמ תא יתממ :לאשו

ז עדוי אבאו
.ץוחב חור יכ ,רדווס שבלו דלו .ןבומכ ,דלי ,ןבומכ
.חבטמה ךרדב ,הצוחה ול שלפתנו .ודיב רפסהו ינשה רדחל ךלהו םק אוח
ן תנ רמא ,ודבל דאמ טעמ ותוא םיריאשמ םתא .תכלל לוכי אוה .םולכ ךכב ןיא
ה ברה ךכ־לכו ,קנופמ ךכ־לכ .לשחתיש היה יוארה ןמ :ךישמהו .ותדודל יבהז

ה אור ויבא לבא — וילע עיפשהל הסנמ ינא ,ןבומכ ,ןבומכ .תושקבו ,תולאש
.הכאלמ־לעב ,והז .הכאלמ־לעב .תרחא םירבדה תא
.תבשוח ינא .ןבה לש ובל לע והשמ ץחול לבא ,ינא תבשוח ךכ ,ןכ

ז תבשוח תא
, הטימב בכששכ ,ןנטצהשכ היה הז .הערל וילע העיפשה ןייטשדלוג לש לבאה־תעדומ
ע יפשה דאמ הז .ומצעמ תאצל ךירצ אוה .וילע עיפשהל לכות ילוא ,תעדוי ינניא
.ילוא ,תעדוי אל ינאו ,ןתנ ,וילע
ה עפשה ול שיש רורבו .ותלכי תדימכ רוזעל לדתשי אוה ,ןכ .ומטחב ךשמ יבהז ןתנ
א והש תעדוי תאו .בל־תמושת רתוי שידקיש המיכסמ הרופיצ התיה קר וליא ,הבר
א והו גגה־תיילעל ונילעשכ ,תבש התואב ,םעפ היה הז ,םעפו .םירישב ןיינעתמ
. "םימחרה ירעש וחתפי יתמו ,לאוגה אובי יתמ" :ךכ הנה .קיחצמ־המ ךא .יל הארה
.בושחל םיליחתמ ךכ לבא — תורגב יהשוזיא ןאכ ןיא יתעד יפל ,ןכ ,ונ

. רענה לש ומא הדערתה ,ויבא עדי וליא .הלאכ םירבדב ןיינעתמ אוהש עדי וליא
, לוכא .תוריפ וילעו ץע לש שגמ חבטמה ןמ האיבהו הרניסב היתופכ הפש רחא
.לוכא ,ןתנ
ם חילבו ,הרפאמב חינה םיחופתה לש םבל תאו .דחא דועו ,דחא .חופתה ןמ סגנ ןתנ

.ןשיעש תוירגיסה תא וביכ יסיסעה
. םיצעה לע ותירורפא תא ברעה דיבכה ץוחבו — םהיניב הקיתש הלפנו סוגנל רמג
הכלל םק יבהז ןתנ
.השאה הלאש ?דודל הכחת אל
.דאמ קוסע ינא .ןתנ הל רמא ,אל וה

ם ינומלא םילעופ םתוא הורגס הז־התעש ,הירגנה תוגרדמ לצב ,בוחרה תניפב
ה כורא התמצו רעש־תרוחש ,הרשע שמח תבכ הרענ הדמע ,םילוחכ םילברסב
ה צור הכש והשמ הל דיגהל ששחו תוכורא הב לכתסה רענה .הבג לע תלפונו
:לאשו העיספ עספ ,זוע רזאתה ףוסבל .הל רמול היה
? הירגנה לעב ,ןמחנ ןייטשדלוג לש ותב תא םאה
.הנותחתה הגרדמה תפש לע הבשיתהו ,הרענה הרמא ,ולש תבה ינא ,ןכ
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 ,רעטצמ דאמ ינאו ,עדוי ינא ,תמ דלש אבא .רעטצמ תמאב ינא .המ תעדוי תא
.רענה רמא
 דאמ ןקז היה םאש תויהל לוכי .טקש הלוקו הרענה הרמא ,תרעטצמ דאמ ינא םג
.אל אוה לבא ,תרעטצמ יתייה אל
 ,ויתועבצא הצקב באכ שח אוהו ,דאמל דע ויניעב הפי התיה איה .םילמ שפיח רענה
 באכה עיגהבו .םיבבשכ ךר רמצלו ,םימח םילגל ךפוה ,ופוג לכב םרוזו ךלוה באכ
.הנבלה הברעה לא םירהוד םישרפה ולחה ובל הבוג דע
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:ראשהל רמא לצה ,לצה
 קיחו הבוט הרענ ,קיתע למנ
 רשא יסרמ ריעה ,קושה ;תודלו

קחר ם; ךא .אב היקמעממ

 אשנ םויו הלול ברקתמו
 םינטךסן םוש אל :רחא חיר
 השעו ׳ןווו תוניב? אלו

.םינתיא חצב בלב םיפשצ

 ויתולוקן ,רזומ ,קוחר םלוע
 ,ףיצרל הלולו םמוי ורסח
 ותסבו חלמב עלבהל
ףיצמ ,ץעה יסירת? חגונ

 ,םומה דול ,םויצ .םיפוסכב
 ,הרענה דול ,םינקז לצב
 םוניע וכותמ חלוש היה
הרעב ךא .תועוגרו תובוט

 .ויל?ר תופכב תלכוא התוה
 ץבור היה םרד ,תולילבו

 וילג תלער תא טיסמ ,םורע
ץעה תוריס .ףוחה יעבצ קרב לע

 שחר למנה .חזמב וכה
 ,ןולמ־יתב ,םיפולק תוריק .םיוח
 — שבךו ךשח ,רזל תודוס ונפצ
ןולח דול .הוח ול אל הז לכ

 םשנ ,ויבהואל ובג הנפה
 המ ול#מ םי .רחא ריוא
 ,םשמ ותוא קיחרמ ,וב חלוק
.הירסב ול החלה ריעה לכו
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 ןושאר םל? אל רבכ הז לע
 ,שרגמב עוגר רודכ קחשמ
 ,ןשיל ,תותשל שקה אסכ? וא
שגר ובל .אוה אל .םןל שידא

 .הקוחר ץראמ הניפס אובב
 תומוסק תוינאב ונוימד תא
 .ןאכ ונלוע? חלוש >דןה
תומצעב שקע לחלח םר

 .וישרשמ ותוא ערק טא־טא
 ז חרכה וא ת?לל הצר םאה
 !וש?ע ,וש?ע :עדן דחא םויו
.חרב םויךמ .אב הלדלד

 םמיעה לע :קרפ םילע המכ
 די?כמ םלכמו ,ויבהוא לש
 ,םומה תושיחלו הבוהא לע
.דימת ותוא הפךר ריעה לבא

 ,םינטרסה ,םושה תוחיר ןומ>ל
 ,קיתע למנ הארמ ,קושה תואירק
 ,םינקז יכויחו םישנ תוחוצ
.קיחרה רשא לככ ומע ויה

 האר רשא שדח םלוע תוארמ
 ריק לע ומכ וילע םילתנ ויה
 הרד דחא קרו .םידרומו

.ריעה הארמ ,יונש אלב דמוע

.ויעסמב התוא אשנ ךכו
 ,רז ול הרד אל בוש רזהש?ו

 ,בלק קוחרהו ולגנ תודוס
רזח אוהו ,ףוסה הזש עלן

.דימת ומע הרד רשא לכ לא
 ,רח?ת התא קר ךייח ירע
 ,דיגו ךכלד תא ך?ל קלו
.רכנ המ ,ת?ב המ עלת אלו

1965 קרוי־וינ



טפשמה :דפואל המלש

םשאנה
 קיפא — ןנובתא םאש יתנמאה אל
 — ןבאל ןבאמ ענה יטבמש .םילילצ
 קספת — יניע תא םוצעא םאש .ןגנמ
.הרישה
— :יתעדי
לכאנ — רשב לכאנש דע
.בשע
.הכבנ — קחצנש דע
 — בהאנש דע

— .אונשל אל לדתשנ
ותומל יתיצר םאה

טפושה
ותויחל הצר םאה ותומל הצר םאה
 .םיהות ונא .םיעות ונא — ו בושחל ונילע המ
 ןכיהו ,יוכיסה המ — ו עדנ ןייאמ
 — ו תוחכוהה
 הצורה לע התימ רוזגנ ךיא
 דוגינב הכזנ ךיאו ותומל
 וקוחל
 גיצנ קר וא תובושת םג אצמנ םאה
ת ולאש
 דע העתנ ךשוחב־יכלוהכו
ו דבוא
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םשאנה
יל תאשל התיבה יתעסנ
.השא
 תובוחרב — .ןקז יבאו התמ ימא
ומד

.קתוש לכה רבכ
םמע תולעל םידלי יתיצר
רהל
איה הנה — רמולו עיבצהל
— .ץראה
 דיעא ףא התוא יתבהא יכ
.העובשב
.בהזב םימוקר םיפי הינפ
הפוגו ,תוחצ היניש
.בלחכ
.םירתנספ יפלאכ תוטרופ הילגר

טפושה
 ז אנש אוה םאה ז בהא אוה םאה
 — ?ונעישוי ימ עדנ ןייאמ
 הכז איה הבהא םא
חלודבכ
? הנריפדי ימ ז הנרפעי ימ
 תרישכ ונכותב איה ןה
.רימזה

םשאנה
 קיח לאכ התיבה יתבש
תודליה
וא הבוט התיה אל יתודלי
— הער
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.לודגל יתפסוהו חורב יתקחיש
דוע הוקתה .רמשג דוע יכויח
.תשחור
 גצומ לכ ,ינודא ,קודבי
.ופוגל

טפושה
 ?שאונ אוה םאה ?הויק אוה םאה
.תמאכ שממ רהוז רקשה
.רסוימ ולוקו םיכורא וינועיט
 עדי ימ ויניע עבצמ
ש חנל
.שבית חורה םג ופוג טהלמו

.תואירבהרקב םויה ינניא בוש
.ןנחתמ ינא .ףייע רבכ ינא
 יל ןתו — ךלו יל חנה
.ןושיל

0 ש א ג ה

 *- יניד חא רוזגי אל ינודא םא דע
 ?קפסב תומא ךיא ?קפסב היחא ךיא
.םשאה ינאו ,טפוש אוה ינודא
וא התימ ילע אנ־רוזגי
— .םייח

תודבכה ויניע תא טפושה םירה זא
 תואיגה תעשב ומכ תופצומ ויניעו
.הנישב תויורשכ תומוצע ויניעו
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: יתרמא .יתוא ןיבמ התאש הווקמ ינא ךא ,הצוצר יתסל ,ןופויד ,ילע השק רובידה"
ן מ הלעש ,חומו הרוצ לוטנ ןומה ותוא .וזעה םילכונהו דינמישאהל זעי ימ׳

. הכפהמה לש למס־בר יננה יכ ורמאו וגעל םה .דיחיה —ידגנ הנפ ,םהוזמה ןיאה
ל כ לש םהיתודוסי םה םיגהונו םיללכ .םיללכב חרכה שי יכ וניבי אל הלא םיליסכ
־ אושמ אללו ,םירומח םישנע ויהישו תונורקע ויהיש אוה חרכה .רטשמו תוברת
ה לא לכ תא אכדל אוה חרכה .תונורקעו םיללכמ םימלעתמה לוע־יקרופל ,םינפ
—  עריאש המ .הילכ םתד תחא ,הכפהמב םידגובה ,םעה יביוא .תרחא םתעדש
ם ע דחי התימל ןודנ — יאליעה הרישכמו הכפהמה תומלגתה — ינא .ןמאיי אל
ק ר יננה .תומל ,רייפסבור ,ינא ךלא םיליפטו םינלבח םע !הלוצאה ןמ תויפונכ
ה קוקז תושונאה .תושונאל תובר ליעוהל דוע םייושע ויה ייח ,ששו־םישולש ןב
ה יילע ךא ,םינכולמה לש םהידימ יתלפנ ול יתייה אג .ייח־תלאש וז ןיא םלוא .יל
ו ליאכ ימצע ינא שח .יליבשב תשלושמ הידגרט וז ירה תיאקילבופר הניטויליגל
ב צינש העש יננה רסיק ומכ !סופידא ,ונב ידי־לע רקדנ אוהש העש םויאל יתייה
ר שא ,םוסיקה .תוירק־שיא לש ותקישנ תעשב ,ושיכ !דגובהו דידיה ,םוטורב ולומ
, הרטמל ונווכ ייח .ינקנוח אוהש ופוס ,יתדעסו יתכמת ותוא רשאו ,יעזגב הלע
ת ושיה !הנובתה ןוטלשל ןיידע הנותנ הניא תירזכאה תואיצמה .יתוא העלב הרטמהו

ם מעטמ שואיי ידיל ינאיבמ תוומה יפנכ קשמ .םלועה תנובת םע ההז הניא הנוילעה
ם ירשוק םיפתושמ תונורכז לש םינש תורשע !םירבח ונייה ,ןופויד .םייחה לש
א לא דוע אלו ,ךל תחטבומ תדלומה תדות .ינררחשל רוזעו ידידיל רוסמ .ונתוא
י ל רוזע :ךעיבשמ יננה הכפהמה םשב .ךל הדות־תריסא היהת הלוכ תושונאה
פומהו םישידאה לש םתמחו םפא לע ,ונלש םילאידיאה לש םנוחצנל איבהל

."םידק
ם ינותנ ייח ויה אלול ,ירשפא רבדה היה וליא ,ךל רזוע יתייהש רשפא ,רייפסבור"
ד ימלת תייה התא .םלועמ ונייה אל םידידי ךא ,אראב ונייה םיתימע ,ןכ .ךייח לומ
, טושפ יתייה ינא .תפאש תולודגלו ,האנ התיה ךתחיש !דובכ רחא ףדור ,ןושאר
ת יפיצ לע ,תוטלבתה־יא לע תתתשומ םייחב יתוגמא .ןמגמגו ןשייב ,ינוניב דימלת
. הבורמ־תסיפת־יא לעו תונכתסה־יא לע ,תויוטש תיישעמ תוענמיה לע ,תינלבס
. תונכס אללו הללשב תויחל קר ינא הצור .הלעמ ,הלעמ תולעל םלועמ יתפאש אל

ר בדה הארנ יל ךא ,הלענ הז ןיא ,יתמארד הז ןיא ,יטנמור הז ןיא ,הרובג וז ןיא
, םירשכומ יפלא ורבע ,רהוסכ ידי תחת ,ןאכ .תובר תופוסב דומעל יתלכשה ךכ .ןובנ
. םייקו־יח ידוע ינא וליאו ,םניאו ופלח םלוכ !םימכחו םיחילצמ ,םיבושח ,םידבכנ
ה לא ןיב תויהל הצור ינניא .ינא בושח יכ הרכהה ןמ רתוי םייחה םיבושח יל

.יתוא ןבצעמ הז קחשמ .ימ תא ףורעל םידקי ימ — תחתומה תורחתב םיפתתשמה
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. הזמ רתויל ףאוש יניאו ,טקשכ יתבוח ינא אלממ .ףרעיהל אלו ףורעל הצור יניא
."ינכפהמה ןידה־תיב לש ויתוטלחה תא דככל יתבוחמ — ןבה
ם רורחיש ןעמל יכ תעדה לע הלעמ ינאשכו .תייהש יפכ ,ןופויד ותוא תראשנ"
־ ןב .ינפקות שואייה ,ךנעמל ייח תא יתברקהש ,ייח תא יתנכיס הלאכ םיספא לש
״? תוריח הלמה עמשל ךבלב והשמ עז אל םאה ,םדא
י מ ךכב לדבה ןיא םעלו יל ;רורחיש יאדווב הכפהמה התיה ,רייפסבור ,ךליבשב"
י רה ?תוריח ונל שיה .רייפסבור חרזאה וא טפאק חרזאה םא ,םירצמ אלל טלושה
ק ובקב ךל איבהל ינא ישפח םנמא .תוריחל דגנתהל ןירוח־ינב וליפא ונא ןיא

״? הזב הצרתה ז ודעב םלשת םא ,ןיי
."הדות ,אל"
ר וחבל הרירבה יל ןתניתש ילב ,תוומ וא תוריח :רמאנ הילעש וז איה תוריח המ״
ם אה !ןויוושו .תוריחב תוצרל ינא ץלאנ ,תויחל ינא הצור םא !ישילש והשמב
ם ויה םאה ? רוביצה־ןוחטבל־דעווב תטלשש העש ,ךל הווש יתייה םאה ? ןויווש שי

י נא בהוא .הןחאה יהוז יתוא ענכשמה דיחיה רבדה ?ךרהוסל ,יל ךנה הווש
ת א ינממ לזג רשא ,ק׳ז יחא תא ומכ ,םיתפרצה ינוילימ תשמחו־םירשע לכ תא
ח אכ ,םלוכ םה הלאכ .השוריב יקלח תא םיפלקב דיספה רשאו יתבוהא לש הבל
ה צור ינובירה םעה .ונלוכל רשואה תא הדיעוה הכפהמה .םתוא בהוא םג ךכו ,הזה
ת וערואמב הצור רעונה .םדמ־םיבוקע ,םימויא םייוניש הלא ויהיו ,םייונישב
."ינטש והובו־והותל תורדרדיה רבד לש ושוריפ וליפא ,םייתמארד
 תורמא עומשמ הניליצת ינזא .ןופויד ,יאמשאו עבש שוכר־לעבכ התא רבוד"
ע בת אלו ולש רהוסכ ךריאשה ינכפהמה ןידה־תיבש ינא המת .ולא תוינויצקאיר
ה נתינ תוריחה ? שאר־ילולחל תוריח ןיאש תוניבה אל ןיידע יכו .ןמזמ ךשאר תא
ג שומ .םדא־תונברק עבותה ,ךלומ איה ;םישנא ןעמל אלו וניתונורקע ןעמל
. והשלכ םעטו חוכ אלל םג ךא ,םוהיז אלל ,יקנ—חצ קרמכ והומכ ךלש תוריחה
, שדח םלוע רוציל — יל תוריח יהוז ,הרדנאלו ן׳זל תוריח הניא ונלש תוריחה
ק ר .התמ תוריחה .ללכב תוריח ןיא ,ישפח ינא ןיאש התע .עובקל ,בצעל ,תונשל
ך ילע .םעה ןוצר אוה ינא .הכפהמה תא םייקל לוכי ,ולוכ םלועב ,דבלב ינא
."ךעיבשמ יננה תפרצ םשב ;ינררחשל
; ךשאר תא עבות םעה ןוצר .םיכמסומה היתודסומ ידי־לע תגצוימ תפרצ יבגל"
."ותוא לבקל וילע ללכה תבוטל
ם ג אלא שנועמ רורחישו שפוח קר אל ךל חיטבמ ינירה ;םיבלכ־ןב ,ינררחש"
ש וכרו ףסכ ךא ,ךל קינעא אל העפשהו חוכ .לכמ רתוי ףאוש ךנה וילאש ,רשוע
 תא ענמ .ךימי ףוס דע אבוסו ללוז ייח תויחל לכותש דע בר הכ עפשב לבקת
י אסרו־ינבל הנלגלגתת ולא תומירו ,תומיר הנאצת יתלגלוגמ יכ ,גרוהל־יתאצוה
ם יליצא־ינבו .החרה־קבטל בהז־תוספוקו הלמלמ־תוחפטמב םיעשעתשמ ,םיחצחוצמ
־ ילוגנרת ןיב רחבו רהמ .ןמשהו הבעה ךראווצ תא הנושארו־שארב וכתחי הלא

.הזמ םיליצא־ינב לש םהידימ תוומה ןיבו ,הזמ םיאלוממ םינויספו םינמש ודוה
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 איבהל ידיב שי יכ ןיבהל דל הנובת יד יכ ינא הווקמ ךא ,תוערו הבהא שרוד יניא
."רשוא ךל
."ייח תא ןכסל הצור ינניא"
 .ךומכ םינופויד האמ לש םהייח־תוגש האממ בר וכרע ייחב דחא םוי יכ בושח"
."דרעו םעט ךייח ולבקי יתוא ךליצהב קר
 ךינפמ הדער לומחא ךאש ,התא .יניעב םויה התא ןטק המכ ,יריקי ןאילימיסקמ"
 םידחפ־אלמו ןטק .ןוילע םדאל ךונבשח לומתא ךאש התא .הכותב ינאו — תפרצ לכ
 חולשל ,תחפכ ,תיסינ ךלרוגמ טלמיהל ידכ — ןכ־יפ־לע־ףאו .ךייחב זחאנ ךנה
 ןמ דחופ התא ?םבישחהל בייח ינא וליאו ,ךייח תא תבשחה אל התא .ךשפנב די
 תא ודעס ,םבצממ ומלעתהש םיליצאה ןמ דמל .ךמצעב תננוכ התואש ,תפרעמה
 אל םהב תוריבגהש ,בבר וב היהי אלש םשובלל וגאד ,חבושמ ןייבו תופדצב םבל
 *יעושעשב וקחיש ,ןורחאה עגרה דע וסלעתה םה ,עבצה תאו הרדופה תא וחכש
 > הליהת ךל ואיבי ךייח יכ התא רובס .םיבולעה ךייח לע קר בשוח התא .תודיח
 תישעש ךשפנב התא המדמ .סטארטסורוהל ךוושי האנשו געלב ,ןילתכ ךורכזי ירהו

 ותיב תא ףרושה ,ףרוטמ לש והשעמל ךישעמ םימוד ירהו ז תושונאה תבוטל והשמ

י דכ ר5דב הקבדהכ ןהומכ ךיתולועפ !וב םינכושה םיקיזמה תא דימשהל ידכ
 תוצצופתמ דציכ ינא האורו ,ידמל בר ןמז יתרשמב ינא שמשמ .תפחש אפרל
 םויכ ,רבעבש הלודגו המצע .ןניאו — ט—פ—פ .תובישח בורמ תוחפנתמה תושכרכ
 לסל םיללוגתמ םיבושחו םימכח םישארו — ט—פ—פ .בולע תומצע לג אלא ןניא
 התואב זתינ םיליצא םדו — ט—פ—פ .םש־ילב־ינבו םיליסכ לש םהישארכ קוידב
 המכ האור ךניא יכו ,םדא־ןב .םיטוליקנסהו םיניבוקעיה לש םמדכ הליחבמ תוצילע
 תחנו רשוא רתוי ואיבה ,ךרעה־ילוטנ ,ךח יכ ןיבמ ךניא יכו ,תמרג רבשו ןוסא
 םדאל רשוא איבהל איה הכפהמה לש התרטמש ןיבמ ךניא יכו .ךייחמ תושונאל
 קוקז םעהש ןיבמ ךניא יכו ? אווש־תונויזח םישגהל אלו ,ירבח ומכו ינומכ ,ןטקה
 ביצי־אלה קר ?ךיתונורקע םישורד ימל ?הרק המיאלו יחצנ דחפל אלו החונמל
 תונורקע הזיאב טילחהל תוכז ךל ןתנ ימו .םידמועו םימייק םייונישה קר ,ביצי אוה
 אל יאדו תטלש ?תמאה ךל התלגתנ יכו ?םולחב ךאלמ ךל הלגנ יכו ?לוגדל שי
 םיינוציקה ךירבד ,ףרוערדשקו ךנה קזח .קזחה ךנוצר חוכב אלא ףידעה ךלכש חוכב
 לע אוה זירכי התע ,ןאילט טולשי התע .ךנוטלש דוס והזו — עמשימל ויה םיפי

 קר .םה־םהיתותימאל ופיטיו שישדח םינדור ואוביש דע ,הדיחיה תמאכ ותימא
 תואור המ םלוא .רתוי הנוכנ ימ לש ותימא — עירכא םלוכ תא עמשאש רחאל
."םכדבל םכריאשאו ,םינידע תושגר ינא דבכמ .ךרקבל תדמוע תרבג ,יניע
 איה וב ןיחבהל ילבו ,המישנ־תרצק תסנכנה ,זיאולל הקומע הדיק הווחמ אוה
.ותקבחמו רייפסבורל תקשונ
."תבאוכ יתסל ,אנ־יפרה ,יוה" :קעטצה רייפסבור
 ־ודובכב ןאילט לצא יתייה .ילש יסקמל יתבאכהש ינא תרעטצמ .אקיר ,ינלבקת ךכ"
יל ןתנ ןוישרה תא ךא ,געלב וטבמ יב ץענ .ךרקבל ןוישר גישהל ידכ ומצעבו
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ל כוא אל ,ןיבהל לכוא אל ,תשאוימו ינא הללמוא ,יסקמ .הנה יתעגה ךכ .דימ
ם ולח והז .ןכתיי אל ,יסקמ ,ןכתיי אל .ךמולשל הגאדו דחפמ ינא הנעתמ ,ןימאהל

ה ליפת יתנמזה — יל חלסת יכ חטבה ,ילע סעכת לא ,יסקמ .םונהיג־ירוסייו ער   
א ל ירוסייב .ךל רוזעל הלוכי םיהלאה־םא קר ירה ךא ,ילע זגרח לא .ךנעמל?; 
ב שוח התא יאדו !תלבוס ינא המכ .ימולע וזוגנ ,ירשא זג ,החס ינא המ עדא' 
ל בא ,םירחאה תאו ןוטנאדו רבא תא גרוהל תאצוהש לע ךתוא שינעמ םיהולאש  
תגרהש חמש בוטה םיהולאהו ,םירפוכו םילכונ ויה םה .ךכ בושחלמ ךל הלילמ  

ד וע ,םויה רמולכ ,רחמ הרקי רבדהו ,ורסא ףזו׳ז ןוב ןיטסוגוא ךיחא תא םג .םתוא
י נא תויוטש הזיא — םיהלא־לא !יבוהא יסקמ ,יסקמ .רחמ רבכ טעמכ ירה ,טעמ
ר מגנ וישכע .ךייח תחת תנתונ יתייה ייה תא ,ךתוא תבהוא ינא ,יסקמ .תרבדמ
י רה .ימצע לע רבדא המל ךא .יבל ביבס םיצוק־תרטע ןיעכ ינא השיגרמ ,ןינעה
ך נה םויה ,יסקמ .ןנוקלו תוכבל אלו — ךתוא רדבל ,ךמחנל ,ךתוא דדועל יתיצר
ל א .דאמל דע םכחו ןידע הכ הארנ ךנה .הרובשה ךתסל ףא לע ,דימתמ רתוי הפי

. רתיה לכו ןוטנאדו רבא לע בושחת לא ,ךנופצמ תא עגרה ,םישפיטל בל םישת
א ל ?ןכ אל ,יסקמ ,הדוותת ירה .םלועל הלואג איבי ךמד ,עישומ ,ךנה רוביג
 ךכ לע עדווי אל ,אפורכ שפוחמ רמוכ הנה חירבהל יתלוכי .בר ןמז דוע ךל רתונ
ל ש לודגה ןהוכה ךנה ירה ,הלא םירבדב ןימאמ ךניאש ינא תעדוי ,יסקמ .שיאל
. ךל קיזי אל ירה ,תעדל ןיא ,רבדה ליעוי אמש — בושח ךא .הנוילעה תושיה
ם ילוע רקובה־ימודמיד ,ןמז דוע דבאל לכונ אל ,תורופס תוקד אלא ךשמנ הז ןיא
ן יא .ךלש זיאול ןעמל ,ינעמל תאז השע .תאז השעת םא ךבל לע לקי ,יסקמ .רבכ
ך ניאו יב לכתסמ התא ,ךל המ ,יסקמ .ךל באכי לבל ינקשנ ,יסקמ ,ינקבח .שיא ןאכ
ת ימה םאה .דחי וננהש הנורחאה םעפה וז ירה .דוע יתוא בהוא ךניא .רבד רמוא
ם אה .םדוק תייהש ומכ ךילע בושחא דימת ,יסקמ ,רבד ןיא ?ךתורבג תא דחפה
״! ךכ יב לכתסת לא ,יסקמ ,והשמ דגה ? רבדמ ךניא עודמ ? ןהובל ארקא

ונאה תלוספ ,םיספאה ,םיליסכה וליאו ,וגרהי יתוא .ישפנל יניחינה .השא ,יכל"
, ןטק םדא ,ראשי ןופוידו !קצומ רשב חתנ ,זיאול ,יראשית םא .וראשיי םה — תוש
ם יקצומה ךידש תא ץחלי אוה ,ותא יבכשת יאדו רבכ רחמ .תופיאש אלל ,ןדחפ
. תיניצר התיה ותנווכש ,שפיטה ,יל וקחצתו .ינובשח לע תוסגב וחדבתת םתאו

י תלוכי וליא ,יוה .תושונאה םתא ,םעה םתא ,םינוילימה םתא ,תולכל ןיא םכתא
י תייה ׳ןושמשכ חוכ יבו דחא שדקמ תושונאה לכ ול ,יוה .ימע דחי םכדימשהל
ם לועה היהי המכ דע .ויתוברח תחת ימע דחי םכתא רבוקו וידומע תא עזעזמ
ר תוי הבוט המכ דע ,םיליצאהו הכפהמה יביוא ,םיליסכ םתוא ילב רתוי הפי

ו תייחת תליחת שמשי םלוכ תומ .םידקפומהו םיליפטה ,םירישעה אלל המדאה היהת
."רתוי בוט םלוע לש
ר ודיזיא־יראמ־ןאילימיסקמ" :זירכה ןופוידו ,החתפנ תלדה .דחפב וב הטיבה זיאול
."הנורחאה ךכרדל תאצל ךילע ינכפהמה ןידה־תיב תדוקפב !רייפסכור
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"טנצוד טאוטדפ״ה

, םיקיר םילספס ינפל ,בשי ןילרב תטיסרבינואבש םינטקה האצרהה־תומלואמ דחאב
ם לואל ובל םש אל אוה .הבע רפסב ףדפידו ,םירוחש שובל ,ריעצ טנצוד־טאווירפ
ש גר .תינשקעה ותוריהי ידי־לע הבר הדמב םרגנ רשא ,הז בצמל היה ליגר .קירה
ו יתואצרהל רשא ,הליהתהו דובכה רוטע ,לגה רוספורפ לא ובלב היה געלו זוב לש
ם ינטפשמהו םיאפורה אלא דבלב היפוסוליפל־הטלוקפה ידימלת אל םיצבקתמ ויה
־ יתלבו ריעצ טנצוד ,אוה עבק ,סיעכהל ידכו ,תודגנתה ךותמ .םירטסילי׳פה וליפאו
ל ש ויתואצרה םג ומייקתה ןהבש שממ תועש ןתואב אקווד ויתואצרה תא ,רכומ
ם חיתמ אוהש עודי היהש םג־המ ,וירועישב רקיב אל שיא יכ ,אופא ,אלפייה .לגה
.ויתואצרהל םימעפל םיאב ויהש םיעמוש םתואל גולגילו זובב
ת עמוש םלואל הסנכנ המ־םוסיהבו החתפנ תלדה .תחמשמ העתפה ול המרגנ םויה
א לו הפי אל .ןבלה ברועב ןינעב לכתסה הצרמה .ירוחא לספסב הבשיתהו תחא
ת ווצמ תא םייקל יאדו הדעונ התלמש .תונדפקב יושע היה אל הרעש ,תרעוכמ
.דוע אלו ,רוקה ינפמ הרמשלו תועינצה
ע גיאו ילוק םיראש םעט ןיא !ןושארה לספסה לע השקבב אנ־יבש ,יתמלע ,יבריק"
( 8טמ1* ללכה יפ־לע גהנא אל .בר הכ םיניזאמ־להק ינפל יתואיר תא 80111111 00116§ . 4ע©1

ט נצודה תא ,יתוא ףידעמה הנובת־לעב דחא אצמנש תחמשמ תונמדזהב שמתשא
ם נמא .טלחהב תיטרפ האצרה ךינפל הצראו ,לגה ןטלרש ותוא לע ,ראואהנפוש
ן ויערה וחומב הלעש ,הבקנ ןיממ טרפ הז היה אלול רתוי המלש התיה יתחמיש
ל ש התומדב לכתסמה לכ .ךתמשא וז ןיא ירה םלוא .יתאצרהב רקבל חלצומה
ה דובעל ודעונ אל םישנה יכ האור — ךילא הקווד אל ,תיללכ איה יתנווכו — השא
ם רוג ידי־לע וליפא רותסל ןיא וז הדבוע .חורה תדובעל הנחלצת אל םגו תינפוג
."תינימה ותייטנב רוונסמה ,שפיטה רבג לע עיפשמה ,יישנה יפויבש המהדתה
. הנווכה הילא אל ידה .יפויבש המהדתה םרוגב הרהריה — הילמא — תעמושה
ש מתשתש תעד־תלילק אלו םיבוט־תב איה ירה ,יעבט ןורווח ןהב היה היתפשו הייחל
ם שוב היה וב שמתשהל המצעל התשרהש דיחיה יותיפה יעצמא .רופיאו םדואב
ה מא .הרדתקל דע עיגה אלו לילכ טעמכ רבכ ףדנתה וחיר ךא ,ףירחה ךלילה
ד גנכ תושעל הלכי המ ךא ,הרוצעו תינשיב תויהל הכירצ הניאש דימת הנעט
? העבט
ל ע יתאצרה תא עומשל ידכ" ,טנצוד־טאווירפה ךישמה ,"הנה תאב אל ירה לבא"
ת א ריכהל הצורה יכ איה הנושארה יתעיבת .היפוסוליפל ונמצע שידקנ .םישנ

ר חא טוהל יניא .בותכל הברמ ינניא .יתבתכש הרוש לכ ארקי ילש היפוסוליפה

אלא ףאוש יניא .תוישיא תורטמ תגשהל יטע תא ריכשמ יניא ףאו ,םירפוס־רכש

.הרובח םהירה השולש •
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י תונויער וליעויש איה יתנווכ לכ .םינומדקה וכתכש ומכ בתוכו תמאה יוליגל
."םתוא ךירעהלו בושחל םילגוסמה הלאל

ה קתעהה־ןורפע תא תונבצעב המסריכו היפקשמ הביכרה ,התרבחמ החתפ תעמושה

.הדיבש
ו נא רשא ,דיחיו־דחא ,םצע שי םלוא .תועפותה־םלוע לע קר תערתשמ ונתרכה"
י רמגל הנוש והירה תאז םעו ,רתיה לכ תא ומכ ,ןמזבו בחרמב אושנב ותוא םישח
, הליגר הניאש חור םנמא יננה ינא .ונמצע־ונא והזו — םירחאה םיאשונה לכמ
. ןמזבו בחרמב םהילא רושקו םירחאה םיפוגל הווש ,ליגר ףוגב הנותנ יחור לבא
ה נוש היווה יננה תאז םעו ,יביבס רשא עבטב םיטלושה ,םייתביסה םיסחיב יולת
."םירחאה םיפוגה ןמ ירמגל
. םירחאה םיפוגה ןמ ירמגל הנוש היווה — הילמא הרהריה — תמאב אוה הזכ ןבא
ך להתהל איה הלוכי ךיא .םיריעצה םידימלתה ,היתימעמ הנוש והירה לכ־םדוק

, הנווכב התרבחמ םיטמתשמ םהש השיגרמ איהשכ היתימע םע תודידיבו תוביבחב
ת א הנממ שקיב אוה ,םירבדב הילא הנפ דחא קר .שממ הביאב הילא םיסחיתמ
ר אואהנפוש .תפסונ הלמל היואר התיה אל ויניעב ,האצרהה לש ריצקתה תרבחמ
א והש ףא ,היתימעב סדנוק וניא אוה .םירחאה םיפוגה ןמ ירמגל הנוש היווה והירה
ה יתונויסנ .תורזו תובישח רמוא ,םיירבגו םירגוב םיוות לעב סחיב־ריעצ םדא
, הריתי תוימיטפוא הב תעטל ידכ םהב היה אל םירבג םע הילמא לש םימדוקה
א ל םינפ םושב ירה האצרהב הרוקיב .תאז־לכב תווקת החפיט הבל־רתסב ךא
רט איהש םשורה תא ררועל אלש המ־יהיו הלדתשה הילמא .תונדרטכ בשחיי
.תינד
:ךישמהו ולוק ראואהנפוש םירה התע
. םישוחה תונוכתב יולת ינניא .תויתביסמו עבטמ ישפח ,ןמזל לעמ אשינ .ןוצר—יננה"
־ לע םיעבקנו םיבסומ ילוא הלא — הקושתה לש דדובה השעמה ,הדיחיה הפיאשה
ל ש תשרב ילוא הנותנ תדדובה הבישחה תלועפ .הביבסה ,ןמזה ,בחרמה ידי

י נאל לעמ אשנתמה ןוצרה .ישפח והירהו הביס ול ןיא ונלש ןוצרה .האצות—הביס
.םימחרהו הבהאה תשוחתבו ןימה־םויק רציב רכינ ןמזהו בחרמה תרגסמב לבגומה
י אדו תוירבה בורכ לבא ,הרורבו הריהב יתאצרה ייתמלע ,יתוא הניבמ תא םאה"
.ןיזאהל יפיסוה ,רבד ןיא .התוא הניבמ ךניא תא םג
י לעב ונלוכ .םלועה ןוצרל םחי ותואב םידמוע ונלוכ ונאש ךכמ םיעבונ םימחרה"
ם לוע־רעצ איה היווהה .ותלוז ירוסייב םהומכ דחאה ירוסיי ןכלו ,תוהמ התוא
, והז — ״יסא םאווט תת״ ,ידוה טסידוב ותואכ ,ישפנל דיגהל לכוא ןכל .ףתושמ
, ןוימדו תיעגר הילשאמ םיעבונ םימחרהש םירבד לש םשוריפ ןיא .ךמצע התא
ו נאש ונל הארנ ןוימדב קר יכו ,רסיתמה לש ומוקמ לע ונמצע םימש ונאש העש
ב אוכה אוהש ונל רורב דימת יכ ,רבדה ךכ אל טלחהב .וירוסייב ומע םיפתוש
."ובאככ ולש באכה תא םישיגרמ ונא — רמול הצור ,ומע םילבוס ונא .ונחנא אלו

התאר איה .ויניעמ טבינה באפה — הילמא הבשח — ובאכ תא איה השיגרמ ,ןכ
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ב ושחה םדאה םע הדיחי תואצרהה־םלואב התבישי .בוזעו אוה דדוב יכ העדיו
ה שח איה .הילע םחיר אוה םג רשפא ?וילע המחיר איה .החמש הל המרג דמולמהו

ה תמישנ יכ החמשו תוקומע המשנ איה .םתוא םירשקמ םיינחור םיטוח דציכ
.ותמישנב ,קבואמה םלואב םש־יאו הפ־יא ,תברעתמ

.הדיקשב המשר איה
ע ובטה ירוקמה שגרה אוה ירסומה ךרעה תולעב תולועפה לש דיחיה עינמה"
.ירותסמ וליפאו ,אילפמ ךילהת ,םימחרה שגר — םדאב
ל ש תימצעה םתיווח .ונכותבש ןוצרה םע ותוהמב ההז עבטב לעופו ףאוש חוכ לכ"
.הייצר איה ,ונתיווהל התוהמב הווש םירבדה

ת ממעשמה תינמרגה תוידוסיה ןמ רשאמ רתוי תרכשנ ייהת יתאצרהמ יכ הווקא"
ש קבמו םידומע תואמ־שמח ינפ־לע הבשחמ לש הריעז הנמ ללוגמה ,לגה לש
ת רזעב ליכשה ,ינוניבה שארה לעב ,לגה ותוא .וילגרל תחתמ אצמנה תא םיננעב
ת ושעיהלו לודג ףוסוליפ לש ןיטינומ ומצעל איצוהל םלועמודאמ םיעודי םיעצמא
ת ולגתה ןה ולאכ תויאליעה ויתויוטשב םינימאמה ,םילבגומ םיריעצ לש םלילא
ת ומדיהל ףאושו תוריהבהו רואה תא םוקמ לכב שקבמ יתימאה ףוסוליפה .השדח
ד אמ לולצ אוה םיעוגרה וימימל תודוה רשא ,יצייוש םגאל אלא שפרנו שעוג לחנל אל
.הברה ותוקמע ףא־לע
ם לוא .םיכורא תועסמל ימא תא חקול היה ןכלו ,הילגנאב דלווא יכ הצר יבא"
ה קווד דלוואש הרקמה הצר .ילגנא ןיתנ לש תויוכז יל שוכרל ידיב הלע אל
ם שב דחא ךל רבומ םאה .ילגנא ףוסוליפ תויהל הצור יתייה תאז־לכב .גיצנדב
"?ותוא תארק םאה ,קול
ר אית וליאכ ,תישיא ותמינ תישענ התע .תססהמ התנע ,"רוסיפורפה ינודא ,אל"
.התחפשמ לע הנלאשיו עגר דועש ומצעל
. לבח ,לבח .לגה — חורה־ןואג לש ויתוריצי תאירקל ךנמז תא שידקהל ךילע ,אל״
, םיינוניבה םישארה תא םיללהמ ,טופישה־חוכ לוטנו הנומאה־לק ,בוטה רעונה ינפל
ר אפ ,ללכה ןמ םיאצוי ויה וליאכ םתוא םידימעמו ,עבטה לש תשורח־ירצומ םתוא
ת ונבתכה לש רקעה דומילל םירסמתמ םהירה םהירוענ ץרמ לכב .ישונאה ןימה
ן תינש ,רקיה םנמז תא םיזבזבמו הלא םישנא לש חורה־ראש תלוטנו תיפוסניאה
."ההובג הלכשה תשיכרל םהל
ה שח איה .ןורפיעה תא הביטרה איה > םישטשוטמ ויה הילמא לש הנורפע ימושיר
. הב ןיינעתמ אוהש םה ןמיס — הילא םינווכמה רוסיפורפה לש וטבמו וירבד יכ
ת א הצענ התועינצבו ,התוא אלמל לחה תוכייש־לש־רשוא םרוגו םיענ ,הרגמ שגר
ו ליאכ םינפ הדימעהו ,הילע חנ וטבמ יכ השיגרה לכתסהל ילב .התרבחמב היניע
.הל עגונ רבדה ןיא
ס חיב דמוע םדא לכ לש תויתרבחה רצי .ןאכ הדדוב ךנהש ,יתמלע ,יגאדת לא"
ל עב אוהש רבדה שוריפ ירה ,יתורבח־יתלב אוה ינולפ םא .ילכשה וכרעל ךופה
תודידבה הנקמ ההובגה תילאוטקלטניאה המרה לעב םדאל .טעמכ תולודג תונוכת
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 לש םתרבחב אצמנ אוה ןיא — תינשו ,ומצע םע אצמנ והירה ,תישאר :לופכ ןורתי  
 ,ףוגה תואירב תא ונל הנקמ תונוזמה לש טועימ" :רמא רייפ־ןס הד ןדרנרב .םירחא
."שפנה תולש תא — הרבחה טועימ וליאו
* יתלב ויה בוש הנורפע יווק .הבל־תוקיפד תוקזח־המ שיגרי אל יכ התויק הילמא
.ותוא הביטרהו הרזח איהו ,םירורב
ה אור ןמזמ ,יתמלע" :הרבעל ולוק םירהו קימסה ,הרדתקל לעמ ףפוכתה טנצודה
 החוד ,ירברב הז ירה .תאז לובסל דוע לוכי יניאו ,ךנורפע תא תקקלמ תא ךיא ינא
י לדח .הריעצ רפס־תיב תדימלת ךניא אלה ;הלוכ הלוחכ ךעבצא .ליחבמו
"והזמ
ה טלוקפל םויה תרחמל המשרנ ,תלשורמה תקורסתה תלעב ,תעמושה יכ םירפסמ
.האופרל



ובלוע־אולמ :סוליפ הנשוש
 ,םיבכופה־יפלא תא האור ינא הטמלמ
 יבלחה גל$ה ליבש תא
 ,ץראה־רודפ לעמ םימשה תא הצוח
 ץראה־רודפ ףוגכ יפוג
 — םיקוד יפ־לע בבוס
 וברקב םירהונ םילחכ םיקרוע
 הרעקב וב םילוע תוחורו
 — תצצורתמ םיכאלמ־תעיס?
 ןכיהו יתאב ןואמ תעדוי ינניא
 ,ףסאהל הדיתע ינא
 השורפ הדש יננה בוש
 יכותב תועור תוחורהו
 ,םיקחשמ לצ־יכבנב רוא־יכבנפ
 ןטקה יפוגב םלועה לכן
.אלמ ונניא יפוגו

המחה הנועב

 הרזומ ץראל ךתוא חקא ינא
 — רקבלו אובל םוצע םוקמ
 עדוי רידנ ףועל ,םןה שחרל ךתוא ףפהא

בותכו אורק
;בהז־ירודכב דקנ רפ*ופל וא

 תועונתה תא תעדל ילכות
 ,םינטקה םיחרפה םיחתפנ ןחכבש
 םיחדנה תומוקמה לכל ףועל
 ,תופש תעידיו ןוכרד אלל
 — תוכלמל תרתסנה הכישמ׳ד ילב
;ץראה־יניתנ לק תקקופ־אלה הארוהו



 הרכשל ףוצו עפש? םיחרפ דל ייה?
 ,אלפמ רפרפ לש תורזומ תויוהזו
 אובל יצרת םש םוקמ לכל
 םילולת בהז־ירשג הופא
 — םלוע יוצק לכל תוחולש תורהממו
 ךחקא יבאת רשא לכל
.לובמה ינפל המחה הנועב

*
* #

 םתוא תפךור יניא בוש רשא ,םימלהו
ינגישהל םיבש
 ,קסופ־יתלב תואךמ־קחשמבכ
םולחה טקשב ומ? ,תקלוה ינאש העש

הנישה לש
תורה;ה דחא ףוח לע
1 םלעהל הבש הדוצנש יתומ־זו

 — םיעגךה תא הנומ יניא בוש
 תוכרא םינשל םיפך?נ םה טאל
 ,יתבהא לש םידועסה םישרפמב תובושנ
 יתונורפז לש תוינוגססה תוצונהו

 תובזכא לש םינוג יפלאב ןתוא תוטשקמ
תובושמ תובברבו
.ילח לע ענמנה־יתלפ ףוסה לא ןריהךהל
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תוריבש שלש .א
, םזילובמיס :תורפסה םוחתב םימזיא תורשע המכ ונתאמב הדימעה ברעמה תוברת
, םזיביטקייבוא ,םזילובאראפ ,םזינויסרפסקא ,םזילאירוס ,םזירוטופ ,םזיאדאד
, םזילרוטאנ־ואינ ,םזילאיר־ואינ) םזיא׳ואינ ,(רכו רוביג־יטנא ,ןמור־יטנא) םזיא׳יטנא
" םיטוטהל״ה ןמ הז ירה .םלוכ תא יתינמ אל ןיידעו—(רכו םזילובמיס־ואינ
־ תיבל לעמש—ברעמה־תוברת :ונימיב—תררופתמ תוברת לכ לש םימסרופמה
ה ילכב שמתשהל בר ןמז דוע איה הפיסומ תוססוגה היתויועמשמ לש תורבקה
ל ש םיידילו םייניעל המודב .רבד הרק אל וליאכ ,םיסותימו םינמיס ,םינשיה
ת ופוקתה־לוגליגב תודרפתהה תפוקת תא ראית ךכש ינוויה ףוסוליפה) םלקודקמא
ן הלש חצמה תא ולא תושפחמו םלוע לש וללחב תופחרמה ,(םלועה לש ירוזחמה
ת ורוצ ללשב םירז םירבא םע תורבחתמ ןה םייתניבו ןהלש םייפתכה תא ולאו

, תוירוקמה םהיתויועמשממ ורקענש העשמ ,םיסותימו םינמיס םתוא םג ןכ—תורזומ
י פוקסודיילאק הארמ ןיעמ םיוושמה םינוש םיפוריצמ םיפוריצ םירצוי םהירה
.וננמז לש תרופיסל

ה זיא ? םייניע־תזיחא המו יטנתוא המ ?הז םיעותעת־הארמב יערא המו דמוע המ
י יוקיח ילואו ,רבע ידירש אלא ןניא הזיאו השדח תישאר תואטבמ וללה תורוצה ןמ
? ולאל ולא ןיב ןיחבהל דיאו—תונשי תובצמ לע תותורח תואנ תובתכ ןיעמ—רבע
י יוליג יפלכ ונתוא דימעמ ,הלעמל יתרכזה ותוא ,רבשמב תוברת לש "טוטהל״ה
י רבדב "לפואה תוחוכ" יפלכ תבקמ לש הזמ רתוי חונ וניאש בצמב היתועפות
:וקנב

ת וחוכו שי ,ותערל שיא בל דוצל
, החוכנ ודיגי ול לפואה
, ךכב־המ לש תותימאב ובל ונקי
------תילכת יקמעב וב ודגבי ןעמל

־ תועפותב רבודמש העש ,לישכהלו לשכיהל דימת ונל תברואה הנכסה ,ןכ־יפ־לע־ףאו
. תוברתה־ןוירוטסיה .ןהילא סחיתהל הבוחה ןמ ונתוא תרטופ הניא ,וננמז לש תוברת
ת או ונתוא ךירעהל יהשלכ הדימ־תמא רבכ היהת ודיב ,רחמ לש רקוחה ,רקבמה
ו גאש המ לש תוישיא תויסארפמיא רוסמל אלא םילוכי ונא ןיא ונא .וננמז
א לו ,היתולבגימ לכ לע ,תישיא היסרפמיא םה הזב םיאבה ירבד .םיבשוחו םיאור
ת ואריהל ילוא רבדה לולעש יפכ ,הכרעה לש תרגסמ רוציל ןויסנ וא ינדמל ןויע
.רחא וא הז דדוב עטקב
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י כ ,ותוא םיעיתרמ םיינשדח םירופיס .ונימיב ארוקה לש ובצמ אוה דחוימב השק
, םייסאלקה ,העירי,ד־יבחר ,רבכשמ םיבוטה םירופיסה .ץמאמל ותוא םיבייחמ םה
— םיינוגיפאה הינוגב ,תיתרוסמה ,תיסאלק־ואינה הביתכה .ותונלבס תא םישיתמ
א רוק אוה םא ,ובל תא ביחרהל אלו ביהרהל אל הלוכי הניא—רכמה־בר תוברל
! ? הזכ וניאש ארוק ןעמל בתוכה רפוסה אוה ימו—םעט־לעב ,שיגר
ה ב ,תחא ןושל ,ףתושמ תותוא־חתפמ ןיעמב הדוסי ארוקהו רפסמה ןיב הנבהה
ך רוצ שיו דחא חתפמב דוע יד ןיא ילוא .םירבוסו םישח םג םא יכ םירבוד קר אל
ף תושמ תותוא־חתפמ ,םוקמ לכמ .וננמז־תורפס לש הירתסלק יובירל תוחתפמ הברהב
א וה תושעל לכונש המ ברימ ,םידפסהב ךיראנש תחת ,ונאו .ךובנ ארוקהו ,רובש הז
?ןה המ וללה תוריבשה :תוארל ,הז חתפמב רגסמ־תצצה תוסנל

ם לעתמ ינא ןאכו) ונתאמ־תב תרופיסה לש םיינשדחה םינוגהו תורוצה לילב ךותב
, תומגמ המכ ,יתעדל ,תונמתסמ ,(תויתרוסמ ךא תובושח תויתורפס תועפותמ םיעדויב
.תוריבשה ןמ התימצכ אלא ןניבהל ןיאש
: ולאכ תוריבש שלש לע העיבצמ ילש היסרפמיאה .תוריבשב אופיא חתפנ

.תירסומה הרושבה תריבש ,תירופיסה תויביאנה תריבש ,תירופיסה תופיצרה תריבש

תירופיסה תופיצרה תריבש
ל וכיבכ יעבטה רדסה תא אטבמ ,ב ירחא אב סו א ירחא אב ׳כ וב ,ףוצרה רופיסה
ר דסה ןויצל "יעבט" הלמב שמתשהל ונא םיטונ יכ ,"לוכיבכ" .םירבדה לש
ת יגולונורכה היצנבנוקה לש הרקיע אוה הז רדסו—ונייח תא םייח ונא וב י ת ר ג י ש ה
־ תומיעפ ביכרהל םיעדויה ,םנקיד וא רבולפ ,יוטסלוטכ תורפס־יקנע וליפא .תורפסב
ם יטוס םניא םלועל ,(הלשמ ןמז־תמיעפ הלו תושפנ תצובק לכ) וזב וז תונוש ןמז

כ  וב ,וגלש רדוסמה םלועה תיילשא תא ןכסל ידכ דע ןוזיאה קוחמ
.כ ינפל אובל לכוי אל גו א ירחא אובל בייח
ן מזב לוזליז ?ויאישב ,םירשעה האמה לש רופיסב םיאצומ ונא המ ,הז דגנכ
. "יעבטה רדסה" םלוע ,רדוסמה םלועה תיילשאב לוטיב לש הטיעבו יגולונורכה
. ללכ ךכב םיחוטב ונא ןיא אקפק לצא—רקובה אב הלילה ירחאש אוה ןוכנ ילוא
, ןיסנג ןסינ־ירוא לצאו ?המ ירחא אב המ רמול לכוי ימ—םיו׳ג לש "ססילוי״ב
?"לצא״ו "םרטב" ומכ םירופיס לש ןמזה תורגסמ לע עיבצהל לכוי ימ—לשמל

תירופיסה תויביאנה תריבש
. םייח־תמכח רדעיה םע וא ןויסנ־רסוח םע ףדרנה הנבומב תויביאנב ןינע ןאכ ןיא
ת אז :הדילוהל לגוסמ םלש םלוע קרש—םיתעל דאמ המכחה—תויביאנל הנווכה
ם יעינמה םיישפנ םינונגנמו שפנ םהל רשא ,םיידממ־תלת םישנא אלא הריכמ הניאש
ו ז .תורפסב וליפא—הזכ םלש םדאל ףילחת םוש לבקל הנכומ הניאו ,םהישעמ תא
: רפסבש םישעמה ןמ השעמ לע לאוש אוהש העש ,יוצמה ארוקה תא תנייפאמ
ףאוש אוה ,ול רקי ,חטשלו קמועל ,רוביגה לש וייח ךלהמ ? תאז השוע אוה המל
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ך רד—ףסונ רושימ לע ומצע תא תויחל םצעבו—ותוא תויחל ,"ורועל סנכיהל"

".תוהדזה
ל כויש ידכ ,תורפסב "תויח" תויומד שקבמה ,"?תאז השוע אוה המל" :לאושה
י פ־לע גהנתמ םלועה יכ הילשאה תא תאזה השיגה םצעב םייקמ ,"ןרועל סנכיהל"
ם לועה יכ ,םישוע ונאש השעמ לכל םעט שי יכ ,ימוימויה ,"רשיה" ונלכש תוינבת
, עורק וא םלש תויהל ירופיסה םלועה לוכי .ינויגה םלוע אוה וב םייח ונאש

.יביאנ והירה—ינויגה אוה םא ,יטסטנפ וא ילאיר
ת א םייקמ—תיתרוסמה ותינבתב יגולוכיספה רופיסה :ונימיבו—יסאלקה רופיסה

ם יאשונ וב אצמי יכ עדוי אוה .וב אצמי המ עדוי יוצמה ארוקהו .תאזה הילשאה
י טנגילטניא אוה םא .הבוצק הנמב תועתפה וב אצמי יכ עדוי אוה ,תישגר תוהדזהל
ת וצרופו ונויסנ תרגישמ תוגרוח ןה ןושאר טבמלש ,ולא תועתפה יכ וליפא אוה עדוי
, תימואתפ עבצא תטסה אלא םצעב ןניא ,םלועה לש ,לוכיבכ ,"יגול״ה הנבמב ץרפ
י פכ ,םה םגש—תוחפ תצק ומע םיליגרה םימעטה לא ומע םיליגרה םימעטה ןמ
ת ועתפהה םג םלש םלועב .טלחהב םיריבס ,רהמ־שיח ול ררבתיש

.תוריבס
ו ל השועו ,םירכיאה תבריקב ,הדשב םלש דחא הליל הלבמ "הנינראק הנא״מ ןיול

ם ותהו תוטשפה םסק .שדח םדא ותוא אצמי רקובהש םיעדוי ונאו .שפנה־ןובשח תא
ם יאושינ לש תורשפאל ותעד תא ןתונ וליפא אוהו ,ובל תא ספות םירכיאה ייח לש

ד ימו ,הרכרכב העיפומ ,בהא רשא הרעגה ,היטאקו ,אב רקוב ,הנהו .םירכיא תב םע
.היטאקב רושק ולרוג יכ עדוי אוה
ן יול לבא .ןכ םנמא .םיליצא תב םא יכ םירכיא תב הנניא היטאק .העתפה—הרואכל
־ תבו היח—ויניע דגנל היטאק עיפות וב עגרבש ,ןכ םא ,ריבס .היטאק תא בהוא
ש פנה־ןובשחו .הילא הנפיו םירכיאה תב תודוא־לע ילילה ומולח תא חנזי—גשיה
ם ע םינקותמ םיסחי ןנוכל התעמ הסני ןיול .זבזבתמ וניא אוה ףא ?וילע היהי המ
ם ימעט הבש תועתפהל םג ז תירופיס תויביאנ לש תניוצמ המגוד ירה .ויתימצ־וירכיא
.טלחהב םיריבס
ו רפסב דננידרפ ריעצה ורוביגל ,לודג יתפרצ רפוס ,ןילפ ביתכמ המ ,הז דגנכ

. ןהילע רושקו ןתוא בהוא אוהש תודחא םינוי ול שי הז רענ ?"םירועישל תוומ"
ן יאו יתפרצ "לדנמ־םחנמ" הזיא לש תומולחהו תואצמהה ףתרממ קלוסמ אוהש רחא
א ל .ןתוא ררחשיש ךכל םיפצמ ונא ?וינויב השוע אוה המ ,תכלל ןאל רענל ול
. הניסב ןתוא עיבטמו ןהילגרל םינבא רשוק אוה .ןתוא ררחשמ וניא אוה !דננידרפ
? יברעה תא ימאקל ״רזה״ ןמ וסראמ גרוה המלו ? תאז השוע אוה המל

 אוה יטתסא ןורקיעכ ,תוידממ־תלת ,"תויח" תויתורפס תויומד תועצמאב תוהדזהה ןינע "
 ומכ םירפס לש םיידממ־דחה "םיליפנה״ו ,םנקיד לש תוידממ־ודה תופולגה .דאמ יתמילבורפ
 בטיממ תוחפ םייביטסגוס םניא ,ללכב ילובאראפה רופיסה לשו "טושיק ןוד״ו "קיד יבומ"
 בושח הז רבדו—הארנה לכ יפל ,תמייק .הלודגה תיסאלקה תיסורה תורפסה לש םירוביגה
.ת יתוהדזה ־יתלב תויביטסגו ס—וננויד ךשמהל
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ם וש ,םינקז תמכחו רשי לכש םוש .ךכ לע ונל בישי אל יתרגישה םייחהךויסג
.חרובש תירופיסה תויביאנה .המואמב ןאכ ליעות אל ,תיגול תוריבס
. יהמ תירופיס תויביאנ העדי אלו טעמכ ,הבטימב ,ונתאמ לש תירבעה תרופיסה
ה יתוריצימ המכב היצזיגולוכיספה תיארנ םיתע .םלש היה אל םלועמ המלוע
ה מישנה־בחרו ףקיהה־בר יסורה רופיסה לש תילרוטאקיראק הכלשהכ רתוי תוטלובה
ר תוי ןמאנ יקסב׳צידרב ונל הארנ ךכ םושמ ילוא .יטננווא ימינפ יוטיב רשאמ
ם יעטקב רנרבו ,"םייטואכ״ה םיכוראה וירופיסב ןיסנג ,"םייגולותימ״ה וירופיסב
ן אכמ" ורופיס לש יארקמה־יסנה םויסה ,לשמל ,האר) וירופיסבש םיילנויצאריאה
ה חילצמ איהש הדימב תיטנתוא תייהנ תירבעה תרופיסהש רמול זעא טעמכ .("ןאכמו
.וינמיסמ דחא איה תירופיסה תויביאנהש ,יתרוסמה יפוריאה רופיסה ןמ קתניהל

תירסומה הרושבה תריבש
ה מימת םויכ ונל תעמשנה הלאשה .ירסומ ,ישעמ חקל ,לכשה־רסומ היה םירפסל
ל אושה .םוקמ טלחהב הל היה — ?ורפסב דיגהל רבחמה הצר המ :ןוגכ — ךכ־לכ
ם ישודקב רפסה קסע םא .התוא לביק אוהו — ירסומ ללכ הב שיש הבושתל הפיצ
 :ךכ רתוי וא תוחפ ,םינוש םינוגב ,היה וחקל ,םידשב וא םיכאלמב ,םיחצורב וא
. ןופצמ־ירוסיי לש םונהיג ללכ־ךרדב — םונהיג תשרל אטוח ףוס / היילתל בנג ףוס
ל וכי אוה .םלש םלוע אוה קידצל רכש חינמ אוהו אטוחל שנוע וב שיש םלוע
ר שק וב שיש םלוע אוה לבא — תחשומ־תצק ,הטוס־תצק ,לקלוקמ־תצק תויהל
ו ניא חצנמ תוחפ אוהש רבד לכ .יחצנ םלוע אוה ,תירחאו תישאר ןיב
, תיתד םלוע־תפקשה הזל ארק .םיינזאמב םלומגו םישעמ לוקשל לוכי
ה נומא לש הנמיסב העובט םלוע־תפקשה לכ—תיתרבח םלוע־תפקשה הזל ארק
ר שאב ,הנומאו !(םלועה תודחאב רמולכ ,םלוע־תפקשה לש תורשפאב תוחפל)
א יה ירה ,היווהכ יאדו אוהו ןמזב רדגומ וניאש ,דיתעה לא היניע תאשונ איה
.תוומה לע ןוחצנ (תירקיעה התועמשמב)
, הדיחיה הביטנרטלאה—תיטסילארומ איה תיסאלק תורפסו—תיטסילארומה תורפסב
ה דיחי הביטנרטלאכ עשפהו אטחה לבא .עשפהו אטחה איה—הנומאל ,תרכומה
ל ש םלועה .ילילש־ירסומ םג םא ,ירסומ ןוירטירק םדוע הנומאל
י שפח "ינכט" ןפואב קר .ויערקב ףא אוה םלש םלוע "ושנעו אטח״ב בוקינלוקסאר
י ד־ילע ךכל אוה סונא השעמל !שנועבו יודיווב רוחבל יאקסביוטסודה רוביגה
, חצנ־ייח ןיא םא" ?בוזאמאראק ןאויא רמוא המ לבא .ירסומ ןורקיע לעב םלוע
ב וזאמאראק ןאויא .ערו בוטל רבעמ אוהש ימ רבכ רבדמ דכ ."רתומ לכה ירה
ת וצצה ןתוא ךא .תוומהו ףוריטה לא ותוא ךילומ רסומה־קוח :ןידה תא הצממ
ב וקינלוקסאר לש וא "םידש״ב בוליריק לש ולא םג ומכ ,רסומה םלועל החמ לא ולש
ה ב ,תיזיפאטימ־תימויק ,השדח תורפס לש תורשבמ־תוצצה וכפה — חצרה ינפל
ן תואב תינשנו־תרזוחה הלאשה .שנועו רכש ,ערו בוט לש תויביטאמרונה הלטב
?םייחל תועמשמ שיה ,חצנ־ייח ןיא םא :תאז איה תורשבמ־״תוצצה"
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ר בכ אוה .תירסומ תרושבמ קיר—ובטימ ילואו ,ובור—ונלש האמה לש רופיסה
ן יא ךא ,הליפת־יתב שי :חצנ־ייח ןיאש עדוי רבכ אוה .הריבשה רחאלש רופיס
— םילאידיא ןיא ךא ,תויגולואידיא שי ;תמא־יקוח ןיא ךא ,הנידמ יקוח שי !םיהולא
ם דאה .תעדה לש התונמיהמ םצעב קפס ליטמ אוה יכ ,רוריבב עדוי אוה ןיא תאז םגו

ת דימכ .ךוחיגל־דע ןטק ומצע האור אוהו ,קנע־תוארמ לומ בצינ אוה הנהו הלגמ
ת ועמשמ המ :תויצאיראו ףלאב תחא הלאש ומצע תא לאוש אוה .וילעש םידגבה
.תימויק הלאש םא יכ תירסומ הלאש וז ןיא בוש ? ייח
א יה םאה ,וז הריט ךא .הריטל עיגהל ידכ השעמ לכל ןכומ אקפק לש ורוביג

ן יא ,ימאק יפל .הלש ןורקיעה והמ ,תעדל לוכי וניא ,עדוי וניא שיא ?תירסומ
ל אשנ אוהשכ .הביס ילב גרוה ,ימאק לש "רזה" רוחבה ,וסראמ *.ללכ תמייק הריטה
, הטרח ובלב שי םא ותוא לאוש רקוחה־טפושהשכ .ויפב הבושת ןיא ,גרה המל
ו נלש ןיסנג ףא .הדרטה םא יכ הטרח קוידב וניא שיגרמ אוהש המ יכ אוה בישמ
ם שש העש—ורוד־ינב לע לבקתנ אל ךכ לשב ילוא—ירסומה םוחת ךותמ ץרפ
ר ופיסה רוביג ,רגרב ילתפנ לש וליפכ אוה) רנטאר לש ויפב תרזוח הלאש התוא
״ ? הא ,יח התא המל ,הפי רוחב ,יל אנ־רומא" :(ולש אסיג־ךדיאהו ,״םייתניב״
.םיבישמ םניאו הלאש התוא םילאוש ןיסנג לש םילודגה וירופיס לכ
, םוקמ לכמ .תורחא ןה ילוא .רתוי שי ילוא .תוריבש שלש התליג ילש היסרפמיאה
א רוקה לש וידימ "יתורפסה חתפמה" תא טימשהל ןייד ,ןאכ יתינמש תוריבשה םג
.וננמז־תב תרופיסה לש רכינ קלח יבגל
ם יכרעב ,הרומת עיצת אל םא ,ארוקל השוע איה תאזכש תורפסל הל חלוסי אל

 הקווד אל .תוחילש תאשונ תויהל אלא הרירב תונמאל הל ןיא .םישדח ,םירחא
ל וכיבכ לכה וב ןמזב ,תונכמתהה ינפמ םדאה לע תננוגמכ אלא—והשמ ל א תכנחמכ
־ ילגלגל םדא לש ויתושגר תא ךופהל תורשפא תמייקש ןימאמ יניא .םשל םיכשומ
ה נטקה .תויסימסנארטב םיה ילג תא עינהל רשפאש ירה ,רשפא הז םא .םייניש
 בכרומה ינורטקלאה בשחמה ןמ רתוי המכח ,םיליבדה ןורחא לש ,םדא תובשחמב

.רתויב
. ןוירש הפיקהל רשפאו רשפאירה םדאה שפנ תא שביל רשפא־יא םא ךא
ה יעבה .ישונאה לוקה ,לוק הל היהי אל ךא—התוליצאו היפי ,המוח לכ הב ורמשיי

ם יקחשה־דרוג תא ךופהל ךיא םא יכ םיקחש־דרוגב ישונא ראשיהל ךיא דוע הניא
ב שחמו םיקחש־דרוג—תיתונמאה הריציה תניחבמ .תונמאה השוע תאז .ישונאל
, ןמאה קרש ,והובו־והות ישוג ,הרוצ־רסח רמוח אלא םניא חריל ליטו ינורטקלא
.ישונאה לא—ם ררחשמ ,רמול בטומ ,וא—םכיישמ אוה ,הרוצ םהל ותתב
י שונאה לע ונרתיו וליאכ גהנתנ וא ,המיאמ תומנ אלש ידכ ונל שורד הז רבד

ק דצ לש תושדחתה וזיא םלועל איבהל תלגוסמ תונמאה ןיא" :ימאק רמוא .ונבש

, ותוירסומ־לא :הברדא .ירסומ תויהלמ יאקפקה רוביגה ןמ ,ןבומכ ,ענומ וניא הז רבד *
 ןמורב "אטוחה" לש ותואיצמש םשכ ,תאש־רתיב ףא ךכ םושמ תילגתמ םלועה לש ,ותוימתס
.תירסומ ותוהמש םלוע אטבל—ול תעייסמ ףאו—הז ןמור תענומ הניא יסאלקה
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ה יהת רמולכ ,הרוצ־תרסח היהת תאזכ תושדחתה לכ הידעלב םלוא .תוריחו

."םולכ־אל
ם יכרעה לצא וכל 1 וללה תוריבשה לכ םכל המל ,ןכ םא :םינקז תמכח ונל תרמוא
־ ידיחיל אלו םיארוקל םירופיס ובתיכ .בוטה בהזה לא ,םביט תא וחיכוה רבכמ

1 ורזיח .הלוגס
ל יחתהל ןירוח־ןב אוה ןמאה .רוזחל הצור יניא :רמול רפוסה יאשר ו רוזחל המל
ת וצקב שח אלול ,רמוחל הרוצ רוצל ללכב היה לגוסמ םא קפס !תישארבמ
א ל אוה ,תועפשהל שחכתי אל אוה .ןושארה רמוחה לש עגמה תא ויתועבצא
, םלועל ךא—םילודגה ויתובא תא ץירעהמ לדחי אל אוה ,וישרש תא ןווכמב ךותחי
ן חבמה ?ותיצמת תא ןתנ רבכש המב קבדנ המל .םהומכ תויהל הצרי אל ,םלועל
ל ש לצ תויהמ יחו ןטק חוח תויה בוט .שדחל וחוכב אוה ןמאה לש יתימאה

.םיזרא
־ תשרומ לעו. םישרש לעו הרזח לע לארשיב םירבדמה ?רוזחל רשפא יכו
. ב״ויכו תורוקמבש הרושבה לא ,ראופמ רבע לא ,הלודגה הרזחל םתנווכ אלה תובא
ר יזחהל ןיאש םשכ ,התיהש תראפת ריזחהל רשפא־יא .הרזח ךרד שי יכ ןימאמ יניא
ה עש טול־תשא לש הבלבו היניעב היה המ ונל רפסמ וניא ארקמה *.םילותב
ה תיה אל ןכ אלול .רוזחל וננחתה הבלו הטבמש רעשל ונא םילוכי .רוחאל הטיבהש
— חקלה תא ונממ קיפהל ,ותוא רוקחל ,רבעה תא תוארל לוכי התא .חלמ־ביצנל
— ותוא תויחלו בושל שקבת לא—דוחייבו ,וילע קפרתת לא ךא .לוכי התא םא
ה בולעו תיטתאפ הכ יהירה—תוקפרתהל רשא .ןברוח דועל ארוק ךניא םא
ם יגוחבשכ ,ונלצא טרפבו) .הילע לומחנש אלא היואר הניא תמאבש דע התונואניאב
ת וקפרתה :חכשנ לב (.תוקפרתה לש הנפוא טא־טא תרצונ םירפוס לש םימיוסמ
.העיקש לש הינמיסמ איה

ינויסגה רופיסה .ב
!השדח הוקתל ךרדה תא תונפמ וללה תוריבשה הקווד אמש :הארנ הבה
ת וריהזה תדימ לשב אלו .לכמ תוחפ בייחתמ תויהל ילע הז בלשב יכ ,יל המדנ

— לכו־לכמ תונקספ החודה םוחת—קוסענ וב םוחתה תרכה ךותמ םא יכ הבוטה
.ינויסנה םוחתה אוה
א צמייש ימ קר םכסל לכוי תאז—איה ה מ .תינויסנ איה םלועל םינמז־ןיב תריצי
ו ניתונויסנ לאו ונילא וינפשכ ,שדח יתריצי אישל רבעמ ,רדגומ־אל דיתע הזיאב
י רוטסיה טבמבש רשפא תינויסנה הריציה .(םיבושחה :רמול יל השרויו) םינטקה
תילכת איהש תיחרכהה הילשאב עשעתשהל הל תוכז םלוא ;לכיהל םינבל ךא איה

 אווש־םסקמ הזיאמ וליחתה ,םימזישאפה הז ללכבו ,םמצע לע םישנא ואיבהש תובר תורצ *
 ,לארשיל הקינעה רבעה לא וז תיחצנ הליזפ .םד םיעבות םיסותימ .המודק תראפת לש
 דוחיי) תועיבצ לש השודג הדימ םג ,תונלבוס־רסוחו תונמואל לש תלטובמ־אל הנמל ףסונב
.,(הווהה יפלכ תומיטאו דיתעהו רבעה תייאר) רועיכ לשו (קשועו בזכל יופיחכ דועייו
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, הריצי םא יכ הדבעמ לש יוסינ וניא ינויסנה רופיסה .לכיהה ם ג ו םינבלה ,המצעל
ל א ינבצע ףחד ותואב ודוחיי !תונחלס לש סחיב הצור הניא םגו תיאכז הניאש

.שדחה לא—דימת ,שדחה
, תומגמו תולחתה לע זומרל קר אלא םיגשיה םכסל ןווכמ יניא הז קרפבו ליאוה
ה מכ לש לק טוטרישב קפתסאו ,תומגוד חתנא אל ,"אמש״ו "ילוא" הברה ףוריצב

.םיחנהו םינייפאמ םיווק
 רמוחב גהונ ןמא .ןמזה תונדורמ רצויה תא תררחשמ תירופיסה תופיצרה תריבש
ו ליפא .האירבל ןווכתמ אוה ,הריצי רמוא אוהשכ .ןטק םיהולא היה וליאכ ולש

. האירבה ןמז אוה—ןמז־ןיא .ןיאה ןמ ארובכ ומצע תא האור אוה ,ךכב הדוי אל
.םימיה תא תונמל ליחתה םיהולא ארבש רחאל קרו ,והובו־והות היה תישארב
ל ע אשונ אוה וליפאו ,ןמזה לש עבשומ אנוש ,וכות־ךותב ,המודמכ ,אוה םדא לכ
. חמשו רוכיש ,ףשנמ רזח דחא הלילש רדוסמ דיקפ יתרכיה ."רפוטס״־ןועש ודי
ת א הליכש רחאל קרו ,הקדלו העשל ,םוי־םוי וכרדכ ,ררועמה ןועשה תא ןנוכ אוה
ה תועמשמ דאמ ונל הבושח .ורבשו הצרא ןועשה תא ליטה ,הרגישל השודקה ותבוח
: איהש ,(תוומה תלילש ,לשמל ,איה תילילשה התועמשמ) ןמז תריבש לש תיבויחה
ל ש עגרב םדא שיגרמש קוידב אוהו .יתיווחה עגרל תורכמתה ,היווחב תוקבדיה
.ןמזה־תשוחת תומלעיה—לודג שואיי לש וא רשוא
י לוא !רפסמה ינפל תחתופ איה תורדהנ תויורשפא הזיא ,תאז "םינועש תריבש"

ן יאש ,תונטק םפיספ־ינבאכ ,םיקרפ־םיקרפ ,םיעטק־םיעטק .ספיספ ורופיס השעי
ה ריציה ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו ׳המלשה הריציה הארמ תא ןהמ תחא ףא יפ־לע שחנל
;ןהמ תחא לע ףא רתוול הלוכי המלשה
ם ירשקה ךותמ תועורק ןמז־תוסיפ יושע ,"יתורירוק״־ימולח ורופיס תא השעי ילוא
: המגודל .תחא תיזכרמ היווח לש השאב ,דחי תוכתומ ,דחי־תרבוחמו םירחא
!ןונגע לש "םישעמה רפס" רופיס
־ קרפ ,(תינרדומה ללחה־תרות יפ־לע) ןמזו ללח ידממל ורופיס תא דירפי ילוא
א רוקל חיניו—תינאטלומיס תינוויכ־בר החיג ותריצי תא השעי ךכבו ,דמימל קרפ
ו נויסנ הז םוחתב ןיינעמ .הבכרהה לש (הלק אל הכאלמ ,תודוהל שיו) הכאלמה תא
!ולש ינירדנסקלאה טטראווקב לראד םנרול לש
ם ע רשפא—תויקובידה ויתורזחש ,ירוזחמ יפוא לעב רופיס ותוא השעיי ילוא
ח ודיקה־תנוכמ לש היבוביסכ ארוקה תעדותב ןמצע תועבוט—תולק תויצאירו
ה תעונת לע ףרה ילב תרזוח אלא הניא ןכ־יפ־לע־ףאו ףרה ילב הקימעמה ,עקרקב
!תילגעמה
ת ושיגרה ויתועבצא ,לכה לעו .םה הלאכ—םיארונהו םיאלפנה ,םילודגה םיעגרה
.ןמז תויה ינפלש ,תינושאר העיגנב םלועל רמוחה לע תוחנומ רפסמה לש
ר טסוד .הקווד אל ? םדא ייחב םירחבנ םיעגרל תודמציה—הז רבד לש ושוריפ םאה
" עגד״ב .םיפכנה־הלוח לש ותליפנ ינפלש אלפנה עגרה תא "טוידיא״ב ראתמ יקסבי
ותישארמ וינפל הלגתמ םלועהו ץראה תופילקו םיימשה ויניעל םיעקבנ ומכ הז
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ד עו ותישארמ םלועה תא תוארל ןינע לכ ינויסנה רפוסל ןיאו ליאוה .ופוס דעו
ת יאובנ תושיגר לעב תויהל בייח אוה ןיא ,(הריפכ לש ןדיעב רזומ רבד) ופוס
א צמנ עגרה .עגרה תא תולגל ידכ םיפכנ־הלוח אל ףא ("םייניע־יולגו לפונ")
. םי־ימ לש תדדוב תחא הפיטב יוצמ ולוכ םיהש ומכ ,תוננובתה לש טקייבוא לכב
ת א בוהאלו תוארל דמולש ימ ,ותוארל ויניע תא ןמאמש ימ ,חכונה תא הלגמש ימ
ד מלי אל עודמ—(? םיהולא־רסח שיאל ול שי דוע המ יכו) וישוחל חכונה לכ
י לכמ איה ותושיגרש ,ןמאה .וייח לש דיחיה עגרה היה וליאכ עגר לכ תוזחל
ו ניניב דחא עגר םא יכ ןיא םלועל") .םירחאמ תאז דומלל ילוא ביטיי ,ותונמוא

