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ת כשמנו תכלוה הקיתש :עשוהי .ב םהרבא
ררושמ לש

י תנש וליאכ .ותסינכ תא תוסהל ללכ חרט אל סנכנשכו ,בושל רחיא בוש שמא
, תורואה לכ וקלד ןורדסמב ,הקירה הרידב וידעצ ודהדיה הכורא העש .תרתוימ איה
ו ז המדרת רבע לא בוש יתששיג ינא .םדנ ףוסבל .תוריינב ףוס ילב שפשיפ אוהו

ם יפטונ םיימשה תועובש השולש הז .םשגה ,ךכל ףסונ .תפפור ,הלק ,הנקיז לש
.קד״דע ,תושמשה תא םישטול םימ לש םילפמ ,תונשקעב ונילע
ך רואל וירחא בוקעל יתחלצה םעפ .תעדל לוכי יניא ?תולילב בבותסמ אוה ןכיה
ת ובוחרה דחא ןרקב יתוא ספת ,ןשקע ןקיאזורפ ,ןשי דידי םלוא .םידחא תובוחר
.רענה םלענ םייתניבו ,ידגב ףנכב דימ זחאו

" תנוע לש ביבא־לת .םימו לוח ,טלפסא לש הצב וז הלפש תכפוה םימשגה תמחמ
, והשלכ ילולפא ,קוחרמ םיהו .הב םיחרופ םימגא ,אצומ אלל ,זוקינ אלל ,םימשגה
.עקר ךפהו תיקנעה ריעה ןמ גוסנ וליאכ ,םהונ ,םהוזמ
ר וריבב דמע ,ימולחב עיפוה אוה ? היה המ .תונולחה םיריפאמ רבכו שמח אל ןיידע
ש בכ אוהו ,םיהכ תופוע םינומט ויה וקיחב ,םיה־ףוחמ קחרה אל המודמכ ,ינפל
.תושולק ךייחו ,וטבמ ילא רישיה ,ינפל דמע .וכויח יתוא םיהדה .םרופריפ תא
. לכוא אל רבכ יתנשב ךישמהל ,עדוי ינאו .הרחנ לש הפר לוק ורדחמ הלוע התע
. הילע הלעא ףוס־ףוסש יאדוול בורקו ,הינא הגילפמ בוש םייתרחמ וא רחמ
ד ע ידובכ לע רומשל ינא ךירצ קר .חוטב ינא תאזב .םלעיהל הפוס יבש וז הקוצמ
.תועש תורשע המכ לש ןינע אלא הז ןיא .הדירפה עגרל
, ובל לע וידי ,הנישב עוקש אוה :חוטב ינא ,וישכע ותוא האור יניאש יפ־לע־ףא
.תורורב ויתומישנ ,רועפ ויפ ,תומוצע ויניע

ב
ה מודש םושמ ןכ תושעל ינא יאשר .ותוזח תא טטרשל .הליחת ותוא ראתל ילע
ו תוא האור ינא רבכמ .הנש הרשע־עבש ול ואלמ אל וליפא ,המלשנ ותרוצ יכ
.הנתשי אלש ימכ ,הנתשמ־אלכ
ו ינפ ,הסוחפה ותלגלוג .הענכהב היוטנה המילאה ותמוק ,ווגב וז הלק תופיפכ
ם יעקושמה ,וחצמב םיחרופה תורגבה־יעצפ .העמיק םימטמוטמהו םיבעה ,םיסגה
.ויפקשמ .תודודקה ויתורעש .ןקז־תמולפ לש רחרחשה םתוחה .וייחלב
ה עד .אוה לכש־הפרש תוירבה םירובס :שארמ תאז זירכמ ףאו ,רוריבב ינא עדוי
־ףוס ירהש ,ךכב תודוהל ינא ןוכנ ,ינאו .הל תופתוש יתונב ףאו ,וז איה תיללכ
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י תיברה .דיעמ וניא ילש יתעד־תולילצ לעו ,יתוא ריגסהל ידכ וב ןיא ףוס
ן יא ,ללכבו .הנואת אלא וז ןיא :םכל עבשנ ינאו ,ןודינב תיעוצקמ תורפס אורקל
־ ףא ,הנהו .תומילא לש ףתושמו קד וק אלא חתמנ אל וניבל יניבו ,יל המוד אוה
. עג אוה לובגה לע .אוה לובג־הרקמ :ןעוטו רזוח ינא ,ללכ אריתמ יניאש יפ־לע
ם יתעל :רמוא ינאו .ויניעב תופוכת ץיצהל ןמדזמ יל קר ןכש .ויניע :היארהו
.תרדוחו ההכ תויח ,וטבמב והשמ קלדנ (ינא הדומ ,תוקוחר םנמא)
— ויניע קר אלו
— ןכ־יפ־לע־ףאו

ו נייה רבכ ןכש ,רורא סנ ןימב ,תועטב ,ןווכתמב־אלש דלונ .יל אוה םיגוקז־ןב
.הנקיזה ףס לע םיכרוד ,ינאו ומא ,ונינש
א לפנ ,דאמ ךורא ,ךר ביבא .ינורכזב בטיה םירומש ותדיל םדוק הלא םימי

ק יספהל טילחמה ,הריש יצבק השימח םסריפ רבכש ררושמ ,ינאו .דחוימב
ק ר ןכש .רומג שואיי ךותמ ,יונישל תנתינ יתלב ,תצרמנ תואדו ךותמ תאזו ;בותכל
.קותשל יל יוארה ןמש ימצע ינפב יתידוה ביבא ותואב
— יל דבא ןוגינה
. לכה תא לוספל .המיא ילע ליטהל ,רבכמ יתוא שאיל ולחה םיבורקה ידידי

ר תסב .יתוא ופירטה ,יתעד תא ולבליב םיריעצה םיררושמה לש םישדחה םירישה
: יתרמא .יתבתכ רשא לכמ עורגה תא בותכל ידיב הלעו ,םחורב בותכל יתיסינ
ת אזה הקיתשה תובקעבש אלא "?ךכב המ יכו ...קתוש ינא האלהו ןאכמ ,ןכבו"
, ברעה לש תונושארה תועשב ונבכשמ לע םילוע ונייהו שי .בוטה רדסה שבתשנ
, לבה לש תואצרהב ,םיסוחד הפק־יתבב םימלש תוליל תולבל םיאצוי ונייהו שי
.םיססוג ,דובכ~תואת ילוכא ,םישישק םינמא יסוניכב
ט טושל הברמה ,ינאו .החירפ־ףוטש ,תולק תוחור אלמ ,ךשמתמ ,אלפנ ביבא ותוא
, רכתשהל שקבמ .ןוילכ ילע רזגנ וליאכ שואייו תושגרתה זוחא ,בושו־הגא ,ריעב
ח דבתמ ,הריש לש תורשפא לטבמ ,יתקיתש לע םיברב זירכמ .החלצה אלל ךא
ת ולילבו .תודוותהל ,טפטפל ,קוחצל הברמ ,הרגתמ ,םיריש תובתוכש תונוכמ לע
, (רכו תירוביצ הרובחת) לבה לש םיאשונ לע םינותע תוכרעמל םיבתכמ בתוכ
.םירוסייבו הדיפקב שטלמ ןונגסה תאו
— יופצ־אלה ןוירהה ,עתפלו

— הזה ןויזבה
ר גתסהל ונוליחה רחא ,לייטל וניברה הליחת .רבדה ונל עדונ םינושארה ץיקה־ימיב
ה שישקה םאב המיאב וטיבהש ,תונבה ינפל הליחת ;םילצנתמ ונייה ףוסבל ,תיבב
ה קיתשב טיבהל ואב רשא ,םיקוחרה החפשמה־יבורק ינפל רחא ,תכלוהו תחפותה
.דלונה ךרב
ה ביש וקרז רופכ לש םיסיסר .אפוק רירגס־םויב ,ףרוח לש ומוציעב הלח הדילה)
.(ונתניגב רשא אשדה־תמיתחב
ובריה ,ונעמל עבצא ופקנ אל תונבה) .קוניתה םע תיבב םיאולכ ונייה התע
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. תאזה הדילה האלפנ המכ :וזל הז רמול ונייה םישקבמ .(תיבה ןמ תאצל דחוימב
ד יל ,תולילב תירורהסה המיקה בוש .הרסח שוריפב ,תובהלתהה התיה הרסחש אלא
ם יססונתמ ויהש םידבכהו םיחלה םילותיחה ןיב ,תוריקה לע ץעה לצ יטוטריש
.ולשכ וניכרב .ןואכיד ךליה לכה .םירדחה ךרואל לבח לע
ך ותבכ יורש ,ויתוחראב היה רגפמ .תודבכב ,תשגרומ־אל תויטאב .ללועה חמצ שרח
ש חור ,רופא ףוע לש לזוגכ ותוא ינא רכוז ,רוחאל ףיקשמ ינאשכ ,התע הנה .ןויפר
.יתטימל הכומסה הנטקה הטימה ךותב םישולחה ויפגב
ם ושמ .תונבה אלא יתדשח ינא אל .הנושארל דשחה הלע וייחל תישילשה הנשב קר
: תונבה ורמא ,דבכ חמצ ,ןח־רסח ,דאמל דע םגמגמ ,ויתועונתב רגפמ היהש
ם ישקבמ ,וינפ־רתסלק תא תונקדקדב םינחוב ויה ונידידיו .לכשרדפר אוה ירה
.אטבל ונזעה אל רשאל םירורב םינמיס אוצמל
ת כעוד התיהש ,ומא לש היתולחמב יתייה דורט .בטיה רכוז יניא וייחב וז הפוקת
א לא תרחואמה הדילה רחא הרתונ המצע איה אל ןכש .תוריהמב תכלוהו

ך להל הסונא ,רבדמ ךות לא ונתאמ תקחרתמ ,הב תופצל ונייה םיצלאנ .הידירש
.תילולפאב ,םימודמיד־רואב םלעיהל ,תוממושו תוחיחצ תועבג ןיב לא הדבל
.יונישה רכינ םויל םוימ
י שנאמ שיא ירחא ךורכ אל ,תוכילה־דבכ .ומא התמשכ דליה היה םינש שש ןבכ
ד ימת .ינמלוח אל ןפואו־םינפ־םושב ,םלוח אל ןכ־יפ־לע־ףאו ומצע םע יורש ,תיבה
.דעור אוה ,ורעשב ידי ריבעמ ינא םא .תומיא אלמ ,הולש־־רסח ,ךורד
א ל םאה לש התוקלתסה .תכפהנ ינושלש אלא .םותי :הלמחב רמול יתייה הצור
. ילש תעד־רוזיפ לשב המצע הרובקל ונמע ררגנש ףא לע ,םשור לכ וב החינה
ה מכ ,תאזמ הריתי .תטלחומ התוקלתסהש ןיבה וליאכ ,הילע לאש אל םלועמ
ה מכ רחאל וניליגשכו ,תיבב תורוזפ ויהש היתונומת לכ ומלענ התומ רחאל םישדח
ה יה רבכ ,ונינפשכ .תונפל ונא םיכירצ וילאש ונרעיש אל ונל רסחה תא םימי

־ ץעל תחתמ ,הניגה תאפב ;הרובקה םוקמ לא ונתוא ךילוה ךשוח־םרטב .רחואמ
.תונומתה ירזג ,הנשי תילטמב םיכורכ ,ןשונ דיס־רוב ידירש ךותב ,הפצפצה
.תוצצורתמ תונטקה ויניעו טהלב םגמיג ,םיפנעל תחתמ ,ונינפל דמע הכורא העש
— רבד רבסוה אל ןכ־יפ״לע־ףא
.ןטק שונא ונינפל וניארו םייניע ונחקפ הנושארה םעפב
ו די־קרפב הקזחב יתספת .דלונ זאמ הנושארה םעפב ,וב יתיכהו יתקפאתה אל ינא
.(?ותוא וכיה המל) תונבה ותוא וכיה רחא .וינפ לע רשי יתיכהו

— ןיבה אל אוה
ו הונררגו ותוא ונמקה .המדאל לפנ ,תוכבל לחה רחא .תוכמה תא לביק המהדתב
.הרזחב
ת א ףסא .תוניפה לכב טלוש ,תיבה תא בטיה ריכמ דליהש יל ררבתה הנושארל
ו ל אצמ הניגב וליפא .תוקיתע תופטעמל רדח ,םינשי םימובלאמ ומא תונומת
וזה הנטקה הניגבו ,הזה תיבב םירג ונאש הנש םירשע הז .יתרכה אלש רתס־םוקמ
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י תנחבה אל םלועמ ךא ,הבחרלו הכראל ,םיבר תוליל שפנ־תקוצמב יתעספ

.רפרפא בוזיאב ןקוזמ ,רויח—יובכו קיתע דיס ןאכ ץבצבמש
ו נייה אל ,תונבה יתשו ינא ,ונחנא .עדוי יניא ןיידע ? םינושאר םינמיס הלא ויהה
- יא .ונילע טימיש הירורעש וא ןויזב ינפמ קר ונדחפ .העש התואב ןיבהל םינכומ
.וילע ךכוסל ונשקיב תוחפל םלוא ,ותוא ןימטהל היה רשפא
—ואשינ אל ןיידע תונבה—וניבת הנה
ע ובשבו ;ריעה רוורפב רפס־תיבב הנושארה התיכל ותוא יתסנכה הגשה תישארב
־ תיב רעשב ול ןיתמהל תנמ־לע הדובעהמ יבוש תא יתמדקה וידומילל ןושארה
.םידליה ול ולכנתי אמש יתייה ששוח .רפסה
. םויה ירהצב ,םיטהול לולא־ימש תחת ,יפכב ופכ ,תודבכב ידיל ךלהמ אוה הנה
ה מהנה ,טעמ קושפ ויפ ,ועבוכב קומע בוחת ודקדק ,ומכש לא קובד שדחה וטוקלי
א לב ,הציצח אלב ,קחרמ אלב םלועב תוננובתמה ויניע ,ויתומישנ לש הלקה

.תימינפ תיווז
ם ילטונ ,וילא םינכור ,ידי תא םיצחול ,ילא םישגינ ,םהיעבוכב יל םיפפונמ םירכמ
, םהילא םירמ היהש רוכעה טבמה .ךייחל םישקבמ .התוא םיצחול ,הנטקה ופכ תא

.רומג טוידיא ,טוידיא .םתוא איפקמ היהש
א ל םידליה .אוושל ויה יתוששח .ומצעב התיבה בושל ול יתחנה םימי עובש רחאל
.שארמ דדובמ היה אוה ,ותוא דדובל חורטל וכרצוה
ו שקיב וליאכ ,ןהב וקחד וליאכ ,תוליהבב ,דחא םויב ,תונבה ואשינ הנש התואב
.ויה תוריעצ ןיידע ירהו ;תיבה תא שוטנל
ה נטק ,הלוליה־תביסמ ונתיבב תכרענ התיה אלש עובש רבע אל .המוהמ לש הנש
י תשלוחב ינאו ,ותוא ריתסהל ינממ תושרוד תונבה ויה ןהיניעב תועמדב .הלודג וא
.םיה־ףוח ךרואל ךלהמ ,תודשב ,תובוחרב ומע טטושמ ,ימע ןלטונ יתייה .ןהל יתינענ

ד בלב ינא ,רמולכ ;םינושארה םיבכוכב ,שמשה תעיקשב םיננובתמ .ונייה םיקתוש
ו לחהשמ ךא .עקרקב םישובכ וינפ ,העונת אלל ידיל דמוע אוה וליאו ןנובתמ
ק פואב ונמתסנ םינתחה .תיבב ראשיהל ונצלאנ ,ץובל ויה תודשהו תדרל םימשגה

ן שע דומעב הלע ולוכ תיבהו ,םהירבח־ירבחו ,םהירבח םהירחאו ,םיבע־תרשחכ
ו ילע תדדונ ותנש התיהשמ ךא ,תותרשמה ןוטיקב ותוא ונאבחה הליחת .קוחצו

ר חא ,םיאבבו םיאצויב טיבמו ולש המ׳גיפב בשוי היה .חבטמה לא ותוא ונבנגה
.םיניכסה תא וידיב ונתנ רחא ,דבלב תויפכה תא הליחת :םילכה תא בגנל דמענ

ל ש תוכנפ אשונכ הליחת .הלומהה דקומ לא ,םיחרואה־רדח לא ול רדח טא־טא
ם ירורפג טישומכ ,תונטק תויסוכב גזומכ רחא ,םיחולמ םימסיק וא םיקתממ
ת ררתשמ התיה הלק הקיתש .והארמל םיעתרנ םיחרואה ויה הנושארל .םירעוב
ן ולחה דיל דמענ ,ומוקממ ףעזב רעננ היה םינתחה דחא .הקותמ המיא ןימ .רדחב
ל וק אלא עמשנ היה אל רדחב תררתשמה הממדב .הלפאב טלפמ שפחמ ,ךושחה
ו תכנפ ,השק תויגיגחב ,שיאל שיאמ ךלוה היהש ,דליה לש תושגרנה ויתומישנ

.חולמ םסיק וא הירכוס לוטיל בריסש שיא היה אל .וינפל תטשומ
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ו יתוריש .ותוחכונ יפלכ תונחלסו השלוח וליג תונבה .וילא לגרתהל ולחה ןמזה םע
, םלוכ לע טלתשמ ןויפרש העש ,הלילב תרחואמ העשב ,הנה .םייחרכהל ויה םינטקה
ה לגמ היה ,םסבתנש ,םיבוסמה ןמ והשימ .שדח רוא םהל םיפסוא ולש וינפ ויה
ה יה דליה .תוכורא וילא רבדמ ,הקזחב ותפול ,וילא ותוא ךשומ ,דליב ןינע עתפל
.תורפאמה תא קירהל ךלוה רחא .םמוד טבמ ויניעב ,ותוא תותפולה תועורזב אפוק

.תיבב ונדבל ונינש ונרתונ רבכ ,הנש התואב ,ץיקה ףוסב
ת חתמ ,םיירהצה־רחא תועשב .בא שדוח עצמאב ,דחא םויב ןהל ואשינ תונבה
ו שרשיר םילמק םיצוק .ונתיב תניגב הלודג הפוח הדמע ,םיקומעו םילוחכ םיימשל
. קנחמל דע יתייה שגורמ ,המ־םושמ ,ינא .ופסאנש םידידיה תורשע לש םהילגר תחת
ח כונ היה אל דליה .ףרה ילב עמוד ,קשנתמ ,םלוכ םע קבחתמ .יברקב רבשנ והשמ
ב רעה תועשב קר .ותוא קיחרהל גאד ,םינתחה דחא רשפא ,והשימ .הנותחב
, םוקמה תא ובזעש ידידי ינורחא לע הלתנ יתייהש העש .ותוא וריזחה תורחואמה
, הניגב םיבצומה םיכוראה תונחלושה דחא דיל בשי .ותומד תא עתפל יניע הדצ
ל ש תיקנע הסורפ ופכב .וראווצ לע וכרכש המודא הבינעל טרפ ,לוח־ידגב וידגב
ו יניעו ,הדמח אלב סעול .ויכרב לע הטומש הכלכולמה הפמה ,ודיל הבחתנש הגוע
.ונלש ץעה יפנע ךותב ךבתסהש בוהצה חריב תויולת
.ודקדק לע תולק יתקלחהו שרח וילא יתשגינ
.ופכמ הטמשנ הסורפה ,לבלבתה אוה

...הפי חרי ?רמאנ המ ...הזה חריה—יתרמא
.םדוק והאר אל וליאכ חריב טיבהו רזח אוה
ת וטחממו םיקורמת יקובקבש ,וילש תיבב ,הז דיל הז ,םיפתושמה ונייח ולחה ךכ
.דדוב ,לכש*הפר דלי—אוהו ,קתשש ררושמ—ינא .ויתוניפב םיללוגתמ תועורק
.ינפל דמע תודידב ךותמ ,הנה
.תילכתב תאז ןיבמ ינא התע
ע ובשה ןמ רבכ .רובידה תא ביחרהל ךירצ ינא ןיא התיכב ותודידב לע ירהש
ת א אוצמל היה דיתע םש ,רדחה יתאפ לא ,ןורחאה לספסה לא גוסנ־ףחדנ ןושארה
ו ל ןיאש ימכ ותוא םיאור רבכ םירומהו .םידימלתה ראשמ שורפ ,יפוסה ומוקמ

.הנקת
ס וסיה לש תלשורמ המיתחו .הכרעהל ןתינ אל :דימת בותכ היה ויתודועת לע
 .תותיכה םלוסב ספטל ול וריתה ךיא המת ינא םויה דע .ןוילגה הצקב תחרסנ

ה תואב תישילש וא הינש הנש דומלל םעפב־םעפכ ראשנ היהש יפ־לע־ףא ןכש
ד סח אמש ינא ההות .םדקתהל ול וחינה הב תויטא התואב היה םדקתמ ירה ,התיכ
.םינשיה יריש תא ובהא רשא םירומ ויהש רשפא ירה .ימע תושעל ושקיב
—םהמ קמחתמ יתייה בורה־לע
—ינפמ קמחתהל םיחרוט ויה םה ףא

.םתוא םישאמ ינניא
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־ תיבל עיגהל דימת יתרפיב ,םירוהה תשיגפ םויב ,שגפיהל םיצלאנ ונייהש העש
ם ירומהו ןינבה לע תטלתשמ הבישחש העש ,םינורחאה ןורחא ,רחואמב רפסה
־ הדשכ תועורפו תוקיר תותיכ חכונל םהיתואסיכ לע חוכ אלב םילטומ םיפייעה
.הרקתה ןמ ןויפרב תולשלתשמה תומורע תורונל תחתמ ,לטק
י רהש) יתביש־תמער .ידיב הכועמ דבלה־תעבגמ ,בנגתמכ םיחתפב עיפומ יתייה זא

ם א וא בא ,םירוהה ןורחא תא םהיתומוקממ המיקמ התיה (יתראשה המערה תא
ם יטישומו ,תושולק ילא םיכייחמ ,םהיניע תא ילא םיאשונ ויה םירומה .םיריעצ
.הכר די יל
.םהינפל יתייה בשיתמ
? יל שדחל ולכי המ יכו

.יתוהז תא וחכשש עריא
״? ימ לש אבא ,ינודא״
.עתפל ץחלנ יזחו םשה תא רמוא יתייה ינאו

ל ע שאר םיכמות ,יקנה ,קלחה וסיטרכ תא םיפלוש ,םהיתוריינב םילעלעמ ויה
:הרמוחב םילאושו םייניע םימצוע ,םהידי־תופכ