.(האוסוב—"ןיאה ןיבו
ר דסב ,ונתבשחמ תרגיש אלא הניא "ותויעבט״ש ,"יעבטה רדסה" ונל ףלחתי ילוא

ת וביטימ תויח—"סקלפר לש םייח״ב ,וייח תרגישב אל אוה םדאה רתומ .ישונא
ה אגה ותרכה .תוריח תעדות ךותמ תוליעפב םא יכ—םדא־ינבמ ,עודיכ ,ךכ תויחל
ה זיאל רעשל ןיא .הזמ בושח רבד ריכמ יניא—"אל" וא "ןכ" רמול ותלכיב םדאה לש
ו לש וחוכ תא ,ומצע תא הלגמ אוה .עיגהל הז םדא לגוסמ םיאלפנ םידרוסבא

ה ז הככ״ש ינפמ א ירחא כ םוקמב .ךכ רפסמה ,ןבומכו .תויהל ,ליעוהל ,רוציל
י נפמ ,רחא רדס לכ וא ,םהינש ינפל גו ,ב ירחא א ארוק ינא ,"תויהל חרכומ

."הצור ינא ךכ״ש
ם ייתניבו .היקנו הטקש הריד הלוח םדא שפחמ "הרידל הרידמ" ןונגע לש ורופיסב
ל ש ודלי—לכמ ערהו ,ונולח דיל בוחרה־תמוהמש ,ךלכולמו בולע רדחב יח אוה
ר חאל ,ףוס־ףוס .ףרה ילב ותוא דירטמ ,חנזומו ךלכולמ ןטק דלי ,תיבה־לעב

ם יפצמ ונאו ,הטקשו היקנ ,הפי הריד ,תפסכנה הרידה האצמנ ,םיבר םישופיח
ה לוחה ןיא ,ונתעתפהל ,הנהו .םירבדה לש "יעבטה רדסה" יפל הב רודל סנכייש
ר זוח םא יכ ,םירבדה לש "יעבטה" רדסה יפ־לע תושעל היה "חרכומ״ש תא השוע
ד רוסבא הזיא .ןדרטהו ךלכולמה דליהו םיבצע תטרומה המוהמה ללוכ—הרידה לא
ר דס״ה לש "תויהל חרכומ הז הככ" לע "הצור ינא ךכ" לש ןורתיה לודג־המ !אלפנ
.םיכרצח־תיישע לע הבשחמה ןורתיכ ."יעבטה
ה יונבה וז ,תירופיסה תויביאנה םוחתל ץוחמ ונילגר יתשב רבכ םיבצינ ונא הנה
יבסה ,תונטקה היתועתפהב תעשעתשמה ,"יתרגישה םדאה" לש רשיה לכשה לע
ו נניעל הלגתמה שדחה ףונה והמ .היתפמיס הברה הביבס לע תרזפמ ךכ בגאו ,ת ו ר
ת א דבאמ וניא ,לכה וב שגורשכ םג ,הז ףונ .רוקו םימצע לש ףונ ?תינויסנה
ה ייארל רכמתהל תיתוהמה ותלכי־יא תא ,ובש תיפצתה־תויווז יוביר תא ,ונוחכפ
ם לועלו ושארב ול םייניע האמש ,ןותחתה םלועה לש וחתפ לע םורברק והז .תחא
ת מועל .תוהדזה ןיא—תורכמתה ןיאבו ,תורכמתה ןיא תוחוקפ םייניעב .תוחוקפ ןתצק
־ בר היווח ,שדח גוסמ היווחל רעש ונל חתפנש רשפא המצע וז הדוקנב ,תאז

י ח ,יקסביי׳זדנא ידייל "םירהה לע גלדמ" לש "ינואגה שיתה" ,זיטרוא .תירושימ
, הזכ זיטרוא םע תוהדזהל השקש קפס ןיא .םירושימ המכ לע תחא־הנועבו־תעב
םגש םינואג רוציל העדי תיסאלקה תורפסה) "ינואג שית" אוהש ינפמ הקווד אל
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. תיתרגישה ונניעל—תלבלובמ ותוהזש םושמ אלא (םמע והדזה הכאלמ לש תוילוש
ת בכרומ ךא—המיענ הקווד אל ,השדח היווחב ,תוהדזהה ריחמב ,םיכוז ונא ןיאה ךא

?תובשחמ־תררועמו
ם אה ."םייחב ומכ" תושפנ לע רתוול סונא ,םיתעל ,ומצע אצומ ינויסנה רופיסה
א ל ,םדאה רתומ אוה ישונאה ?רופיסבש ישונאה דוסיה לע רותיו םושמ ךכב שי
 היצאוטיסב םא יכ (ןלהל האר—ךכ לע) הלגתמ אוה יגולוכיספה םזינימרטדב
ק וסעל ךרוצ ללכ ןיא .הביבסה לא תיתעדות תוחכונב רמולכ ,תישונאה
ם ע רשואמ ינולפ :הז ,לשמל ,ומכ יעמשמ־וד םחי ראתל ידכ תויצזיגולוכיספב
. הגרהל הצורו תינולפ התואב אנקמ םג ינולפ ותוא ךא ,התונמאנב חטובו תינולפ
ר ואית ידי־לע ,"האנקה" ורפסב ,היירג־בור ידי־לע הפי תשחמומ וז ןיעמ היצאוטיס
.הארמה לומ היתורעש תא תקרסמ א השאה וב ןפואה לש טרופמ יביטקייבוא
, היגולוכיספה .הליפשמה תיגולוכיספה תולתה ןמ ררחתשהל ףאוש ינויסנה רופיסה
ד רגמו םיהולא תא ללקמ ,ושפנ תוברוח לע םדא ול בשוי .לכה הריבסמ ,עודיכ
א יהו ,היגולוכיספה תלאוש ?םיהולא תא שיאה ללקמ עודמ ז סרחב ורשב תא
ם דא ...םחרה ןמ םוקע אצי אוה ילואו ,ותודליב שיאל ול רזכאתה ויבא :הבישמ
.רכו ,םשא־ישגר ,ןבומכ !רבח ןעמל תומל ושפנ תא ףרחמ
ם ושמ ,רבח ןעמל ושפנ תא ףריח אוה .הברהב הזמ בוט אוה םדא יכ ןימאמ ינא
, םיפחדל דבעושמ ומצע תוארל םדאה לע וילע סאמנ .ועבטב לצאנ רוצי אוהש
י וציפה איה ןירוח־ןב אוהש הרכהה .האצות תויהל הצור אוה ןיא .רכו םיכיבסת
ע דמ ירה ,תמאה וז ןיא לבא :רמאת .תעדבש בואכמה לע הבשחמה ול הקינעמש
...רמוא היגולוכיספה
ת דלוס תונמאה .תמאל (תויפוסוליפ) תורדגה ,ןבומכ ,שי !תמא וז המ עדוי ימ
ה נניאש תוהמב הריכמ תונמאה ןיא .ןהמ דלוס ,ותוהמב ,םדאהש יפל ,תורדגהמ
ו נל ריתמ וניאש ,םיקתונמ םימצע לש םלוע לע רבדל היירג־בור לוכי .תירוזוליא
סמה תנוכתב הקווד םחוכ וירואית לבא ,קדקודמ יתומכ־יביטקייבוא רואית אלא
, תירוזוליא תוהמ לעבל ראותמה טקייבואה תא תכפוהה ,רואיתה ירחאמש ןירות
, דימת הנתשמה הז אוה ,תישוח הסיפתל ןתינה ,יבויחה ,שיה יכ .טעמכ תיטסטנפ
ס פתנ אוה ךכ—תרחא תצק םגו ךכ םג .אוה אל םגו אוה םג םלועל אוהש
.ירופיסה עגרה לש ךתחב
ם יעגרב ,םדא לכש ןימאמ ינא .ת י ר ו ז ו ל י א ה תוהמה ול יתארקש רבדה אוה
ס ובוטואה שערש םואתפ־עתפל הלגמ ,תמטמטמה הרגישה ןמ רקענ אוה םהב
ם ימודא םיחרפש ,םיבהואמ—הדיקפה לש םיממעשמה הינפש ,ןחל םג אוה ןבצעמה
ח יר םא ההתש שיא ותוא .הלמג סמר—ורשא אישבש ,(םותכ רואב) םירוחש םה
ח וטב ,ארוקה יל חלסי—חותפ ביב לש וא השא לש אוה ופא לא אבש הז ימואתפ
ת ירוזוליאה התוהמ תא תחצינ החכוה ךכב חיכומ—הזמ םימיענ םייומיד שי יכ ינא
: השטינ ירבד תא ןיבנ התע .תמאה א י ה ילוא ן תחא איה הלילשה קר .תואיצמה לש
."תמאה תרכהמ תומי אלש ידכ רצוי ןמאה"
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, םלש המלועש וז ,הבוטה תויביאנה לש הנמז ףלחש לע רעטצהל םוקמ שי ילוא
ם  י ר ב ד ה תא ונל הריזחמ איה ןיאה ,וז הריבש ,ינש דצמ .תוהז ילעב םה הישנאו

, הטושפה םתרוצ לא עיגנ ,ילוא ,ךכ ? ומצעל דחא־דחא ,םיברה םירבדה תא ,םלועבש
ל א םלועה לש וקוריפ איה תירופיסה תויביאנה תריבש .םימצעה לש ,תינשוחה
א וה הבהאה םוקמ .תוללכה תאנוש תורפסו .הללכה וז—םלוע .םידדובה וימצע
ם גו) .תוזארפ ךא ןה—רכו ,"האירבה תבהא" ,"םלועה תבהא" .םידדובה םימצעב
ם תוא םילגוסמ דיחיה םדאל האנשו זוב לש תויומכ הזיאל האור התאשכ ,תונכוסמ
ץ פחה תא ,הזה שיאה תא בהוא ההא .םלוע בהוא התא ןיא (.תוזארפ ילעב
־ ךכ קר םניא םיישונאה םישוחה לבא .םישוחל םלועה תרקפה וז ,ןוכנ .רכו ,הזה
ה מ לכו ,הלא לכ םה .העימש לש תויורידת ךכו־ךכו ,הייאר לש םירטמ ךכו

, לוכיבכ ,הכיראמ (היצלפמטנוקה) תוננובתהה .םהילע הפיסומ תננובתמה הבשחמהש
ו ז ,םישוחה לש תישונאה היסנטסקאה .היסנטסקא םהל תנתונ איה .ונישוח תא
ם ינונבגו םיצירח תורשע םמעשמ ריק לש דחא מ״םב הלגמה איה ,תיביטלפמטנוקה
. עונלוקב תאז השוע תיביטלפמטנוקה המלצמה) .והנשמל המוד םהמ דחא ןיאש
ת ינויסנה הריציה לש תיביטלפמטנוקה הייארה (.ןמגרב ,הנר ,ינוינוטנא יטרס האר
ם הל הצוח תאצמנ איה םלועל !םהב הקבד הניא ךא—םינטקה םיטרפה תא הלגמ
, תילטנמיטנס אל .הבהא איה תאז .םינוג ,םיטרפ־יטרפ ,םישדח םיטרפ תולגל ידכ
.תיביטלפמטנוק הבהא הל אורקל יל השרוי .ןבומכ
. בוחרה לע ףיקשמו ורדח ןולח דיל םיירהצה־רחא דחא םוי וסראמ ול בשוי "רזה״ב
. םיטרפ ,םיטרפ ,םולשל די ףונפינ ,קוחצ ,םידעצ ,הרענ ינפ ,שיא ינפ ,דלי ינפ
, תוזרכה ילב הבהא הז רואיתב וב שי .תונשרפ ילבו תושגר ילב ךורא רואית והז
.תוילטנמיטנס םוקמב תירואית תוננער .תיביטלפמטנוק ,הרק הבהא
— ילוא ?המוקמ לע אובי המ ?וישכע המו .הרבשנ תרופיסב תירסומה הרושבה

ש דחה רופיסה .שנועו רכש ,ערו בוט :תובושת עדי ירסומה רופיסה .רבד םוש
? ישעמל תועמשמ המ ?ייחל תועמשמ המ ?ינא המ :לאוש אוה .תובושת ול ןיא
ן יא ?ללכב תירשפא תועמשמ םאה ?ייחל תועמשמ קינעהל ידכ תויחל ילע ךיא
, ללכב ,םינפ־תדמעה .ןנשי יכ םינפ דימעמ אוה םא ףא ,תובושתל הפצמ אוה
י נפ־לע שורפ הצחמל־ףוקש ףיעצ איה !לאושה ,ינויסנה רופיסל איה תינגרוא
־ ישקבמ תא תונפהל יל תשחלמה ,לשמל ,איה תאז תרדהנ םינפ־תדמעה .םוהת
.הלעמל יתראית התואש תיביטלפמטגוקה־תינשוחה השיגה לא ריחמ־לכב־הבושת
ת וליצאה) יהשלכ הבוצע ,תוליצא לש דוה תכסונ הלאשה תגצה םצע ןיאה ךא
 ,רסומה .תרחא תוליצא ריכמ יניא ,םצעב ?וייח לעו םדאה לע ,(הבוצע דימת איה
. תוליצא ש י לבא .ןטקו טושפ רקש אוה ,תוליצא לכ רדענ אוה ,םיהולא־רסח םלועב
ת ויהל הצור יניא—ןיוצמ ,יכרד תא ןווכיש םיהולא ןיא :ובלב זירכמה םדאה לש וז

ם יהולא ילב םדא םג .םיפי תויהל ייח לע ,ןכבו—חצנ־ייח ןיא ;ןווכמ
, ובש םדאה־רתי והז .ובלב—רעוב ץוק ,תוחפל וא—רעוב הנס ול שי

םיאור ונא תאז) םעטה תולקולקו רעוכמה םע דאמ בטיה "רדתסמ" רסומה .ותוליצא
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 (רסומכ ומצע לע זירכמ וניאש) בוטה :דחי הב םיכורכש ,תוליצאה ןכ אל ) (ונביבס

.(םזיציטתסאכ ומצע לע זירכמ וניאש) הפיהו
 ז הזה עגרה יל הארנ דיא .רפוכה לש חצנה אוה ,יווהה עגרה ? ונל רתונ המ ,ןכבו
 ,אלו .הוקתכ יל הלגתמ אוה ךא .הקוצמ ךותמ וילא יתאב ילוא .שיה לכ—אוה
 דחא לכל רגתאו האירק ומע שיש עגר והז .המלשהו רותיווכ ,אל ןפוא םושב

 השורדה הדימכ קוידב ףוקש תאז םעו ,ןירותסמה הארמכ ,והשלכ םומע אוה (ישוחמ
 אוהש יפל ,הוקת אוה הז עגר .םלועבש יובירה תא ותועצמאב שוחל ידכ יל
 ,םולכה ןיבל יניב דירפמה דיחיה רבדכ ותוא האור ינאש הדבועה .םולכ ףקומ
.ףוס םהל ןיאש םהינוגו םהיטרפ ,םירבדה ה א ר מ תא יניע ינפל תוחפל תעייסמ
 עגר והז .םישוחה רשבב יח אוה .ףולח־רב ונניא ,ךכ ספתנ אוהש העש ,הז עגר
 עגרה אלא וינפל ןיאש רופיסה השעי המו ,הבהא—ולוכ אוהש יפל ,רתויב ישונא

?הזה
 םיתעל רדגומ אוהש יפכ ,םזיליהינ לש אלו שואיי לש רופיס ונניא ינויסנה רופיסה
 ותומתי ול התלגתנ רשאכ ,ךכ היה ילוא .יגולוכיספה רופיסה ידיסח יפב תובורק
 ששגל הסנמ ףא אוה םשו־הפ .ךכל לגרתה רבכ אוה םויה .םיהולא־רסח םלוע לש
 רבה־יחרפמ קוניל חכוש וניא ,םייתניב ,ךא .השדח הרושב לא ולש וכרד תא
 חידהל הסנמ אוה ןיא .םינימאמהו הנומאה לע גלגלמ וניא הז רופיס .וכרדבש
 אוה ,ןימאהל םילוכי םניאש ,םיחכיפה ,הלאל ךא .םתנומאמ םימימת םישנא
 ,םינקיטסימה םיקדוצ רשפא .השדח הייאר ,טושפ ,םא יכ השדח הנומא אל עיצמ
.הפי םתוארל לגרתהל ונילע ןכ םא .םיללצ אלא םיאור ונא ןיאו

 ־תדימבו ,תינויסנה תרופיסב תויוצמ תומגמ ,ידמל םיריהז ,םיווק המכב יתטטריש
 תא דעצ־דעצ שיגפמ ימצע יתאצמ ,ךכל יתנווכתנש ילב ,הנהו .תולאשמ—המ
 וליאכ ,לוכיבכ ,ותדובע תא השועה רפסמה םע ,תוימויקה ויתויעב לע ,וננמז־ןב
 .ארוקלו רפסמל איה תחא ,םדאה לש תילבולגה היווחה ,ףוס־ףוס .םלועב דיחי אוה
 יתימאה הרובגה־ןחבמש דע תוומב טיבהל ךכ־לכ תובר תויונמדזה ונל קינעמ וננמז
.םייחב טיבהל—םויה אוה

:הזוניפש רמא ךכו
£13, 56)1 ¥1136 1116̂ £נח1611X13)531 8, 11011 מ10ע631 113110

.("תוומב אלו םייחב הגוהה ,המכחה וזו")
.חוכ םיעגרל ןתונ אוה .םיעגרב קסוע אוה .תוומב דרמ אוה ינויסנה רופיסה
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ףרוחב

ףרח?
 םיה לא םיכלוהה תובוחרה םיבע
.םילח; יצורע תויהל
 טלפסאה יד?ר ןיב אולכה לוחה בע
ם\ד לע וטוז לא
.םילגה יכרד תא דפרל

םימיה יוחטמב

םוי עי
 עאה לא וכלי אל םירפרפה וב
 •היעבצ דוע ףילחת אל תיקזהו
םוי עי
לפונ ריקמ ןבא בועת וב
הע?גה םוקמ לא
.םירהה יקרוע?
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ר תוי תובר תוצרא ךלוהו ףיקמה ,יתונמא םזימרופנוק תארקל םידעוצ ונאש הדבועה
ו נאשכ ,םיתעל .רקבמ לש ותדובע לע תחאכ הדיבכמו הליקמה הדבוע איה ,רתויו

ש ודיח ותוא ונל הלגתמשכ םיבזכאתמ ונא ,תכל־קיחרמ שודיח ונינפל יכ םירובס
ת ינרדומ תורפס לש המויק ,ינש דצמ .תרחא תרגסמבו תרחא תורפסב ומצע םיהדמ
ם ירפוסה בור .וב לזלזל ןיאש תידדה הנבהל בחר םיסב רצוי סעמכ תילסרבינוא
ה רצה תרגסמה :תרגסמ־ךותב־תרגסמל לוכיבכ םיכייתשמ םויכ םירצויה םיררושמהו
ה פיקמה תרגסמה וליאו !הנממ עמתשמש המ לכו ,תימואלה תוברתה לש וז איה רתוי
ת ילאיצניבורפ הייטנ .תינרדומה תימלועה תורפסב םימרזו תויטנ לש וז איה רתוי
ם תוא הבוח־ףכל ןודלו םהירחא ןמא רמולו תורז תויורפסב םישודיח לבקל איה
ה עיפומה הייטנ וז ירהו—םילארשי םירפוס לצא םיעיפומ םהשכ םמצע םישודיח
, ינש דצמ .ךופה ןוויכב "ונתרחב התא" תניחבב ילוא ,ונלש םירקבמ המכ לצא
ך רבל שיש העפות םניא ,ץוח־אובימ קרו־ךא םתויח רוקמ תא םיבאושה םירצוי
.תונבומ תוביסמ ,הילע
ה יסרבורטנוק עמתשהל ילוא הלולעה ,ונלש רמאמה תרתוכל םיעיגמ ונא ןאכמ
 יתמ ; השדחה ונתרישב ףיוזמה המו יתימאה המ ונמצע תא ונלאש תופוכת .והשלכ
ה רוצ התואש םושמ ,תמיוסמ הרוצב םהיתושגרו םהיתובשחמ תא םירצויה ואטיב
ו שמתשה יתמו ;הב םינותנ ויהש םוקמהו ןמזה תרגסמ תאו םהיתויטנ תא המלה

.הנפואבש םימעטמ קרו־ךא תמיוסמ יוטיב תרוצב
ם יררושמ השולש לש תוריצי חתנל ונא םישקבמ םירבדה תא ריהבהלו תוסנל ידכ
ם ה השולשה .ונתרישב םימיוסמ םיסופד יעבוקכ םיבר לע םילבוקמה ,םיילארשי
, "םיינרדומ" םיררושמ ,קפס אלל ,םה םתשלש .ךז ןתנו ןדיבא דוד ,יחימע הדוהי

ן מזהו םוקמה תורגסמ םג .תרחא הרוצב וז תוינרדומ הלגתמ םהמ דחא לכב םלוא
ר תויב תופפורו ,יחימע לש ותריציב רתויב תוקזח ןה .תונוש תורוצב תושרפתמ
ו ירישב םירכינ םלועה תורפסמ םיביטומו העפשה ידברש םג ןאכמ .ךז לש ותריציב
ת רגסמל תוכייתשהה .ונינמש םירחאה םיררושמה ינש ירישב רשאמ רתוי ךז ןתנ לש
.הרישבכ הזורפב ,יחימע לש ותריציב תיזכרמה היעבה ,השעמל ,איה םוקמו ןמז לש

םיהולאהו ,באה ,ןבה
ו מצע יחימע םלוא ;ולש לודגה ןמורל יחימע הדוהי ארק "ןאכמ אל וישכעמ אל"
ם ירזוחה םיאשונ רפסמ שי ותריצי ללכב .דחאכ ידוהיו ילארשי ,ןאכמו וישכעמ אוה
ש ומיש בגא םעפ־ידמ םריהבהל הסנמ ררושמהש רבדה ינייפאו ,םעפ־ידמ םיפצו
םג ומסריפ םא .הרישה םוחתב םירצוי םה ךזו ןדיבא .םינוש םייתורפס םיסופדב
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ה דוהי .המודכו תרוקב ׳דבלב תורצק תומישרב אוה רבודמה ירה ,הזורפבש םירבד
א וה .ותריצי ימוחת תא תונורחאה םינשב ביחרה ,ררושמכ וכרד תא לחהש ,יחימע
" תובכרו םינומעפ" ירילה תיכסתה .םיתיכסתו ןמור ,םירופיס־ץבוק ,תוזחמ םסריפ
 תמיוסמ הדימב ."ןאכמ אל וישכעמ אל" ,ףיקמה ןמורה ומכ עקר ותוא לע חמצ
ת יתורפסה וכרד תא לחה ירוג םייח םג .ירוג לש וכרדל תאזב יחימע לש וכרד המוד
א שונ :דבלב וז אלו .הזורפה רבעל הייטנ הליג תונורחאה םינשבו ,הריש תביתכב
א לש בתוכה שח וליאכ .םינוש תונונגסב יוטיבל הכוז ,רפוסה תא קיסעמה ,םיוסמ
א וה ןכלו !םיירשפאה הידדצ לכמ ותוא הדירטמה היעבה תא ףקשל ןיידע חילצה
. השדח הרוצב ומצע תא אטבלו רוזחל ידכ ,רחא יתורפס םוידמ םעפ־ידמ ול שפחמ
ת ייעב :ונתעדב האוושהה התלע ןכלו ,םירפוסה ינש תא הדירטהש איה המוד היעב
ם ייתסמ םג ןאכ םלוא .ידוהיה םעה לש ורבע יפלכו םידוהיה תאוש יפלכ ונתדמע
ר שא ,רז םלוע לומ דמעוה עתפלש ,ץראה־דילי תשיג איה ירוג לש ותשיג .ןוימדה
ה משא תשוחת םג ןאכ שי .וילא תוכייש שיגרמ אוה ילנויצאר־יתלבו יומס ןפואב
ה ברה עדי אל רתויב תוארונה היתונשבו תידוהיה הרוזפה ןמ קוחר היהש ימ לש
.םדהו באכה ,לבסה לע ,םש שחרתמה לע
ת א ,תינחורה ותוהז תא ,ומצע ולש ורבע תא שפחמ יחימע .הנוש השיגה יחימע לצא
ן מ תינמרגה ריעל ךרדב אצויה יחימע לש ורוביג .דיתעו רבע תרשקמה הילוחה
. שקבמ אוה ולש ותלואגו ורבע תא ,וידעצ תא ןווכמ אוה ולש ותדלומ־ריעל—ץראה
ו תריציב םינוש םינפואב אטבתמ ,רבעה ךותב דיתעה שופיח ,רבעה רחא הייהנ התוא
ת מקירל דחוימה ךרעה ןאכמ .וז הריצי לש דוסיה־ינממסמ דחא אוהו ,יחימע לש
, יהוז—ןבה יבגל באה לש וייח תועמשמ ,באה תומ ,באה .באה םע הכובסה םיסחיה
ש רויה ןבה ןיבל באה ןיב יומסה יחצנה קבאמה .תילסרבינוא הקיטמית ,השעמל
א וה הז אשונו ,שפנה־תרות ,תורפסה ,היגולותימה תודוסימ דחא אוה ומוקמ תא
ם יררושמה ינש לא עגרל ןאכ הנפנ םא .יחימע תריצי לש םיקזחה היריצמ דחא םג
ם יסחי תמקר הלעיש ידכמ הברה ומצע ךותב עוקש ןדיבא ירה וננוידבש םירחאה
ל צא בא־ןב יסחיכ ךכ־לכ ישגר סחי ולצא ןיא ,ידמ ינתלכש אוה ךז וליאו ,תאזכ

.יחימע
ו תוא טטצנש ,יחימע תאמ ריש םסרפתה ,16.4.65־ב ,"ץראה" לש יתורפסה ףסומב
.וקלחב ןאכ

, יח ןב יבא / ,תמ בא ןב / ,יח םדא ינא
.הנשה תונרעל המודב / הלימקו החירפ לש תוינכת הברה םע

ש י םאה איה הלאשה .יוטיב ידיל ןאכ אבו רזוח יחימע תא קיסעהל הברמה אשונה
ן ושארה רבדה .תימלועה תורפסב תופוכת הכ עיפומה אשונל תישיא השיג םושמ ןאכ
ו מויק ,"יח םדא" ׳ומצע םדאה .הנשה־תונועכ יפוסניא ,תורודה לגעמ אוה טלובה

ו הירה ןב רותב .דחאכ באהו ןבה אוה םדאה .תוומה ןיבו םייחה ןיב םייניב־םויק
דמוע ןיידע ןבה וליאו ,ותעש הרבע רבכ באה .דיתעה תא ,םירוענה תא למסמ
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ו תוא ול הפצמ ,רמולכ !באל ךפה רבכ ומצע ןבה ירה ,תאז םע .ויתוחוכ אולמב
ת א ,רבעה תא למסמ והירה ולש ונב יבגל .תוומו הנקיז—ולש ויבאל ומכ לרוג
י יח םנמא .הנקיזה תונשל עיגה אל ןיידע םויכ םא רבדל תובישח ןיאו ,הנקיזה
ו ייח תא האור רישבש יחה םדאה ןיא ןכ לע .הנשה־תונועכ םירצק םניא םדא
, ןבומכ ,רשפא .הלימקו החירפ לש תוינכת ול שי ןיידע .בורקב םייתסהל םידמועכ
א וה דחא שוריפ .םינוש םינפואב תיבה לש תונורחאה תורושה יתש תא שרפל
ן יא !תודרומו תולעמ םהב שיו ,םיכורא םה םדא לש וייח :ונאבה רבכש שוריפה
ם ג רשפאו .תובר הנש־תונוע ינפ־לע םה םיערתשמו ,ידמ תינטשפ הרוצב םחסנל
, הלימקו החירפ לש תוברה תוינכתה ,רמולכ :רחא רואב תורושה יתש תא תוארל
. תודחא רדגב םה דכנה ,ןבה ,באה .םידחא תורודל תוסחיתמ ,הנשה תונועל המודב
ב לתשמ .דכנל ןבה ןמו ,ןבל באה ןמ םירבוע םהשכ ,םמצע לע םירזוח םייחהו

ם ירישבכ ,הז רישב דחי םיעיפומ םיאשונה ינש !השאה אשונ אוה באה אשונב
:ריש ותוא לש ישילשה תיבה תא םיטטצמ ונא .יחימע לש םידחא

 ;תזחשמה ןבאב / םיניפס בהאתהכ / יב תונמאתמ תושק םישנ
.ייזז םה ןכ־יפ־לע־ףאש / ,םיקחרמה לכמ רתויב הבורקה תא םג

א וה ןבה קר אל :ףסונ טנמומ עיפומ ,םירחא םיריש המכב רשאמ תוחפ םנמא ,ןאכ
ב אהש העש היח השאהש הדבועה םצע .היח השאה םג—תומל בייחה באל דוגינב ,יח
, ןבומכ ,ונא םילוכי .תילנויצאר ךרדב הריבסהל ןיא םנמאש ,המשא הילע הליטמ תמ
ק זחה םייחה־חוכ והמ :םילבוקמ םייומידו םיאשונ ,םיגשומ תרושל ןאכ רוזחל
ך שמההו־םויקה־ןוצר תומלגתה יהמ !השאה לא הבהאה אל םא רתויב יביטימירפהו
ר כומה יטמית לגעמ ותואב בוש םיאצמנ ונא וז הרוצב ? םירשבה־תוואת אל םא
ן מ םינוש םיווק םג ןאכ אוצמל ונא םילוכיש אלא .יחימע יבתכמ קר אלו ,ונל
ת אז־לכב איה ,תמ באהש העש היחה ,השאה .תיאמצע יוטיב־ךרד יאדוובו ,לבוקמה
.םיקחרמה לכמ רתויב הבורקה
ב ושו .רבעה לש טקפסא לא בוש הנפנ ,השאה לא סחיה רחא בוקעל ףיסונ םרטב
. םייומידו תושגר לש םלש םלוסב ,םינוש םינפואב אטבתמ אשונה יכ ןייצל ונילע
. תויצאיצוסאו תורופאטימ לש הבחר הרוש לע יחימע הדוהי ךמתסמ ותביתכב
ו ל שי ,תיתימאה ותוהז תא הווהל תונקהל בייחה ,דובאה רבעה רחא שושיגה
, ינאה ,טרפה לש באה תומד רחא שופיחה והז םיתעל .םיברו םינוש םיטקפסא
ר חא םישושיג שי .םע לש ורבע רחא ,רתוי ףיקמ רבע רחא שופיח והז םיתעלו
 תויצאיצוסא ,תוקיתע ןושל־תועבטמ ,(תילמרו׳פ־אלה התרוצב) תיתדה תרוסמה
א לו ,חספה־גח רכזומ ,ונממ ונטטיצש רישב ךכ .רבכמ םיעודי םיביטומ ,תויכ״נת
.הרקמ־ךרדב

 ,ןחלושה לע ינפל ינועש תא םש / ,תומל ילוא ,הביכשב / בסמ ינא הלא חספ ימיבו
 / תולק .ידי תועבצא ןיב הפירפה / הצמה רבשית תולק .ךינפל רכז

.הזה ןמזבו / םעפ דוע רמסי יתוואת רעשו / םיסנ לש הליל יצחב תלדה עונת
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ל ש םינוש םידברב םידוהיה יגח לכב רתויב רישעה גחה ילוא אוה חספה־גח
ה ביכשב־הבסהה תא רשקמה ,ררושמה לש ושוריפל בל םישל יואר ,בגא .תויועמשמ
ת רכזה .תושדחתה לש ,הייחת לש גח אוה חספה־גח םיגחה לכמ .תוומה ןויערל
ם א אלא—לבוקמה חספה ןויער לא הבריק םוש אופא הב ןיא ,ןועשה תרכזה ,תוומה
י תש יכ רמול רתומל .תרצנמ עושי תבילצ לע וא ,תורוכב־תכמ לע ונא םיבשוח ןכ
. לבוקמה רשקהב הקווד אל תועיפומ ,הכונחל םידה תוררועמה ,תומייממה םילמה
, הלא תויצאיצוסא שדחל ןוצרה םג אוה תויתרוסמ תויצאיצוסאב שמתשהל ןוצרה
ל לכה םוחתמ ןתוא ריבעהלו ,ילנויצנבנוקה ןכותה ןמ לדבנ ,שדח ןכות ןתוא אלמל
.טרפה םוחתל
* תמחלמ ימיבש יאבצה הנחמל ך״נתה ןמ םידה םירשקתמ הב הרוצה תינייפא
ך רד תא הניגפמ "יאבצ הנחמב איבנל השדקה" ןוגכ ריש לש תרתוכ .תואמצעה
ם יעיפומ ,ריעהל שי ,םיקיתעה ןושלה־תועבטמו םייומידה .ררושמה לש הבשחמה
ל יחתמ הז ריש ."םימיה תירחא ןיעמ" ,לשמל .והשלכ ינוריא רשקהב תובורק םיתעל
ה ריוואה תא תעבוקה הלמה ."ונפג תחת שיאל ןפליט ותנאת תחת שיאה" הרושב
ה חוקלה הלמ ;"ןפליט" הלמה ,ןבומכ ,איה ,ולוכ רישב חורה־דלה תאו ,וז הרושב
. סרוסמ יכ״נת טפשמ ךותל תצבושמו ,תינרדומה הקינכטה לש םילמה־רצואמ רשי

.ינרדומהו קיתעה ,םינושה תודוסיה ינש ףוריצ ידי־לע ונבומ תא לבקמ טפשמה
י חימע ?יחימע לש ותביתכ תא רתויב םלוה וניא ינוריאה ןוגהש המוד ,תאז םע
ם ג .תוחפ ול בורק ינתלכשה־ינוריאה ןוויכה .יריל ררושמ הנושארו־שארב אוה
ה בוט המגוד אוה "תובכרו םינומעפ" תיכסתהו ,הרקיעב תיריל איה ולש הזורפה
, ומצע ררושמה לש ורבע והז םעפה .רבעה םלוע ףס לע םיאצמנ ונא ,בוש .ךכל
ו תודליב רגיהש ,ןנחוי ,תיכסתה רוביג .םעה לש בורקה ורבע םע דחי עקשש
ת ושחרתהה םוקמ .ותדלומ־ריעל רזוח ,ומוקמ תא הב אצמו לארשי־ץראל הינמרגמ
ם יבולע ,םילכ־ירבש םה םינקזה םישנאה .ידוהי םינקז־תיב :ומצעלשכ ילמס אוה
ו רבעש תוארונה םינשה לש ינסרהה חוכה ףרטצמ עבטה ןמש הנקיזה לא .םיצוצרו
ו ל רפומ היהש םלוע אוצמל ,ורבע לא רוזחל שקיב ןנחוי .רגסה־תונחמב םהילע
א לא םניא שגופ אוהש םישנאה ;םייק וניא בוש הז םלוע ךא .תודליה תונורכזמ
ם הישעמבו םהירובידב םימוד םלוכ טעמכ .ותודליב ריכהש םישנאל םיבולע םייוקיח
ה דיחיה ,הטאירנה ותדוד םע איה ןנחוי לש ותחיש רקיע .םייח־תורסח תוטנויראמל
ם ינקזה ןיבל ןנחוי ןיב קוחירה .והשלכ םייח־ץוצינ לע הרמשש םינקזה להקב
, תיכסתה לש ומש .תובכרהו םינומעפה תולוק לש הנושה הסיפתב רבכ אטבתמ
, תונושה תויסנכה ינומעפ םה םינומעפה .ילמס ןעטמ ןועט ,"תובכרו םינומעפ"
ד חוימ לילצ ןומעפ לכל .ריעב םוקמ לכב המרב םיעמשנו העש־עבר ידמ םילצלצמה
ע ומשכ םתוא עמושו רזוח אוה ,ותודלימ םינומעפה תולוק תא רכוז ןנחוי .ולשמ
ת אנש תא חוכשל ולכוי אל בוש. ,האושה תא ורבעש ,םירחאה הלא .םיקיתו םירכמ
 ,תירכנה הביבסה לש םייוטיבה דחא .שעוג םיכ םינש ךשמ םתפיקהש הביבסה
ופדרנש םישנא יבגל .תובכרה—בושו .תויסנפה ינומעפ לילצ הקווד אוה ,תניועה
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ת בכרה תולוק—עודי־יתלב דעיל וחלשנו אשמ־תובכר לע ונעטוה ,תובוחרב ודוצנו
. םהילע ץבורה טויסב םינקזה םע ףתוש וניא ןנחוי וליאו .דאמ רורב והשמ םילמסמ
ר שגל תורשפא לכ ןיא יכ ,אווש רוקיב אוה ורוקיב יכ ,הגרדהב ,ול רווחתמ רשאכ
, שפוחה תא הקווד ויבגל למסמ תבכרה שער ירה—םייתניב ףלחש ןמזה םרז לע
! הבורקה תבכרב ,רבעה לש תוכנה־תיב ,הז םינקז־תיבמ טלמיי אוה .רורחישה
ש רפמ ןנחוי ,בוש ,רמולכ .ומוקמ ובש ,ךייש אוה וילאש םלועל ותוא ריזחת תבכרה
ה שעמ דועו .וביבסש םינקזה ןמ ירמגל הנוש הרוצב תפלוחה תבכרה תקירש תא
ו תועמשמ תארקל השעמה־רופיס תא לגעמ ,אוה ףא תילמס תועמשמ לעב ,דחא
ה ירוה קר ,המחלמב (החצרנ וא) התמ הרול .הרול תא ןנחוי בהא ותודליב :תיפוסה
. ומע התוא לוטיל חכוש ןנחויו—הלשמ שאר־תכיס ול םירסומ םה .ורתונ םינקזה
ו נוימדב אלא ,םעפ ףא םייק היה אל אמש וא .קתינ רבעה לא ןורחאה רשקה :רמולכ
?דבלב ןנחוי לש
א ל התע דע .תונוש רבע־תולחנל םינוש תועסמ ,יחימע הדוהי לש ותרבחב ,ונכרע
ן וידל ךרע ןיא וידעלבש דצ ,ותריש לש יתונמאה דצל תקפסמ בל־תמושת ונשדקה
ן פוא אוה יחימע לש ותביתכב םשורה־יזע םידדצה דחא .ררושמ לש ותריציב
א בש־תכלמו המלש תשיגפב .םירבתסמ תאז םעו ,םייופצ־יתלב םייומידב שומישה
ם ימיל טויפ ךותמ ,ךתליהת איהו״ב ."תובושתהו תולאשה גנופ־גניפ" לע רבודמ
:םלועב ונוטלש ךרדו ,םיהולא לע רפוסמ ,״םיארונה

.לקלקתמ והשמ דימת ,ןוקיתב קוסע דימת / ,לבתל תחתמ ובג לע בכוש םיהולא

, "םינושארה םיתמה םה םיננעה" ,רחא רישב ךב .יחימע לש ותרישב רזוחה יומיד והז
:המוד הרוצב םיהולא עיפומ

 / קיר ומוקמ ראשנו ומוקממ ותוא ולטנו תמ יבאשכ ,לשמל וא
 / לוחכ הדובע־לברס שובל םיהולאו .םרומ / לזרבה הסכמשכ ,שיבכה עצמאב רוב ומכ
.ןקתל םשל דרי

ם עפהש אלא .םהב ונעגנ רבכש םיאשונל ,השעמל ,םירזוח ונא הלא םייומידב
ד חא אוה תורופאטימה רשוע ירהו .ינושלה דצה לע רקיעב בכעתהל ונא םישקבמ
.הרישה לש דוסיה־תונוכתמ
. םירחא םירואית לש תומגוד רפסמ דוע איבנ ,תצק הנוש הקיטמיתל רובעל ידכ

:״הרש המשש הרענ״ ךותמ תורוש הנה

.םיה ךרדו הלמח ילב / םיבתכמ תבתוכ הרש

? הרש תיארנ דציכ .ןבומכ ,הינא־ןופיס לעש תורכיה איה הרש .חתופה תיבה והז

.תונותח דימת / ,היתובג תופרחל תחתמ
.יתודלי דיל רעיב / חיש לע םודא חמצ זזיפ
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ם ירפוסהו םיררושמה ויה םעפ .תילכתב־םיינרדומ םירואית ,ןבומכ ,םה הלא םירואית
ל ש והארמש ןויכמ .תודבועל רתוי הכומס ,רתוי תקיודמ הפשב שמתשהל םילדתשמ
ם יררושמה םיכלוה ,קיודמ רואיתל ןתינ וניא תמאב (הריעצ הרענ לש םג־המו) םדא
ל ע ,תמיוסמ השגרה לע םיכמתסמ ונטטיצש םירואיתה .הנוש ךרדב םויה לש
, תחא הנקסמ איצוהל ,ןבומכ ,רשפא .ינוציח הארמ לע רשאמ רתוי ,תויצאיצוסא
ף וגו־םינפ־יוותל רשקב רבד םיעמוש ונא ןיא לבא .האנ הרענ איה הרשש ,איהו

ת וגהנתה תרוצ שיו ,םיינוציח םינמיס שי .רואיתב םיבברעתמ םינוש תודוסי .םיקיודמ
ם לועמ יומיד בוש ,בגא ."ןוזפיחב הבהא לש תוצמ תבהוא איה" .םייח־תסיפתו
ש משל התע תובייח ,םירצמ־תאיצי ברע ןוזפיחב ולכאנו ופאנש ,תוצמה .תרוסמה
ה עיבקה לע הרזח ןאכ שי תמיוסמ הניחבמ .הרענה לש םיזופחה היתושגרל השחמה
ם ה ףא ,"הלמח ילב" הרש ידי־לע םיבתכנה ,םיבר םיבתכמ םתוא .ןושארה תיבבש
, "הלמח ילב" ,הליחתכלמ עיתפמה ףוריצה ךותמ .םיה ךרד תוזופח תורושב םיליבומ
ל ש םיוביר בקעש הארנו ;םיבתכמ בותכל הברמ הרשש הדבועה לע םידמוע ונא
ו סחיל תעגונ תיפוסה הנקסמה .תוניצרב םהילא סחיתהל ןיא הלא םינבל םירירגש
:הרש לא בתוכה לש

.ייח תפמב םינוקית לע / המע חחושל הצור ינא

ת א ןקתל הסנמה ,םיהולאמ .ררושמה לע םיביבח םינוקית יכ ,רוכזל ונילע בוש
ל ש התרזעב ,ןקתל הסנמה ,רפוסל דעו ,לוחכ הדובע־לברס שובל אוהשכ םלועה
ם שורה יכ רמול שי יכ ףא ;םילולכשל הפיאשה תמייק ,"וייח תפמ" תא ,הרש
.הלא תונויסנ לש תובוטה תואצותב דחוימב ןימאמ ררושמה ןיאש אוה לבקתמה
ת ורופאטימ ,םייומידב תשמתשמה ,תינרדומ הריש התויה לכ םע ,יחימע לש ותריש
 איה—ונלצא קר אלו ,ללכ־ךרדב תינרדומה הרישב תלבוקמה הרוצב תויצאיצוסאו
ה לא תוהז־ינמיס .םיטלוב םיידוהיו םיילארשי רכיה־ינמיס תלעב הריש תאז םע
ו נא םהילעש םירחאה םיררושמה ינש לצא רשאמ יחימע לצא רתוי הברה םיקזח
 התוא .וז הדוקנ החיכומ יחימע לש םיאשונה תריחב ףא .רובידה תא דחיל םישקבמ
ל ש עורגה ןבומב) "תויטילופומסוק" התוא ,הילע רבדל םיברמ הכש ,"תושילת"
.יחימע לש ותריש ינמיסמ הניא ,(הלמה

ומצע יארב ררושמה
ן אכמ .הלש תויסיקרנה ,תימצעה־הצרעהה איה ןדיבא תרישב רתויב תטלובה הנוכתה
י כרעל טרפה יכרע ןיב םיוסמ לובלב םייק .תונתוואר לש תלטובמ אל הדימ תעבונ
ך ותב ולא תויווח לש ןמוקמ ןיבל דיחיה תויווח ןיב היצרופורפ רסוח ,ללכה
— םייללכ םיכרע תגרדל תויטרפה ויתויווח תא הלעמ יתימא ןמא לכש רורב .הביבסה
ת ירשפא .הז טקפא תגשהל תונוש םיכרד שי םלוא .ותריציל ךרע ןיא ,ןכ אל םאש
ת טלבה םג תירשפאו ;םיישונא־ללכה םידדצה תשגדה ךות ,לצב ״ינא״,ד תדמעה
לש וכרד יכ רמול רתומל .םירשימב וב ללכנ וניאש המ לכ לוטיב ידיל דע ,"ינא״ה
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ל ש האלמ םויק תורשפאב השעמל הדומ וניא ןדיבא .הינשה ךרדה איה ןדיבא
ל ש תונוש תוכלשהכ ול שרפתמ םלועה לכ .ותוישיאב ללכנ וניאש והשלכ טקפסא
י הוז תוניחב הברהמ .ותריש ירקיע תא ןיבהל ידכ תאצל שי וז תואר־תדוקנמ .ומצע
. ותוכז יהוזו ,ותושידאמ ארוקה תא ררועל הצור ררושמה .ארוקב הרגתמה הריש
ע בונ אוה ףא םיהדהל ןוצרה .רתויב םירחבומה ןמ םה דימת אל ךכל םיעצמאה
י די־לע רקיעב וז ותרטמ תא גישהל שקבמ ררושמה .הניוצש תינושאר הנוכת התואמ
 .תקהבומ תוירטנצוגא ן בבוסה םלועה לוטיב—עבטמה לש ינשה דצה .תימצע־הפישח
ף וגה תצרעה .תילאיצוסה המגמה לעב ,הרבחה־ןקתמ לש עזעזל ןוצרה הז ןיא
.הלא תונוכתב הרוקמ איה ףא ,ןדיבא לש םיריש הברהמ תעמתשמה ,םימולעהו

ם יתש יפוריצ איה ןדיבא ירישב ןושאר ןויע םע תטלבתמה הנוכת תילאוזיו הניחבמ
 סומתירב םהל דיקפת הלא םיפוריצ—ינושל טוטהל קר ןאכ ןיא .תחאל םילמ רתוי וא
— םינוג תעפושמו הריהמ תימצע־העבהל ןוצרה ,ריהמה בצקה .םירשיה לש דחוימה
ו תרישב םא .הלא םיחלוק־םיריהמ םיפוריצב ,ראשה ךותב ,יוטיב םהל םיאצומ הלא
ן דיבא לצא ירה ,ך״נתה ןמ ,תרוסמה ןמ תויצאיצוסאו םייומיד ונאצמ יחימע לש
ם הידדצל םיינרדומה םייחה ייוליג ךותמ תוחוקלה תולאשה רקיעב םיאצומ ונא
ת ומיאתמ ןהש םושמ ,טסקטב הלקנ־לע תובכרתמה ,תויזעול םילמ הברה .םינושה
ת ופוכת .הבר הדימב "םייזעול" םה םיינרדומה םייחה ירהש ;תיללכה הנומתל
ר מול קיפסי אלש בתוכה ששוח וליאכ—המישנ־רסח וטאקאטסב םירמאנ םירבדה
ל גוסמ םדא וירוענב קרש הפקשהה ןמ וז הנוכת תעבונ ילוא .ץפח אוהש המ לכ
, רשפא םנמא .וישעמ לכל ךרע ןיא בוש םיוסמ ליג־םוסחמ רחאל וליאו ,והשמ רוציל
.רצויה לש וליג םע דחי ,תינויצולובא ךרדב תונתשהל הלולעה הפקשה יהוז יכ
י נייפא חור־ךלה ףקשמה ,ןדיבא לש דחא ריש ךותמ טטצנ ,ונירבד תא ריהבהל ידכ
."ימואתפ ברע" רישל הנווכה .ררושמל

? וייחב ול שי המ—ןקז םדא
.םק אל וב רקובו ,רקובב םק אוה
ם שו ,חבטמה לא שדשדמ אוה
. ול וריכזי םירשופה םימה
ו ליגבש ,וליגבש ,וליגבש
1  וירקבב ול שי המ—ןקז םדא
ו יתס רבכו ,ץיק רקובב םק אוה
.ורדח תורונב ברעב להמנ

. ןדיבא לש ותרישב תולעמה ןמ המכו המכ לע דומעל רשפא ולא החיתפ־תורושב
. תצלואמ־יתלב תויעבטב חלוק רישה ךכמ האצותכו ,ולש יוטיבה־יעצמאב טלוש אוה
ט קפאה תגשהל תומיוסמ םילמ תריחב .ידמל הרורב האירקה םע תלבקתמה הנומתה
ו נא .וילא "שדשדמ" אלא חבטמה לא "ךלוה" וניא ןקזה שיאה ךכ .הפי התלע ןוכנה
םיילגר תרירג לע ,ףייע ,יטא ךוליה לע ,תומחו תוכר תיב־תואליפנא לע דימ םיבשוח
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ם יננער אל יאדוו ׳םימח אלו םירק אל ,"םירשופ" םה סימה .הריהמ הדיעצ לע אלו
ו ניא רבכש ,ןקז םדא לש וייח תא השיחממ איה ףא םימבש תולפיתה .םידמוע אלא
ף ירחה ומעט תא דבאמ טהולה ץיקה וליפא .וירציו וישוח לכ תא ליעפהל לגוסמ

ה מכו המכ דוע וב םיעיפומו ,רופיסה ךשמנ ךכו .תיוותס הזופרומאטימ רבועו ברוצהו
.םימלוח םירואיתו םייומיד

ן ורגה ןמ וישכע---------
, םירייסכ ,תוריהזב םילוע
-------וירוחריחב םיחוטבה ןמ המכ

ו נטטיצש תורושל רשיה ךשמהה .רתויב ענכשמ הנקיז רואיתב םידמוע ונא ןאכ דע
ד חוימב תובוהא תויח הארנכ םהש ,םירמנה רופיסב םיבברעתמ ןאכ .הפי תוחפ הלע
:ררושמה לע

ו יתסב ריעצ רמנ תומהנ ומכ
זוירמנ לכ ןכיה—ןקז םדא

־ לגנו׳גב טעמ םזגומ רפסמב םיעיפומ ,אלמ הפב תודוהל שי ,ןדיבא דוד לש םירמנה
, יתימאה רמנה לש םייעבטה םיבחרמל ותוהמב ךכ־לכ דגונמה ,ונלש טלפסאה
ת עדה־לע־לבקתמ רשקב הקווד אלו ,יומידה ךלוהו רזוח םיבר םירישב .יתורפס־אלה
י אדוו זיחה־םלועמ יומיד לכ לטבל וננוצר ןיאש ןבומ .עיפומ אוה הב תרגסמל
, תאז־לכב ,איה הלאשה .הלא םייומידב שמתשמה ןושארה ררושמה וניא ןדיבאש
ך א ,תנגוה האוושהה ןיא ילוא .םיוסמ יומידל ,והשלכ םעט ,והשלכ רבסה שי םאה
. ייוגנימהל "םיהו ןקזה״בש תויראה לא תיביטאיצוסא ךרדב ונתוא םיכילומ םירמנה
ם ג ילואו) ינפוגה חוכה תא ,םידובאה םירוענה רכז תא תויראה םילמסמ ןאכ ףא
 ,תויראה תללי .רתוי ריעצ רבעב רדההו דוהה תא ,דוע ונניאו םעפ היהש (ישפנה
ה ניא ףאו ,שממ לש הללי הניאש ןבומ ,ןקזה לש םיבוצעה ויתוליל תא הוולמה
ם ע .תואיצמה לש תינוימד היצמרופסנארט אלא ,ויהש םירבד לש קיודמ ןורכיז
ם ירמנהשמ ייוגנימה לש וירפס יפונל רתוי הברה םימיאתמ תויראה יכ רמול שי ,תאז

ת עפוה רחאלש הרושב עיפומה ,דייצה יומיד םג .ןדיבא לש וירישל םימיאתמ
ת ואיצמ לש "תימיטיגלה תויטנבלר״ב ארוקה תא ענכשל חילצמ וניא ,םירמנה
ר פסל וצרפ וליאכ ,םיטושפכ םירמנה תא לבקל ןיאש רורב .רישה ךותב םירמנה
, םירבאב תינומרה הטילש לע ,תושימג לע ,חוכ לע בשח בתוכה ז תויחה־ןגמ רשייה
ר אשנ תאז לכ רחאל םג םלוא—בתכה לע םתוא הלעהשכ ,םיאירב ןימ־ירצי לע
.םייאלכ־השעמ ,רז טסקטב םירמנה לש םצוביש
ר ציה תכיעד ינפמ דחפה ןמ הנקיזה ינפמ דחפה תא דירפהל ןיאש ןבומ אליממ
: תרתוכה .ןדיבא לש חורה־ךלהל אוה ףא ינייפא ,רחא רישל םיעיגמ ונא ךכו .ינימה
, הריעצה ונתרישב יוצמש ימ לכש המוד ."םינקז םיררושמל שי ליפאסקס הזיא"
ומצע רישב .ןדיבא לש ותריציל דימ ותוא ךיישמ היה ,רישה תא ריכמ וניא םא ףא
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ר סח ,ןקז ררושמב בתוכה האור דחא דצמ .םידגנתמ חור־יכלה ינש ,השעמל ,שי
ת א עיבהל שקבמ אוה ינש דצמ וליאו .ומצע ולש דיחפמה דיתעה תא ,ליפא־םקסה
־ תלוטנ ,תממעשמ הרישבש ךרעה־רסוח תא ויניעב םילמסמה םישנאל ותכרעה־רסוח
ל ש ויתופקשה .םהיניב םוחת םוחתל השקו בברועמב םיעיפומ תודוסיה ינש .םימד
:ולא תורושב ידמל יטלחה חוסינו יוטיב ידיל תואב הנקיזה אשונ לע ןדיבא

א ולמב ,תוירחאה אולמב / רומא ,םהל רומא ,קועצל חוכ ןיידע / ךב שי םא----------
״1 ןיילת אלא—אפור ן אל ,יתובר ,אפור אל" :םיפיעה ךלוק ירתימ / תוליעי

. התוא םייקל השקי ,חינהל שי ,ןוכנה דעומה אובבש ,והשלכ תבהלנ הרהצה

:״תרוצבה ןמ רצביי אל המ״ רישב םיראשנ ונא אשונ ותוא ימוחתב

ה תעפשה ףקות רסשמ ,וישכע ן .תינוכמב גוהנל תדמול / ,העיגרה ליגב ,השישק השא
. רבג ידיב הנבנש ,רישכמ לע ן הטילש תוחפל תונקל ,המיהיו ,הטילחה / ,םירבג לעמ
.הדיל בשוי דמחנ ךירדמ הזיא ן .הפי םוי הזיא

ר בודמה ןיא םעפה .ןדיבא לש םיחלצומה ויחוסינמ איה "העיגרה ליגב" הרדגהה
ם כותמש אשונה לע םימדוקה םירישבמ רתוי .הינפל דחא בלשב אלא שממ הנקיזב

ם יפילחת תוכפוה הב הגיהנה תלועפו תינוכמה .ינימה טקפסאה ןאכ עיפומ ,ונטטיצ
, הניקזמה השאה .ידמל תעדה־לע־תלבקתמ התוללכב הנומתהש רמול שי .םיינימ
ר ואית .םיינפוג תוזירזו חוכ לש הילשא הב גהונל תנתונה תינוכמה ,ריעצה ךירדמה

:רויצה תא םילשמ ,רישה תא םייסמה ,הנקיזה ףס לע השאה

, םימאתמיפקשמ גוז / םג ,ליעי ךוחמ / םג ,בטיה תויושע םיינרפיצ םג ? שי המ
.תרחואמה חורב / העמק דערנ ,קיהבמ תוחתפמ־רורצ לע רבדל אלש ,תרגסמ יננגוסמ

, ססובמ םושירה .הגהה ירחאמ תבשויה השא לש רויצ הז ןיידע .הרורב הנומתה
, םייפקשמ ,םיינרפיצ .וז הבישי תעשב םיטלובה םיווק םתוא לע ,הרומג תויעבטב
ץ ראל תוחתפמ ,תינוכמה לש תוחתפמה־רורצ תא חוכשל ןיאו .ףוגה תידודצמ והשמ
.תונוכמב ןוטלש־חוכ לש
א ולמב ומצעל םחיתמ אוה ללכ־ךרד ירה ,םירחאב ולוזליז תא שיגדמ ןדיבאש העש
 אוה םיתעל .ותריצי תא ריכזהלו ותביתכ ךרד לע בותכל הברמ אוה .תוניצרה
ן ושארה וניא ןדיבא .לק וניאש ןויסנ ,יתריציה ךילהתה ןמ והשמ ףושחל הסנמ
ח יטנ ירה ,תאז םע .התורצויה ךרדמ והשמ ראתלו ץוחבמ ותריציב ןנובתהל הסנמה
ן יעמ יהוז יכ רמול רשפא תמיוסמ הניחבמ .ותביתכ לולכמ תא דאמ תמלוה וז

. דאמ עלוק יוטיבל הכוז םיתעלו ,תונוש תורוצב עיפומ אשונה .יארב תוננובתה
א וה יכ קפס ןיא ,הביתכ־תולק ול שי יכ "בוט ,בוט ,בוט רקוב״ב רמוא ררושמהשכ
ו תפחוסה ,ידמ הבר הביתכ־תולק ףא ול שי ,רמול שי ,םיתעל .וז ותעיבקב קדוצ
ל לכל עיגמ ינאש דעש" ,תרחא העיבק .תיתונמא הנילפיצסיד לכ םירסחה םיפוח לא
איה ,"םידגונמ ךכלכ םיסרטניאל קחשמ־תמב ,הרירב־תילב ,שמשמ ינא ,הביתכ
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ב ושחל גהונ ןדיבאש םגה—הברה םיבתוכ לש םתעד לע לבקתהל הלולעה העיבק
־ וקינג״ה תפסותה ,תאז תמועל .ולש תיטרפה תוארה־תדוקנמ בורה־לע םירבדה לע
. תרחא ךרדב םג תינימ היצאיצוסא ץבשל היה רשפא ,ידמ טעמ הקלח איה "תיגול
, "לודג למזיא" ,"םיירפסמ"—תואירק שלש תרזעב ךכ־לכ תכבוסמ הדיל עצבל
ם ייחה־בצק יפל ,ןבומכ ,דאמ ליעי ךילהת .רתי־תטשפה טלחהב יהוז—"תוינלפסא"
.םיישממ םינותנל רתויב םיאתמ אל תאז־לכבו ,ינרדומה
־ אוויבמא השרפ ,התוללכב ,יהוז .םיינימה םייומידה םה ןדיבא תרישב ומצעל קרפ
ה ינע ,רתוי השדחהו תוחפ השדחה ,תירבעה הרישהש איה העודי הדבוע .תיטנל
י דמל תינרמש ונלש הזורפה םג ,בגא .התבוטב אלש ,הברה תענטצמו ,הבהא־ירישב
ב תכנ היה "הטילול" י ןוגכ רפסש ,לשמל ,תעדה לע ללכ תולעהל ןיא .הז ןבומב
ם יננולתמה ,םירפוסו םיררושמל בחרנ הלועפ־רכ ,אופא ,ןאכ שי .תירבע ורוקמב
, היה הארנ התע םינד ונא וב ררושמה .רמאנ רבכ רמאיהל יוארה לכש ללכ־ךרדב
ת ורמל ךא .תירבעה הרישב הז ןוויכב יוניש איבהל יושעש ימכ ,ויתופקשה יפל
ת ורמל ,ףוגה לש תויצקנו׳פה תובישח לש ,הנקיזה לע רעונה תופידע לש השגדהה
ה רישה ןמ תינוציק הגירח ,םצעב ,ןאכ ןיא—םירוצעמה־רסוח לש היצזילאידיאה
ם ירשקהב ,םירישב תובר םימעפ העיפומ ,לשמל ,"ןימ" הלמה :רמולכ .הב ונלגרוהש
ד יפקהש ומכ ,וחוסינ לע רתוי דיפקה וליאו ,ךלמה רמא ,תוכלמה יצח דע" .םינוש
ע תפל והז" ."םיימעפ תוחפל וז תיחרכה תוגייתסה לע רזוח היה ,םיינימה וייח לע
ת ורמל ."ןימ ילב וליפא העשיפלו ,ןשדומע ילבו שאדומע ילב ,תוביס רסח ברע
א לל ,םתס הרכזה יהוז .תישגרה הנומתל ץוחמ ירמגל ינימה טנמומה ראשנ ,חוסינה
ש יו" ןוגכ תורוש ןה רתוי תוינועבצ .ינגרוא אלו ינכימ ףוריצ ,ילנויצומא ךרע
ם יבר םירישב ךא ."תכלריש״ב ,"תורענ ביכשהל רשפא ןהילעש ךרדב ריצח תומירע
א שונה תא הפוכ ררושמה ירה ררושמל בורק אשונהשמ רתוי יכ םשורה לבקתמ
.ותובישחב הרכה ךותמ ,ומצע לע
ת ובורק םיתעל .וילע בכעתהל יאדכש אשונ ןה ןדיבא לש וירישלו וירפסל תורתוכה
ל ש תומשב וירישל אורקל רכבמ ררושמה .והשלכ ףפור ןכותל תרתוכה ןיב רשקה
, "תיתביסנ תודע" ,"הצמחה" ׳"חוטב קחרמ" ,"ןוצר חוכ" ,"ךילהת" ןוגכ ,הללכה
, םסרופמה רוכינה טנמלאמ והשמ שי הז גוסמ תומשב הריחבב .דועו ,"עוציב תארוה"
ר צי םע שגנתמ הז רוכינש שי .וכרד יפל ןמא לכ ,וב שודל וברה טכרב זאמש
ת יתללכהה תונקספב תוארל רשפא תרחא הניחבמ ,ןבומ .בתוכה לש תימצעה הטלבהה
.םירישה לש םתובישחו םכרע יבגל בתוכה לש תפסונ השגדה תומשה לש
ם רזב הלודג הלעמ ,קפס אלל—טלובו יפיצפס ןויבצ תלעב הריש יהוז :םייניב־םוכיס
ל עב רצוי ידי־לע הבתכנש הריש יהוז .תינרדומה הרישה לש בחרה ימרופינואה
ל כ ינפב ומצע ולש וגאה תא דימעמה רצוי לש הריש םג יהוז .קהבומ ינושל שוח
.ותונמא ללוכ ,םירחאה םיבושיחה
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לאוטקלטניאכ ררושמה
ר בדה רכינ .רתויב דמולמה אוה ךז ןתנ םהב םינד ונאש םיררושמה תשולש ןיבמ
ם ידהה ׳םינושה םיילמסה םידברה ׳ןכותה ,הרוצה .ותריצי לש םינוש םיטקפסא ךותמ
ה לעמ הניא ׳ןבומכ ,וז העיבק .ונירבד תא קזחל םיאב הלא לכ—םלועה תרישמ
ה דימה־הנק ,לכה רחא ,אוהש ,םירישה לש יטויפה םכרע יבגל הדירומ הניאו

ח תנל הסננ ,ךז ןתנ לש ותריציו ותביתכ ךרד לע דומעל תנמ־לע .יביטמיטלואה

.וירישמ םידחא
ת וינוציק תובוגת ,ומוסריפ םע ,ותעשב ררוע "לאכימ ץעה־סוס לא אב תוומה" רישה
־ ךלהל ,הללכב ךז לש ותריציל ינייפא ריש והז ,םוקמ־לכמ .ןאכלו ןאכל ידמל
ה יצמרופניא ונל ןתונ ,הז הרקמב ,רישה לש ומש .ינוציחה הנבמל םג ומכ ותבשחמ
" ץע־סוס" לש ותועמשמ תא .ול לוכי ףאו ,לאכימ ץעה־סוס לא אב תוומה .ןכותה לע
ר בודמ םא .םידלי לע בוהא עוצעצ אוה ץע־סוס .םייללכ םיווקב ,שחנל השק אל
ם ירוענה לע רבודמ יכ ידמל ןבומ ירה ,ץעה־סוס תא תחקל אב תוומהש ךכ לע רישב
ם יכשמתמ םניא ללכ־ךרדב םייחה יכ העדה ןאכמ תעמתשמ אליממו ;םיפלוחה

.חצנל

רקובה תמכשהב לאכימ ץעה סוס לא אב תוומה
ירמגל ןכומ היה אל ןידע לאכימ ץעה סוסו
ו ל רמא ,לאכימ ץעה סוס ,יתא אוב .ותא תכלל
ד ריו םירהב הלע לאכימ ץעה סוס לבא ,תוומה
.תועקבב

ן מ רתוי הפי ולע הז רישב םינושארה םיתבה יכ ונל הארנ .חתופה תיבה והז
ם יגיגהו תובשחמ לש עפש רישה לש ופוס לע סימעה רבחמהש םושמ תאזו ;ךשמהה
ן אכ הנומתה .החיתפל רוזחנ ךא .םהידעלב םייקתהל טלחהב התיה הלוכי הריציהש
ת כלל ברסמ ונברקו ,ותעב אלש אב תוומה .תרפומ—רמול ילוא רשפא ,ידמל הרורב
, לואשה לא רתויב הרצקה ךרדב דעציש תחת ."ירמגל ןכומ" וניא ןיידע אוה ;ותא
 ,תרחא ןושלב ,וא .הקווד הזה םלועה תוגונעתמ טעמ דוע תונהיל ץעה־םוס שקבמ
.ףלוחה ןמזה תדבוע תא לבקל הצור וניאו ,עשעתשמ ןיידע דליה
ה ריאה" שמשה .םימת ףונ םניא תועקבו םירה םתוא ,ינשה תיבב ררבתמש יפכ ,םלוא
ן מיס םוש תוארל תלוכי אל קפוא לא קפואמ" :השגדה־רתיבו .״ביבסמש תוסירהה לע
א ב וניא ,הארנה יפכ ,תוומה .הליחתב ונרבסש יפכ קוידב בצמה ןיא ,ןכבו ."םייח
ת יללכ האירקמ קלח אלא הניא ץעה־סוסל האירקה .דבלב לאכימ ץעה־סוס לא

ם ייח־ינמיס וב ןיאש ףונה ןמ טבמה ענ בוש רתוי רחואמב םנמא .רתוי הפיקמו
. םמוש לכה אל ,ןכ םא ."תותשר ןוקיתב וקסעו ףוחל ואצי םיגיידה" .רחא ןוויכל
ל ש תשופחתב םיתעל עיפומ תוומה ןפש ,יטנלאוויכמא אוה בצמה ןאכ םג םנמא

, תוריפח תורכזומ םעפה :הילאירה ימוחתב רתוי אוה אבה רואיתה .םיגד גדה גייד
לש דעוימה ונברק יטבמ .ידמל תשאימ התוללכב הנומתה .םיחצופמ םישאר ןהבו
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ו ניא ומצע תוומה וליאו ,הבוט הוקת חיפהל יושעה הארמ לכ םיטלוק םניא תוומה
ע ונכישל ךרד ריממ ,תורוצו םינוג ףילחמ אוה ,םואיטורפכ .תיתרוסמה ותומדב עיפומ
ת ועמדשכ" ריש־ירבדב חתופ אוה .הכרעמה ןמ חצנמ אצוי אוהש דע—התלוזב תחא
, "תמשור דיהו חותפ סקנפה" םסרופמה חסונל םידה וב שי תוומה לש וריש ."ויניעב
א לא ."םיימשה תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל" יכ ,תלהוק ירבדל קוחר רוכזיא םג ילואו

ה בושת ול שי תוומה לש וירבדל .הרבשנ אל ןיידע לאכימ ץעה־סוס לש ותודגנתהש

:ולשמ

. לאה ביבס ףחרמ תעד ילב / ,תבהוא הרענה תעד ילב / ,תבכרה תעסונ תעד ילב
ם א :רמולכ .ירקמ לכה ן תוומה ןעוטש יפכ ,שארמ םיעובק םניא םירבדה ,רמולכ
ת ורשפא אלל ,העובק ,תמיוסמ הרוצב שחרתהל בייח לכהש חיכוהל תוומה שקיב
ן יאש ,לרוגה חילש תויהל תוומה ךפוה זא ירהש .רבדל הביס התיה—הייטס לש
ד גנתהל םעט לכ ןיא .ןולשכל שארמ אופא ןודנ תודגנתהל ןויסנ לכ .וילע רערעל
ש י—ומצע לאה ללוכ ,דבלב הרקמ אוה לכה ,ץעה־םוס ירבדכ ,םא ךא .םזילאטאפל
ה ז עגרב דועצל ותבייחמ תענמנ־אלה לרוגה תאירק אל .םייונישל תורשפא דוע
. םיניינעה תולשלתשה תא עבוקה אוה יתורירשה הרקמה אלא ,סונמ אלל ,תוומה רחא
."תעד ילב" שחרתמ לכה .םלועה תא ןווכמה ידוסי ןויער ןיא
־ יטנאל דוגינב ,םיזורחה םוחתל םיסנכנ ונא האלה תוומה לש םיבוצקה וירבדב לחה
ם יליחתמ ךז לש ויזורחו .םייניצר םהש העש םיררושמה תא םויכ שמשמה זורח
 תנווכ יכ ומצעב ארוקה ןיבמ םנמא .רומג תועמשמ־רסוחל דע ,תוטיהרב לגלגתהל

:ןוגכ תורושב בתוכה

------םיימשל רשי ךתוא חקאו וישכע אוב ן .םימ הברה שי םיה תפש לע קחרה

־ תורושב המ־תדימב וז המגמ ריהבהל חרוט וליפא ומצע ךז .תיטסידוראפ הנווכ איה
ו נא ,םיימשו םימ לע תוומה ירבד רחאל ,ךכ .תוזרחתמ ןניאו תודקונמ ןניאש רבסהה
ה איצומ תרמזמה הלהקמה ,ןכאו ז "בצקה יפל הכישממ תרמזמה הלהקמה״ש םיארוק

:אבה זורחה תא ראשה ךותב
.םידי הברה ועגנ בתכמב / .םימ הברה שי קובקבב

ה לודג הריש יהוזש הנומא ךותמ אל ולא תורוש בתכ ךז ןתנש יאדוול בורק ,בוש
וטקלטניאה וא תיתונמאה האנהה המ ןיבהל השק תאז םעו .תינוריא המגמב אלא
ת ופיסומ ולא תורוש המ איה ההימת ןכ .ולא ןוגכ תורושמ קיפהל יושע ארוקהש תילא
— םיימשו םימ לע תוומה ירבדב יהשלכ תועמשמ אוצמל רשפא .ותוללכב רישל
ץ עה־סוס" לע עיפשהל דעונש ,ינוריא םעפה ,ףסונ יותיפ־יעצמא ןאכ תוארל ןכתיי

" םיימשל רשי" עיגהל תיביאנה החטבההש יפל ,ונרמא ,ינוריא יעצמא ."לאכימ
ם א ךא .תיפוסוליפה המגמה ילעב ,םימדוקה םירובידב םירשימב תצבתשמ הניא
ת ועמשמה־רסוח האלהו ןאכמ ירה ,םיימשל עשעשמה לויטל ןבומ סחיל דוע רשפא
 המכ ריעמ אוה "םינשל ערקנ ובל יכ שיגרמ" ררושמה רשאכ ,לשמל .יטננימוד אוה

:תורעה
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.טקשב .טקשב .טקשב .טקשב
.תקלוד היכונחה (עיתפמ רבדה) טקשב

ל ע תורוש ולא־יא םימלקדמ ונייה ונתודלי־רחשב יכ ונל רוכז םנמא .עיתפמ ,ןכא
ד חוימב ונילע בבחמ הז יתונמא ןורכיזש רמול ןיא ךא ;תקלוד היכונחה טקשבש ךכ
, תודלי־ןורכז אוה ץעה־סוס יכ ןייצנו רוזחנו רבדב קמעתנ וליפא .תוחכשנ תרכזה
ל ש תטלחומה תוציחנל םיכסהל םילוכי וגא ןיא—תודלי ־ןורכז םה ףא םידלי־ןג יזורחו

.הילע רתוול (טקשב) היה לוכי ארוקהש העתפה יהוזש ונל הארנ .רישב היכונחה
ת ויצאיצוסאו םיוסמ חור־ךלה םיררועמה םיביטומ לע היונב ,תיריש החיתפ רחאל
ת וררחתשמ םילמהש דע ,ןונגסו ןושל־יעושעשב עשעתשהל ררושמה ליחתמ ,תורכומ
. תעדה־לע־לבקתמ רשק אלל ,המצעל תחא לכ תודמועו תלבוקמ תרגסמו ןבומ ילבכמ
א וצמל בשחש ארוקל גלגלמ אוהו ,תושגר ררועל ןויסנה ןמ בתוכה וב רזח וליאכ
ר שפא תומייסמה תורושב קר .םילמ לש הקיר תרשרש אלא אצומ וניאו—הריש
ת דגא" תרכזומ .ערפנ אלש בוח לע ןאכ רבודמ ךא !הריש לש םעט בוש תולגל
ש ורדה ,קמוע לש דמימ ארוקה לצא רצי אלש יאדו רישה וליאו ;"הפיה סוסה
.תיתימא הדגא לש התווהתהל
ו נא ןיאש םגה .הרישה לש התבוטל חרכהב הניא תקהבומה תינתלכשה הייטנה
ם ירובס ירה ,הלודג הריש רוציל ידכ רומג רוב תויהל בייח ררושמה יכ םינימאמ
ס מוע םיתעל שי .ויתועידי לכ תא רישו ריש לכב ןיגפהל הסני אלש ול בטומש ונא
ו הזו ;הזורפה תארקל החוטב ךרדב התוא ךשומו הרישה יפנכב ץצקמה ןעטמ לש
ה לא ,בורה־לע ,םה רתויב םיבוטה ויריש .ךז לש ותרישב ול םידע ונאש ךילהת
ם או .תימצע־החכיש לש עגרב ובתכנ ומכש םיריש ;ןכותה תניחבמ תוחפ םיינרמויה
ר ופיסה רחאל .אשונ ותואב אוה ףא ןדה ,רחא רישל ןאכ הנפנ ,תוומה אשונב ונדמע
ב צעל ןויסנ ןיא ןאכ ."סואיפרוא״ב ןייעל הסננ ,לאכימ ץעה־םוסו תוומה לע
ת ולעהל היד דבלב סואיפרוא לש ומש תרכזה ;(ץעה־סוס ״תדגא״) השדח היגולותימ
י פכ םואיפרוא לש ורופיס תא רפסמ וניא ,םנמא ,רישה .דאמ תרכומ היגולותימ
ן אכ שי ;אל .השדח ךרדב הז רופיס חסנמ וניא ףאו—םיקיתע םירפסב והונארקש
־ רסח עסמ ןכש ,לואשה לא וכרדב אציי אלש ,טעמכ םינונחת ,סואיפרוא לא היינפ
.הז אוה הוקת

 / ,רהנ ךותב רבשנ התא ,ללגב תוומ / לא ,אנא .תוומ קמע לא דוע תדר לא
/ ןוזפיחב לא ,ןוזחב תוומלא

 / עדת אל הפחי לגרב .הבהא עדוי התאש / המ ורמאי אל רוב יתכרי ,המוד דרת
ךנוזפחב לא ,אנא .הליסמה תא