״? יתמ דע״
.הוקת דוע הרתונ אל ירהו ,וב וקיזחי יתמ דע ,רמולכ

.קתוש ינא
* רצוק תא הריבגמ התיה ץוחב הכישחהו רשפא .םהילע תטלתשמ התימ הזגור
. רחא םוקמל .םיעדוי םניא ?ןאל .םהמ ותוא לוטאש עיגפמב םה םישקבמ .םחור
...דסומב ותוא אולכל ךירצ ילוא
ע ירפמ וניא ףא .הנכס וב ןיאש םמצעב םידומ םה .תגגופתמ םתמח טא־טא לבא
י ניעב תורושק ויניע .האלפומ תוניצרב בישקמ ,ךורד אוה דימת ,הברדא .ללכ םהל
.וירועיש תא ןיכהל הסנמש המוד ףא .הרומה
* רדח ,לע טבמ בנגהב ףיעמ .הכר הסיע ךפוה אוהש דע יעבוכ תא ללוממ ינא
 ירויצ—חולה לע .תונורפע תרוסנ ,םיעורק םיפד ,תופילק ירייש עורזה התיכה
ר וזעל חיטבמ ינא תוטושפ םילמב .יניע תא תועצופ תונטק תועמד .םיעגושמ
.לובג־דלי אלא וניא ירה ,שאונ רמול ונל רתומ יכו .ומע דומלל ברע־ברע .ןבל
ת ועש ומע בשוי ינא חותפה רפסה ינפל .שואיי ףקתנ ינא ,ברע תעל ,תיבב ךא
ת ופצ יתולמ ךא ,ומוקממ זז וניא ,ידצל אפוק אוה .רבד הלעמ יניאו תומימת
ת יצחמכ בשוי ,ורדחל רזוח אוה ףוס־ףוס וחינמ ינאש רחאל .םיבר םימ לע ןמשכ
.ולעונו וטוקליב ןחינמ ,ויתורבחמ רגוס רחא .וירועיש תא ומצעב ןיכמו העשה
ה ארמל םהדנ .ויתורבחמב שפשפמו וטוקלי תא חתופ ינא ,ןשי ודועב ,םירקבבו שי

ם ינמיס ,ןובשחה יליגרת הארמל להבנ ,תוקוחר תויזה ינימ ,בישמ היהש תובושתה
.ןויגה לכל רבעמ ,תונדקשב םיטטרושמה םירז

ה קיתשב תכלל תנמ*לע רקוב לכב םק אוהש ייד .וילע לבוק יניא .קתוש ינא ךא
.ןורחאה לספסה לע תבשל ,רפסה־תיבל



ו1תכשמנו תכלוה הקיתש

ך לוה אוה הממדב .ולאוש יניא ינא ףא .רבד רפסמ היה אל רפסה ־תיבב ומוי לע

ת יששה וא תישימחה הנשב המודמכ ,הרצק הפוקת התיה .בש אוה הממדבו
ל ב .וב תוכהל ולחהו ותוא וליג וליאכ עתפל .םידליה ול ולכנתה הב ,וידומילל
ו ליאכ ,ורשבב םיטבוצו הקספהב וילא םישגינ ויה ,םללכב תודליהו ,התיכה ידלי

ן כ־יפ־לע־ףא .םיאפר־לצ אלו םדו־רשב ,אוה םייק ןכאש ןוכנ־לא קודבל ושקיב
.ךכ לע יתדמע ינא ףא ,רפסה־תיבל תכלל דימתה
.ושפנל והוחינה בוש .ולדח תועובש המכ רחאל
ל א ארקנש יתייה רובס .ריגב תוקבואמ ויה וידי .רפסה־תיבמ שגרנ בש דחא םוי

ן רות הנמתנש רפיסו ותמזיב ילא שגינ ברעב .הלילשב בישה אוה לבא ,חולה

.התיכה
ו רבע .בויחב הנע .אוה התיכה ןרות ןיידע םא ותוא יתלאש .םימי המכ ורבע
, תונרותה תא אוה בבחמ םא יתלאש .ותונרותב קיזחמ ןיידע אוהו השולש־םייעובש
ו פיסוה וינפ .ץוצינ קלדנ ויניעב .טלחהב הצורמ היה אוה .ול השק הניא םא
ר יג ירזג םג םיינוהמתה םירועישל ףסונב אצומ יתייה ,רקוב תעל ,וטוקליב .זוכיר
.תוילטמ יתשו
ם יקודה םיסחיו ,התיכה ןרות שמיש רפסה־תיבב ןורחאה ומוי דעו זאמש יל המדנ
ה יה םעפב*םעפכ .והשלכ ודדיתה ףא תונורחאה םינשב .שמשה ןיבל וניב ורשקנ

ק פס .םירומה דחא ריתוה רשא הת סוכב ותוא הכזמו ונוטיק לא ותוא ארוק שמשה
.םהיניב ורשקנ םירשק ינימ ,ןכ־יפ־לע־ףא .שממ לש החיש וחחוש םא בר
ע דוותהלו אובל ינתפחד חור וזיאו רפסה־תיבל ךומסב יתנמדזנ דחא ץיק־ברע
ה צריפ ךרדב רפסה־תיב לא יתרדח ,לוענ היה רעשהש ןויכמ .שמש ותוא לא
ל ש ונוטיק לא יתעלקנש דע ,םיילולפאה ,םיקירה תונורדסמב יתטטוש .רדגבש
י תיארו תוגרדמ שלש־םיתש יתדרי .תולעמה־םרגל תחתמ ןומטה ןוטיק ,שמשה

.ותוא
, המוק־ךומנ שיא .וביבס הלפא ,ויתחת תוסונכ וילגר ,שגרד לע בשוי היה אוה
.ויכרב לע חנומה תשוחג־סט תוזירזב חצחצמ ,דאמל דע רחרחש
ע ז אל אוה .דליה לש ומש תא יתמגמיג ,ןוטיקה לא יתקחדנ ,יתעבגמ תא יתרסה
. םיברעה דחאב ותוא דוקפל יתייה ךירצש רעיש וליאכ .עתפומ הארנ אל .ומוקממ
ו ינפ לכ .וינפ לע חורפל ךויח לחה ,הלמ רמאיש אלב ,עתפלו ,ילא וינפ אשנ אוה

.ישירח ךויחב וכפתשנ
."ינב תא ריכמ התא" :ול יתרמא
ת א חצחצלמ ודמע אל וידי .וינפ לע דקרמ ךויחה ןיידע ,ושארב ןהניה אוה
.ויכרב לעש תשוחנה־סט
"...בוט דלי ? אוה ךיא״ :ותוא יתלאש
.ודקדק לע הרוה רחא ,והשמ למלימ .ןויפרב וטמשנ וידי .אפק וכויח
"...עגושמ ...ןכסמ דלי"
.תונקדקדב יתוא תונחוב ויניעו ותחונמל רזח בושו
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י תדביא אל םלועמ .בזכואמ ךכ יתייה אל םלועמ .יבלב הניצ .הקיתשב וינפל יתדמע
א לב ,רוחאל יתוגוסנ .ויכרב לעש תשוחגה־םט תא חצחצל בש אוה .הוקת ךכ
.םולש רמול
ו נייה רבכש ,דליל תדבעושמ יתעד התיה הפוקת התואב רבכש ךכמ דומלל ןיא

, תעד־רוזיפב ,קוחירב ומע יתייה גהונ .ןוכנה אוה ךפיהה רשפא .הזב הז םיכבוסמ
.םירחא םירבדב הגוה
—ימצעב יתייה הגוה
—ימצעב ךכ קוסע יתייה אל םלועמ

. הב דומעל יל היה לק הכ .הב יתדמע ,הנה .תיפוסה יתקיתש וז .יתקיתש ,תישאר
ר רועתמ .םייומס םיעוגעג ינימ יב םילוע םימעפל ,תמא .יתבתכ אל תחא הרוש
.ויתס בושו .ויתס :לשמל ימצעל שחול ינא .ןוצר
.לכה הז ךא
 התא שקבמ ...רתסב ךלצא םקרנ והשמ ...ןכתיי אל ,ורמא .ששגל וסינ םידידי המכ
.עיתפהל
. אל שוריפב ,אל" :קוחצ־תבב רמואו רזוח ,תנבומ־אל תושגרתה ףקתנ יתייה ינאו

."יתבתכ ילש תא ינא
ד בלב תחא םעפ .הקיתשב הלבקתנ ילש הקיתשהו .ונימאה ףוסבל ,וקפקיפ הליחתב

־ ךרדבכ יתוא ריכזה .םוכיס ןיעמ ןותעב םסריפ (ריעצ םדא) והשימ .התוא וריכזה
י תוא הניכו רזח הקסיפ התואב םיימעפ .תורקע—יתקיתשל ארק .לוזליזב ,בגא

— רקע
.יל חינה רחא
.יתייה וילש .תפכיא אל יל לבא

—יביבסמ תאזה הממשה
—שביה רבדמה
—הפשאו םינבא ילג

ל כ .םירבדה ועיגי ךכ ידילש יתרעיש אל םלועמ .ילע לופיל הלחה הנקיז ,תינש
ע קתשמ ינא ,החוראה רחאל ,ברע םע ךא .יל חונ—תובוחרב ךלהתמ ינא דוע
־ תמ ,קתושמכ לטומ ינא הנהו הלק העש רחאלו ,ןותע וא רפס קבוח ,הסרוכב
, םילגרה תנקיז הארמל שדחמ םהדנ ,ידגב תא םירוסייב טשופ ,םק ינא ,הצחמל
א ורקל יתוליחהש ,םישלב־־ירפס יקיחבו הכימשב לברכתמ ,הטימל ימצע ררוג
.תוטיהלב

 ,האירק ךות ,טא־טא .הדובא ,השלח הניגנמ תעקוב וידארה ןמ .המלש הממד תיבב
.קד בוזיא הסוכמ הלודג ןבא יתטימב תויהל ינא ךפוה ,תעדה־חסיהב
י נא ךירצ .יקיחמ םירפסה םירשונ תוצח רחאלו ,וידארה םימדמ לילה תוצחב
י תעש האב זא .רדחב קלודה רואה תא ינממ ריסהלו קתושה וידארה תא תובכל

ע גונ ,הדדמ ינא ,םיבאכ־זוחא ,תוועמ ;תמ ףוגכ הטימהמ חנוצ ינא .הארונה
.םירותפכב יתוחוכ תיראשב
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ר פסל ינא ךירצ ןאכ .ןורדסמב וידעצ לוק תא יתעמש ,תוצה תעשב ,דחא הליל
ל יכשה אל םלועמש םישק תומולח םולחל היה הברמ .התיה תדרטומ ותנשש
ה יהשכו ,ותטימ לעמ דימת־רנכ תרעוב הנטק הרונ התיה ךכיפל .םתוא רפסל
ת ומוצע תויומכ הקיקשב עמוגו חבטמבש םימה זרב לא וידעצ רישימ היה רועינ

.וידחפ תא תוטיקשמ ויהש ,םימ לש
ת ובכל ויתירוהו ילא ול יתארק ,ותטימ לא רוזחל רמאו התשש רחאל ,הליל ותוא
ה סכתנש רדחה חתפב ותיללצ תא רכוז ינא ןיידע .וידארה תאו רואה תא
ך שוחהו רואה ןיב דירפמה וקב .ןמש ורשב האמ חמצש יל הארנ עתפל .הלפאב

.טעמ רועפה ויפ הארנ
—ול יתידוה

ו ל יתארקו וידעצל יתברא .תיבב בבותסהל לחה בוש ,תוצח תעשב ,אבה הלילב
.רואה תא תובכל תינש

—הליל רחא הליל ךכו
ר יסמ היהש לוקו רואב םתליחת .םהב יולת יתישענ .יתוא ףיקהל ויתוריש ולחה ךכ
...יל המדנ ,הרשע״שלש ןב ? היה המכךב .םירחא םירבדב םכשמהו ,הליל תוצחב ינממ
ג וחל יתטלחה ינאו םינש הרשע־שלש ול ואלמ איהה תעב .רוריבב רכוז ינא ,ןכ
י תננכית .הרומג הקיתשב ותדלוה־ימי לע חסופ יתייה זא דע ןכש ,ותדלוה־םוי תא
, ותתיכ תכנחמל ימצעב יתנפליט .ונל אצמית םא ,החמשב ,הבחר דיב ,האיכ גוחל
ו משב יתחלש ותתיכ ירבח לכל .יתנמזה םלוכ תא .םירומה ראש לא יתרשקתה ףאו

.תונמזה
.קחודב הנש הרשע־תחא ינב .ונממ םיריעצ ותתיכ ידלי לכ ,תמא

ה עיפוה ,תזגרנו הכורא היפיצ ירחא ,תורחואמה רקובה תועשב ,דעוימה תבשה םויב
ם הידיב םיפפונמ ,םיכחגמ םידלי הרשע לש הנטק הדע ,תחא־תבב ,ונתיבב
ת חא ףא .אובל ומצע חירטה אל דחא הרומ ףא .ןבל ריינב תוזורא תונטק תוליבח
.ונילא אובל הזעה אל תודליה ןמ
: שחל ףא והשימ) יתביש הארמל דאמ ואתשה ,הלודג הכובמב ידי תא וצחל םלוכ
י תוא ונחב .וב ורקיב אל םלועמש תיבל סוסיהב וסנכנ ,(?ולש אבס הז םאה

. ותעדב יופשה םדאכ ינא גהנתמש וארשמ םתעד החנ הרהמ־דע .תונקדקדב
—ורתוה תונתמה ירושיק
־ לתלותמ ,דחא דלי דבלמ .תוטורפ־הווש רמלק :הנתמ התוא ואיבה םלוכש ררבתה
ם ג םא—דולחו ןשי רלוא השוב אלב שיגה רשא ,ררושמ לש תומד ,והשלכ רויח ,רעש
.תיללכ תובהלתה ררוע המ־םושמ רשא ,םיבהל־ברו תודימ־בר
א יבהש ןטקה ררושמה ."חלצהו הלע" חסונב הקתפ הדומצ התיה תונתמה לכל
.ןחב םייושע םיזורח המכ ףיסוה ףא רלואה תא

.הבר תוחיתמב ,הימודב תונתמה תא ףסא אוה
.רפס איבה אל דחא ףאש יתהמת דאמ
—וארקל לכוי אלש וששח וליאכ
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ח וניקל .תוירכוסו ץימ ,תוגוע ,םיכירכ יתשגה ידי־ומב .דחא לכ םע יתחרט בטיה
ם ימסרכמ ,תוסרובבו תופסב ועקש ,םיחרואה־רדחב ורזפתה םה .הדילג יתקליח
ם וקמה תא םיקדוב ,ביבס ףרה ילב תוטטושמ םהיניע .םהל ןתינ רשא תא הממדב
.הביס־אל־לע םהיניב םיקקחצמ םעפב־םעפכ .םהילע דושח אוה וליאכ
ד חאכ אלא החמשה לעבכ אל ,רדחה תניפב אסיכ לע םימשמ בשוי היה ילש ינב
.תולפשומ ויניעש אלא ,טאלב םסרכמ אוה ףא .םיאורקה ןמ
, תמאבו .םהמ שורפל יתזרדזה ךכיפל ,םידליה לע דיבכהל הלולע יתוחכונש יתרבס
, המ־ןמז רחאל .רדחב לחלחל לחה קוחצ .התפר םתוחיתמו הלק העש הרבע אל
, חיטשה לע םהיברגב םיללותשמ ,םיילענ־יצולח םלוכ תא יתאצמ ,רדחל יתסנכנשכ
ת ספרמב ויתאצמו ושפחל יתכלה .םהיניב היה אל אוה .תוסרוכה לע םיצפקמ
.םהילענ תא חצחצמ תירוחאה
—ןרותה ינא :יל רמא
ם ישבוכ ,םידגב יעורפ ,םהילענ תא ולענ םה .ולש תדלוהה־םוי תביסמ המייתסנ ךכ
ה עשת ורתונ רדחב .וקלתסהו ,ידי תא וצחל ,םטבמ תא ילא ורישיה רחא .םקוחצ
ו תוא לאש ןאיבהש ןטקה ררושמה ,תובהלתה ררועש ןשיה רלואל רשא .םירמלק
.ןריזחה אל םלועמש רבתסמו ,םימי עובשל םוקמבחב
ף או םייעובש ורבע אל ירהש ,ימצע לע ןגהל ידכ הלא םיטרפב ינא חרוט ,הנה

ה שע אוה .תוחצחוצמ ןיתאצמו תספרמה לע ןתוא יתחנה ,טושפ .חצחיצ ילענ תא
ו אב םירחא םילגרהו .ילשו ולש—לגרה עבקנ זאמו .רוהריה אלל ,םלש בלב תאז

.ויתובקעב
ת ורחואמה םיירהצה־רחא תועשב בש ינא .ילענ תא ץולחל ומצע ליגרה ,לשמל
ע יפומ אוה הנהו .םיבתכמה תא חותפל ידכ ןורדסמב לספס לע בשיתמ ,יתדובעמ
ת א חינמו ילענ תא ץלוח ,םיכורשה תא חתפמ ,ילגרל ףפותשמ ,םירדחה דחאמ
.תיב־ילענב יתופחי
—המ־ןבומב ילע לקמ הזו
י נא ןיאש תונצנצ .ךלוהו לזאה ילש יחוכ תמועל ,ויתועורזב חוכ שיש עתפל אצמנ

ך כו .הרזעל וקיעזמ ינא דימ ,ריקה ןמ ףולשל לוכי יניאש םירמסמ ,ןחתפל חילצמ
."תומא טעמ דוע .שלחנ ינא וליאו ,קזחו ריעצ התא" :ול רמוא ינא
ך ויחו ,םהדנ דמוע .לוחיה״רבד לכעמ וניא .ומע ןיא חדבתהלש יתיאר רבכ לבא
.ויתפש לא אב אל
ב יטימ אוה ילש תויוחילשב .הנומש ליגמ רבכ קירהל לגרומ אוה הפשאהדדפ תא
ב שוי וניא וירועיש לע .ודיב ויתותע .ןותע תונקל ,תוירגיס תסיפח איבהל :ץורל
ל ע תומלש תועש לטומ .ארוק וניא םירפס .ול ןיא םירבח .העשה תיצחממ רתוי
ק ר םיאור ןולחהמ .טקשו קיתו רוורפב ונא םירג .יב וא ,ריקב ןנובתמו ואסיכ
־ רוג ול יתאבה םעפ .דלוס אוה םייח*ילעבמ ?השעי המ .וילש בוחר .רדגו םיצע
ל ע רעצ הליג אל ףאו .ועמשמכ־וטושפ .ותוא דביא םימי עובש רחאלו ,םיבלכ
לכ לש ומוקמ ןכיה ,תיבה תא םירדסמ ךיא ותוא דמלמ ינא ? השעי המ .הדיבאה
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, ןוראב ידגב תא רדסל חילצמ אוה רבד לש ופוסב לבא ,תויטאב ספות אוה .רבד
ה עורפ יתטימ תא חינמ ינא .הפצרה לע םיכלשומה םירפסהו םינותעה תא ףוסאל
.רומח חרואבו ,רדוסמ לכה ברעב בש ינאשכו ,רקוב תעל
ת א הכותב חינהל ,הדווזמ חותפל אלא ןיאש .עסמל ןוכנ לכהש ילע המוד םימעפל
ן ופצל עוסנל יתייה ךירצ םעפ .ךרדל תאצלו ,םינושמ םילופיקב םילפוקמה םידגבה
ה דווזמ תיבה תלד דיל הדמע רבכי ול יתעדוהש עגרמ העש יצח הרבע אלו ,ץראה
.ילקמ הילעו הזורא
ל כל ותוא ינא לטלטמ ,ול קוקז יניא ןיידע יכ ףא .לקמ יל יתשכר הנורחאל ןכש

ד ימת יל אצמנה קדסב וצעונ ינא ,םישנא םע החישל בוחרב רצענ ינאשכ .םוקמ
י דכ ,לקמה הצק תא יל דדחמ אוה םעפב־םעפכ .תידיה לע ידבכ לכ תא ליטמו

.םיקדסב וצענל ילע לקייש

—ילא ותגאד העיגמ וז תוקד ידכל דע
ת א ףוטשל םעפבדכעפכ האב התיהש השישק השא .לשבל דמל ףא הפוקת התוא
י בוש םרט ודבל לכואו ומצעל לשבמ היה הליחתב .לשבל ותוא הדמיל תופצרה
ל פה ,ינוגדח ,םצמוצמ טירפת .החורא יל ןיכמ היה םימיה תוברב ךא .הדובעהמ
ם ויל יתלביקש הניסרח־ילכ לש תוכרעמ אצמ גגה־תיילעב .הכלהכ ךורע ךא ,טעמ
ל חה .םירפרפו םיכאלמ ,םיחרפב תורוטע ,ןהילושב תובהזומ תוחלצ ינימ ,יתנותח
ם יניכס ,וז יבג לע וז ,םילדגה לכמ תוחלצ שמח ינפל דימעמ .ןהב שמתשהל
.הדבכ תופיקת ןימב יתוא שמשמו דמוע ,בורל תוגלזמו

?תאז לכ דמל ןכיה
.ךלמה התשמ לע רופיס התיכב וארקש רבתסמ
.קלדנ ינא
"?ךלמ הזיא"

.רכוז וניא םשה תא
"?םירחא םירוביג"
.רכוז וניא
.רופיסה תא רפסי תוחפלש יתשקיב
.ולצא ולבלבתה םירבדה .דימ קיספהו רפסל ליחתה
.וייחלב םיקלדנ םינושאר תורגב־יעצפ ,תילולפא תוהכב ףעטצמ וטבמ
.וינפמ המיא אלמתהל רשפא טבמה תיווז תא םינשמ םא אלה :ישפנל רמוא ינא
ס נכנ אוהו יבג תא ןבסל ול ארוק ינא .טבמאב הצחרה תעשב יל רזוע אוה תולילב
ת וריהזב וב קילחמו גופסה תא לטונ ,םימב ימוריעל האתשמ ,וילגר תונוהב לע
.יפרע לע
ב ש ינא .ידיב הלוע רבדה ןיא ,ינא ףא ותרשלו ולומגכ ול בישהל שקבמ ינא םא