 ,עמש ,לואשה עגרב םייח ,ורקי טבמב / תוומ לש םיכרד ,ורקחי אל תומוהתל תדר
לא לולע / ףוגב

.תדרל לא וארב אל לא דרת
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ם והתה לא תדרל אלש (הרהזאהו) השקבה תרזוח ,םינוש םיחסונב ,תונוש םילמב
ת ויצכ אלשו ,ונמזב אלש :עבטל תדגונמה ךרד איה סואיפרוא לש וכרד .עודי־אלה
ד יחיה אוה .הלפאה וכרדל םואיפרוא אצוי .תוומה לעו םייחה לע הנוממה תדוקפל
י לבמ) .התמה הבוהאה ותשא תא תודפל ידכ לואשה לא תכלל זעמה התומת־ינב ןיב
ר שא ,טמדא ךלמה לש ותומד ,ןווי תודגאמ תרחא תומד תעדה לע הלוע םישמ
— בוט־יכב םייתסמ רופיסה ןכא .ומוקמ לע הלואש דרת ותשאש ףידעה תומל תחת
־ ןודא ינרפיצמ הנמאנה סיטסקלא תא ליצמה רוביגה אצמנ .סואיפרוא תדגאכ אלש
ה מויס ףרח ,גפ אל טעמ־רירמה םעטה םלוא .רידאה סלקריה אוה אלה ,לואשה
ל ש ודחפו ותשלוח לע תרפכמ הניא םיטסקלא לש התלצה .הדגאה לש להוצה
> הקידיריואל הלודגה ותבהא לשב ץרא־יקמעל וכרדל אצוי םואיפרוא .(טמדא
ם יעמוש ,הבהאה .הרהזאה ירבד תא קזחל הקווד אב הז קומינ ונינפלש רישב ךא
ת ועטב הבהאה םשב לואשל הדיריהש ןאכמ רבתסמ .רבקב םויק הל ןיא ,ונא
.םידגונמ םיגשומ םה הבהאו לואשה ;הדוסי
ת ועמשמ "סואיפרוא" לבקמ ,שארמ עודי רופיס לע תוכמתסמה תוריציה לכ ךרדכ
ת מאב םואיפרוא לש וכרד .האירק םרטב דוע ונל םיעודיה םיטרפה רואל תדחוימ
 .תיחצנה הכישחה ןמ הקידיריוא תא תודפל חילצה אל אוה :ןולשיכב המייתסנ

ת וארל ,הרוחא ושאר בסהו ומצעב טולשל לוכי היה אלש םושמ :תרסומ הדגאה
ל בוקמ ביטומ איה ,וצל דוגינב ,רוחאל שארה תבסה) .וירחא תדעוצ ותשא םא
ת לבקמ ,ןולשיכה תדבוע תא םיעדוי ונאו תויה (.טול־תשא ונל הרוכז ;הדגאב
. תפסונ השגדה לש דמימ ,הלפאה ךרדל תאצל אלש ,םואיפרואל ררושמה תשקב
ו ב רוזחל לכוי אל סואיפרואש םג עודי תאז םעו ;עודיו רורב ךרדה ףוס ירהש
ל יבקמב .השעמ־רחאל תואב ררושמה תולמו ,ןמזמ ושחרתה רבכ םירבדה—ותטלחהמ
י מוחתל ץוחמ ,יאמצע םויק ול שיו ,ינרדומ אוה ומצע רישה ,יגולותימה ןכותל
ר בכמ־עודיה לע הרזח םניא םואיפרוא רמזה לא ררושמה ירבד .הקיתעה הדגאה
ם ואיפרוא לש ועסמ ימוחתל רבעמ ,תיללכה ותועמשמב אשונל השדח הראה אלא
ה חולש יאדו אוה רהנה ךכ ;הדגאב םירושקה םידה םילעמ םידדוב םימצע .דבלב
ן ווי ירמזב לודגה לש ורוניכ רכזומש רורבו ;ןודבאהו החכישה רהנ ,סקיטסה לש
ך ותמ קרו־ךא ונבומ לכ תא באוש וניא ומצע ינפב רישה ,בוש ,םלוא .תיגולותימה
.דבלב עקר תניחבב איה הנורחאה וז ;הדגאה
ן יב הציחמ תמייקש שי .תויעב רפסמ ונינפב הדימעמ ךז ןתנ לש ותריציב האירק
 ןיב רבחמה ץצוח םיתעלש רמול רתוי קיודמ הז היהי אמש וא .םרמואל םירבדה
, תוטיהרב ,ועיבהל רהממ והירה םיוסמ ןויער ךז ןתנל ול שי םא .ארוקה ןיבל םירישה
ן תנ .הריש וא הזורפ תמישר בותכל ותנווכב םאה ומצע תא לואשלו בכעתהל ילב
ה חכוה .תיריש הרוצב תאז עיבמ אוה ,המודמכ ,דימת אל ךא ,רמול המ ול שי ךז
ם יררושמ הברה שי .הבהאה־יריש לש םתשלוח איה ךז לש תיאזורפה המגמל תטלוב
.םהמ דחא אוה ךז ןתנ ;הרישל הזורפ ןיב לובגה תא ןווכמב םישטשטמה םיינרדומ
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ינושו ןוימד יווק
 עובט הפוקתה םתוח תא ונאצמו ,הפוקתה ינב ,םיררושמ השולש לש םירישב ונייע
 רתוח יחימעש ןויפמ ,יחימע תא רתויב הדירטמ התוללכב ןמזה תייעב .םלוכב
 ,רדגומ־יתלב םזינודיה רבעל הטונ ,ותמועל ,ןדיבא .היווהב תירסומ תועמשמ אוצמל
 םי׳זאמיאב שומישה ןפוא ,יוטיבה תרוצ .השולשה ןמ רתויב ינתלכשה אוה ךז וליאו
 ןמ םיכרע שפחל שקבמה יחימעכ ררושמ .הפוקתל הרישה תא םיכיישמ ,ב״ויכו

 ךותמ הקווד ולש םיניינעמה םיטקפאה ןמ םידחא גישמ ,בורקהו קוחרה רבעה
.הווהל רבע ןיבש דוגיבה
 הב שי שגרה ןמ טלחומב הרישה קותינ לש םויכ ךכ־לכ תיראלופופה העפותה
 דילומ ,םיכבוסמה לקשמה ילבכמ הרישה תא ררחשל ןוצרה ,ךכ ליבקמב .עודי ןוכיס
 רשפאש המל דוגינב .(הער וא ,הבוט) הזורפ אלא רתוי הבוט הריש אל םיתעל
 תושק תושירד ררושמה יגפב הדימעמ "הלובכ־יתלב״ה הרישה הקווד ,תופצל היה
 לבגומ־אלה שפוחה .םידחוימ םינ׳וכתמ ויה םייוצמ התנכהלש הריש התואמ רתוי
 תישענ הריחבה .טעמכ לבגומ־יתלב אוה ףא ,םעט־רסוח םיתעל ומע איבמ טעמכ
 איה רתויב היוצרה השיגה ךכיפל .ארוקה לע ןהו בתוכה לע ןה ,רתויו רתוי השק
.לוקשלו דודמל הסנמה וז אלו ,שרפלו ןיבהל הסנמה השיגה
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.תכללו בזעל חרכהה אוה בהאל ךרצה
.קחרמב םילדגמ .בוחרה ךכו

.םיננעב תוצעננ תקסרפה קנעה־תויתוא
.למשחקה ריואב םילמה םוזמז
.םידומע .םידומע
. חורה לש וייורגפ תופצפצה לש תוקתמה תוקנאה
הלא לכל לעמו
ם אתפ תךסנ בךקה־ת?כר תריפצ
ןורגב תלפק? הקע? ומכ
-  ברקתמ ןוסא לע רשבל םינוכנ םירפוצ םירשע
, עמשנ דימת
ב רעה לא וננזא הקנ קר םא
.המ;וק לאב

ב שחל חרכהה אוה בהאל ךרצהו
.תכללו בז?ל ךירצש לכ לע
.םהב תובעתמ^ םינש .םינדאה ךכו
.םילפאה תורובב ם^ג ומכ עגךנ ןמז ונב םג
, חורה תועבצא? םילעה תרמךמ?
, חוחתה רפעב םילמנ תונכה
.תורתסנ תולח? תכשח?
תומה רכזנ םייוד? תומש?ו
, םיאפורה םוכס? ,םיכומ? םיחיש תוחיש?
—  םיתיז יעזג לע םותח
.הבשחמל םהיפגע םידערנ
ו תונכל עדנ אלש לכו
.דעל דבאי
ד בא?׳ בוש רכזנ אלש דע
.ןורכזה תא דבאנ וא
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 בועל תלכיה איה בהאל תלכיהו
תכלש .תקללו

.םיפיעה םיצעה תא דקפת בוש
 הלוח םימידרמש םשכ םתוא םידרמ םיהלאה

.ןכסמ חותנ תעשב
.ותומי םיצוק
.םישפחמל תיפוס הבושת בישת המדאה

.דימתמ בשע ךא
 לוקב ילוא ,ילוא ,לגרה ךותמ
 יארו .ףירקת ול ןיאש ןוצר
 ףילחת דוע ןיא םילמל ךיא

 ךכן ,םירבסה וא
 אלל ,ןיבהל ךילע
 ,לוק תפקות
 ,םיל ,לוחל לוח ןיב לידבהל
 רענתהל ,םלועל ונתקיתש ןיב
יב רוענוק לא

ירמאק
,יכבה ׳ונב הבעתמ ברעה
 ,רבוע תומהו

 ירתאב וא
 בזעל תלכיה איה בהאל ת לכיה
•תכללו



שדח יטסונג סותימכ ססילוא :רטכש הקבר

למס ןונגס
ה איסידוא אוה "םסילוא״שו ,הרוצבו ןונגסב קר ןיינועמ אוהש ןעוטו רזוח סיו׳ג יכ ףא
ס ותימ תריציל יעצמא ,דבלב יעצמא ול ושמיש הרוצהו ןונגסה יכ חינהל שי ,השדח
ל ש תונשנה ויתוזרכה רחא ללוש וכלהש ולא ןיב .ותויח הלטינש ןשיה ףלח ,שדח
חמה תמכסהב ,הסינ "ססילוא" לע ורפסב רשא ,טרבליג טראויטס רקבמה היה סיו׳ג
ה יהי לבא .םסילוא ןיבל האיסידואה ןיב תוקיודמ תולבקה שי יכ חיכוהל ,ומצע רב
 האיסידוא בותכל אלא היה אל סיו׳ג לש ונוצר לכש החנהה תא לבקל דרוסבא הז
דבההש ,ןיול יראה לש ותעד הז הרקמב איה הנוכנ .שדח ןונגס איצמהל וא ,השדח
שהה ךרדבשו ,םהיניבש ןוימדה ןמ רתוי םילודג "ססילוא״ל "האיסידוא״ה ןיב םיל
.דרוסבא דע רופיסה תא רבחמה איבמ האוו
ם ילמב שמתשמ אוה .דרוסבא דע םירבדה תא איבהל םיפסונ םיעצמא סיו׳גל ול שי

: זירכמ אוה ,רפסה רוביג ,םולב דלופואיל לש וידודנ םויסבש ומכ ,לובג אלל תומוד
ד במי׳ג ,[רולייט] טייחה דבניט ,[רולייס] חלמה דבניס ?ימ םע .דדנ אוה .חנ אוה"
יחתמ םלוכש תועוצקמו תומש לש הכורא הרוש — האלה ךכו ״...,[רליי׳ג] רהוסה
א והש שיו .המדרהה תשוחת תא ונינפל שיחממ אוה תאזכ הרוצב .תוא התואב םיל
־ לבב לע עיבצהל יעצמא — בוש ;לילב לבקתמש דע םימוד םיגשומב שמתשמ
ם ישנא תומש לש הכורא המישר הנומ אוה :בוש וא .םתושממ־יא לע ,םיגשומה
ישח רסוח לע וא ,בר רפסמ לע עיבצהל ידכ ,רשק אלל ,םיוסמ ןויזחב םיפתתשמה
ת שא ,םולב ילומ לש תימינפה החישב ,רפסה לש ןורחאה קרפב .רפסמה לש ותוב
ב וש ,הדוקנ ןיאו קיספ ןיא קרפה לכב .רופס־ןיא םימעפ "ןכ" הלמה תרזוח ,םולב
, ינוציחה ןויגהה לש רודיס וב ןיאש ,המדרת םרטב ימינפ גולונומ שיחמהל ידכ
ו א היפוסוליפל קוקז וניא סיו׳ג .ינוציח יוטיב ידיל האבה ונתבשחמ תא רדסמה
. ומלוע תפקשה תעבהל ןונגס יעצמאב ול יד ;ויתונויער תא עיבהל ידכ תופסלפתהל
י דכ תוהלב־ירופיסל קוקז וניא סיו׳ג .םיינומיד םיטקפא דימת גישמ אוה וז הרוצב
.םינוא־ןיא תשוחת וא ,תרומרמצ וגב ריבעהל
ם ילכהש ,ןכות ותואב םאלמל ידכ ,שדח למס ,שדח ןונגס ,השדח הרוצ ול שפיח םיו׳ג
, הלבקה תפקשה יפל ,ןושארה םדאמ אציש רואהש ומכ ,וליכהמ ויה םירצ םינשיה
ר שפיא העדותה־םרז .רזפתה ומצע אוהו םתוא רבש ןכלו וליכהמ םילכה ול ויה םירצ
ת שגרהמ ,תוימצע־תומשאהמ רידת ענש םדאה לש ימינפה ומלוע תא דילוהל סיו׳גל
ם ניא םדאה לש הלא חור־יכלה .לא ,חישמ תגרדל תולעתהל דע ,תוספאו תולפש
כסומ לש ,ןויגהה לש רודיסו ןוניס םרבעב ,ותוגהנתהב ,ותחישב יוטיב ידיל םיאב
ליגר םדא תודקופה תוכופהתה תריסמל סיו׳ג תא שמיש האיסידואה לש למסה .תומ
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ל יגר התומת־ןבש ךכ לע עיבצהל ואב םהינש למסהו ןונגסה .וייחב דחא םוי ךשמ
— ונוימדב תוחפל ירה םיינוציחה וישעמב אל םא — םלגמה סומסוקורקימ ןיעמ אוה
.לאה־םדאה תאו רוביגה תא ,םדאה תא

תיטסונגה הפקשהה רוקמ
, ןטקה ומלוע תא דדנ רשא לכב ומע תאשל ףיסוה ,חפפתהש םיעושיה ךינח ,סיו׳ג

ה ז םלועש רחאמ .יסופיטה־יריאה ותיב ידי־לעו םיעושיה ידי־לע ותודליב בצועש
ה שדח תרגסמ שפיח ,הז םלועל ותבהא־ותאנש לשבו ,םיפירח םידוגינ אלמ היה
 ,סיו׳ג לש תיטסונגה הפקשהה ןאכמ .קודיצ םהל ןתתו הלאה םידוגינה לכ תא ליכתש
.םדאבש ערלו בוטל הווש קודיצ תתל הסנמה
ם ע תיחרזמה תוברתה שגפימ ,יתוברת םזיטרקניס ירפ .דתיה תיסאלקה הקיטסונגה
ה דיחא הרוצ תתל וסינ םיאקיטסונגה .תוימ״וכעה תותדה םע תודהיה שגפימ ,תינוויה
ת א לילכהל וסינ ןכו ,תרחואמה תיטסינלהה הפוקתה לש יתוברתה והובו־והותה לכל
. םייהולא תודוסי םה ערה םגו בוטה םג ובש ,ףיקמ ימסוק סותימב םייחה־תועפות לכ
ה כותב העילבהש ,תמדקומ תיטסונג הזיתניס לש האצות איה םג תילותקה תורצנה
ס ותימה תא הרציו ,תידוהיה הפקשהה תאו תינוויה־תיחרזמה תילילאה הפקשהה תא
־ סינלהה םותימה .תושונאה תא ררחשמ אוה תימצע־הברקה ידי־לעש ,םדאה־לאה לש
א צוהשמ דוחייב ,יברעמה םלועה לש םייוואמה תא אלימ אל בוש הזה ידוהיה־יט
ן מאה" סיו׳ג לש ורפסב םונהיגה תנומת איה תמסרופמ .יהולאה םוחתמ ערה דוסיה
ת ורזכאתהש ןבומ .ףוס םהל ןיאש םיארונ םייוניע םינועמ םיאטוחה הב ,"ריעצ שיאכ
.תושונאה לש הלאוג תנומת םע דחא הנקב הלוע הניא אטוחהו בולעה םדאל תאזכ
, ינש דצמ תיטסילאיצנטסיסקא תיטננמיא הפקשההו ,דחא דצמ תיטסונג הפקשהה
ם רזה הנוכ הבש ,תיטסינלהה הפוקתב הבשחמ־ימרז ינשל תוליבקמ ,םויכ תוחוורה
י תוברת־יתרבח בצמ עקר לע םידלונ הבשחמ־ימרזו חור־יכלה .יאוטס םשב ינשה
ה לאכ חור־יכלהש אלפיי אל ןכלו ,תיטסינלהה הפוקתל דאמ המוד ונתפוקת .םיוסמ
.ונמלועב םיחוור בוש

ג ג ו י ו ם י ו ׳ג
ו ל הרמא רפוסה לש ויתורכממ תחא יכ רפסמ ,סיו׳ג לע ולש *היפרגואיבב ,ןמלא
יספה תולוכסאה ןמו גנוימ עפשוהש ךכב הדוי םא השוב וז היהת אלש סעכב םעפ
ת ופוקת ,יתנייצש יפכ .קדצ תמיוסמ הדימבו ,וז הפטה לע זגרתה םיו׳ג .תויגולוכ
ת ורפסב ומכ ,םירושימ ינשבש אלפיי אל ןכלו ,םימוד חור־יכלה תודילומ תומוד
א וה גגוי םג .תידדה העפשה ילב ,חור־יכלה םתוא יוטיבל ואב ,תחאכ היגולוכיספבו
ר תש הפקשהה םהינשל תפתושמ ןכ .יאנגל ןמיסכ ,ךכ ותוא הנכמ רבובו ,ןקיטסונג
.תונוש תויוברת לש םידבר הכותב תרצוא היומסהו היולגה םדאה תעד
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, ירגנוה אצוממ ידוהיה ,םולב דלופואיל ,סיו׳ג לש ורוביגל רשקב אבהל הארנ תאז
ם ולב לש ויבא .דנלריאלו הילגנאל םשמו ,הינמרגל ותדלומ־ריעמ דדנ ויבאש
ו שפנ קמועבו ,םימיוסמ םיגהנמ לע רמוש םולבש הארנ ,וז הדבוע ףא לע ;רצנתה
.תידוהי תוברת לש םידבר וב וראשנ
־ ברו תימואל־בר תומדב הנווכב רחב םיו׳גש הארנו ,היבוברעב ולצא יורש לכה
. הנבכ ומצע האר אוהש ,תיפוריאה תוברתה לש זנטעשל למסכ ודימעהל ידכ ,תיתד
, ינרדומה םדאל למס ןלוכ ,ותויתוברת־ברו ותוינושל־בר ,םולב לש ותוירצוגו ותודהי

ך כו .ול םיעדומ הלא ויהיש ילב ,םיגהנמו תויוברת לש םינוש םידבר וכותב רצואה
, ןילבוד לש תונוזה תטמיסב ותויהב ,םימודמיד לש בצמב אצמנה — םולב לא רבדמ
, םויה זבזבמ יגש רתכ־יצח" :ףלודור ויבא — ריעה ךותב םלש םוי דדנש ירחא
ו יבאל הגוע םולב ."ףסכ קיזחת אל התא .ךכ .יותש יוג םע תכלל אל ךל יתרמא
ה שוע התא המ" :באה בושו ."[ילש אבא ,עדוי ינא] ישפאפ סייו ךיא אי" :תינמרגב
ל ש ודכנ ,דלופואיל ינב ךניא םאה ...?המשנ ךל ןיא םאה ?הזכ םוקמב הטמל
ו יבא יהולא תאו ויבא תיב תא בזעש דלופואיל רקיה ינב ךניא םאה ?דלופואיל
ם הרבא תאיצי לע ,תישארבמ טפשמה לע קחשמ הז טפשמב שי "?בקעיו םהרבא
ר אשנ אל רבד לש ופוסבו רצנתה םצעב םולבש רחאמ ,ךופה ןבומב ,םידשכ־רואמ
. םוקמ םושב חרזאתה אלו םוקמל םוקממ דדנ ,השדחה תדל אלו תודהיל אל ןמאנ
ל שו םייחה לש תוילסקודאראפה תא תוארהל הסנמ סיו׳גש םישח ונא טפשמ לכב
ן יב לידבמ ןיידע באה ירה ,ותודהי לכב הדיגבה תורמל ;תואיצמה לומ םילאידיאה
.םירוכישה םייוגה ןיבל וגב
א מאל הפי הארמ ,[תיזנכשא הרבהב] םחנ םייוג" :זובב באה ףלודור רמוא ךשמהבו

ו שע םה המ ,ךרובמהלאוגה וה..." :[םאה] ם ו ל ב ן ל א ״! אמא״ :[ןבה] ם ו ל ב.״ךלש
 ותורצנתה תורמלש ,באה ןיב דוגינה בוש ןאכמו ,הדילמ־הירצונ התיה םאה ."ול
.ךרובמה לאוגה לא הנופה — םאל ,ויתובא־יהולא לא הרזעל הנופ אוה

יאה־םדאה סותימ
ל כ תא ראתל םיו׳גל רשפאמ רוביגה לצא ימינפה הבשחמה־ךלהו תויזהה רואית
ט לוש וניא םדאהשכ רתוי דוע תלבלובמ תישענש ,םדאה לש תיתבשחמה היבוברעה
. םייוואמה תניחבמו תיתבשחמ הניחבמ ,םהיניב רשק לכ םידבאמ םירבדהו ומצע לע
ש גפנש ,ןתא םיקסע ול ויהש תויומד ןתוא לכ םע ויתויזהב התע שגפנ ףייעה םולב
ו תויהב ,התע תוליחתמ תויומד ןתוא לכ .ןתא םיסחי ול ויהש םישנ ןכו ,וייחב ןתא
חימש ולא םישעמ .לוכיבכ ןהל השעש םינוגמ םישעמב ומישאהל ,ךדכודמ חור־בצמב
א וה םואתפ .תושממ םישבול םה התע ךא ,ונרוביג לש ונוימדב קר ועצוב ול םיס
ל כ ,רוגינסו רוגיטק םיעיפומ ,ןנוגתמ אוהו ותוא םימישאמ ,ןיד־תיב ינפל אצמנ
א צמנ םולב .ןהל השעש םישעמב טפשמה־תיב ינפל ותוא תומישאמו תואב םישנה
ע גפה ןמ ןילבוד תא ררחשאו הזה ןבלה רחסמל ץק םישא ינא" :עידומ דיקפהו םשא
ומישלו וילע דמוע אוהש םוקמהמ ,ףירשה־ןגס ,ותוא תחקל אנ ...הירורעש .הזה ערה
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־ דוה יניעב רבדה הארייש ןמז לכ [החמשה־רה] יו׳ג־טנומ רהוסה־תיבב רסאמב
ם חריו .הנכס דוע וב היהת אלו ותמשנ אצת רשא דע וראווצב הלתיי םשו .ותוכלמ
ת א הלתי ימ" :לאוש ,גנינפ ןו׳ג גבדל ,ףירשה־ןגס .״ותוא וחק .ותמשנ לע םיהולאה
ת א תושעל ןכומ אוה תואיניג שמח תרומתו עיפומ ןילתה "?תוירק־שיא הדוהי

ם ויה ךשמב ףתתשה אוהש עידומ ,םידע שקבמ ,דגנתהל הסנמ םולב .הכאלמה
־ ךלה .תודע ןתונו תמה עיפומ ףוסבל .ול םינימאמ ןיא .םנגיד ידפ דחא לש היוולהב
ר פוסה ןאכ גישמש טקפאה תא ראתל ןיא .השדח הנומתל רבוע רוביגה לש הבשחמה
ג ישהל ןפוא םושב היה רשפא־יא לבוקמה ןונגסב .וז השדח הביתכ תרוצ ידי־לע
.תימינפ החישו הבשחמ־ךלה רואית לש וז הרוצב קפומה םשור ותוא
ה נימזמה וצ הנוזה העיפומ :ויתויזה ךותל תבברתשמ תואיצמהו תוזהל ףיסומ םולב
ה תע .םולב לש ותבשחמ־ךלה תא הטיסמ התעפוה .ןהוכ ׳בג לש תשובה־תיבל ותוא
ת בכוש היתחתש תיחרזמ שמש ,םימגאו םירה ,תוידגא תויחרזמ תונומת האור אוה
ש חלמ ,הכפמ םד ,השוב לש ןיי ,םידרו ןיב ןיעמ ,רדחב חרק ,הנבל ,המורע ,השאה
ם ולב ."םילשורי תונב הואנו ינא הרוחש" רישה תא הרש וצ הנוזה .הנושמ הרוצב
ר גיס ,יתריקי ,ןשעמ תוקוחר םיתעל" :םולב .הירגיס תשקבמ איה ,הילא רבדמ
ל ש לילג רשאמ רתוי םיבוט םיקוסיע הפל אוצמל רשפא ,םידלי־קחשמ ,םשו־הפ
ה ניא תושונאה" :(לעופ לש דגבב התע) םולב .״םואנ הזמ השע ,ךשמה״ :ו צ .״קבט
, קבטה תאו המדאה־חופת תא שדחה םלועהמ איבה ילאר רטלוו ריס .ןוקיתל תנתינ
, ןורכיזה ,בלה ,ןיעה ,ןזואה תא ליערמ ינשהו לוכיע ידי־לע הפיגמב תיממ דחאה
ו השימ איבי םרטב הנש האמ לערה תא איבה אוה ,תרמוא תאז .לכה ,הנבהה ,ןוצרה
, הנה .ונלש םיגהנמה לכה .םירקש .ימצע־דוביא .לכואה תא ,יתחכש ומש תאש ,רחא
: םינומעפה (םיקוחר םילדגממ םינומעפ לוצליצ) !ונלש רוביצה־ייח תא יאר
־ שאר לש תרשרשו דגבב) םולב .ןילבוד תייריע שאר !דלופואיל ,בוש בבותסה
ן יקתהל בטומ ,קוד־תרונו יו׳ג־טנומ ,הדנוטור ,יוק־םניא ,יוק־ןרא לש םירחוב" :(ריע
ת אז .דיתעה לש הקיזומה יהוז .רהנל דע תומהבה־קושמ ,רמוא ינא ,תילמשח יספ
נניפה לש תויזהה תיינאב םינקתפרהה םיקךרךנווה ? בוטה ימל .ילש תינכתה איה
ם יעיפומ ."דיתעל ונלש ריעה־שאר ייחל דדיה שלש םימעפ שלש" :רחוב ."םיס
ר בעשל ריעה־שאר םהב ,םולב לש וידי תא םיצחול םיעודי םיחרזא ,םידיפל־יאשונ
ב וחר אורקל עיצמ אוה ןכו ,דלונ וב תיבה תא טשקל ךירצש זירכמו ותוא ךרבמה
ם ינומהל וגאד אלש הלא תא םישאמ אוה וב שגרנ םואנ עימשמ םולב .ומש לע
ה עימשמ תרומזת קוחרמ .םולבל ףכ םיאחומו םיעירמ ,םיפסאתמ םינומה .םידורמה
ם ילקד םיפפונמו םילגד םיכשומ ,םיירסיק םירשנ םע םיברקתמ םיפפותמ ."ירדנ־לכ"
ל ש ויחא השארבו העיפומ הכולהת .יחרזא לגד ףפולמ ףנומ רויפיפאה לגד ,םייחרזמ
ם יגצוימ םייעוצקמה םידוגיאה לכ ,תותדה לכ לשו םירוזאה לכ לש םיגיצנ ,לנראפ
ו תוא םיבישומ .רדוהמ דגבב ,שאר־יוסיכ ילב ןוחצינה־רעש תחת עיפומ םולב .הב
בגה ,םידרו־ילע וילע תוכילשמ תוספרמהמ תורבגה .תיללכ תושגרתה .ןבל סוס לע
.םיעירמ םיר
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. "תחאו־םישולש ןב הארנ אוה קחודב 1 םולב והז םאה .םיהולא םשב״ :עימשמ חפנ
ר יסהל ? םלועה לש רתויב לודגה ןקתמה ,םסרופמה םולב הז םאה״ :םירמוא םירחא
א וה ןיאה" :תירנוילימ .(תושחלתמ םישנ .םיעבוכה תא םיריסמ םלוכ) ״1 םיעבוכ
ת א םיהולא ליצי" :םלוכ ״...! הז םדא הארש המ לכ״ :ה ל ו צ א ה מ ה ש א ״? אלפנ
ק וחה תדימ יפל גוהנל ונממ שקבמ ףושיביכרא .םלוכל הדומ םולב ."1־ה דלופואיל
יבלמ .ןמשב ותוא חשומ ףושיביכראה .חיטבמ םולבו ,דנלריא ירוזא לכב םימחרהו

ה נשמכ ריזו הנממ אוה ,םינומא־תעובש ול םיעבשנ םיכיסנה ,רדה ידגב ותוא םיש
. ול םירסמנ ןילבוד תוחתפמ .השאל הכיסנ אשונו הנושארה ותשא תא שרגמ ,ול
ו סנכית םתא ,האבו־תשמשממ השדח הפוקת ,םיבוהאה יניתנ" :רמואו םאונ םולב
, םולב ירבד תא לבקל ןיאש קעוצ להקהמ והשימ ."םלשמולב ארקתש בהז־ריעל
ה ווצמ םולב .םגיגה אוה יתימאה ומשו םסרופמה תוריעבה ריעבמ םצעב אוהש ןויכמ
ם ולב ידגנתמ לש םתומ לע םג םיעידומ .חתות ידי־לע הרונ אוהו ,דימ וב תוריל
ם יפחדנ םישנא .םירפס ,לכואו ףסכ להקל םיקלחמ ,תודעו ברקמ ,טנמלרפה ברקמ
ת א ןתונ אוה .םירויעו םינקז קבחמו םיידי ץחול אוה ,וב תעגל םיצורו םולב לא
, סה תואל עימשמ רפוש ."םיהולא ותוא ךרבי" :םיזירכמ םיחרזאה .ןצבקל וליעמ
, ןיליפת ,הדגה ,תלד ,למיג ,תיב ,ףלא" :ארוקו הליגמ הלגמ םולב .ןויצ לגד ףנומ
, םיזנכשא ,תוצמ ,הוצמ ,הוצמ־רב ,תירב־ינב ,הנשה־שאר ,הכונח ,רופיכ־םוי ,רשוכ
י מ׳ג ."(ינוריע רזע־דיקפ ,ירנה ימ׳ג ידי־לע ארקנ ימשר םוגרת) תילט ,עגושמ
ת חת טפשמב לפטי רתויב ילותקה ודובכ .חותפ ןופצמה לש טפשמה־תיב" :י ר נ ה
ם לוכ .תויעבל תונורתפ םינתינ .םולשת אלל תיטפשמו תיאופר הצע תנתינ .םיימשה
י דפ ."ןדעה־ןג תפוקת לש הנושארה הנשב ןילבוד הנמאנה ונריעב ןתינ .םינמזומ
י דפ ."ידידי ,םתוא םלש" :םולב "?םיסמל רשקב תושעל ילע המ" :דרנו א יל
, תותדה לכ דוחיא דעב אוהש זירכמ םולב .תוכשמנ תולאשה ."ךל הדות" :ד ר נ ו א י ל
ה נידמב תינוליח היסנכ ,תישפח הבהא ,ישפח ףסכ דעב אוה ,תורבידה תרשע דעב
ם ולב תא םישאהל םיליחתמש םישנא םימק בושש ךכב רמגנ ןויזחה לכ .תינוליח
.תונוש תומשאהב
. ותבוטל דיעיו אוביש ,ןגילומ אפורה תרזע תא םולב שקבמ שדחה לנובירטה יגפל
ך נה םאה ,םולב" :לוק עמשנ בוש .תוערפה לעבו ינימ־וד אוה םולבש זירכמ אפורה
ו תויה תא חיכוהל ונממ םישקבמ ."תרמא התא" :םולב ״? דוד ןב וא ףסוי ןב חישמה
ר ויפיפאה חילש .םינוש םיסנ השועו םילוח אפרמ אוה .םיסנ תיישע ידי־לע חישמ
, ךונח תא דילוה חונו ,חונ תא דילוה השמ" :םולב לש סוחייה תמישר תא ארוק
, הדוגא תא דילוה םייהנגוגו ,םייהנגוג תא דילוה ןרולה־ואו ,ןרולה־וא תא ךונחו
, ןורושי תא דילוה שריה־הלו ,שריה־הל תא דילוה םיעטנו ,םיעטנ תא דילוה הדוגאו
ו משו םולב תא דילוה גריוו ,גריו תא דילוה יהטבמוסו ...ייק־קמ תא דילוה ןורושיו
ס ינכה ןכ .םייריאו םיידוהי תומש לש תבורעת שי תאז המישרב ."לאונמע ארקנ
ה בשומ ,םיעטנ־תדוגא ןוגכ ,םויה ךשמב םולב טלקש םיגשומ המישרל םיו׳ג
,םולב לש ויבא תדלוה םוקמ ,יהטבמוס םשה ןאכ אצמנ ןכ .זא לש הניתשלפב
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ר מגנ תויחישמה ןויזח םג ."לאונמע" ילמסה םשה ףוסבלו ,גריו היה םדוקה ומשש
ל וקסי םעהשו ,לזאזעל םעה תאטח תא אשי םולבש זירכמ רפושה־עקות .תומשאהב
, הירטסאמ ןילמל ,לעילב ול םיארוק ןומהה ןמ םישנא ינש .םולב תא םילקוס .ותוא
. םולבל ביבסמ הרודמ םיתיצמ ןילבוד לש שאה־יבכמ .היפעלובא ,רקש חישמ
ת ונב ,יל וכבת לא" :זירכמ תובהלה ןיב םולב ."לאל הדות" םיזירכמ םיחרזאה
. היוללה הרש הלהקמ .ןדעב ללפתיש םולבמ תושקבמ ןירא תונב ."(דנלריא) ןירא
, ןועגש לכה" :זירכמו הל הנוע םולב .תרבדמ הנוזה וצ בוש ןאכו ,ףרשנ םולב
ת שובה־תיבל םולב סנכנ התע ."תויהל אל וא תויהל ,םיתמה לע רעצ ,תדלומ־תבהא
. "אנעשוה ...ירישו ךירעש תא יחתפ ,םילשורי" ריש עימשמ ןופומרגה .ןהוכ ׳בג לש
ל ע זירכמ אוה ןכו ,סרהנ לכהש זירכמו לפונ ןבל בכוכ .םיימשב עיפומ טיבש
.עיפומ והילא .הינשה והילא־תאיב
ת רשפאמ תונוזה־תיב חתפ לע לבלובמהו ףייעה םולב לש תאזה תימינפה החישה
א טבל וז תימינפ החיש הרשפיא יגולוכיספה רושימב .רבחמה לש תורטמ המכ אטבל
ד יקפת יולימל דעו תונוילע תשגרהל דע ןואכידמ ענה ,םדאה לש חורה־יבצמ תא
ם ישעמ לע המשא שח אוה ,ןואכיד לש חור־בצמב םולב אצמנ הליחתב .ןברק לש
ך כ ךרוצל .תימצע־המשאה לש בצמב אצמנ אוה ןכלו ,םויה ךשמב ול ורקש םיינימ
ם יטילחמש דע ,םינוגמ םישעמב ותוא תומישאמו םישנ לש תויומד ןתוא לכ תועיפומ
ב צממ .המשאה תשגרהמ ררחתשמ אוה ,תימצע־הלמח בורמ ,זאו ,גרוהל ואיצוהל
1  ול םיעירמ לכה ,ןילבוד תייריע־שאר השענ אוה ,םמורמ חור־בצמל םולב סנכנ הז
ם ייטרקומדו םייתרבח םינוקית םתוא לכ תא עצבל טילחמ אוה ודיב חוכהש ימכ
. הלפשהבו אווש־תומשאהב ןויזחה רמגנ בוש .ימואל רוביג השענ אוה .םהילע םלחש
ף וסבל ,םיסנ השוע ,םילוח אפרמ אוה .חישמכ םולב לע םיזירכמ ישילשה בלשב
.ןברקל הלעומו רקש־חישמכ זרכומ ,לזאזעל ריעש השענ אוה
ו נוימדב שדחה סותימה תא תונבל רבחמל תימינפה החישה תרשפאמ יתימה רושימב
ן ונגס .םדאה־לאה לש שדחה םופיטה־בא השענ ,םולב ,םדאה וזכ הרוצב .ורוביג לש
ה נומאה :תוישונאה תופיאשה לכ לש טלחומ םזיטרקניס ללוחל םיו׳גל םג רשפאמ הז
ו תעפוה וא ותולגתהב תירצונה הנומאה ,חישמה תאיבב תיגולוטכסאה־תידוהיה
קעבש ,םיינידמ־םייתרבח םינוקיתל ינרדומה םדאה לש תופיאשה ,עושי לש הינשה
ח ונימב סיו׳ג שמתשמ הזה םזיטרקניסה תשגדה םשל .הווקמה העושיה אובת םהיתוב
.וננמז לש ילרבילה־ילאיצוסה חונימבו ירצונ־ירבע
י רה ,ישונאה םוחתב ראשנ אלא ילטנדנצסנרט ונניא סיו׳ג לש סותימהש רחאמ
ן כו ,ודגנכ םקש םדאה תא גורהל םולב הווצמ ולש תילרבילה הזאטסקאה אישב
ת א שרגל חכוש וניא ואישב םולב שיאה .וידגנתמ לכ לש םתומ לע ול םיעידומ
ם יימיטיגל םהינשו ,םדאב הז דצב הז םינכוש ערהו בוטה .הכיסנ ול תאשלו ותשא
ם ולבל ול תואב ולאה תויגולוטכסאה תויזההש הדבועה םצע םג .םדאב םיידוחייו
ל אוש והילא .תונוזה־תיבב וינפל עיפומ והילא .תילמס איה תונוזה־תיב חתפ לע
ףיסומ אוהו "?םינכומ םתא םאה ,ינוק יאל תינש עושי עיפוי םא" :םיחכונה תא
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 :רמוא אוה ןכו .עושי־וצ ,עושי־םולב ומכ ,עושי םשה תא םיחכונה תומש לכל
 .הנוילעה תושיה ,הזמ והשמ םכב שי .הזה ימסוקה חוכה תא שיגרהל אוה םכדיב"
 ןתומדב תומלגמ תונוזה וליפא ."...המאטוג ףתכב ,עושי ףתכב תעגל םילוכי םתא
ארה תועמשמה תא סיו׳ג לצא לבקמ לא־םדא גשומה .לאה־םדאה תא ,עושי תא
 ןייה תייתשו שודקה םחלה תליכא ידי־לע ויפלש ,ירצונה טסיראכואאה לש תינוש
 לכש יפל ,םדא לכל למס אוה עושי .עושי לש ומדמו ופוגמ קלח םינימאמה םישענ
.יהולאה תאו ישונאה תא ובוחב ןמוט טרפ
 ותלפשה ידי־לע ,רתויב הלפשה ותגרדל םולב דרוי ןהוכ ׳בג לש תונוזה־תיבב
 תונוזה לכ .היח־ישעמ תושעל ,עברא לע לוחזל ותוא החירכמ איה .תיבה־תלעב ידיב
 הגרדל דרוי ולש תימצעה־תולדגה אישמ ,בוש .םולב לש ותלפשהב תופתתשמ

.תווצקה שגפימ .רתויב הכומנה
 ־תיב חתפב םולב לש ויתויזה תא ליכמה קרפה הנוכמש יפכ ,הקריק לש הדוזיפאה
 איה ,(תויחל התיב יאב תא תכפוה ,האיסידואב הקריקל המודב ,ןהוכ ׳בג) תוגוזה
 הגרדלו תוממורתהה אישל עיגמ רוביגה הבש יפל ,"םסילוא״ב הבושחה קפס ילב
 הב רבועו תועש 16 ךשמ ןילבוד ריעב דדונ םולב ונרוביג םלוא .רתויב הלפשה
 זאמ ,תובר םינשל קקזנ ןורחאהש דועב .סואיסידוא רוביגה ומכ םילוגליג םתוא לכ
 םילשמ םולב ונרוביג ירה ,הפולנפ ותשא לא ותריזחל דע היורט המחלמל ותאצ

.דחא םוי ךשמב רבדה תא

למסכ םולב יטילופומסוקה ידוהיה
 ונימיב ןיא .יטושיק־ןודה יטילופומסוקה ידוהיה ,למס אוה םולב ישונאה רושימב םג
 .שולתה ידוהיה ןמ חורה־תונחט דגנ םחול לש דיקפתה יולימל רתוי המיאתמ תומד
 אוה םולב .תיריאה ותביבס לש תוישרשה דגנכ ודימעהו םולבב רוחבל ביטיה םיו׳ג
 ומואנב רבכ וניאר תאז .תויטסילאידיאה תומסיסה לכ ,םיבוטה םירבדה לכ דעב
 יטושיק־ןוד בל־בחור ןימב הבר הדימב גהונ אוה וייחב םג םלוא .היריע־שארכ
.סלקלו געלל םשומ אוה םולב לש ולא תובוט תונווכ ללגב הקוודו ,ותביבס יבגל
 לע ןילבוד לש הירפסב וירבח םע ותחישב .םולב ידוהיה ורוביג םע ההדזה סיו׳ג

 ריפסקש לש תויומדה לכש ולש הירואיתה תא חיכומ סיו׳ג—סולדיד ןפיטס ,ריפסקש
 וליפא .ויבא לש חורה םג אוה ,טלמה אוה ריפסקש .אוה־ותוישיאמ םיקלח ןה
 האוולהב קסע ופוג אוה ףאו תיבירב־הוולמ היה ויבא זריפסקש םע ההז קולייש
 םיחוקל ריפסקש לש ויתוזחמב םיעוריאה לכש וירבחל חיכומ סולדיד ןפיטס .תיבירב
 ורוביג םע ההדזמ םיו׳גש רושיאה תא לבקל שי ןאכמ .םינושה םהיבלשב ,וייחמ
 תיחרכה הדלוהכ תוהבא" :רמוא סולדיד ןפיטס .ינחורה ויבא תא וב האורו םולב
 ...דיחי ריציל דיחיה רצויהמ תילוטסופא הדלוה ,יטסימ בצמ והז .םדאל העודי הניא
 ־ויבא םע תוהדזהל סוי׳ג לוכי אל וייחבש רחאמ ."תיטפשמ היצקיפ איה תוהבא
 םויקב רופכל יאשר ומצע האור אוה ,ינחור רשק םהיניב היה אלש יפל ,ודילומ
ינחורה ויבאכ םולב תריחב םלוא .שדח ינחור בא ול רחובו לבוקמה ןבומב תוהבאה
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־ ריעב ראשיהל סיו׳ג היה לוכי אל .עודיכ .תורחא תוישיא תוביס ללגב םג האב
, וריעו וצרא יגב לש תינוציקה תוימואלה םע ותוהדזה־יא ללגב ןילבוד ותדלומ
ם יו׳ג לש ותודגנתה .תואמצע תגשה לע הילגנא םע תשאונ המחלמב זא ויהש
ו דגב וצרא ינבש ,ימואלה גיהנמה לנראפ םע ותוהדזהמ םג העבנ תיריאה תוימואלל
ן מזב תואמצע גישהל הנורחאה תורשפאה תא ודביא ךכ ידי־לעו ,עירכמה עגרב וב
ל כ תא ףיקהש ,דנלריאב היסנכה ןוטלש םע רשפתהל םיו׳ג היה לוכי אל ןכ .בורקה
ת א הארו דדנ דנלריא תא בזעש םיו׳ג .קוריה יאהמ תוחתפתה ענמו םייחה ימוחת
ם עה ןיב תוהז םג האר ןכ .םוקמ לכב םילוג ויהש םידוהיל המודב הלוג ומצע
ם יטלשב םהינש ,רז ןוטלש ידי־לע ואכוד םהינשש ,ידוהיה םעה ןיבל ללכב יריאה
.תופפוח תדו תוימואל םהינש לצאו ,טלחומ ןפואב תד ידי־לע
. םתוא רסח היה םיו׳ג לש ודילומ ויבאש םירבד םתוא לכ תא וכותב םלגמ םולב
. תומדקתמ תועד לעב ,ותביבסב תוירבל רזוע ,םוחר בא ,רוסמ לעב אוה םולב
, ירטנצוגא ,וידלי תא חינזמ ,ןייתש ,ער לעב אוה ,רפסב סולדיד ןועמש ,םיו׳ג לש ויבא
, ןועמש ויבא תא סיו׳ג ץירעה ובל רתסב םלוא .דבלב םייצראה וייוואמ ליבשב יח
, ותביבס יניעב הבולע איה םולב לש ותומדש דועב ,תדבוכמ איה רפסב ותומד ןכלו
.טושיק־ןודל המודב תונמחרו געל ררועמ אוהו

םייחה תועפותל יטנלאוויבמאה סחיה
י פלו ,ויבא תא בהואו אנוש אוה .יטנלאוויבמא אוה םירבדה לכל םיו׳ג לש וסחי

ו יתויחאו ויחא ןיב דיחיה היה אוה ,"יחא רמוש" ורפסב ,םיו׳ג ואלסינטס ,ויחא ירבד
א ל תאז־לכבו ,תירצונה היסנפהמ שרפ אוה ז ףוסה דע ויבא תא ץירעהש םיברה
ה מארדה ?הלש םיסכטל תילארקס תיגאמ תובישח סחיל ףיסוהו הנממ ררחתשה
ו ניארש רבד ,הב לזלזל ידכמ תישונא ול התארנ ןברקכ הלעומה לאה־םדאה לש
ו תויהב .ותדלומ לא םג םיו׳גל היה סחי ותוא .רוציל הסינ ותואש שדחה סותימב

ם יחכונה דחא רפסמ הב החישב ףתתשמ אוה "ישפחה םדאה" ןותעה תכרעמב
ם דקש םאונל דוגינבו ,רעונל וירבד עימשמה רולייט םשב דחא לש ימואלה ומואנ לע
, םירצמב השמ תא המגודכ רולייט איבה ,תיריאה ןושלה תאייחהל דגנתה רשא ,ול
, תירצמה תדה תאו תוברתה תא לבקל םידוהיה םיבייחש וענכשל הסינ ירצמ ןהוכש
ת וברתה תא ,םידוהיה ,םתא ולבקת אל עודמ" :רתוי ההובג המר לע תודמועה
! םידדונ ןאצ־יעור לש םיטבש םכנה םתא .ונלש הפשה תא ,ונלש תדה תא ,ונלש
. עדונ־אל ימוקמ לאל םיללפתמ םתא ...רשוע אלו םירע ןיא םכל .לודג םע ונחנא
ם ורוה ,םיריזוא ,םיסיא לש םהירוגמ םוקמ ,דוס יאלמ ונלש םיראופמה םישדקמה
ל ע הבוגתכ ."חוכ־תברו הרידא םירצמ ,הינב םיטעמו השלח לארשי ...ער־ןמאו

, תוינילבוד תולותב יתש :םיפיזשה לשמ תא םולדיד עימשמ טהלה אלמ הזה םואנה
. ילבנוב בוחרב ,םינש שלשו־םישמח הינשהו םישמח תחאה ויח ,תוקודאו תונקז

ה טורפל הטורפ וכסח וז הרטמל .ןוסלנ־דומעמ ןילבוד תא תוארל וצר ולא תונקז יתש
ולטנ ,ןהיתועבגמ ושבח ,הספוקהמ ףסכה תא ואיצוה ףוסבל .המודא הספוקב
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ק יקש ונק ןכו ,םחלו רשב ונק ףסכהמ קלחב .תבשח ידגב תא ושבל ,ןהיתוירטמ
ת חאה ודדוע ךרדב .לדגמב תולעל ולחהו לדגמה רמושל הסינכ־ימד ונתנ .םיפיזש
ולא ךרובי" ,תדרל ומייא ,השודקה הלותבה תאו םיהולא תא וכריב ,התוער תא
. לופי דומעהש דחפל ולחה םייתניב .ךכ־לכ הובג לדגמהש ועדי אל ןה — "םיה
ת רוחרחס ופקתנ ,תונושה תויסנכה תומש לע חכוותהל ולחה תוגגה תא ןתוארב
, םתוא לוכאל ולחהו התוערל תחאה ןיב םיפיזשה קיקש תא וחינה .ופייעתה ,הלעמל
.הטמל םיניעלגה תא ןקרזב
ה יהי ףייע תואמצעה תגשהל ויצמאמ בורמ ,תולותבה יתשל המודב ,יריאה םעה
י רחא ,יריאה םעה .שממ יאובנ היה םיו׳ג לש לשמה הז הרקמב .גשיהה ןמ תונהילמ
.ןוזחל םאתהב ותנידמ תא תונבל ליכשה אל ,תואמצעה תגשה
ם ירקמה דחאבו ,ינידמ חוכב יללכ לוזליז ידיל האיבמ םיו׳ג לש תימסוקה הפקשהה
ו ניאו רבוע לכה ,"םויה תויחלפ תונידמ ןה רבעה לש תוירפמיאה" :זירכמ אוה
ל ש ותובישח םג םלוא ,םדאה לש ימצעה םויקל קר תובישח סחיל שי ןכלו ,עובק
ן יב ןמז לש דאמ ןטק חוויר .ןמזב ןטק דעצ יננה ינא" .תיספא איה ומצע םדאה
."לובג אלל םלוע ,היהי דימתו ,ךידעלב ןמזה לכ התע האר ...םיחוור לש םירצק םינמז

תימסוקה המארדב ףתתשמכ בושח םדאה
א לב ןמזה לש קבא־רגרג אוה םדאה םג ,ףולח־ינב םה םימואלהו תויורסיקה לכ
ה מארדה לש קלחכ קר בושח השעג םדאה .וירחאו וינפל םייק סומסוקה ,תובישח
ל כלו ןמיס לכל תילארקס תובישח תקנעה לש הרקמב קר תאזו ,הלודגה תישונאה
.םייחה תועפות לכב תיהולא תולגתה לש התייארב ,תוא
ק ומע ןבומ אוצמל ידכ ואב ומעמו היסנכהמ םיו׳ג לש ותוררחתשהש ןבוי ןאכמ
ן ה ,הנידמכ הומכ ,תילותקה היסנכה .תויולגתה שפיח אוה .םייחה תועפותל רתוי

ן בומ הזיא םהל היהיש חרכה םמצע םייחה םלוא ,ףולח־תונב ,תויצרא תועפות

.םאה תבהא קר תמייק ישונאה רושימב .ימסוק
ק ר הכזיש ,רעוכמ ,וידימלתמ דחא יבגל םולדיד ןפיטס לש וירוהריה םה םיגונ
ר ענש בשוחו םיאכדנהו םיאכלחה םע אוה ההדזמ דימתכ םלוא .תוירבה לש םגעלל
ו תוא האשנ יהשימ" :והשימ לע בוהא היה וימגפ תורמל ,ותודליב והומכ ,הז
, הילגר תחת ותסמור םלועה ץורימ תעונת התיה הידעלב םלוא ,הבלבו היתועורזב
י שממ םאה .הנממ באשנש ימימה ומד תא הבהא איה .תומצע אלל סמרנ שמר
"?םייחב דיחיה ישממה רבדה הז םאה ?רבדה
ה כירצ איה .ילומ ,םולב תשא לש הכוראה תימינפה החישב רמגנ "ססילוא" רפסה
ן וימד ,קויד־רתיב ,וא — הלעב תמועל ,תויצראה תא ,הלודגה םאה תא למסל
ם יביכרה םהינש ,טשפומהו יצראה ,הלא תודוסי ינש .טשפומה דוסיה אוהש — הלעב
.םייחה יביכרכ ערהו בוטה תלבקב קר ןבומ שי תועפותה לכל .םלועה תיווה לש



הכולמ לע םולח :>חרז תירונ

 רבןמה ךרד? ןלה דוד
 ,םיצירע תפ ונוימדו

 ,רימקה לוחה תא חורה
.םיצורעב בהז וכ?ע םיליממו

 ,ול וצרח םידז ןושל םיבכוכה
 ׳רק הליל? רפרפ תמ חרי
תומחלמו םישנ עדי דוד
.רבדמה תא עד;

 ,םלמ חיר וחירה ,ופשנ םילמ?
 ,ויתועורזב ותוא לסרע לוחה
 ,םופתכ תנבל ופשח תונויגהה
.בהז וכ?ש םיצורעב תונומראו

םיתמל שי דוע המ

 םיתמל ועי דוע המ
 םמוק לע םירע ואד!?? םא
 המוח ,רדג ונ?; םאו

 ,םיענב ףלא ולפא
 רתוי קמזזל ולפוי אל םא
 ,םירחאה ךות לא
 תחא ה;סנפ וא תובהאו םירפס
 .דעוצ? תינונס ומכ הרתונ דוע??
.םירפצה תדידנל רבעמ
 הרק אלו םח אל תוצרא ש;.
 .םירפצה יגשמב םויק ןהל ןיאו
 ואךקו םא םיתמל ש; דוע המ
 ,םמוק לע םירע
 קתקתמ ןמע חיר הלולל םאו

 יריחנ לא דאכ רדוח
.ירעש שרשב זחוא
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סיגמחה לוגיר ומכ

 םינמחה לוגד ומ?
 ,שמ#ה רחא
 ןוצר יפולע
׳םיבס
 תודובכ תונורטמ
 ,תשקע הול?? ןימב
 לועבג קחרמ?
 .םיבשנזה ליכךמ
 !רואל יברק לכ
 ,ץ?ק םוי יאקח?
 םביהןהן אוב
 .ןויגהה תוצק דע
 םינמחה ומכ
 ,ברעה ךות? תאשל
 שמשה ןקויך תא
.ןוילדמ?



תירבע הפקשהב םלוע :ןורוח .ג.ע
החיתפ רבד :ןושאר רמאמ
ע יקר תחת ,ומוקמב ,ותמדא לע םקש ריעצ םע :וניניעל הווהתמ שדח ירבע םואל
א וה ליחתמ ןכ ורגבתהכ .העידיה־א״הב "ץראה" ,תרחא אלו תאז ץראל דחוימה
ד וגינבו ,תוחפל יתרכה־תת חרואב ,רמולכ !עבטה־ךרדב ,תיאמצע העדות חתפל
.רפסה־תיבב (לבקל ברסמ וא) לבקמ אוהש ךוניחל
ם ימרוגה דצמ דודיע לכ ריעצה םעל ול ןיא תענמנ־יתלב תורגבתה לש הז ךילהתב
ו א ,תיעבטה החימצב ללכ םישח םניא וללה .ךפיהל .לארשי־תנידמב םיימשרה
ם ג שי ."תינענכ" ןטש־תייטסכ וליפאו ,תירבצ רעונ־תלחמכ התוא םינגמ םהש
ל כשומ :"תידוהי העדות" ארקנש המ לש יתוכאלמ חופיט לע ,הפורתל ,םיצילממה
ה עדות רסוח לע תוסכ ןעמל ,הצילמ אלא וניא ונימיב רשא ,ירסומ־קפס ,ימואל־יומד
.יהשלכ
ם ירובס ןכל .ונדיתע לכ תא לפרעמה ,ינידמהו ינחורה ,רבשמה רקיע ןומט הזב
א שונ רותב אל :אלמ ףקיהב וב ןודל ,בל־םותב רבדה תא ררבל העשה העיגהש ונא
ם ואלה .ונלוכל ךרע־בר ןינעכ אלא "םינענכ״ו "םידוהי" הלא־יא ןיב יסומלופ
?ול המיאתמה םלועה־תפקשה יהמו—והמ ,ירבעה

*

ל כל תסחיתמ המשל היוארה תימואל העדות :ונלש אצומה־תדוקנ תא דימ שיגדנ
.ואולמו־םלוע לא השיג איה—םוקיה
ו נתנווכ .דבלב תויטרפ תועד לש ןבומב "תופקשה" ינימ לכב הפ ןודל ונאב אל
; הזכ אוה רשאב םדא־רוביצל תפתושמה הייארב אוה רבודמה .רתוי תללוכו תיללכ
ן יינעמה םלועה יכ .ויכרד תא תעבוקהו לבתב הז רוביצ לש ותדמעמ תעבונה הייאר
ש ונא ןויסנב םצמטצמ אוה ןיא ,םינפ־לכ־לע .יטרפ אלו ירוביצ והירה ןאכ ונתוא
ץ וחמ םג ,בחרמבו ןמזב ,החוורל ערתשמ אלא ,שיאו שיא ירוהריהבו ,םימי־רצק
ו תוא אלא הקווד ישיאה דיחיה תא אל םיישונא־לעה וידממב ףיקמו ,טרפ לכל
,"םואל" םשב ול אורקל רתומש "ירוביצ דיחי"
ל כב ,םואלה ייח לכב הרושק וז תואר .ןאכ רבודי ,אופא ,תימואל תואר לע קר
־ תירוטסיה םלוע־תרגסמב איה תינתומ ןכ לע ז דיתע תארקל וישעמו רבעב וישרש
םדאל םג יחה רוביצל םג תיזכרמ איהש טבמ־תדוקנמ תאצוי רמולכ ,תיפרגואיג
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, וצראל—רתויב ישחומ ןפואבו ,ותוברתל ,ויתודלותל תיזכרמ :וכותמ ףיקשמה
.םואל לכ לש יעבטה עקרל
־ תפקשה" לכ ,תרחא הרבס לכ ןיבל תימואל תולכתסה ןיב ינורקעה לדבהה הזב
, תוילסרבינוא ןה וללה .ןויעה תורוצ רתיו ,היפוסוליפ ,היגולואיתב תילגתמה "םלוע
ז  םוקמ אלל םוהת ינפ־לע תופחרמ ,םהיתחתמו םיימשל לעמש המב תופוצ ,תולענ
.תואיצמ לש רואית אלו ,ןוימד ירפ :רתוי וא תוחפ ,ןלוכ ,ןה תומודמ ךכ ינפמו
ף וס־ןיא תדוקנמ ,קיר ללח ךותמ (םדא־ירוביצל) םדא־ינבל עיפומ וניא אצמנה יכ
ת ולכתסה קר ,ה ז ןבומב .תומדא־ילע םימיוסמ תואר־יזכרממ אלא !הלבק־ילעב לש
ת ונוכמה ןויע־תונפואו הבשחמ־תויטנ לכו ;תיתדבוע הרות ,תמא־תרות איה תימואל
ת ודהי ןוגכ—(תירבעב) "תו־" וא (זעולב) "םזי־" תמויסב םימייתסמה םייוניכב
. דבלב "הפקשה־יומד" לש םינוש םיגוסל תוכייש—םזינומוקו םזילאידיא ,תורצנו
ה שבימ ןמוקמ תא קיתעהל ןהל לק ׳וכו ,תויפוסוליפ ,תותד הללגבש הביסה ילוא וזו
.המדאב תשרתשמו םוקמב היולת תימואלה העדותהש תעב־הב ,השביל
ת ויהל ,ןיטקמו רצ רבד ךופהל ,רגתסהל תצלאנ תימואל העדותש תרמוא תאז ןיא
ש יו—הביט םצעמ איה תימוקמ ,קפס ילב ,לבא ."תיטסיניבוש" וא "תינמואל"
, םוקיה לכל תוסחיתה :תימלוע תופיצר לש הדימ םג "תונתרק" לש הדימ םג הב
.ומצע םואלל דעוימו דחוימה יפרגואיג־ירוטסיה ןויסנ ךותמ ךא

*

.םיטושפ םילשמ ינשב תאז םיגדהל יאדכ
. ..ז!ןיאמ קוחר :"קוחרה חרזמה" תועמשמ לע ילגנאה תא לאושה ינאפיה לשמ
, זכרמו ;עודי זכרמל סחיב .א .ז ,יסחי ןפואב אלא םעט ול ןיא הזכ יוטיבש רורב
, ינאפיה יבגל ,ןכל .םילכתסמ ונממש רתא לכב אצמיהל לוכי ,ץראה־רודכ ינפ־לע
א וה ,ינאפיה לש ,ולש קוחרה חרזמהו !רתויב תיחרזמה היסאמ ליחתמ ברעמה
.הקירמאב
ו נמוקימ תא תוניצרב ונקדב אל ןיידע יכ .וז תינאפי החידבמ תלעות קיפהל לכונ
ו יה וליאכ ,"ןוכית חרזמ" לע וא "בורק חרזמ" לע רבדל ונא םיפיסומו ,ימואלה
ה יפרגואיג לש היניעב הארינ םייחרזמ יכ ףא ,הנהו .ונבצמל םיכייש וללה םיגשומה
, זכרמב ,ךוותב ונחנא רבד לש ותימאל לבא .ברעמב ונא ירה היסא יבגל ,תיברעמ
ה קווד אל) ןוכיתה םלועה אוה ונרוזאו ,יאמצע ףיקשמ לכ אצמנ וב םוקמב

י נפמ אלא ,וב עירכמ םרוג אוהש ,ןוכיתה םיה ללגב קר אלו—(ןוכיתה חרזמה
.תימצע־הרדגה ףקותמ ,ונמצעל ינוכית ונמלועש
ל מס והז :ןינעל תידדצ הלאש וניא לארשיב ררושה םייפרגואיגה םיחנומה לובליב
, םיירבעה ונימדוק םלוא .םויה דע תימואלה ונתומשגתה רסוחל ,םימוחת־בוריעל
־ לכ רובטב ,עצמאב ,"םדק״ו "םי" ןיב ובצינ :םמוקמ תא ועדי םה ,םדק־ימיב
.ץראה
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רצה הקילבופירה דסויה זאמ :םואלה לש תירוטסיהה ותופיצרב עגונה ,רחא לשמ
, ("םואל״כ םימגרתמ ונירה ותוא ,א3סס!1 לש ינרדומה ןויערה רדגוה הבש) תיתפ
ה מ ."םיילאגה וניתובא" לע ,רפסה־תיבב ׳א התיכמ לחה ,תפרצב דלי לכ דמלי

ןרבדה שוריפ
י מ ןיא ףא .תונעזג לכמ רתויב תוקוחר ,היתורוסמו התוברת ,תפרצ תנידמ אלה
־ גאר׳פהש עודיו .הקווד םילאגה יאצאצמ ,םבור וליפא וא םלוכ ,םיתפרצהש ןעטיש
ב שחב הז ןיא םג .םיינאמרג םישלופ ויה—?13006 תפרצ תארקנ םמש לעש—םיק
.תוברתהו הפשה יפ־לע ,"יניטאל״כ ומע תא ראתמ יתפרצ רשאכ הריתס
־ יא עריאש לכ :םתסה ןמ ,תיצרא איה השוחתה ."םיילאגה וניתובא" :תאז־לכבו
ה ילאגש תויהו .יתפרצ ערואמ אוה ,הלא המדא־יבהוא הינב תוארב ,וז המדא לע םעפ
א לל ,"תובא״כ םיסנכנ םילאגה םג ,ץראה תודלותב רכזנה ןושארה ללוכה םשה אוה
.ותוהמב יצרא ,םמלועכ ,םמואל .םיתפרצה לכ לש העדותה םרזל ,הערפה

*

, תיצרא־תירבע הפקשה רמולכ ,ונתוא ןיינעמה םוחתב ,וז תועמשמב תימואל הפקשה
ם ירזה תונויער לילב ,הרגיש תספות קירה המוקמ תא .לארשי־תנידמב ןיידע הרסח
, וללה תוסיפתה תא ןיימל לכונ ,חותינה םשל .ונא־וניתוגאדמ םיקוחרהו ונתואיצמל

.םיישאר םיגוס השולש יפל ,תויתרגישה
ק פסל ,המ־תדימב ,היושע וז הארית ילוא םיבר יניעב .ת י א ר ק מ ה ה ש י ג ה (א
, "וניבא" םהרבאמ לחה ,תישארב רפסבש תובאה אלה .תימואלה השוחתה תושירד תא
ך ״נתה תא שרפל רשפא םג !םיתפרצה לש ״םיילאגה וניתובא״ל םדיקפתב םימוד
א יה ,"ץראה" רבע לע רפסמה ,וקלחב ידגא רופיס ,הלילע וא םימי־ירבדכ ולוכ
.םדק־ימיב ירבעה םלועה לכ לעו ,רבע וא ןענכ ץרא
ם יינרדומה םימעה ובאש םהמ םירוביח םתוא ןוגכ הירוטסיה רפס וניא ארקמה ,םנמא
ל לכב וניא—תוביתה־ישאר ודיעי ךכ לעו—ך״נתה .תימואלה םתרכה תורוצ תא
, קויד־רתיב) "שדוק־רפס" לש תרחואמה הסריגב רשאמ ץוח ,דיחאו־דחא רפס
ת ותדו תונושל םוגרתב ,םינושה תורצנה ימרזלו תודהיל שודק 1:("שדוק־ירפס"
, המלש הירפס הווהמ תירבעב ארקמה ,ומצעל אוהשכ לבא .לבת־תיצחמ לש
ך שמ םילוגליג הרבעו החתפתהו הרצונ רשא ,תוריתסו תורתסנ תאלמ ,םינוג־תבר
־ ינפלש םירחואמה םימיל דע הזנורבה־רותמ ,רתויו הנש ףלא לש תוחתפתה

.הריפסה
ש יאו שיא לוכי דימת יכ—לוכיבכ־תיארקמ קר איה רבודמ הילעש השיגה ,ןכבו
ם ישמתשמ ,"ילאלשי״ה ךוניחב ,ונלצא .אוה־ושקובמ תא ך״נתב ול תולגלו שורדל
ה ז ןיאו—תינויצ ,רתויה לכל ,וא—תידוהי הפטה יכרצל ,תרוסמ יפ־לע ,ארקמב
ם יעמשנ םניא ך״נת ירבד .רתוי הבחר תועמשמב תימואלה העדותה תייעב תא רתופ
םילבקתמ םה אלא המודק תירבע הירוטסיהל תודעו רמוחכ ,שממ תודלוה ירבדכ ןאכ
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: ללב םיהז םניא םירבדה ינש ירהו .התסריג יפ־לעו ,תודהיה תרותל תנעשמכ
ת רחואמה ,("לארשיו השמ תרות") תידוהיה תדה—הזמו ,ןומדקה ירבעה םלועה—הזמ
.שרפו שורפ ,אוצי ןושל לכב ,ךכל םאתהב השרופו ,ונממ השרפו האציש ,ויבגל
, תוסיפת לש ימואל־יתלב גוסל אופא תכייש ונרבעל תידוהיה השיגה (ב
.רתויב ירבע בשחנה ךמסמה רדגב וליפא
י קב וא ,תונשלבב החמומ וא תוינומדק רקחב ץורח וניאש םג ,חקיפ ארוק לכ

ת ודועת בכרהבש ברה ינושב ,ארקמה יעטקמ םיעטק וארקב ,שיגרי ,ך״נתה־תרוקבב
א וה םהיניב רעפהש ,לאינד רפסל הרובד תריש ןיב ןוגכ) חורו־ןמז ישרפה :ולא
ד הא ארקנה רפס ךותב תוליפכ ףאו ;(תירצונה היסנכמ תובאל םורימוה ןיבכ
ם יבותכה ,םיקיתע םירופיס ןיב לדבהה דאמ רכינ וב רשא ,םיטפושב לשמל)

ה שיגה :תרחא ןושל .(תודהיה תליחת ימימ ךרועה די ןיבל ,הכולמה תישארמ
.ונתושרל תדמועה ותרוצכ ,ירבעה ך״נתב רבכ תטלוב תידוהיה
ה כירעב הירפס לבא ,הקיתעה ונצרא־תוברת ידירשמ ,"תירבע הירפס" אוה ארקמה
ה רבע םדק־ימימ השרומה ,רמולכ .דוסו שרד ,טשפב ;תוטמשהו תופסותב :תרחואמ
־ יאב וא הרכהב םא ,"הרוזנצ" הרבע ;תוהמ־יונישב ,ידוהי דוביע לש הכורא ךרד

.הרכה

¥

ם יבתכמ תועבונה תופקשה הברה שי ירה יכ ,הדיחא "תיכ״נת הפקשה" ,אופיא ,ןיא
— תירוביצ תואנק וא היפוסוליפ לכ ,איהש העד לכ טעמכ תולתל רשפא םהבש ,הלא
ה קירפא־םורדב תיעזגה תונרגתסה לש וז וליפא וא ,לשמל ,"אתרק ירוטנ" לש וז
, דחי םלוכ לעופב םדבכל ןיא יכ ,רוחבל שי הלא לכ ןיב .רכו ,(^ס3ז1<1:<1:11)
— תידוהי הסריג תבוטל התיה ,ונלש לארשי־תנידמב ,התע־תעל ,הריחבהו .היבורעב
.תימואל ,תיתואיצמ ,תיאמצע תוננובתה לכ רדעיהב ,םתס תרגיש ךותמ
ו נלצא הנשרפתת יאדו ןה תיכ״נתה הירפסה םויס רחאלש תופוקתה :ןכ לע רתי
ת ומדב :״הלוגב לארשי־םע" ,"םלוע־םע" לש םלוע־תשוחת יפ־לע .א .ז ,ידוהי ןונגסב
, תוליבסו תופידר—לבס לש הבר־םוהתכ ;יצרא זכרמ אלל ,תודע־תודע לש הרוזפ
ת דה דקומ קר איה ,םצמצמה השוריפכ ,"לארשי־ץרא" ,הלא לכב .הוקתו םיעוגעג
ל גר־ילועכ םיסחיתמ הילא שדוק־ץרא ,(םהרבא יאצאצ לש קפוסמה "עזג״ה וא)

ע בטמ תדלומ אל —תידוהי הכמ ,"הלעמלד םיילשורי" ;םיירצונה םינבלצכ וא ,דבלב
.תקצומ המדא־עקרק לע
וירוטסיה םוש ,תידוהיה הרוזפה ירפוס לש םיבורמה םיבתכב ,אוצמל ןיא םג ןכל
. תודלותל אשונ המצע התאר אל תיתרוסמה תודהיה יכ .יאמצע ךרע תלעב היפרג
ק ר שדחתי ירה ,"רקשי אל לארשי חצנ" םאו ;"ינשה תיבה" ןברוחב קתינ טוחה
ד רפס ינטייפ לש הז ןומזפ—2"ז רבקנ יהת ןא־דע ,ישי ונב שרוש" .חישמה אובב
ןיבש םימיה רמולכ ,םייניבה־ימי תורוק לכ יבגל תידוהיה היפוסוליפה תא אטבמ
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ת ופיצר תמייקש הדימבו .אובי דועש םלועב ,"םדק־ימיכ" םתייחתל םירבעה תומדק
ל ש ,הרובק־לש־תופיצר וז ירה ,וניניבל ירבעה רבעה ןיב ,תודהיה ךרדב ,יהשלכ
.וירותסמל "חצנ״ה ,"שרוש״ה רתסיהב—רחמ םויל לומתא םוי ןיב לפא הליל

ק ר םידוהי לצא שדחמ העיפוה ,היפרגוירוטסיה ,תודלות תביתכש רבדה ינייפא
, ןבומכ ,ןאכמ תרדענ ,בונבוד דעו ץרגמ ,םלוא .תיפוריאה "תוללובתה״ה תפוקתב
, תוברת ישנאש הדימב .ונתוא תוניינעמה תויעבל תוסחיתה לכ ,תימואל תואר לכ
ר סח״ש תאז־לכב ושיגרה ,לארשי־תנידמב וא ,תינויצ תרגסמב םילעופה ךוניחו רקחמ
י נב) םידוהיה םינוירוטסיהה לצא אל ,שדחתמ םעל םיצוחנה םיגשומב "המ־רבד
ר וקממ ותוא לואשל וצלאנ יכ ,שדחה רמוחה תא אוצמל ולכי ("הלכשהה" רות
ה פוריא ידמולמ יפמ דומלל וכרצוה .א.ז ;רכנמ תולואשה םהיתורות בורכ—רחא
ר ז גוס ,ףסונ גוסל םיכייתשמה םיסופד וקתעוה ,יפוריא רצואמ ,ןאכמו .תיברעמה
.תירבעה השרומל רתוי דוע

¥

. הפוריא־ברעממ ,םיירכנה הלאה םיגשומה לש םביטב התע ןודל ונילע (ג
, תונפל ונא םיאשר .ידמל םינוש םינמזב םימרוז ולחהש תונייעמ רפסממ םיעבונ םה
ע קרה יוליג ,ןוויו אמור לש הקיתעה תוברתב ןינעה תייחת ."סנאסנר״ל ,לכ־םדוק
, תיניטאלהו תינוויה תורפסה ידומיל תא קר אל ודדוע ,שדחתמה ברעמה לש יתפומה
ו יתופשב ,שאר־דבוכבו דובכ־תאריב ארקמב וארק ןכל .שממ "םיהולא־רבד" הלא

ת רשוכמהו ,ך״נת תעידיב הרושקה העונת .א.ז ,תורצנה ברקב "המרופר״ה האב
ם יבתכב ואר ,םהיתודעלו םהינימל ,םיטנטסטורפה .שדוק־יבתכב שדוחמ עגמ ידי־לע

ו יתופשב ,שאר־דבוכבו דובכ־תאריב ארקמב וארק ןכל .שממ "םיהולא־רבד" הלא
, םיביריהו םינקותמה וימוגרתב ןכ ומכו ,("הנשי״ל םגו "השדחה תירב״ל) תוירוקמה
ת ינחור הכפהמ ,רהמ־שיח ,הררוע וז האירק .תיברעמ־ןופצה הפוריא לש היבינב
ת א רשא ,ןנימב־תודחוימ תיכ״נת היגולותימו הקיטסימ ,תרוקבו תוננובתה :הריבכ
ל קשמ יפלו ,16־ה האמב וצרפש תדה־תומחלמב םדה־תכיפש יפל דומל רשפא ןחוכ
ץ ייושב תיטסיניוולאקה הבנ׳ז ןמל—תושדח תונידמו תויליהק דוסייב יארקמה םרוגה
.םוניקואל רבעמ תירבה־תוצראל ומדק רשא ,"םידסימה תובאה" יבושייל דעו
ר שאמ רתוי) תויטנטסטורפ תולוכסא לש ןתעפשה ך״נתה־יעדמב תשגרומ םויה דע
ת ועדה םוחתב ןיידע תטלש איה ךא ,ונל הרז ,יאדווב ,ןתבשחמ .(תוידוהיו תוילותאק
 ךרד וללה תולוכסאה ורבע 16־ה האמה זאמ ,ןבומ ."ארקמה םלוע" יבגל תוינרדומה
, בותכה תא ןיבהל היה ךירצ בתכבש "םיהולא־רבד" תא תולגל ידכ .העיתפמו הכורא
ל ש םפוסב ךא .חיתודועת יגוס יפל התוושהל ,הקיתעה תירבעה תורפסב רוקחל
ת תרשמכ ,םנמא ,הלחה ך״נתה תרוקב .ארקמל הדיחא תועמשמ העיפוה אל םירקחמה
" החפש" התיה ,הנמזב ,תיטסלוכסאה היפוסוליפה םגש יפכ) הנומאל הנמאנ
תא גלפל קר םירתוסהו־םינושה תמאה־ישוריפ וחילצה ,םייתניב ,לבא .(היגולואיתל
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ת דב קפס לטוהו ,םירואנ בלב המלשה הנומאה המתש דע ,תוגלפל ירצונה ברעמה
ם לוע־תפקשה וא ,הקיתא ,היגולואית לכל ןמאנ דוסי וניא ארקמהש ררבוה .ןידו

.(תוידוהי וא תויטנטסטורפ ,תוילותאק ןהש ןיב) ול תוינוציחה
ת שורי לע רשאמ רתוי אמור תלחנ לע היונבה ,תילותאקה היסנכה ירה ,הדצמ
ה לילשב הסחיתהו ,תיכ״נת תעד בורב הריתי הכרב ןיאש דימת הדשח ,תודהיה
־ ימיב וניבהל ולכי םיטעמ קרש ,יניטאלה םוגרתל טרפ) יממע בינב "םוגרת" לכל
י מ ןיב רשי עגמ לכמ—קדצבו—ופקשנ תונכס קר .(הנוהכה ךותב וליפא ,םייניבה
ת ינברה תרוסמה המיקה רשא "גייס״ה םג ירה .שדוקה־יבתכ ןיבל שדוק־ילכ וניאש
א רקמ ארוק ,םנמאו .םיכמסומה־יתלב תא ברקל אלו קחרל ודיקפת הרותל ביבס
ן מ םויב לול^? ,הפ־לעבש־הרות לכ ,לופליפ לכ תרימש לע תונקידב דיפקמ וניאש
ו הז .יאמצע תועד־הגוה ךופהלו יטסלוכסאה וא ידומלתה וכוניחמ ררחתשהל םימיה
ה ירפס״ל רדוחה .םהינפל םידוהיה "םיארק״לו ,םינושארה םיטנטסטורפל הרקש
. רויפיפאה תוכמסב וא םימכח ירבדב ןימאהלמ לדחי ,הטושפכ העמשמ ,"תירבעה
, יתרוסמה ומלוע תא סרוה ,רקיעב רפוכ היהי ,הנוהכב דורמי ,ושפנ ןכסי אוה