י נא .הנכומ רבכ החוראה ,רבתסמו !החוראה תא ןיכמ ינא ,םעפה :זירכמו התיבה
.ץחר רבכ ,רבתסמ .ותציחרב עייסל שקבמ
ןפש ,םינמא לש םיסנכל ,ירבח םע תושיגפל םיברעב ימע ותוא חקול ינא ךכיפל
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ם יחיגשמ םה ןיאו ,וילא םישנאה תא יתלגרה רבכ .תודוגאה לכב רבח יבא ןיידע
.םלצב חיגשמ יביא יבאש םשכ ,וב
ט ושפל םהל רזוע ,םירחאמל תותלדה תא חתופ ,הנורחאה הרושב דימת בשוי אוה
י שבאל אוה ךייתשמש םירובסו וב םיעוט םישבא .םתוא הלות ,םהיליעמ תא
ת רובחל ךומסב דמוע ותוא אצומ יבא .הלא לא חפתסהל אוה הטוב ןכאו .תורישה
ם ע םילמ ףילחמ ותוא אצומ יבא םימעפל .תושק םייביעב םתחישל בישקמ ,םינרדסה
.אטאטמ לע תנעשנ תדמועה ןויקנ־תלעופ
.שחנל לוכי יניא םלועל ?הל רמוא אוה המ
. ותוא דיחפמ יתוחראב והשמש המוד .תעדל רשפא ךיא ?יתוא בהוא אוה םאה
. הכמל הפצמש ימכ ינפל ךלהתמ אוה םוקמ״לכמ .יתקיתש רשפא ,יתנקיז רשפא
י תייה רובס ינאו ,םימיה םילגלגתמ המלש החונמב .הנלש הנומט וניניב ןפש ,רזומ
ם יתעל .ונממ דרפיהל ץלאיא ובש םויל דע רמולכ ,וידחי ךישמנ תאז החונמבש
ה פר ותעדש רענ ינפל דמוע ילש וז הקיתשבש בוטרדמ ,בשוח יתייה תובורק
.ינממ קחרה ,לובגה לע חנומש ,ךכ־לכ
, םדא לש וראווצ לע לופיל תונוצר יב םילוע ,החונמ־יא ףקתנ ינא םימעפל ,תמא
.םייתעש וא העש לש רוקיבב יתונב תא עיתפמו םילשוריל זפחנ ינא זאו

ם ידמוע ונא ךכו .הקזחב תותפול ,יראווצ לע תולתנ ,החמשב יתוא תולבקמ ןה
. םהיניעב ךפשנ זוב לש קוד ןימו ,דצה ןמ םיננובתמ םילעבהו הכורא העש םיקובח
. לובסל םייושע םילעבה ןיאש תונינשב ןושל םידדחמ ,םיטפטפמו םיבשוי ונא רחא
א ב ינא הפוסכ .ההתשמ יניא ינאש םהל ירבש םושמ תאזו ,םיננואתמ םניאש אלא

י רייש ןיידע .םולשל דרפיהל זרדזמ ינא הנהו םייתעש־העש רחאל .אצוי ינא הפוסכו
י ניא םלועל לבא .םתיבב ןולל ,ראשיהל יב םיריצפמ םלוכ םה .יזחב תושגרתה
ב וש .יב יולת ומויק לכ וליאכ ,ןעוט ינא ךכ ,רענה לא בושל ינא ךירצ .רתענ

ך רדב .תישארה הנחתה לא םילעבה יתוא םיעיסמ ןכמ־רחאלו ;תוקישנו םיקוביח
ן יידע ירה ינאש דוע־המ .חחושל המ לע ונל ןיא .בורה־לע םיקתוש ונא הרצקה
. ידי ןיב דקרמש הז לקמ! ,יפרע תא הסכמש וז הנבל המער ,םהיניעב ינא קפקופמ

ד חא לע םיבצומ ילש הרישה יכרכ .ינא עדוי .םהיניעב ינא ררושמ ןימ ןיידע ירה
.םהמ תאז עונמל לוכי יניא .םהלש םיחרואה־רדח לש חרזמה־לתוכב םיפדמה
.דליה לש םוטאה וטבמ תא ףידעמ ינא תאז העשב
ת יראשב השוע ינא המ .ברעב ששב תיבה תא ונילע לעונ ינאו שי ףרוחהדרומיב
ן מזה .םירפסב לעלעמ ,וידאר עמוש ,םינותע ארוק .םייניעה תמיצע תעש דע ןמזה

.רתסב רשפתמ ינא םומעישה םעו ,רבוע
. תובוחרב טטושמ םתס וא ,בושו ךולה ,םיה־ףוח ךרואל לייטל הברמ ינא ץיקה*תומיב
.ךלוהו הנבנה תיב ינפל םירוהריהב עוקשל ינא ירשע תומלש תועש
—םולכ לש ,םירוהריההו
ת חדקב ,הבלמו ךלוה .םינטק םיסקנפ םוקמ לכל ימע לטלטמ יתייה םינש ינפל
.יל ןיא םירוסיי ףא ,םויה .טהול ׳םילמ ךפוה ,זרוח ;הביתכה רצי תא ,המודמ
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? אוה ןכיה
ם זוגו דמוע .ויתס לש םירפרפא םיימש תחתמ ,הניגב ותוא האור ינא ןולחל דעבמ
ד חוימב .םילעה תא ףרוט ,םימלש םיפנע רמזמ .םיצעה תאו םיחישה תא תומילאב
ת יתשתמ תועקובה תורומזה לכ תא הדיקשב חסכמ ,ןקזה הפצפצה־ץעל אוה לכנתמ
.ולוכ קבאבו חש ץעה .ףרה ילב רסבמו תרמצה לא ספטמ .עזגה
ה מיחה ,ולש שארה״דבוכ .ובממ וקיתהל לוכי יביא תומלש תועש ,וב קבד יטבמו שי

ת ובדמל לש ךחוגמ וק ופיסוה הנורחאלש ,ויבפ לע םידצרמ רואו לצ .הכופשה
.םואתפ וב הלגתנ הייאר־רצוק .שובחל לחהש תובע םייפקשמ לש ןייטעב
ם יחמצ רקוע אוה ותפובתבש .הצוחנה הדימה ןמ הלעמל םזוג אוהש יבא עדוי

ה ממדב ןולחה דיל דומעל ףיסומו הפ הצופ יביא ןכ״יפ״לע־ףא .םהישרש לע ,םימלש

.קזבה לע רפכת ביבאב חרפת רשא תיראשה :ימצעל רמוא יתייה .המלש

ג
ף וריטה ,רמול יבוצר .ררושמ יבאש ותעידי ,רמול ינוצר ?הנושארל הז עריא יתמ

.הנורחאה הנשב ונתוא דקופה הזה
י תוא דעסיש תנמ־לע תיבב ותוא יתחנהו בכשמל יתלפנ ,ףרוחה ףוסב ,דקתשא
ן כש ,םינפל עריא אלש רבד .ינממ זז אל ,וידחי ונייה םיפוצר םימי המכ .יילחב
.םידידי יתבב רקבמ ,הפק־יתבב בשוי ,וב יתטטוש אלש םוי יל היה אל ינא
. תורפרפמ םייניעב ,םינ־אל־םינ בכשל יתייה ץלאנ ךכיפלו וז התיה הלק תחדק
ם עפב־םעפכ .ילא יוטנ ושאר ,ירדח תלד דיל בשוי וא ,תיבב בבותסמ היה אוה
, חבטמה לא דעוצ ,ומוקממ םק היה אוהו ,הת לש סוכ יל ןיכהל ונממ שקבמ יתייה

.הליבהמ סוכ יל איבמו רזוח
ו נילעה אל רוא .תונולחה לע ולשלתשה םירופא םיימש ,םויה רוא ול םמע טא־טא
.הלחמב ושלחנש יניע םושמ רדחב
? החיש ומע להנל רשפא יכו .וניניב הקומע הממד
.וירועיש תא ןיכה םא ויתלאש

.רדחה תניפמ ושאר ענענמ אוה
?ומע חחושל יתלוכי המ לע
.שאר יעונענב ,ואלו ןהב הנע אוה .ותונרות לע ויתלאש
. רדחב רבגו ךלה ךשוחה .יניע יתמצע ,רכה לע שאר יתטמש .יתעגיתה ףוסבל
־ לע תויזה .תויזה יב שוחרל ולחה הלחמ ימי םתואב .קד רטמ ףטפטל לחה ץוחב
, םישלוג תועבגו םירה .תוכופהת־תבר ,הנבל ץרא תאזש יתייה המדמ .הטימה תודוא

.הב רייתמ ינאו ,םימרוז תוידאוו
.יפוגב את לכ ףפול הטימה םוח .וזכש המלש הממד
.השקה ולוק תא עומשל יתלהבנ ,הזה ףטפטמה טקשב ,עתפל

"?השוע התא המ"
.יב תוצוענ ויניע ,תלדה דיל בשוי היה אוה .יניע תא יתחקפ
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.ןוהמת־הכומ ,טעמ יתפקדזה
"..םנמנמ ינא ?המ יכו ?וישכע ?המ ?רמולכ"
.ותלאש לע טרחתה וליאכ ושאר תא הנפהו ,"...ללכב ,אל"
.יעוצקמל לאוש .יתנבה הלק העש רחאל
?התיכב "תועוצקמ" לע ודמל
—עדוי אל
 ריבסמ ינא .השקתמ אוה .(תונותע־יעטקל דרשמב דבוע) יעוצקמ והמ ול רפסמ ינא
ת עדל השק ירהו .טעמ בזכואמ אוהש הארנ .הבוגת ןיא .ןיבמ אוה עתפל .תוכורא
.חלמ וא סייט ינאש השלחה ותעדב המיד אל ירה .בזכאתה עודמ

?חלמ וא סייט ינאש בשח םאה
.אל

?בשח המו
.בשח אל
. םימודמידב תוקהוב ויפקשמ .בוצעו דבכ לצ ,רדחה תניפב בשוי אוה .הממד בוש
ה תרח עתפל .היכבב ףטעתמו הניגב דמוע ןקזה הפצפצה־ץע ,ץוחב רבגתמ רטמה
ח קופ ,יתטימב בשיתמ ,ףקדזמ ינא .יב הדער הלמח .ולש תובצעה תוומ דע יל
י תייה םירחא םירבדב ,רבד לש ותימאלש ול רפסמ ישירח לוקבו ,הלפאב םייניע
ר שמה תודוא־לע התיכב ודמל ירהו .ררושמ היה אבא ,הנה .יתבתכ םיריש .קוסע
ק ילדמ ,לפאה רדחה תא תופחי םיילגרב הצוח ,יתטיממ דרוי ינא תחדק״זוחאו .םירד
.ןוראה ןמ דחא־דחא ירפס תא רקוע ,םירססהךורא לא שגינ ,ןטק רוא
ל ע ןויפרב תולטומ וידי ,ומטח לע טעמ תוטומש ויפקשמ ,הקיתשב יב טיבמ אוה

.אסיכה תודי
.ינפל ודימעמו ומיקמ ,ועורזב ותוא ספות ינא
א ל ,םינטק םיפד .השקה הכירכה ילעב ,ילש םירפסה םיחתפנ תושבי םיידיב
. ינפל תופפועתמ רויח ריינב תועובט תורוחש תורוש .הלק הקירחב םיענ ,םיעוגנ

.ןולקיצ ,םשג ,ויתס :ןוגכ םילמ
.רומג םטמוטמ .העונת אלל ,תולפשומ ויניע ,ומוקממ עז וניא ,בהלתמ וניא
ר חשה תולע דע .הטימל ימע םיתלטנו ירפס תא יתפסא .רדחה ןמ ותוא יתחליש
ת ובהלתהב יתקציש קותמה באכה רחא יתששיג הלילה לכ .ירדחב רוא הבכ אל
.הפרח ,לועשמ ,םחל :ןוגכ םילמ .םיקיתע םירישב

ה רזחב יתפחד ירפס תא .רפסה־תיבל ותוא יתחלש ינאו תחדקה טעמ התפר תרחמל
י תיליגשכ ,םימי המכ רחאל ךא .רבד ןיבה אלש יתייה חוטב .םירפסה ראש ןיב לא
.טעמ הז היה ןיידע ךא .והשמ ןיבהש יתיאר ,וידחי םיצבוקמ םיכרכה לכ תא
א וה ןיידע .יונישה רכינ אל ולש ומלועבש אלא ,וז התיה הנורחאה וידומיל תנש
, בשחמש המ בשחמ ,בתוכש המ בתוכ ,וירועיש לע העשה תיצחמכ םוי לכב בשוי

ל ע רמש התיכב .תיבה־תודובעל הנפנו קיתה תא לעונ ,תורבחמה תא רגוס
שמשה .הברהב המצמטצנ םירועישב ותוחכונש אלא ? תוניפה תחאב ,חדינה ומוקמ



ו9תכשמנו תכלוה הקיתש

ן קתל וא ,גגה־תיילע לא םירונת תולעהל ידכ םא .ומע ותוא לוטיל הברמ היה

.ףתרמב םירובש תואסיכ
.הרומב תורושק ויניע ,ךורד ?וכרדכ בשוי היה ןיידע םירועישב חכונש העש
—רוזיפ לש הריווא ,םינורחאה םידומילה ימי

ד ומילה־רפס ףוסב .ילש ריש ותתיכב ודמיל םידומילה םות יגפל השולש־םייעובש
ן יב .םיישפח םירועישל ,אוצמ־תעל היגולותנא ןיעמ ,םיבר םיריש ויה םיצבוקמ
א לש ףא .םינש תורשע ינפל בתכנ רשא ילש ןשונ ריש היה יוצמ םירישה
.וב םיעוט תוירבה ויה ,םירוענה־יגבל ודעיל יתנווכתנ
ף וסבל .תושקה םילמה תא הריבסה רחא .התיכה ינפל רישה תא הארק הרומה
א ל לספסב בשויה ינבו רשפא .רבדה םייתסנ הזבו ,םידימלתה דחא ותוא ארק
:העידוהו וילע הרומה העיבצה אלול ,שחרתמל ותעד ןתונ היה
"...ולש אבא הז ירה"

ישח תא התברה אל ןכש לכ ,דליה לש ונרק הא תולעהל הליעוה אל תאז הרעה
ן הו רישה תא ןה לכה וחכש יאדו רועישה םותב םוקמ־לכמ .רישה לש ותוב

.ורבחמ תא
ה תיכב בבותסה דדוב רשפא .טהולמ ראשנ ,חכש אל רענה ,ררבתהש יפכ ,אלא
.שגרנ היה .חולה תא הקינ ,תופילקה תא ףסא ,הקירה
ת ישארה תלדה תא יתחתפ ,ךושח תיבה תא יתאצמ ,יתדובעמ יתבששכ ,ברע תעל
. ובבל תשגיר תא שובכל היה לוכי אל .לפאה ןורדסמב ןיתממ ותוא יתיארו

י ל ןתויש אלבו .טעמכ יתוא קנח ,תיארפ הבבי ןימב ץרפ ,יראווצ לע לפנתה

, םירדחה דחא לא יתוא ךשמו ידיב זחא ,יתבינע תא ריתהלו ינרטקמ תא טושפל
. דורצ לוקב יריש תא ינפל ארוק לחהו דומילה־רפס תא חתפ ,רואה תא קילדה
.הכלהכ-אלש םיעטמ ,םילמ עילבמ ,דוקינה תא שבשמ
ל ע יתקלחהו ילא ותוא יתכשמ .יב רמכנ יבל .וז תושגר־תרעס לומ יתייה םהדנ
.הטעומ ותועמשמ יכ ףא ,רישה ןכות תא ןיכה אל ןיידעש םיטולחל היה רורב .ושאר
.רישה תא יתבתכ יתמ יתוא לאשו ידגב ףנכב הקזחב הלתנ אוה
—ול יתרפיס

.םירחא םיריש תוארל היה שקבמ
— יכרכ לע יתעבצה
.לכה הז םא יתוא לאש
ם יריש קנחמב םיאולכ ויה הב הביתכה־ןחלושב הריגמ לע ךויח־תבב ול יתיארה
.םוקמל םוקממ םלטלטמו ילכב םש יתייהש םינטק םיסקנפ ,םיריש ירבשו
.םישדח םיריש םויה יתבתכ םא לאשו ףיסוה אוה
י נאשכ ,וז ברע תעשב הצרעהב ילא םיאושנה ,םיהקה וינפ .קוחצב יתצרפ התע

.יתבינעבו ינרטקמב ןיידע
ך ילשהל ךירצ ןמזמ הריגמב ןומטה תאו בותכלמ יתקספ ודלויה םרט יכ ול יתרפיס
.תותפשאל
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.ילעב תא ץולחל יתבשי ,יתבינע תא יתרתה ,ינרטקמ תא יתטשפ
.תיבה־ילענ תא איבה אוה
—ולפנ וינפ
.עמש הארונ העומש וליאכ

.קוחצב יתצרפ בוש
.השק הביחב ושאר תא יתלטליטו תוזוזגה ויתורעשב יתספת

—וב תעגמ עתרנ יתייהש ,ינא
. תחא ריינ תסיפ הב הרתונ אל .הקירו הצורפ הריגמה תא יתאצמ םימי המכ רחאל
ן יאש בשח ? תאז השע עודמ .ץעל תחתמ םיטוש םיבשע שכנמ הניגב ותוא יתספת
.דוע בתוכ יניאש יתרמא ימצע ינא ירה .תיבה תא הקינ ,טושפ .ךרוצ יל
?תוריינה לכ ןכיה
י רוורפבש םירגתל רכמ םינטקה םיסקנפה תא וליאו ,תותפשאל ךילשה םיבותכה תא

.ריעה
י די חוכ לכב .הפצפצה־ץע דיל ,הניגב בושו ,וב יתיכה ייח־ימיב הינשה םעפב
.הרחרחש הקד המולפ תוסוכמה ,תוספסוחמה וייחל לע יתרטס תונקזה
—ופוג לכב דער אוה
ו חוכב היה .יל בישהל היה לוכי .רדעמה תא שואייב תפל ,הקזחב וצמקנ ויפורגא
.הצרא ינליפהל
ם יריש ירייש .תובישח־לוטנ השענ ןינעה לכ .יתזגור הככש ,תחאבו ,עתפל ךא

.המלש יתקיתש ירה .יתדער המ םוש לע יכו .ןמזמ םידובא ,םינשי
.הלחתה אלא וז התיה אלש יתרעיש אל .ןינעה םת ךכבש יתייה רובס ,בוש
ם נמונמ עסמל הנטק בע החיגמ םעפב־םעפכ .תקסופ הניאש תלכת .םיכורא ץיק־ימי

ת ופרטמ ,ונלש הפצפצה ץע לע םויה לכ תוחנוצ םירפיצ תוקהל .קפוא לא קפואמ
.ותוולע קמועב תוחווצב

.שפנה תא הלכמה ההכ תימומדא—םיברעב

—יממעה רפסה־תיבב דליה לש ןורחאה םויה
.תודועתה תקולחו םויסה סכט .ןכמ־רחאל םוי

, המבה לע םידימלתה ראש םע הלע ןכ־יפ־לע־ףא .הדועת ול הנתינ אלש ןבומ
ל ש אלמו דבכ רואבו .(היה הרשע־עבש ןבכ) יקא׳ח יסנכמו הנבל הצלוח שובל

ו יניע תא םירה ,שמשל ודוהשכ .תוכרבל שאר־דבוכב ןיזאהו בשי ,םיירהצירחא
.להקה ךותב תודבכב ושפחל לחהו

. יכרב לע תלטומ יתעבגמ .תואסיכ לש המירע ירחאמ ,םלואה ףוסב יתרתתסה ינא
.הרצק תיתונמא תינכת הכרענ תוכרבה רחאל
ד ימש ועידוה תושגרתה אלמ ינחרצ לוקבו ,המבה לע ולע תונמנמש תודלי יתש
ר תנספ דיל ובשיתה רחא .םינשב תואמ ינפל יחש ינומלא רבחמ תאמ הטינוס ונגני
.םימוגע םילילצ םיידי עבראב וילע ושיקהו קרוח



21תכשמנו תכלוה הקיתש

.םישגרנ םירוה לש תורעוס םייפכ־תואיחמ
א וה ףא ןגנל לחהו יקנע ול׳צ המבה לא ררג ,םיפי םילתלת לעב ,רויח ,ןטק דלי

.(רחא הארנכ) ינומלא רבחמ תאמ הניגנ עטק

—יניע תא יתמצע
.יניעב ןח האשנ תאזה תוינומלאה
.םישגרנ םירוה לש םייפכ־תואיחמ תרעס
ה מכ קחרמב הנהו יתיליגו יביבס יניע יתאשנ .יב ןנובתמ והשימש יתשח עתפל
. שמשה ,הדובע־לברסב ,אסיכ לע לטומ ,לפא קומיצכ ,הרוא אלמ ןולח דיל ,תועיספ

.ושאר תא הכר העונתב עינה אוה
, ילותיה עטק ,רופיס .גח־תכסמ םיארוק ולחהו המבה לע ולע םינב ינשו תונב יתש
.םיריש השולש־םינשו
. שואייב יתוא שפחל לחהו ומוקממ עתפל ירענ ףקדזה םינושארה םיזורחה ועמשנשכ
ף קדזנש םימטמוטמ םינפ לעב ףקשוממ רענ ותוא ול שקבמ המ ןיבמ היה אל להקה
ה עת וטבמ ,יתוא שפחמ היה אוה .ובישוהל ליעוה אלל וסינ וירבח .המבה קמועב
, ןכש .יתוא אצמ אלש אלא .קועצל שקיב .ותוא ףחוס היה םיזורחה לוצליצ .םלואב

.יפתכ ןיב טומש ,תואסיכה ירחאמ יתרפחתה בטיה
ר בתסמ .ברעה תועשב התיבה עיגה אוה .יתטלמנ שוריפב .יתטלמנ סכטה םות םע

.םלואב תואסיכה תא רדסל שמשה ידיב עייסש

ל ובגידלי .לובגה לע אוה חנומ :יתרמאו יתרזח רבכ .ולרוג לע טילחהל העשה העיגה
ןוילע טילש ינא ןיידע םאה ?דעומה תא יתרחיא אל םאה .אוה
.םירישב קוסעל לחהו ,ויבאב לפיט ,תיבב ימע ראשנ םייתניב
.וידי ןיב תלגלגתמ הלחה הריש ,ןכ
ן יידע ,םיקדו םינטק תוריינ ,םינטק םיסקנפ ,ילש םיריש ירייש םתואש ררבתנ