.יתרגישה

*

־ יעדמ ללכ לע ,רתויו רתוי ,יארקמה רקחמה םג ךמתסמ 19־הו 18־ה תואמהמ לחה
, תדו תד יכרצכ דועיתו אצמימ לכ שרפל הייטנה תמייק םא ףא—םיינוליחה חורה
י פ־לע־ףאו .תומודק תועדל תדבעושמ הדועש חורב ,הגלפמו הגלפמ ,הלוכסאו הלוכסא
ת בחרהל םאתהבו ,תזכרתמה תוילגתל ליבקמב ,תינוליחה העפשהה תכלוהו תרבוג ןכ
.תושונאה־יעדמ ףקיה לכב קפואה

, קויד־רתיב :תיתפרצה הכפהמה דצמ הפיחדה האב ,םירחא םיחטש הברהב ומכ ,ןאכ
ר שאמ תוחפ־אל יגולואיכרא־יעדמ עסמ ,המיירצמ הטראפאנוב ןואילופאנ לש ועסממ
ר קחמה יגוס וחתפתהו ,היגולורושאה ךכ־רחאו ,היגולוטפיגיאה הדלונש זאמו .יאבצ
י לימ" ,"השודק הירוטסיה" ך״נתב תוארל היה רשפא־יא בוש ,םהינימל םיינרדומה
.דבלב "איימשד
י תדבועה עקרל ארקמה ןיבש םירשקה תא קודבל וצר .תומישמה תכרעמב יוניש לח
, םיינשלבה ,םייתוברתה ויסוחיי תא ,תיפרגונתאהו תיפרגואיגה ותביבס תא .א .ז ,ולש
ן וזחכ ,תויהל הלכי אלו ,תוארה התיה אל (בוש) לבא .אוה־ותפוקתו ומלועב /וכו
, ץוחה ןמ הלגתנ הז ןומדק םלוע ירה יכ ;םינפבמ ,ןטבמ רמולכ ,ירבע ימואל
, "המרופר״ה ימיבכ ,התע שרפתיו ,םהיתוריקחו םהיתוריפח תאצותכ ,רכנ־ינב ידי־לע
.םהיתורטמ תלעותלו םהיגשומ יפל
ו א ,תיתדה תרוסמבש םכסומה תא תונווגמ ולחה םינימה לכמ תוינוליח תוירואית
י פוריא םעט יפל ,הפוריאב ןלוכ ורצונ וללה תוירואיתה ךא .הושירוהו הוקיחרה
ך״נתב הקופיס לע האבש הקיטנמור :ןינעה םצעל םירזה ,םייפוריא ןויע־ינפאו
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ר ואיתל דוסי החינה הזבו /׳תורומת אלל יחצנה חרזמה" תא וב םג האצמ רשאכ
ה קיטסינמרנ־ודניאה יגשיהמ תאצויה היגולולי׳פ ;״חרזמ״ ותוא לש רזומה יאברעה
/ ׳ימש עזג" האיצממה ,תינטשפ תונעזג ;תיברעל קר תירבעה תא סחיל תעדויהו

ם זינוליבאב־ןפ ;ארקמב רשא םש־ינבל רשק לכ ול ןיאש ,ינחור וא ינפוג םזיטימס
ם ילואשה םירבד קר תירבעה תוברתב האורה ,(םזירמוש־ןפ 20־ה האמב ךפהש)
" הלכשה" תעפותכ הנושארל הצצש ,תויברע־ןפ ,לכה לעו ;(רמושמ וא) לבבמ
ה רסמנ התירחאבו ,ןויסימ־ינבו תיברע־יחמומ ,םייטסיברע רבד־יעדוי יגוחב ,תיפוריא
א וה םירבדה עבטמש—"בורקה חרזמ" ותואב םג ,הקיטילופ יניינעל ,ישעמ שומישל
.תוימואלה וניתויעבמו ונתשרוממ ,ונתאמ קוחרו הפוריאל בורק
י רפ ׳תודבוע לש םיטרפ־יטרפב ,ימלג רמוחב הבר תורשעתה תורמלש עריא ךכ
ה עוערה הפוסה .ןאכמו ןאכמ םיחריק תאז־לכב ונראשנ ,רופס־ןיא םירקחמו תוילגת
, (םייניבה־ימיב אל ,ויתורודב יחש ימ לכ בלב תוחפל) לילכ הברחנ תרוסמה לש
ם ואלל שדקמלו זועמל אשנתי רשא ינחור לכיה םוש ,ןנכות אל ףאו ,הנבנ אלו

.הייחתל רזוחה ירבעה
*

ל כ השענ אלו ,הפיאש לכ התיה אל ונל םדוקה רודבו ונרודבש םינעוט ונא ןיא
ו אב םה לבא .הלאכ ושענו ויה .תימואל חורב ,םנתיאל םירבד בישהל ,ץמאמ
־ תרתחמב ;רורד־תב האובנב רמולכ—הרישב :םימוחת השולשב קר והשלכ יוטיבל
, תינויער תרתחמ־יצחבו ;הנידמה תמוקתל ומדק רשא רורחישה־תומחלמ לש שעמה
ת וחורה ךלהמ לע איה ףא העיפשה יכ םא ,םימצמוצמ םיגוחב אלא הדה עמשנ אלש
.םיניינעהו

, תואיצמה ינותנל םאתהב ,יתטיש ןפואב רבדב לפטל ןמזה עיגהש אופא המדנ
ם ג ,לכונ הב רשוכה־תעשל ונתוא תברקמה איהו ,קנע־ידעצב םייתניב המדקתהש
ט עמ קר חסונו שגרוה ,הנה דע ,ירה .תימואלה הפקשהל רתוי אלמ יוטיב תתל ,ץלאינ
.יוליג־שרוד ,רבסה־ןועט ,םותס ראשנ בורה ;הנממ
: הלא ןוגכ םיסחיו םיגשומ רפסמ ונמצעל ריהבנ לכ־םדוקו .התע תונפל ונילע הזל
— תפקמ תיפרגואיג־תירוטסיה הסיפתבו ;ןושלו תוברת ;םלועו ץרא ;תדלומו םואל
.תירוזא תוכיישו תונושל תחפשמ

*

ם דא־רוביצ ןיב ,ונימב־דחוימ ,סחיכ םואלה תא ראתל רתומ :תדלומו םואל
י רפ ,תישעמ הרדגה םא יכ רוהט לכשומ הז ןיא □שוי אוה הב תמיוסמ ץרא ןיבל
ם וקמ יפל תונתשהל יושע הפקת רשא הרדגה ;היפרגואיגהו הירוטסיהה ןויסנ
ן וויו ;תירבה־תוצראבו תפרצב ,לשמל ,קוידב ההז הניא םואלה תועמשמ .הפוקתו

,הקיתעה תינוויה המואה םעפ התיהש הממ ,יאדווב ,תרחא העפות איה ונימי לש
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ם יקפוסמ .ויפוחו םיה ייאבו ,יאה־יצח ילילג לכב ,תרק־תונידמ תואמל תפעתסמה
י נויחה רבדל ,רתא לכבו תע לכב ןוכנה ,דיחא יוניכ אוצמל ללכב רשפא םא ונא
, ידמל קוחר רבעב אוה רבודמהשכ .םואל ול אורקל גוהנ ונימיב רשאו ,םינד ונא וב
ה מוא ןוגכ ,תוחפ ינרדומ גשומב שומיש ידי־לע ינושה תא ןייצל ילוא בטומ
ה דיחי לש טעמ השידאו תמכסומ תועמשמב ןאכ לבא ,"תחא םא דלות" .א .ז)
ו כייתשה ,םיירודו םיינוי יטבש תונב ,הטראפסו הנותאש קפס ןיא .(הבחר "תינתא"
ר תי ,םיזעולה .א .ז) םיראבראבה יפלכ תקהבומ העדות תלעב ,תפתושמ "המוא״ל
ה ז ןבומב יכ ;וננמזב לבוקמה ןבומב ״םואל״ הנניא הקיתעה ןוויש אלא ; (םייוגה
א יה—התוללכב ןווי הקווד אלו—("םילופ") תרק־תנידמ לכ וא ,הטראפס וא ,הנותא
.ומצע ינפב םואל ןיעמ
ה ז ןיא •, םתמדאל םדא־יגב ןיב םחי והז (םדק־ימיב המוא וא) םואל ,םינפ־לכ־לע
ר ורצ ,ידגא "בא" יאצאצ םא ,ןכא .יחה ףוגה ןמ דרפנב ,םמוד שוג הזיא טושפ
ן יידע יהשלכ עקרק־תסיפ םג ירה ,םואל ווהי אל ןיידע ,םידדונ טבש ,תובא־יתב
ת רגסמ וניא ,לשמל ,לאערזי־קמע .םיידי־תבחר ןיבו הטועפ ןיב ,תדלומ הניא
ן יב ,דחאמהו דחוימה סחיה ןאכ רסח יכ—"תדלומ" הנניא הפוריא ףאו ;תימואל
ת עב ,תימואל תודחא הרצי אל הפוריאש—רבדה אוה ךכ עודמ .המדא־חטשימל בושיי

ה לאש יהוז—3דיחא ימואל חרואב החתפתה ,םייתשביה הידממ תורמל ,היסורש
. תיפרגואיג־תירוטסיה תוננובתה ךותמ אלא דבלב רק ןויגה ךותמ הילע תונעל ןיאש
.םואלו םואל לש ותוהמ תא ריבסהל לכות תאזכ תולכתסה קר
ת דלומו ;יגולויב "עזג" אל יאדוובו ,תיערא היסולכוא ונניא םואל :בוש שיגדנ
, םילמוג־תוליעפב קר םייק—ותדלומב םואל—הז יווה .םתס רוזיא וא ךלפ הנניא
ק ר אל תללוכ "ץראה" ירה יכ .בחרה םלועה לא רשקב ןכ ומכו ,םיידדה םיסחיב
ם יה תא וא ,לעמ םיימשה תא םג אלא ,היתורהנ ,היקמע ,הירה לע ,התמדא תא
י בגל הדמעמ ,שמשה תחת ץראה רותיא ,ןכא .ימלועה ללכה יווק רתיו ,ויחראו
ב ושייה לע םלועה תעפשה ,הלא םייעבט םינותנל ץראה־ינב תוסחיתה ,םיה־יכרד
ב כרומהו ברה ךסל םיכייש הלא לכ—םלועה לע ,וצראמ ,בושייה תעפשהו ,וצראב
.(המוא וא) םואל ארקנה

*

" ץראה" גשומש ןיינעמו .םלוע ןיבל ץ ר א ןיב תטלחומ הדרפה ,אופא ,דירפהל ןיא
( תמיוסמ המוא תמדא) "תדלומ" :דהי םג תוסיפתה יתש תא ,תירבעב הקווד ,ליכמ
ם א ,תימואל הירוטסיה לכ ,רבד לש ופוסב .(םדא־ינב לכ תמדא) "ימלוע בחרמ״ו

א לו—ומצע םואלה לש ותואר־תדוקנמ ,םלוע תודלות לע םג תרפסמ ,איה תיניצר
ת רוסמ תשורי ,ך״נתה ירבד וליפא .תחא תחדינ הניפב ורקש םיירקמ תורוק לע קר
.םוקיה רואיתב םיליחתמ ,"ארב תישארב״ב םיחתופ ,המצעב לכ־םדוק תניינעתמה
תועמשמכ ,תוימלועה היתוביסמ ךותמ םג ץראו ץרא לכ לע טיבהל אוה חרכהה ןמ
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ה לולע ץרא לכ הנה יכ .תופוקתה תופיצר ןהו ,הלוכ לבת ןה—׳•׳םלוע" לש הלופכה
, הייחמצב ,םילקאב ,הלש עבטב :(תינחורו תירמח) םימיה תצורמב תונתשהל
ם אתהב—םיימואלניבה םירשקב ,תוברתב ,הלכלכב ,םדא־ינבו םייח־ילעב תייסולכואב
ו ז תוקוחר ףאו ,ןהיתוצראל תומוא הברה הנפתתשת ןהב םילמוג־תולועפכו ,ןמזל
ר שא ,שמשה םהיניבו ,ץראה־רודכל ץוחמש םיימסוקה םימרוגה תא חוכשל ןיאו .וזמ
י מילקא יפל הנוש המחה תנרקה יכ ףא ,םינשה לכבו ,ומויב םוימ תילגתמ התונוביר
.ןדיעו ןדיע לכבו ץראו ץרא לכב ,ץראה
ה מדא ןיב סחיכ ,דחא ךסכ "תדלומו םואל" לש הרדגהל ,ףיסוהל ונא םיאשר ןכל
ע בטה תוחוכ תא :לודגה יעבטה דוחיאב םיפתושה רתי תא ףא ,היבשותל תבשונ
י כילהת תא ,תחתמ םוהתהו םיה ימ תא ,לעמ םימשגהו המחה ינרק תא ,ויתועפותו

. םיימשה־אבצבו שונא יכרדבש תורומתה תא—תימלועה רמולכ ,תיללכה הירוטסיהה
ה קווד םישידחה םיעדמה תא תנייצמה איהש ,לכב לפה תולת לש וז הרכה
־ ונתא ,היגולופורתנא ,היגולותנואילאפ ,היגולו׳פרומואיג ,היגולואיג ,היגולומסוק)
—  (התוללכב הביבסה תרות ,היגולוקיאה איה ,רתויב הלילכמה הרותהו ,היגול
■ .םדק־ימע לש םלועה תשוחתל תוחפ־אל איה תינייפא

*

ד חא םשב הל אורקלו תדלומל לובג יווק תיוותל היהי לק דימת אלש אצוי הזמ
.ללוכ
ל ש תוביטח ,עבטה םצעמ תורדגומ תודיחי שי :לובגה תייעבל רשא
, (הלודגה הינטירב) בחרנ יאב ןוגכ :ידמל םיטלוב תולובגה ןהב ,תיזי׳פ היפרגואיג
, תוזוחמ שי ףא .(יראביאה יאה־יצח ,הילטיא) םירה־יסכר והורגסש יא־יצחב וא
, םירצמ ,לשמל :תועמשמ התואב ״לובג״ ןיא םביבס רשא ,הלאמ תוחפ־אל םייעבט
ל יבגמ וק לכ ירסוחמ ,הירבע לכמ טעמכ תוממש תפקומה ,הירופה רואיה־תמדא
.רורב
ו ב יפרגואיגה םוחתה ןיבל תירוטסיה המוא ןיב יעמשמ־דח םחי אצמנ דימת אלו

ן מזמ אל ודחאתהש םימואל השולש הליכמ הנדוע הלודגה־הינטירב .תמייקתמ איה
ם ימואלה םה המכ אוה רורב אלו .(םיטוקס ,םישלו ,םילגנא) "תדחואמ הכלממ״ל
, הארנכ ,םיגאלאטאקהו תויה ,ירביאה יאה־יצחבש תונידמה יתשב םייחה םילדבנה
, ימואלה םייפא לע םירמוש ,(תיפוריא־ודוה־םורט הפש ירבוד) םיקסאבה יאדוובו
ק ר םדאה־ינבל עיצמ עבטה :תרחא ןושל .רכו ;םילגוטרופהו םידרפסה לע ףסונ
־ ירבד יפכ—אל וא—ימואל ןכות הנאלמתת רשא ,תויפרגואיג תורגסמ ,תויורשפא
ת ומוא וליפא שיו .התחלצה־יא וא ,תירוטסיהה תוחתפתהה תחלצהב ,רמולכ ;םימיה
ת ורמל ,ןתואמצע תא וחתיפ תאז־לכב רשאו תגרוח־םאכ היפרגואיגה התיה ןהיבגלש
ר בשמ לכ תזוזת םע הברעמו החרזמ זז המוחתש ,ןילופ ןוגכ :םייעבט תולובג רדעיה
.ימואלניב
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ת ושוע םדאה תודלות קרו ;״ץרא״ איה—תומדא־ילע םוקמ ונל ןיכי עבטה :הרצקה
."תדלומ״ל התוא

¥

5  הירוטסיה תאצות םה :םימואלהו תוצראה תומשב ףא תועיבק ןיא ,רחא דצמ
, שודיח יהירה "הינטירב" לשמל .היתורומתב ,שדחתהלו ,תונתשהל םה םייושע ןכל
ת ינידמ־תיפרגואיג הדיחי לע שדח־קיתע םתוח עיבטהל ידכ ,יאה תויוקיתעמ לואשה
, יאנגל הזה יוניכה תא םיעמוש םילגנאה ויה ךכ־לכ קוחר אל רבעב .ןמזמ־אל המקש
. םיסקס־ולגנאה םהיתובא וחידהו ושבכ םתואש ,םהיניעב "םינענכ״כ םיטירבה ירהש
.(רתוי םיירוקמ הינטירב־ינב םה םישלווה קר)
ן ווי .א .ז ,תיתפומה תיפוריאה תוברתל ןתלוז לכמ רתוי ומרתש המואהו ץראה
" ןווי" ירה יכ .תוישארה ןהיתופוקת לכל הפיה דיחא יתימא םש ןהל ןיא ,םינוויהו
. (םיינויה ,דבלב דחא םיטבש־ףבע יפ־לע) םייחרזמ םינכש יפב ,ירכנ יוניכ אוה
 4.םהלש בהזה־רות ימיב קר לבא-"םאלה" םצראלו ,"םינילה" םמצעל וארק םינוויה
ף לאכ הכראש הקספה ירחא ,19־ה האמהמ לחה ,ראופמה הזה םשב ורחבי בושו
.רומג םיכרע־יוניש ךותמ ,"ינמואל" שודיח :הנש תואמ־עבראו

¥

י והיז תויעב ינפב רמולכ ,תאזכ הרירב ינפב םידמוע ונא םגש אופא אוה הימתמ אל
ו נל יד התע־תעל .ונירבד ךשמהב דומעל ונילע היהי דוע ןהילעש ,ולאכ העבהו

, לארשי־תנידמ הנניא ,םירבעה־ץרא ןבומב "ץראה" ,תיעבטה ונתביטח יכ עבקנש
, ריכהל לכונ הינפ תא רשא ,תבחרנ תיפרגואיג הדיחי אלא ,לארשי־ץרא אל ףאו
.המיאתמה הירוטסיהה תקידב ירחא קר ,ראתלו
 תמדא רותב קרו 5,ארקמה לכב תחא םעפ קר תרכזומ "לארשי־ץרא״ש דוע ריענ ןאכ
ג הונב לארשי־ץראל רשא .םירבעה תונידמ רתיו הדוהי־תוכלמ דגנכ לארשי־תוכלמ
ת א הקחמ ,טושפ ,וא—שדוקה־ץרא לע העיבצמ וז ירה ,רחואמה ינויצהו ידוהיה
.זעולב ושומישכ "הניתשלפ" גשומה
ד ימת ,ונתדלומל םיפיה ,םיעלוקה תומשה דחאכ "ץראה" תא ריכזנ רשאכ ןכל
ר בעל דע םירצמ לובגמ ,רבדמ ןיבו םי ןיב תערתשמה תיפרגואיג הביטחל ןווכתנ
, תיעבט הדיחי ,רמולכ .המודקה ,הבחרה תירבעה הפקשהל םאתהב—תרפ־רהנ

ן תללוכו—׳וכו "ןונבל" ,"הירוס" ,"ןדרי" ,"לארשי" יורקש המ ןיב םויכ תקלוחמה
.דחי
. םויה לש םיירקמה תולובגב תמצמטצמ הניא "ץראה־תעידי״ש ,םינפ לכ לע ,רורב
.תימואלה ונתוארכ ,הלוכ ץראה תודלותב הכורכ איה
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ו ילע ינחור עצמ איה—ןושלה תכרעהל רובענ םיימואל תומשו תולובגב ןויעמ
.(וצרא עקר לע תתשומ םואלה ףוגש יפכ) תימואלה תוברתה תדמוע
ל ש הפוריאב .ותוהז ןמיסכ שרפתהל הלולע ,םעה יפב הרוגשה ,הפשש קפס ןיא
ן ושלב הקווד תוארל וטנ ,יחכונה םלועה לש רכינ קלחב ןכו ,תמדוקה האמה
ר תוי ךבוסמ רבדה םלוא .המואה ינפ תא תעבוקה ,תצרחנה הלוגסה תא תרבודמה
ה תכז המוא לכ אל .ירוטסיהה רבעהו הווהה תודבוע רואל וב ןנובתנ קר םא ,הזמ
־ תופש שי :תוהמ ילדבה ןאכ שי .תחא הפשב האטבתה וא ,הל תדחוימה ןושלב
ד ימת אל רשא ,םייח םע־יבינ שי !ולאכ "תותמ" תופש ףאו ,תוימואלניב תוברת
ש יו !התומצעתהב המואל תפומ־תמגוד ,ףתושמ ימואל אטבמ־ילכ תגרדל ולעי
ם ימואל דפסמל תופתושמה וא ,ודבל דחא םואלל תודחוימה—שממ תוימואל תונושל
.(׳וכו ,וקיסקמו דרפס ןוגכ) הזמ הז םיקוחר וליפא ,םילדבנ
ב ינמ רתוי םיעדוי ,םכותב תוברת־ינב לכ טעמכו ,םימעה בור ,רבד לש ותימאל
ן ושלכ עיפוהל הלוכי ןהמ תחא קר לבא .תופש המכב ךרוצה יפל םישמתשמו ,דחא
 רתויב תובושחה ןמ) תופש שי ,רחא דצמ .םיוסמ ןמזבו םיוסמ םוקמב ,תימואל
— הזמ ״םילענ״ םידיקפת ואלימ אלא םלועמ תוימואל ויה אלש (תושונאה תודלותב
ת ומואה ןיב ,םיטבש ץמוק לש בינ הימי תישארב התיה תיניטאלה .הזמ "םילפש" וא
( הצחמל־םיארפה וללה םיניטאלה ןמ רתוי תיתוברת הניחבמ תוחתופמהו) תולדבנה
ה ירפמיא לש "ימואל־לע" ילכ הוכפה םיאמורה ישוביכ .תיאמורה־םורט הילטיאב רשא
ם עה־יבינ תא ,התירחאב ,דילוהל הדיתעה הפש ;תימלוע היסנכ לשו ,הבר תורסיקו
ת יניטאלה םלוא ."תויניטאל־ואינ״ה תוימואלה תונושלה תא ףאו ,"םיינאמור״ה
.תימואלניבו תימואל־לע תוברת־תפש ,התומב וליפאו ,דימת הראשנ המצע
ן מזב דוע) וחתפתה םיבורמה היבינ .הקיתעה תינוויה הפשה יבגל ןידה ךכ אלו

ה לבקתנו הצופנ רשאכ וליפא וז התוהמ תא תרמושה ןושל ,המוא־ןושלל (םודק
ל ע הדסונ תיתפומה םאלה ,םצעב .תימואלניב תוברת־תפש לש דיקפתב ם ג םייוגב
י מ .םי־תוחדא לעו תרק־תונידמ לע רשאמ רתוי דוע ,ןושל־תוברת לעו ,הנושל
י נווי םואל שדחתהב .םליא—רזמ עורג :זעול ,יראבראב אוה תינילה רבוד וניאש
ד גנכ ,תפומה־תפשל הביש :ןושלב םג תוררועתה התיה הנורחאה האמה ךשמב
־ ימי רחאלש תיטנזיבה תוברתל רוד־ינב ,םישבושמה "םייאמור״ה םיבינה
.תראפתה

*

, ןבומכ ,טרפב) רכע ןיבל ןווי ןיב בר ןוימד שי ,םירחא םירבד הברהבכ ,הז רבדב
א יה ,הפש ירבד לע ודיפקה ,םתלודג ימיב ,םיקיתעה ונימדוק םג .(ןענכ ןיבל הניב
ת ירבעה םג םא !המוא לש רכיה־ןמיס התיהש ,היבינל תירבעה ןושלה ,״ןענכ תפש״
ך ושלכ הנמזב הצופנ (םינוויה הל וארקש יפכ תיקיני׳פ וא ,תינענכה .א .ז) איה ףא
.םיל־רבעמ תובשומ תפשו תינוכית־םי תוברת
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ל בוקמה םשה יפ־לע ,תימואל הרדגהכ "םירבע" ונמצע תא תונכל ונתייטנ םויכ
ך שמהב הארנש יפכ) וניתודלות תוביסמ תא תמלוהו ,תקדצומ ,איה תיעבט ,וננושלל
ה פשה תעידי תא הרסמו הרמש ןכאש הדימב ,תודהיהש ןאכ תודוהל שיו .(םירבדה
ה לעמב־הנושאר המורת ילוא הזב המרת ,רפס־ןושלכ התחפיט םגו ,"שדוק־ןושל״כ
י די־לע אל המוזנ יח רובידב הפשה תוררועתה יכ ףא ;ונימיב ירבע םואל תייחתל
.תודהיה ילבכב םידרמתמ ידי־לע—ךפיהל אלא הקווד םידרח םידוהי
ם ימודק־תבכ הדלונ ,תימואלהו תיממעה ,השדחה וננושלש רוכזל ונילע :ףוסבלו
ה דימב ,םיימראה ףאו ,םיינענכה—תירבעה יבינ לכל אלא ודבלב הדוהי בינל אל
. התושרל דמועה רישעה רצואה לכמ בואשל ,אבהל םג ,איה תיאשר ןכ לע .תמיוסמ
? יהמ—תינושל הבריק :הלאש דוע תררועתמ הזבו

¥

. תוינושל תוחפשמ יגוס ןיב יתוהמ לדבהו ,תינושל הבריקב תוגרד שי
, הביבס ,םוקמ ,רוד יפל םינושה ,םיבינל תנווגתמו ,ןמזבו בחרמב תחתפתמ הפש לכ
ה לא ןושל־יחסונ םיראשנ דוע לכ .רכו ,הלכשהה תדימ ,תיתרבחה הבכישה יפלו

ת אז־לכב ובשחיי ירה ,(תדחוימ הארוה ילב :רמולכ) רתוי וא תוחפ ,תידדה םינבומ
.תחא הפש לש םיבינ
ל כל תרבתסמו תעמשנ תיתחפשמה ןתבריק רשא ,טלחהב תולדבנה תונושל םג שי

ד ומיל אלל התוערל תחאמ רובעל ,יוארכ ןהב רבדל םדא לכ לכויש ילב ,עמוש
.תויניטאל־ואינה היתונבו תיניטאלב בצמה ןוגכ—תולגתסהו

ד ע קחרתהל וקיפסה םיינושלה ןהיפנע רשא תוחפשמ לש גוס שי הז דבלמ לבא
־ םורט וא ירוטסיה רבעב םתופעתסה תא חיכוהל עדיי דמולמ ןשלב קרש ךכ ידכ
ה כותב ריכי אל החמומ־יתלב םדאש ,תיפוריא־ודוהה החפשמה ,לשמל :ירוטסיה
.תיטירקסנאסל ןפש־לכו ,תיסורל תילגנא ןיב ןוימד־יווק םוש טעמכ

¥

ת וחפ־אל הדיחא .א .ז) תחא הפש איה 1 ינשלבה םוחתב תירבעה דמעמ והמ ,ךכיפל
ו א "םיינענכ״כ עדמל םיעודיה היבינ רדגב ,םינפ לכ לע—(לשמל ,תינוויה ןמ
ך שמהו ;הזנורבה־תפוקתבש תירגוא תורפסו ירומאה יבינמ לחה :תינענכל םיברוקמ
" םירפא" תפשב םג אלא "תידוהי״ב קר אל ובתכנ הירפסו) ארקמב רשא תפומ־יבינב
ן וגכ ,ברעמה ינענכ ,םינודיצה ,באומ תובתכבש הלאבו ;(רתוי תוינופצ תורוצבו

ר חאלש תירבעה יבינל דע 7;דועו ,התורמ רוזיא לכו 6תשךח־תרקב "ינופ״ה בינה
ת ימראה הפשה םאה הלאשב ןאכ ךבתסנ לאו ."תירבצ״ה תירבעב רומגו ,ארקמה
, סויבאלפ והיתתמ־ןב ףסויכ קיתע רבחמ רשאכ) .אל וא ,תירבעל ירמגל הרז

 8.(הקווד תימראל ןווכתמ אוה ,ומא־תפש תא ריכזמ ,"ירבע״כ ומצע תא ראתמה
לכ רשא ,רוריבב תלדבנ החפשמל תכייש תירבעה יכ בושחל גוהנ בחרה להקב
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ם יקדקדמה ,םלואו ."תימש" היורקה החפשמה איה :וזל וז דאמ תובורק היתופש
( "שדוק־ןושל") תירבעל תיברע ןיבש הבריקב רבכ וריכה םייניבה־ימיבש םיידוהיה
ל בא .(תשבושמ ,"תסרוסמ״ו "תירוס" ,םילמ־קחשמב ,.א .ז ,"תיסרוס") תימראלו

ת ינמרג האצמה אוה הז חנומ ."תוימש" וללה תונושלה תא וניכ אל םלועמ םה
ה קווד םינענכה ירה יכ ,"תימה" םשב ףא הצובקל אורקל היה רתומ) 9.18־ה האמהמ

.("םח־ינב" ובשחנ
ה כ ונניא "ימש״ה דוגיאהו ,ךכ־לכ תומוד ןניא תיברעו תירבע ,רבד לש ותימאל
ה צובקב ,החפשמ־תת ,הנשמ־ףנע םא יכ ללכו־ללכ ינושאר אוה ןיא :רקיעבו .דיחא

י הוז ."תימש־תימח״כ התוא םירידגמ הירקוח בור רשא ,רתוי המודקו תפנוסמ
ל ש תיחרזמה־ןופצו תינופצה תיצחמה תונושל תא תללוכה ,ם ש ו ־ם ח תחפשמ

ם יעיצמה שי ןכל) .היסא לש ברעמה־םורד ילושב רשא ולא תאו ,הקירפא תשבי
ת ימרא־תירבעה לע ףסונ—וללה תופשה ןמ .("תיסא־ורפא החפשמ" הל אורקל
ה תבו) תינוערפה־תירצמה תא ;(תילבב־תירושא) תידכאה תא ריכזנ—תיברעהו

, תפנוסמה שוכ־תצובק תונושל תא ;(םיירברבה היאצאצל) תיבולה תא "?(תיתפוכה
ת פש) ןמית יאה־יצחב תוימשה־םורד תופשה תא ;ידוהה םוניקואל דע רואיה חרזממ
.דועו (שבח תופש) היפויתאבו (היתויחאו אבש
ה ירוטסיה לכ לחה םרט םינש יפלא ,תימורט הפוקתב הדלונ וז תונושל־תחפשמ
ב חרמב ,יחרזמה־םורדו ימורדה ןוכיתה םיה ךרואל החתפתהו הרצונ איה .בתכבש
ה חפשמ יהירה .ףוס־םי לש וירבעו תרפ־רהנ ירבע דע סאלטא ירהמ ערתשמה
ו תואב ןושאר "שרע" הל אוצמל ןיאו ;היסא־תב רשאמ רתוי תינוכיתמיו תיאקירפא
."ברע״כ ידמל רחואמ ןמזב עדונש ירבדמ יא־יצח
א וה ,םימיה־רחשמ תירבעה המואה תשרתשמ וב ,ונתוכייתשה רוזא ןכ לע
א לא,(ילגנאה שוריפכ) "יאברע" אל יאדוובו ,(תינמרגה החנהכ) דחוימב "ימש" אל

.ורקיעמ ינוכית־םיו יאקירפא ,רתוי ינופצו יברעמ ,הזמ ןווגמו בחר

*

ו נתאמ שורדתש רתוי רבתסמו ;המצעמ ילוא השעית שדחה ירבעה םואלה תומצעתה
ר זעיהל לכונ אל ןאכ .תיאמצע תוננובתה ,ונמצע־תנבה :ינויערו ישפנ םג—ץמאמ
. םייפוריא־םייטנטסטורפ םינוקיתב םאו—תינויצה הרגישב אלו ,הרז תודהי תוכלהב
ם ינותנה .א .ז ,תודבועה םצע יוליג ךותמ ,שדחמ־היינבלו ונלשמ הנובתל ךרטצנ אלא

, הלוכ םירבעה־ץראב—ימורטה אצמימה וליפא ,ירוטסיהה דועיתה ,םייפרגואיגה
.ולוכ ונתוכייתשה רוזאבו

תאזה הריקסה ךרוצל ;בחרמבו ןמזב ,םה םימוצע םנמא ירבעה םלועה ידממ

.שבושמה קיתעתה גהונ יפל ,"תיטפוק״ה וא *
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ן יא םג ןהיתוציחמ לעש—תוישאר תופוקת עבשל ,רתויב הסג הקולחב קפתסנ
.הריתי תונקיידב דיפקהל

¥

ת סיפתל הצוחנ רבע לכ תניב € האירבב תחתופ תימורטה הפוקתה
, תודלות־ירפסל יפרגואיג קרפ םידקהל גוהנ .ירבעה םלועה תנבהל םג ךכיפלו ,םוקיה
ם ייתניב הכפה ,עבטה־יעדמ רתיכ ,היפרגואיגה לבא ;רכו ,םייפרגונתא םירוביחל
. םתולשלתשה ךותמ קר םירבתסמ םירבדהש תעדל וחכונו תויה ,"ירוטסיה עדמ"
ם דא־תייסולכוא ןכו ,םמודו חמוצ ,יח לכ ,תועקרקו םילקא ,הנבמו ץרא ריכהל ןיא
ל ש ןבומב ,הזכ ירבע עדמל ,אופא ,םוקמ שיו שי .הלאכ עבט־יעדמ ילב ,התוברתו

.ירבעה םלועה עבט תא רוקחיש עדמ
ו א ,תיללכ היגולותנואילאפ וא היגולואיגב הקווד אל םיניינועמ ונא ירה ןאכ םלוא
, ונא ונמלועו ונצרא לש ימורטה עקרב אלא ?ישונאה ןימה לש הירוטסיה־םורטב
, םילקא תורומתב ,ץרא־רוזאב אצמתהל ונילע .התדלותו המואה תדלומל םסחיב
א צי םכותמ רשאו ,"םשו־םח" תחפשמל ומדק רשא ,םדא־ינבב ,תוברת תובכשב
, וניבגל תימורט הפוקת טלחהב יהוז .תוימש־תוימח תופש ירבוד םימעה רבח
ם שב םהל אורקל היהי רתומש תיצרא המוא לכ ,ימואל שוג לכ רצעה םרטמ האובב

.םירבעו רבע
ן פואב ׳ידמל "תרחואמ" איהש (הירוטסיה־הרפ) הדלות־םורטב הפ רבודמ ךכיפל
ל כבו .םייללכ םייגולופורתנא םידממ יפל וא ,יגולואיג הדימ־הנקב המודק אל—יסחי
ם דוקה ,ךשוממ רבע תופיקמ הנייהת וללה תורחואמה םרט ה ־תודלות ,תאז
.בתכבש־הירוטסיהל ,םינש יפלא־תורשעב ףא וא ,הנש יפלא המכב

¥

ם יימורטה םירבדהמ ,הכורא רבעמ־תפוקת יהוז .ןומדקה םלועה תחירז
, (בוריקב) ס״הפל 8000 תנשמ וז הפוקת ליחתהל רתומ .תוירוטסיהה תורוקה תישארל
ף ונה םתעבו םטאל ורצונ רשאכ ,(ןיקדלדה) יחכונה יגולואיגה רותה תליחתמ .א .ז

ה פוקתה רמג .ןומדקה ירוטסיהה םלועה תא ודילוהש תיתוברתה הביבסהו יעבטה
ם א) וגל םינבומח םיבתכ הנושארל ועיפוי ובו ,הריפסה ינפל ישילשה ףלאב אובי
.(תידכא ,תירמוש ,תירצמב אלא תירבעב אל ןיידע םג
ך מתסהב ,ידמל האלמ הריקחל אוה ןתינ ,שממ ירוטסיה ונניא אוהה ןמזה בורש ףא
ת וטישב ןכו ,(תיתונמאהו תירמחה תוברתה דועית) בתכב־אלש םינווגמ תורוקמ לע
ת ורודל הפ־לע ורסמנש תודגאה דצמ המ־תרזעב םגו ,תויגולונתאו תוינשלב האוושה
.רתוי םירחואמ
ת שמח ךות .םויה דעו זאמ ,ונרוזאב עריאש לכ יפלכ תינושאר תמאב איה הפוקתה
םדאה תא הליבוהש תועמשמה־תברו תיטאה "הכפהמ״ה הלח וללה םיפלאה תשש וא
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ן דע־ןגב דייצ ייחמ—םימדוקה ויגשיהב ףאו ,ויתונורשכב לזלזל ןיא רשא—"ןומדקה"
י דודנל ,המדא־דבוע ייחל (עלס ינפ־לע םירדהנ םירויצב ןראתל םג עדויה) תויחה
ת וצרא הלגמה ,םיה־דרויו ,תשוחנ־שרוחו ריע־הנוב תכאלמל ,רקבו־ןאצ־העור
ת מייתסמ ,רחואמה ןבאה־רותב הליחתמה ,תאז הפוקת ןכ לע יכ .תואצמה איצממו

.המודקה הזנורבה־תפוקתב
ה חפשמ התוא (תונושארה ןיקולוהה תונש־יפלאמ לחה ,הארנכ) הפעתסהו הצופנ זא

, תירבעה הפשה םג הכותמ לדבית וללה םימיה םות ינפל רשא ,םשו־םח תונושל לש
, םוקמ ייוניכו םייטרפ תומש יפ־לע) ישילשה ףלאב דוע תרכינ איהש הרוצב
ם ירבעל תולחנתה תפוקת רבכ יהוז ןכל .(תרפה־ץראו םירצמ תודועתב םירכזומה
.םויכ לבוקמה שרדב "ןענכ שוביכ" תדגאכ אל—םמלועו םצראב

¥

ת פוקתמ תכשמנ ,ם״הפל ינשה ףלאב ,הפוקתה .םינושארה םדק־ימי (ג)
, םדוקה ןמזה יפלכ תמדקתמ איהש ףא .לזרבה־רות לש ותישארל דע הנוכיתה הזנורבה
. ונלש "םינורחא״ה םדקה־ימי ,םייתפומה םימיה־ירבד יבגל ,תמדקומ ,"הנושאר" איה
ב תכ) תושדח הביתכ תוטישב ,תירבע םג בותכל לחוה ינשה ףלאבש תאז הפוקתב
ו נממש תיב־ףלא ותוא ןענכב אצמוה ףוסבלו ;(הצחמל־ירויצ דוע אלו ,רוהט ילילצ
.תורחאה ב״אה תורוצ לכ הנלשלתשת
ר פסמו הרובד תריש ןוגכ) הלא םינושאר םימימ תורפס ידירש ורמתשנ ך״נתב םג
, ןענכ לש ינופצה הצקב ,תירגוא ריעב תוילגתה ךותמ ףאו ;(״םילשמ״ו תוכרב
ת ובא ,םילא תולילעב ,תיתונמאה התמר אולמל ונתפש העיגה זא רבכש םידמל ונא
ק ר אל עמשנ וללה םירבדה דהו 10.רתוי םימודק םישעמ לע תודיגמה ,םיכלמו
ם דקמו זאמ םייק היה רשי עגמ יכ .ןווי לש ינלחה־םורט תודגאה גוחב אלא ארקמב

.םי־ייא רתיו רותפכ ןיבל םירבעה־ץרא ןיב
ך ולמו םיטפושה טופש ימיכ הלאה םימיה תא תרכוז ארקמבש לארשי־ינב תרוסמ
ן רקיעב ולא ויה ףלאל הנושארה תיצחמב .תובחרנ תוכלממ םג ומק לבא .תרק־יכלמ
ת כלממ וא 11,ןוכיתה תרפה לע הלודגה ריעה ,ירמ תוכלמ ןוגכ ,ירומאה יטבש דוסימ
ת א ףא ושבכ רשא ,תירבע־ירבוד םיטבש דוע לשו 12,(א תלשוש) הנושארה לבב
13."םיסקיה״ה ימיב םירצמ

י נוערפ) םורדמ םישלופל ןברק ןענכ הלפנ םנמא ינש ףלא ותואל הינשה תיצחמב
ל ידבהל ,םייפוריא־ודהה םיתחה םהבו) ןופצמ םישבוכל ,("השדחה הכלממה"

א לא .(םיה־ייוג רתיו םיתשלפ) ברעממ םיניוזמ םירגהמלו ,(םיירוקמה תח־ינבמ
ה זה ךשוממה ןמזה לע תודעה־ירבד בור תא ארקמ ירפסמ החידה תידוהיה הכירעהש
ה לא םירבד ירה יכ .הלודגה ססמער־תיבו ןומא־אונ תוכלממב קלח ןענכ התשענ וב
, יול־ינב םירפוס ידי־לע חפוטש יפכ ,"םירצמ־תאיצי" לש סותימל םירתוס ויה
.םהלש תרחואמה "השמ תרות״ל הארשהו הקדצהכ



ל ואשב הזה יזכרמה קרפה תא חותפל רשפא .םינורחאה םדק־ימי (ד)
4 ־ה האמל דע 11־ה האמה ףוסמ) הפוקתה יהוז .רפוסה ארזעב ומייסלו ךלמה
.העיקשה לפש לא תדרל ולחה ףאו ,םתראפת אישל םירבעה ועיגה הב (ס״הפל
" ,דוהי חישמ" דיוד ךולמב דסונ ,וירחאו וינפל ותומכ ןיאש ,יתפומ ירבע םלוע
, ןורמושו םילשוריב—םהישרוי לכו ,םיכלמ־ןודא המלש ,רוצ ךלמ ותירב־ןב םריח
ר מולכ ,תירבעה תוברתה הטלש םהב םימיה הלא .הכולמ־ירע רתיו ,ןודיצו רוצ
ד יחא ינידמ לשמימו יתרבח רטשמ תוסחב ,(דחא רבד הז היה ןיידע) תינענכה
.הזע דעו (תרפה לע) חספתמ ,"רהנה רבע" לכב ,ידמל
ל כ .א .ז ,(אמורו ןווי יניעב םינופה ,םיקיני׳פה) םינודיצה וטשפ וב ןמזה םג אוה
, רחסמ־ירעו תובשומ לותשל ,שמשה־אובמ לודגה םיה ךרואל ,ןענכמ םיה־ידרוי

ה תמגודו התבירי ,תשדחרק אצת הברקמ רשא—םידקת אלל תימי המצעמ םיקהל
י פוח לע ,םייאה בורב םיבשיתמה ,ברעמה ינענכ םה הלא .תיאמורה הירפמיאה לש
. יטנלטאה םוניקואה ףס לע שישרתב ,רתויב יברעמה הפוריא הצקבו ,סאלטאה־תוצרא
ר בעמ ,הריפוא םיכלוהה המלש ייצב וגילפהש םה ,רוצ־ינב ,םינענכ םתוא ףאו
.ידוהה סוניקואה ירעשל
ם הל תונבל םינושארה (ןענככ לארשיכ) רבע־ינב ויה תישונאה הירוטסיהה לכב
ם וניקואמ ונתפש העמשנ וב םלוע ;ואובמל דע שמשה חרזממ ,הלאכ םידממב םלוע
ם ירבדה .רסיק וא ,רדנסכלא וא ,שרוכ לכ עיפוי םרטב םינשב־תואמ ,םוניקוא דע
ף א המר םדיש ,םיפיקתו םיניוע םימרוגו תויה ,שדחמ "םתולגל" שי ךא ,םייולג
, םתוא זיגרמ ,םהל עירפמ .תודבועה תשגדהב ןינע םוש םהל ןיא ,הירוטסיהה יעדמב
ה יה ,םייוגה לא תורצנה אצת וכותמו ,םישורפה תודהי שורפת ונממ רשא םעהש
ם ימ" הריבכ המוא—תואבצ־יהולאל לודג יוג אלא העונצ שדוק־ילכ תדע אל ונמזב

."ץרא יספא דע רהנמו םי דע

*

ה תוירזכא־בורב הבירחמה תיאבצ תוכלממכ ,הלודגל רושא התלע ס״הפל 8־ה האמב
ם ג ץק םש יללכה ןברוחה .םירצמ תא ףא 7־ה האמב תשבוכהו ,היסא־תמדיק תא
ד רפנ ינענכ םלוע תושבגתה ידיל איבהו ,םדקה־ץראב רשא םירבעה תוכלממל
ר וצ קר םייקתהל וחילצה ,תירוקמה ןענכבש תובושחה תונידמה ןיב .םיל רבעמ
, תושימגו הרובג יאלפ ךות הינשהו ,דחוימה ימיה הדמעמ ללגב תחאה :הדוהיו

ה לחה ןאכמ .דיוד־תיב יהולא לש ונוצרו וחוכ לע דיעמה ,הוהי תוא—סנכ םיארנה
ן מזה אובב רשא ,םילא רתי לכ לע ותצרעה רמולכ ,הוהי־תנומא התוא תחתפתמ
.תדכ תודהיה תא ףא דילות
ל בבל "הלוג" וכלה םילשורי יבוטו ,הדוהי םג הלפנש דע םימיה ,םנמא ,וכרא אל
ל בבמ תבחרנה ,תיתודידי המצעמ רשאכ וליפא ,םבור־בור ,וראשנ םש .תידשכה
ן וויל דע םודניא־רהנמ ,חרזמה לכ תא יסרפה םיכלמה־ךלמ דיב הדחיא ,רושאו
.תיתאיסאה
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ה נעשיהב ,"לושמו דרפה" יסיסכטב הגהנ—טיט ילגר לע דמועה קנע—סרפ תכלממ
־ ימע וממוקתי אמש דחפמ ,תינרמש הנוהכ לע ןה םירוסמ םיריבגו םיכיסנ לע ןה
ן מזמ היה הרוק םנמא הז רבד) 14.םמצע םיפארטאסה וליפא וא ,םהידיגנו תוצראה
.(יסרפה ןוטלשה יבחרב ןמזל
( "ןויצ תביש״כ זאמ תעדונה) העונתה םג החתפתה הלא תיסרפ תוסחו תולג יאנתב
י דוהי תסריגכ—דבלב תיתד םאו ,תואמצע לש המ־תדימ הדוהיל בישהל תפאושה
־ תילבבה תונויצה ,תאז־לכב לבא ,םתובא־ץראל ובש לבב־ילוג ןיבמ םיטעמ "הלוג״ה
ת וביבס לע טעמ־טעמ הטלתשה ,םיכלמה־יכלמ ידי־לע שרוכ ימימ הכמתנש תיסרפה
ה כולמ תמוקת לש יוכיס לכ תענומה שדוק־תדע ,הז ןטק ךלפב ,המיקהו ,םילשורי
ן וילע ביצנ לש הרשמ ,ברה ךלמה יברוקממ ,הימחנ לביק 5־ה האמב .דיוד־תיבכ
, רפוסה ארזע אב 4־ה האמה תישארבו .הלוגה םעטכ רבד לכ רדיסו ,סרפ םעטמ
.תרמגומ תונרגתס לש ינויער עצמ לע תידוהיה הדעה תא ןנוכ אוהו

¥

4 רד האמה ןמ .א .ז) דמחומ דע רדנסכלאמ .ומויסב קיתעה םלועה (ה)
, תירצונה הפוריא יבגל הקיתע איהש הפוקת הלח (נ״הםל 7־ה האמל דע ס״הפל
ר חא האבה ,תכשמנ העיקש יהירה וניניעבש תעב־הב ,םאלסאה יבגל תימורטו
.ןוויו ןענכ ,םירצמו דכא תויוברתל רשא תפומה־ימי

ת ותדלו תודהיל םיכייתשמה םייניב־ימי םתואל דע םירבעה תוינומדקמ—הזה רבעמה
ת ורוקב תידוחיי תוזפרתהמ רהזיהל ךירצ ןאכ .היה ימואתפ אל יאדו—הברקמ וצצש
, לבב תלוג יכ .הדוהי־ינבמ םילוגה ץמוק םש־לע "תידוהי" ארקיתש ,הרוזפה
ו ראשג םיבר םימי ,דיתעב ןהל עדוויש לקשמה לכ םע ,"ינשה תיבה" לש םילשוריו
ת וזוחמ ןיב זוחמ קר איה ,לכה תולככ ,הדוהי ףאו !בחרה םלועב תודדוב תודוקנ

י וניכב) תשדוחמ הכלממ םיאנומשחה ומיקיש ינפל ,רבד לש ותימאל .ונצרא
ת שילפו "ןויצ תביש" רחאל םינשה־תואמב רמולכ ,("הדוהי" אלו ,הקווד "לארשי"
ר תויב הנייטצה אל ףאו ,חרזמב טלוב הכ דיקפת תודהיה האלימ אל ,רדנסכלא
.ןענכ־ץרא תודלותב
. תירוטסיהה המבה זכרמב םיידוהי־יתלב ןענכ ינב ועיפוה בוש ,הלא רבעמ־ימיב
ן יב ברקודכ ,תמיוסמ הדימב ,ןוויל םרפ ןיב תודדומתהה התיה רדנסכלא ינפל
ת ורמב ,המצעמה־תשךחרק ינענכ ויה יברעמה ןוכיתה םיבו 15.הנותאל ןודיצ
ך רדה תא ךכב םתונפב'םינוויה תוטשפתה תא רוחא ופדה רשא םה ,ריעה־שדחרק

ם וילוי דע רדנסכלאמ ,הפוקת התוא לכ .תושיערמה "תוינופ״ה תומחלמלו ,אמורל
.ידוהי אלו ינענכ ךא ,והנה ירבע שיא :הלענה אבצה־שיא לעבינח בשחנ ,רסיק

¥
ם יאנומשחה־תיב תיילעו ;״יבכמ״ה ,והיתתמ־ןב הדוהי דלונ לעבינח ייחב דוע םלוא
רוזגל רתומ םא—"תימוא" ,תוחפל תינתא וא) הצחמל־תימואל ,הייחתכ ונל תיארנ
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, תיתדמ רתוי תינוליח תומצעתה התיה וז .(העבהה קוידל ,"המוא״מ הזכ ראות־םש
ו סינ וללה ,ןכא .םינברהו םישורפה חורכ אלש ,המ־תדימב "תנוויתמ" וליפאו
ם יאנומשח רפס ןוגכ) םירצונ ידי־לע תודועת ורסמנ אלולו )הרכז תא חיכשהל
.ונלש הירוטסיהב הז קרפ לע דאמ טעמ אלא םיעדוי ונייה אל ,(׳א

4

ד מעמ הקיזחה—ינוכית־םיה חרזמה תונידמ ןיב הדיחי טעמכ—תיאנומשחה "לארשי"
, וז החלצה תובקעבו ,ןכ־ירחא קר .ןודקומ רדנסכלא לש םייטסינלהה וישרוי ינפב
, םיימשה־יהולא ,הוהי ןחלופ ליח השע ,רתוי ןוכנ ,וא ז תודהיה םג םיקחרמל הטשפ
ם ודא־ינב ללוכ) ןענכב םידוהיה יוביר .שלופה לע םיממוקתמ לש םע־תנומאכ
ם לועה יבחרב הימתמה םיוביר ףאו ,(דועו ,ןומרחל ביבס רוטי־ינב ,םידהיתמ
. תיעבט תוברתהכ םשרפל ןיא—אמורב תומחלמה ברע דע הנש 150—100 ךות ,קיתעה
ן יב ,רבעשל ירבעה רוזיאב תכלוהו תרבוגה ,תודהיתהמ האצות רקיעב יהוז
, רמולכ )םיעזגה לכמ םייזעול ןיב םגו ,(ברעמב) תינענכו (חרזמב) תימרא ירבוד
־ תדגאב וא ,תובא־ץראב ףתושמ רוקמל רחא וא הז חרואב סחיתמה ,ינוגבר רוביצב
ו ל אצומהו >ןוויתמ־יאמור ללח ךותב העימטכ אלש הרירב שקבמה רוביצ !תובא
18.ולוכ ןוכיתה םיה ןגא תא תקבוחה ,תיטילופומסוק תורסיק דגנכ ןקרופ

ת ילאיצוס תוצרפתה וא תיתד תואנק רבדכ אמורב "הדוהי" תומחלמ תא שרפל ןיאו
י רה .לעביגח־קבאמ וא יבכמה־דרמ חורב—"תימוא" המינ םג ןהב שי )דבלב
ב ולמ תערתשמה תיזח ךרואל תוברקה וחקלתה ,םוניארט ימיב ,ינשה "סומלופ״ב
.הכרעמה התיה תונטק לע אל :יחרזמה תרפה רבעל דע

4

, הקיתעה תירבעה הירוטסיהה תקתתשמ ומכ ,אבכוכ־רב לופנב ,"תיבה" ןברוחב
" וגאתרק תקיחמ״בו ,ןודקומה ידיב רוצ תלפמב םיינענכה היווק וחמנ רבכש םשכ
ןיב תורצנו הרוזפב תודהי לש וז—תרחא הירוטסיה הליחתמ זא .תיאמור הטישב

.םייוגה
ם לועב יכ—םייולת־יתלב הנידמ־ייחל תונמדזה ןיאמ ,תוביסמה םצעמ איה תרחא

ן אריאו ,(ץנזיב איה ,השדחה ףאו ,הנשיה) אמור :תובירי תומצעמ יתש קר וראשנ
, תוימואל־יא ,תוימואל־לע ןהיתש .(יסרפה ןאסאס־תיב לש םהירחאו ,םיתרפה לש)
.תימשר היסנכו יתלשממ ןחלופ לע ,ןתירחאב ,תותתשומו
ם עיפשהב ,םינוש תוזוחמו תויצניבורפ ןייטצהל ולכי דוע תאזכש תימלוע תרגסמב
ת א ןה הירוסמ הפיצהש ,תורצנה לע עיבצהל יד) .תיללכה תוברתה ךלהמ לע
־ תודמע םופתל תויצניבורפה ישנאל םהל היה רשפא םג .(ברעמה תא ןהו חרזמה
ך ותב םא ,תישממ תואמצע םושל םוקמ רתונ אל ךא 17.יזכרמה ןוטלשב חתפמ
, הלקלקע ךרדב תכלל לוכיבכ םימעה לע הווצ .תויצרא תוכלממב םאו תרק־תונידמ
,דבלב תיתד־תיתרבח הימונוטוא רדגב .א .ז ,תווצמ תרימשב והשלכ דוחיי םייקל
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ו סינכהש ברה שודיחה הזב .המוא לש תוריהיו תינידמ הרמוי אלל ,תודע־תודע

.תוימואלניבה תוירפמיאה
ה מיגדמ איה ,הברדא .ללכה ןמ ךכב תאצוי תידוהיה הדעהש ,אופא ,רמאל ןיא

ה חירב ,תדב תורגתסה :הפוקתה ףוסב תוברתה־ימע תויטנ תא רתויב ףירח ןפואב
ת ויסנכ זא תומק ,םיירהנל דע םירצממ ,ןלוכ םדקה־תוצראב .הזה דוריה םלועהמ
, המדרנ רשא תואמצעל ףילחת םג ןהש ,(ולאכ דועו ,תירוס ,תיתפוכ) םוקמה־ינב
י שוק ילב חילצת הלא םיאנתבו .תודעל ורזפתנו וגלפתנ רשא םימעל יפוס לוגליגו
( םיינמרגה םיראבראבה תוריגהמ רתוי) אוה־אוהש—םאלסאה חצניו ,םיברעה תשילפ
.הקיתעה הירוטסיהה לכ תא רמג ידיל איבמה ערואמה

4

־ ימי־ירבד תנייצמ םימלסומה תיילע .81־ה האמל דע ,םייניב־ימי (ו)
— הפוריא־ברעממ לידבהל—וחרזמלו ומורדל לבא ?ןוכיתה םיה ירבנן לכב םייניב
, תיברעמה—הללכה־רתיב ,וא ,תיתפרצה הכפהמה רחאל קר הלא םירבד ומייתסי
.ונא ונימיב וליפא וא ,18־ה האמה ףוסמ לחה .א .ז

ו רדעיה ןמז—ךורא הלילכ תואריהל הפוקתה היושע תירבעה הירוטסיהה תפקשהמ
ח נזומ אל םא ,זרופמ חטש הגרדהב תכפוה (רבעשל) רבע ץרא .ומצע אשונה לש
ח רזמהו ירצונה ברעמה וטטוקתי וילעו ,םלוככ־םבור םידיליה וחדנ ונממ ,תילכתב
, תוימוקמה תוד?ה תיראש ךותב תדמתמה תקולחמה תא ריכזהל אלש ,ימלסומה
ת צרעה ידירשו ,תירבע ןושל־תרוסמ לכ ,רחא דצמ .םמצע ןיבל םיימלסומ םימע ןיבו
ר וזיאה יבחרב םירזופמה ,תסנכ־יתבו תויסנכ ידיב יתד לופיטל ורסמיי ,ירבע רבע
, תרכונמ ץרא לש—הלא תודלותו .הלוכ לבת יווצקב ףא—םימיה ץקבו ,ינוכיתמיה
.ליבסב תורוק אלא לעופב הירוטסיה ןניא—השדק־ץראל תרכנתמה הרוזפו
ם דקה־ץרא .בורל םירבעמו הגרדה הב שיו ,הזמ רתוי תכבוסמ איה תואיצמה םנמא
ם לוכ אל התוברת ישרוי םגו ,תירוטסיה תופיצרו ןכות לכמ הנקורתה תחא־תבב אל
ף או ,בלש־בלש םירבדב ןייעל ךירצ ןאכ .רכנב םידוהיה תוליהק ברקב ואצמנ

.תמדוקה הפוקתל הריזח ךותמ
ה ימונוטוא םייקל תונויסנהו ,המוא־ייח ןעמל קבאמה יכ ריהבהל שי לכ־םדוק
ם ג וכשמנ םה .אבכוכ־רב תומב לילכ וקספנ אל ,ירבעה םלועה ירבש ןיב יהשלכ
ו רמגנו ;םיילבבה ״אתולג ישאר״ לש וא ,לילגב ללה־תיב לש תואישנה ןווינ רחאל
ה שילפה ינפל תורופס םינש ,הירבטמ ןימינב ימיבש תוממוקתהה ןולשכב ךא
ה אמב קרש ,לשמל ,םינורמושה תא :םיידוהי םניאש םימרוג ריכזהל שיו .תיברעה

־ רה ידילי תגיזמ) םיינורמה םירצונה תא וא ;תיפוס םאכדל ץנזיב ידיב הלע 6־ה
 תורצנה םהל הלכי אל יכ ";(הנמא־רה דצמ םיאבה תימרא־ירבוד םידרמתמו ןונבל

.הלאכ םירחא דועו .םאלסאה םהילע טלתשי אלו ,תיטנזיבה
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ת וינדרמה תויטנה וטשפ ,וירחאלו ,דמחומ ינפלש תואמב .רקיעה ןאכ הזב אל ךא
, (התוא חשירומה תופיל׳חה וא) תדבעשמה תורסיקה תולובגל רבעמ רמולכ ,הצוחה
ת עב ,םללכב תוברת־ימעל ינייפא רבדהו .הצחמל־םייארפ ובשחנ ןיידעש םירוזא לא
־ ראבה ךותמ ,ץוחה ןמ ואובי וילייחו טילש לכ .ןשונ־ןשי םלועב םינוא־ןיא לש וז
ם ירסיקה ויהי םייראבראב .םמצע תוברתח־ינב לש םתמזיב וסנכוי וא ,םיראב
.םיפייעה ןהימע תא םלצנב שוביכה־תוצרא לע ונגיש ,םהיתואבצ לכו םירימאהו
, ןושארה "סומלופ״ה ימימ דוע ,םיננתסמ ויה תוריחה יפאוש .ונלצא םג ןידה ןכ
־ םורט ריימח תכלממ ןמיתב הדהיתה םאלסאה םוק ינפל .ברעו בול תוירבדמ לא
ם ישלופל ךרדה תא ומתסש ,םיפיקת םירברב יטבש ודהיתה הקירפא־ןופצב ;תיברעה
ת יכרותה הכלממה דהיתת "ךשוח־ירה" ירוחאמ וליפא .בוריקב 700 תנשל דע ברעמ
ם יברעה תא התוכה רחאל ,(תיחכונה היסור לש המורדב) ירזוכה לש הלודגה
.8־ה האמה תישארב זאקווק לא םירעתסמה

, תמחול תודהיתה תועונת בר ןמז ולעפ הנותמה תינברה תודהיה לע ףסונ ,ןכא
ם ג 19.םינבר יבתכב אל ,יאדו ,אצמנ ןהילע ונל עודיה טעמהו ;ןעבטב תורחא
ל ש םבוריס .דחיתמ־קפס יברע־קפס ,הז ןיממ דרומ אוה ,ותוליעפ תישארב ,דמחומ
ת שרופה ,השדח תד לש איבנ ואשע ,זא׳גחב תדהיתמה "הנידמ״ה איה ,ביר׳תי ידוהי
.התוא תמטוועהו תודהיהמ לילכ
ה רואכלש ,וללה תודהיתהה ימרז תא ,אופא ,חוכשל ןיא ונמלוע לש אלמ רואיתב
ן ובשחב יכ ;תאז־לכב תדמוע םתובישח .םאלסאל ךרדה תא וניפ םפוסו ,וחילצה אל
. לגר־תטישפ ידיל "תיאמור" היורקה תורסיקה תא ואיבה ,םיפיקעב םאו ,יפוס
ל ארשי־תנידמבש ירבעה בושייב טעומ אל קלחש ,בגא־ךרדב ,ריעהל םג רתומ
י נבמ ,("םיסור״ה ןיב) ירזוכ ינבמ רמולכ ,הלא םידהיתמ יאצאצמ אוה תיחכונה
ה נעט לכ געלל םשה רבד ;("םיאקוראמ״ה ןיב) בול ינבמ ,("םינמית״ה ןיב) ריימח
ה עפות ,עבטב חור תלועפ יהירה המואו ;המואה־ינפ בוציעב "עזג" תרהט לע
.דבלב תיגולויב אל םינפ םושבו ,תיפרגואיג־תירוטסיה

ת א ואנש ,םירצמב תיתפוכ־ירבוד וא ,םבורב תימרא־ירבוד ,םדקה־תוצרא יסולכוא
ו לביק םה .םידיליה תורצנל הרזה ,תינוויה ותייסנכ תאו (יטנזיבה) "ימור״ה רטשמה
־ ךסב ףידע ףילחתכ ,ןוצרב וא תושידאב ,ברעמ םיאבה ,םהלש םירבראבה תא
ו פסונ וללה ,םמצע םיברעל רשא .םיסרפל וליפא וא ,"םיאמור״ל האוושהב ,לכה
־ םיטילש דמעמ םתויהב ,םהל ירכנ אוהש בור ךותב טועימ וראשייו ,הדע דועכ

.הטמלמ םיזבמו םיזובמ םיאודב ףוספסא וא הלעמלמ

א ל ךא—ןופטשכ ,הברעמו החרזמ וללה םיברעה וטשפ םדקה־תוצראב םהיסיסבמ
ה דיחאה "תיברעה הכלממה") .תימלוע היכראנא ומרג אלא ביצי יתכלממ ןינב ונב
.20־ה האמב םייפוריא םיטסיברע ודב התואש ,הידב אלא הניא ) ה קירפאו היסא ימע 19
ו ררחתשה הקווד הזבו ;תוטוס תופקשה יפלו יקלח ןפואב קר םאו ,םנמא ,ומלסאתה
־תירוסה ,(היימוא־תיבל) קשמד תופיל׳ח הברחנ 8־ח האמב רבכ .םייברעה םהיצירעמ
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עהש ,(סאבע־תיב לש םתגהנהב) ןאריא ינבמ םימלסאתמ ,היאנוש ידיב ,תיברעה
ם ינימאמה־רימא ,דישר־לא ןוראה .הצחמל־תיסרפה דאדגבל םיפיל׳חה תריב תא וריב
ה אמב .א .ז ,וירחא .איבנה־ףיל׳חכ רשאמ רתוי יסרפ םיכלמ־ךלמכ עיפומ ,םסרופמה
ם הילעש ,םיקרפל הקרפתהו הצחמל־םיברע ידימ וז "םאלסא תכלממ" הערקנ ,9־ה
.םהיטבשל םיכרות וא ,םיר?רב־םיאקירפא וא ,םינוש םינאריא וטלתשה
ת פתושמ הריצי איה—דרפסל ודוה ןיב ,קנע־בחרמב הרצונש—םאלסאה תוברת םג
ן ארוקה תפשש הדימב ךא איה "תיברע" .תד לכל וליפא ,ןושל לכל ,םע לכל
א ל םג םא) תימואלניב רפס־תפשל ףאו ,שדוק־ןושלל הז ימלסומ םלועב החתפתה
.םימואלה־תבר הפוריאב המוד דיקפתב השמיש תיניטאלהש ומכ ,(תידוחיי
־ תפש ומכ ,דאמ רהמ תימלועה הירוטסיהה תמיב לעמ ודרי םיירוקמה םיברעה ,ןכבו

, ריעה קשמד איה) "םאש־לא״ב םיכמתסמ םהילע ,תראפתה־ימי .םתיילע התיה תימוא
ת נשל ביבס םירופס תורוד :הברה וכרא אל ,("ארבוכ־לא םאש־לא״—הבר־הירוס ףאו

ר שאמ רתוי יברע יווה הנמזב היימוא־תיב תכלממ המליג םא רבדה קפס םג .700

.ידוס
ד ועו ,הילטיא־ירע ירחוסו ,בלצ־יעסונו םידרוכו םיכרות ואב הירחא ,םינפ לכ לע
י כרותה ןטלושה לכה לע טלתשה ףוסבלו ;םהינימל ״םיפולממ״ םיסקר׳צו םיכרות
ר כינ קלח םהל היה אל בוש ברע־ינב .השרויו תיטנזיבה אטשוק שירומ ,ינאמותועה
ת ודיתעו .הברעמו החרזמל תוברתה־תוצרא רתיב וא ,םדקה־ץרא תודלותב והשלכ
ם ראפל ןאכ הנבנש המ לכמ תוחפ־אל ונצרא ףונב טלבתהל םינבלצה תוברוח ויה
.(תויברע־יתלב םיידיב) דמחומ יפיל׳ח לש

¥

ם תישאר תא ץוענל ןכיה עובקל תצק השק .תושדחתהו הרומת ימי (ז)
, תיזעולב ,רמולכ) "השידח" ףאו "השדח" הירוטסיהכ םראתל גוהנש ןמזה יקרפ לש
ת וכפהמ לש—תכבוסמו תרעסנ הפוקת יהוז ,תועדה לכל .("תיחכונ״ו "תינרדומ"
, סנאסנרה םע השדחה תעה רבכ הלחה ברעמב .ךלוהו ריהמ בצקב תובחרתמ
ם וסחמ לע הפוריא הרבגתה ןתועצמאב רשא ,םוניקואל רבעמ תוילגתה ,המרופירה
.הלודגה ,הנושארה תיתפרצה הכפהמב תחתופ השידחה תעהו .םאלסאה
ה אמב .םדקה־תוצרא לע טרפבו ,ונרוזא לע םג קפס אלל ועיפשה הלא תוערואמ
ם יאבה םימרוג תרזע ילב אל) התונפקות אישל תינאמותועה המצעמה העיגמ 16־ה
ם יארנ ראופמה ןאמילוס ןטלושה ימיב .(דרפס־ישרוגמ םידוהי םכותבו ,ברעמה ןמ
־ ףותיש לע תדסוימה ,תינונבלה הימונוטואה הננוכ זא .ונצראב םג תוששואתה ינמיס
, (הנאקסוטו ,תילותאקה אמור .א .ז) הילטיא םע עגמב ,םיזורדהו םינורמה ןיב הלועפ
־ ץראב תוחפל תינחור תונוילעל םירתוחה ,ןטלושה ידידי ,תפרצ יכלמ תכימתבו
ף סוי ןוד לש ויחופיט־דלי ,לילגב ידוהיה בושייה םג שדחתמ זאו .("טנאביל") םדקה
ןמזה יאנתש אלא .השדח "ןויצ־תביש" לע םלח רשא ,(ןאמילוסל ריזווה) אישנ
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ת וילגתה ירחאו !ינאמותועה ןווינה ליחתמ 17־ה האמב רבכ .רבדל םיפי ויה אל   
.ןשיה םלועה לש וזכרמב "בורקה חרזמה" אצמנ אל בוש תוינאיקואה    

חרזמה תא תררועמ הלחה ,תוינואילופאנה היתואקתפרה לע ,תיתפרצה הכפהמה םג     
ה ניחבמ םירצמ תחתפתמ 19־ה האמה תומי לכ .אוושל ןיידע ךא !ותמדרתמ הזה     

, (םמצע םירצמל ןה םיברעל ןה רזה) ינאבלאה ילע־דמחומ תיב דיב ,תילכלכ
ת מזימ) ץאוס־תלעת .ןכ־ירחא הילגנא לשו הליחת תפרצ לש השעמל־תוסחבו   

תשבוכ תפרצ !יזכרמה יגטרטסאה ןמוקמל םדקה־תוצרא תא הריזחמ (םיתפרצ    
־תמחלמב .יאקירפאה־ןופצ ("ברגמ" וא ,"בר׳עמה") ונרוזא ברעמ לכ תא הגרדהב 

— ןלוכ םדקה־תוצרא לע םג תיטירבה הירפמיאהו תפרצ תוטלתשמ הנושארה םלועה    
ת א םילבוס םידיליה !םירכנ ידי־לע ןאכ תישענ הירוטסיהה .דבלב דחא רוד ימיל

ל יבס אשונ קר הכו הכ ןיב ירהש ,(התוא םילבוס םניאש וא) הרזה תורמהו תוסחה 
.הלא תורוקל םה    

*

ה נושארה םלועה־תמחלמב יחכונה תודלותה־קרפ ליחתמ ,תירבע תואר־תדוקנמ
! הל־אל בירב תססוגה תינאמותועה תונטלושה הכבתסה וב םוימ ,ילוא וא !ךרעל
ר בד והירה הז ךיראתל םדוקש המ יכ .דבלב הנש םישימח ינפל ,1915־מ דמולכ
ן אכ רבטצה רשא ,לבגומהו ריעזה בושייה .שדחה ירבעה םואלה יבגל "ימורט"
ד וע) תיתד־קפס ,תילאיצוס־קפס ,תימואל־קפס הפיאש ךותמ םא—תונוש םיכרדב
ם יבידנו םיריבג לופיטב םא ,(הנושארה ןמית תיילעו ,הניארקוא יאצוי ו״ליב ימימ
ל ש ,םעה־דחא לש ,לצרה לש) הינימל תונויצ לש היעינמ חוכב םא ,דלישטור ןוגכ
ת חתפנה ץרא לכ תורוק יפכ ,הרקמ־ךרד ,הככ־םתס וא ,(רכו ,"םיילעופ" םילאידיא
ר בדל ףא .שבוגמ ירבע רוביצ תויהמ ,ןבומכ ,היה קוחר ןיידע הז בושיי—הריגהל
.םושלש־לומתמ וב ולחה תירבע
" םידודג״ה יבדנתמ ,י״לינ ישנא ימימ תוניצרב הליחתמ תימואלה הייחתה ,ןכא
, תעבונ איה ,רמולכ .הלאב אצויכו ,רודלפמורתו יקסניטוב׳ז לש םדוסימ םיירבעה
ן וכנ .הכרעמב םשפנ םיפרחמה ,תוכפהמ־ירחוש הבור־יכמות שעממ ,לפרועמב םאו

ם ידוהי תונכוס התויהמ ,תרחא וא וז הדימב םהילע הסואמה ,תימשרה תונויצהש אוה
ת או ,ץאוס־תלעת לש רוזיאב יטירבה סרטניאה תא לצנל הליכשה ,תימואלניב
, הביתכה (הימחנ וא שרוכ ימיבכ) ךכבו ."ארקמה־ץרא" יפלכ יטנטסטורפה שגרה
ן ועטל ןיא םלוא .הערל םג הבוטל ,בושייה לש וחותיפ תורוצ תא ,םיוסמ ןבומב
ת ואמצע תארקל אלש יאדוו ,ימואל ןוויכב םעה תא הכירדה רשא איה־איהש
.הכפהמ חורבו עורזה חוכב תשכרנה תינידמ
ם לוכ םינתומה ,םירחא םימרוג ידי־לע (...השבכנש הדימב) השבכנ וז תואמצע
ו ננה ןאכו .ונצראב ירבע בושייל והשלכ ןיערג ףוס־ףוס רצונש תערכמה הדבועב
ה ריקסב ,םהיטרפל סנכיהל אל בטומש דע יחה הווהה ירבדל ךכ־לכ םיברקתמ
.תיפרגואיג־תירוטסיה אלא תיטילופ הנניאש
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ך ילהתב רבעמ־בלש םא יכ תיפוס הנחת הניא ונלש לארשי :תחא הרעה קר ףיסונ
ת וליפכ לש חנומ ,רבעמ־חנומ ,םייניב־חנומ והירה "לארשי" .םואל לש ותווהתה

ם יסכט ,תינמז הרשפ יהוז .(!?"םירבח־לארשי־לכ" וא ?"לארשי תכלממ") תוינשו

ן אקיטאווכ וא יחישמ ןוזחכ) "םידוהיה־תנידמ" תא םנוימדב ולעהש הלא ןיב ,תוסייפתה
ה לא ןיבל (תוימשיטנאה יכומו הרוזפה יצוצר לכל טלקמכ וא ,םיקיתווה־תודהיל
י עבטו ינייפא אלהו) .ימצעה הביט יפל ,השדח תירבע המואל דוסי הפ םיחינמה
, ןבומכ .("ירבע ראוד" תרתוכב ואצי הנידמה תואמצעל םינושארה ראודה־ילובש אוה
א בצ״ו "לארשי־תנידמ" ןוגכ תומש־יפוריצ עמשל הרתי תובהלתה םג ונבלב שי
.הנידמו אבצב איה השגדהה ,ונל המדנה יפכ ,ךא !״לארשי

*

ת ועפשהה תא וא ,ץוחה ןמ ןאכל וסנכוהש תודוסיה תובישח תא לולשל ונתעדב ןיא
ה אמב ,ןווי םג .ךכ־לכ ןפוד־אצוי ונבצמ ןיא הזב םג ךא .בחרה םלועהמ ומרזוהש

, דחא דצמ .םינפבמ תוררועתה לכ םרטב ,תינוציח הלועפ ךותמ הררועתנ ,19־ה
ו חפסנו (תיפוריאו תינאמותוע) הרוזפב׳ םה םג ויח םינושארה םזינלהלי׳פה ירחוש
, רחא דצמ 21.ינילהה ןוזחה דעב לפנו םחלנש ,ןורייב דרולכ םינווי־יתלב םהילא
ר אשו םינאבלא ,םיכאלאוו םיבאלס לש בר־ברע ןמזמ וכפה המצע ןווי יסולכוא ירה
ד ועב םינילה ךופהל םה םידיתע יכ ולליפ אל רשא ,םיאמור־ייומד ,רמולכ :״םיימור״

.םינש וא רוד
, הז וא הז תויהל םימעה תא "ודמיל" םוקמ לכב טעמכ .ולוכ ונרוזאב ןידה אוהו
א לו) םאלסא לש ץרא הרואכל התיהנ רשא ,לשמל ,םירצמ .הז רחא הזב ,הזו הז
ה ירימא הל ורמאש דע—"ינוערפ" םגדב ףאו ,םירצמ תומדל רוזחל הכנוח ,(!דוע
ם א יכ הכממ אל תאצויה הרות יפ־לע ,"תיברע" תושעיהל ,לומתא קר ,היתווחפו
ו הורוי רשא תא לבקיו ,עמשיי דימת םעו םעש ,ןבומכ ,תרמוא תאז ןיא .ןודנולמ
, "תיברע היליהק" םירצמ הכפה םא קפס .םחור־בצמו םמעט יפל ,םינדורו םיעור
ם הירומ תורמל ,םיסורה םא וליפא אוה בר קפסש ומכ ,אל ןיבו תדחואמ ןיב
ש י ירה יכ .תידוחייה "תיטייבוס״ה תוהמה םע םבלב ומילשה ,רתויב םייתטישה
י מיכ איה הקומע .תמליאה ,הרופאה תואיצמל םג עונכיש יעצמאו החלצה ייוכיס
.ףלוח־רוד־תב הירואית לכ לע רבגתהל הידיב שי :והומכ הזעו ,םלוע