ה פצפצה־ץע דיל .תותפשאל וכלשוה אלו םירגתל ורכמנ אל .וידי תחת םייוצמ
.יל רקיש
. םהב שוחל יתוליחה טא־טא לבא .ינפמ םריתסהל ביטיה הליחת .תאז יתעדי דימ אל
. ותטימ יעצמ ןיבמ ,ויסנכמ יסיכ ךותמ םיצבצבמ ,תיבב םיענ־םיגח ולחה תוריינ

ת סיפ לטונ אוה ,תוחילש וילע ליטהל שקבמ ינאש תמיא־לכ .גוהנל לחה שדח גהנמ
.תוחילשה רבד תא ,תואיגשב ,יתודליה ודי״בתכב ,וטאל הילע בתוכו הנטק ריינ
.ולש הניאש ןושלב ינפל ןעטו דחא ריהב םוי דמע ,"ילע תטלתשמ החכיש"
ם יסקנפ םתואמ ןטק סקנפ ףלשו דמע דימ .קדסנש ילקמ תא ןוקיתל לוטיל ויתשקיב
ה נושאר הטויט םהב םושרל ידכ ידגבב ןימטמ יתייהש ,ילע םיבוהא ויהש םינשי

.ןויער לש לדב ,הרוש ,ריש לש
א וה .ןטקה סקנפה לא ידי החלתשנ הילאמ .העיז יתיסכתנ .יתוא הקנח השגיר
. תובר תושילת לש םינמיס ,םינבל םיפד .השלח דיב יתפדפיד .דימ ונממ הפרה
ם יפד בושו ."ילע תטלתשמ החכיש" י :זופחה ידי־בתכב העוטק ,הדדוב הרוש ,עתפלו
,םהילושב םיטומק ,םיקיר
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י נא ךא .ידיב ןטקה סקנפה תא ריאשהל שקיב אוה .ילע הטלתשנו הרזח הנלש
.ול וריזחהל יתשקעתה
.ול ךלה
י תעד יתחסה רחא .רבד יתאצמ אל ךא ,ונחלוש תוריגמב יתשפשיפו ורדח לא יתאב
ה שקה ידי־בתכב בותכ וילעו ביהצהש קתפ ינחלוש לע היה חנומ ברעב .ןינעה לכמ
:חונעיפל

.תאזה תלכתה שיא תדימכ
.הפר וקב הקוחמ תלכת הלמהו
. ההק היפיצב יל ןיתממו תוניפה תחאב ץווכמ בשוי אוה הנהו ורדח לא שח ינא
־ תונפל תרחמל .רדחה תא בזועו ונחלוש לע וחינמ ,ויניע דגנכ קתפה תא לפקמ ינא
.תוחכשנ תורוש יתש ינחלוש לע אצומ ינא בוש ,החוראה רחאל ,ברע

ךינפכ למוכמ בושו
.הז ךורא ?ןרוחב
.םירזגל רבכ יתערק הזה קתפה תאו
.ךובס בתכב תינוסכלא הרוש ,וירחאלש םויבו

.רויחה יערזב יתעד ?ןוריט
.םילמה ביבס תועורפו תושק תוקיחמו
.הניגהמ הפטקנש המודא ןרופיצ וכותבו ,ןטק לטרגא שולתה ףדה דילו

.רפסל ינא ךירצ םיחרפה לע ,הנה
ו לעוה ,תונוראה לעמ ודרוה םיחוכשו םינשי םילטרגא .םיחרפ אלמתנ תיבה ןכש
. םיתבה ןיבמ תוירונ ףטוק ,וכרדב םינויבס טקלמ היה .םיחרפ ואלמתנו ןסחמה ןמ
ה אלמתנ הרידה .תורז תוניגמ םינשוש בנוג ,םינרפיצ ררובו םיירוביצה םינגל בנגתמ
ל ע וררופתה ,תונחלושה לע ולגלגתה םיבוהצ םינקבא .תטהול ,הדבכ החירפ חיר

.םיחיטשה
.םתוא םיבלוצ םידדוחמ תונורפעו ריינ־תונוילג דימת םיחנומ ינחלוש לע
.םיריש תביתכל יתוא בישהל שקיב השלחה והעד תונשקעב .ךכ ,הנה
 תא .ערוקו ארוק ,לטונ יתייה םינטקה םיפדה תא .דאמל דע חדובמ יתייה הליחתב

י מש תא םתוחו םיקסורמ םיווק טטרשמ יתייה םידדוחמה תונורפעב .חירמ םיחרפה
.םינטקה םיסקנפב םימעפ ףלא
—לכה לע ופוריט טלתשה הרהמב לבא
ה ברה הכש יתרעיש אל םלועמ .תיבה לכב יתוא םיפדור ויה םישולתה םיקתפה
ת חתמ ,יטוקליב ,ארוק ינאש םירפסה ידומע ןיב םתוא חינמ אוה .בותכל יתיצר
־ תחשמ דיל ,תיתחתל הפקה לפס ןיב ,רקובה־ןותעל דומצב ,הלילה־תרונמ ןכל

.הקתפ תרשונ ףסכח־תורטש ןיבמו ,יסיכמ יקנרא תא איצומ ינא .םיינישה
.הפשאל ךילשמ .ערוקו ארוק ינא
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י חומב הלע המ אורקל ינא ןרקס .ילע החוחז יתעד ןכש ,ודגנכ החומ יניא ןיידע
י רה .חוטב ינא ךכב .ףוס היהי הלא םינטק םיקתפל ירה .םהה םיקוחרה םימיב
.ףוס םהל היה :עדוי ינא
ו ידעצ דה תא עמוש ינא ,יתטימב קומע ןומט רבכ ינאו ,הלילב תרחואמ העשב
י די*בתכב םיבותכה םינטקה ריינה־יפד תא ערוזו ךלוה .תיבב םיכלהמה םיפחיה
.קזח וקב תושגדומ ,תורוזפ םילמ ,וזב וז תוכסכוסמ תויתוא .יטרפה ,לשורמה

• לסמו תורפאמה ןמ םוידנוי ףסוא אוה םיערקה תאו .ונכרדכ םיקתוש ונחנא

.תוריינה
ן טק ריינ ףד ינחלוש לע אצומ ינא דחא רקוב .םיכלוהו םיטעמתמ םיקתפהש אלא
־ בתכ בוש ,םויה תרחמל .ידי־בתכ תא תוקחל שקבמה ודי־־בתכב הרוש הבותכ וילעו
.קלחה ףדה לע תודבכב הדדמה ודי

—םירדחה תא םיאלממה םיחרפהו
—ןנעתהל םיליחתמש םיימשהו

ה רוש התוא קיתעמו בשוי ויתאצמו עיתפמב ורדחל יתצרפ .יתדרמתה .העקפ יתונלבס
ת א יתפטק .ויניע דגנל םיתערקו םינטקה םיסקנפה ירייש לכ תא יתפסא .המצע
.םקלסל וילע יתיויצו תיבה ןתפמ לע המירע יתמרעה ,םילטרגאה לכמ םיחרפה
."ורמגנ הלאה םיקחשמה" :ול יתרמא
ן מ םלענ םימי השולשל .בש אלו בורקה הדשב םתוא רובקל םיחרפה תא חקל אוה
א למתנ םייתניב) .םיישירח םישופיחב ריעה לכ תא ךפוה יתוליחה ינשה םויב .תיבה

.(רויכב ומרענ םילכ .קבא תיבה
.הדש חיר הלוע וידגבמ ,ףוזש בש ,םיירהצה~רחא תועשב ,םימי השולש רהאל

.ינפל ויתבשוה .יסעכ תא יתשבכ
?חרב המל ?השע המ ?היה ןכיה
א בחתמו תיבל רזוח היה קלתסמ יתייהשכ .תיבה ןמ קחרה אל ,ךומסה הדשב ןל
. ריבסהל לוכי אל ? חרב עודמ .יתשגרה אל ינא ךא ,ותוא יתעתפה ףא םעפ .ורדחב
ו רפיס ךכ ,הנה .תודידבב םיריש בותכל הצור ינאש .קלתסיש שקבמ ינאש היה רובס
...םהלש תודידבה לע ,םיררושמה תודוא־לע רפסה־תיבב

—תורוראה תורומה
.השדח ,הדבכ תוימומרע אמש וא
.לובגה לע רפרפל ליחתמ אוה ירה .ולרוג לע טילחהל ילע
ן ה ,ינא ?שקבמ התא המ יכו ,ול יתרמא .תוכורא וילא יתרביד ,תונלבס יתרזאנ
? שקבמ התא המ יכו .ייד יתבתכ רבכ ינא ןה .בותכל יתיליכ
. וירבד רחא בוקעל היה השק .טהלב והשמ םגמיג בוש .ויניע לע ויתופכ חינה אוה
.רשואמ יניאש רובס אוהש תולבלובמה םילמה ףטש ךותמ יתנבה ףוסבל

—ותוארל םתייה םיכירצ
• לדג .ומטח לע ןטאל תוטמשנ ויפקשמ רשא ,לובגה לע חנומה ,לכשה־הפר ,הז רענ

.טעמכ הרשע״עבש ןב .ףוג
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ה לוע ךומסה תיבה ןמ .םירדחה ןיב הטאל תלייטמ ויתס־שמש ,םיירהצה־רחא תועש
ם ילילצב ליגרת ותוא תובר םימעפ .תומלוס ליגרת רוניכ לע עצבמ והשימ .הניגנמ
.המוגע הבבי ןימב הניגנמה תפיידזמ דחא םלוסבש אלא .םיפיוזמ
.וז הניגב ול שוואל בשעה ףיסוי ךיא ןיבהל ינא לוכי .יתומב חוטב ינא עתפל
.ולוסיפ רמגנ אלש לספ .אוהש ומכ ויתיארו יניע וב יתתנ
."יליבשב התא בותכת ילוא .ףייע ינא ,הנה" :קוחצ־תבב ול יתשחל
.ןשבחו רזח ,ותצלוחב ןתוא החמ ,ויניעמ ויפקשמ תא ריסה .םהדנ היה אוה
.שחול אוה םג ,"לוכי אל ינא"
־ יא לש תוכורא םינש .םירשק־ירשק .קתניהל ךירצ .לוכי וניאש יאדו .הזכש שואי
.תפיידזמה הניגנמה בושו .ומע דבל יתוא ובזע .שממ תוכבל .תחנ
.וניניב שי תורבח וליאכ ,ילא שחולו ףיסומ אוה ,"יל רוזעת התא"
."ךל רוזעא אל ינא"

י תפקה .הצוחה יתאציו יעבוכ תא יתשבח ,ימוקממ יתמק .דבכ ןוממיש יתפקתנ
.הריעה יתכלהו תומלוסה ןגנמ לש ותיב תא םיימעפ
. ברעה־תחורא תא ימצעב יל ןיכהל יתייה ךירצ בוש .ויתאצמ אלו יתרזח ברעב
 ינממ בז אלש תובר םינש הז .יתועבצא לע ןיכסה קילחה ,םחלה תא יתסרפשכ