ך יאב טעמכ ,םיעדוי־אלב ,םמוד תחלוש ,תצנצנמו הצינמ תיאמצע המוא ןאכ ףא
ם יאתמה ףונב ךרע־רקיו ,םירזל אוה רזומ חמצ .התמדא ךות לא הישרש תא ,םיאור
.אוה וידממב ךא דמאיהל ןתינה רוצי ;ומצעל ול

*

.דבלב החיתפ־רבד אלא הניאש ,ונתריקס תא ם כ ס ל ו םייסל ונילע הזב
.ותמצעו ותומצעב הרכה רמולכ ,תימצע־הרכה ילב יוארכ חתפתי אל ירבעה םואלה



119תירבע הפקשהב םלוע

 :ימואל יפרגואיג־ירוטסיח עדמו עקר לע תוביציהו תונוכנה אולמ םסבתהל ונילע ןכל
.המלועו הצרא ףקיה לכב ,תירבעה המואה תעידי לע—תורחא םילמב
 ,רתויב תוכוראה ןהש ינפמ קר אל—הקווד תומודקה תופוקתב זכרתהל שי הז ןינעב
 םדאכ ונא ירה .ונל םידחוימה הייארה־יזכרמל םאתהב רמולכ ,רחא םעטמ אלא
 ךכ םשלו ,רקובה־רואל בציתהלו הליל־תומולח שרגל וילע המוש :ותנשמ ץיקמה
.הלפאה תועשב קר אלו ,לומתאה ימי תא םג רוכזל
 ;המדרת־לילל המוד (ונאשונל ךייש הז ןמז־קרפש הדימב) "ידוהיה" רבעה ,הנהו

 בורק אוה רבד לש ותימאל ,םירחאל קוחר הארנה ,םדוקה "ירבעה" רבעהש תעב
.ותרובגב־שמש־םויכ ,ונירוענ־ימיכ ונל
 אוה ,(ליח םגו ,לוח וא) לוחה תדגאב ,םלוהו הפי ינענכ למס שי הלא לכל

 אירממו רמיתמה קנע־רשנ ,שמשה־ףוע !יקיני׳פה םודאה ץנה ,תינוויב סקיני׳פ
 רפסב בותכ ,"ותרומת ליחכ" :םימודק רפעו ותרודמ רפא ךותמ ,היחתל
 יררושמל רבכ עדונו ,ונימי־ירבד רחשמ אוה הלוע ןכו 22."םימי הברא לוחכו" ,בויא
23."תפנכמ בחך לח" רותב ,תירגוא

 ,םדק־ימימ איה םימיה־ירבדב ונאצומ־תדוקנ יכ .ונחנא םג ליח השענ םייפנכה ולאב
 םויה לכ תא ףיקמ ,רחמל הנופה ,תינידמה ונתואר קפואש םשכ ;םירבדה עבטמ
 עקשש רבעל םאותה —תירבע םלוע־תפקשהל ידוסיה—ללכה והירה .אבו ברקתמה
.חורזל לחה הז־התעש דיתעלו ,זאמ

תורעה

: דיחיכ ,ףוסבל ,הז תא וספת תיניטאלבו ;םיברב ,תינוויב (״םירפסה״ .א .ז) ״אילביב אט״ 1
.דחא "רפס״כ "אילביב"

, רניו תא ידארב תכירעב "...תירבעה הרישה רחבמ" ׳ר) םינטק םיטויפ ,לוריבג־ןב המלש
.(אצ ׳טע ;ב״פרת ,איספיל

ו א תיראצה תורסיקה לע אל ,"םיסורוקילוו״ה ,שממ םיסורה לש "הבר היסור" לע רבודמ
.תוצעומה־תירב לע

.םדבל "םיא׳כא ינב" תא ריכמ אוהו ,סאלה םוש לע ןיידע עמש אל סורימוה
.זי ,זכ לאקזחי5
ם יעדוי םיאמורו םינווי ינזאב עמשנש המ ךותמ אלא !"תשדחתרק" דימת אוה ביתכה 8

ר יעה םש יכ דע ,תיעצמאה ׳ת לע ףטחנב ורבעו תיפוסה ,ת תא וטימשה ברעמה ינענכ יכ ונא
. "יזנכשא״ה ןוויכב תצק ויה םיטונ תועונתה אטבמב יכ^עז-מ&^ספ^ ^עזנסגספזנ־כ עמשיי

" תשדחרק" ,ומצע ךרכלו הריבה־םעל "שדחרק" :םיחסונ ינש גיהנהל יאדכ ונלש תירבעב

— םעהו טבשה—רכזב ״הדוהי״ ןיב ונא םילידבמ אלה) .״תינופה הירפמיא״ל ,הלוכ המצעמל
.(הדוהי־ץרא איה ,הבקנב "הדוהי" ןיבל
ף סוא) תויקינ׳פה תובותכה רצוא" ,ץשולס םוחנ לש ורוביחב ןייעל לוכי ירבעה ארוקה 7

.ןשיתה יכ ףא ,ישומיש ראשנ אוה ;ב״שת ,א״ת ,״ריבד״ ,״(ןענכ תורפס ירייש
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.ולש "םידוהיה־תומחלמ״ל החיתפה־ףיעסב רבכ ןכ
3 . ס. נש101111ס1מ לש ״...םוירוטרפר״ב 1781־ב הנושארל עיפומו 801116261 •1̂ י״ע עצומ *

 ,"םי־תרשא ת.בר" ינב םה ,עבטב םילאה ישעמ חא רש "לעבל" ארקנה ילילעה גוחה 10
 ןתואב ,רכו ,"ןותלקע ןשב ,חירב (שחנ ,ןתפ רמולכ) ןשב ןתיול" לע לודגה ןוחצנה תאו

 ןכ "תהקא" םש־לע ארקנ םיכלמ־תובא לש הלילעה־יגוחמ דחא .ך״נתב ורמתשנש שממ םילמ
 ןד־ךלמ הארנכ היה ל א נ ד םגו ,יולה תחפשמ יבא ת ה ק תא ריכזמ הז תהקא .ךלמה לאנד
 ןיד ןודי ,ןרוגב וז םירדא תחת ,רעש ףאב בשוי" אוה .קוידב הביבסה התואב ילארשי־םורט
 ,תנמלא ןד ןדי ,ןרגב ד םרדא תחת ,רעש ףאב בשי" :רוקמב) "םותי טפש טופשי ,הנמלא
 ןבומ אולמב ,רבכ תירבע יהוז יכ חכויהל ידכ ןשלב תויהל ךרוצ ןיא .("םתי טפש טפשי

 האצוהה תא ׳ר .רסחבש־רסחה ביתכה תורמלו—ם״הפל ינשה ףלאה עצמאמ יכ םא—הלמה
? ,031161 10< 6 :תירוקמה ¥ 168'01131ע01168ט1 £3 ,6ע0§0מ116? 60מ1ס10ממ1936 ,31:18 1 
 תירבע ירבוד לכל ףתושמה יתורפסה רצואה לש קלח דוע ויה (לאינד אל) "לאנד" ירבד
.(כ ,די ז די ,די ,לאקזחי) ידגאה הז לאנדל זמור אוהו תויה ,6־ה האמב רמולכ ,לאקזחי ימיב

? 161:6זזס1; ־ל תויתפרצ תוריפח ,ירירח־לת רתא  הפוקתמ תוחול יפלא־תורשע ■̂!3
 יכ ףא ,תירבע תרבוד היסולכוא לע םידיעמ ,תודתי־בתכב ,(ם״הפל ,בוריקב 18 האמ) וז

5י1מ17.40 ,:01- :לאשה ךותב ׳ר .תידכא ,ןבומכ ,החיה םיימואלניבה םיסחיה תפש
x61108, 19561. 31:11 60 1011108 608 0361011ג!3ע

 קיתעתב םובא־ומוס ,באומש) באומש היה ,19־ה האמב ,תירומאה לבב תלשוש דסימ
.ירומאה יכלמ רתיכ ,קהבומ ירבע םש אשונ ,(ידכא

 יטפוש" רמולכ ,הקיתע תירצמב "תשאה ואקח" םילמ־ףוריצ לש שוביש והז—"םיסקיה"
 ומכ ,הקיתע תימשב "תשרח" יכ וםירבעה־ץרא איה ,"רעיה־ירה־ץרא (קקוחמ יכמות)

.תושרוחה תוחמוצ וילע רה םא יכ "השרוח" אל איה ,(׳ר םלעיהב ,תשאח) תירצמב
.הריבה ןשושב בשויה ברה־ךלמל ,רכנב עבק־יביצנ14
.יסרפה םיכלמה־ךלמל "םיה־ליח רש״כ היה ןודיצ ךלמ 15

 האמה ףוסב דוע ,ריכהלו רוקחל ןושארה היה ,ינמרג טמולפידו ןחרזמ ,ןזור גרואיג16
< 1929: 3:16011 ,308011 .3־ב קר עיפוה ורקחמש אלא .ינענכה םלועה תודהיתה תא ,19־ה
? 6נ1מ£0מ. !1מ111'1' ,■1161112101

 ולשמ דועש םינורחאה םה ,(וישרויו 1©8>ו:1מ11ז118!80¥0 13) סוריביס־תיב ירסיק
 בוש םהימיבו !ןונבלה תוביבסו בול ינב ,םיקהבומ םינענכ ויה ,הריבכ ריעה־אמורמ השעמל
.הלודגל "הקירפא״ו "היקיני׳פ" ולע

 םג ׳ר .יחכונה יכרותה־ירוסה לובגל רבעמש ,הירוס ברעמ־ןופצמ "םיאדרמ״ה םה
¥ ¥ז1951 ,11) קק. 448-449. ̂!< 13ג0 ?311111 >111111, מ0!18זגז 8 03ע1י0

 ןוירוטסיהה ,ןודל׳ח־ןבא לש ויבתכ ךותמ רקיעב םיעודי ,לשמל ,םידהיתמה םירברבה ירבד
.(14 האמ) ברגמה לש לודגה ימלסומה

 ,שידח רקחמ לכ ךותמ טעמכ דומלל רשפא היכראנא־יאלמ םייברע "רהוז־ימי" ביט לע
ס3ט60£1'ס5ז־ם6מ1סמ11נ5׳ז£0 ,163 ג4סמ14118111 60־:לשמל 'ר .תצק טרופמו יניצר אוה

מ13מ ("611 111810110 ג4סמ03¥31 .•611 ,”60§מ3? ,)1 ,¥11 ,80ע1931 ,18
 דרוא תא וא ,"ןויגל״ה דקפמ ,ןוסרטאפ תא ריכזהל יד :הלאכ םישיא ועיפוה ונלצא םג21

.טייגניו
.הי ,טכ !חי ,כ ,בויא 22
 ךלמ "תרכ" םש־לע ילילעה גוחב ׳א רוט ׳ב חול ,"תפנכמ בחר לח" > ונלשמ דוקינ23
3 11,א .ז ,םינודיצ 01163116•!!¥ אוה ,ל״ומה לש ןומיסה תטיש י״פע) 1 
.ונימי לש הפשב םג לבקל יאדכ ,"םייפנכ בחור" ןבומב ,"תפנכמ" הלמה תא ,בגא



הצא :תיזג ףסוי
 םימך!ה תובכע? הפוח? הצאב

 הלוצמ ךובמ? השךש ערו
 םימה תויואג? הי&לט? האוד

 םיעחרב הפוטע התקרל תיריר
םימלה יחלמב הלולצ

 םיפטע תועורו ןיב יבוכא ףיצמ
םיפוח לוח לע יתובהאב טומע

תומולחה חישל דיש

א
ינא תומוח־חיפסל

יעלסב םיתימ? םיערוק

ידדה עוסש
 ע?עו קבא תרגע ,תקלל ידורמ

תוחורו החיר?־תוציצ
.ינע?ו םיצוק־ץיצכ

ב
תיממשכ וילול!? ה^ופ

לתצה ישוש?ג? ויגבנ
ילילחו ן?אה לע ששגמ

קבא תויופח ויתויקרל
 — התתסקה המוחב ומת? טשופ

.עמעב



ט ׳פרת בא ,םילשורי :ילזרב ףסוי

:רבחמה תרעה

־ תרהו המוגעה השרפה תודלות תא רוסמל ידכ אל ובתכנ "ט״פרת בא" לע םיאבה םיפדה
ק ר םתנווכ .התוצמל ידכ אל יאדוובו ,20־ה תונשב ירבעה בושייה לש תאזה הרובגה
ו יהש םישנא תובבר המכ תובלב יח ודוע הרכזש השרפ התואל יאוול־תרעה ןיעמ שמשל
ם ירואית ךותמ וא ,העומשה יפמ קר התוא םיעדוי םתלוז לכש אלא—ץראב זא רבכ
.בתכבש
ן טקה ירבעה בושייה לע םיברעה לש הלודגה תורעתסהה ויה (1929) ט״פרת תוערואמ
ר שפאתנו ,יתפומה םשארבו ,םימלסומה םיגיהנמה לש התסהה תובקעב אבש ,לארשי־ץראב
־ םידוהי וגרהנ הב ,םילשוריב וליחתה תוערואמה .הינטירב תלשממ לש התדמע בקע
ת ולפנתה הכרענ הב) ןורבחל וטשפתה דימו ,רמוע־דגסממ ואציש םיערפתמ ידי־לע רפסמ
.תובשומו םירע ראשל םגו (ןשיה בושייה ןמ םידוהי תורשע ועצפנו וגרהנו הבישיה לע
ו לדג אל םא .תיללכ תוננוגתהל ןטקה בושייה תא הנגריאש ,"הנגה״ה הבציתה תוערפה לומ
ה אג שוגכ תוערואמה ןמ בושייה אצי םא ,תיללכ הטיחש ידיל דע תופקתהה ידממ
."הנגה״ה תא רציש יטסילאידיאה רעונה לש ותוכז רקיעב וז התיה ירה—ןסוחמו
ץ ראל החלשנ תוערואמה רחאל .רתויב הריפחמ םילגנאה תוגהנתה התיה ינש דצמ
ת וחתפתהה !בושייב הבר תורמרמתה וררועש םיקוח וקקחנ היתובקעבש ,הריקח־תדעו

ת ריצי םע ,טדנמה תלשממל בושייה ןיב םידוגינה תפרחה לע ,40־הו 30־ה תונש לש
י רפ ויה ,(י״חלו ל״צא ,"הנגה״כ) תירבע הנידמ ןוניכלו תואמצעל תומחולה תוביטחה
.ט״פרת בא תוערואמב הצוענ התליחתש תוחתפתהה
ו יה םה .הלד התיה םתעפשהו הנטק הצובק ויה (.פ.ק.פה) 20־ה תונשב םיטסינומוקה
ו מסרופ תאז־לכב .ט״פרת בא תוערואמב םתופתתשה לע עודי היה אל רוביצבו ,תרתחמב
ו יתונורכז םיאבומ הלא םיפדב .םיטסינומוקה דגנ תודבכ תומשאה ץראב תירבעה תונותעב
ה גלפמה תדמע לע ןושאר ילכמ תודע םהש ,אוהה ןמזב .פ.ק.פ יגיהנממ דחא לש
.ט״פרת באב הישעמו תיטסינומוקה

ת ותלד .םהינפל חנומ היהש ךמסמב ונייע ןחלושל ביבסמ ובשיש םישנאה תשמח
ך ותב ןטקה תיבה .םיפגומ תונולחה לע םיסירתהו ,תורוגס ויה ואצמנ ובש רדחה
.קוחר דהכ קר עיגמ היה שיבכהמ שערהו ,הולשבו טקשב יורש היה העונצה הניגה
 דחא היה תיבה .ט״פרת באב ג״כ ,יששה־םוי לש רקובה תמכשה תועשב הז היה
ה ליבוהש ךלמה־ךרד—שיבכה ,םילשורי לש המורדבש הפפצ־תיב יברעה רפכה יתבמ
ו דיעה םיפגומה םיסירתהו תורוגסה תותלדה ,(םחל־תיב ךרד) ןורבחל םילשורימ
ס ופדל ןכוהש זורכ־תטויט היה ךמסמה ,תיבה ךותב ומייקתהש םינוידה תוידוס לע

, סופדה־לעופ דבלמ—ופתתשה תיאשחה תוצעיתהבו ,תירבעבו תיברעב רקוב ותוא
י אשחה סופדב שבכמל תחתמ תאצל ךירצ היהש) זורכה לש יפוסה חסונל ןיתמהש
ת וקד ,שממ םחל־תיב שיבכ דיל דדובו לודג יברע תיבב אצמנש ,יביטימירפהו

שלפה תיטסינומוקה הגלפמה") .פ.ק.פ לש הגהנהה ירבח—(ורושיא רחאל תורופס

.("תיאנית
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ו ירבחמ ורייצ תוטעמ םילמב .ץרמנו רצק חיה זורכה .ךמסמה לע םיחוכיווה וכרא אל
ם זילאירפמיאה" :התביס .ץראב ידוהיהו יברעה בושייה ןיב הררתשהש תוחיתמה תא
ם יסרטניאה .םידוהיה םידבועה דגנ םיברעה תתסהב םיניינועמ םיטירבה ."יטירבה
ת ונברקה חכונ תועזעדזה העבוה .םיפתושמ םיסרטניא םה םידוהיהו םיברעה לש
! םיחא־םדב יד״ :בותכ היה זורכה תמיתחב .םיברעל םידוהי ןיב תויושגנתהב ולפנש
: םותחה לעו ״! יטירבה םזילאירפמיאה דגנ דחי וממוקתה—םיברעו םידוהי םידבוע
."תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה"
ת וערואמ" ברע םיטסינומוקה ידי־לע הצפהל דעונש ןורחאה זורכה היה הז ךמסמ
. םימוד תורהזאו תוששח ועבוה םהבש םיזורכ המכ ול ומדק .(1929 טסוגוא) "ט״פרת
, םילשוריב בצמהו תוטעמ תועש ורבע אל ךא .הרצק העש ךותב ספדוה זורכה
ם ידוהיה ןיב תודחאל האירקה .הצקה לא הצקה ןמ הנתשה ,הלוכ לארשי־ץראבו
...םימד־לושחנב הקנחנ םיברעהו

ןחלושל ביבסמ
ה תיה .םישנא השולש ןב םצמוצמ ףוגב ןהה םינשב תזכורמ התיה .פ.ק.פ תגהנה
ת וטלחהה תא הלביק ,םיפטושה םיניינעה לכ תא הלהינש ,"הגלפמה תוריכזמ" וז
, תורחא תוגלפמ םע הגלפמה םשב מ״ומה תא תמייקמ ,ןעוציב לע תחקפמ התיהו
ף ינסכ וילא תכייש ץראב הגלפמה התיה 1924 זאמש דסומה לא רשקה תא םגו

."יטסינומוקה לנויצאנרטניאה"—יצרא
, תונוש תוצראב םדא ינוילימ 20־ה תונשב ,זא רבכ וקקזנ ול רשא—הז ימלוע דסומ
ם ייסיסבה םיאנתה דחא התיהש ,"לזרב־תעמשמ״ב ןייטצה—םיפינס תורשע ול ויהו
: הדיעוול הדיעוו ןיבו—ויתודיעווב יטסינומוקה לנויצאנרטניאה תוטלחה .ומויקל
ף ינס לכ קר אל תובייחמ ,תויפוס ויה—לנויצאנרטניאה לש לעופה־דעווה תוטלחה
.םש םה רשאב תויטסינומוקה תוגלפמה ירבח לכ תא םג אלא ףינסו
ה טלש ,(ןרטנימוקה) לנויצאנרטניאה לש ףינס לכ ךותב ,המינפ הגלפמב םלוא
ף תוש ׳הגלפמ־רבח לכ ,טסינומוק לכ היה הכלהל ."יטרקומדה םזילארטנצ״ה תטיש
 .תורחא תוגלפמב "םיסחוימ״הו "הגלפמה־יקיתו" תטישמ לידבהל) היתודמע תעיבקב
. (תויטסישאפה תוגלפמה דוסיב תחנומ התיהש "םיגיהנמ" ידי־לע םייונימה תטישמו

ת רחוב התיה הגלפמה תדיעוו ,הגלפמה תדיעוול םיריצ םירחוב ויה הגלפמה ירבח
ת גיהנמו ,זכרמה תוטלחה תא תעצבמה ,השעמל ,התיה "תוריכזמ״ה .יזכרמ דעו

.לעופב הגלפמה
י פל) ךוברווא ףלוו הגלפמה גיהנמלו .פ.ק.פב תיזכרמה תוישיאל בשחנ 20־ה תונשב
ר בכו ,היסורב 1890 תנשב דלונ אוה .("רדייח ,״םאיזובא״ ,״לאינד״ :םייוניכה
ת רתחמה תופיסאב ףתתשה) תינכפהמה העונתל ףרטצה הרשע־שמח ןב ותויהב
ת עפשהבו ,תינכפהמ הלועפל שדוק ויה לאינד לש וירוענ־ימי .(1905 תנשב תונגפהבו

, "ןויצ־ילעופ" תגלפמל לאינד ףרטצה ,(ךוברווא יבצ) ןישח רדנסקלא ,רוכבה ויחא
אבצל סיוג הנושארה םלועה־תמחלמב .וירבחו בוכורוב רב ידי־לע היסורב הדסונש
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, רמולכ—1918 תנשב קר היסורל רזחו ,םירטסואה יבשב לפנ ךכ־רחא .תיזחל חלשנו
ם סקה ,םיטלובה תונורשכה .םיטייבוסה ןוטלש תמקהו רבוטקוא־תכפהמ רחאל
ת גלפמ שארב לאינד תא ודימעה ,םינומה לעו םידיחי לע העפשהה־תלוכי ,ישיאה
ת יסורה "ןויצ־ילעופ" תגלפמש רחאל ותעפשה הרבג דוחייבו ,היסורב "ןויצ־ילעופ"
ה גלפמ) ".פ.ק.י" םשה תא ומצעל לטנש ,ילאמשה גלפה שארב דמע לאינד .הגלפתה
ם ע םיימואלניבהו םייסורה םיניינעה לכב התהדזה וז הגלפמ .(תידוהי תיטסינומוק
: הלשמ הדמע הל התיה תידוהיה הלאשבש אלא ,תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה
ת ידוהיה הלאשה ןורתפל עגונב בוכורוב .ב לש ("הזונגורפ") תיפצתב הנימאה איה
.לארשי־ץראל םידוהי םינומה תריגה ידי־לע
ר חאל דימו ,לארשי־ץראל תיסורה .פ.ק.י תגלפמ ידי־לע לאינד חלשנ 1922 תנשב
. "םילעופה תייצקאר׳פ" יריצמ דחאכ "תורדתסהה" לש הינשה הדיעווב ףתתשה ואוב
א יבהו םיריצה בל־תמושת תא ךשמ וז הדיעווב לאינד לש ביהלמהו יחפיפה ומואנ
ה פיקת העקוהל דוחייבו ,"הדובעה תודחא" יריצ לש םדצמ תוצרמנ תובוגת ידיל
ת דרל לאינד ץלאנ הדיעווה רחאל דימ .ןוירוג־ןב .ד יפמ ויחלושו םאונה לש
א ל בוש םלועמ .שוריגו רסאמ תדוקפ ודגנ האיצוה טדנמה תרטשמ ?תרתחמל
ה לועפ ,בגא) .פ.ק.פ תרגסמ ךותב ,תימינפ התיה ותלועפ לכו ,רוביצב לאינד עיפוה
ה די חינהל טדנמה תלשממ החילצה אל ןמז ותוא לכו—1930 דע—םינש הכשמנ וז
.(ותוא רתאל ףא וא .פ.ק.פ לש הגיהנמ לע
ע צמאב .הבקסומל תודחא םימעפ לאינד חלשנ .פ.ק.פ תוריכזמב ותדובע תפוקתב
ת לאשב רוריבל רשקב תוחילש וילע הלטוה ,"ט״פרת תוערואמ״ל ךומס ,1929 תנש
ת וערואמה ימיב .ןרטנימוקה לש לעופה־דעווב ךרעיהל דעונש ,.פ.ק.פהו לארשי־ץרא
.ץראהמ לאינד רדענ

: .פ.ק.פ לש םירתונה תוריכזמה ירבח ,ט״פרת בא ג״כב ,אופא ,ובשי ןחלושל ביבסמ
ת וטלחהל תוירחאה לכ .הלאה םירוטה בתוכו ,יקסינ׳צשל םוחנ ,ןמרפוק (ריאמ) השמ
.םהילע תצבור תוערואמה ןמזב הישעמלו .פ.ק.פ
ל ארשי־ץראל רקע םירשע ןבכ .ןילופב רשא ץיבורטסוא ריעה דילי היה ןמרפוק .מ
, רימת ,ראות־הפי רוחב היה אוה .תישילשה הילעה תליחתב םיצולח תצובק ךותב
ת חא התיהש ,"בוכורוב תרובח״ל ףרטצהו—םישיבכב דבע אוה .הרוחש תירולב לעב
ו ז הרובחב .ןיעה־שאר—הוקת־חתפ שיבכה תלילסב וקסעוהש םיצולחה תוצובקמ
ו צרמב ,ותונריעב טלבתה ןמרפוק .הקזח העפשה "לאמש ןויצ־ילעופ" ישנאל התיה
— .ס.פ.מ תגלפמ איה—ןויצ־ילעופ .פ.ק.י תגלפמל ףרטצה אוה .ינוגראה ונורשכבו

ו דיקפת היהש םוקמ—.פ.ק.פ זכרמל רחבנו ,.פ.ק.פ תויהל הכפה 1922 תנשב רשא
ו שפנ לכב םזינומוקב ןימאה אוה .הגלפמה לש תינוגראה הלועפה לע חצנל ירקיעה
ם יחוכיווב .היתוטלחה לכ םויק לע דיפקמו הגלפמה־״וק״ל יאנק היהו ,ודואמ לכבו

ב תכב םשור היה ןתואש ,תוטלחהה—ויה רקיעה .רתויב ןיינעתה אל םיינויעה
ו עצוב םנמא םא ךכ־רחא קדובו ,"קמע" יתגלפמה ומש תא םתוח ,הפי יפרגילאק
.ןנושלכו ןבתככ ,ןלוכ
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ת זכורמ—יקסני׳צשל .נ—ינשה תוריכזמה־רבח לש ותוניינעתה התיה ול דוגינב
ם ורד) גור־יובירקב םירישע תחפשממ היה ואצומ ,הקווד תיטסינומוק הכלה יניינעב
ת יסור תוברתו תועידי שודגו אלמ ,יסור ןוכית רפס־תיב דינה היה אוה .(היסור
: יתגלפמה ומש) יקסני׳צשל .(תיסור רבדל ףידעה אוה ,היוקל התיה ולש שידייה)
ג הנתה ,טעומב־קפתסמו דאמ עונצ היה אוה .ןינל יבתכב הלילו םמוי הגה ("באדאנ"
ו יניעב היהש ,לאינד לש ותעפשהב) הגלפמל ףרטצהש רחאל דימ םלוא .שממ ריזנכ
ל ש ןוכנה וקה תעיבקל םיחוכיווב ףתתשהל לחה (םזינינל יניינעב תטלחומ תוכמס
ם יגוחב דוחייב) .פ.ק.פ לש רתויב םיחילצמה הינלמעתמ דחא היה אוה .הגלפמה
ד ודגב ילאמשה שוגה שוביג .רודלפמורט םש־לע "הדובעה־דודג״בו היסור יאצוי לש
. ל רחבנ 1926 תנשב .(יקסני׳צשל לש ויתואצרהל תודוה ,הבר הדימב ,גשוה הז
. תוריכזמה ירבחמ היה (1930 תנשב) ץראהמ ושוריגו ורסאמל דעו—יזכרמה דעוול
. הגלפמה לש "ץוחה־יסחי" תא םייקל ילע לטוה ,.פ.ק.פ תוריכזמב ינא־ידיקפתל רשאב
, (םידהוא לש "םיגוח״ב תואצרהב ,הגלפמה תופיסאב) תוימינפה תועפוהה דבלמ
, םייתגלפמה םינואטבב םירמאמו םייתרתחמ םיזורכ לש םתכירעו םתביתכ דבלמו
 תויטסינומוק תוגלפמ םע הגלפמה לש תפעוסמה תובתכתהב לפטל םג ילע היה
ץ ראל-ץוחל אצוי יתייה םעפב־םעפכ :ןכ לע רתי .ןרטנימוקה םע ףאו ,תורחא
ה עיסנמ רוזחל יתקפסה ט״פרת בא שדוח ותואבו—הגלפמה לש תונוש תויוחילשב
ל כ־יטרפ םגו ,הגלפמה יניינעב תופטוש תוטלחה יתדווזמב יתאבה .ידמל תכשוממ
ט ורטורפב ונודנ הבשו ןילאטס .י םע ,1929 םרמ תישארב ,יל התיהש הכורא החיש לש
ל ארשי־ץרא תלאש (הנורחאה םג ,יל עודיש לככו) ותופתתשהב הנושארה םעפב
ת ואצותל םאתהב .תיברעה תימואלה העונתל םיטסינומוקה סחיב תורושקה תולאשו

— יברעה לעופה־דעווה יפלכ הגלפמה תדמעב תכל־קיחרמו ידוסי יוניש לח וז החיש
.תיברעה תימואלה העונתה לש תינויצקאירה הגהנהל םירשקה לכ קותינ :השעמל
ד חוימ חילש לארשי־ץראל חולשל טלחוה (ותעצה יפלו) ןילאטס םע החישה תובקעב
ת ריציל םיאנתה תא ןיכהלו הגלפמה בצמ תא קודבל לטוה וילעש ,ןרטנימוקה לש
ם ייטסילאירפמיא־יטנאה תוחוכה לכל זכרמ שמשל ךירצ היהש ,לודג יממע ןואטב
.תיברעה תינמואלה הגהנהה תעקוהב םג קוסעלו תיברעה הפשב

דחוימה חילשה
ע יגה ,הז רמאמ לש ןושארה קרפב הראותש ,הבישי התוא ינפל םירופס םימי
י תשגפנ) דבלב יל רכומ היה תישיא .םילשוריל ןרטנימוקה לש "דחוימה חילשה"
, ושגפל חלשנש ,"רשקמ״ה רבחה םגש ךכל יתגאד ךא ,(הבקסומב םימעפ המכ ותא
ש יא הז היה ."חילש״ה לש ותוזח תא ראתל היה השק אל .הלקנ־לע ותוהזל לכוי
ת ורעש לש תקורסת לעב ,ףקשוממ ,ליגר־יתלב ןפואב ןמש ,טעמכ קנע ,המוק־הבג

ר שפא הלקנ־לעש ,תויטאו תונותמ ויתוכילהש םדא ,ודקדק םורב ורקדזהש תוטעמ
ן וכרדב םושרכ ,הלודג תיפוריא המריפ לש גיצנ ותוא אלא וניא יכ ןימאהל היה
.ולש ףיוזמה
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' גיהנמ היה הז .יהשלכ המריפ גיצנ אלו רחוס אל שיאה היה אל ,תמאה ןעמל
ת יכ׳צה היטרקומד־לאיצוסה לש םיעודיה הינקסעמ דחא היהש־ימ ,קיתו םילעופ
ך להו ליאמשהש ,הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל ירגנוה־ורטסואה טנמלרפב הגיצנו
ה לדגשכ ,1920 תנשב .המחלמה ףוסב תינוציק הדמעל עיגהש דע המחלמה ןמזב
ש ארב שיאה דמע ,תיכ׳צה תיטרקומד־לאיצוסה הגלפמב םיטסינומוקה תעפשה
ה גלפמה לש הגיהנמלו השארל היה—הגלפתנ רשאכו ,וז הגלפמ לש ילאמשה גלפה
.היקבולסוכ׳צ לש תיטסינומוקה
*.לארמש לימוהוב היה דחוימה חילשה לש ומש
ם יטרפה םגו ,ןרטנימוקה לש לעופה־דעווה לש דחוימ גיצנ לש ואוב רבד םגש ןבומ
י  תריוואב .הגלפמה ירבחמ םג אלא דבלב רוביצה ןמ אל—דוסב םירמשנ ויה ,ותוהז לע
ה נושארה םלועה־תמחלמ רחאלש םינשב הררשש ,תיטסינומוק תונרתח ינפמ דחפה
ל צא "ןרטנימוקה יחילש" ינפמ תזרפומה הלהבה חכונו—הקירמאו הפוריא תוצראב
ם צע התיה—תוילאינולוקה תוצראב דוחייב ,םייתפרצהו םיילגנאה ןוחטבה־יתוריש
ן יטינומ לעב ,לארמשכ שיא אלא דוע אלו) יטנתוא יטסינומוק חילש לש ותעפוה
ב ורקה חרזמב לארמש לש ותואיצמ םצע .היצאסנס תררועמ (ימלוע טסינומוק לש
י אדו תויונכוסה ינשרפו ,תונותעב הירורעש־ירמאמל "רמוח" קפסל היושע התיה
.םישוחינו תורעשה לש םילת־ילת וז תוחילשב םילות ויה
ן כא .הז יונימב לארמש הקווד הכז המ־ינפמ רורב היה אל הגלפמ־ירבחל וליפא
ן רטינמוקה תרמצל יעצמא־יתלב חרואב םירושק ויהש—םישנא לש םצמוצמ גוח קר
ד חא רתתסה הז יונימ ירחאמ יכ ועדי—ינש דצמ ,ןילאטס לש ותביבסלו ,דחא דצמ
.ןרטנימוקה תגהנה לש םינוילעה םיגרדב זא תושפל וליחתהש םיככתה
 .ןרטנימוקה לש פ״העווה רבח םגו—וצראב תיטסינומוקה הגלפמב גיהנמ היה לארמש
ם יריעצה תוחוכה ןיבל וניב םיכוסכיסה ובר 1929־ל ומדקש םינשה ךשמ םלוא
, ול םירוסמה "םיריעצ תוחוכ" תבצהב זא ןיינועמ היה ןילאטס .ותגלפמ תגהנהבש
ל ש ותוכמסש ןילאטס ששח תאז םע ךא—ענכנ לארמש .הגלפמה שארב ,דבלב ולו

 הגהנהה לש הידעצ לע דיבכתו היקבולסוכ׳צב הגלפמה־ישנא לע עיפשת לארמש
ת והשל ךירצ לארמשש הטלחה הלבקתנ לכ־םדוק .דלאווטוג לש ותושארב השדחה
ן כ לע .ידמ הבורק התיה הבקסומ—םלוא .הבקסומב יונימ לביק אוה .גארפמ קחרה
ץ וחמ המ־ןמז ותוא קיסעתש ,"תדבוכמ תוחילש" וזיא לארמשל תתל ןילאטס טילחה
ם ולכו ."יסחי ןפואב טקשו ,רתויב קחורמ אל םוקמ" היה ץוחנ .הפוריא תולובגל
י תירוטדנמה לארשי־ץראמ רתוי טקש םוקמ זא היה
ה רואכלו ,טלחומ טקש ץראב ררש טסוגוא שדוחב ץראל לארמש .ב עיגהשכ ,םנמאו
ב יצי היה ,תונכשה תוצראבו ,ץראב בצמה .הבורק תוצרפתהל םינמיס םוש ויה אל

.תובר םינש ךשמל "תילמרונ" תוחתפתה םיזוח ויה דצה ןמ םיפיקשמו—ןזואמו
ושענ .הנלש לש בצמב האצמנ ,הזכרמ לעו היפינס לע ,תיטסינומוקה הגלפמה ףא

.הבקסומב 1941־ב רטפנ .188ס־ב דלונ *
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ו תוחילש תא עצבל ול רשפאלו חרואה לש ונוחטב תא חיטבהל ידכ םירודיסה לכ
.תולקת םוש ילב
, הנקיתכ הלהנתה (ל״נכ ,ויתולועפ תא העציבש תוריכזמה :רמולכ) זכרמה תדובע
־ יפסנוק״ה תמכח בטימ יפל תננכותמ התיה איה .םילשורי לש המורדב תזכורמ התיהו
ע יקשהו "םיינוחטב״ה םירודיסל ןהה םינשב יארחאה היהש ,ר׳צאקול .י ידי־לע "היצר
".וצרמ לכ תא םהב
א וה ."העונתה טועימ" ,ר׳צאקול .י תעדל ,היה תיתרתחמה הלועפה תחטבהב רקיעה

— זכרמה־ישנא םיבשוי ויח םהבש םימיאתמ םיתבו םירדח םישפחמ ויה ולש תווצהו
ם ירבח ידי־לע חטבומ היה "לודגה םלועה" לא רשקה לכ .םתיב חתפמ תאצ אלב
ת יאשחה הרטשמב רודמ ותוא יבגל קר אל ,תילכתב־םירשכ ויהש (תוריעצו םיריעצ)

ע יגהל היה השק ןכל .רוביצה יבגל םג אלא םיטסינומוקה דיצ לע דקפומ היהש
ת א קר בורה־לע תרסוא הרטשמה התיה השעמלו—הגלפמב םיבושחה םישנאה לא
.הדובעב םיכישממ ויה ןונגנמהו זכרמה וליאו ,הרושה ןמ םירבחה
— הז רפכב םיבשויה םידימאה םיחאל׳פה דחא לצא רכשנש ,הפפצ־תיבב תיבה דבלמ
ם ג ר׳צאקול גאד—םישדחה םינכשה לש םקוסיעו םתוהז לע רבד ,ןבומכ ,עדי אלש
, ינא יתרג הפפצ־תיבב .הגלפמה תדובעל תוינויח ויהש תופסונ תודוקנ יתשל
ע בק ,תינוויה הבשומב ,תבכרה־יספל רבעמ ,יתרתחמה סופדה היה םוקמ־תבריקבו
ד וע רכשנ וז הרידל ךומס .תוריכזמב ינשה רבחה ,יקסני׳צשל תריד תא ר׳צאקול
, לארמש .ב ,"דחוימה חילש״ה ול אצמ הז רדחב ."ץראל־ץוחמ ריית" ליבשב רדח
.תויוחונה לכ םע האנ הריד
ת ואיצמה םע עגמב אב אל אוה .היצריפסנוקה יקוח לע לכ־םדוק דיפקה לארמש .ב
ן יב המצמטצה ותעונת .שגפיהל אלש ףידעה הגלפמה ישנא םע וליפאו ,ץראב
ו קיתמ איצומ ,הפפצ־תיבל םכשה רקובב אב היה אוהו ,"תויביטריפסנוק״ה תורידה
ה יפרגוניטסב קיתעמ היה םירבסהה לכ תא .תולאש לאושו ,ןורפיעו הבע תרבחמ
י קסני׳צשל םע תוחישה תא .תובר תופש עדי אל לארמש .תרבחמה ךותל (תינמרג)
, הלאה תופשה יתש תא ןיבהל ביטיה אוה .תינמרגב יתא תוחישה תאו ,תיסורב להינ
.תיכ׳צה—ולש םאח־תפש לש אטבמה ןמ עפשומ היה ורוביד יכ ףא
ם יחבש רשק םג אוה .יבויח םשור לארמש לביק הגלפמה־תוריכזמ לש םירבחה ןמ
ל ש "יברק רוזיא" ,וירבדל ,רוציל העדיש—הגלפמה לש םייביטריפסנוקה םירודיסל
 רבגוה ילידיאה םשורה ."תמלשומ הילידיא" לש םיאנת חיטבהלו תויתרתחמ תודוקנ
ל ש ישילשה תדלוחה־םוי תגיגחב ,יתנמזה יפל ,לארמש ףתתשה רשאכ רתוי דוע
הררוגתהש ,רתסא יתשא הפפצ־תיבל האיבה ינב תא .טסוגואב 16־ב ,בקעי ינב

ה נושארה םלועה־תמחלמב .ץראב קיתו היה—יתגלפמה ויוניכ יפל "אקול"—ר׳צאקול .י•
— ןכ־ירחאו ,״רמושה״ יגוחל בורק—יטירבה שוביכה תישארב ,יכרותה אבצב ןיצק היה
, םזינומוקל ברקתה ,ןילרבב יאבצ ס״יבב ההש רשאכ ,25—1924 תונשב םלוא .״הנגה״־שיא
־ יפסנוק״ה םוחתמ ויתועידי תא לצנל ונטלחה .תיטסינומוקה הגלפמל סנכנ ץראל ובושבו
.תרתחמה־ירודיס לכ ויה ודיבו—"היצר
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ם ירבחה חוקיפב רפסמ־םימי ילצא רקבל התשרוהו ,ביבא־לתב ,הדבל איהה הפוקתב
."היצריפסנוק״ה לע םינוממה
י נויע יפוא ואשנ תוחישה .יקסני׳צשל לש ותיבב הלבמ לארמש היה ברעה תועש תא
ל ש תויטסינינלה תועידיה תמרמ ותולעפתה תא יולגב עיבמ היה לארמשו ,קהבומ
י דודג" תרבחו תישילשה הילעה ישנאמ איה םג התיה היטק) .היטק ,ותשא לשו .ל
ת נשב הגלפמל הפרטצהש דחאל ,םזינומוקל הברה התוריסמב הנייטצהו ,"הדובעה

, םייתגלפמה םיטסיצילבופהו םימאונה יבוטמ דחא בשחנ ותדלומבש ,לארמש (.1924
־ םינינלה הרבסהה לע הנוממ .לש ול דגוהש ןויפמו—יקסני׳צשל תא חבשל ססיה אל
ן מ איה .פ.ק.פ ירבח לש תינויעה המרהש םשורה תא לארמש לביק ,הגלפמב תיט
...ולוכ לנויצאנרטניאב תוניוצמה
א טבתהל הכירצ לארמש לש ותינכת התיה ,.פ.ק.פ תוריכזמ םע תווצב ותדובע רחאל
ו פיח ."יברעה יממעה" ןואטבה ןינעב ןודל ידכ ,םיברע םינקסע המכ םע השיגפב
ם יברעה םיחאל׳פב לארמש לכתסה םייתניב .ופימו הזעמ הלא םינקסע לש םאובל
־ תוכילה תא ןיבהלו דומלל לדתשה ,הפפצ־תיב ישנא םה ,ותיב תוביבסב שגופ היהש
ה תיה אל .וידליו וישנ יתש לש ,(יתריד לש תיבה־לעב) םיהארבא חאל׳פה לש וייח
ה גלפמה הכירצ םהילע יכ הכלהל קר עדי אוה—םיברעה םע תפתושמ הפש ול
.יטירבה םזילאירפמיאה דגנ הקבאמב ןעשיהל תיטסינומוקה
ן יאה" :וז הרומח הישוק םג הרזח יתא תוחישב לארמש חסינש תולאש ראש ךותב
ה עונתה לש תומדקתמה תומסיסה תנבה תא תענומ יברעה חאל׳פה לש ותולשחנ
ת עפשה לע רבגתהל תיטסינומוקה הגלפמה לכות םאה" :הלאש דועו ״? תיטסינומוקה
ת א םשר אוהו ,טוריפב ול יתינע "?תיברעה היסולכואב םיילקירלקה תודוסיה
...הבעה ותרבחמב היפרגוניטסב םירבדה

ם י י ר ה צ ה ־ ר ח א—י ש ש ה ־ ם ו י
ם תאנשמ לודחל םהילא ארקש ,םידוהיהו םיברעה םילמעה לא זורכה רושיא רחאל
־ שיאו .פ.ק.פ תוריכזמ ירבח ורזפתה ,יטירבה םזילאירפמיאב המחלמ םשל דחאתהלו
ת חקל רהימ םופדה־לעופ ,ונועמל לארמש תא חקל יקסני׳צשל .ותדובעל הנפ שיאו
ת וקחתהלו הריעה תכלל טילחה ןמרפוק ,הסיפדהלו המגרתל ידכ זורכה תטויט תא
.הפפצ־תיבב ידבל יתראשנ ינאו ,םיניינעה־בצמ רחא
־ תיבב וסנכתה ברעב דוע .יתא חחושל ליחתהו תיבה־לעב םנכנ הלק העש רחאל
ה לילב תרחואמ העש דע ונדו םידבכנה דחא לש ותיבב רפכה ישנאמ םיבר הפפצ
ן יאש רמא אוה .ינעיגרהל האב תיבה־לעב לש ותחיש .םחור תא וריעסהש םיניינעב
ר פכה יבשות בורש זמר אוה .רפכה ישנא דצמ םידוהיה םיריידל ףקשנ םויא םוש
ף תתשהל (ואב ןייאמו םיחילש הזיא שריפ אלו םתס) םיחילשה תועצה תא וחד
ס פתיהל ןיא—תיבה־לעב םייס—םינפ־לכ־לע .(?תונגפה הזיא :םתס בוש) תונגפהב
.ותרוק־לצב "ה׳גאו׳ח״ל הרקי אל רבד םושו ,הלהבל
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׳ תולקמב םיניוזמו גח ישבול םלוכ ,םיחאל׳פ לש תולודג תוצובק יתיאר העש התוא
.םילשוריל םחל־תיבמ ךילומה שיבכב םימדקתמ
. שיבכה רבעמ הצורמב יתיב לא ברקתמה דדוב שיאב יתנחבה תוקד המכ רחאל
ן מ םידחא וחיטהש הצאנ־ירבד לע רפיס אוה .סופדה לע הנוממה רבחה היה הז

ו עיגהש םירבדה ךותמ .ךרדה דצב דדובה תיבה תמועל שיבכב ורבעש םיחאל׳פה
־ ידבוע .וינפ לע ורבעש םישנאה יניעב דושח תיבהש היה רורב ,םיריידה ינזאל
.תושעל םהילע המ תורורב תוארוה ושרד םופדה
ר ומשל דאמ היה בושח יכ ףא .תיבה ךותב רגתסהלו םיסירתה תא ףיגהל יתירוה
ה תע־תעל .םוקמה תא בוזעל ןנוכתהל היה ךירצ ,סופדה תלעפה לש תורשפאה לע
— תודווזמ ךותב תויתואה־יזגרא תאו הנוכמה תא ןומטל ,םיצפחה לכ תא רורצל שי
ם לענ ויתיאר ינאו טעמ־דועו—הצורמב בוש—אצי לעופה .רבד לופי ךיא תוארלו

.םחל־תיב שיבכל ךומס ,סופדה־תיבל הסינכה דילש תיזה־יצע ירחאמ

ה עיז־ףוטש ,םיינפואב עיגה םויה ירהצ ירחא .תועש המכ דוע ורבע החותמ היפיצב
ה נגפהה ךלהמ ירחא בוקעל ךירצ היהש ,ר׳צאקול לש תווצה ןמ רבחה ,קבואמו
" הנגה״ה ירבחמ םישנא המכל רושק היהו ,הרטשמל רכומ היה אל אוה .תיברעה

.(הזה יששה־םויב רקובה זאמ ןכה ודמע "הנגה״ה ישנא יכ ,בגא ,ונעמש ונממ)
 דגסמהמ אציש ןומהה יכ רפיס דוע .רדחל ותסינכב דימ ,רבחה טלפ /׳וליחתה רבכ"
ו פי־רעשמ ןומהה תאצב .ךרדב ועמשוהש םימואנ המכמ בהלתשה הליפתה רחאל
ירקה ועמשוה יכ ןעט רבחהו—הברעתה אל הרטשמה .תונושארה תויולפנתהה ורק
 ךא—חדקא־תוירי המכ םג רבחה עמש קוחרמ ."אנעמ אלוד־לא״ו "םוהילע" :תוא
ל ע עידוהלו התיבה שוחל היה ודיקפת ;קלתסהלו םיינפואה לע תולעל רהימ אוה

.הארש המ
— תוערפה ולחה יכ ועמש םה םג .אובל ולחה תוריכזמה ירבחו ,רבדמ רבחה דוע
א ל ןיידעש יתוריעה .וקלחלו זורכ דוע דימ איצוהל התיה יקסני׳צשל לש ותעצהו

ע גרב ילוא" .דמועו־יולת סופדה לש ולרוג םצעש אלא דוע אלו ,רקובהמ חרכה קלוח
ת א םירבחל יתרפיס הפ) ."םחל־תיב שיבכ דילש תיבה ירעש לא רבכ םיצרפתמ הז
.(םופדה־לעופ לש ורוקיב רבד
ל ש ובושלו—םילשוריב םירבדה ךלהמ לע תופסונ תועידיל וניכיח חור־רצוקב
, הבר התיה ונתושגרתה .רקובה תבישי רחאל הריעה ךלהש ,ןמרפוק תוריכזמה־רבח
ה כ ןינעש לליפ ימ" .הקווד םיטשפומ הכלה־ירבד ויה ונפלחהש םירבדה יכ ףא
י קסני׳צשל ההת ,"תינומה הנגפה ידיל איבהלו ריעסהל לולע •קארובה ומכ לטובמ
 תידוסיה הדבועה אלא הבושחה איה הנאותה אל ,יתעדל ,יכ יתוריעה .השקהו

— םידוהיהו יברעה ןומהה ןיב תושגנתהב תירוטדנמה הלשממה תניינועמ הארנכש
.יתדה ןונגנמהו יתפומה לש םתוליעפ תאצות אוה רתיהו

.תיברעב יברעמה לתוכל יוניכ—קארובה *



ילזרב ףסוי130

, םאמ לאש םואתפו—הבר התיה ותונבצע .וב ברעתה אלו חוכיוול בישקה לארמש
ם יחאל׳פ לש בר רפסמש עדי אוה .הנכס תקזחב םיבשוי ונא וב םוקמה ןיא ,ונתעדל
. םורדב תויברעה תונוכשה ךרדב םגו שיבכב רמוע־דגסמ לא םירפכה ןמ רקובב ורבע
ו עבצאבו ,עגרנ אל אוה .תיבה־לעב םע יל התיהש החישה לע ירפסב ,ותוא יתעגרה
־ ילוקב וחכוותה םה .שיבכב םילשורימ רוזחל וליחתהש םיירפכ לש תוצובק לע הרומ
.םהיתולקמב ופנפינו תולוק
. תודבכב םשנו דיסכ רויח היה אוה .ןמרפוק .מ הרדחה ץרפתה חוכיווה לש ומוציעב
ם תוא ואיבה ...םד םיתתוש ...םיניכסב םיכותח ...יתיאר יניעב ,םש יתייה ינא"
"...השק םיעוצפ ...םיגורה ...׳הסדה׳ל רשי תוינוכמב
ת וצוחב היה אוה .ןמרפוק ירבד תא חנעפל ונחלצה טעמ־טעמ קרו ,רבד ונוניבה אל
רואמה םוקמל רהימ—םהיתופקתהב דגסמהמ ואציש םינומהה וליחתהשכו ,םילשורי

ם תוברעתה־יא םלוא ,"הנגה״ה לש תוננוגתהה ישעמל דע םג היהש רפיס אוה .תוע
א והו ,תונברק ויה ןורבחב םג יכ ול עדונ הנהו .םיפקותה תא הצירמה םירטושה לש
ם יללחה תא ואיבהש העש (םיסורה־שרגמל ךומס) "הסדה" םילוחה־תיב רצחב היה
.ןורבחמ םיעוצפהו

ד חוימה חילשל (שידייב ורמאנש) ןמרפוק לש וירבד תא שחלב םגרית יקסני׳צשל
ן מרפוק ךא ,םיטרפל לאש אוה .הז לש וינפב ופקתשה העווז־ישגר .ןרטנימוקה לש
.למלימ ,"םורגופ ...תוערפ ולא ירה" :הצחמל־ףוריט לש בצמב ןיידע היה

יוניפו הכובמ
, דתיה אל .לארמש ■ב לש ותופתתשהב תוריכזמה תבישיב ונלחתה ןואכיד לש בצמב
ה יסולכואה לע הטילשה .ידמל רורב היה בצמה יכ ףא ,ידוסי חותינל תורשפא
א רק—םימלסומה לש יתדה גיהנמה—יתפומהו ,"סל׳גמ״ה ישנא ידיב ,דתיה תיברעה
ב צמהו ,וננוגתה םידוהיה םיבשותה .םידוהיה דגנ "שדוק־תמחלמ״ל םינימאמה תא
ל א וניזורכב עיגהל תורשפא ונל ןיאש יד אל יכ ונל ררבוה .העשל העשמ ףירחה
ם ייברע םיריעצ המכ םע עגמ ידיל אובל וליפא רשפא־יאש אלא תיברעה היסולכואה
ה מצמצה םהילע .פ.ק.פ תעפשהו ,הגלפמ־ירבח ויה אל הלא .ונילא םירושק ויהש
ם יחוטב .םילגנאה דגנ קבאמ לשו יברע־ידוהי ףתושמ ןוגרא לש תומסיסה תולובגב
, (ךכ־רחא ונקדב הז רבד) םידוהיב תוערפב ופתתשה אל הלא םיטעמ םיריעצש ונייה
. תורשפא לכ ,דתיה אל ךכל—תילגנא־יטנא הלועפל הלאה םיריעצה תא דדועל ךא
ה תיה אל ,הקיתעהו השדחה םילשורי ןיב עגמ לכ קתונ תוערואמה תליחת םע ,טושפ
.החיש לש תורשפא ףא
ל כ רפכל ומרז ,םירחא םירפכמו ,םילשורי דצמ .ונינכש ןיב בצמה רימחה םייתניב
, תדרל ולחה ברע־יללצ .ונתיב רבעל םילזופ םתוא וניאר םעפב־םעפכו ,םישנא ינימ
. ונממ רס ימצעה־ונוחטבו ,להובמ היה אוה .אבו רזח ,ונלש תיבה־לעב ,םיהארבאו

.ויקופקיפ לע הדיעה וירבד תמינ ךא—ונילע ןגהל לכויש ךכ לע דמע אוה םנמא
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ם תיב תא ובזע םה .סופדב קסעומ היהש תווצה ןמ םידחא םישנא םג ועיגה םייתניב
ל ע וקפדתה ,הלא׳ג־תיבו םחל־תיב רבעל ורזחש ,ןומהה ישנאשכ ,ןורחאה עגרב
ה מינפ םירדחל םיצרפתמ םישנאה תא וארו ,תיבה ןמ תאצל וחילצה םה .םירעשה
, (םיערופה ידי־לע תיבה יטיהרמ המכ ורבשנ םנמא יכ ררבתה םידחא םימי רחאל)
.לצינ ,רצחב ןימטהל םילעופה וקיפסה ותואש ,סופדה לש ודויצ ךא
ד וחייב ,תוידוהיה תונוכשב בצמהש םילשוריב םידוהיה םירבחהמ העידי ונלביק
ו נילא הרבעוה הז םע דחי .הנכס תקזחב אוה ,םיברע יתב םע תולבוגה תונוכשב
ת ארשהב תימצע־הנגה תנגראתמ תונוכשב" :יוחיד הלבס אל הבושתהו—הלאש
ד ועו ״? אל וא ,ףתתשהל םיכירצ ,םילעופה תייצקארפ׳ו .פ.ק.פ ירבח םאה .,הנגה׳ה
ת צקו םיחדקא המכ ה״סב) ןטק קשנ ןסחמ םילשוריב ונל היה .רתוי הנידע ,הלאש
"?ךרוצ־תעשב קשנה תא ליעפהל םאה" ן (רק קשנ

א וה יכ עידוה םיהארבא .הטלחה ידיל עיגנ םרטב הבישיה תא קיספהל ונילע היה
ש משהו .ונילע רומשל לכוי םא קפס הלילב .ברעה דר אל דוע לכ ונמולשל יארחא
.בורעל התטנ
ה כילומה רפעה־ךרדב הרבע תיאשמה .רפכה תממד תא תיבשה אשמ־תינוכמ לש שער
ו צפק ,יקא׳ח תוצלוח םישובל ,םידחא םיחוחב .ונתיב דיל הרצענו הפפצ־תיב ךותל
י שנא הלא ויה .ר׳צאקול לש ותווצמ היה אוה—והונרכהש דחא םשארבו ,הכותמ
ו יהש ולא דוחייב ,תוידוהי־אל תונוכשב ואצמנש םידוהי יוניפב וקסעש "הנגה״ה
ע דונשכ ךא ,הפפצ־תיבב םיררוגתמה םה ימ ועדי אל םה .םיערופ תולפנתהל תויופצ
ה יה תוטעמ תוקד ךות .הרזעל ושח—יברעה רפכב תאצמנ םידוהי תצובק יכ םהל
.אל וא ,יוניפל ונא םימיכסמ םא עירכהל ונילע
ל ש האוב תרטמ תאו בצמה תא ריבסהל ונקפסה ךא םלוא .הלק התיה אל הערכהה
— םיעסונ ונא״ :תיעמשמ־דחו תטלחומ הבושת הנתינ דימו—לארמשל תיאשמה
( רכו ינורקעה דצה ןמ ,היצריפסנוקה דצמ) וניתוקפס תא עיבנ םרטב דועו ."ונלוכ
ם יעגר ךותב .תינוכמה לע ספטמו רדחה תא בזוע ןרטנימוקה חילש תא רבכ וניאר
ה אשינו יברעה רפכה םוחת תא בוזעל הרהימ תיאשמהו ,ונא םג ונילע םיטעמ
ר בכ ןכומ היה םש ."לאלצב" תבריקב ,תוירבעה תונוכשה רבעל תוריהמה אולמב
, ןרטנימוקה חילש תוברל ,תוריכזמה ירבח לכ ויה הלילה תדרבו ,"םוריח־תעשל תיב"
 תא ףוסאל (םיינפוא לע בוכרה) רשקמה־רבחה קיפסה ךכ ךותב .םיחטבמ־םוקמב
.םתוא םג ליצהו םיבושחה םיכמסמהו תוריינה
ל א הבושת ריבעהל ונקפסה ,"ט״פרת תוערואמ" וליחתה וב םויה ךישחי םרטב דוע
י רבח לע איה הבוח—הטיחשו תוערפתה לש הנכס שיש ןויכמ" .םילשוריב ונירבח
ו דמע הליל ותוא ."הנכסב תואצמנה תונוכשב ׳הנגה׳ל ףרטצהל ׳היצקארפ׳הו .פ .ק .פ
ו עיפוה ברעב תרחואמ העשב .פ .ק .פ ירבח םג תוידוהיה תונוכשב רמשמה לע
ו ל רסמנ .םיננוגתמה שארב דמוע היהש ,יבצ־ןב .י לצא הגלפמה ירבחמ םידחא
ד מעוה "קשנה־ןסחמ" םגו ,תונוכשה תנגהב ףתתשהל םיצור .פ.ק.פ ירבחש
.ותושרל
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ו לבקתנש דע ,רצונש בצמה ןמ חרכהב־תועבונ הכ ,תויעבט הכ ויה ולא תוטלחה
. לארמש .ב ,ןרטנימוקה חילש סוסיה אלל ןהילע ודי תא ךמסש :רקיעהו ,דחארדפ
ץ וחמ םנמא אצמנ הרידל ול הצקוהש שדחה םוקמה םנמא םא תונדפקב קדב ףא אוה
.םיערופ תפקתה לש הנכסה םוחתל
ם יברה םיכוביסה תא ונל ריבסהלו בושל ידכ תונמדזהב לארמש שמתשה חרוא־בגא
ר בד הלילח הלגתי םא ,ולוכ ןרטגימוקל ףאו ,תיאניתשלפה הגלפמל ,ונל םייופצה
, םתא אל יכ איה תמאה אלה" :תאזכ תעל םילשוריב (לארמש לש) ולש ורוקיב
ם בל ןיא ,יטסינומוקה לנויצנרטניאה אל המכו־המכ־תחא־לעו ,תיאניתשלפה הגלפמה
ו נילע דיעהל ונא םילוכיו—םילשוריב םויה ועריאש תויוערפתהל תוכייש לכ ונלו

ק פס ןיא ךא !הדיחיו־תחא םד־תפיט תכיפשב ףא םימשא ונא ןיא יכ ץראו םיימש
. ולש עשפה־השעמ ליבשב 'יבילא׳ ןימ הזיא ותלכי בטימכ שפחי םזילאירפמיאהש
ה ילעש שממ האיצמ יהוז יכו—חפוניו ףלוסי םכלצא ירוקיב םצע יכ ינא חוטבו

ם ימעטמ תושעל שישת טדנמה־תלשממ םגו תויטירבה תועידיה־תויונכוס הנלפנתת
ל ארמש לש ותעצה יפל הלבקתנש הטלחהה ."ותלקלקב ספתנש ןרטנימוקה ׳ןכוס׳מ
ר בד שיא םושל עדווי אלש םיעצמאה לכב זוחאל :תילכתב־תבייחמו תטלחומ התיה
"!ןרטנימוקה חילש לש ורוקיב
— הנש םיעבראל בורק ורבע .אילפהל ןחבמב הדמע .פ.ק.פ לש היצריפסנוקה
ל ש ורוקיבלו ,דוסב תורומש ןדוע 1929 תוערואמל תורושקה תוירוטסיהה תודבועהו

.זמרב ףא יבמופ הכ דע ןתינ אל לארמש
ה רטשמה הלגת אל םא ןוחטב לכ היה אל ,ט״פרת בא לש םירעוסה םימיב ,זא ןכא
ה נותחתה לע התיה הרטשמה לש הדי םנמא .לארמש לש ואובחמ־םוקמ תא הכ־יא
ם הה םימיה לש תלוברעמה ךותב ךא ,.פ.ק.פ תודוס ירחא הישופיח תונש לכב
: דועו תאז ז זא םיאב ,תוריכזמה ,ונא ונייה הנאו ,העתפה תורקל התיה הלולע
ה לאשה תא ומצע אוה דימעהשכו—בר קפסב תלטומ התיה לארמש לש ורוקיב תלעות
ת וריכזמה־ירבחמ דחא לכ םשנ ,הנושארה תונמדזהב ץראהמ ותוקלתסה רבדב
ו תרבעה תא חיטבהל תוינתחדק תונכה ושענ ."תווצה" ישנא וקעזוה דימ .החוורל
...הירדגסקלאמ הרזחב דימ גילפהל לכויש ידכ ןרטנימוקה חילש לש
ל ש םינמאנה םירבחה דחא תיבב לארמש .ב הליב םילשוריב ןורחאה ומוי תא
ה ז רבח לש ותיבל ונעגהשכ .יתגלפמ־יתלב דיקפכ רוביצב עודי היהש ,.פ.ק.פ
ו נמתסנ הזה חוכיווה תואצות .רבחה םע חוכיווב עוקש ןרטנימוקה חילש תא ונאצמ
— לארמש לש ותוחכונב תוערואמה םוכיסל תוריכזמה תטלחה תא ונחסינש העשב
ת וברל) תוריכזמה תדמע םע האלמה ותוהדזה תא םיעטהש יד אל ומצע אוהשכו
ן וקית ודצמ ףיסוה ףא אלא (רכו ,םולשל זורכה ,תונוכשה תנגהב תופתתשהה
ם יילקירלקה תודוסיה לש תסרהמהו הקיזמה העפשהה תא שיגדהל" :דיחיו־דחא
ו נכתיי אל תפתושמ תיזחו םכסה םושש דחוימב ןייצלו ,תיברעה תימואלה העונתב
..."וישנאו יתפומה םע
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זתוממוקתה וא תוערפתמ
ה קלחמה לש הכרה הסרוכה לע דדונתה "תדבוכמה המרי׳פה גיצנ״ש העשב
 ונוכרד תא ףלשש רחאלו ,הרטנקב לובגה־תנחתל ברקתהו י״א תבכרב הנושארה
ם יילגנאה לובגה־ירמוש ידימ רבעמה־תמתוח תא לביק ,הרשכ הרשאב דיוצמה
ו תאיבהש ,"וניטסאירט דיול״ה תניפס לע הלעש דע ,הלקת ילב וכרדב ךישמהו
.םמצעל שפנ־ןובשח תושעל .פ.ק.פה תגהנה ירבח וסינ—הפוריאל
ד ודגה ישנאו ,תיטירב תרובגת העיגה .לארשי־ץראל טקשה רזחוה םידחא םימי ץקמ
ך כ ךותב .םשארב תרבוע הפישנ־ילכ תרומזתשכ ,םילשוריב ופי בוחרב ךסב ודעצ
ו אובי םיערפתמהש ,רדסה לע רומשל התא רומגו־יונמש הלשממה תזרכה המסרפתנ
ש לש יגיצנ תא תללוכה הריקח־תדעו ץראל חלשית תוערואמה תריקחלשו ,םשנע לע
.תולודגה תויטירבה תוגלפמה
ת וערואמל שי יכ ,ץראב תוגלפמה לכל םג ומכ ,םיינידמה םינשרפה לכל היה רורב
ץ ראב תירבעה רוביצה־תעד .דיתעל בושח חקל ןהמ קיסהל שי יכו תוקומע תוביס
ל כ תא הליטה (הקירמאו הפוריא תוצראב תידוהיה רוביצה־תעד םג היתובקעבו)
ת ומשאה האיבה ןכו (תימלסומה הגהנהה שאר לע דוחייב) םיברעה ישאר לע המשאה
ת וצרפתה לש הסריגה תא התלעה הנורחאה וז וליאו ן טדנמה־תלשממ דגנ תושק
־ ישעמ ידי־לע תומילא ישעמל ופדהנש ,םיברעה ינומה לש לוכיבכ "תיכיטס"
.םיטסינויזיברה לש תורגתהה
ף א םש ומסרופ ,הפוריאל תויונכוסה יקרבמ ועיגהש רחאל ,םינושארה םימיב
ה מסרופש העידיה הטלב .םייטסינומוקה םינותעה ןמ המכב תורצק תומישרו תועידי
, תוצעומה־תירבל ץוחמ תויטסינומוקה תוגלפמב הלודגה לש יזכרמה ןותעב
? 11016״ , "ץראה״ב—םירבעה םינותעב דימ הקתעוה וז העידי .ינילרבה ״311116

."םויה ראוד״ו "רבד"
. פ.ק.פ הנתנש רואיתה ןמ טלחהב הנוש התיה "הנא׳פ הטור״ה הרייצש הנומתה
ה עבנש ,תיברע תוממוקתה ןיעמ ט״פרת בא תוערואמ ויה ןותעה ירבדל .היזורכב
ם ידוהי ןיב ךוסכיסה .תיטסילאירפמיא־יטנא המגמ ךותמו םינומהה תורמרמתה ךותמ
ד צל הנותנ םינמרגה םיטסינומוקה תדהא יכ קפס היה אלו—םיטולחל עלבוה םיברעו

.יברעה
, תיאניתשלפה תיטסינומוקה הגלפמה לש תוריכזמה תבישי הסנכתה וב רצה רדחב
ה נושאר העצה .ינמרגה ןותעה ןמ קרבמה לש וחסונ אבוהשכ המהדתה התיה הבר
ף וליס לע הבקסומ ינפל ןנואתהל ,ןוקית־קרבמ חולשל ,השחכה דימ םסרפל" :התיה
י פל :הטושפ הביסמ ,וז העצהל יתדגנתה ."ינמרגה יטסינומוקה ןותעה לש הז

י די־לע הנבהב לבקתת וזכ השחכהש יוכיס לכ היה אל םיניינעה־בצמ תא יתרכהש
, "דחוימה חילשה" ןיידע עיגה אל ירה—הבקסומ תבוגת יבגלו .ינמרגה ןותעה תכרעמ
ל ש לעופה־דעווב הטלחה לבקתת םרטב ונתשחכהב ךומתת הבקסומ יכ חינהל ןיאו
.ןרטנימוקה
דע םינמרגה יפלכ םיביגמ ונא ןיא .הרשפ־תטלחה ונלביק ףוסבלו—ונחכוותה
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ן ילרב תסריג לע תוירחאה ןיאש ריבסהל םילדתשמ ונא .הבקסומב ןינעה ררבתיש
י קרוי־וינה ןותעב הספדוהש תונשרפה תא םיאיבמ ונא ,עונכיש־רתיל .ונילע הלח
ע גרב תוריהז תועידי ואיבהש—םירחא םייטסינומוק םינותעבו "טייהיירפ ןגרומ"
"."הנא׳פ הטור" לש ותדמעמ תוקוחר ויה םהיתוריקסשו ,ןושארה
ה רואכל המקש "תדחואמה תימואלה תיזחה" .תויולצנתהל ןימאה אל רוביצה םלוא

ה רהמ־דע הקרפתה ,תונוכשה תנגהב ופתתשה .פ.ק.פ ירבחשכ ,תוערואמה םצעב
ת ועידיה .םילעופה־יחבטמב ופקתוה "היצקאר׳פ״ה ירבח .ןילרבמ תועידיה וספדוהשמ
. פ.ק.פש ךכל "הרורב היאר" ןיעמכ וטטוצ ץראל־ץוחב תיטסינומוקה תונותעב
י ברע־ידוהי הלועפ־ףותיש לע ץראב הזירכמ איהש העשבש ,לופכ קחשמ תקחשמ
 .רכו םיברעה םיערופה ידיב תעייסמ ,יתפומב תכמות איה (!ז יאשחב) השעמל ירה
ם וש הגלפמה ירבחל היה אלש :תמאה תא תעדל ונבטיה ,הגלפמה תגהנהב ,ונא
ה חיש םושב ,זורכ םושבש !ט״פרת תוערואמב ,םיפיקעב אלו םירשימב אל ,קלח
ק ר אל התיה םימדה־תכיפש םצעש !תוערפל התסה םושמ היה אל ,הפ־לעבש
ו תוחתפתהלו—הגלפמה תוחתפתהל תחצינ הכמ ךכב התיהש אלא הגלפמה וקל תדגונמ
: םידוהיה הגלפמה־ירבח בור לש תיתגלפמה העדותה הססבתה וילעש ,םולח ותוא לש
.דחאכ םיברעו םידוהי ,ץראה ידבוע לכ לש האלמ תויראדילוסו תודחא לע םולחה

־ רתיב ךשמנ—זא וארקנש יפכ ,"היצקאר׳פ״ה ישנא—םיטסינומוקה דגנ עסמה ךא
ה מישר" :םייטירבה םייאשחה םיתורישהמ ףלדוהש ךמסמ ןיעמ סיפדה ״רבד״ .תאש
, וז "הרוחש המישר״ב .תונוטלשה יניעב םינכוסמ ובשחנש םישיא לש "הרוחש
ם יינמואל םיברע םינקסע תומש ורכזנ ,ינייסוח־לא ןימא ׳גאח יתפומה דמע השארבש
י גיהנמ תומש םג ויה המישרבו ,רכו ידאה־לא־דבע ינוע ,ינייסוח־לא לאמ׳גכ ,םינוש
. רכו לפרד היעשי לש ומש ,ילש ימש ,ךוברווא .ד לש ומש ,םיידוהיה .פ.ק.פ
. "יתפומהו היצקאר׳פה ןיב הלועפה־ףותיש״ל "תחצינ היאר״כ השגוה וז המישר
ה לשממה התדוה ךכבו—המישרה םוסריפ ןוועב םימי עובשל קספוה "רבד" ןותעה
ה חכוה םוש וב התיה אל ךא ,יתימא ךמסמ הז היה ,םנמאו .התונמיהמב הרואכל
ה דבועה .יתפומה ישנא ןיבל וניניב םיפתושמ "םיככה״ל אל דוחייבו—הלועפ־ףותישל
ן וגראש ,תטלחומ העתפה ונל ויה "בא תוערואמ״ש ,ללכ רשק םוש היה אלש איה
א לשו ,(הלשממה ידיקפמ המכ תמכסהב) "סל׳גמ״ה ישנא לש םניינע היה תוערפה
.ולא תוערפב הידהוא וא הירבחמ ימל וא הגלפמל קלח םוש היה
, ךוברווא לאינד ,הבקסומב הגלפמה גיצנ תאמ בתכמ עיגה םידחא םימי ךותב
ל ש לעופה־דעווה יגוחב תוערואמה תכרעהש ךכל םירורב םיזמר ויה הז בתכמבו

ר בחה בתכ—אוה הפ םשורה .פ.ק.פ לש תוריכזמה תדמעמ הנוש ןרטנימוקה
חילשה" עיגה ינפל היה הז .תיטסילאירפמיא־יטנא תוממוקתה ץראב הנויהש—לאינד

 זכרמ יגפל .פיק.פ תונעט תא תוכיראב ריבסהל תונמדזה יל התיה רפסמ םישדח רובעכ *
 ץנייה םע הז אשונ לע תכשוממ החיש יל התיה ןילרבב .תינמרגה תיטסינומוקה הגלפמה
.ומצע ינפב רופיס והז לבא—ןאמיונ
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: תוריכזמב ינורקע חוכיו דימ ררוע הגלפממ גיהנמ לש ובתכמ .הרזחב "דחוימה
, םנמא ."הקיטקלאיד״ה הסיוג ? תוממוקתה וא תוערפתה ? ט״פרת בא ימיב היה המ
ם יברעה םינומהה תעונתלש רשפא־יא ,ינש דצמ ,ךא ,םידוהיב תוערפ ויה ,דחא דצמ
ר בדב ןוידה תואצותל ןיתמהל טלחוה ...תיטסילאירפמיא־יטנא תועמשמ היהת אל
.הבקסומב דחוימה חילשה לש ח״ודה

קסופ ן ר ט נ י מ ו ק ה
ה בקסומב יטסינומוקה לנויצאנרטניאה לש לעופה־דעווב ולהנתהש םיחוכיווה יטרפ
. הטלחהה לבקתה םע דימ ץראל רזחש ,לאינד יפמ ונל ועדונ ץראב תוערואמה לע
ל צא דחוימ ןינע הררוע אלו ,טלחהב תידוס התיה "הניתשלפ" תלאשב הבישיה
ו בישחה אל ןרטנימוקה יגיהנמ בורש ,תילוש הלאש וז .דתיה .לעופה־דעווה ירבח
ח ״ודה—תארקל תמיוסמ תונרקס .דתיה .הלאשב המ־״תויטנקיפ" .דתיה םנמא .התוא
ו תוחילש הקווד יכ ונל רפיס לאינד .אקווד חילשה לש ותוישיא ללגב ,לארמש לש
ה מכ לצא םיינוריא םיקוקחצ הררוע לארשי־ץראב יכ׳צה גיהנמה לש

.םיגיהנמהמ
ב ולע םשור ולש ח״ודה םגו לארמש לש ותעפוה םג וררוע ,לאינד רפיסש המ יפל
ל ש התסהה לע רפיס אוה—ץראב האר אוהש המ שיחכהל הצר אל אוה .רתויב
ה בישיה יפתתשמ םלוא .תוערפה תונברק לע ,תונושארה תויולפנתהה לע ,יתפומה
ירבה םיטסילאירפמיאב קבאמה לע והשמ רומא״ :םחור־רצוק תא וריתסה אל
ר קח "?תוערואמה לש תינידמה םתועמשמ התיה המ" .םאונה תא ועסיש—״! םייט
ף וסבל .םירבד־יאצח חיטה ,לבלבתה לארמש" .לארמש תא הבישיה שאר־בשוי
ל עמ העיזה תא תחפטמב החומ אוהשכ ומוקמ לע בשי אוהו ,ולש ח״ודה תא קיספה
.ורופיס תא לאינד םייס ,"וחצמ
ל ש תיחרזמה הקלחמה ידיקפ לש הדעוול רסמנ "הניתשלפ" לע הטלחהה חוסינ

ל ש תיללכ הכרעה הללכ ,.פ.ק.פ תגהנהל דימ החלשנש ,וז הטלחהו .לעופה־דעווה
.דיתעל תוארוה ,רקיעבו ,םגו—רבעה
ח ותינה" תארשהב הלוכ התיה וז הכרעהו ,תינידמ הכרעהב הזכרתה הטלחהה
 התיה וז .ימואלניבה בצמל תיטייבוסה תיטסינומוקה תרמצב זא ןתינש "יללכה
ז א ארקנש המ דגנ ,ןילאטס לש ותושארב ,הגלפמה תגהנה לש זע קבאמ תפוקת
ה ז קבאמל התיה אל הרואכל .ןיראכוב יאלוקינ םליג התואש ,"תינמיה" הייטסה
ה שק אל םלוא .טרפב תפצו ןורבח תונברקלו ,ללכב ץראב תוערואמל תוכייש םוש
 הקווד יכ—.פ.ק.פ תוריכזמ ירבחל ריבסהל םג ךכ־רחאו—ןיבהל לאינדל היה
ד וגינב .ןרטנימוקה לש פ״העווה לש ותכרעהב ועירכהש םה םייללכ םילוקיש
ז א חתיפ ,תימלועה תוחתפתהב תיסחי תוביצי לש הפוקתל אבנתהש ,ןיראכובל
ת ימלועה תיטסילטיפאקה תוחתפתהה לש "תישילשה הפוקתה״ש ןויערה תא ןילאטס
תונשב .תומחלמו תויוממוקתה תפוקת ,הקווד םידוגינה תפרחה לש הפוקת איה
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 הז ןיאה .לארשי־ץראב תומוהמ—הנהו ,היסאבו הפוריאב טקש ררש 1929־ו 1928
?ןיראכוב הגש יכ רשאמ רבדה ןיאה ?הכפהמה שודיחל ןמיס
 התסהה .ט״פרת בא לש תוערואמה תכרעה יבגל ףכה תא ועירכה הלא םילוקיש
 הלא לכ —תיטירבה תודיקפה לש םיככתה ,יתפומה לש ןונגנמה תלועפ ,תיתדה
 תוררועתהב רקיעה תא ואר םהו—ןרטנימוקה לש םיחמומה יניעב ויה םילפט
 ויה לארשי־ץראב "בא ימי" :תונקסמה ןאכמ .םיחאל׳פה לש ״תינכפהמה תימואלה״
 לא—הלא תונקסממו .תונויצהו יטירבה םזילאירפמיאה דגנ תיברע תוממוקתה
 קפתסהל אל ,תוממוקתהב ךומתל הכירצ התיה תיטסינומוקה הגלפמה :ןהמ עמתשמה
 ןעמל" "!םיחא םד יד"—.פ.ק.פ תגהנה לש םיזורכה) ."תיטסיפיצאפ" הלומעתב

.(ןרטנימוקה לש םיחמומה ידי־לע תופירחב ונוג—"!יברע־ידוהי הלועפ־ףותיש
 לש תשדוחמ הקידבל הפיחד םג ןתנ ןרטנימוקב "הניתשלפ" תוערואמ לש םוכיסה
 ־ץראב תיטסינומוקה העונתה לש הלודגה הרצהש הדמעה השבגתנ .פ.ק.פ ןינע לכ
 ןמז לכ םיברעה םינומהה ברק לא רודחל ןיא" .ימואלה הבכרה איה לארשי

 .ןרטנימוקה תגהנה לש ימינפה ןידה־קספ היה הז ,"ידוהי ןינע אוה םזינומוקהש
 .דימו־ףכיתו ,םיאנת לכ אלל ,תידוסי—"היצזיברע" :המסיסה התלעוה ץוח־יפלכ
 ךירצ היה הז רבד—.פ.ק.פ תגהנה לש התחדה לע הטלחהה םג העבנ ןאכמ
.יצחו הנש ,הנש ךות ,הגרדהב תושעיהל
 עוציב היה דחא דצמ .רתויב השק .פ.ק.פ יגיהנמ לש םבצמ היה הז ןמז־קרפ ךשמ
 .יטסינומוקה לנויצאנרטניאה יללכ יפל ,ומצעמ־ןבומו יחרכה רבד ןרטנימוקה תטלחה
 לע רתוי תונוכנ תועידי תויטסינומוקה תוגלפמב ץיפהלו תוסנל וניצר ,ינש דצמ
.לארשי־ץראב בצמה
 ונודימעה התא תוחישהו—תינמרגה הגלפמה יפלכ תאז תושעל ונצמאתה רבד־תישאר
 םימיוסמ םידדצ םג ונל וליג ןה .רבגתהל היה ךירצ וילעש לודגה ישוקה לע
 הקווד הלא םירבד ריכזהל יאדכו—םינמרגה םיטסינומוקה תרמצ לש תוילאטנמב
 התנקהו םלועב המסרפתנ לארשי יפלכ טכירבלוא .ו לש תניועה ותדמעשכ ,וישכע
.היעבה לש הז דצל תוילאוטקא לש הדימ

.פ .ק .פ לש הלרוג
 קלח .תיאניתשלפה תיטסינומוקה הגלפמה ירבח תא המיהדה ןרטנימוקה תטלחה
 םירבחה ונעט ,"תוממוקתה התיה אל—תוערפ וניאר" ,יולגב הדגנ ומק םירבחהמ

 היה רבודמהש ינפמ הקווד) רתויב הפירח התיה תוריכזמה תבוגת .הרושה ןמ
 ־תרפהכ תשרפתמ התיה הילא עגונב השלוח לכו ,ןוילעה דסומה תטלחהב

.(תעמשמ
 יפ־לע היתורוש ךותמ שרוג הגלפמה ירבחמ לודג קלח .הגלפמב רעוס חוכיו ליחתה
 .בא־תוערואמל עגונב ןרטנימוקה תטלחהל ותודגנתה לשב יזכרמה דעווה תטלחה
תומוקמבו ביבא־לתב םירבח ושרוג ןכ ז.פ.ק.פ ירבח לש בורה אצוה הפיח ףינסמ
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ק בדוה ,"סיוראפ" ,(שידייב) הגלפמה לש יתרתחמה ןואטבב ספדנש רמאמב .םירחא
וקה תוגלפמה בורב זא לבוקמ היהש יאנגה־יונכ—"םיטסיקצורט" יוניכה םיאצומל
.יתגלפמה "וק״ה ןמ םיטוסה יפלכ תויטסינומ
ל עופה־דעווה תטלחה .וז תוילאיול תחכוהב הקפתסה אל ןרטנימוקה תרמצ םלוא
ן ילאטס ש״ע חרזמה־תטיסרבינואב םידימלתה רושיאל האבוה ןרטנימוקה לש
ן רטנימוקה לש ןונגנמה ישנא ושפיח םכותבו ,םיברע ויה םבור .(ו״טוקה) הבקסומב
ר חאל קר יכ םידימלתל רבסוה .פ.ק.פ תגהנה לש התפלחהל םידמעומ ואצמו

י דיל איבת וז היצזיברע יכו ,הדועיי תא אלמל .פ.ק.פ לכות "היצזיברע״ה תמשגה

...שורדה והזו—הניתשלפב ,תיברע ץראב תיברע תיטסינומוק הגלפמ תריצי
ב תכ ןרטנימוקה ?לארשי־ץראב םידוהיה םיטסינומוקה דיקפת תויהל ךירצ המ
ת ונשב בתכש ,ןינל יבתכמ האבומ האבוה .וז הלאש לע תונעל ידכ ךורא בתכמ
, םיגיהנמ אל תויהל םכילע" :הנוכיתה היסאב םיסורה םיטסינומוקל םיחרזאה־תמחלמ
ל ע םג לטוה הז דיקפת ."םינמאנה םהירזוע אלא םוקמה־ידילי לש םירומ אלו
."םיברעה לש םהירזוע תויהל" :לארשי־ץראב םידוהיה םיטסינומוקה

ן מז ךותב הררופתה 20־ה תונש לש .פ.ק.פ .יברע בור תויהל ךירצ הגהנהבש ןבומ
ק לח .הגלפמב זאמ וראשנ םיטעמ םיטסינומוק קר .ט״פרת בא תוערואמ רחאל רצק
. ירמגל תינידמה הכרעמה תא שטנ וא ,תורחא תוגלפמב בלתשה .פ.ק.פ ירבחמ
, תוצעומה־תירבל ולגלגתה .פ.ק.פ ירבחמ תואמ .ץראה תא ובזע םיטסינומוק הברה

ם ה .30־ה תינשב יטייבוסה (ד״ווקנ) ןוחטבה־תוריש ידי־לע (וחצרנ) ודמשוה םשו
."ינויצה־יטסילאירפמיאה ןוגראה הז ,.פ.ק.פב תורבחב" ומשאוה

ת וריכזמה ירבח םג ,ךוברווא .ד ,20־ה תונשב הגלפמה גיהנמ םג היה םיחצרנה ןיב
־ תונחמב תובר םינש וליבו ורסאנ .פ.ק.פ ירבחמ םירחא .יקסני׳צשלו ןמרפוק

.םייטייבוסה הדובעה



ןואיזומב :ינגד יסא

 ׳ךירחא חנה אב ינאו ינפל ןאכ תילה גרא
— דחיב ןאכ ונייה םוקמה היהש ינפל ךא

.רומג אלו היה קיר דוע לצה

.תוריקה לע תונומאהו םיחיטשה לע ילגר התע

:הלודג אל תרגממ ךות? לבב־לדגמ

 דאמ םינטק םישנאה
.רועש ןיאל םינוב

םחב הטיבמו ןאכ תךמוע תא םג
םיהבג ריוא םשונ .תוקתרמה ילש יניע ךותמ

,תא יתייח? בוש
ףוג םע ףוג וניןה דועשכ םיעגרב ומכ
חור־לש־ןורכז םע ףוג קר אלו

.הנומה לימ

ונכ לע טלש לכ דועב ׳ינפל ןאכ תייה תא
;ןוכנ ריאה רוקרז לכו
 ,טרצנוק לכב ,החיתפ לכב ,ךתוא םיאבומ תוגיגחב
.דבל ינא ילש םייטרפה םיגחב ךא

.תינש םבת?ף — תוחולה תא רבוש השמ

ונרבש ונינש
.טקלמ ינאו



, הרבחה ירדסב הרומת יכילהת :טדאסשנזייא .נ.ש
היצזינרדומ תעב תוברתהו תוינידמה
ם ייולת ,תושדח תוידסומ תורגסמ לש שוביגהו תוחתפתהה ,תויתרבח תורומת דוסימ
. םישחרתמ םה ןכותב רשא תוצובק וא תורבח ןתוא לש תימינפה הרומתב הבר הדימב
ך ותבש הדימב ןיוטיב לע תואב ,וז ןיעמ תונתשה־תלוכי ,וז ןיעמ תימינפ הרומת
ת וצובקל םירשפאמה םייתוברת םילמס וא תוינבמ תורגסמ םימייק ןותנ יתרבח הנבמ
ת ידסומה תרגסמה ליבשב םישדח םיבאשמו םישדח תוחוכ סייגל תוסנל תומיוסמ
.תומייקה תויתרבחה תותשרהו תורגסמה לכ תא לילכ חרכהב רובשל ילב ,השדחה
—  היצזינרדומ לש םירקמב רתוי דוע תטלוב וז ןיעמ תימינפ הרומת לש התובישח
א לא סחיב־ביצי שדח הנבמ לש דוסימה תייעב קר אל הכורכ היצזינרדומבו ליאוה
ת ויעבבו םיאנתב לופיטל רשוכ לש ההובג הגרד הלגמה הנבמ לש ודוסימ תייעב
.ךסח ילב םינתשמה
ה חימצ לש "קלח" ךילהת םעפ יא התיה היצזינרדומהש ,ןבומכ ,רבדה שוריפ ןיא
ה לש יליחתה עקרה לע ןיב — דימת התיה איה .״לקשמ־תיווש״ וא ״תנזואמ״
י נכפהמ ךילהת — ןכמ־רחאל העיגה ןהילאש תורבח ןתואב ןיבו הפוריא־ברעמב
ח לצומ דוסימ הזיאל תורשפאה לבא .ותוא הנישו םדוקה ידסומה הנבמה תא רעריעש
ה שעמה םצעב הנותנ התיה אל םלועמ הז ןיעמ ינכפהמ וא ינשדח ךילהת לש
ה נושארו־שארב ,םירחא םיאנתב הבר הדימב התיה היולת וז תורשפא .ינכפהמה
.םינפבמ הרומתל ולאה תורבחה לש םירשכה ןמ המכב
ם תעפשהב היצזינרדומ לש םיכילהת ךותב דכליהל תורבח תולוכי ,ידמל רבדה ןוכנ

׳ בהו ט״יה תואמב היצזינרדומה תוטשפתה לש הירוטסיההו — םיינוציח תוחוכ לש
ל ש הירוטסיה ,דאמ הבר הדימב ,התיה ןכא תיברעמה הפוריאב םייליחתה היזכרממ

כרמה הפוריאב ,הקירמא תשביב תושדח תוצראל הלאה םיזכרמה דצמ תאזכ הרידח
א ל וא — םלועמ ואצי אל ולאה תורבחה ןמ המכ .הקירפאבו היסאב ,תימורדהו תיז
ת ורידחל רוהטה תולגתסהה בלש ול אורקל רשפאש בלשה רדגמ — ןיידע ואצי

ר חאלו ,ימינפ תולגתסה־רשוכ לש הריתי הדימ וליג אל ןהמ תובר .ץוחבמ ולאה
ת וטונ תוינרדומה ןהיתורגסמ ויהש וא ,ןהירמש לע ואפק תוינרדומה ךרד לע ולעש
.רבשיהל
ם יסופד וחתיפ חרכהב ,תויעבב לפטל ןחוכב היהשכ וליפא ,תונוש תורבח ,ןכ לע רתי

ל ש דאמ הבר הדימ ידיל רידת האיבה היצזינרדומה תוטשפתה — םינוש םיידסומ

.ינבמ ינוש
הרושק םג איה אלא יונישל תיללכ הייטנ וזיאב קר אל הכורכ היצזינרדומה םלואו
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ה לאה םיינבמה רכיהה־ינמיסבש םיבושחה .םירדגומ םיינבמ רכיה־ינמיס המכב
ה לעפה" ייורקש־המ לשו ,תינבמ היצאיצנרפיד לש ההובג הגרד ,דחא דצמ ,םה
ם ידמימ־תולדג תוידסומ תודיחיו תורגסמ לש ןתוחתפתה — ינש דצמו ,״תיתרבח
ינרדומה לש םיירקיעה םיינבמה רכיהה־ינמיס הלא .תוזכורמו תודחואמ ,יסחי ןפואב
.הלעמל רכזוהש ינבמה ינושה חתפתהל יושע םהל רבעמ רשא — היצז
ל ש ותופיצרו ותוחתפתה ןיבו הלא םיינבמ רכיה־ינמיס ןיב סחיה אוה טושפ אל
ת נמ־לע קספה ילב תונתשמה תויעבב לפטל וחוכבש םייק־ןב ינרדומ ידסומ הנבמ
ם ינמיס םתס םהב תוארל ןיא הלא םיינבמ רכיה־ינמיס .דימתמ לודיג חיטבהל
ת וחתפתה תא חיטבהל ידכ חרכהב הב ןיא םתוחתפתה םצעו ,תחלצומ היצזינרדומל
, םיקיפסמ אל ךא םיצוחנ ,םיאנת םה הלא ךכמ רתויש המוד .התופיצרו היצזינרדומה
.תדמתמ החימצל םיאנתה תוחתפתהל ,הלאה םיכילהתה תחלצהל
ח תפל וא ,ינרדומ ידסומ הנבמ הזיא חתפל (תלוכיה־רדעיה וא) תלוכיה םצע לבא
ל ש הרומתה־ירשכב הבר הדימב איה היולת ןכא ,ולש םיישממה ראתימה־יווק תא
ם ייושעה הלא הרומת־תוחוכ לש טרפבו ,היצזינרדומ לש םיכילהתל תוסנכנה תורבח
ן וניכ לע לקהל םילוכיה יתרבחה הנבמה לש םיטקפסא םתוא שוביג ידיל איבהל
.דימתמהו ליעיה םדוקפית לע םג ומכ היצזינרדומל הלאה םיינבמה םיאנתה
ל ש םנוניכל ,דחא דצמ ,תדחוימ תובישח סחיל שי הלאה םיאנתה ןיב יכ המוד
ל פטל םחוכב רשא ,םיליעי תאז םעו םישימג ,םייק־ינב םיינוגראו םיילמס םיזכרמ
ת ולגל םג דכ ךותבו ,ולא תויעב לע ביגהל ,היצזינרדומה לש תודימתמה תויעבב
 ברקב םישדחה םיזכרמה יפלכ תויובייחתה חותיפל ,ינש דצמו — ןתסוול תלוכיה תא
ת ושימג תורטמו היצטניירוא לש תויובייחתה ,רתוי תוליעפה תויתרבחה תוצובקה
.הלא םיזכרמ לש םהיתושירדל תונעיה לש ,רתוי
 תורבחה תא איצוהל — תוינרדומ־םורטה תורבחה בור יכ רוכזל שי הז רשקהב
ו סנכנ — תיניטלה הקירמא תורבח תא םג העודי הדימב איצוהלו ,תויאקירפאה
־ ברומו םינווגמ םיידסומ םינבמ ךותמ ,םכותל ופחדנ וא ,היצזינרדומ לש םיכילהתל
ן כותב .תולודגה תוירסיקהו תוירוטסיהה תורבחה ויה םהבש םיבושחה רשא ,סחיב־םיב

ן פואב םינווגמו םיזכורמ ,םיבחר ויה רבכש םינוגראו םינבמ ,דחא דצמ ,ויה םימייק
ם יידסומה םימוחתל תיסחי הימונוטוא לש הדימ ןהב התיה רבכ יגש דצמו ,יסחי

.יתרבחה דובירהו ןוגראה םוחתלו ,ינויערה וא יתדה ,ינידמה םוחתל—םייסיסבה
ה ארב ,םינושה םימוחתה לש תיסחיה הימונוטואה םגו ,תוזכורמ תורגסמ לש ןמויק םג
ו לכי ןה .ולאה תורבחה לש הרומתה־רשוכ תניחבמ הבר תובישח ילעב םהש ונל

ע ייסל תיליחתה היצזינרדומה לע ולקה ילואש תוידסומה תורגסמה ןמ המכ קפסל
ה יה אל ןמויק םצע םלואו .םישדח םיינרדומ תורגסמו םיזכרמ לש הליעיה םתלועפב
ת ונוכת לש תויצלטסנוקה ןמ וזיא בטיה ןוחבל שיו ,וזכ תויכשמה חיטבהל ידכ וב
ת וילאיצנרפידה תויצלטסנוקה תויושע דציכ ןכו ,תאז חיטבהל ידכ הב היה ולא
ם ילוכיש תודחוימה תוידסומה תורוצה לע םג עיפשהל הלאה רכיהה־ינמיס לש
.הרקמו הרקמ לכב שובלל היצזינרדומה יכילהת
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ו א זרזל תויושעה ,ולאה תויצלטסנוקה ןמ המכ לע עיבצהל הסננ אבהלש חותינב
ל ש םיטקפסא השולשב זכרתנו ,הלא ןיעמ הרומת־ירשכ לש םתוחתפתה תא בכעל
.תוינרדומ־םורטה תורבחב םינושה םיידסומה םימוחתה ןיב םילמוגה־יסחי
ת יתדה ,.א.ז) תטלשה םיכרעה־תכרעמ ןיב הקיזה ביט ןאכ אוה ןושאר טקפסא
ם ייטילופה תודסומהו זכרמה םוקמ ,תרחא ןושלב ,וא — יטילופה םוחתה ןיבו (רקיעב
ן אכ אוה ינש טקפסא .ולאה תורבחב תררושה רתוי הבחרה םיכרעה־תכרעמ ךותב
ף קיה אוה ישילשה .ולא תורבח לש דובירה תטישב תיתרבחה הטישה לש המוקמ
ת ויתרבחה תוצובקה לש ןסחיב ,טרפב תיתרבחה הימונוטואהו ,ימינפה דוכילה
.הרבחה לש רתוי םייזכרמה םימוחתל ולאה תורבהה ךותבש תוירקיעה תובכשהו

ב
 תוינאיסאה תורבחה חותינ ידי־לע הליחת וז השיג לש התוירופ תא ןוחבל הסננ

ת ורבחה לש ףוטח חותינל שגנ ןכ־ירחא קרו — ודוהו ןאפי ,ןיס — תוירקיעה

.תויפוריאה ,תוינרדומה
ר תויב הכוראה תרוסמה הל רשא תינאיסא הרבח התוא ,תיניסה הרבחה חותינב חתפנ

, הל ןיאש ,תיתוברתו תינידמ ,תיתרבח תופיצר לשו זוכיר לש ,ירסיק לשמימ לש
ה לודג היצזיליביצ םיאצומ וגא ןאכ .תושונאה ימי־ירבדב המגודו חא ,םתסה־ןמ
, םישוביכ תובקעב ואבש םייוניש הברה גופסל ןתלכיב היהש הלודג תירסיק הטישו

. םינוש םייפרגומדו םיילכלכ ,םייתרבח םיכילהת ידי־לע וא ,תודירמו תולשוש יפוליח
, םינפבמ היצזינרדומ ידיל עיגהל תיסחי םינוא־תרצק וז הרבה התיה ןכ־יפ־לע־ףא
ת יליחתה הכפהמה ידי־לע םאו תאזה תירסיקה הטישה לש היצמרופיר ידי־לע םא
ו חתפתה ןכא תיניסה תירסיקה הטישה ךותב ,ידמל רבדה ןוכנ .הדגנכ החתפתהש
ת ויתרוסמ־ואינ וא "תויתרוסמ" ,"תוינרמש" תועונתמ לחה ,המרופיר־תועונת הברה
ר ומגו ,תיתוברתה התרוכבו תינאיצופנוקה הקיתאה "תוהמ" תא רומשל וסינש ,סחיב
ת ויצטניירואה תא הצקה לא הצקה ןמ תונשל וסינש ,רתוי תוינוציקה תועונתב
א לש הטיש ןנוכלו יתרוסמ־יתלב ןוויכב תינבמה הטישה תאו תוטילשה תויכרעה
, לבא ;םיינאיצופנוקה םילמסהו תויצטניירואה תניחבמ היצמיטיגלב היולת היהת
ו לאה תומרופירה וחילצה אל ,םירחאו ןוסנבל לש םהיחותינ לילעב וארהש ומכ
ן תריציב אל ףא תירסיקה הטישה לש תוירסומהו תוינויערה תורגסמה יונישב רתויב
.םייק־תונב ,תושדח תורגסמ לש
ת ירסיקה הטישה דגנ הנווכש הנושארה תינרדומה הכפהמה החילצה אל ךכל המודב
ם ימרוג הברה ,קפס ןיא .וז ןיעמ םייק־תבו השדח תינרדומ תינידמ הטיש םיקהל
ת עפשה תא חתנל היהי יאדכ ילוא ןאכ ךא ,הזה ןולשכל ועייסש רשפא םיינוציח
ה נבמה לש טקפסא ותואל םהל הקיז רשא הלא טרפב ,םיימינפה םימרוגה ןמ םידחא
.הלעמל ןיוצש ימינפה יתרבחה
ן יב הקיזה — תירסיקה הטישה לש היצמיטיגלה ביט ןאכ אוה ןושאר טקפסא
.םילמסהו היגולואידיאה ,תוברתה לש םיירקיעה םיזכרמהו תירסיקה תינידמה הטישה
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ר וזישה תא — הלודגה תירוטסיהה תירסיקה היצזיליביצה ברקב — םיאצומ וגא ןאכ
 .תורסיקה לש םיינידמהו םייתוברתה םיזכרמה ןיב ,טעמכ תוהזה תא ,רתויב קודהה

ת ינאיצופנוקה תירסומהו תינויערה הטישב ויה םנמא תינורקע הניחבמ יכ ףא
ו א ץרא־חטש לכ לעמ םילעתמה ,םייטסילסרבינוא םייתא תודוסי הברה תטלשה
ה בר הדימב םירושק היגולואידיאהו םילמסה ויה השעמל הנה ,ןותנ שונא־רוביצ
ם יינאיצופנוקה םילמסה .תיניסה תורסיקה לש תיפיצפסה תינידמה תרגסמל דאמ
סומה היצטניירואהו ,הלאה םיינאיצופנוקה םילמסה לבא ,תורסיקל היצמיטיגל ונתנ

ת וסחיתהה־תדוקנ תא ,"םייעבט״ה םתרגסמו םמוקמ תא ואצמ ,תינאיצופנוקה תיר
.הל הצוחמ אלו תורסיקה ךותב ,םהלש תישארה
ן וגרא וא היסנכ םוש העדי אל ןיסש הדבועל תוכייש םג ול התיה ,ןבומכ ,הז רבד
ה צובק התיה תיניסה תינאיצופגוקה תיליעה .הנידמב םייולת־יתלב םהש יתוברת
 התוקבדבו תוניחבה־תטישב העייתסנש ,ףתושמ יתוברת עקר תלעב ,סחיב־תדכולמ
ל ש הז םע טעמכ ההז היה הנוגרא לבא .םיינאיצופנוקה םינקיסלקבו םינחלופב
ן וגרא הל היה הל הנפלוא־יתבו תוימדקא רפסמ איצוהלו ,תיתכלממה היטרקורויבה
ה תיה תיטרקורויבה־תירסיקה תרגסמה ךותב תינידמה תוליעפה ,ןכ לע רתי .הלשמ
ת ולעב ויהש ,םהלש תוירסומה־תויתוברתה תויצטניירואלו תולועפל תוסחיתה־תדוקנ
 תינידמה ־תיתוברתה תרגסמה םוחתב תומצמוצמ ,קהבומ יטסירלוקיטראפ יפוא

.תמייקה
ן יב סחיל קודה רשק ןיסב רושק היה םייתוברתל םיינידמה תודמעמה ןיב סחיה
ר תויב תניינעמה הדבועה ,ונלש חותינה תניחבמ .יתרבחה דובירל ינידמה רטשמה
ז כרמב הלוכ־לכ תדקוממ התיה (׳תיתרבח־ורקמ׳) תיזכרמה דובירה תטישש איה
ת קהבומה תינאיצופנוקה היצמיטיגלהו היצטניירואה לע ,ירסיקה זכרמה .ינידמה
ל ש רחא עובמ םוש ןיסב היה אל .דובכו הרקוי קליחש דיחיה םרוגה היה ,ולש
ס וטאטס־תויצטניירוא וחתיפ אל םינושה םייתרבחה םידברה וא תוצובקה .דובכ
ת ורוטפ ויה רוהטה ימוקמה רושימה לע קר .רתוי תובחר ,תויולת־יתלב ,תוימונוטוא
, םהלש תוירקיעה תובחרה תויצטניירואה לבא — זכרמב תולתה ןמ העודי הדימב
.סחיב־יתילונומה ,הזה יתדה־ינידמה זכרמל ויה תופופכ ,טעמכ תודיחיה
־ ושאר רוביח־תיילוח השמישש תירקיעה הבכישה הנבמל ןאכ התיה תערכמ תובישח
, "יטארטילה" — רתוי הבחרה־םידברה תרבחל ירסיקה זכרמה ןיב הלעמב־הנ
ד חוימ בוליש היה הז דבור לש רתויב בושחה רכיהה־ןמיס ."בותכו־אורק־יעדוי"
ו דיקפתב היה רושק ילאנויצקנופה דצה .תויגולוקאו תוילאנויצקנופ תושגדה לש
ן יעל היה יולג ולש ידובירה טקפסאה וליאו ,היטרקורויבל סויג לש רוניצכ עירכמה
י נבל הרשפיא תאזה הלופכה סוטאטסה־תיצטניירוא .תוזוחאה־ילעבל קודהה וסחיב
ם דמעמ .תירסיקה הטישב תועירכמ תויגוזימ תויצקנופ ולא־יא אלמל הזה דמעמה
ם יטילשה לש ןה תוינידמה תולועפהו היצטניירואה לע עיפשהל םהל רשפיא דחוימה
ו לעהש ידי־לע וז העפשה וליעפה םה לבא ;היסולכואב תוגיהנמה תובכשה לש ןה
םג בייחמה ,ףתושמ יכררייה יתוברת־ינידמ־יתרבח רדס לש לאידיאה תא סנ לע



143היצזינרדומ תעב הרומת

ת דמתהב היה הנתומ תיליע־תצובקכ םמויק םצע .ולאה תובכשה תא םג םיטילשה תא
.תדחואמ תורסיק לש לאידיאה
ר תויב םיבושחה תוביציה־ינונגנממ ויהש המוד םיליכשמה לש הלא רכיה־ינמיס
ת כשוממה הירוטסיהה לכ ךשמ ,ןגפסלו תורומת תסוול הלש רשוכל ,תירסיקה הטישל
ד ועש ומכ — הבר הדימב ולכיסש םה םמצע הלא רכיה־ינמיס לבא .תורסיקה לש
ר תויב תורואנה תוצובקה ברקב הרומתל וא המרופירל רשוכה התא — הארנ

.תינידמו תיתוברת הניחבמ
ק ר אל הקיז ול שי תיניסה הרבחב תובחרנ תוצובק לש הזה טעומה הרומתה־רשוכ
י מינפה דוכילה ביטל םג אלא תיזכרמה םיליכשמה תבכש לש רכיהה־ינמיסל
ט קפסאב םיעגונ ונא ןאכ .תיניסה הרבחב רתוי תובחרה תוצובקה לש תימצעה־תוהזהו

ם יתעל וז תויתחפשמ .ולש "תויתחפשמ״ה ,רמולכ — יניסה יתרבחה הנמב דאמ יזכרמ
. ןיסב היצזינרדומה לש יסחיה ןולשכל תוביסה תחא תוחפל הב םיאור דאמ תובורק
א יה המצעלשכ תויתחפשמה אל ירה ,רחואמה וחותינב יול .מ הארהש ומכ ,לבא
ת וילוחה לשו תיתחפשמה הצובקה לש ימינפה דוכילה ביט םצע אלא הבושח התיהש
־ בר טקפסאה אטבתה ןאכ .הרבחבש רתוי םייזכרמה םימוחתל החפשמה ןיבש
ורויבהו םיליכשמה תועצמאב ,זכרמה לא הרוביחל ץוחמש ךכב רתויב תועמשמה
ה ל ןיאש ,יסחי ןפואב המצעב־תרגוסמ ,תימונוטוא הצובק החפשמה התיה ,היטרק
ה יטרקורויבה יפלכ תובייחתהל ץוחמ .רתוי םיבחר תויצטניירואו םינחב טעמ אלא
ל ש תישארה םתבוח התיה ,הכותב הדמע וזיאל ועיגהש החפשמה־ינפמ םתוא דצמ
ה כרע־םור תא למסל אל — החפשמה לש היתורצוא תאו החוכ תא רידאהל םידיחי

.רתוי תובחר ,"תוינוציח" תויובייחתהו תורטמ הזיאל םאתהב
ת נבהל הבר הדימב עייסמ יניסה יתרבחה הנבמב הלאה םינושה םיטקפסאה בוליש
ן יב תקהבומה תוהזה ללגב .ןיס לש היצזינרדומב םייליחתה םיבלשה לש םתשלוח
 ויה תוטונ ,םיליכשמה לש םייפיצפסה רכיהה־ינמיס ללגבו ,ינידמהו יתרבחה רדסה
ת וקזח תויטנ — םירחא םינוויכב םייליחת תונויסנ הברה תורמל — ןאכ חתפתהל
ה שיגדהש ,הירמש־לע־תאפוק תויתרוסמ־ואינ התונכל רשפאש וז לש הינומגהל
.תיניסה תוברתב הרומתל תודגונמה תויצטניירואה תא רידת
ן יס לש םיטרקורויבהו חורה־ישנא וכרצוה היצזינרדומה לש הנושארה התעפשה אובב
וסיה םייתוברתה ןהילמס לש הזה קצומה ץובישה ןמ ועבנש תויעבה םע דדומתהל
ח רכהב הירחא הררג תינידמ היצמרופיר וא הכפהמ לכ .םייקה יתרבחה הנבמב םייד
ש גדה תמיש ללגב ,ךכל המודב .יתרבחה רדסה לש ונברוח וא ותליספ תורשפא תא םג

־ ויערה םימוחתה ךותב ויה ,ןותנה ינידמה־יתרבחה רדסה רוציבב הקזחה תינויערה
ל ש םשוביגל םיזכרמ תושעיהל ולכיש תוטעמ תודוקנ קר הלאה םייתוברתה־םיינ

ם יפופכ םניאש ,םישדח םייתרבח תודסומל רשכה תתל ולכוי רשא ,םישדח םילמס

.םדוקה רדסל ירמגל
ט רפב — םייק־תב ,השימג תידסומ היינב תאשל רשוכה טעמב ךא חתפתה ךכיפל
םישדח תודסומ הברה ומוזנ הכלהל יכ ףא .ילהנימהו יתקיקחה ,יטפשמה םיחטשב
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( ?ז6” תיזוח־םורטה היצמיטיגלה יסיסב תא םג ויה םירסח הנה ,הלא ןיעמ

ם ישורדה רתוי םיבחרה םייתרבחה םיבאשמהו םיאנתה תא םג 00ממ-3011131)
.תואנה םדוקפיתל
כפהמהו תויטסימרופירה תויצטניירואהו תועונתה לש תאזה תיסחיה השלוחה לבא
י נויערה רוזישה ןמ קר העבנ אל תורסיקה־רחאלשו תורסיקה לש ןיסב תויליחתה תוינ
ר אש ןאכ ויה תוחפ־אל םיבושח .ינידמהו ינויערה ,יתוברתה רדסה ןיב קודהה
ה חתונש יתרבחה דובירה תטישל תינידמה הטישה ןיב םילמוגה־יסחי לש םיטקפסאה
.הלעמל

ת ודוקנה ויה תוטעמ יתרבחה םוחתב םג ךכ יתוברתה וא ינויערה םוחתב ומכ שממ
ה יה רשפא ןתועצמאבש תונוש תוצובק לש תימצע־תוהזו דוכיל ,ימינפ חוכ לש
ת אשל ןחוכב היהש וא ,ולאה תוצובקה ידי ־לע תושדח תוידסומ תורגסמ לשחל
.הלא ןיעמ םיידסומ םייוניש
ר שאכ .החפשמה לש םימצמוצמה המרופירה ירשכ ללגב םג הרימחה וז השלוח
ה נבמה תא רערעלו רבשל ומקש ,יוניש לש םיכילהת הפטשנו תורסיקה הררופתה
ורויבהו םיליכשמה ,זכרמה לא תוירקיעה רוביחה־תוילוח תא טרפבו — יתרוסמה
ח וכה ןהב םק אלו זכרמה ןמ הבר הדימב תויתחפשמה תוצובקה וקתינ — היטרק
.ולא ןיעמ תושדח רוביח־תוילוח לשחלו םישדח םיימונוטוא םיזכרמ רוציל
־ ואיג תויצטניירוא חתפל םג וטנ "ןמצע ךותב תורגוסמה" תויתחפשמה תוצובקה
ן יעמ תועיבת לש ליעי תוסיו חתפל ולכי אל וז תיסחי תוריגס ללגב .תויתרוסמ
ת רזוח תימינפ הקולח ךרוצל ןיעב־םייוצמה םיבאשמה תא לדלדל ויה תוטונו ולא
ן הו ,דאמ הבורמ היצזיטילופ ולאב הלח רתוי ינרדומה עקרה ןוניכ םע .ןכותב
 ךכבו ,הדימה אולמב ימיטיגל היה אל ןהיבגלש ,שדחה זכרמה יפלכ תועיבת ולעה
.תושדחה תוידסומה תורגסמה לש ןדוקפית תא ורעריעו ופיסוה דוע

ג
ד צמ תימלסומה תוברתה :םירקמ המכ דוע םע יניסה הרקמה תא תוושהל ונא םילוכי

.ינש דצמ ןאפיו — דחא
ת ימלסומהו תיניסה תורבחה ןיב — תוהז לש אל םג םא — ןוימד לש דאמ בושח וק
ת ינידמה הליהקה ןיב דחאכ םירקמה ינשב החתפתהש הקודהה תוהזב אוצמל רשפא
ם ירקמה ינשב וז תוהז לש ינויערה וא יתדה סיסבב בר לדבה היה יכ ףא ,תיתדהו

.הלאה
, תינידמה הליהקל תדה ןיב תוהזה תא םאלסאה שיגדה ולש הירוטסיהה לכ ךשמ
ן פואב םיילאיצנרפידה ,הלאה םיידסומה םימוחתה ינש ןיב הגיזמ רחא שופיחה תא
.תולודגה תוימלועה תותדה תודלותב ךרעה־יפל ונימב־דיחי והשמ — יסחי

ה רצונ ובש שוביכ ךותמ ולעו ומק ,תומודקה תויופילכה טרפב ,תוימלסומה תונידמה
ה בר ךכ הנה .םיחצנמ םיטבש לש םהיתוברח לע האשינו השדח תילסרבינוא תד
תאזה תוהזה יכ ףא .תדל טבש ןיב תוהזה שוביכה לש יליחתה בלשב דאמ הנויה
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ת ויטרקורויבה־תויזוכירה תויורסיקה חתפתה םע ,רתוי םירחואמ םיבלשב הפפורתה

ת ינתא תניחבמ םיינגורטה תידוסי דחי וכתוה רשאכ ,(תימטא׳פהו תיסאבעה) רתוי
ת א סנ לע תולעהל ופיסוה תאז־לכב ,השדח תינידמ תרגסמו תפתושמ תד ידי־לע
 תונידמה לש ןהימי־ירבד לכ ךשמ תיתדהו תינידמה הליהקה ןיב תאזה תודחאה
.תוימלסומה
ה פקיהו ןוטלשה לש התואנה השוריה רדס תרדגה ,.א.ז) תוינידמ תויעב ,ןכ לע רתי

.םאלסאה תישארב תוירקיע תויגולואית תויעב ושמיש (תינידמה הליהקה לש
ה לא־יא ,םינפ־לכ־לע ,ןאכ החתיפ תינידמה הליהקל תדה ןיב תשקובמה תאזה תוהזה
ניירוא ,דחא דצמ ,החתפתה תופילכה ךותב .םייפיצפס םיינבמו םיינויער רכיה־ינמיס
ה נידמב הקזח שגד־תמיש םע דחי ,דאמ הקזח תירנויסימ־תיטסילסרבינוא היצט
ת אז דגנכ .הל הפופכ ,עודי ןבומב ,איהש תרגסמ לבא — תיתדה הליהקל תרגסמכ
. םייתדה הרשמה־יאשונו תוצובקה לש דכולמו יולת ־יתלב ,ללוכ ןוגרא חתפתה אל
ה מצמטצנש ,םייטילופה םייחב תופתתשה לש סחיב־לבגומ רועיש חימצה הז בוליש
ת ויתתיכ תולועפ חימצהש וא !היטרקורויבב תופתתשהבו רצח־תויפונכב הרקיעב
ן וכנו רוהט ,שדח רטשמ לש ונוניכלו םייקה רטשמה סרהל רותחל ולכיש ,תוינוציק
.תינידמ תוליבסל אשונ תושעיהל היה לוכיש וא — תיתד הניחבמ
ם ג ,םאלסאה לש תוקזחה תוילטנדנצסנארטהו תויטסילסרבינואה תויצטניירואה םג
י כילהת לע הבורמ הדימב ועיפשה ,תינידמהו תיתדה הליהקה ןיב הקודהה תוהזה
.תוימלסומ תורבח ךותב וחתפתהש היצזינרדומה
ת וקזח המרופיר־תועונת ןאכ וחתפתה ןכא ,ינאיצופנוקה הרקמבכ אלש ,ךכ הנה
־ תבר לבא .תוילטגדנצסנארטו תויטסילסרבינוא תולועפו תויצטניירוא לע תוססובמה
ו זכרתנ אלש הדימב רתויב וחילצה ולאה תועונתהש הדבועה איה דאמ דע תועמשמ
ם ע דדומתהל וכרצוה אלו יטילופה חטשב (םוקימ ךותמ םאו הריחב ךותמ םא)

ת רוסמה תרגסמ ךותב םישדח םייזכרמ םיינידמ תודסומ ןוניכ לש תויעבה
.תימלסומה
ו מכ ,םיילאינולוק םיבצמב החלצהל תוימלסומה המרופירה־תועונת וכז ,לשמל ,ךכ
ו לכיש םוקמב וא ,םיליעפ םיטועימ לש בצמב ויה םש םוקמ ,היזלאמב וא ,היזנודניאב
 ,תויתוברת תולועפבו תואמצעה תגשהב ןהלש תינידמה היצטניירואה תא זכרל
ד ומעל וכרצוהש םוקמ ,תויאמצע תוימלסומ תונידמב רשאמ רתוי ,תוילכלכו תויכוניח
.תימלסומ הנידמ לש תיטילופ הרבח ןוניכ לש היעבה ינפב
ו דוהב תוימלסומה המרופירה־תועונת ןיב םילדבהה ןמ המכב בר ןינע שי הז רשקהב

ך כ בקעו תיתוברתו תיכוניח תונשדחב סחיב־קזח שגד ומשש 20־ה האמה תישארב
י נפל ךומסש הפוקתב ,רתוי תוינידמ ,תויממע תועונת לש ןוויכב הרומת ןהב הלח
.תואמצעה תגשה רחאל דחוימב המצע ןתסיקאפבו — הקולחה
ת ועונת לע תובכעמ תועפשה הל ויה תיתדהו תינידמה הליהקה ןיב וז הקודה תוהז
ת והז ויה אל ךא ,ןיסב ונאצמש המל העודי הדימב ומדש תועפשה — המרופירה

.הז םע
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ל ושיחבו ,דחא דצמ ,םיינרדומ תודסומ תיינבבש םיישקב ןתוארל ןתינ ולא תושלוח
.ינש דצמ ,תוימלסומה תוחנהה לע תדסוימה תימואל תוהז
ם ייטפשמו םייתקיקח תודסומ חותיפב םיישק ינפב רידת ודמע תוימלסומה תונידמה
ה ליהקה ןיב הקודהה תוהזה המש ןיסב םג ומכ ןאכ .םייק־ינבו םישדח םיינרדומ
ם וחתב הרומתו שודיח לש תויורשפאל דאמ םירומח םיגייס תינידמהו תיתוברתה
ת ינידמ תוגהנתהל תיסחי־םירדגומ םייוויצ לש םמויק ירה ךכל המודב .יטפשמה
פשמו םייתקיקח תודסומ לש םשוביג לע לקה אל אוה ףא תימלסומה תרוסמב התואנ

.םישדח םיינרדומ םייט
ם הישרש הלא םיישק .תושדח תוימואל תויוהז לושיחב םיישקה ויה תוחפ־אל םיבושח
ו יה תיתדהו תינידמה הליהקה לש קודהה רוזישה ללגבש הדובעב ויה םיצוענ

. תומוצע תויעבב םיכורכ ימלסומ דוסי לע תינרדומ תימואל הרבח ססבל תונויסנה
־ םיינוליחה םילמסה םע תורחתהל הכירצ תימלסומה תרוסמה התיה ,דחא דצמ
ו לא ןיעמ תוימואל תויוהזל רשכה תתל הריתחה ירה ינש דצמו ,םינושה םיימואלה
ן יב םיכוסכיסה תפרחה ידיל קר איבהל לקנב היושע תימלסומה תרוסמה יגשומב
.ולא ןיעמ תונוש תודיחי
, דחא דצמ ,תימלסומ תינידמ הרבח ןוניכבש תורצה לע ,ןתסיקאפ לש הירוטסיהה
ן מ המכ לע תוזמרמ ,ינש דצמ ,ןוכיתה חרזמב תונושה תוצראה לש הירוטסיההו

.הלאה םיישקה
ת ורסיקה לש הניערגב שממ — היכרותב החסונ ולאה תויעבב לופיטל תחא ךרד
ת ימלסומה תרוסמה לש הרומגה הלילשה ידי־לע קר םשו — הקיתווה תינאמותועה
.םישדח תודסומ תיינבב ןויסנ השענ ילמסהו יזכרמה־ינידמה גרדב
י לוא החילצה תושדחהו תוקיתווה תוימלסומה תונידמה לכמ ירה הכ דע יכ המוד
ו נא ןיאש תוביסמ לש םלש לולכמ חוכמ ,תוחפל ,העודי הדימב — היסינות קר
.הלאה םיישקה לע רבגתהל — ןהיטרפל סנכיהל ןאכ םילוכי

ד
ל ידבהל ירה ,ןאכ םירקוח ונא םתואש יתרבחה הנבמה לש םיטקפסאה ראשל רשאב
ן יב הזכ ןוימד היה אל ,תינויערהו תינידמה תוליהקה לש רוזישל עגונש הממ
.ימלסומהו יניסה םירקמה

ת דקוממ התיה דימת אל תוימלסומה תורבחה ןמ הברהב החתפתהש דובירה־תטיש
, לשמל ,ומכ — םיינוציק םירקמ המכב יכ ףא ,ןיס לש וז ומכ הדימ התואב הנידמב
.תומוד תומגמ חתפל התטנ םנמא — תינאמותועה תורסיקה לש הניערגב
ל ש רתוי הבר הדימ תונוש תויתוברתו תויתרבח תוצובק וליג רבד לש וללכב לבא
ת וצובקה לכ־םדוק וליג ךכ הנה .סוטאטס־לש־םילמסבו תויצטניירואב הימונוטוא
ת ינוגרא הימונוטוא לש ,תונוש םג םא ,תוגרדמ המכ — אמלועה — ןמצע תויתדה
ת ושעיהל ןמצע ולא תוצובק ולכי דאמ תובורק םיתעלש ידמל אוה ןוכנ .תיתרבחו

ת אז־לכב הרצי ןהלש הימונוטואה םצע לבא ,תויתרוסמו היצקאיר לש םיזכרמ
.םינפבמ־יוניש לשו תיתרבחו תילאוטקלטניא הסיסת לש תויורשפא המכ
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—  חוכב תוחפל — תמייק .דתיה תוימלסומה תורבחה ןמ הברה ךותב :דועו תאז
ו ז תרוסמ יכ ףא .תינוריע דחוימב ,תימוקמ תיתליהק הימונוטוא לש תרוסמ וזיא
ל ע הרמש תאז־לכב ,ינאמותועה יאבצה ןוטלשה תחת ,רבד לש וללכב ,הרערעתנ

ל ש ותוליעי הלחהש לככ טרפב ,תורסיקה לש הבחרה הירפירפב התופיצרמ תצק
ת גיפסל םיוסמ רשוכ חתפל תורשפא ןתנ הז רבד .טעמתהל ינאמותועה ןוטלשה

ת וצובק הלא־יא לש ליבקמה חותיפלו תוינרדומ תוינוגראו תוילאוטקלטניא תומגמ
, תוינמזי ,תויעוצקמ תוצובק ינימ לכ תמגודכ — רתוי םיקזח םיינרדומ םינוגראו

.תוילאוטקלטניאו תוילהנמ
א ל הדימב תשרשומ התיהש השלוח — ולאה תוצובקה לש תירקיעה השלוחה לבא
ר וביח־תוילוח לשחל תלוכיה־רסוח .דתיה — ןהלש הימונוטואה ףקיה םצעב הטעומ
, ימצע־תוסיו לש םיקיפסמ םינונגנמ חתפל וא ,זכרמה םע רתוי תוליעיו תושדח
ן יידעש רבתסמ ךא .היצזיטילופ לש סחיב־הבר הדימ ןאכ םג החתפתה ךכ ךותמו

.היצזינרדומלו .דמרופירל ירקיעה לאיצנטופה רחא ולאה תוצובקה ךותב רותל רשפא

ה
ת ובישחה תטלבתמ ןאכ .ינאפיה ,ןבומכ ,אוה יניסה הרקמל האוושה לש רחא בטוק
ת ויצטניירוא לש תובישחה רתוי הטעומ הדימב קרו ,םינוש םיינבמ םילדבה לש
.תויכרע וא תויגולואידיא
ז ע ןוימדב ןיחבהל ,הנושאר ןיע־תיארמל ,רשפא רוהטה יגולואידיאה רושימה לע
וגס תיטסירלוקיטראפ היצטניירוא ןאכ החתפתה םנמא .יניסהו ינאפיה םירקמה ןיב
, דאמ הקזח השגדה םיאצומ ונא ןאפיב .רתוי דוע תיביטקלוק תוהזו רתוי דוע הר
ס ותאה לש ,(םייאוטנישו םייטסידוב תודוסיב תברועמ התויהמ) תידוחיי אל םג םא
ת ינידמה הרבחה םע ןיסב רשאמ רתוי דוע הלודג תוהדזה הרציש ,ינאיצופנוקה

י תוברתה רטשמה ןיב רתוי דוע הקודה תוהז תמייק .דתיה ןאכש םג־המ — תדחוימה
ם ייטסילסרבינוא תויצטניירוא וא תודוסי לש רתוי דוע הפר השגדה .דתיהו ינידמהו

.תמייקה תימואלהו תינידמה תרגסמה ןמ םיגרוחה
ם ילושכמ ושמיש אל הלאה תודוסיה לכש ,ידמל ילסקודאראפ חרואב ,ררבתמ לבא
ו עיפשהש יאדו יכ ףא ,תינאפיה הרבחה לש תימינפה היצזינרדומלו הרומתל םילודג
.ולא ןיעמ היצזינרדומו הרומת לש תולבגמהו םינוויכה לע הבורמ הדימב
ה רבחה ילמס לש ינבמה םוקימה רושימ לע ןה תויכרעה תויצטניירואה רושימ לע ןה
ו יה ןהמ תודחא םא ףא — תושימג לש תודוקנ המכו המכ וחתפתה ןכא םייזכרמה
ז כרמה לש והנבמ םצעב הנותנ .דתיה וז ןיעמ הנושאר הדוקנ .ידמל תוילסקודאראפ
ן מ םיעירכמו םיבושח םיטקפסא המכב היה לדבנ הז הנבמ .אואגוקוט תפוקתב
ז וכירה ירה לכ־םדוק .הז ןיעמ רחא רטשמ לכ וא — יניסה יזוכירה ירסיקה רטשמה
. תוילדואי׳פ לש תדחוימ הרוצ זוכיר היה ,אואגוקוט תפוקתב שבגתהש יפכ ,ינאפיה
ם וקמ־לכמ ,ואפקוה וא תונושה תוימונוטואה תוילדואי׳פה תורוסמה ושלחנ םג םאו
.ןהלש הימונוטואהו תוינויחה תא לילכ וחפיק אל
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ת פוקתמ םיינידמה תודסומה לש רדסה ותוא היה ונניינעל רתוי דוע בושח לבא

ת יגולואידיאה תוהזכ ךכ־לכ יתילונומ ומצע זכרמה היה אל וב בצמ רציש הואגוקוט
, ילמסה זכרמה ןיב רשקה קותינ .ינידמהו יתוברתה רדסה ןמ זמרתהל היושעה הקזחה
ה ניחבמ חוכה־בר זכרמה ןיבל ,תיטילופ הניחבמ םינואה־רסח רסיקב ןמתסנש יפכ
ן יב הקודה תוהז לש תוילאיצנטופה תואצותה ןמ המכ ענמ ,תונוגושה לש תיטילופ
.יתוברתה רדסה ןיבל תינידמה הרבהה
ק ותינל ךרע־הווש הזיא תאזה תינוגראה תוליפכה ןאכ הקפיס םינבומ המכב
, היתולבגמ לכ ףרח .ינידמהו יתוברתה רדסה ןיב — ינכתה רושימה לע — יסחי

ל כותש תינידמ הכפהמל תורשפאה לע וז הלקה ,ונירבד ךשמהב דומענ דוע ןהילעש
, הרקמה תא הרצי איה .המודקה תירסיקה תינידמה תוילמסב התניגע תא אוצמל
טניירוא לע תדסוימה ,סחיב־תחלצומ תיליחת היצזינרדומ לש ,ונימב טעמכ דיחיה
.םייתרוסמ־ואינ םילמסו תויצ
־ וגושה לש ינידמה זכרמה רוגימ לע הבר הדימב הלקה ןשיה ילמסה זכרמה תייחת
א ל תירסיקה תרוסמה לש וז תופיצר .ול העייסו תיכראגילוא הכפהמ ידי־לע תונ
ה יצטניירואל םיירקיעה ןכותהו דקומה תא התויה אלא םתס "תיטושיק" הגויה
ס ויגל העייס הבר הדימבו ,השדחה תימואלה תוהזלו השדחה תירקיעה תיכרעה
ל קנב הגישהל היה רשפא־יא וז ןיעמ הרומת .תובחרה תובכשה לש תונמאנה־ירשק
ר דסה תא רעריע ינידמה זכרמה רוגימש םוקמ ,תוימלסומה תונידמב וא ןיסב ךכ־לכ
ת ויורשפאה תא שילחמ היה םינשיה םייתרוסמה תונמאנה־ירשק סויגש וא יתוברתה
חא םיטקפסא ידי־לע הקזחתנ וז תורשפא .ינרדומו שדח ישממ זכרמ לש ושוביגל

ר דעיההו ,יטרקניסה יפואה םצע ,תישאר .ןאפיב תויתדה תויצטניירואה ןכותבש םיד
ל ע ולקה ,תינאפיה תיתדה־תיתוברתה היצטניירואב השקונ היסקודותרוא לש יסחיה
—  תוקזח תוילטנדנצסנארט תויצטניירוא לש ןמויק ,תינש .םישדח םינכת תטילק

ד וע וטלבתהש — םיינאיצופגוקו םייטסידוב םיגוח המכב תונוש םיכרדב ולגתנש יפכ
ת וצובק לע לקה אוה םג ,תרחואמה תיואגוקוטה הפוקתב ,חאלב הארהש יפכ ,רתוי
ת ונוכנה תויצוביקה תורטמה תרדגהל יולת־יתלב ןקת הזיא חתפל םינוש םידיחי וא
.תוימיטיגלהו
ל ע םג לקה תילטנדנצסנראטה השגדהה םע יתדה םזיטרקניסה בוליש ,ןכ לע רתי

ר תוי תינרדומה היצטניירואל םאתהב תויצוביקה תורטמה לש תשדוחמה הרדגהה
ן תמשגהל רתוי םיבחר תונמאנ־ירשק סויג לעו י׳גיימ תפוקתב םיכרגילואה לש
.ולאה תושדחה תורטמה לש

ו
ת יליחתה היצזינרדומב תובישח־בר היהש אוה זכרמה לש והנבמ קר אל ךא
.ןאפי לש סחיב־תחלצומה
י מינפה דוכילה לשו דובירה תטיש לש םיטקפסא הלא־יא םג ויה תוחפ־אל םיבושח
־ינמיסמ המכל קודהב תורושק תחאכ ןלוכ — רתוי תובחר תובכשו תוצובק לש
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. "האופק״ה תיואגוקוטה ותרוצב וליפא — ינאפיה םזילאדואי׳פה לש םיידוסיה רכיהה

, תאזה הטישה לש הניערג ויהש ,תיכרארייה הניחבמ תובלושמה תוצובקה ראש ךותב
ד מעמה יגחב לש טבמה־תדוקנמ .םייצוביק םידיקפתל תוקזח תויובייחתה ויה
ל ש אל לבא) הימונוטוא לש םחיב־הובג רועיש ולא תוצובק וליג תימצעה־תוהזהו

ו יהש תוידדהה תויובייחתההו ,וז תוהמ ,(תויניסה תוצובקה לצא ומב תימצע־תוריגס
.ינידמה זכרמב קרו ךא תויולת ויה אל ,הב תוכורכ
ה רקמב רשאמ רתוי הברה ןווגמ םיירקיעה םידברה לש םבכרה םצע היה םג ןאכ
ד כ־לכ תיתילונומו תינגומוה ,הנוילע תיתוברת ־תינידמ הצובק התיה אל ןאכ .יניסה
. סוטאטסהו תוינידמה לש תויזכרמה תודמעה לע לופונומ וספתש ,םיליכשמה תמגודכ
־ אדואי׳פ תוזוחא־ילעב לש רתוי תוינגורטהו תורוזפ תודוגא םיאצומ ונא תאז תחת
. הימונוטוא לש הדימ וזיא ןהמ תחא לכלו — םילאוטקלטניאו םירחוס תוצובק ,םייל
ו לאה תוצובקל ויה ,לשמל ,תוימלסומה תורבחה בור לש הרקמב ומכ אלש :דועו תאז

ו לא לכו — זכרמה ןיבל ןהיניבו ןמצע ןיבל ןהיניב תוינבמ רוביח־תוילוח הברה
ונישל ןהלש תולגתסהה־רשוכ תאלעה לע וא ,ןהלש תימצעה־הרומתה לע ולקה

.זכרמה ןמ םיי
־ דנצסנארטה תודוסיה ידי־לע םג קזחתנ סוטאטסה תטיש לש הזה ינבמה טקפסאה
ת רבעה תא רשפיא םייברעהו םיינבמה תודוסיה בוליש .תיתדה היצטניירואב םיילטנ
־ ילדואי׳פ הזכרמש ,הנשיה וז ,הז הרקמב — תמיוסמ היכרארייה לכמ תונמאנה־ישגר

.שדחה זכרמה לא — ינוגוש
ה פ יכ ףא .ינאפיה החפשמה־הנבמ לש םיטקפסא המכל םג הבר תובישח תעדונ ןאכ
ת אז־לכב ירה ,תונמאנו תויראדילוס לש ידוסי ןקת החפשמה התויה ןיסב ומכ
, םינוש םיזכרמ תרשל הרשפ יפ־לע הבר הדימב החפשמה לש הדמעמו המוקמ ודדמנ
ם ושמ .תיצוביקה היווהה לש סרטניאה תא םדקלו ,תיצוביק הרטמל הקלח תא תתל
ו לכיש ,םיבושח םיימונוטוא־קפס םינונגנמ ןאכ חתפל תויתחפשמה תודיחיה ולכי ךכ
 תא רעזימל־דע םצמצל ךכ ידי־לעו — ןהלש ןהיתויעבו ןהיתולועפ תא תסוול
ת ונמאנה־ירשק תא סייגל זכרמל רשפאל םג ומכ זכרמה יפלכ תויליחתה תועיבתה
.היסולכואב םיירקיעה םידברהו תויתחפשמה תוצובקה לש םיבאשמהו
ם הב ואשנ םיקיתווה םיילאדואי׳פהו םיינידמה םירטשמה םגש אופא ונא םיאור
 המכ לע ועיפשה הלא רכיה־ינמיס .תימצע־הרומתו הימונוטוא לש םיערז המכ
ר יהמה בצקב םתעפשה הרכינ לכ־םדוק .תינאפיה היצזינרדומב םיבושח םיטקפסא
ת א םג סייגו "חתפ" רשאו ,זכרמה ןמ בתכוהש ,ץראה לש השועיתב היצזינרדומה לש

.תובחרה תובכשהו תוצובקה
ם יכרגילואה .השדחה תינאפיה דובירה תטיש לע רבדה עיפשה הבר הדימב ,תינש
ק ר אל ולסיח — תוינשמ תויליצא תוצובקמ םאצומ םמצע םהש — י׳גיימ תפוקת לש
יסב תאו הלש םוטאטסה־ילמס תא םג אלא הקיתווה הלוצאה לש ינידמה חוכה תא
ך א ,ינידמהו ילמסה זכרמה לע לופונומ םהל וספת םה .(םייעקרקה) םיילכלכה היס
רשכה ןתמל םישדוחמה םייתרוסמה םירסיקה םהילמס תא ולצינ תובורק םיתעל
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ו טרופש םימעטה ןמ ,ידמל אוה רורב יכ ףא .רתוי הברה הלודג סוטאטס־תושימגל
י נידמה זכרמל ויה םיבורק םהידי־לע וחתופש היכררייההו סוטאטסה־ילמסש ,הלעמל
ה רוצ וחתיפ אל ירה ,תויטרקורויבה תודמעה תא ומיעטהו ,ןוטלשבש םיכראגילואלו

ם ינחב רוציל וחילצה םה .ןיסב העודי הדימב החתופש וזכ תיתילונומ הכ תינידמ
ח ותפלו ,סוטאטס לש ,םחיב־םיימונוטוא םג ףא ,רתוי םישימגו םישדח תויצטניירואו

ל ע ועיפשה םה .תושדח תוצובק הברה ברקב סוטאטס שוביגל תושדח תויורשפא
ן ה — רתוי תובחר תויתרבח תובכש הברה לש תודיינהו סוטאטסה־תויצטניירוא
.הרבחה לש ינוריעה רוטקסב ןה ירפכה רוטקסב
ר שפא תינאפיה היצזינרדומה לש רתוי םיפיצפסה םיינבמה רכיהה־ינמיסמ המכ
ן הב רתויב הבושחה .אואגוקוט תפוקתב תויפיצפס תושימג־תודוקנל םג םכימסהל
ו תוסיווב םיטסירלוקיטראפו םייטסילסרבינוא םינחב לש יפיצפסה בולישה .דתיה

ו עיפשה םייטסילסרבינואה םינחבה .םייתרבחה סויגהו תודיינה ךילהת לש ולועיתבו
ן בומ אולמב םייתקוסעת םיגרדל "הסינכ״ה יבלשב ,תיכוניחה הטישב רתויב
־ ינואלו רפסה־יתבל םינושה תוניחבה יבלשב וא תונושה תופוקתב טרפב — הלמה
ה קוסעתה קושל הסינכה תויורשפאב ינושה לע הבר הדימב ועיפשהש ,תואטיסרב
ל כב טעמכ ,הייטנ .דתיה הלאה םיבלשל רבעמ .ןתוא ועבק אל םא — הדובעהו

ת ויטסירלוקיטראפ תודיחי לש הרוש שוביגל ,יתקוסעתהו יתרבחה הנבמה ירושימ
 ,תויטרקורויבו תויקסע תוצובקו תורובח ,רפס־תיב לש תורובח ןוגכ — תונווגמ

ת ויתרוסמ תודמעו תורוצ הברה ורמתשנ ןכותבש — ׳וכו תונטק םילעופ תוצובק
ה פיפחה ףקיה היה ךכ ךותב םלואו .תודיינ לש הטעומ הדימ קר .דתיה ןהיניב רשאו
ב ושח רבד ,םג ןכו ,סחיב־טעומ ולא ןיעמ תונוש תויטסירלוקיטראפ תודיחי ןיב
ה עירפה אל ךכ ךרדב .וז ןיעמ הפיפח לש םיטעומ םייגולוקא םישוביג קר ויה ,רתויב
ל שו סוטאטסב־תושימג לש הדימ תריציל תאזה תיטסירלוקיטראפה תוחתפתהה
.ךכ לע הלקהש וליפא רשפא ;תונוש תויתרבח תוצובק לש שדוחמ שוביג

ז
ומה תויעבמ הברהב לפטל ןאפיל הרשפיא רשא איה סחיב־הבורמה וזה תושימגה
ר שא — םינוש םירבשמ עונמל הל הרשפיא אל איה .ןלוכב אל ךא — היצזינרד
ה אמל 30־.ד תונש תישארבו 20־.ד תונש יהלשב שחרתהש הז היה םהבש בושחה
י נרדומ ינוניב דמעמ תרוצב תושדח תותיליעו תוצובק ומק הפוקת התוא .תאזה
, םילעופ־ינוגרא המכ םג ףא ,תוילאוטקלטניאו תויעוצקמ תוצובק ,רתוי יאמצעו
ב יחרהל וסינ םג ףא ,רתוי הברה םיימאניד םיינידמ םינוגראו תויצטניירוא וחתיפו

ט ולקל החילצה אל השדחה תינרדומה הטישה .םיינידמה םייחב םתופתתשה ףקיה תא
סירטילימה םירטשמה תא החימצהו היתחת הערכ איה ;הלאה םישדחה תודוסיה תא
ם יטילשהש הדבועה ןמ לודגה הקלחב העבנ וז תוחתפתה .30־ה תונש לש םייט
ו סינ ףא ,רתוי השימג תוינידמ לכמ ענמיהל ,ולא ןיעמ תושדח תושירד קינחהל וסינ
תויטרקורויב תותיכ תועצמאב ןהיתושירד לעו ולאה תושדחה תוצובקה לע חקפל
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ת ושדח תושירד לש תיליחתה ןתללכה .םיירסיק םילמס לש םתוסחב תויאבצו
א ל םלואו .ולא ןיעמ תותיכ לש ןתלועפ לע הרקיעב הססבתנ י׳גיימ תפוקת תישארב
ל ככ ירה ךכ ריתמו ,ישיא־ןיבה םסחי רדגל ץוחמ טלחומ ידסומ שובל רבדל ןתינ

ומה תוילאוטקלטניאהו תויקסעה תותיליעה — תונושה תותיליעה ןיב קותינה רבגש
ת ויכרגילואהו תויתרוסמה תותיליעהו ,דחא דצמ ,םילעופה יגיהנמו רתוי תוינרד
 תוצובקבו תויעבב לפטלמ הטישה לש הדי הרצקש ררבתה — ינש דצמ ,רתוי

.תושדחה
ה פרותה־תדוקנ .ןאפי לש היצזינרדומה ךילהתב תושלוח המכו המכ וטלבתה ןאכ
ל ש תילמסה ותרומת ביטב הצוענ התיה ןאפי לש היצזינרדומב הז גוסמ הנושארה
ל ש םיכראגילואה ידי־לע םקוהש ,תינוגרא הניחבמ שימגה ,שדחה זכרמה .זכרמה
. תינוגראה ותושימגל ליבקתש תימינפ תיכרע הרומת םוש עדי אל ,י׳גיימ תפוקת
ת יטסירלוקיטראפ תונמאנ לש םיחנומב רקיעב הרדגוה השדחה תימואלה תוהזה
ר תוי תובחר תויצטניירוא הזיא לש לומיס יגשומב הקווד אלו םיימשה־ןבכ רסיקל
ת וילמסה .דתיה דחא דצמ רשא דועב .(תויטסילסרבינוא וא תוילטנדנצסנארט)
א ל ,תושדח תוינידמ תויצטניירוא הברה גופסל ידכ דע השימג תאזה תירסיקה
ם ילמסל לעמ םישדחה םיינידמה שעמהו הליהקה לש תיסיסבה היצמיטיגלה התלעתה
 תויצטניירוא םוש וחתפתה אל ךכ םושמ .הלאה םייטסירלוקיטראפה םייצוביקה
ג יסהל ,םינושה םייתרבחה תוחוכה תא רישכהל ןתינ ןתועצמאבש תושדח תויכרע
ה כימת קפסל ןתינ םתועצמאב רשאו ,םיימונוטוא םיגשומב זכרמה לש ולובג תא
.תוסיו לש םינוש םיימונוטוא תורגסמלו םינונגנמל
ה דימ ןאפיב החתפתה היצזינרדומב סחיב־םדקומ בלשב דועש ףא ,ךכל המודב
ה רצבתנ אל ,רתוי תויזכרמה תוצובקה ברקב סוטאטס־תושימג לש םחיב־ההובג
ת וצובקה לש תימצעה־הייארל ליבקמ ימונוטוא רשכה ידי־לע ןאכ תאז תושימג

, זכרמה לש תשגדומה תויתרוסמ־ואיגל הטעמ אל הדימב היה רושק הז רבדה .ולאה
ייס םש ךכ ךותמו ,תוימונוטוא תויכרע תויצטניירוא לש ןתוחתפתה תא חפיט אלש
ה נלכותש תוידסומ תורגסמ חתפל תונוש תויתרבח תוצובק לש ןרשכל הברה םיג
־ תומימת .לש בחר םיסב דימעהלו תונוש תוצובק לש םיסרטניאה ןיב ךוותל

.םיעד
ה שדח הלחתה החתפתה ,תיאבצ הלפמ ןוגכ ,םיינוציח תוחוכ לש םתעפשהב קר
ה מכ הבר הדימב תוביעמ הזה שדחה בלשה לע םג לבא — תינאפיה היצזינרדומב
ת א התוילש תימינפה תיכרעה הרומתה לש הנויפר טרפב ,רבעה לש תויעבה ןמ
.ןאפי לש תימינפה היצזינרדומה

ח
ב ושחה ינייפאה וקה .םייפיצפס רכיה־ינמיס הלא־יא הניגפמה ,ודוהל התע הנפנ

יליביצ לש דיחי הרקמ הז םתסה־ןמש אוה תידוהה היצזיליביצב ונניינעל ןושארה
דלהמ לכ דשמ רשא הובג היצאיצנרפיד־רועיש תלעבו תבכרומ תירוטסיה היצז
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ת ינידמ תרגסמ םושל הרושק תויהל ילב תיתוברתה התוימצע לע הרמש הירוטסיהה
, וירחא ילגנאהו ,ימלסומה ןוטלשל תונורחאה תואמה יבגל קר אל ןוכנ הז רבד .הנותנ

ם יזכרמו תונידמ ודוהב וחתפתה םנמאש ףא .ךכל המדקש הפוקתה יבגל םג אלא
ה תהוז התאש הדיחי תחא הנידמ ףא החתפתה אל ירה ,םילודגו םינטק םיירסיק
ה מ הברה הל היה תיסאלקה תידוהה תיתדה הבשחמה ,ןבומ .תיתוברתה תרוסמה
ם היתויוכזו םהיתובוח לעו םיכיסנ לש םתוגהנתה לע ,תוינידמ לש תויעב לע רמול
ן אכ וספתנ תורחא תוירסיק תויצזיליביצ הברהב רשאמ רתוי לבא —םיניתנ לש
 ,תויסיסבה תויתוברתהו תויתדה תויצטניירואה .םיינוליח םיגשומב הקיטילופה־יקסע
ח רכהב תורושק ויה אל ,תידוהה היצזיליביצה לש תיפיצפסה תיתוברתה תוהזה
ה יצזיליביצה לש תיתוברתה תוהזהו ,תדחוימ תירסיק וא תינידמ תרגסמ וזיאב
ת והז לש הדימ התואו ,תונותנ תוינידמ תורגסמ םושל הפופכ .דתיה אל תידוהה
ה פפורתנ תימלסומה הטילשה ינפלש הפוקתב תמייק .דתיה ילואש הז גוסמ תיקלח
 תידוהה היצזיליביצה לש המויק־חוכו התמצע ועבנ עודי ןבומב .הבר הדימב זאמ
.תינידמ תרגסמ םוש םע התהדזה אל איהש הדבועה םצעמ רזה ןוטלשה תחת
ל ע דאמ הדבכנ העפשה ול .דתיה תידוהה היצזיליביצה לש הז ידוסי רכיה־ןמיס
ת חת םתליחתש ,ודוהב םייליחתה היצזינרדומה יכילהת לש היצטניירואהו הנבמה
ן יב יסחיה קותינה ללגב .תימואלה העונתה תוסח תחת ןכ־ירחאו םיטירבה תוסח
־ ירפתש ילב ןאכ ליחתהל היצזינרדומה ךילהת היה לוכי ינידמהו יתוברתה רדסה
ז כרמה .ינידמה םוחתה יפלכ ידמ תיפיצפס תיתוברת־תיתרוסמ היצטניירוא םוש והע
ן מ שלתנ העודי הדימבו ,םייברעמ םילמס לש םיגשומב לכ־םדוק םקוה ינרדומה
ואלה העונתב יאגנאגה בלשה םע ,ןוכנ־תמא .הלודגה תידוהה תיתוברתה תרוסמה
, םייתרוסמה םילמסה ןושלב העודי הדימב תוינידמה היתופיאש ורדגוה תידוהה תימ
, לבא — הלא ןיעמ םילמס לש תשדוחמ תונשרפ וזיא ידי־לע רשכה ולביק תוחפלש וא
ו א ידמ תויפיצפס תועיבת םוש הז רבד רצי אל ,םאלסאב הרקש הממ לידבהל
.ידסומה הנבמה יפלכ ידמ תויביסנטניא
ת ויצטניירואה יגשומב תוחפל יקלח רשכה הל תתל היה רשפא וזה תוקתניהה םצע
ו רדגוהש — שדחה זכרמה לש םיכרעה וא םילמסה ןמ המכ .תויתרוסמה תוינויערה
ר שכה םהל תתל היה רשפא — יתרבחו ינידמ קדצ ןוגכ ,םייברעמ םיגשומב םבורב
ל וכי הז רבד .תיסאלקה תידוהה תינידמה הבשחמה לש הנשיה היצטניירואה יגשומב
ת ובכשה ברקב וחתפתהש תוימינפה תויטסימרופירה תויטנב םג עייתסהל היה
.19־ה האמל הינשה תיצחמה ןמ לחה תיסודניהה הרבחה לש תונוילעה
א שינו חתופ הזה שדחה ינויערה־ינידמה זכרמהש הדבועה איה ידמל תועמשמ־תבר
י די־לע ,ןכמ־רחאל וליפא לבא ידנאג ינפלש הפוקתב דוחייב ,הטעמ אל הדימב
ת ואשונ ויהש — תוינימארבה דחוימב — תובכש וא תוצובק ןתואמ ואבש םישנא
.םיינידמ־אלה הידדצבו הייוליגב הלודגה תירוטסיהה תרוסמה
וקמל קודה רשק רושק ונניינעל ול הבר תובישח רשא תידוהה הרבחבש ינשה דצה
תוצובק לש ימינפה דוכיללו דובירה תטיש תרגסמב תינידמה הטישה לש המ



ו 53היצזינרדומ תעב הרומת

ד ע ההובגה הגרדמה איה רתויב ןאכ הבושחה הדבועה .תובחר תויתרבח תובכשו
ידמה רדסל ןתקיזו תימינפה ןתוהז תניחבמ ולא תוצובק וליגש הימונוטוא לש דאמ
 ינידמה זכרמה יבגל תיתוברתה תרוסמה לש תיסחיה תולתה־יאל ליבקמב •ינ
ף א תיתוברת תרושקת לש תונוש תותשרו םירפכ ,תוטסאק לש לולכמה לכ םג היה
 תיתוברתה תוהזה תניחבמ ימונוטוא ימצע־תוסיו לעב דאמ הבר הדימב אוה
.םיינידמה םיזכרמל וא זכרמל דבלב תמצמוצמ תוקקדזה בגא ,הלא לש תיתרבחהו
ל וכי ,תישאר .היצזינרדומה ךילהת לע תובושח תועפשה המכו המכ ול ויה הז רבד
ת ופירח תועיבת ויפלכ הנינפותש ילב חתפתהל שדחה ינרדומה ינידמה זכרמה היה
ונגנמה תועצמאב גופסל ולכי תובחרה תובכשה ,תינש .ידמ תכל־תוקיחרמו תוידיימ
י לב וא/ו דימ ןנוגרא ררופתיש ילב היצזינרדומה תויעבמ המכ ןמצע ןהלש םינ

.ינידמה זכרמה יפלכ תוגלפומ תועיבת הנרוציתש
ן מ הברה לש הזל ודוהב בצמה תא םיוושמ ונאשכ תטלבתמ וז הדבוע לש התובישח
ה לוכי זכרמה לע תובחר תוצובק לש ןתורעתסה ןהמ הברהב .תושדחה תונידמה
א ל הז רבדש הדבועה .ללכ שבגתהל זכרמל תרשפאמ הניאש דע ךכ־לכ הזע תויהל
ה עונתב ןכ־ירחאו םיטירבה תעפשהב הליחת —הבר הדימב הלקה ודוהב עריא
ח תיפש יזכרמ ידסומ הנבמ חותיפ לע —סרגנוקה־תגלפמ תועצמאב ,תימואלה
ם דקלו תוינרדומה תורגסמה תאו רדסה תא םייקל היה לוכיש ,ולשמ תוביציו תוינויח
.תובחרה תוצובקה יפלכ ולש ותוטשפתה תא הגרדהב
ה יצזינרדומה לש םיישממה הנבמה־יווק לע הבר הדימב ועיפשה םג הלא םיכילהת
ם יפוצרה םיכילהתה ויה הלאבש םיבושחה .תידוהה הרבחה לש תובחרה תובכשב
ל ש תונושה תותשרה לש טרפבו ,תויתרוסמה תורגסמה לש שדוחמ שוביג לש
, תוטסאקה לש תישממ הרוצתב הלחש הרומתה תא םיאצומ ונא ןאכ .תוטסאק יסחי
ת ורגסמל דאמ הובג תולגתסה-רשוכ תולגמו תושדח תומישמ ןהילע תולבקמ ןהשכ

.תושדח תוינידמו תוילכלכ
ה טסאק־תוצובק ברקב תודיינהו יונישה ךילהתש הדבועב ןאכ שי דחוימ ןינע
, םיינרדומ ,םישדח םינוויכ תארקל םג ומכ רתוי יתרוסמה ןוויכב םג חתפתה
ם יסופד הברה חותיפל הייטנ התיה אופא ךכ .רתוי הובג היצאיצנרפיד־רועיש ילעב
ן הילע ולביק תומייק תויטסאק־גלפ תוצובקש רמולכ ,תיתרוסמ הטסאק־תודייג לש
ר תוי וא תוחפ ,םישדח םימצמוצמ םיינחלופ וא םיינידמ ,םיילכלכ םידיקפת הלא־יא
ם מצעל שורדל וסיג םימייק הטסאק־יגלפ וליאו ,תיתרוסמה תוברתה לגעמ ךותב

.ןשיה יתרוסמה־ינחלופה רטשמה ךותב רתוי בוט דמעמ
ל ש םינשי םיסופיט ויה ובש שדח סופד םג חתפתה הזה סופדה םע דבב־דב לבא
ת ולעבו רתוי תושימג ,רתוי תובחר ,תושדח תותשרל םוקמ םינפמ הטסאק־תוצובק
ופיטב רקיעב ודקמתנש הטסאק־תויודחאתה לש ,רתוי הובג היצאיצנרפיד־רועיש
וגרא תורוצ ינימ לכ ושבלש ,תוינידמו תויעוצקמ ,תוילכלכ תולועפ לש םישדח םיס
־ כררייהה ןיב תושדח תובלצה ורצי ,דימת אל םג םא ,תובורק םיתעלו ,תושדח תוינ
.סוטאטסה לש תויתוברתהו תויתרבחה ,תוינידמה תוי
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, זכרמה ,תישאר .הפרות־תודוקנ יתש םג הלאה תוחתפתהה־יווק לכ וליכה ךכ ךותב
ם יפתושמ םילמס חתיפ אל ,תינוגראו תידסומ הניחבמ שימגו קזח היה םג םא
ת חאכ תושדחהו תונשיה תויתוברתה תורוסמה לש תודוסי בלשל ןתינ םהבש םיקזח
ל ש ןתלכי תייעב הררועתה ןאכ .סחיב־םיקזח תויוהזו םיבויח רוציל ולכי רשאו

ש משל ולכויש ,תיצוביק תוהז לש םישדח םילמס קפסל זכרמה לש המרופירה תומגמ
ה יחנה־יווק הזיא םג אלא םיילאינולוקה םיטילשה דגנ דרמ לש םידקומ קר אל
.תודסומ־תיינבל םישימג
־ הריחב־תוכז ןתמ ידי־לע בחרתמ זכרמה רשאכ תגלפומ תובישח שבול הז רבד
י רה זא־וא .רתוי תובחרה תוצובקב ותולתו ויתולועפ ףקיה תא ביחרמ אוהו ,לכל
ה יה הליחתבש ,תינידמהו תיתרוסמה ,תיתוברתה תורגסמה ןיב םיסחיה רדעיה
.השלוח לש הדוקנ ךופהל יושע ,חוכ לש הדוקנ
ל שחל זכרמה לכוי הדימ וזיאב :איה תחאה .תוירקיע תויעב יתש תונמתסמ ןאכ
" םיימוקמ״ה םילמסה לע רבגתהל םחוכב היהיש ,תוהז לש םישדח םיבייחמ םילמס
ה שגרה וזיא חתפלו םינושה תונידמהו תולילגה לש — רקיעב םיינושלה — רתוי

ם ג הלאה םיימוקמה םילמסהו ליאוה ,דחוימב הפירח הלאש יהוז .תינידמ תודחא לש
. הירפירפה לש היצזיטילופהו היצזינרדומה ר1בג םע הרדגהו שוביג ףיסוהל םיטונ םה
ל ע םידע האמכ דיעמ ודוהב תונושלה־תלאש לש בר ץפנ־רמוח ןועטה לאיצנטופה
.וז היעב לש התרמוח
חרה תידוהה תיתוברתה תרוסמה ךותב וחתפתי הדימ וזיאב :איה הינשה היעבה
, (?6זמ881¥6!1מ£85) האשרה לש הדימ קר אל ,הלש המרופירה תומגמ ךותבו ,הב

ן תושבגתה לעו ץוחבמ העפשה תחת תושדח תוידסומ תורגסמ תדמעה לע לקתש
, ולא ןיעמ תושדח תורגסמל ןתולגתסהו תויתרוסמה תוצובקה לש רידת ■תשדוחמה
ע ייסל ולכויש ,תושדח תודחאמו תופתושמ תורגסמ ,םישדח םיינשדח תוחוכ םג אלא
גתהה לקת הדימ וזיאב היעבל תדחוימ תובישח שי ןאכ .הפוצר תודסומ־תיינבל
ת ובלצהו תורגסמ חותיפ לע תויתרוסמ תוצובק ראשו הטסאקה לש תשדוחמה תושב
ח תפתהל ולכוי ןכותבש ,תונוש סוטאטס־תויכררייה לש ,רתוי תושימג ,תושדח
ת א הקווד רקיעב וקזחי הדימ וזיאבו ,םישדח תולועפו תויצטגיירואו םיכרע
.םיינגלפ ,םייתרוסמ־ואינ תויודגאתהו םילמס לש םתושבגתה

ט
ל ש ידסומה רדסה ךותב הימונוטוא לש םיערז המכ םויקש ונחותינב ונילעה ןאכ דע
 לש תוחוכ הלא־יא תוחתפתה לע הבר הדימב לקה וניהת ןנקנק לעש תויצזיליביצה
ל ע לקה יתוברתה רדסה לש הימונוטואה םויק .ולאה תורבחה ךותב תימינפ הרומת
ת ודסומ־תיינבל רשכהו עויס תתל ולכיש ,םישדח םיילמס םימוחת לש םתוחתפתה
ם תוחתפתה לע הלקה יתרבחה ןוגראה םוהת לש הימונוטואה רשא דועב ,תיזכרמ
ם ישדח רשק־תורוניצ המכ לש םשוביגל עייסל ולכיש םישדח םיינוגרא םיניערג לש
הרשפיא ךכ ידי לעו ,ןשיה רדסה לש המקירה לכ תא עסשל ילב תאזו ,םייק־ינבו
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ו זיא םויק .םינשיה תוחוכה ןמ המכ לע העודי הדימב תוחפל ןעשיהל שדחה רדסל
ת ובחר תויתרבח תובכש ךותב ,סוטאטס לש תושימגו סוטאטס לש הימונוטוא תדימ
, זכרמה יפלכ תוחיתפה םע דחי ,תויתחפשמ תוצובקכ סחיב־קזח ימינפ דוכיל תולעבו

ת וחתפתה לע ,ולא תוצובק לש תימינפה הרומתה לע הבר הדימב ולקהש רשפא
ת ונוכנה לעו ,ולא תוצובק ךותב םישדחה םיזכרמה יפלכ תויבויח תויצטניירוא
.םהל םיצוחנה םיבאשמהו הכימתה תא הלאה םיזכרמל קפסל
ת ינרדומה הטישה לש םיקיודמה םיידסומה ראתימה־יווקמ המכש וניאר ,ןכ לע רתי
ן יעמ הימונוטוא לש ישממה ינבמה םוקימה ידי־לע הבר הדימב ועפשוה התווהתהב

.םינושה םיידסומה םימוחתב וז
וברתהו םייתרבחה תודמעמה ויהש לככ ,הטעומ וז הימונוטוא התיהש לככ :ךפיהלו

ה ערפוה ,הז םע הז הקודה תוהז םיהוזמ וא הזב הז םיצבושמ םיינידמהו םיית
.םייק־ינב םיינרדומ םינבמ לש םתוחתפתה הבר הדימב
י די־לע ,הלכי תובחר תויתרבח תוצובק לש תימצעה־תוריגסה ירה דכל המודב
, זכרמה יפלכ תותסוומ־יתלבו תוגלפומ תושירד חותיפ ידי ־לעו םיבאשמ תעינמ
ם ג .הלאה םישדחה םיידסומה םיזכרמה לש םדוקפיתל םיאנתה םצע תא רערעל
ת א העודי הדימב סחיל רשפא ,ימלסומהו יניסה םירקמה חותינ הלעהש ומכ ,ןאכ
ת והזה לש ינבמה םוקימל הז ןיעמ הווהתמ שדח הנבמ לש תקיודמה הפרותה־תדוקנ
.הלאה םינושה םיידסומה םימוחתה ןיבש תידדהה

ו כשמנש תולודג תויגאיסא תויצזיליביצ ןתואב רקיעב ונחותינ םצמטצה ןאכ דע
ה דימ תולעבו תויזוכיר תוירסיק תוטיש לש "סיסב״מ היצזינרדומה יכילהת ךותל
 הדימבו ,תויאקירפא תורבחמ דאמ ןה תולדבנ תאזב ,היצאיצנרפיד לש סחיב־ההובג
- ילוטנ םייתרבח םינבממ היצזינרדומה ךותל וכשמנש ,תויאקירמא־וניטל העודי
ב ורל המודבש וא ,ההובג תרוסמ ילבו םישדח םיזכרמ ילב ,סחיב היצאיצנרפיד
. הלאכ םיזכרמ לש תילאיצניבורפ הירפירפ רקיעב ויה תויאקירמא־וניטלה תוצראה
ינה תא םשיל רשפא הדימ וזיאב קודבנ םא הזה ןויעה רדגמ הגירח וז היהת םלואו

.הלאה םירקמל םג הלעמל חות
ה מויק היה יד אל ,היצאיצנרפידו זוכיר רתי תולעב ,ולאה תורבחל סחיב וליפא ךא

—  ינאפיהו ידוהה םירקמה חותינ ךותמ זמרתנש ומכ — תינבמ תושימג וזיא לש
ת וללוכ תוינרדומ תוידסומ תורגסמ לש ןתופיצרו ןתוחתפתה תא חיטבהל ידכ

.תושדחו
ם יאנתה תא ורצי ,םינושה םיידסומה תודמעמה לש תאזכ הימונוטוא ,תאזכ תושימג

דחה םיללוכה תונורקעה תא לשחל רתוי תוליעפ תותיליעו תוצובק ולכי םהבש
א ל וז ןיעמ תושימג לש המויק םצע לבא .יתרבח גוזימו תיתוברת היחנה לש םיש
ע יבצהל ידכ המצעלשכ הב היה אל םג ,ולא ןיעמ תוצובק לש ןתוחתפתה תא חיטבה
.הנחתפתת רשא תוינגזמה תויצטניירואה לש קיודמה סופיטה לע
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מלמש ומכ — ילוא התיה הלא ןיעמ תוצובק וחתפתה םנמא הב הדימהש וניאר ןכא
קיעה היעבה — תוימלסומה תורבחה ןמ המכו ,ודוה ,ןיס לש םירקמה דחוימב םיד
ת ויעב לש ןתופירח ,ןהלש היצזינרדומה יכילהתב םהלש תורבחה ינפב הדמעש תיר
ומהש הדבועב הטעומ אל הדימב התיה הצוענ ןאכ דע ונחתינ ןתואש תורבחב ולא
־ ודו םיישק הסומעה השיגפ ,םירז תוחוכ םע השיגפ לש ךילהת התיה היצזינרד
ה יצזינרדומה יכילהת .הצחמל־םיילאינולוק וא םיילאינולוק םיבצמ לש תויועמשמ
ה שיגפה ךותמ השדח תימואל תוהז לושיח לש היעבל קודה רשק ןאכ ויה םירושק
.תובורק םיתעל םיניועהו ,םירזה הלאה תוחוכה םע
ת ורבחב םימייקה םיימינפה הרומתה וא המרופירה ירשכל ילוא התיה הלא םירקמב
ה לאה םיינוציחה תוחוכה תעפשהל ןתולגתסה חוכ תרבגהב תערכמ תובישח ולא
ו לאה תויעבה םע דדומתהל הנלכותש ,תושדח תוידסומ תורגסמ לשחל ןרשכו
ת ורבחב היצזינרדומ יכילהת לש םעבט םצע ללגב הקווד לבא .תרחא וא וז הרוצב
יצנטופה הריציה־חוכ לשו תיתוברתה הרומתה לש םינוויכהו םישרשה ויה אל ולאה
ת ובא ויהש םימרוג־תוכרעמ ןתואב חרכהב םינותנ תונושה תיליעה־תוצובק לש ילא
.תורבח ןתואב הנושארה תינרדומה תינבמה הרומתה
ת ינבמ תושימג לש םייסחיה תומיעהו תובישחה תא חתנל ןאכ אוה לק ךכ םושמ
ם הבש םירקמ םתואב היצזינרדומה יכילהתב וז ןיעמ הליעפ תיתוברת הרומת לשו
־ רדממ״ה תורבחב םיימינפ תוחוכ רקיעב ,םתישאר םצעמ ,הלא םיכילהתב ולחה
—  היצזינרדומה תישאר לש םיכילהתה חותינב דחוימ ןינע ,ןבומכ ,שי ןאכ .״תונ
.18־ה האמה זאמ תיברעמה הפוריאב ,רמולכ
י מוחתב .הלעמל וזמרנש תויללכה תונקסמה ןמ המכ אוה תמאמ ןכא יפוריאה הרקמה
ת א ונא םיאצומ—תיברעמה תירצונה־תיפוריאה טרפבו —תיפוריאה תוברתה
־ םייתוברתה תודמעמה לש ירקיעה דסומה לש הימונוטוא לש רתויב הקזחה תרוסמה
. היצזינרדומל רתויב ףוצרהו ןושארה ףחדה חתפתה םנמא ןאכו ,םייתרבחהו םיינידמה
—  תוצראה לכב דיחא וא ףוצר ,קלח ,ןבומכ ,היה אל היצזינרדומה ךלהמ לבא
.הנוכיתהו תיברעמה הפוריא תוצראב אל ףא
, רתוי וא תוחפ ףתושמה ,הזה עקרהש הדבועה תא אופא ריבסהל רשפא המב
ם יסופיט תושבגתהל ,תונוש תוצראב ,םוקמ ןאכ ןתנ הנוכיתהו תיברעמה הפוריאב
? הרומת־רשוכ לש דאמ תונוש תוגרד תולעב תוינרדומ תוידסומ תורגסמ לש םינוש

אי
ם ינורחאה תרוקיבה ירבד תא שדחמ קודבנ םא תאזה היעבל תשגל ביטינ ילוא
ט במל ,ןוכנ־תמא .תיטנטסטורפה הקיתאה רבדב רבו לש תמסרופמה הזיתה לע
, םינתשמה םימרוגה ןמ דחאב ףא םירשימב קסע אל רבווש היהי המוד ילוא ןושאר
ניירוא לש םייתדה םישרשב רקיעב אלא ,ןאכ ונקסע םהבש ,םייתוברתה וא םיינבמה
ן מ המכ םלואו .תוילכלכ תולועפ לש םישדח םיסופיטל תויביטאביטומ תויצט
תובחרה היתומושתמ תודחאש םידמלמ רבו לש הזיתה ביבס ןורחאה ןמזה לש םינוידה
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ד חוימ ןינע שי וז הניחבמ .וננויד לש טבמה־תדוקנמ בר ןינע ילוא ןהב שי רתוי
.יתילו רפור־ר׳וברט לש תונורחאה תוכרעהב
ח טשב רבו לש תוזיתה תותימאב םירפוכ — רפור־רוברט העודי הדימבו —יתיל
ה יולת התיה אל הפוריאב תילכלכה תוחתפתההש םינעוט םה .ומצעלשכ ילכלכה
, (םהינפל םירחאכ) לשמל ,םיארמ םה .תויטנטסטורפה לש רשיה יפיצפסה ףחדב
 ,תמצמצמ העפשה התיה םיילכלכה םייחה לע תויטנטסטורפה לש הנושארה התעפשהש
ט עמכ רבו לש הירואיתה תא קיתעמ יתיל םלואו .ןיוולאק לש הבנ׳ז הדיעמש ומכ
ת יפוריאה הירוטסיהה לע תויטנטסטורפה העיפשה ותעדל .ינידמה חטשל ירמגל
ה רשיה תוסחיתהה ךרדב וז העפשה הלעפוה ותסריג יפל .ינידמה חטשב רקיעב
ף חדה ידי־לע םג ומכ ,תורמל רשכה לש םישדח םיסיסב רחא שופיחב ך״נתל
ה אצותכ וחתפתהש ,תויטסילארולפ תוינידמ תורגסמ תוחתפתהל שדחה ינבמה
*.תדה־תומחלמב היצמרופיר־רטגוקה ןמ

ה ילגנאש — םה םישיגדמ ,םצעבו — רפןר*ר1ברט םג יתיל םג םידומ הז רשקהב
־ תויצמרופירה רחאל וחילצה ,תויבנידנקסה תוצראה העודי הדימבו ,דנלוה ,טרפב

ותקה תוצראה בורמ רתוי םייק־ינבו םישימג םיינרדומ תודסומ חותיפב דגנכש
—  םיפקוז םה וז הדבוע לש התוכזלו ,תפרצ וליפא וא הילטיא ,דרפס תמגודכ ,תויל
ה יצזינרדומה לש התופיצרו התחלצה תא — ותליחתב אל םג םא ,ןובשח לש ופוסב

.תויטנטסטורפה תוצראב

בי
ם ע .רבו לש הזיתה לע הלאה תרוקבה ירבד לש תטרופמ הקידבל ןאכ סנכינ אל

י תיל ןווכמש תרוקבה סופיט רבד לש ורקיעב יכ םיעטהל היהי יאדכ ילוא תאז
, ינידמה חטשב ,ךכ הנה .ומצע ולש הזיתה דגנ הלקנ־לע ונווכל רשפא רבו דגנ
ן ה תוינרתולה לש ןה ירוקמה ינידמה ףחדהש תולקב תוארהל היה רשפא ,לשמל
" יטסילאטוט" ,םצעב ,אלא יטרקומד וא "ילרביל" ןוויכ ול היה אל םזיניוולאקה לש
א ל הבר הדימב ירה ,םיטרפ לע וז ןיעמ תרוקב לש התונוכנ היהת רשא יהת ךא .רתוי

ה עפשהב אל םיקסוע דחאכ יתיל לשו רבו לש םיחותינהו ליאוה הכלהכ תנווכמ היהת
ת ונומאה וא תוצובקה תולועפ לש "תואצות״ב אל ףא הרשיה תינידמה וא תילכלכה
—  ןכל־םדוק הברה שטללט חיכוה רבכש ומכ — ךכמ רתוי אלא תומיוסמה תויתדה
א ל ,"תגרדממ" העונת היצמרופירה התיה אל הליחתכלמ .רתוי הפיקעה ןתעפשהב
י תד רדס לש ונוניכל הנויכ םצעב —רתויב םיקזח םייטסינרדומ םיפחד הל ויה
ורפה לש תערכמה התעפשה .םייניבה־ימי חסונב ,רתוי רוהט ,שדח ינידמ־יתרבח
. הזה יליחתה יתרבחה־יתדה ףחדה לשכנש רחאל האב תוינרדומה ןוויכב תויטנטסט
ת ויטנטסטורפה לש וז התעפשה וא התלועפ תא ךירעהל תוסנמה תוירואיתה ןכל
תוצובקה לש תויתרבחה תויצטניירואב הלחש הרומתה תואצותב חרכהב תוקסוע

.םינטירופה לש תינכפהמה תינידמה היצטניירואה תא שיגדמה ,לצריו לא בורק אוה הזב "
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־ תוינמחולה ןהיתורטמ תא םישגהל וחילצה אלש העשמ — תויטנטסטורפה תויתדה
ח טשב תוימונוטואה תולועפה םוצמיצל תונווכמ ויהש ,תויליחתה תויטסילאטוטה
.דחאכ ינידמהו ילכלכה
וכי ,הבחר תיתאוושה הפקשה־תדוקנמ ,תויטנטסטורפה לש תדחוימה התובישח לע
ל ש יסיסבה םובייה הלא ויהיו) םימעט המכו המכמש הדבועה ךותמ דומעל ונא םיל
ן אכ סנכיהל םילוכי ונא ןיאש ,יתרבחה הנוגרא וא הלש תיכרעה היצטניירואה
.תאזכ רשא הרומת לש םיערזה תא הבוחב האשנ ןכא (ויטרפל
ם ינוויכב חתפתהל ולכי וז ןיעמ הרומת לש תוקיודמה היתולבגמו היתואצות לבא
ה נותנ הרבח לכ לש תידסומה תרגסמב ודבוע ןהבש תוקיודמה םיכרדהו ,םינוש
א לא תויטנטסטורפה תוצובקה לש תומדקומה תוימינפה תויטנב קר אל ויה תויולת
ן יב תיליחתה םילמוגה־תלועפבו םדוקה הנבמה לש םימיוסמ םידדצב םג

."הרומתה" ןהב הלח אל ןיידעש תויתדה תוצובקה ןיבו הזה הנבמה

—  רפור־רוברטו יתיל ודמע אל הילעש תחא הלאש תדחוימ תובישח תשבול ןאכ
ימגה תוחתפתה לע עיפשהל תיטנטסטורפה היצמרופירה הלכי הדימ וזיאב ,רמולכ
ה בושחה הדבועה ילוא .בר הכ לקשמ םיסחימ םה הל רשא ,תינידמהו תיתרבחה תוש
נטסטורפה היצמרופירב הלחש הרומתל התיה םנמאש העפשהה תדימ איה רתויב ןאכ
ל ע םג אלא הירבח לש תויביטאביטומה תויצטניירואה לע קר אל התליחתב תיט

ל ש סוטאטסהו הרבחה חטשב תויסיסבה תויצטניירואה לעו יזכרמה ינידמה םוחתה
ת א םהל וצמיאש םיטילשה .יזכרמה ינידמה םוחתב תויטנטסטורפה תוצובקה
פשה הל ויה ןכ־יפ־לע־ףא .וז העפשהל חרכהב ונווכתה אלש יאדו תויטנטסטורפה
ת יתרבח הטיש לש התוחתפתה ךשמה לע הבר הדימב ולקהש ,תובושח תוינבמ תוע

סטורפ תורבחב טרפב—תונושארה תויטנטסטורפה תורבחב .רתוי תימאנידו השימג
ה חתפתה—תירבה־תוצראב ףא ןכמ־רחאלו ,דנלוהו היבנידנקס ,הילגנא ןוגכ תויטנט
י די־לע ,(השדח תיביטאביטומ היצטניירוא לש המלשה התוחתפתה םדוק ףא ילוא)
י נידמהו ילמסה םוחתב הרומת ,םייטנטסטורפה םילמסהו היצטניירואה תללכה
י ד אל הז רבד .יתרבחהו ינידמה םימוחתה ןיב םייסיסבה םילמוגה־יסחיבו יזכרמה
ם יסופיט רצי ףא אלא הלאה םימוחתה לש תמייקה תיסחיה הימונוטואה תא ריבגהש
, תוינידמ תויובייחתהל םישדח םיסיסב ,םיינידמ םילמס לש ,רתוי םישימג ,םישדח

.רתוי םישימג םיינידמ תודסומו
ילל עגונש המב ולא תורבחב ןיחבהל רשפא תויטנטסטורפה לש וזל המוד העפשהב
ל ע דומעל רשפא .רתוי תוליעפה תויתרבחה תוצובקה לש הימונוטואלו ימינפה דוכ

י נש בוליש וחתיפ ולא תורבחב תויטנטסטורפה תוצובקה בורש הדבועה ךותמ ךכ
ה נבמה יפלכ ןהלש "תוחיתפ״ה היה ןושארה .סוטאטס־תויצטניירוא לש םיסופיט

ן הלש "הזה־םלועה" תויצטניירואב ויה םיצוענ הישרשש — רתוי בחרה יתרבחה
ת ושירד ידכל ףא וטשפתה טעמ־טעמ אלא דבלב ילכלכה םוחתל ומצמטצה אלש)
ם יבחר ,םישדח םיינידמ םינחבו תורגסמ תדמעהלו רתוי הבחר תינידמ תופתתשהל
תניחבמ תימצע־תוקפתסהו הימונוטוא לש הדימ ןהל התיה תינייפא ,תינש .(רתוי
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ס וטאטס־תרוסמ ילעב םירוטקסב וא תוצראבכ אלש .ןהלש סוטאטסה־תייצטניירוא
ס וטאטסה־ילמס לש שוביגה תניחבמ — וליג ,רתוי תיטרקוטסירא וא תיטרקוטוא
־ יסנכה וא םייכראנומה ,.א.ז) םימייקה םיזכרמב תולת לש הטעומ הדימ קר — ןהלש
.יטילופה חוכה לש (םיית
ובקה לכ ברקב הדימה אולמב חרכהב וחתפתהה אל ולא ןיעמ תויצטניירוא לבא
ר שפאש רבתסמ תמיוסמ רעזימ־תדימב יכ ףא ,תוצראה לכב תויטנטסטורפה תוצ
ולת ולא ןיעמ תויצטניירוא לש *הסימהו תוחתפתהה אולמ .ןבור לצא ןתוא אוצמל
ו לאה תונושה תוצובקה לש תוימינפה תויצטניירואב קר אל הטעמ אל הדימב ויה םיי

ם ימייקה םייתוברתהו םיינידמה םיזכרמה לש "תוחיתפ״ה וא תושימגה תדימב םג אלא
. םייתדה םייונישה לע תיליחתה הבוגתבו —רתוי תובחר תובכשו תוצובק לשו
ת וגופסה הרומתה־תויורשפא ולכי אל ,רתוי תינמצמצ וז הבוגת התיהש לככ
.ןירפ אולמ תא בינהל ולא תויצטניירואב
ימגה ןיבו ולאה תונושה תונופסה הרומתה־תויורשפא ןיב תונושה םילמוגה־תולועפ
־ קודאראפ הדימב תורתוס וא תומוד תואצות חימצהל ולכי תמדוקה תינבמה תוש
עפשה ךותמ ,לכ־םדוק ,דומעל ונא םילוכי הלאה םיסקודאראפה ןמ המכ לע .תילס

־ טניירואה .התוהמ םצעמ תינרמש לוכיבכ איהש ,תוינרתולה לש תילאיצנרפידה הת
—  תוינמרגה תויוכיסנב דאמ תושרופמ ויה ןכא תוינרתולה לש תוינמצמצה תויצ
ה ליהק תוחתפתהל תואנה עקרה תא וקפיס אל ולאה תוינידמה תורגסמהש ינפמ
ת ושימגו תוימונוטוא סוטאטס־תויצטניירוא חותיפלו רתוי תושימג תימואל תוהזו

.רתוי תובחר תויתרבח תובכש ידי־לע
ם ייטרקוטוא וא "םייתרוסמ" םיטילש ידיל תושדחה תויתדה תויצטניירואה ורבע ןאכ
ו טלתשהש ןה ולא תויצטניירואבש תוינמצמצה ירה הז רשקהבו ,תונוש תויוכיסנ לש

.תפסונ תידסומ תוחתפתה לכ ונסירש רחאל
נידנקסה תוצראב תאזכש תינמצמצ הלועפ ולעפ אל ולא תויתד תויצטניירוא לבא
ל ע וחתפתהו רתוי תובחרו תושדח תוימואל תוליהקב ובלתשנ ןכאש םוקמ ,תויב
ת וחתפתה תא ובכיע אל יאדווב יכ ףא .תודמעמה לש תמדוקה הימונוטואה תודוסי

ל ש תורשפאה לע הבר הדימב ועיפשה ירה ,הידבשב תיטסיטולוסבאה הנידמה
.רתוי יטסילארולפ ןוויכב ןמז רחאל ולא תונידמ תוחתפתה
 תורגסמ וא םיבצמ לש םתובישחו ,ולא ןיעמ תוילסקודאראפ תואצות המכ ,תינש
- םיגיוולאקה תויצטניירואה לש םינושה דוסימה יביתנ ךותמ תורכינ ,םיינמצמצ
ם וקמ ,יסורפה הרקמל ןאכ שי תדחוימ תובישח .חוכב רתוי תוינתלעפ ויהש ,תויט
־ רקוטואה ,םייטסיטולוסבאה םינרלוצנהוהה ידי־לע ולא תויצטניירוא לש דוסימהש
, םחיב־תיטסילארולפו השימג תינידמ תרגסמ לש התוחתפתה לע לקה אל ,םייט
.רתוי תוליעפ תויצוביק תוינידמ תורטמ תוחתפתהל עייס יאדו יכ ףא
י ערז תא הקזיח ןכא םייתדה םייונישה לש תיליחתה העפשההש אופא ונא םיאור
ת יברעמה הפוריא לש תורבחה לכל םיפתושמ ויה הבורמ הדימבש ,הימונוטואה
־ינבמה רושימה לע קר אל שדח ינידמ רדס לש םיסיסבה תא הרצי איה —הנוכיתהו
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, הרישכה םתועצמאבו ,םייזכרמה םילמסהו םיכרעה רושימ לע םג אלא ידסומה
ם יאנתב .הלא תודסומ לש םתוחתפתה ךשמה תא ,הצירמה םג הטעמ אל הדימבו

ת ויתדה תוצובקה לש חוכב־תוליעפה תויצטניירואה תא תונפהל היה רשפא הלא
ו מכ ,ינידמ וא ילכלכ ןוויכב םא—םינושו םישדח םיידסומ םינוויכל ליעפ חרואב
ן תוא ודסמתינ ךכ ךותמו—תיעדמ תונשדח לש ןוויכב םאו ,לשמל ,דנלטוקסב
 ויה אלש הדימב לבא .הפוצרה ןתוחתפתה תא וריבגה ףא ולאה תורבחב תויצטניירוא
ת ויתד תויצטניירוא לש יתרומתה לאיצנטופה היה לוכי ,אצמנב הלא םיאנת
־ תועטוקמ וא תואיפקמו תומצמצמ ,תויקלח תורוצב ידסומ ןויבצ שובלל ולא

.סחיב
. דבלב תינבמ הימונטוא לש תולבגמה תוארנ תונושה תוילותקה תוצראב ,ינש דצמ
ח טשב םא —םיינרדומ תוחתפתה־יווק הברהל ןושארה ףחדה ןתינ ולא תוצראב ,ןכא
ו ז תוחתפתה לש התופיצר לבא .ינידמה חטשב םאו ,יתוברתה וא יעדמה ,ילכלכה
לפומה תואצותה ןמ הברה לע תיליחתה הבוגתהש הדבועה חופמ הבר הדימב הבכוע
" איפקהל" ,דתיה הטונ ,תויטנטסטורפה םע ןתשיגפ טרפבו ,ולא תומגמ לש רתוי תוג

שפאה תא ,הליחתב תוחפל ,רעזימל דע התיחפה ךכבו ,הימונוטוא לש הלא םיערז
.רתוי םישימג םיינרדומ תודסומ לש הפוצר תוחתפתהל תור
, עודי ןבומב ,איהש—דרפס לש הרקמב רתויב בר רוריבב תוארל ונא םילוכי תאז

ת אז תוארל רשפא רתוי דוע תטלוב הרוצב ילוא ךא .הנושארה תינרדומה הנידמה

י נימ לכ לש ,חוכב־תיטסילארולפה ,תיליחתה העפשההש םוקמ — תפרצ לש הרקמב
ה מק תיתפרצה הנידמהש הדבועה חוכמ המלבנ ,תויטנטסטורפ ללוכ ,תוינרדומ תומגמ
ם ילמסב ךשוממה לוציפל עקרה תא איצמהש רבד ,דגנפש־היצמרופירה תפוקתב
־ בופרל יטרקוטסיראה ןיב ,(ינכפהמה) ינרדומל יתרוסמה ןיב—םייזכרמה־םיינידמה
ה קילבופרה ץק דע וניעב ראשנש לוציפ — תינוליחל תיתדה המגמה ןיב ,יאקיל
.תישילשה

־ תריצי לש םיכילהת םע םיינבמה םיטקפסאה תומיע ךותמ קרש אופא ונא םיאור
־ םורט הרבח לכ לש לאיצנטופה תא ןוכנ־לא ךירעהל רשפא הריצי־חוכו תיליע

ו נחתפ ןהבש ,תוינאיסאה תורבחה לש ףסונ חותינב ךרוצ היהי הז רשקהב .תינרדומ
.הזה ןויעה רדגמ רבכ גרוח הז רבדש אלא ,וגלש חותינה תא
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דוחייו תודחא
ר וסיפודפה סניכ "דוחייו תודחא" ורפסב
ת ואצרה ,תוסמ לש רחבמ ןומלט בקעי

ם ירמאמו ץראל־ץוחבו םילשוריב ועמשוהש
ת וקיסעמה תויעב םילעמה ,םמרג ןמזהש
 השדחה הפוקתב לפטמה ןוירוטסיה לכ םויכ
ת וערואמה תא ראתל קר אל ןיינועמהו
הו םייולגה םהישרש לע תוקחתהל אלא
א יה הז רפס לש הבושחה ותמורת .םייומס
ל צא יוצמו ,דכ־לכ חיכש וניאש ףוריצב
סיהה לש תללוכ הייאר :רמולכ ,ןומלט
ה ירוטסיהה םע דחא רושימב תיללכה הירוט
.השדחה תידוהיה
ם לועב"—ויקלח תשולש לע ץבוקה בכרה
ם ינוירוטסיה" ,"ידוהיה דוחייה" ,"םימעבו
ם יאשונ לש הדרפה לע זמור ומכ—"םיגוהו

ו תימאל ,םלוא .םהיניב ףפור ףתושמ הנכמש
עמה וחותינב .ןוכנה אוה ךפיהה ,רבד לש
ת רהט״ב ,ירטנמלרפה רטשמה לש קימ
ו קלחבש "ןוטלשה תוליעיו היטרקומדה
ק ר אל םירבדה םיפי ,רפסה לש ןושארה
ס חיב םג אלא םייפוריאה םיטנמלרפל סחיב
ו נודב ,ינש דצמ .ונלש ריעצה טנמלרפל
א וה "השדחה תוימשיטנאה לש התועמשמב"
־ גויצאר־יטנאה ירוטסיהה לגב התוא ןגעמ
ל חה הפוריא תא ףיצהש ,ימיספה ,יטסיל
י מ רשאו" ,הרבעש האמל 80־ה תונשמ
. ״1945 תנשב וצקל רבכ עיגה םא עדוי
סיה השולשב ןדה ,ישילשה קלחב ,ףוסבל
ב וש יוצמ ,הירוטסיהב תועד־יגוהו םינוירוט
 דחא לכ יכ ,תללוכ הייאר לש ףוריצ ותוא
ם נקויד תא הלעמ ןומלטש םישיאה תשולשמ
הו ידוהיה רושימב העיגנ ול שי ינחורה
.דחאכ ילסרבינוא
יפת ,םצעב ,אוה הז תוסמ־ץבוקב ףתושמה
מתה היוטיבש ,ןומלט לש תירוטסיהה ותס
, "דוחייו תודחא" ,ץבוקה םשב םולג יתיצ

ה בשחמ יסופד" ןיב הלודג הריתס התואב
י יחב םילדבהה תא םישטשטמה ...םיילנויצאר
. "עזגו םע לכ לש ודוחיי ןיבו םיעזגו םימע
ם יעבוקה םינותנה תא קר חסנמ ןומלט
ה שדחה תעה לש תוירוטסיהה תועפותב
ה נוזנ תודחאל המגמה" :םהישרשב בקונו

ת ילנויצאר הערכה לש התלכיב הנומאהמ
ת יישע ידכ דע הירוטסיהה תומד תא בצעל
 ןמזה לכ תלקתנ איה .תעדמ ינכפהמ השעמ
ם יילנויצאר־יאו םיישקיע ,םיימתס םינותנב
רה ,תרוסמ ,הירוטסיה ,היפרגואיג ,עזג לש
ש יאב דוחיי תוחוכ :רוציקב ,םיסרטניא ,לג
ן מ) "הפורצה הנובתה תצע תא רפהל
ו נינפלש ץבוקב הנושארה הסמה .(החיתפה
ינכ םשל הבוט המדקה תוניחב המכמ איה
.ןומלט לש תוכלהה יפוגל הס
א והו ,ןוירוטסיה לש ויתולבגימל רע ןומלט
, ןוירוטסיהל תושורדה תויונמיהמה תא הלעמ
ו ילע ,רומג טסילנויצאר תויהל לוכי וניא״ש
ו השמ וב היהיש ךירצ ,ןטייפ ןיעמ תויהל
ו זיאל שיגר תויהל וילעו ,ףוסוליפה לשמ
ף יסומ ,"תויודע ןוימ" ."ןירותסמ לש הדימ
ק ויד־יא יוליגב שוליבה ןורשכ" ,ןומלט
ע יגמשכ טעמ ךא םיעייסמ ,תויבקע־רסוחו
ה מולעת לש השקה עקשימל ןוירוטסיהה
ודגה תויעבהו םינושארה םימרוגה—הדיחו
ם ויסה־קרפב ,244 ׳ע) ״םדא ייחבש תול
ה תועמשמ—תידוהיה הירוטסיהה" הסמה לש
.("הדוחייו תילסרבינואה
ל ש ותושרל םידמועה םיעצמאה אופא םהמ
־ ולעת״ה ינפב ודמעב וננמז־ןב ןוירוטסיה
ו ז הלאשל הבושתה תא—?תולודגה "תומ
ת ויחישמה" ,ינשה ורפס םויסב ןומלט ןתונ
ו נייצב ,תורחא תויונמדזהבו ,"תינידמה
ד מימל קקדזת הירוטסיההש העשה העיגה״ש
.היגולוכיספה לש הז אוה ,"שדח
ו יתויחנהמ המכ ןומלט ול ץמיא הז םוחתב
והש והומישאהש ,רימיינ םיאול ,ובר לש
ר יבסמ ןומלט .הירוטסיהה ןמ חומה תא איצ
ומה היגולוכיספה תעפשהב״ש ,רימיינ תא
תיטורבנ העפות תואידיאב האר תינרד

ת אצוה !דוחייו תודחא :ןומלט בקעי *
.׳טע 1965 ; 458 ,ביבא־לתו םילשורי / ןקוש
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ן חוכמ דרחנ ,ךפיהל ׳ןחוכ תא ללשש אלו
, תומוארט ןהב האר אוה .ךבסלו עירפהל
־ ייופכל םדאה־ינב תא םישועה ,םדק־ימושיר
.(394 ׳מע) ״דש

ו לא תויחנהב ורפסב שמתשהל בהוא ןומלט
, לשמל ,ךכ .תוירוטסיה תועפות תרבסהל
־ תוירטילאטוטה תועונזול סחיב רמוא אוה
כו יוטיבכ ואב״ש ,םינומהה לש תויחישמה
ידחה תעב תושונאה לש הזורבנל הנעמ
ת ועווזה תפוקתל רבסה ןיא ,ותעדל ."הש
קלאיד לש תולבוקמ תוירוגיטקב האושהו

ה דקפ םיעויע־חור" יכ ,תיטסיסקראמ הקיט
ה מכ הז םסרכמ קומע ילוח ןפש ,םלועה תא
 םע אבש ילוח ,"תושונאה יכבנב תורוד
ם לוא .הנוילעה החגשהב הנומאה ןדבא"
ת שגרה הראשנ המגודה ילבכמ רורחיש םע
."וירחא ריאשמ ירמ לפש עקשימ ,אטח

ז וכירל המגוד ,תפרצ לע הקירבמה ותסמב
ר בוע ,תיתפרצ הירוטסיה לע תונויגה לש
ו יניעב ז יגולוכיספה רבסהה ינשה־טוחכ
סיהה הנש םיתאמל בורק ךשמ" תיארנ
ה פופכו דש־תיופככ תיתפרצה הירוט
ת ופיצרה הקתונ יכ ,םיטויס תרושל
קניטסניא החטיב התוא המעו תירוטסיהה
ן אדיס תלפמ םע .(92—91 ׳מע) "תיביט
פוהמ ,ןיטולחל תדדובמ" תפרצ הראשנ
י רה לש לוחכה וקה ידי־לע הלוכ תטנ
ת פרצ תסובת םע וליאו .(97 ׳ע) ״םידאווה
, תברוצ השוב תשגרה" הצבציב 1940 תנשב
ת א הרייצ ,יטסיכוזאמ רציב התלגתנש
, ינרדומ הליטאכ םיתפרצה יניעב דלטיה
ד ומעל ןיאש עבט־תפמ ,ילאטאפ חוכ ןיעכ
ה אור וניא יתפרצה ןימיב .(118 ׳ע) ״הינפב
, םיספלפר לש לילב אוה ,הזורבנ אלא"

וביצי חא החפיקש שפנ לש תיווע־תובוגת
יריו ןולשכ םע םילשהל הלוכי הניאו ,הת
ת א ןומלט הלעמ ףוסבלו .(101 'ע) "הד
ת פרצ לש הדמעמ תחטבהב יכ תורשפאה
תהל איה היושע תיברעמה הפוריא דוחיאב
ת ולעלו םיאג םידרוי לש הזורבנ לע" רבג
ת ואישנב םלגתמה ,ביצי רטשמ יספ לע
ו נא ןיא םא .(120 ׳ע) ״תיביטאטירוטוא
ל בחו) 1958 ויתסב םירבדה ובתכנ ,םיעוט

ו ב ךיראתב ןומלט בקנ תוסמה לכב אלש
ה יה ןיינעמ יכ ,ומסרופ וא ועמשוה ,ובתכנ
ת ואיצמ רואל רבכ ויתויהתמ המכ ןוחבל
.(תמיוסמ

ת ואר־תדוקנמ ,ןומלט רידגמ םידוהיה תא
ר צות םה יכ ,לרוג תופתושכ" ,וננמז לש
ק זח ןיערג ביבס השבגתנש הירוטסיהה לש
ג שומל .(220 ׳ע) ״תדו עזג לש רתויב
ל ש ותנשמב הבושח תועמשמ שי לרוג
תהל ךירצ ןוירוטסיה" ןיא ותעדלו ,ןומלט
— ךכ־לכ תובר תויועמשמ תסומע הלמב שייב
, טרפ לש ולרוגל המודב ,םע לש ולרוג יכ
ת ודליה תמוארט לש האצות תניחב וניה
כמ םלה־תיווח וזיא לש האצות ,תמדקומה
.(217 ׳ע) "תער

ו נויד ךשמהב ,בגא־תרעהב רמאנ הז טפשמ
- אידה-תיטסילאירטאמה השיגב ןומלט לש
הש הדבועל סחיבו םידוהיה תרצל תיטקל
איצוסה םירטשמב המלענ אל תוימשיטנא
ה לאשה תא הדימעמ״ה הדבוע ,םייטסיל
, תילכלכה תוחתפתהה םוחתל ץוחמ תידוהיה
ת חיתפ אללו ,דבלב הב קרש תוחפל וא
ן יבהל ןיא ,תויגולוכיספ תויטנ תנבהל חתפ
."תידוהיה היעבה יורקש המ

ידבב ךרוצל סחיב ותעד תא הווחמ ןומלט
ת ידוהיה היפרגוירוטסיהב תכל־תקיחרמ הק
ם ילמוגה־יסחי רואל תינויצה הלוכסאה לש
ם ידוהיה ירוזפו לארשי־תנידמ ןיב םימייקה
א יהש ,העפשהה לדוג לכ םעש ,םויכ ברעמב
, הנידמה תמוקת לש ,הרקיעב תישחומ־יתלב
. םהייח־חרואבו םדמעמב רכינ יוניש לח אל
ס חי לכ ןיאש סרוג ןומלט ןיא תאז םע
ם ידוהיל תינובירה לארשי־תנידמ ןיב דחוימ
, םילמוג־תעפשה היהת .היתולובגל ץוחמש
ת א דוקפתש האוש לכל ,ןהמ תחא לכ לע
.לאדשי־תנידמ תא וא—תידוהיה הרוזפה

ה בייח וננמז־ןב ידוהיל רכיה־ינמיס תעיבק
א וה .תיתדה הלאשל םחיתהל ןומלט תא
־ וקנ" הנידמה רוצית דחא רוד ךותש ןימאמ
ת ונווגמו תובר הכ תוימואל תוהדזה־תוד
ד קומה־תדוקנ תדה היהת אל בושש דע
.(196 ׳ע) ״העידיה־א׳הב
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 ,תיתדה הדמעה םוכיס רחאל ,הז רשקהב
 ןיא יכ תיעמשמ־דח העדל ןומלט עיגמ
 ץראב רעונל הכישמ םושמ אל" היופכ תדב
 סנכנ ןומלט ."תוצופתה ידוהיל הארשה ףאו
 וז ןוגכ ,םוימוי תויעב לש הרוקה־יבעל

 השקמו ,"קברמ" לשו "םולש" הינאה לש
 ןיאש םישח םייתדה ןיא םאה" :לואשל
 ,םיינויצילאוק תונויכז לש הטיחסל יתד ךרע
 ־םירפוכ םע תופתושה תוכזב וגשוהש
"?רקיעב

 םג הבותכ וזל המוד הפיקת סומלופ־חורב
 הב שי רשא ,"השרפ״ל תשדקומה הסמה
לשה דיתע לע םיינידמ תונויגה לש ףוריצ
וקתב גיהנמ לש ותומד לע ,ונתנידמב ןוט
 הנידמב אבצ לש ודמעמ ,תיגולונכט הפ
.דעס־תגידמב חרזאה שפוחו ,תיטרקומד

 לוכי וניא ןומלט לש ויתוסמ תא ארוקה
דהמ תעבונה ,תוימיספמ םיתעל ררחתשהל
 היגולונכטה ןדיעש טלחומה ןוטלשה" תשג
 ־תוחוכ לש רישכמ וידיב םשו םדאל קינעה
 התשלוח ,ינש דצמ ."םתמגוד ויה אלש םרה
 ,הב תונומטה תונכסה לע ,היטרקומד לש
 תופידע לעב טועימ לש תוטלתשהמ ןה
 הזמ תוחפ־אלו — תילכלכו תילאוטקלטניא
 אל ןיידעש ירפסמ בור לש תוממוקתהמ
 תומילא ןוטלשל ךפהיל לולע ופוסש" ,לשב
."יטסישאפ חסונב

 ןומא םג עקוב תוסמ המכ ךותמ םלוא
 הסמב ןומלט בתוכ ,"הארנכ רזג" .דיתעב
 הירוטסיהה־רש" ,"לאמשו ןימי ןיב םידוהי"
 םייוואמ זכרלו םצמצל הזה ידוהיה רודה לע
 ־שודקה השע הקדצו .ימואל ןוזחב םייחישמ
 תימלוע הכובמ תעשבש ,ונמע אוה־ךורב
 ,םזיליהינו הבזכא תעבו ,ןיחומ־לובליבו

 ,דאמ תישממו תרדגומ הדועת ינפב ונדימעה
רבינוא תועמשמ תלעב תאז םעו תימואל
."תילס

 לש האבה הקסיפה אא טטצל בהוא ןומלט
עה תא המדמ ןוירוטסיהה" :ובר רימיינ
בדה םיפיש המוד ."דיתעה תא ראתמו רב
.ומצע ןומלטל סחיב םג םיר

התוברתו ןווי
 ־יר טסנרא ריתכה םינש האמכ ינפל
 "םנ" יוניכב ינליהה ןמוני׳פה תא ןאנ

 המכו המכ ורבע זאמ .(מ11ע8.016 ?ז6ש)
 וב היה יובחש ,הז יוניכ לע םילוגליג
 דוסיל אלש יפ־לע־ףא ,ילנויצאר־יא והשמ
 רתוי ילוא םא יכ ןאניר ןויכ הקווד הז
 תויחל .תינחור היווחלו תיטתסא האילפל
טמה תאז ןכא—"תינוויה היווחה" תא שדחמ
ינואמ ילגנאה ןוירוטסיהה ומצעל ביצהש הר
 ורפסש ,הראוב .מ .ם ,דרופסקוא תטיסרב
 ־ירבד" הרדסה תא חתופ תינויה תוברתה לע
."רדה" תאצוהב "תוברתה ימי

 .ןאכ תירקמ הניא היווחה לש השגדהה
 ילגנאה ורוקמב ורפס תא ארק רבחמה
^ 1116מ06ורפם ןיאש יפל <! 61-16
 יביטקייבוא ןויסנ אל ףאו ימדאקא רקחמ
ויב ,ןכא .תינוויה תכסמל שדח םוכיס לש
הו ירוטסיהה רקחמה חתפתה ןורחאה לב
 הקווד ילואו ,יסאלקה םלועה לע יתורפס
 ,םויכ ונל תפקשנה הנכס ונרבחמ האור ןכל
 הארנ אל בושש ,דחאכ םידמולו םידמולמל
 בצמ—"תחא תומלש״כ קיתעה םלועה תא

 רשא ,םיטעמ אל םינוירוטסיה וילא ועלקנש
 וחפיק םיטרפ ןובילבו רוריבב םקוסיע בורמ
 אופא ענכושמ הראוב .תללוכה השוחתה תא
 תוסנל ונא םיבייח םינוויה תא ןיבהל ידכ״ש
 לואשל ,םהייחבש היווחה תא שדחמ שוחלו

 םהמ עבתנ המו וז היווח םרובע התיה המ
 ,המצעלשכ השק המישמ .(14 ׳ע) ״התרומת
 םיחותפ תינוויה הפשה ינמכמש יפ־לע־ףא
 —התמ הפש תעדל רשפאש לככ ונל םינבומו
 ,התמ ןושל הנדוע איה" ונרבחמ תעדל יכ
 תא תואדווב תעדל םילוכי ונא ןיא יכ
 בצקימה תא ןכמ תוחפ דועו .התמעטה ןפוא
 בושחו ."ימוימויה רובידה לש לקשמהו

 ,תיעצמא־יתלבה הסיפתה ונל הדבא" :הזמ
 םישחור םדא־ינבש שגרהו הבשחמה תולק
.(םש) "הזל הז

 :םוגרת !התוברתו ןווי :הראוב .מ .ס *
 !חקור דוד :תיעדמ הכירע :לאיומ הימ
.תונומת ׳טע 60+׳מע 1964 ; 199 ,״רדה״ ׳צוה
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, םידומע 190־כ ינפ־לע ערתשמה ,ורקחמב
ה ראוב רתוח ,תחא הסמ אלא וניא השעמלש
בומ הייאר ךותמ תינוויה היווחה תאלעהל
.תינוויה תודחאה לש תקה
י קרפ תרשעב ינשה־טוחכ רבוע הז וק
ם לועה־תפקשהב תפקתשמ תודחאה .רפסה
רמ הרטמכ הלועפה תא האורה ,תיאוריהה
ם דאה" היה הלש לאידיאהש ,םייחב תיזכ
. (35 ׳ע) ״וחורמו ופוגמ בטימה תא קיפמה
ת עדלש ,םיינוויה םילאה לצא תמלגתמ איה
־ יווק המכ תוריהבב םיפקשמ" םה הראוב
■ ישק םהב םירושקו ,םיקהבומ םיינווי יפוא
ת ומדל םילובי וגא ןיא טעמכש דע ,קודה הכ
ת דבש דחוימה תא ."םהידעלב םינוויה תא
, הבש הטיש־רדעיהב הראוב האור תינוויה
ל בוקמה הזכ ןוגרא לכ הרסח התויהב"
. (48 ׳ע) ״ינרדומה םלועב תוטילשה תותדב
ה יעב הצימ אל ונרבחמש ןאכ ריעהל רשפא
ת נמוט תינוויה תיתודחאה הסיפתה .הייד וז
—  אוהו ,רדוסמו ינויגה הבשחמ־וק הבוחב
ר וחיאל ינוויה םדאה רתח תיביטקניטסניאש
ך רדבש בושחל םוקמ היהו םוקיב רדסלו
, סומסוקב תודחאל הז וק והאיבי הביקע
ה סיפת ןיב הז קוחיר .תיטסיאתונומ הסיפתל
א לש רבסה ול שי תיתד הסיפתו תינויגה
ל בקל השק םלוא ;וילע דומעל םוקמה ןאכ
־ המ ,הראוב לצא הז ןינעמ תומלעתהה תא
ס חיה — הז םוחת־צ תפסונ הדוקנבש דוע
ת יתודהא הסיפת התואב תדו רסומ ןיב
ה מכב קר רבחמה ונתוא רטופ — תינווי
ל ע דמוע אוה .הנינש־תואלמ תויללכ תוחנה
ה ז םוחתב ,ותעדל ,תיחרכהה תוחתפתהה
ם יארחאכ םילאה תא םינוויה וריכהש עגרמ
ו פקתוה דחא דצמ .ערהו בוטה תלאשל
־ וירזכא־ישעמ לע קוחצל ומשוה וא םילאה
; (לשמל ,סדיפירוא לצא) םהיתוואתו םת
ותימ םירופיס ל", "ןוקית" אב ,ינש דצמ
, (סורדניפ לצא) םילאה דובכל םניאש םייגול
. (ןוטלפא) םימומה לכמ םילאה רוהיט וא
ת וחתפתה לע ךדוצה־יד דמע אל הראוב
ה סיפתה תוחתפתה ,קויד־רתיב ,וא—תדה
.םינוויה לצא—תיתדה
ר קוחה לש שדח רקחמ ריכזהל םוקמה ןאכ
ל ש התישאר" ,ותסמב רשא ,ןאנרו יתפרצה

ן יב דוגינה לע עיבצה ,"תינוויה הבשחמה
: תינוויה הבשחמב םלועה לש םייומיד ינש
, תיעיבשה האמה ןב ,סודויסה לש ןושארה
. תיששה האמה ןב ,רדנאמיסקאנא לש ינשהו
ו מלוע ןפש ,יתימ יומיד שי ןושארה לצא
ם יילא תוחוכ לש היכרארייה לע תתשומ
־ ויד־תוטויד היונבה היכרארייה ,םישדוקמ
ן יאש ,םיימשה־ילא לש ןהב הנוילעהש ,תוט
ם ג םיקתונמה ,םדא־ינבל לגר־תסירד הב
ו מלועב .לואשה־ילא לש ןותחתה םלועה ןמ
: תרחא איה היכרארייהה רדנאמיסקאנא לש
הו ירושימ לגעמ לש תיטמיתאמ הסיפת
תומ םדאה־ינבו םילאה לש תסחוימה הדמע
ת עדל .זכרמה יפלכ "בצמ״בו ,הברקב תינ
ישל םג וז הסיפת האיבה יתפרצה רקוחה
ש יו ,םינוויה לצא תינידמה הבשחמב םייונ
ת ארקל הנפמ אב תיששה האמבש רוכזל
.תינוויה היטרקומדה לש המודיק
יברה קרפה דאמ ןיינעמ וז הנורחא היגוסב
ו אובב ."דיחיהו ריעה" ,הראוב לצא יע
־ וויה היטרקומדל םיקהבומ יפוא־יווק עובקל
־ לטנ׳גל האיכ ,ונרבחמ דמע ,תיאנותאה־תינ
דה ,ןושארה :הלא השולש לע ,ילגנא ןמ
ה ז רבדש לכ םע — החתיפ היטרקומ
ת ויטרקומדל דגונמ ,ילסקודאראפ ולוצליצ
וסמ ,קהבומ יטרקוטסירא ןוט — תוינרדומ
ה יטרקומדה ,ינשה ;רודיה לשו םעט לש תר
ה יתוכלשהש ,תססותה התוינויחב הנייטצה
קטיכראה וא ,הידגארטה ויה חודה םוחתב
ה ידממב התלעש ,השדחה תיטרקומדה הרוט
הו :םימדוקה תורודה לש וז לע הרשעבו

ן תינש דסומ דוסי ,רובידה־שפוח ,ישילש
ר מוא ךכו .רתויב ביחרמו ,בידנ שוריפ ול
א ל טעמכ םיאנותאה" :וז היגוסב הראוב
, הלילע וא הביד תאצוה דגנ םיקוח וקקח
ם יאלמו בל-ייולג ויה םיינידמה םהיחוכיוו

הו תויטרפה םהיתובירמב שממ תופירח
ה דימ הכרבב ומדיקש המדנ .תויטפשמ
ר תומ יכ ובשחו ,בל־יוליג לש הליגר־יתלב
, ןבומכ ,תוינידמב .ביריה תא ץימשהל יוצרו
־ ביש םיגוגמדש העשב ,רבדב הנכס העדונ
ילא ירבד תרזעב םיחרזאה תפיסא תא וענ
.(78 ׳ע) ״הסג תומ
םוחתב היוצמ יוטיבה־שפוחב תרתוכה־תלוג
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ד חוימב הז וק םיגדמ הראובו ,הידמוקה
א לו ןסר לכ עדי אלש ,סנאפוטסירא לצא
ומו ,םיבושחו םילודג לש םתעפשהמ תח
ל ככ תיטרקומד ,תינרדומ הרבה םוש" :ףיס
, תאזכש תוריח הריתמ התיה אל ,היהתש
ל ש ימצעה־םנוחטב תוכזל ןייצל יוארו
ם ילגוסמ המחלמ תותעב םגש םיאנותאה
. הנממ תונהילו תונלבוסב הילא םחייתהל ויה
ן וחטב־םותסש התויהב התיה הלודגה התלעמ
ה רוצ שובלל ויה םילולע וידעלבש ,תושגרל
נותאה היטרקומדה יכ ןכתיי .רתוי המילא
ם לוא ,תאז תוריחמ םיקרפל הלבס תיא
ר שפא־יא יכ החנהב חוכ רוקמ םושמ היה
ל גוסמה םע .הידעלב תתברותמ הליהקל הל
ד גנכ בטיה שומח והירה ,ומצע לע גועלל
ם יפיה םירבד הלא .(70 ׳ע) ״םיירשפא תונוסא
.הפוקת לכלו םע לכל
ה ניינעו תורפסה לש האשונ םינוויה לצא
ר מולכ ,הלועפל דעוימ רוציכ םדאב םה
ת ינוויה הרישה ןיאש ןאכמ ;תמייק תואיצמ
ה יה הדיקפת אלא ,"החירב לש הריש"
ודיבידניא הרוצב םייחה־ןויסנ תא שרפל
ר שק הב אוצמל םדא לכ לכויש ידכ ,תילא
• הנקסמל וליפא עיגמ הראוב .ומצע לא
ן וימדה יפועמב םג״ש ,ידמל תינוציק איהש
ם ינוויה ודביא אל ,םהלש רתויב םיעורפה
. (133 ׳ע) ״תואיצמב םתזיחא תא םלועמ
ת ניינעמו הבושח הכלשה םג תעבונ ןאכמ
ה נהנה ןיבו רצויה ןיב היצקינומוקה םוחתב
ו ביטיה םינוויה םיררושמה .ותריצי ירפמ
ו ניא םהיתוזחמב םיפוצה להק יכ תעדל
תמה רוביצ אלא םיחמומ וא םירחבנ להק
ה עפות לע ההות הראוב .הרישב ןיינע
ל ע תולעהל השק .וז תיתוברת־תיתרבח
ם ע טולקל הז להק היה לוכי דיא תעדה
ע פש םהבש הלהקמ־יריש הנושאר העימש
ה נקסמל עיגמ אוה .יוטיב־תוזע תולאשה
י נפמ קר אל םהיררושמ תא וניבה םינוויהש
ומא ויהש םושמ אלא םייטנגילטניא ויהש
.םתודלי ימימ הרישה יכרב לע םינ
ו תסיפת תא ססבמו הראוב רקוס וז ךרדב
י מוחתמ דחא לכב תינוויה תודחאל סחיב
ש י הז םלשומ ןינבב .תיתוברתה הריציה
, םיעיקב ףא םימעפלו ,םיקדס םג ,ןבומכ

יגה םיאנתב ןכו ,ישונאה רמוחה םצעב יכ
, עבט ,ףונב םידוגינ ויה ,ןווי לש םייפרגוא
א ל ונרבחמ תעדל ךא .ב״ויכו אצומ ,הלכלכ
ך כ ךותמו ,תויבטקל הלא םידוגינ ועיגה
, תודחאל בלתשהל םדאהו עבטה יביכר ולכי
ב הזה־ליבש תא אוצמל ,ףתושמל רותחל
ה לא םידוגינ ךותמ רוצילו ,לקשמה־יווישו
ת פוקתב תינוויה תוברתה לש הדוחיי תא
ל הה ,הראוב יפ־לע ,תכשמנה — התלודג
ה אמה ףוס דע טעמכ תינימשה האמה ןמ
.תיעיברה
 תא ןוחבל ןוירוטסיהה הראוב אבשכ ךא
ה עיקשהו הדיריה לש ךילהתה תאו תוביסה
 *■ע דומעלמ רוטפ אוה ןיא ,ינוויה םלועב
, "התומכ התיה אלש תוריהמ" ,תוריהמה
ם ע רשא—םתוברת תא םינוויה וחתיפ הב
ה ב ויה םשורה־יזעו םילודגה םיגשיהה לכ
ו טנ ללכ־ךרדבש ,הפרות־תודוקנו םיעיקב
ם ילאה לש םתונוילע ,תדב" .םהילע חוספל
־ לופו תונומא הלסיח אל םלועמ םייפמילואה
צראו תומודק תותדל םיכייש ויהש תונח
סיראה לא הכולמה ןמ רבעמה .רתוי תוי
ם ינקתפרהל תוצרפ ןיידע ריתוה היטרקוט
־ טארקוטסיראה ןמ דבעמה וליאו ,םיינתפאש
ת ונידמב ףא ,רייש היטרקומדה לא הי
א לש תויתרבח תוצובק ,רתויב תויטרקומדה
ן מצעל בישהל ידכ רבד ינפב תועתרנ ויה
, ןכ לע רתי .תודובאה רתיה־תויוכז תא
ה תביח םע ,םינוויה ומלח הילע תוברתה
ס נרפיש רשועל התוקקדזהו יאנפה־תועשל
ה ממ רתוי םיבר םיעצמא העבת ,התוא
־ ע) "קפסל השקה םתמדא תלגוסמ התיהש

סיה הקווד בוש רשא ,ולא תוחנה .(180
ת וגרוח ,ןחתפל יושעה אוה יטירב ןוירוט
וויה תוברתה תעיקש לש התכרעה םוחתמ
.דבלב תינ

.מ .י

היציזיוקניאה ןידב םיסונא
ו רקחממ תעבונה תינורקעה הלאשה יכ המוד
—  איה טראנייב םייח ר״ד לש ירוטסיהה
,תוסונאה םעפ־יא ללכב ויה םייושע םאה
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ר וביצה תא ררחשל תועמטיההו תוללובתהה
ה מגודה ? תדחוימה ותוהז לטנמ ידוהיה
ן וידל אשונ תשמשמה ,תיטרפה תירוטסיהה
ו צר ול םג יכ הנקסמ ללכל האיבמ ,רפסב
ם ינמזה ןמ ןמזב ידוהיה םעה ינב לש םבור
ר בדה היה אל—תדחוימה םתוהזל שחכתהל
ה ביסה ןמ קר ולו ,תומלשב םדיב הלוע
( תימלסומה וא) תירצונה הביבסהש הטושפה
ו א םירצנתמה רוביצב תוארל הפיסומ התיה
ה תואו ;ןפוד־אצויו רז רוביצ םימלסאתמה
ת וגרדב רשא —האנקו תורחת — םירז־תאנש
שנ—תוימשיטנא ןמע ואיבה תוירטנמלאה
ה יה רבודמש העש ,הדימ התואב ולאכ ורא
צונה תדע לא םינשיה םירצונה לש םסחיב
א ופא יד אל .םהילא החפסנש םישדחה םיר
־ ירמומ אלא—תחפסכ לארשיל םישק םירגש
.םייוגה יניעב םה תחפסכ לארשי לש םה
א יה טראנייב ר״ד לש ורקחמ תנווכ רקיע
ם יסונא תליהק לש היתודלות תא ראתל
ת ידוהיה םכרד תניחב .לאיר־דדואיס תא
, טראנייב תעדל ,איה וללה םיסונאה לש
. היציזיוקניאה ןיד־תיב לש וכרד תניחב םג
ת א תוצמל שקיבש ךכב ורפסב דחוימה
י קית ךותמ ןידה־תיב לש וכרדו וניינע
ם יקיתב יוצמה ןמ .םמצע היציזיוקניאה
ע יקשה םמופיסבו םתריקחב רשא — וללה
 תא רזחיש — םינש רסירתכ לש הדובע
יש לע ,היציזיוקניאה ןיד־תיב לש וניינב
. ותדובע־יאנתו ויעצמא ,ותשיג ,ותלועפ תוט
ת ליהק ייח תא ףא הללכ רוזחישה תכאלמ
ו נינפל םירייטצמה ,לאיר־דאדואיסב םיסונאה
ו פסאנש תוטרופמהו תוברה תויודעה ךותמ
־ מו םהיתועוצקמ ,םתנומא ,םהייח־חרוא לע
־ תיב לש תויודעה יקיתב םהירוגמ־תומוק
.ןידה
ת דמלנ איהש יפכ תידוהיה הירוטסיהה
ם יסונאב תוארל ונתדמיל ץראב רפסה־יתבב
.תויוללעתהו תולילע ,תופידר לש תונברק

־ קניאה ןידב םיסונא :טראנייב םייח ר״ד •
, ביבא־לת ,"דבוע םע" תאצוה !היציזיו

ח תפמ ,תוחפסנ ףוריצב .׳מע 1965 ; 325
. םיניינעו תומוקמ ,תוחפשמו םישיא תומש
.םימולצת־תוחולו םיכמסמ ימולצת

ת א ונמעמ החיכשה תנבומה ונתוידדצ־דח
ד צ״ה אצומ המ רהרהלו עגר דומעל ךרוצה
ל ש םהיקומינ ,ןבא .רמול ןינעבש "ידרפסה
יצר תירצונ היעבכ וספתנ אל םירצונה
ל ש םייחה הנבמ לכ לע הקיעהש תינ
" םיעכהל״־השעמכ אלא—תילותאקה הנידמה
ה שעמל הלטנ וז דומיל־ךרד ."םיעשר" לש
ה שטשיטש יפל ,הפוקתה דומילמ םעטה תא
ל ע ותדימעהו טקילפנוקה לש ודוח תא
ל ש ורפס ."םידוהי תפידר" לש תופולג
־ קייבוא הרוצב ונינפב שרופה ,טראנייב ר״ד
י נש לש ירוטסיהה עקרה תא תיעדמ־תיביט
—  םהיניב ענמנ־אלה קבאמה תאו ,םידדצה
ה חורל בורקו תיתימא הידגארטל המוד
. ץראב רפסה־יתב לש דומילה־ירפסמ רתוי

ט וחשל טחושה אובי רשאכש םושמ ?עודמ
ם ושו טקילפנוק םוש ךכב ןיא תולגנרת
ת וירזכא־השעמ םתס — תיגארט היצאוטיס
ן ימה לש יראנילוקה םזינמרטדה ןמ עבונה
־ יתלב םדא לע לפנתמ חצור רשאכ .ישונאה
ועפ האנה־תבוט םשל וגרוהו בוחרב ןיוזמ
ד וסי ןיאו טקילפנוק ןיא ךכב םג — הט
ם יתעלו ,חומ־תומיטא ,תוירזכא אלא יגארט
, םיווש םישנא ינש רשאכ לבא .תוירקמ
ט וחשל םיאצוי םהיתוחוכב ,רתוי וא תוחפ
ם שב וא ,לאידיא ותוא םשב והער תא שיא
ם המ דחא לכל םיארנה םינוש םילאידיא
־ ארטה וז ירה — הברקהל םייוארו םייבויח
ם גש שארמ חינמ ךניא םא .התיצמתב הידג
" עשר" אוהש אלא היעב שי דגנכש־דצל
תהה ןמ חתמה תא איצומ תאצמנ—םתס
י טרקנוקה הרקמבו ;תירוטסיהה תושחר
ת ושחכתה לש ךיבסת רצוי התא — ונלש
תההו תופידרה לש תידוהיה הירוטסיהל
.ץראב ריעצה רודה ינב בלב תויוללע
יתש אוה טראנייב ר״ד לש ורפסב ןיינעמה
וצב אבומ היציזיוקניאה לש הניד־תיב רוא
, החכות אלל טעמכ ,תנזואמו הלוקש הר
ה נקסמהו .םשרתהלו טופשל ארוקל חינמו

ה תיה היציזיוקניאה יכ איה תשקבתמה
ם ייחה יפואמ עבנש ,יחרכה ךרוצ דרפסב
ת ילותאקה תורצנה לש תונלבוסה־רסח
ל ש טלחומה םתלוכי־רסוחמ ,וז הנידמב
תדבוע םע "רדתסה״ל םירצונה היבשות
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ו ניאו עמטנ וניאש ינתא טועימ לש ומויק
. תיתדו תיתרבח הניחבמ לילכ עמטיהל לוכי
ח יכומ—תורצנל ורבעו ורימהש םידוהיה ףא
ל ש הלהקל םירז וראשנ—טראנייב ר״ד
 אלא דוע אלו .םתרמה רחאל םג וז תד
היל רתסב־הבישה רמולכ ,תוסונאה תעפות
, םירמומה לש ינשה רודב רקיעב האב ,תוד
ודליב ולומנ אל ףאו םירצונכ ודלונ רבכש
י נב לצא תודהיל וז הרזח האב םאו .םת
ד ימת טעמכ הז היה ,הרמהל ןושארה רודה
ן הב םינש תורשע המכ לש הפוקת ירחא
צונה הרבחב בלתשהל תונכב ,הארנכ ,וסינ
אה .תידוהיה םתשרומ לטנמ רטפיהלו תיר
ת אצות קר הניא ,תירוטסיה העפותכ ,תוסונ
ם ירובס רשא—הרמהל תיליחתה תודגנתהה
ם וימ תרתחמב תססותו תכשמנ איהש ונייה
ותמ תובזכאתהל יוטיב איה אלא—הלבטהה
ה רוצב בלתשהל תלוכיה ןמו הרמהה תואצ
־ תאנש .תירוקמה תירצונה הרבחב יהשלכ
ה תנפוה םיידרפסה םילותאקה לש םידוהיה
ם ירמומה דגנ רקיעב ילסקודאראפ חרואב
ה אנק לש תוביסמ ,רתי־תופירחבו ,םישדחה
רגש איה־איהו—תילכלכ תורחתו תיתרבח
ר תסב רוזחל ,םיסונא ךופהל םירמומל המ
ת כל־תוקיחרמ תונקסמ איצוהלו ,םתדל
ן תינ ילסקודאראפ חרוא ותואב .םבצממ
י ד אל דרפסב םידוהיה תייעב יכ רמול
ה חתפ רשאכ הרימחה םג אלא הרתפנ אלש
 הלא םירצונ־םידוהי רוביצ ינפב הרמהה
מעו תורשמ לא השיגו תוילכלכ תויורשפא
, אופא רמואה .המצע היסנכב וליפא ,תוד
ד רפסב הרמהה לש תירוטסיהה התמגודש
ו מייקתנש םושמ ,ןוצרמ םג היה הקלחש)

ישעה תבכשב תבורעת־יאושינו תוללובתה
ת א ,רותפל הלכי וא ,הרתפ (םידוהיה םיר
ם ידוהיה ןיב דוגינה תאו תידוהיה הלאשה
 דחא םוי םאש רמואש ימכ והירה—םירצונל
ך ופהל ,וחרכוי וא ,הקירמא ידוהי וטילחי

" .פ.םא.ו״ה לע םלוכ תונמיהלו םרוע
ר תפית—(טנטסטורפו יסקס־ולגנא ,ןבל)
! איה אלו .תידוהיה תולדבינה לש היעבה
 הרמה הקוודש ךכ לע םירומ םייוכיסה לכ
ד וגינה תא תוריבגמ ולא ןיעכ תוללובתהו
ם ייח־חרוא וליאו—יפוסה ערקה תנכס תאו

עה ברקב תיסחי תולדבנו םזילארולפ לש
־ תאנש תא ןתממ תונושה תותדהו תוד
ג וח לכ ברקב עבטה־ךרדמ תמייקה ,םירזה
.ול םיפתושמ םיבר אצומ־יווקש רוגס
א יה טראנייב לש רתויב תניינעמה ותנקסמ
ט עמכ רקחש תוברה תויודעה ךותב יכ
־ קניאה יטפוש וכרצוה וב םוקמ אוצמל ןיא
־ תומשאהו םיבזכ ,תולילע םהל תודבל היציזיו
ם יטפושל םהל היה יד—םיסונאה לע םניח
- תפוקתב ונתינש ,םמצע םיסונאה ייודיווב
ת ועובש ריע לכב תזרכומ התיהש הליחמה
ה יה יד .םיטפשמה תחיתפ ינפל םידחא
ל שו ,םהינכש םירצונה לש תויודעב םהל
—  םמצע ליצהל ובשח וא ,ורבשנש םיסונאה
ל כ ןאכ התיה אל .הז לע הז םדיעהב
ה לעמל וחיכוה םיטפשמה .םירבד־תלילע
ל איר־דדואיסב םירמומה תדע יב קפס לכמ
סב הלהינו תודהיל התומלשב טעמכ הרזח
. ההימכו םיעוגעג יוור ידוהי םייח־חרוא רת
ירב םהל .דחיה אל ׳הלודג הידגארט לכבכ
ה רירב התיה אלו ,הז בצמל עיגהל אלא הר
 אל םאש ,םטפשלו םפדרל אלא םהידגנתמל
ת דה לש היתודוסיו היתונורקע ויה ןכ
.סלקלו געלל תירצונה

.כ .א

יגיטנוק יצניפ ןג

ה מכב ,השקבב ,לעפתהו ,תיצובב לכתסה"
־ דובכ המכב ,םינפ־תרדה המכב ,רשוי
ת א קיסהל וז העדי ירסומ ץמואו ימצע
. היתוילכת לכ דוביאמ תונוכנה תונקסמה
, ןכ לעו .יריקי ,םמוי אב םיצפחה םג
ח ינהל בטומ ,תומל םהילע אליממ םא
, תאז דבלמ .םכרדכ ולגלגתיש םירבדל
"ז ןכ אל ,רתוי האנ ךכ ירה

(85 ׳ע)

ר בע לש ותוררופתהו העיקש לש הריווא
־ ונגסו םיכרע ,םיצפח ,ןורחאה ומויק עגרב
ו ז ,םהיתוילכת תא םידבאמה םייח־תונ
־שיא ,ינאסאב לש ורפסב תנתינה היווהה
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ר אופמהו בחרנה םנג .ןנוחמ רפוסו הרארי׳פ
ם א ,העמיק ילאיצניבורפו רדהתמ ראפ)
שמ ינב לש (ראותמה יפ־לע טופשל רתוי
ם יטרקוטסירא םידוהי ,יניטנוק־יצני׳פ תחפ
־ ינבמ דרפנבו רגוסמב םייחה ,םיאשנתמו

ם לוע אוה ,הרארי׳פ תליהקב םידוהיה םתדע
ן דעה־ןג" רכז תא רפסמב ררועמה עווג
ת א טוקנל םא ,"תודליה תובהא לש קוריה
ל ש ןדע־ןג והז .יתפרצ ררושמ לש ונושל
, התורגב תא ,הנוקית תא האצמ אלש הבהא
ל שכ דוע אוהש ,לשכ לש ןורכיז הראשנו
. תירוטסיהה ,תיצוביקה העיקשה תכרעמב
ת ב ,לוקימל רפסמה לש ותבהא רופיס הז

ר תויל עיגהל הלכי אלש ,תדבכנה החפשמה
ה תחד עודמ תעדל ןיאש ףאו ;הקישנמ
ב ושחה הנה ,רפסמה לש ותבהא תא לוקימ
ת קפואמ־תיגארט הבהאש אוה הז רופיסב
, םזיגורכאנא לש תעלבומ ךותב תשחרתמ וז
וריאב ,תינעזג ,תיטסישא׳פ הילטיא ךותב
שכ ,הינשה םלועה־תמחלמ תישאר לש הפ
ר ופיסב םידהדהתמ םיינוציחה םיעוריאה
ם יילאיר אלו םימותס םימויאכ הבורמה לכל
.ךכ־לכ

ת ויומד הז ןיוצמ ןמורב בלשמ ינאסאב
, ולש "הרארי׳פ ירופיס״ב ןהב ונשגפ רבכש
, םלש םלוע אוה רופיסה ירחאמש םלועהו

ת ויומד ללש ,םיישרש ,םייח םיטרפ סלכואמ
. םייח לש םידבר ,םיביחרמ םיפונ ,תוניינעמ
ל ע ;יטסילרוטאנ רופיס הז ןיא תאז םעו

ל ש ותמישנ ,תיחטשה ןיעה־תיארמ ףא
קייבוסה רופיסה־ךרד .תרחא איה רופיסה
א יהו שי (רבדמ ףוגב בותכ רופיסה) תיביט
ושת אלל תובר תויתלילע תולאש הריתומ
.הנווכבו ,הב

סמל רופיסה ירוביגמ דחא רמואש םירבד
ם יקיפמה ,לוז תשוב־תיבמ םתאצ רחאל ,רפ
ג ונעתה רחאלש האל תובצע לש היווה
קפסו ןוחכיפ לש המיענ ,יביטקניטסניאה
ן מורה תא םילעמ הלא —אלפנ קופיאו תונ

; יגיטנוק־יצני׳פ ןג :ינאסאב וי׳גרו׳ג ״
ם ע !שד .א תכירעב ,ץירק ןבואר :םוגרת
.׳מע 1965 ! 209 ,םעל הירפס/דבוע

ר אטנווניאל רבעמו לעמ םייאזורפ םיהבגל
.יטסילרוטאנה
י גאסאב לש תיתונמאה תבשחמה־תכאלמ
ה דבועה תא ארוקה ןיעמ טעמכ המילעמ
ל ש םינוש םידבר ינשב ןאכ לפטמ אוהש
ה ניאש תודלי תבהא .יתרבחו יטוריא :לשכ
הו ,תמשגתמ הניא ךכ םושמו ,תרגבתמ
י נגרוב־ריעזה לאוטקלטניאה לש היציבמא
תהו ,יטרקוטסיראה ןגה לא עיגהל אגה
ה תוררופתה עגרב הקווד וז הפיאש■ תומשג
דהה תוכרטצההש העשב ,שפנה תאשמ לש
ה לא םיווק ינש .אשומה תא הזבמ תיד
, לוקימ הרידגמ התוא הדוקנב םיבלטצמ
ל ש ומויסב תרמואה ,תגשומ־יתלבה הבוהאה
ה תוא תיעבמ ומצעל אוהשכ דיתעה יכ ןמורה
ה ווהה" תא הברהב וילע הפידעמ איהו

ת א לכמ רתויו ,הפיהו ינויחה ,ילותבה
. "ןונחה קותמה ,רקיה רבעה תא ,רבעה
ל ש רבע ,דבעל יובש רפסמה לש וטבמ
ה ניחבהמו תישיאה הניחבהמ הידגארטו לשכ
09 2 קיזחמה ,ןמורה .תיצוביקה־תירוטסיהה
ם לוע ארוקה ינפב רייצמ ,דבלב םידומע
־ תוררועמ הכ תויומדו ,לשבו שבוגמ הכ
א למל ויה םיגהונ םימדוק תורודבש ,ןומא
ם ושמ ,"תוגאס" לש םרכ־יבע םיכרכ םהב
ת חת רייצמ ,שרפל תחת זמרמ ינאסאבש
א צי אלש רבג לע רופיס והז .ריבסהל
ר פסמ ידיב בותכ אוהו ,רגבתמ רענ ללכמ
ל ש בר םסק רפסב שי .דאמ ןובנו רגוב
ל עמ םישחומ םניאו טעמכש ,םייתחת םימרז
ן יאו ,ןורתפ ןהל ןיאש תולאש ,חטשה־ינפל
ש י — לכה לעו ,ןורתפ ןהל ןתנייש ךרוצ
.הרידנ תישיאו תיתונמא תונכ וב

.ג .י

תונושאר םיכרד

ץ ראל עיגה אוה .טסינומוק היה הזו׳זב ךונח
ל ש הילוגליג בורב לגלגתהו 1928־ב תאזה
ם יטרפ .לארשי־ץראב תיטסינומוקה העונתה
, יבויח וניאש ,םדקומ םחי םיררועמ הלא
,ויתונורכז רפס תא ודיל לטונה ארוקה בלב
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 יקסנזדורג .ש קדוצ םלוא ."תונושאר םיכרד"
 ונל תתופ הזו׳זב..." :רפסל ותמדקהב רמואה
חמל רבעש ינויצה ץולחה לש םלועל חתפ
 ־אבה יודיווה תא אל םלוא .יטסינומוקה הנ
 ־עשל־םיטסינומוק ןיב דכ־לכ חיכשה ,ילאנ
 וא תיעבט הירטסיה הוולמ בורלש ,רב
 םייח־ןובשח אלא ,ולצא אצומ התא ,השועמ
 ."ותלוז םעו ומצע םע רשי ,קפואמ ,טקש
 םזינאמוהב קרפ אוה הזודב ךונח לש ורפס
ולחמה ןמ וב שי דאמ טעמ .םדא־תבהאבו
 וב ןומט ךא ,תיגולואידיאהו תיאידיאה תק
 תוינניחה ןמו תולכתסהה תדיממ הברה
 םדא לש ורופיס ןה וייח תודלות .הביתכבש
 ול םרג ימינפ טקש־יא רשא ,ןימאמו רע
 ־אמשה־תינויצה חעונתה לש הכרדמ הטסיש
 הנלשה־רסוח ךא .םזינומוקל רובעיו תיל
 םה ,"תורז״הו דרמה חור ,ול ינייפא היהש
ומוקה ןמ השירפל םג ףוסבל והואיבהש
 עדיש םדא יכ אופא רעשל ןתינ .םזינ
 לטובמ־אל ןעטמ ומע אשנ ולשכ םילוגליג

 םולכו .הבזכאו לשכ ישגרו תורירמ לש
 המוד םעפ אל ?ךכל תומגוד ונא םירסח
 העונתלו לעפמל די םינתונ םישנאש ךילע
ילע טקוש םנופצמ היהי ןעמל קר םהלשכ
 —ךמות וניאש ימ יכ .תובזכאה־םוי אובב םה
 ךא ן אוה קירע אמש ,ומע רפרפמ ובל
 —יולגב בזכאתה ךכ־רחאו ונמזב ףתתשהש
 םירפוסל עריא םנמא ךכו !שודק והירה
וקב וכמתש ברעמב םיטעמ אל חור־ישנאו
.ושרפו םזינומ
 לש ורפסב רבד אצמנ אל טעמכ הלא לכמ
 ,םינטק־םיכפב לכתסהל ףידעה אוה .הזו׳זב
 ־ץראב וכרד לע ורקנש םיישונא םירופיסב
 תיישעמ רשפאה לככ טמתשמ אוהו ,לארשי
 .רבעשל העדל־וירבחו ויביוא םע ןובשח
 ־וירבח ידי־לע ותריקח תשרפ לע ורפסב םג
 —יהשלכ ״הייטס״ תמשאב ץראב הגלפמל
 יסומלופה דצה תא ךכ־לכ שיגדמ אוה ןיא
תהה לש םינטקה־םיכפה'תא ומכ ינויערהו
 בושח-אלה לש ,היווחה לש ,תישונאה תוגהנ

 םע תאצוה !תונושאר םיכרד :הזודב ךונח •
.׳מע 1965 ! 123 ,רפסה

 ףקשמ אוה רבד לש ופוסב רשא ,הרואכל
ערה הייוליגמ תונמאנ־רתיב תואיצמה תא
.םייתדבועה וא ,םיינש

 ותדובע לע םירפסמה הלא םה םיפי םיקרפ
 ,םיברע םע ויאשמו־ויעגמ לע ,םיסדרפב
 יליעפ ןיבו ץוביקל םינכשו םוי־יריכש ןיב
 עגמב אב םמעש ,תיטסינומוקה הגלפמה
 םג .ודיקפת חוכמ רתוי תרחואמ הפוקתב
 השעש םיפי לע םירפסמה—םילשורי יקרפ
 וינכש לע ,ותלחמ לע ,ןיינב־לעופכ הב
 אב םמעש ,ריכהש םישנאה לעו םירזומה
.הבר האנהב םיארקנ—עעורתהו עגמב

 ןמ איה תיפרגויבוטואהו תיפרגויבה הביתכה
 לע ודמע רבכו ,ונלצא םיחנזומה םיחטשה
פוס בור .חומב המכו המכב הנורחאל ךכ
 ־םח תויפרגוגומב הנשמ־תרובק ורבקנ וניר
 לש וייח תשרפ .חור־ראשו תיחולחל־תור
 תכפוה .דתיה ,לשמל ,תרחא ץראבש —דנרב
 איה ונלצא—טרסו קתרמ הזחמ ,רכמ־בר
 וב ברחה תיבה ותואכ תלדלודמו הרובק
 היתואובמב וטאל ול ךלוהו ררופתמה ,חצרנ
 ילעב בור ףא .ביבא־לת לש םיימורדה
 אלא םירפוס םניא ונכותב תויפרגויבוטואה
בו םהייחבש םשכ ,וללהו !רוביצ־ישנא
פסב םג ,תועט לכ לע םילענ םה םהישעמ
 ודסומ וא םדאש העשמ ירהש .ךכ םהיר
 ־רקב םעפ אל ךורכה ,ץמאמ ושע ותעונתו
 תעידיל ויתונורכז תא איבהל ,םייפסכ תונב
יענ םניאש םירבד ומסרפי עודמ-פיברה
 הכורכה העקשהל םייואר םיגשיהה קר 1 םימ
.םתספדהב

 ־כתסה־חוכו תוטעמ ויתורמוי הזודב ךונח
לות תא בתוכ אוהשמ רתויו ,הבורמ ותול
 תא ונינפל הלעמ אוה ולש ויתונורכזו ויתוד
 ־ץראב תונושארה ויתונשב ןנובתה וב יווהה
 אל ךא ומצע תא עינצהש ךותמו .לארשי
 הדועת ףרצל הכז ורופיס טוח תא דביא
 ,ץראה לש התושדחתה תודלותל תניינעמ
 הפוקתה תריווא לע הדיעמ התויהמ דבלש
.ונתעד תא ךשומה יתוורפס ןח הב שי

.ב .א



םירפסו 70

תרדהנ תיתחפשמ הביסמ
 הנכס רובגב הניפסב ילוא
...םדאמ גופי סראה
 — םלועב םולח םת אל דוע ילוא
.םי בלב הוקת שי דועו

(םיחלמה רמז)

 הניפסו ,דמשה־תמחלמ ,םימיה־ץק לש םלוע
יס לע תאשונ איהשכ המיה תטלמנ תיטרפ
 יטסילובמיס םגדימ ןימ ,םייח לש את הנופ
 חונ־תבית ןימ ,תדחכנה היצזיליביצה לש
 ־םהה־רוד לש ויאטח לכ הב שיש תינרדומ
 וז .םימיה־תידחא לש הוקתה לכו ,הגל
 ינא" הזחמב אצומ־תדוקנכ תנתינה היווהה
 ביטומו ,ץיברוה בקעי תאמ "טולשל הצור
 ,תחשומה ,ןשיה םלועה ןברוח לש הז
 םיריעצה ידי־לע הנבייש שדח םלוע תווקתו
 יאטחב ולחבש ,םירוהטה ,םיטסילאידיאה
לש הביטח זכרמב דמוע — םירגובמה־םלוע
.ץיברוה לש ותריציב המ
 םירושעה ינמאל תיגייפאה םלועה־תשוחת
 תואיצמה ןמ שואייה ,וז האמ לש םינושארה
 הנומאהו הוקתה םע ,תיתרבחהו תיטילופה
יביצ לש רתוי הבוטו השדח תורשפאב
 לש םקלח־תנמ התיחש השוחת ,היצזיל
 םיטסילאיצוסה םינכפהמה ,םיטסילאירוסה
 תיארנ ,םייטסימיטפוא-וכראנא םימרז ראשו
.הנכס ידכ דע המימת םויה
 לעש םישנאהו ץיברוה לש והזחמב הניפסה
פא תקידב תניחב היפוטוא םניא הנופיס
 טויס אלא יתרבח םויק לש תיטרואית תורש
 לש ותניפס לע .דרדרוו יאוריה ונורתפש
 םישנו םירבג המכ םיטלמנ קניל ירבוא
 ץראהשכ ,תטטומתמה תינגרובה הרבחה ינב
 לש עלוצה חבטה ,םות .המחלמ הפוטש
 םלוא םייביטימירפ ,םיככתב חילצמ ,הניפסה
יהלו הניפסה טינרבקמ רטפיהל ,םימכוחמ
 תקפסא לע הנוממו טינרבק קוחכ תושע
 קוחכ רחבנ ותעשבש ,רלטיהכ .םימהו ןוזמה
 ־תודמעו תויצקובורפ לש תרשרש רחאל
 תיתחתב אצמנה ,חבטה םוח דכ ,הטיחס
 לכו ,הינאה גיהנמ השענ ,יתרבחה םלוסה
 םהמ דחא לכ טעמכש) םינדועמה םינגרובה

תמ (םיצרש לש תיטרפ הפוק וירחאמ שי
 קזחתהל םיווקמו ול םיפינחמ ,וילא םירבח
 .ןוטלשה תא םמצעל ובישיש דע ותרזעב
 .והשלכ תינטשפ םג םא ,הרורב הירוגילאה
 םיחלמה ןמ םות רטפנ רתוי רחואמ בלשב
 — ותיילעל ועייסש (ינמואלה ןוירטלורפה)
 ,ורבע לע ידמ רתוי םיעדוי םהש םושמ
 םניאש םישנאב טולשל רתוי לקש םושמו

 הובג דמעמ ינב םה וליפא ,ךדמעמ ינבמ
 םיעסונה ייח לע הטילשה וידיבש ,םות .רתוי
 ,קניל ידוהיה ,הניפסה לעב ללוכ—הניפסב
 ידיב ןוטלשה תא קוחכו ונוצרמ רסמש
 דירפהל ידכ הז וחוכב שמתשמ אוה—םות
 תושגר לע םקנתהל ידכ ,םיעסונה ןיב
 ,ןוחבל םגו ,ולש יתרבחה לשכהו תותיחנה
 תא ,קהבומ ישיא סרטניאב לוהמ םזידאסב
רובה לש ,תולפשה ,תועובצה םהיתובוגת
 ,םיריעצ םיעסונ ינש קר .םייפוריאה םינג
 םניא ,רחא םלועל םהיניע םיאשונ ,ןאו דא
 םלוא —ףוספסאה ןוטלש םע ללכ םימילשמ
 לש ונב ,דא .םמולחל לכנתמ םירוהה רוד
 תסנכהל הליעה וזו ,ידוהי אוה ,הניפסה לעב
 הניפסה .הזחמה רופיסל תוימשיטנאה ןינע
 ,הבורמ הקפסא אלל ,ןוויכ־ןיאב םיב תכלהמ
 םיעסונהו ,ירזכאה חבטה אוה טילשהשכ
 קוחר ףוחהו ,ויככתב ,וניינעב שיא ,םיגלופמ
 דא םיחילצמ השעמה־רופיס לש ופוסב .דאמ
 תא ליצהל ,המיה םות תא ליטהל ןאו
 לומתאמ םהיביוא לכו ,היעסונו הניפסה
 םישדחה היטילש םה ירהש ,םהל םיפינחמ
 תא לאל םישי רשא שדח רוד —הניפסה לש
 ־רחרחמ ,תחשומה ,עקושה רודה תומיזמ
.תומחלמה
 רוד לש וביט המ תעדל דאמ השק םלוא
 וא תיטילופה ,תיתרבחה הניחבהמ הז שדח
 ,םירוהה רוד לע ול ןורתי המ ,תירסומה
רדב אוה ךלי אל ורגבתהבש הבורעה המו
 שומימל זמר ףא ןתונ וניא ץיברוה .םהיכ
 ייחב םיריעצ גוז לש הבהאהו םותה תנוכת
ירחאמ הדמע וליא .אובל־םידיתעה הרבחה

 ! תרדהנ תיתחפשמ הביסמ :ץיברוה בקעי •
! 373 ,תורפסל תורבחמ תאצוה .׳םע 1965
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 היה רשפא ,תיטסיכראנא הפקשה הז הזחמ
 ־ףח םזילאודיבידניאב ןינעה תבוח ידי תאצל
 םהילע םילטונש תוירחאה םלוא .עשפמ
 ןב לע יכ ,הז לובג תרבוע הזחמב םיריעצה
 הטיש שרוד סורהה םלועה לש ומוקיש
 ןאכו .יהשלכ תשרופמ תירסומ ,תיתרבח
איצוס תודמעמ־תמחלמב םלועה םקושי אל
 שדח םדא לש וכוניחב אל ףא ,תיטסיל
 ךרדכ) רתוי תררחושמו רתוי תללוכ הבישחל
זג תונמואלב אל ןבומכו ,(םיטסילאירוסה
 ,םות .ןשיה םלועה ברח היטעבש תינע
 ־ישטינ״ה םיעגרה דחאב ,ינומהה ןדורה
 תוריח ויבגל יכ ןעוט אוה ולש "םיינא
 ועינהש אוה תוריחה ףחד .ןוטלש העמשמ
 תוריח לש השוריפ המ .ןוטלשה תא סופתל
 הבהאל םתוריחל טרפ ,הלועה רודה יבגל
 וניאו םתוס ץיברוה זגשומ־יתלב םותלו
.שרפמ
 םיעטק הזחמב שי ןכא תיתמארד הניחבמ
פא תלעב הללכב היצאוטיסהו ,םיניינעמ
 .תומשגתמ ןהמ קלח קרש ,תובר תויורש
 ־יטסל תונויסנב םג תצלמנ םיגולאידה ןושל
 רוביח תפוקתמ ,הנשי הגע) הגע לש היצזיל
 עמשיהל הלוכי איה ןיאש רורבו ,(הזחמה
 וניאש הזחמ יבגל .המבה לעמ טלקיהלו
 ,דחוימב םיירוקמו םיניינעמ תונויערב רישע
 תטעומ הלועפו ידמ םיבר םירוביד וב שי

 לש תצבוקמה ותריצי לולכמ ךותב .ידמ
 םיביטומ ריאהל הז הזחמב שי ץיברוה בקעי
 הריציכ םלוא ,וניינע רקיע הזו ,העבה־יכרדו
 ןה ,ןמזה תובקע הב םירכינ המצע ינפב
 הנותנ איהש תויתורפסה תועפשהה בחרמב
.היכרע תונשיתהב ןהו ןהב

.ר .ז

בובז לעב
, 14־ל 5 ןיבש םיליגב ,םירענ לש הרובה
למב היורשה הינטירבמ סוטמב םינופמה
נשה םלועה ■תמחלמ רחאלש המחלמ) המח
 יפורט יא לע הנואת תובקעב םיתחונ ,(הי
 םש ןגראל םידמועו בשוימ־יתלבו דדוב
 יפ־לע תשבגתמ םידלי־תרבח .םהייח תא

 לש עקשימה־ידירשש ,םידלי לש םהיגשומ
 םיכעודו םיכלוה תיברעמה היצזיליביצה
 םייאמקה םירציל םמוקמ תא םינפמו םהב
 ךא םקיחרהל החילצה תוברתהש ,םדאה לש
וה םייטירבה םירענה תרובח .םלטבל אל
 ,יביטימירפ יטבש ןוגראל טעמ־טעמ תכפ
 ויסכט ,ולש םישיט׳פהו םימטוטה ללש לע
.םיימינפה ויסחיו
 םייטירבה םירפוסה יבושחמ ,גנידלוג םאיליו

 לש הדמע הז רפסב טקונ וניא ,וננמז לש
 ןויסנב רישע ,רפוס לש אלא גולופורתנא
 ־שח לעבו ,םייטירב םירענ תרכהבו יכוניח
 לכ ,תינרמח ,ידמל־תיטסינימרטד םלוע־תפק
 רבודמשכ עמשימל רזומ רבדה היהיש המכ
 םדא אוה גגידלוגו ,תיתד הרכה לעב םדאב
 םירענב ןאכ רבודמ יכ ןייצל בושח .יתד
 ־םאה ,גנילפיק ירופיס לש תרוסמה .םילגנא
 לש תיתוחילשה־תינקתפרהה החורל תיניי
 השקתרוקבל התע המוקמ הנפמ ,הירפמיאה
 ־באפ״ה איה ותגסיפש ,ילגנאה ךוניחה לע
 לש הכלשה ןאכ ןיא םאהו — ״לוקס קיל
 גגידלוגש הניחבה ןמ תוחפלו ,דסומ ותוא
 ־הברמלו !דבלב םירענ אלא יאל ליטמ וניא
 םיכרעה ןמ המכו המפש רבתסמ האילפה
בחב םג םיגהונ "לוקס־קילבאפ״ה תרבח לש
 .םיאנתה ץחלב תרצונה תיביטימירפה הר
 םיהדמה ,ירזכאה רופיסה לש ויפד ןיבמ
 ־ראסה וכויח ףקתשמ ,הבשחמל ררועמהו
 םא לאושה ,יתרקבה טסימיספה לש יטסאק
 לש היאשונ תויהל ודעונ םירענה הלא
 ־ה תורסיקה תונידמל היצזיליביצה תרושב
."תולשחנ"
עמה ינב םתויהמ ,םירענב ללוחתמה רבעמה
 (ןוילע תוחפהו ןוילעה) ילגנאה ינוניבה דמ
סיק שממ הניא בושש) דעסה־תנידמ לש
ותמ ,םינפ־יעובצ םידייצ םתויהל דעו (תור
 ןידעו ירויצ הכ חרואב גנידלוג ידי־לע רא
 תטלוב הניא (!המיכס שיו) המיכסהש דע
 רענה ,רואנה גיהנמה ,ףלאר .היופכ הנניאו

 לדח וניאו תורדרדיהה םע םילשמ וניאש

 :םוגרת ;בובז לעב :גנידלוג םאיליו *
 א״ת ,םעל הירפס ן דבוע םע ;יפסכ רתסא
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א וה וילאו אב ונממ םלועה לע בושחלמ
נמה תדמעמ רהמ־שיח החדנ ,בושל בייח
ך בומה רבדכ הליחתכלמ ול הנקש תוגיה
 התנתשנ יאה לע תואיצמהש םושמ ,וילאמ
ל דח ,ןופצמה־יבא אוהש ,ןורכיזהש דכ־ידכ
וטקלטניאה ,"ריזרזח" .יטילופ חוכ תויהמ
ם לוכמ רתוי ליעפמה רמולכ) הרובחבש לא
ל ככש—דבלב ויפ לע טפושו ולכש תא
ה קול ,םייפקשמ ביכרמ אוה לאוטקלטניא
ת א ומצעב עצבל לגוסמ וניאו תרצקב
א וה ,(ערל קוקז אלא ,ותבשחמ תונקסמ
י די־לע תמומ ופוסו ,געלנ ,אונש ,עצבמ
ט בשה לומ ודבל ראשנ ףלאר .םידייצה
 אל ןוצרהשכ ,טופישה־חוכ אלל יאמקה
ד חא .חוכ וב ןתונה אוה רתיה ומכ תויהל
ה ז ןמורב רתויב םיארונהו םיאלפנה םיפדה
ד עיהשכ ףלאר רחא םידייצה תפידר אוה
י טירקה ,ןורחאה עגרב רשאכ ,תובהלב הלוע
א בש יטירבה יצה ןיצק עיפומ ,עירכמהו
ו רעש ,באוסמ ופוג" .םידליה תא ליצהל
 לע םירורמת ףלאר הכב ,בז ומטחו ךובס
ת ליפנ לעו שונא בל תכשח לע ,םותה ץק
ך דמלל ."ריזרזח הנוכש ,ןובנה ,ןמאנה ערה
י נשה ודצ הכ־יא איה שונא־בל־תפשחש
.ולש יחרכהה םילשמה ,םותה לש
, יפוצה רסומב הנומאה ןמ וז תוחכפתה
קהבו) יברעמה ךוניחה לש ירוטזיליביצה
ד אמ תינייפא (דבלב יטירבה אל :הז רש
ל ש ורפס תא ךפוהש אוהו ,וז הפוקתל
.ךכ־לכ בושחו ךכ־לכ ינרדומל גנידלוג
 הז רופיסל סחיתהל רשפא ירה הרואכל
ן תינ הבר המזגהבש ,תיתדבעמ הזיתופיהכ
ם ייניבה־ימי ישנא לש םתפיאשל התוושהל
ח כויהל ידכ רוגס םוקמב דלי דדובל ושקיבש
י שנא תעדל ,איהש — תירבע רבדי םא
ת יתוהמה ,תיעבטה ןושלה ,הקיטסאלוכסה
ה דימב םיעדוי ונאש דועב םלוא .םדאה לש
ן ישל הגיא תירבעה יכ תואדו לש הבר
 הנה ,םלצב־ארבנש םדאכ ,םדאה לש תיעבט
ג גידלוג לש הזיתופיהה ןמ גייתסהל השק
י נתב םידדובמה םידליה לש םתוגהנתה לע
ן מורב ארוקהש הדבועהו !םינותנה םיא
ם ירפוסמה םירבדב ןימאמו המיאל ספתנ הז
ש י םיקמעמה־יקמעב יכ דשח תררועמ ,ול

ר ופיס .םידליה תוגהנתהל תמאמו סומכ דה
א לא ,הריטאס וא הירוגילא וניא ,אופא ,הז
.םתוהמב ,םירבדה יבצעב העיגנ
י עטק .דאמ ענכשמו בוצע ,םיהדמ ןמור והז

ם הב שי יאה לש יפורטה ףונה רואית
ם ידליה לש תוגהנתהה יעינמל רבסה םיתעל
ג נידלוג יכ ,יגולוכיספ חותינב רשאמ רתוי

ם ירבדה .תויצביטומב קוסעל הברמ וניא
אכ םילפרועמו םירורב ,םיבכרומו םיטושפ
ד בלמ .דחאל־דחא ורבסויש ידכמ הברה ,דח
ו ב שי ,רופיסה לש תיטקראטאקה ותלועפ
.ןוימדלו הבשחמל בר ןוזמ

.ג .י

טשפומ ןורטאית
ר ומוהה־שוח תא חיכוה בוש ןדיבא דוד רמ
ת א ןברקכ ול ררב םעפהו ,ולש ןיוצמה
י ניעב געלל ומישל ידכ ,ינרדומה ןורטאיתה
, תמאה־ןעמלש — וז הקד הידוראפ .ארוקה
ן יאש החידב ןידכ הנידו ,ידמ הכורא איה
ת יטסירומוה הלובחת לע היונב — ץק הל
ד ע הניאש םינפה־תדסעה :ידמל העודי

ש ארה־דבוכו ןוידה אשונל םחי םושב תדמ
־ הו רומוהה ויב לובגהש ךכ ידיל איבמה
.קדה־ןמ־קד אוה יניצרה דגיה
ם יינרדומ םיאזחמ לש םתייטנב לתהל ידכ
טרואית םיבתכב םמצע תא ריבסהל םיבר
ל ש עפש ןדיבא רמ איבמ ,םילברוסמ םיי

רפ ,תואובמו תומדקה ,"םייעדמ" םינונגנמ
־ חמ״ה ינשש תויפוסוליפו תוינשלב תויונש
.קנחמ־דע טעמכ םהב םיעבוט "תוז
ת יבא רמ רידגמ וב יוניכה ךכל ינייפא
, "טשפומ ןורטאית" :ולש "ןורטאית״ה תא
ת ייטנ לש דרוסבא־דע־האבה קפס אלל יהוז
טאיתל דימצהל םינקיטרואיתהו םירקבמה
י רהש ,םייזיפאטימ םיגשומו תוירוגיטק ןור
, ותוהמ םצעמ ,ןורטאיתה יכ ןובנ לכל עודי
ר מוא .ונממ תוחפ טשפומ רבד ךל ןיא
ר חאל" :תינוריא־תחדובמ המיענב רבחמה
יתה יכ ,יתחכונ תודחא םינש לש ןויסג
, םידדוב םירקמ איצוהל ,ונימי לש ןורטא
,שיא אצמנ אלש רחאמ .יתוא עשעשל לדח
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 ,תמאב רדבמ והשמ ינעמל בותכי רשא
 ידכ) ."יונפה ינמזב תאז תושעל יתטלחה
 ־ירסחו םימימתהמ םייתפש־תוזל איצוהל
 לש התנווכ לע רבחמה םדימעמ ,רומוהה
.(וז הידוראפ
ו טשפומה ןורטאיתה ,םצעב ,והמו

 גצומ וב ,םלואל וסנכיהב ,םיפוצה להק"
 ןכומ תויהל בייח ,טשפומ־הזחמ (גצוי וא)

 ־יטנאה וא) םייתרוסמה םיכרעה לע רתוול
:םיאבה (םייתרוסמ

 ־תוחתפתהו תולעופה־תושפנה־ןויפיא
 ־םנה־ןויפיא־יטנא וא/ו תולעופה־תושפנה
 ־תושפנה־תוחתפתה־יטנאו תולעופה־תוש
.תולעופה

.הלילע־יטנא וא/ו הלילע
 לככ ,איש־תדוקנ־יטנא וא/ו איש־תדוקנ

.ליעלד םיכרעה ינשל סחיתמ רומאהש
 ישגר־יטנא וא/ו ישגרלא ,ישגר רשק

.להקה ןיבל המבה ןיב
 ־יטנא וא/ו ינויערלא ,ינויער רשק

.להקל המבה ןיב ינויער
שהל לכוי המארדה עוצקימל הרומ לוכ
.(9 ׳ע) ״וז תינוכסח המישר ישוקאלל םיל

ן רורב
 אוצמל רשפאש תוברה תוקרבהה תמועל
 ירה ,םייטרואיתה םירוביחה לש רומוהב
 "תוזחמ" לש תויטסידוראפה תומגדהה יתש
ישל תוגילפמ ןניאו דאמ־דאמ תוכורא ןה
סירומוה הקינכט לש הניחבמ .םיימוק םיא
טאית תודוסי לש טוקיל ןאכ השענ ,תיט
 םזיאדאד ,םזינויסרפסקא) םירפומ םיילר
 וקתונש (רכו דרוסבאה־ןורטאית ,ולדנאריפ
 וגצוהו וידחי ורבוחו םרשקהמ ןווכתמב
 לע הלעי םא יכ תווקל שי .םוקע יארב
 הלא "תוזחמ״ל תתל ץל הזיא לש ותעד
 תא קיחצהל וחילצי םה ,יתמיב שומימ
 תא קיחצהל וחילצהשמ רתוי — הפוצה
 תובר תויורשפא שי קחשמבו יומיבב .ארוקה
.תיטסירומוה הרשעהל
 הינוריאה ןמ גייתסהל ונילע תחא הדוקנב
 ־שונ שי ונתעדל .ןדיבא רמ לש הבבושה

 תאצוה ;טשפומ ןורטאית :ןדיבא דיוד •
.׳מע 1965 ; 238 ,םילשורי ,״וישכע״

 .םהילע קוחצל תעה הלשב אל ןיידעש םיא
 ־הו "ינמרג ידוהיה" ךמסמה לע ונתעד וז
רעמ שולשב טלאב־תגצהל יעוריא־ףצר"
הו םידוהיה ןיב םיסחיה" וניינעש ,"תוכ
 ."הינמרג־לארשי יסחימ לידבהל תוינמרג
 ־וטאמוסוכיספ" לע (222 ׳ע) רבודמ רשאכ
תהה ביתנ" לע וא "הקיטסימויצוסו היפוס
 לא עסמה ,הייפוסוטאמוסוכיספה לש תוקמח
 הביתכה־תנוכמ לש םיילושה־לוצליצל רבעמ
 ידי־לע הינמרג תא רייצל לבא ,אלימ—׳"דכו
 תא גצימה ,רבגה תאו ,תינידנולב השא
 ־רמל־ימש" ,רעש־רוחשכ ,"ידוהיה םעה"
 הזמ עורגו !תוימשיטנא שממ וז ירה—"הא
 :(טלאבה לש הינשה הכרעמב) ךשמהה
 לש תיבקנה התוהז תונוונתמ יעבט חרואב"
 .ידוהיה םעה לש תירכזה ותוהזו הינמרג
 המנמז ,המבה לע םיעצבתמ ןימה יפוליח
 רבגל ךפהנ הקרה :הכרעמה תליחת רחאל
והי השאל תכפהנ תינדקרה .ירא ,ידנולב
 דיא ."הארמל תימש ,רעש־תרוחש ,היד
 !?המבה לע הזכ רבד גיצהלו זעהל רשפא
 ינזאב תלצלטצמ וב ,עגרב קוידב" :האלהו

 ,׳לכל לעמ הינמרג' המסיסה ידנולבה רבגה
 דנה העידיה תלפרעתמה־ותעדותל תרדוח
 אוה .הינמרג לעמ םה םידוהיה יכ ,האר
.דבאתמ ןכמ רחאלו ,התוא חצור
 ינפל ןידל אבומ חצורה :תישילש הכרעמ"
 הניא רעשה תרוחש תטפושה .ותינברק
 תרשפאמ איה .ןיד־קספ איצוהל תזרדזמ
 תוכזל ,הינפל אבומה ,ידנולבה םשאנל
 ןתינ ןאכו) תויודעה לבא .ןגוה־טפשמב
 תוטלקהו םייצאנ־םינמוי־יעטק תנרקה בלשל
בדמ (ןמכייא טפשממו גרבנרינ יטפשיממ
 אוה ןידה רזג .םשא אצמנ אוה .ודגנ תור
. (231 ׳ע) ״ןימ־יפוליח :יקסטורג־יגארט
!ףוס הזל ןיאו
 םעטה לובג תא רבועה רומוהל המגוד וז
 םייתורפסה םינכוסהש הווקמ ינא .בוטה
 ,רפסב בותכהמ רבתסמה יפל ,םהש ,ןאפיב
 יתמארדה רמוחה לע םיירקיעה םיצפוקה
 ושגי םרטב םיימעפ ורהרהי ,ןדיבא רמ לש
 םיכוביס םכבסל לולעה ,הז טלאב תגצהל
.ילארשיה ץוחה־דרשמ םע םישק
תוביטח המכו המכמ תויוגייתסהה תורמל
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ומוה רמוה וב שי יב וגל הארנ ,הז רפסב
 הלעמל םלשל ןבומש ימל ,ריבכמל יטסיר
ועל ץיצהלו ,גונעתה דעב תוריל הנומשמ
 לע דיעמה ילארשי רצוי לש ןיינעמה ומל
ת תא ,31 ןב״ אוה יכ רפסה בגב ומצע
בעה תורפסב תוטלובהו תובושחה תויומדה
."וננמז־תב תיר

.ש .ח

הנבייגרואיג הריק
 יבונ״ב תוטעמ םינש ינפל םסרופ הז רפס
צהב ,רפס תרוצב ןכמ־רחאל עיפוהו "רימ
בחמ .יטייבוסה םירפסה־קושב ,תרכינ החל
ירה םרזה לע הנמנ ,בוסארקינ רוטקיו ,ור
 היה אוה .תוצעומה־תירבב שדחה יטסילא
 ־תונחמ לע ובתכו וזעהש םינושארה ןמ
 םיקהל עבתש ןושארהו םייטייבוסה זוכירה
 בויקב "ראי־יבאב" תונברקל ןורכז־תבצמ
 ייחמ םיחוקל וירפס יאשונ .ותדלומ־ריע
 תפוקתבש ,הירוסיימו םיסורה היצנגילטניאה
 לש הלאמ רתוי ויה םילודג ומכ ןילאטס
.היסולבואב םירחא םיקלח
עה היונב "הנבייגרואיג הריק" ןמורב םג
ויהב ,1937־ב רסאנש ,רוביגל ביבסמ הליל
 הייפכ־תונחמל חלשנו ,תחאו־םירשע ןב ות
ביקש הדיחיה העידיה .םינש םירשע ךשמל
 תוארל תבייח הניאש" קתפ היה ותשא הל
 םע הנתחתה איה םנמאו ."ותשאכ המצע
שעב הנממ רגובמ היהש ,רויצל רוסיפורפ
 שמישש ,יאלמשחב הבהאתהו ,הנש םיר
 הנממ ריעצ היהו "םירוענ" לספל ןמגוד הל
 ול םיקה ןושארה הלעב םג .הנש םירשעב
והו ןתחתה ,ורצעמ תפוקת ףוסב ,החפשמ
 רזח "היצטיליכהיר" לביקש רחאל .ןב דיל
 —הנושארה ותשא םע שגפנ ,תונחמה ןמ
 לא רוזחל ןויסנה .תכובסתה הליחתמ ןאכו

דצה ינש תמשאב לשכנ הנושארה ותשא
 תמייתסמ יאלמשחל השאה לש התבהא .םיד
 אלש הטילחמ איהו ליאוה ,ןמורה לש ופוסב
 .קמוס ידיל םיאיבמה םירבד דוע תושעל
 ,הארנכ ,אוה הז יטקאדיד־ירסומ ןורתפ
קשהב עוגפל אלש ,תיסורה תורפסב ךרוצ

 ,תטלשה הגלפמה לש תוירסומה היתופ
 ללוכ—הנידמה יחרזא לכ תא תובייחמה
.םירפוסה
 ריחמה תא םלשל יאדכ היהש איה תמאה
 ןמור האנהב אורקל לכונש דבלבו הזה
 םישנא לש תויעבו תואיצמ ראתמה יסור
 הנה .ידמ תובורמ ןניא םהילע וניתועידיש
 ־תונחמב בשי ויתונש תיצחמש םדא ונינפל
בחב הטילק תויעב ינפב דמוע אוהו הייפכ
 התיהש הממ הברהב הנושה ,תיטייבוסה הר
.םינש תורשע יתש ינפל
 הלאש והולאשי—? חמשמ אלו השק המכ״

 אל ךא .ךיא דועו חמשמ ןבומב—תישפט
 ןיידעש ,תרחא הלמ וזיא ךירצ ,הלמה וז
משה םג םילולב ויהי הב רשא ,הדלונ אל
 ןוצרה םג ,םותסה םג ,ההימתה םג ׳הח
 לש תשדוחמ הכרעהו ,חנזנש תא גישהל
 ינפמ דחפה וליפאו ,הכובמהו ,דובאה ןמזה
עה לע תובשחמ—תובשחמהו ,לגרהה רסוח
 אובי אל רבכש היה המוד רשא ,דית
 ולא תוטעמ תורוש "....עיפוה הנה עתפלו
 םקושש ,םדאה לכ תא ארוקל תונתונ
 אוהו תיסורה הרבחל יואר אצמנו רהוטו
 ול הרזה תואיצמב הזיחא שפחמו ךובנ
שחל רפסמ אוהשכ ,הלילב ,םעפו .ךכ־לכ
 ןילאטס לש ותומ תעשב) ריעצה יאלמ
 זא הכב אוהו" ,םינש הרשע־שש ול ואלמ
 רהוסה יתבב ותבישי לע ("לכל ץקה אב יכ
 אל וז יכ .זגור אלל רפסמ אוה—תונחמבו

 לכ לש הידגארט אלא תישיאה ותרצ התיה
 םינשה םירשעש ,אופא ,אוה םוכיסה .םעה
שעמ רתוי ויניעב תובושח ויה תונורחאה
 אב אוהש םושמ ,ןהל ומדקש םינשה םיר
 תא םג ,הברה דמל ,םינוש םישנא םע עגמב
 והשמ ודמל םה ףא ילואו" ,דמל בוטה
 ,והשימל ץוחנ יתייה ינא םג ילוא ,ונממ
."היהא דוע ילוא
 ־סודה תוישרשה ןמ קנוי הזה ןידה־קודיצ
 ,תיסור המשנ לכב תמייקה תיקסבייוט
 ראצה ימיב ,תיטסיאיתא וא תיבאלסובארפ

 ;הנבייגרואיג הריק :בוסארקינ רוטקיו *
 ,"לימרת" תיירפס ;דוא הלארא :םוגרת

1 3 0 .'מע 1965 ;
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הו ,לרוגה םע המלשהה :ןילאטס ימיבכ
ם ירוסיי תועצמאב ערמ בוט תקפהל הריתח
ם קלח ,הארנכ ,םה ,םדאה תא םיקרממה
ם ייחב וראשנש ,םייסור םיטנגילטניא לש
ן טקה ןמורב .םתולג תומוקממ רוזחל וכח
ם ילכב ,וז הלודג האידיאמ והשמ ןתינ הזה
— תובר תויומדשכ ,ידמל םיעונצ םייתונמא
־ יד תובצועמ ןניא—דחוימב םירבגה לש
ר ביגה איה רתויב הבוטחה תומדה .ךרוצה
א יהש ,הגבייגרואיג הריק ,תישארה הר
ם ייחה ינפ־לע תפחרמכ היחה ,הגאד תרסח"
ת לגוסמו ...תוזילעבו תולקב םהילע תרבועו
ת א םיכבסמה םירבדה תא דהמ חוכשל
ן מוקמש ,תוידדצ תויומד דוע שיו "...םייחה
ר בחמה עדי ןתואו ,ידמל םצמוצמ ןמורב
ן ה ולא .ךכ־לכ תוטעמ םילמב תולעהל
ת וגצימה ,תוחאו םא ,תלעופו האפור ,םישנ
הו תויבבלה ,תוטושפה תויסורה םישנה תא
.תורשי
ו תוושהלו וב ןיאש המ רפסב שפחל ןיא
 האמה ןמ םייסורה םירפסמה ילודג םע
ל ש התישאר תרושב וב שי לבא .הרבעש
ורה הריציה לש היולגו הלודג תודדומתה
— ולרוגו םדאה תויעב םע תררחושמה תיס
ת א םותסי אל רטשמהש יאנת־לע ,ןבומכ
.ןיעמה
עהו המוגפה ההגההו יוקלה םוגרתה ללגב
ם וקמ ןיא (ללכב התיה םא) תלשורמה הכיר
ו נושלמ ,רפוסה לש ונונגסמ תומשרתהל
כלממ איהש ,"לימרת" תיירפס .ותעבהמו

ג ואדל תבייח ,הנידמה ביצקתמ הנוזינו תית
אה םיארוקלו םילייחל ושגוי הירפסש ךכל
בו התואנ הכירעב ,הלועמ םוגרתב םירח
נהה התיה דכל הגאד וליא .תינדפק ההגה
ה רידחהו רתוי הלודג רפסה תאירקמ הא
.רתוי הקומע רבחמה לש ומלועל

.פ .י

םיבכוכה סיטרכ

ר יעה הב האצרה עומשל םעפ יל ןמדזנ
ל ש םינמורה יכ ,ראשה ךותב ,הצרמה
ם ינמור םה ,ירוטסיהה םכרע תורמל ,וסאמ

ד חא םמוקתהל אב האצרהה םותב .םיעורג
ך יא" .הצרמה לש וז הנעט לע םיעמושה
, חיטה ,"ופאמ לע הזכ רבד רמול לוכי התא
? בתכ אוה םיאנת הזיאב עדוי התא םאה"
־ תפרח לבוס אוהשכ ,רתסהב ,גג־תוילעב
ת כרעה תכרוכה ,וז השיגש המוד "...בער
יח הביתכ־יאנתב תיטתסא הניחבמ תורפס
ת ינייפא ,תורפס לש התוהממ םניאש ,םיינוצ
. תיטייבוסה תורפסה לש תלבוקמה הכרעהל
פס התואמ תואבה תוריציל םיסחיתמ ךכו
ת ומגודה ןמ ןתוררחתשה תדימ יפל תור
י סורה רטשמה ביתכמש תויגולואידיאה
.תרחא וא וז הרוצב ,וירפוסל
ה עברא לש ץבוק אוה "םיבכוכה סיטרכ"
. םיריעצ םייטייבוס םירפוס לש םירופיס
־ ץרא" לש לוקישה ךותמ םהילא םחיתנ םא
ך ותמ םיעקובש טלחהב רמול לכונ ,"אצומה
ר צקה ןמורב .םישדח תולוק הלא םירופיס
, "םיבכוכה סיטרכ" ,בונויסקא יליסאו לש
, הקמיד לש ותומד תועצמאב ,םישח ונא
ן ניאש תומייקה תורגסמה ןמ תחנ־יאב
• שיא יוטיב ןתמ ריעצ ותואל תורשפאמ
ם ידודנל ותוא ליטמה רבד ,וייחל ירוקמו
ר קע ןויסנכ ,הלודגה היריביסב םיינקתפרה
תינ םניאש םייטנמורה וייוואמ תא שממל
ת עבותה ,יח אוה הב הרבחב המשגהל םינ
ו רופיסב .רדגומו רורב םייח־חרוא ונממ
פא ,"תורומהמ" ,בוקאירדנט רימידאלו לש
, האופק היטרקורויב לע תרוקב תולגל רש
" םיקלח״ה םיטויסהש אלא .השימג־יתלב
י כ ידמ רתוי םיריכזמ וללה םירופיסה לש
ו נימי לש היסורב ובתכנ ולא תוריצי
.הקווד
ם ירופיסבכ הלא םירופיסב ןנובתנ םא
יענ .םהמ לעפתהל ונל היהי השק ,"םתס"
א וצמל רשפא ,השולק םג םא ,השדח המ
־ תרסח ,תיתימא תודדומתה םלוא .םהב
—  םיררועמ םמצע םהש תויעבה םע ,תורשפ
ם יזיעמ םירפוסה ןיאש קר אל .םהב ןיא

וסה תרופיסהמ טוקלי ,םיבכוכה סיטרכ *
, ןשוש־ןבא .ש :םימגרתמה ;הריעצה תיטייב
ואמה ץוביקה תאצוה ; יקסנולש .א ,רדא .צ
; 376 ,דח .׳טע 1965
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 תא ףא םישוע םה ןיא ."ףוסה דע תכלל"
.ךרדה תיצחמ
 ירוי לש ורופיס ,ץבוקב ,אוה ןפוד־אצוי
 ,רוגיי לש ורופיס ."יקירס יקוב" ,בוקאזאק
 ותבוהא םע יחה ,ןלטבה םיפוצמה־רמוש
 קחורמ רוזיאב ,וילע םיבוהאה ןייה יקובקבו
 ־אזאק .הנהמ רופיס אוה ,הרבחהמ קתונמו
 רייצל ,תצק םיסג םיווקב םג םא ,חילצמ בוצ
וסמה הרבחה״ש תושירדהש םדא ונינפב
 ־ירס יקוב" ויבגל ןה וינפב הדימעמ "תרד
 תאצל לוכי אוה ןיא תאז םע ךא ז "יק
 ויתופיאשל םימיאתמה םישדח םייח תארקל
 ־יריש תרישב קפתסהל וילעו ,תויטנמורה
 תא תחא־הגועבו־תעב םיאטבמה םיקיתע םע
 רעצמה םינואה־רסוח תאו ויפוסיכ־יעוגעג

.וב יוצמ אוהש
 תא ,ילוא ,ססבמ "יקירס יקוב" ומכ רופיס
 אורקל לכונ וב םוי עיגי דועש הוקתה
יחה הביתכה־יאנתש ילב םייטיבוס םירופיס
.תירקיעה םתקדצה ויהי םהלש םיינוצ

םוד דמע אל שמשה

 םהבש ,יכדרמ־די ץוביקה לש םימיה תשש
 ־למ ימיב ירצמה אבצה לומ דמעו םחלנ
כנש רפסה לש וזכרמב םידמוע ,1948־תמח
 הנוש רפסה .תיאקיסקמ תרפוס ידיב בת
 ךכב םימוד םיאשונ לע ובתכנש םירחאמ
 וב םיראותמ תודבועהו םיעוריאה קר אלש
 עקרה םהש ,קשמה ירבח ,םישנאה םג אלא
 ,רפסהו המיחלה ירוביג םה .שחרתמה לכל
 ־חוכב ,םתשלוחבו םתרובגב םירסמנ םהו
 תא ושקיב םה .םחור־ןויפרבו םתברקה
 ךא ,ונמחל דציכ ךרפסב ירפס" :תרבחמה
 אצת רפסב ףד לכמ יכ ךכ תאז ישע
 תא ומיקה קשמה ירבח ."םולשל האירקה
 םתלועפ תישארו ,1943 ףוסב ״יכדרמ די״
 םירפכה םע םיבוט תונכש־יסחי תריצי התיה
ואמבו ,1948־תמחלםב .םיבורקה םייברעה
 הלא םיסחי ופחתסנ ,הל ומדקש תוער
 תא ושטנ םיברעה :תיללכה תלוברעמב
מבונב ,םקשמל םירבחה בוש םע .םירפכה
.םתוא ואצמ אל רבכ ,1948 רב

 אבצה דגנ יכדרמ־די ירבח לש םתדימעל
 האממ הלעמל .הבר תובישח התיה שלופה
על וחילצה ח״מלפ תצובק םע ץוביק־ירבח
 שיבכ״ב ירצמה אבצה לש ותומדקתה תא בכ
 םה .ביבא־לתל דילומה "רוחשה טלפסאה
 םיניגמ םה דבלב םתיב לע אל יכ ועדי
 םהל תודוה .ולוכ בושייה בל לע םא יכ
 הששל ,הדלוג הז־התעש ,הנידמה התכז
 ביואה לש וחוכ קותיר םשל םירקי םימי
 תארקל תפסונ תונגראתהו תורצבתה םשלו
דימע ריחמ תא ומליש םיניגמה .הכרעמה
 רשע־הנומש :םיגורה הששו־םירשעב םת
 .ח״מלפה ישנאמ הנומש דועו ,קשמ ירבח
 ץוביק היה תירוקמה הקולחה־תיגכת יפל
רעה הנידמב ללכיהל ךירצ "יכדרמ־די"
 םידליה ונופ הנידמה תזרכה רחאל דימ .תיב
 םירוהה לע עיפשה הז השעמ .קשמה ןמ
 תורשפא םהידלימ הדירפב וארש ,וראשנש
 ולחה יאמב 19־ב .םימלועל הדירפ לש
 םיקנט ,םיסוטמ וליעפה םירצמהו ,תוברקה
 ־יחלה־יעצמא .םוקמה שוביכ םשל םיחתותו
 רשע־השולשו האמ ונמש—םירבחה לש המ
ולעו םילד ויה—תחא השאו םירענו םירבג
 הרכהה םהל הדמע .םהה םימיה חסונ ,םיב
מחלמ תקדצב הקומעה הנומאהו תימינפה
 קשמה יוניפל דעו הפקתהה תישארמ .םת
 קבאמב םינותנ םלוכ םהייח ויה יאמב 23־ב
 תופקתהה יעגרבש םירבח ויה" .המחלמבו
 ורזח ומפש ויהו ,םיפלעתמ ,יכבב םיעוג ויה
 וא קפאתהל םתלכיב ןיאמ ,םתודלי ימיל
 םירחא ויה םתמועל .םמצע לע טלתשהל

 ־ץמוא וליג ,םחור־רוק לע רומשל ועדיש
 הבוטה םחורמ ורשהו וצצולתה ףאו ,בל
 תוחוכ לש םתפידה תעב םג ."םירחא לע
 ויהו ,וננורתה םהיתובלש הלאכ ויה ביואה
 תצבורה הקעומ ןיעמ ושח" רשא הלאכ
 .המשא לש ףאו דחפ לש הקעומ ,םהילע
 .םדא־ינב וגרה םהייחב הנושארה םעפב
 םיקעוזה ,םיססוג ,םיעוצפ םישנא תוארמ
 תרמחה םע ."חונמ םהל ונתנ אל—הרזעל
 :םהירוהריהב םירסיתמ לכה ויה תוברקה

 :םוגרת ! םוד דמע אל שמשה :ןיקראל .מ •
.1965 ,״תוכרעמ״ תאצוה !ררוש יויז



ו 77םוד דמע אל שמשה

 בוטה ערה וא לעבה ,רבחה היהי ימ"
 "ז רחשה תולע רחאל ותרמשמ לע לופיש
 ,זוכירה־תונחמ ידירשמ שדח הלוע היה
 לכו ,דבלב תועובש השולש ץראב ההשש
 תוארל ידכ טעמ דוע תויחל היה ונוצר
 .ותחפשמ לכמ הראשנש הדיחיה ,ותוחא תא
 ותמועל .תוברקל תאצל בריסו אבחנ אוה
 םהירוסיי תא הרובגב ולבסש ,םירחא" ויה
 ־חוכו תונלבסה לובג הצק דע םהיבואכמו
 אל ןכ־יפ־לע־ףאו ."םדאה לש הדימעה
 ,וב תורילו בלכ לש ורעצב תוארל ולכי
 תדחפנו העוצפ הרפ הארמל ודרחנש וא
.תוומ דע
 ברקב קר אל התיה םימחולה לש םתרובג
 םירוסייהמו םיעצפהמ לבסב םג םא יכ
 אפורה .ןכמ־רחאל םהילע ואבש םיברה
 אל ולש םילבגומה יופירה יעצמאו דיחיה
 התיה םיעוצפה תסיסגו ,הברה לקהל ולכי
 תרבחמה הלעמ םיבצמה לכב .רתויב השק
 רוציקב ,וייח־תודלות תאו םדאה חא ונינפל
 רופיס םיארוק ונא ךכל תודוה .תויתיצמתבו
 .דבלב המחלמ־ישעמ לע אלו םישנא לע
 אלא ,םירוביג ינפ ודימעה אל םישנאהו
 .םהילע לטומה תא ושעו םתבוח תא ואלימ
 דחאשכ ,ןואכידו ךודכיד לש םיעגר ויה
 השולש רשאכ וא ,ענכיהל עיצה םירבחה
 דבאל וצר ירצמ קנט לומ ודמעש םירבח
 לודגה הרובגה־השעמ םלוא .תעדל םמצע
 םינומירב קניזש ,רלמ הל׳רהא לש היה
וסיי .שטור ופוג לכו םדקתמ קנט תארקל
 וירבח ינפל ןנחתהש דע םילודג הכ ויה ויר

 ------ונוצר תא השע םהמ דחא .וב ורייש
 ירבח וניפ רשאכ .םילגדה השעמ אוה ילמס
 תא םתא תחקל וגאד יכדרמ־די תא קשמה
 םירצמה וניפ רשאכ וליאו ,ילארשיה לגדה
...םלגד תא וחכש יכדרמ־די תא

.פ .י

תוירצמ תודליג

 האמה לש םירצמב היצרופרוקה וא הדליגה
 עיפוה רשא—ונינפלש רפסב תרדגומ 19־ה
ארשיה תיחרזמה הרבחה ידי־לע תילגנאב
 ותואב םיקסועה ריע־יבשוי ת צובק״כ—תיל

 ונא דועו ."ךייש דמוע םשארבו די־חלשמ
 ירצמה תודליגה־רטשמ יכ םידמלו םיפיסומ
 טעמכ ףיקהש יללכ רטשמ" היה ט״יה האמב
 עבק ובשיש םיליעפה ריעה־יבשוי לכ תא
 םיכומנה םיגרדה וליפא םללכבו ,םירצמב
 ־יבוגו םירלבל ןוגכ הלשממה־ידיקפ לש
 ,ולא תודליג לש היצקנופל רשא ."םיסמ
 ולא ויה יכ ,רב .ג ׳פורפ ,רבחמה עבוק
 לש ונוגראב רתויב תובושחה תוביטחה"
 טולשל ידכש ךכ ידכ דע—"ינוריעה בושייה
 אלא הרירב םיטילשל התיה אל הז בושייב
 ,רישכמ וא ,רוניצבכ תודליגב שמתשהל
.לוהינ לש
וה לע ךרבל שי ןכא הלאה םימעטה לכמ
 םעו .תוירצמה תודליגה לע ינדמל רפס תעפ
 ותלעותכ טעמ םוגפל הטונה רבד שי תאז

 ןיא םיגוש םימעטמש אוהו ,רקחמה לש
 ,תודליגה לש ןאצומ לע המואמ ללוכ רפסה
 ןהיסחי וא ,ןהלש דיקפתהו הנבמה תוחתפתה
 רשא תונושה תולשושה לצב ןוטלשה םע
 ־אמותועה הפוקתה ינפל םירצמ לע ושלח
 תןדליגב םישגופ ונאש איה האצותה• .חינ
 םיהמתו ,ןבוציע רמגב רבכ תואצמנ ןהשכ
 וליפא וא—ןתחימצ הרשפאתנ דציכ ונא
ן הבייחתנ

 ,רבחמב ללכ תויולת ןניאש תוביסמ םא לבא
 ןהיתודלות תישאר לע ונל רפסמ אוה ןיא
 הצפמ אוה תאז דגנכ ירה ,תודליגה לש
 הנבמה לש קדקודמו טרופמ רואיתב ונתוא
צמה הרבחב ןפקיהו ןדיקפת ,ןהלש ימינפה
 האמ התוא לכ ךשמ .19־ה האמה לש תיר
 ־חלשמ לכ טעמכ ,המודמכ ,תודליגה ופיקה
, רפסמב 200־כ ונמ ןה .תעדה לע הלעיש די
 ־יסרסמ ,םירומח־יתלגמ לש תודליג ןכותבו
.תונוזו םיסייכ ,תובוחר־יאטאטמ ,םידבע
 דוע הלחה תוירצמה תודליגה לש ןתדירי
 דמעמ קיזחהל ןדיב הלע ךא ,18־ה האמב
 קר תיפוס ומלענ ןהו 19־ה האמה ךשמב

 תעב תוירצמה תודליגה :רב לאירבג •
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 רב ׳םורפ .האס התוא לש 90־ה תונשב
 ןמויק ימעט תא ןה הבר תונדפקב חתנמ
 תוליכמה ,תוחפסנה .ןמלעיה ימעט תא ןה
 ותלעות לע תופיסומ ,יברעה ןרוקמב תודועת
.וכרעו רפסה לש

עזיחרזמה הרבחה ןותנש
 האישנ רשא ,תילארשיה תיחרזמה הרבחה
. 1949־ב הדסונ ,תליא והילא אוה יחכונה
 ,יטילופ־יתלב ,יאמצע ףוג איהש ,הרבחה
 ־הו יאקירפאה רקחמה תא דדועל השקיב
ידיו תוברת ירשק חפטלו לארשיב ינאיסא
.הקירפאו היסא ימע םע תוד
 הרבחה לש תוירקיעה היתולועפמ תחא
 םוסריפב האטבתה המויק תונש הדשע־ששב
 לש הרדסהו "שדחה חרזמה" ירבעה ןועברה
רצ ,תילגנאב—"םייחרזמ םירקחמו תומישר"
 .םהמ הנומש ועיפוה הכ דעש—תיברעו תיתפ
 ,"םייאקירפאו םיינאיסא םירקחמ" ,ןותנשה
 תופוסא תילגנאב םסרפל היהת ותרטמ רקיע
 ."שדחה חרזמה״ב ועיפוהש םירמאמ לש
 השימח ללוכ ןותנשה לש ןושארה דרכה
 התוניינעתה־ימוחת תא םיפקשמה םירקחמ
ערה ןכותה רקס דבלמ .הרבחה לש םינושה
 ןועמש ר״ד תאמ ,תיברעה תוימואלה לש■ ינוי

לש ץבוקב יזכרמה ןויעה אוהש — רימש
 קתרמ רקחמ ןאכ םיאצומ ונא — ונינפ
 תועפשה לע רענש .פ ר״ד לש םסובמו
 םיגיהנמה ינש לש םלעפו םתבשחמ לע תדה
 האמב ברגמב רתויב םילודגה םיימואלה
 ־לא דבעו רדאק־לא דבע םה אלה ,תאזה
 םאלסאב הרומתו תופיצר לע תוסמ !םירכ
 ז הדנב .׳ג יראה ׳םורפ תאמ ,היזנודניא לש
 תאמ ,לארשיב ימלסומה יתדה טופישה לע
 ,היכרותב "םעה־יתב" לע רמאמו :שיל .א
.רנימוה דוהא תאמ
יפ׳ לש הלאשה") רימש ר״ד לש רקסה
 ־תב תיברעה הבשחמב ׳תימואל היפוסול
—1 ׳מע ,״וננמז  רקחמה טלחהב אוה (41

 ןותנש :םייאקירפאו םיינאיסא םירקחמ •
 ךרכ ,(תילגנא) תילארשיה תיחרזמה הרבחה
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 ןושל לכב וגוסב רתויב קדקודמהו ידוסיה
 השדחה הירוטסיהב הצרמ ,רבחמה .איהש
 ,םילשורי לש הטיסרבינואב םיברעה לש
 תינמואלה היגולואידיאה יקמעמ לא רדוח
 םייברע חור־ישנאש—ונרוד לש תיברעה
 םיכרע״כ תופילח התוא םיגיצמ םינמואל
רעה ןימאמ־ינאה" ,"תיברע חור" ,"םייברע
."תואברעה ןכות" ,תוטשפב ,וא ,"יב
 תניוצמ ואשונ לא רימש ר״ד לש ותשיג
 התא ךחרכ־לעו ,הדהא לש תרכינ הדימב
 בלה־תובוש הנבההו תונלבסה ןמ םשרתמ
 דחא לכב טעמכ ותינעמ שרוח אוה ןהב
ונה תורפסה לש םיינתסרכה םירוביחה ןמ
 ןיאו .(תיברעב הלוכ טעמכ) וז אשונל תעג
 הדבועה ןמ הז־אוהכ ףא עתרנ רבחמה
 לכ םע ,שופיחהש אצמנ רבד לש ופוסבש
 ־תדימב אוה קמקמח ,ותונדמלו ותונדקש
 םירוביחה םג םאש ןעוט אוה קדצבו—המ
 וינמיסמ המכ םהב שי רקוס אוה םתואש
 ,דחא ינויער םרז ירפ אוהש רצומ לש
 הנקנ םרטב" תואדווב תאז עובקל ןיא ירה
."שורדה ןמזה־קוחיר תא ונל
 וישופיח תלאש לכש רובס אוה ,ןכ לע רתי

 רשפא ינויער ןכות רחא יברעה ןמואלה לש
 ךותב קר רתויב בוטה דצה לע הריאהל
 ,וירבדל ,שקבל שי ותואש ,רתוי בחר רשקה
 לש תינידמה תוחתפתהה תודלותב קר אל"
וברתה הרומתב אלא תיברעה תונמואלה
 האמב תויברעה תוצראב הזחאש הלודגה תית
."תונורחאה םינשה םישמחו
 ואשונ אוהש ,ינויער שופיח ותוא לכ ,יאדו

 ןימכ שקב ותוחדל רשפא ,הז רקחמ לש
 ומכ—העמק געלנ ףא ,ומוקמב־אלש רבד
רעה םיליכשמה דחא 1941־ב דוע םיעטהש
 יפכ .ירו׳ח ףיאר ,ינוציקה לאמשה ןמ םייב
 ולו ,וז הפקשה לבקמ רבחמה ןיא הארנה
 האור תאז םעו ;דבלב זמרה ךרד לע םג
 אוה הב תורפסה בור יכ שיגדהל ךרוצ אוה
יפ לש הלאשל תשדקומ" ולש רקסב ןד
 דאמ הטעמ הדימב קר ךא ,תימואל היפוסול
."הלש ןכותל
 םיישממה ןינעהו ךרעהש ,אופא ,דאמ רשפא
 הדבועה םצעב ואצמיי הלאה םיבותכבש
־תכרעמ לא וכרד תא םויכ ששגמ יברעהש



179 תיחרזמה הרבחה ןותנש

 םזילאידיא לש הדימ תללושמ הניאש םיכרע
 דוסי םהל ןיא ילוא םא םג ,םזינויצקפרפו
 ר״ד לש וירבדל ,ןכאו .תודבועבו תרוסמב
 לש המוצעה תורפסה ארקמל ירה ,רימש
 ונא ונחרב־לע ,תיברעה תינמואלה הבשחמה

ובה תיבויחה חורהו תוינויחה" ןמ םימשרתמ
 ,רוציל [הב] םעפמה רציהו ,[הכותמ] תועק
 םיירטינאמוה םיכרעל רסמתהלו םדקתהל
."םיילרבילו

.ר 4



תרבוחב םיפתתשמה

 תירבעה הרישבו הזורפב םישדחה םייוליגה רחא הדמתהב תבקוע ר ו נ י ב א ה ט י ג תרקבמה
 בטיה רפומ ,תיתורפס הסמב וז תרבוחב גצוימה ,ז פ רוא קחצי .(הכ "תשק" םג ׳ר)
 הרבחה לע הלודג הדובע התע םילשמ טדאטשנזייא .נ .ש ׳םורפ .רפסמכ וניארוקל
 תרפא יבצ לש ויריש .םיל־רבעמו ץראב זמז־חוכימהב עיפותש ,תילארשיהו םיבושייה
 ררושמ אוה ףא ,םילשורי ןב ,ראב םייח .ותריצי ירוכיבמ םה וז תרבוחב םימסרפתמה
 .ל״הצ לש יתדה ןוחריה ,"םיינחמ" יכרועמ אוה .יאבצה ותוריש תא התע םייסמ ,ריעצ
 סרפב בורקמ־הז הכז ,"תשק״ב רופיס הנושאר םעפ וז םסרפמה ררושמה ,לואש ןב השמ
 "םיריש" ,ישילשה ויריש רפס עיפומ בורקב .רעונו־םידלי־תורפסל ןג־תמר תייריע לש ןדמל
ה יה 20־ה תונשב רשא ,"תוצחב רהוז" לעב ,(רגרב) ילזרב ףסוי .("וישכע" תאצוה)
 הגלפמה לש התדימע לעמ טולה תא ריסהל והומכ ןיאמ ילוא ךמסומ ,.פ.ק.פ יגיהנממ
 םסריפ רבכ גכ "תשק״ב .תירוטדנמה לארשי־ץראב 1929 תוערואמב תיתרתחמה תיטסינומוקה
 רלטיה לש ותיילע ברע ינמרגה םזינומוקה תוכרעמב תוצצורתהה לע ויתונורכזמ ילזרב .י
 ,ץג דלו פ ו אי ל .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב טנדוטס אוה תיזג ףסוי .ןוטלשל
 חדובמה־חכופמה ורופיס לשב וניארוקל יאדו רוכז ,תיפוסוליפה־תירוטסיהה הרוטאינימה בבוח
 וז םסרפמ ,ימלשורי ,ינגד יסא .(הכ "תשק" ,"רעוס ךודיש") הפיטנאסקו סטארקוס לע
 הז בשוי ,יביבא־לת םגרתמו ררושמ ,ימענה השמ ."תשק״ב וטע־ירפמ הנושאר םעפ
 .בכ תרבוחב הנושארל "תשק״ב וספדנ ר נ י ו המלש לשמ םיריש .קרוי־וינב םידחא םינש
 םילודגל םיתע ,תונמוזמ םיתעל םיריש תמסרפמ •רוגי תכינחו םילשורי תב ,י ח ר ז תירונ
 םתואש םידחא םירמאמ לש הרדסב ןושאר אוה ן ו ר ו ח .ג .ע לש ורמאמ .םינטקל םיתעו
 לש ותצרמהב םיבתכנ םה ."תירבע הפקשהב םלוע" תרתוכה תחת תופיצרב "תשק״ב םסרפי
 ושמשיש יאדוול־בורקו ,ביבא־לתב םידחא םישדח הז לעופה ,"תירבעה הבשחמל ןודעומה"
 ׳ר) "חרוא אובי ברעה" לעב ,ר פ ו א ל המלש .רתוי ףיקמ רוביחל ,דלש וא ,דסמ םרבחמל
 תבשות ,סוליפ הנשוש .וטע ירפמ ףסונ םיריש ץבוק התע ןיכמ ,(הכ "תשק״ב תרוקב
 דנרו .תונוש תומבב הירישמ ןורחאה ןמזב הסיפדהש ,הריעצ תררושמ איה ,היבחרמ
 יאסמכו רקבמכ רקיעב עודי ,רנביר היבוט לש ומוגרתב וז תרבוחב עיפומ ורישש ,ט פ א ד ק
 (."אקפק לש ׳הריטה׳ב םיבתכמה" לע הפיקמה ותסמ חכ "תשק״ב ׳ר) .ןבומכ ,יתורפס
 ןינע־יבר םינויע המכ הנורחאב המסריפ ,םילשוריב הטיסרבינואה תרגוב ,רטכש הקבר
 ץראל רבכמ אל רזח ,םידודנ־רוכש יאווקת־חתפ "ססילוא" ,ז פ ל ת ןועדג .םלועה תורפסב
 תויווחו םימשר ירפ אוה "יסננ לש התנותח" .תירבה־תוצראב תודחא םינש השעש רחאל
.הריעצה תירבעה הזורפב שודיח םושמ ,המודמכ ,וב שי ועקרו ואשונ דצמ תוחפלו ,םיל־רבעמ



םישדח םירפס :"רפסה םע"
שאה הנה :טרופקנלב לקיימ
רימא ןרהא :םוגרת .״ילינ״ ישנא לע ןמורה
"בירעמ" :חצפתת

ינשה תיבה ימיב לגרל הילעה :יארפס לאומש
תירוטסיה היפרגונומ

לומתא לש תירחש :רוצ בקעי
קוחר־בירק רבע יקרפ

השודקה ץראב תורצנה לש הרצק הירוטסיה :יבלוק לואש
םימולצת ידומע 12 םע ♦תילגנא

םתיווהכ םירבד :ןוירוג ןב דוד
הריעסמ תינידמ הדועת

1 1
। ועיפוה דבוע םע תאצוה לש "םעל הירפס״ב י
דבעה :היבשב קחצי|
| תוריזג ימיב הבשנה ידוהי םכח־דימלת לע ,הז תואקתפרהו הבהא ןמור 1 1םסק.בו רופיסה־תולוגסב ןיוצמ ,ינלופ רכיאל דבעל רכמנו ח״ת 0

_ .תיאמצעה הקירפא ימע לש תררועתמה םתורפסמ תירבעב ןושאר רפס 1
ן תונושלל ומגרתנ וירפסו תימואל־ןיב הרכהל הכזש ,רבחמה|

1 לע ססובמה ירגינ רפכ לש םייח־יוה בר ןורשכב ראתמ ,תוב ר
.ןבלה שיאה תוברת וכותל תשלופ עתפל רשא תובא־תרוסמ
| בוכז־לעכ :גנידלוג םאיליו

תוקתרמה היתורוק תא ראתמ ונימיב תפומה־ירפוסמ ילגנא רפוס......................... וי...............■'
■

.האוש תנכסו תודוסי רוערע לש הפוקתב תוברחה
| הנושאר הנש :חמצ המלש 1
לא ונתוא םיריזחמה ,הנינשו רומוה ייוור ,םילועמ הזורפ יקרפ 1 । .ץראב היחתה תעונת לש הימי תישאר ן

_ ,22 ה״אזמ בוחר ,ביבא־לת ,האצוההי דרשמבו םירפסה תויונחב םנישחל ■
1 .לס ■ .611526



מ״עב "הדסמ" תאצוה
24112 7 .לט — 21 יקסניטוב׳ז ךרד ,ןג־תמר :זכרמה

56628 .לט — 2 לצרה בוחר .ביבא־לת :ישאר ףינס

 םישדח םירפס
ד קש ןושרג

 עמדו קוחש ןיב
ם ירפס־רכומ ילדנמ לש ותריציב םינויע

א לרוב הדוהי
 הדעצה לוקל

םירופיס
ם ירפוסה־תדוגא םע ףותישב "רוקמ" תירפס

ע ובלג .א עשוהי
 ו ר ו ה ו א

הקירפאב תולילו םימי
. תואיצמ ךפהש יאקירפא םולח :(תוריח) "ורוהוא" .תררועתמה הקירפא תשבי

. םירדהנ םימולצב םיוולמו בר יתורפס ןורשכב םיבותכ הקירפאב רויס ימשר
ר ביב שאוהי
 םימודא תוגג
ם ירוענ ינבל םירופיס
ן תיא הרוא :םירויצ

 ופי־ביבא־לת םובלא
םריעב םירבדו םישנא

ק לוחמ .לארשי ירעב הלודגה ,ופי—ביבא־לת לש הייחב הממי .ראופמ םובלא
ם יצצוח םיריוצמ םירעש העברא .הלש הקרפו הממי תנוע לכ ,םיקרפ העבראל
.תעל תעמ ריעה לש התמשנל יוטב םינתונה םיאלפנה םימולצה ןיב

תורפסל תורבחמ תאצוה

םישדח םירפס

( םיריש) ילב לש םימי
יל הנר תאמ
( םיריש) לוחו טקש תומי

ןוחמש־ןב לאירבג תאמ
ת לשלשה תא קתרנ

 בירק םהרבא תאמ
(םירמאמ)
 לארשי תודלותב תויומד
קביפס קחצי תאמ
(רעונל)

 שחנו רבדמ יריש
לארוא הרופצ תאמ
םירחבנ םיבתכ
ךיוה הדרכיר תאמ
תשרא
 הרומז לארשי תאמ
(םיריש)

______________________________________ 7

מ״עב םילעופ תירפס

73 יבנלא ׳הר ,ביבא־לת

:םישדח םירפס
עדמ
יבתכ / סקראמ לראק
תורחש
ירניבא המלש תכירעב
—  ריעצה םקראמ יבתכ ךותמ רחבמ
ם ייטסינאמוהה םישגדהה תא םיריזחמה
ת וגהב תוינויח תויעב םע םירשקתמו
.וננמז

הריש
 םרמוא םשב םירבד
 םוחנ ןב לאינד תאמ
. המדאו םדא ,ףונ יריש ,םיריש תפוסא
ל ש םירעש ירוטיע הוולמ
 יחמק לאקזחי
תשרדמ

। תרתחמה ישנא
ןמסורג הקייח תאמ ן
ק וטסילאיב וטיג דרמ לש רופיסה |

ץמוק הזכרמבש ,תיצאניטנאה תרתחמהו
^ 8■*.תוריעצ תוידוהי תומחול ■ 0 ■! ■ 0 ■ ■0 1 0  0 ■  ■0



ל אומש
ץכ

םוי
שאה

ר יעסמ רפס
תרעוס הפוקת לע

ינרע תאצוה

ג חל

הכונחה

ק נעה

דידיל

ה דידילו

* ונמ

יתנש

לע

תשן7

ת ירבעה הטיסרבינואה
ם ילשורי

ם ירפס תאצוה
סנגאמ ל"* שי׳ע

םישדח םירפס
ר ענש חספ ;ןולייא דוד
ת יברעה ןושלל ירבע־יברע ןולמ
ל ״ז לירב .מ ׳תשהב .השדחה
י ״ל 12.— .תיעיבר הרודהמ
י בתכ סש היפארגואיסביב
.םירפס רכומ יסדנמ
ת נקתהל ויתורגאו ויבתכ תמישר
י ״ל 6.— .תימידקאה םתרודהמ
ן ייטשניד .י

ה ובגמ תודוקפל תויצ לש הנגהה
י ״ל 10.— .ימואלניבה טפשמב
י חרזאה הטיפפ
ם ינויע — תננובתמה תוליעפה
י״ל 10.— .הקיטיתסאב
. ב ךרכ ,ארקמה לעפמ יבתכ
ר זעילא :רידהה .םיפוליחה רפס
ן ומלט והירמש תכירעב .ץישפיל
י״ל 5.— .ויבר .חו
 רגניוס .י
ל ש תיתכלהה הבשחמה יכרד
י״ל 8.— .ם״במרה
ם טשניוס א״ש
לתשהב םירצמ תאיצי תרוסמ
י״ל 6.— .התולש
ם ״במרס ןויגהה תוסמ רפס
. תור י״ח י״ע שרופמו ךורע
י ״ע יברעה רוקמה םע הוושוה
י ״ל 3 — .הינש הרודהמ .טענב צ״ד

 ןומיס (ןואיס ריס) הירא
. הקיתעה תינוויה תורפסב םיקרפ

י ״ל 3 — .הינש הרודהמ
ו היעשי רפס
ת אמ אובמ םע המגודל םיקרפ
י ״ל 25.— .ןייטשטוג־ןשוג השמ
ט נאק .ע
- מה לש הקיסיפטמל דוסי תחנה
.ש תכירעב .יפש .מ םגרת .תוד
י ״ל 3 — .תישיסש הרודהמ .ןייטש
. (תיעיבר הרודהמ) וטוסאק ד״מ
י״ל 3— .תודועתה תרות
י ״ל 12.— .תישארב רפס לע שוריפ
י ״ל 9.— .תומש רפס לע שוריפ
י מנוש .ש
ה יפארגוילביב) תוחתפמה חתפמ
( תוילארשי-לכ תויפארגוילביב לש

. דומע 1,040
י״ל 50.— .תבחרומ הינש הרודהמ

: תישארה הריכמה
ביבא-לת ,4 ה״אזמ בוחר ,״הנבי״



ביבא־לת "הנבי" תאצוה
ןורמקד
ם ימיה תרשע רפס
תאמ
וי׳צקוב ינבו ׳ג
םיכרכ העבראב

 625098 ןופלט ,80 יבנלא ׳חר
611856 ןופלט ,4 ה״אזמ ׳חר

 רומוהבו בר ןחב םיראותמ הב ,תיטלק תפומ תריצי
 ילודגמ דחא ידיב םיבותכ ,הבהא ירופיס האמ לילק
 רפוסה לע הסמ רפסה שארב .הילטיאב םירפוסה
.הסה ןמרה תאמ ותריציו

 םהידי השעמ ,םיטירחתמ תונומת םיוולמ םירפסה
 תרדוהמ הכירכב םיכרובמו םימסרופמ םינמא לש
.קיתרנב

 לודגה ררושמה לש תיריל־תיטויפה ותריצי בטימ

.רחבומו שדח םוגרתב

.ותריציו ררושמה ייח לע הפיקמ הריקס רפסה שארב

ת ודובע עוציב
ו כישיבכ ,רפע

חותיפו

7 4 יולה הדוהי בוחר
ביבא־לת

 625077 - דרשמ :םינופלט
912029 - יטרפ
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• רנאכמ"
תועקשה•

קשמה חזת3 !עמג וקסו

רחסמל תיזכרמה תילארשיה הרבחה
מ״עב תועקשהלו

39 םולבנליל ׳זור ,ביבא־לת :ישארה דרשמה

םיקרבמ — 816 סקלט — 615979, 614731 ןופלט

י״ל 59,000,000.00־ל לעמ :תונרקו ימצע ןוה

הישעת
רחסמ

תואקנב
םירע ןינבו חותיפ



יזכרמה ריכשמה
מ״עב

 — םילשורי — הפיח — ביבא־לת
תליא — עבש־ראב

מ״עב חוטבל הרבח
חוטיכ יקסע לכ

 הפיח ׳םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לככו

 :ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר

ד סומה
י זכרמה

הקפסאל
לש

ה עונתה
תיביטרפואוקה

לארשיב הלודגה חוטיבה תרבח

חוטבוט המ
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