.םדה ךכ
ך שוח טלש רשאכ ,תרחואמ העשב בש אוה ךא תיבה ןמ טלמנ בושש יתייה רובס
, גהונ ינא יתייהש םשכ ,בושו ךולה ,וידעצב ודדמל ,תיבב בבותסהל לחה .ירדחב
.יב סכרפל תוליחתמ םילמ ויהש העש ,םירחא םימיב
.וידעצ לוקל יתמדרנ
, הנתמב לביקש תוידפולקיצנאה ,דומילה־ירפס לכ .ורדח תא ןקור םויה תרחמל
ל א ריבעה םידדוחמה תונורפעהו ריינה־תונוילג תא .קלוס לכה ,ויתורבחמ

.ונחלוש
.םיימשה תלכת תא םוטאל לחה ויתס
. לילכ יתוא שבכ יטנמור חסונב והשמ .תופוכת יתוא דוקפל ולחה השירפ ירוהריה
ע קתשהל .םיקחרמל סונלו ,ףסכה תא ץבקל ,תיבה תא רוכמל ,הדובעהמ קתניהל
. םיפוריט ,תוינכת ,רוציקב .הלודג ריעב גג־תיילעל םשמ .בוקר ,חדינ למנב
ל ע טלש יתילת .םיינועבצ םימוסריפב יתוא וניעטה וללהו ,תועיסנ־ינכוסל יתכלה

.הריכמל :תיבה רדג
.ריוואה תא חלחיל לק םשג
.תבשה תא םש תולבל ,םילשוריב יתונב לא ידבל הלוע ינא דחא תבש־ברע
ם ידכנה .םיחרפב תיבה תא ואלימ .ידובכל תורנ וקילדה ףא .דובכב יתוא ולביק
ש ארב ינובישוה ברעה־תחוראב .םלוכ תא יתחנזהש יתיאר .ילקמב ועשעתשה

.ןחלושה
. ונממ יתיפרה אל ,אשונה תא יתפלחה אל .קוביד־זוחאכ ,וילע יתרביד ברעה לכ
תאצל יתוינכת לע יתזרכה .הקוסעת םוקמ ול אוצמל יתעבת ,וליבשב ןורתפ יתשרד
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. תלעות ונממ קיפהל רשפא ירה .וילע חקפל ךירצ והשימ .טעמ דודנל ,םלועה לא
. רודחיש ףוס־ףוס שקבמ ינא .ינממ ותוא ולטיש ,רקיעה .רחא והשימ תרשל אוה יושע
.תורגב ללכל עיגמ אוה טעמ דוע
.הפ יתיצפ אל םירישה תודוא־לע
ל פנ המ .תוכובנ ויה תונבה .שאר־דבוכב ירבדל םינתחה ובישקה הנושארה םעפב
ו אב הליל־תוסכ ישובל .הפקה תייתשל תוסרובה לא ונרבעו ןחלושהמ ונמק ? םכיניב
ת אמ ריש־יתב יבש ינפל ומלקיד תונטקה םהידי תועונתב .ינממ דרפיהל םידכנה
. ןושיל וכלהו ,ינוקקיל ,ינפ לא םהיתותפש ודימצה רחא .ןמזמ אל התמש תררושמ
ר בכ םלוכ .רחא ןינעל יתעד תא חיסהל היה רשפא־יא .וילע רבדל יתפסוה ינא
ם היניב םיפילחמ ויה םעפב־םעפכ .םיחנוצ םישארב ירבדל ובישקה .םיפייע ויה
.הפרטנש איה ילש יתעד וליאכ ,םיטבמ
, יתטימ רבע לא תונידעב יתוא ונויכ לבא ,רבד וחיטבה אל .םואתפ ינובזע רחא
.םהל ושרפו יל וקשנ
ל חה םיאפע־בר ריעצ ץע .ץוחב תוחור־תרעס הללותשה ברעה לכש יתיאר התע
ץ רפתהל שקיב הלילה לכ .תרגסמה ביבס רתוח ,תיגוגזה לע חפוט .ןולחה לע קפדתמ
. םיבנעו שמש לש םיימש .הממד התיה ,יתררועתהשכ ,רקובב .יתטימ לא סנכיהל ,ילא

ם ילעלע המכ ורפריפ ןולחה ןדא לע קר .שמשה רבע לא הנופ .םמוד היה ריעצה ץעה
.ושלתנש םיקיהבמו םיקורי
. הדובע־םוקמ וליבשב שפחל וחיטבה ינתח .הלפשל יתרזח םיירהצה־רחא תרחמל
.הצחמל־םירוגס תודסומ לע ורביד יתונב
ה תיה יתאובב .תוילולש ווקנ םישיבכל תוכרדמה ןיב .המדאה ךותמ הלע ףרוחה
.םימעפ יפלא־ףלא תרבתשמ

ה יה ןולחה .ונולחב ץיצהל רצחה תא יתבבוס .לוענ היה ורדח .ויתאצמ אל תיבב
ה יה בותכ .םיפדה וקיהבה ןחלושה לע .רדוסמ רדחה הארנ ול דעבמו החוורל חותפ
. ליעוה אלל ךא ,רדחה לא ץורפל יתיסינו התיבה יתרזח .קפס אלל ,והשמ םהב
. ידיב הלע אל ךא ,וילע ספטל יתשקיב ,ןולחה ריק לא ןבא יתללג ,רצחה לא יתבש
י תפלחה ,התיבה יתרזח .ולו יל המ :יתרהריה עתפל .ריעצ ינניא .דוערל ולחה ילגר
.הפקה־יתבב םידידי אוצמל יתכלהו ,יתבינע תא
ם ינמא ,םיקוחד ונא הפק־תיב לש תיווזב .תאזכש המוהמ תובוחרב .תבש־יאצומ
ם יררופמו תרוטק םיכבאמ .םיליעמב םיפוטע םייובכ שעג־ירה ,שפנ ירמ ,םישישק
ל תוחו ץראה ןמ הלוע דא .ןורחאה תבש־יאצומ זאמ חמצש םלועה תא תושבי םיידיב
ת א ץצומ ,יאסכ לע ןויפרב לטומ ינא .הפקה־תיב תיזחל רשא הלודגה תיגוגזה תא
ר יעל לוח תיתשת .עדוי ינא .ןבאה תפצר לע דקרמ ,ילגר ןיב ילקמ .הירגיסה לדב

ם ותס רבדמ — תוכרדמו םיתב לש הקיקדה הבכישל תחתמ .המוטאו תמליא .תאזה
.לוח לש
תרובח .םינקנקז ירוטע ,רעש־יעורפ ,םיריעצ םינמא תרובח ונינפ לע תרבוע עתפל
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ר חא ררגב ירענ הנהו .םייניעה־תויווזמ טבמ םיננסמ ,ונינפ םירידקמ ונלוכ .םיטוש

.םיבהלושמ וינפ ,תועיספ המכ קחרמב ,הרובחה
א סיכ לע םצמטצמ ירענ .םייותש םבור .ךומס הפק־תיב לש תואסיכ לע םילפנתמ םה

, ףקדזמ הרובחהמ והשימ .ונממ ןיע ערוג יניא ינא .םש תללוהתמ החיש וזיא .הניפב
. בישקמ דחא ףא ןיא ,ירענ דבלמ .ריש אורקל ליחתמו ריינ־תסיפ וסיכמ ףלוש
ז וזגה ושאר לע ןויעב ההתשמ ףוסבלו ,דחאל דחאמ ךלוה ,עצמאב קיספמ ארוקה
...וייחל תא ףטלמ ,רענה לע ןכור והשימ .םיקחוצ שי .ינב לש
.ויבא םש תא אלו ומש תא אל עדוי וניא שיא :חוטב ינא
ל ע ההתשמ .וב ףדפדמו ישש־םוי לש ןותע לטונ ,ףקדזמ ינא םיעגר המכ רחאל

ת ורפסה .רצענו — רופיס לש הקסיפ ,ריש לש םיתש וא הרוש ארוק .יתורפסה ףסומה
י תוא םיליבומש םלוח .ידגבב ,ינאש ומכ ,עתפל םדרנ .ארונ ןוממש ילע הליטמ
ם יכתוחו םירזוח ,בוש םימידרמ ,םיריעמ .םיבאכ אלל םיחתנמו םימידרמ .חותינל
.ינפ לא קרזנה קזחה רואה הז :ןיבמ ינא ףוסבל .טקשה רשבב

ך לוה ינא .ישירח םשג ףטפטמ ץוחב .םיכעוממ ידגב ,רוקמ דעור ,םק ,ררועתמ ינא
ם יכלכולמ םילכ לש תומירע .םימה תחיתרל ןיתממו שאה לע םוקמוק תפוש ,חבטמל

.יביבס תואוג
ו נלש ןטקה בוחרה ךות לא תלחוז ,תורוא־תיובכ ,הנשיו הלודג םיעסונ־תינוכמ
ה קירחב תמלבנ ףוסבל .בוחרה ךרואל תששגמ איה תירורהסכ .האילפמ תויטאב
ת לד תחתפנ .הכורא הייהש .הנממ תועקוב תולליו תולהצ .סנפל ךומסב ,ונתיב דיל
. ךויח לש לצ אלל .םינבואמ וינפ .ינב והז .לבלובמ ,רויח ,הצוחה טלפנ והשימו
ש יבכה לע ךלהמ ,הצוחה לגלגתמו ומצע טלופ והשימ דוע .תחתפנ תפסונ תלד
. הלודג תוביבחב ןלטלטמו וידיב ספות ,רענה לא שגינ .םיטולחל יותש ,לסרעתהב
.תינוכמל הרזחב קחדנ רחא
* תטורג תרקענ רחא .הכורא הייהש .אולכה םדאהךומה לש תוחרצו תוללי ,בוש
, רוחאל תלגלגתמ איה תורואה־תיובכ התוירורהסבו ,הקד המהנ לוקב תינוכמה

.וילא הסנכנש םוקמב בוחרה תא תאצוי ,רוחש בצ ןימכ
 יוטנ ופוג ,עיז אלל דמוע אוה הכורא העש .והוקרפש םוקמב .סנפה דיל דמוע ינב
ל א דעוצו ופכב ויפ תא החומ .איקמו תוקומע ושאר ןיכרמ אוה עתפל .הלק הדיקב
ת א וילע רגוסו ורדח לא סנכנ .יב שוחל אלב חבטמה ינפ־לע ףלוח .תיבה רבע
.ןורדסמב ףחרמ להוכלא לש לק דא .תלדה
ת ויהלו בושל תשקבמ איה רבכו םימשג התוא םיקשונ קר ,תאז הלפש .ףרוח
.הצבל

ר זחמו םיבולעו םימימת םיריש ףרה ילב םסרפמה ,הצחמל רויע ,שישי ררושמ
* רוחס ימע ךלהמ ,יעורזב ועורז בלשמ ,בוחרב יתוא שגופ ,םיריעצ םינמא ירחא
ה צירק ןיעמב יל רפסמ ףוסבל .םיבוטר תובוחרב ,םירופא םיימשל תחתמ רוחס

.םיריעצ םינמא תרבחב ינב תא שגפש
״1 בתוכ אוה םאה .ןיוצמ םלע״
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ן תואש םירמוא שי .וב םיללעתמש םירמוא שי .םירבעה לכמ ילא תועיגמ תועומש
ם וי לכב אל הזכ ןקתש םטמוטמ .הקווד חור־תרוק וב תואצומ תונוונמ תוירב
ך רוע לש ותרשמו ריעצ ררושמ לש וילכ־אשונ תויהל ךפה םייתניב .ןהל ןמדזמ

.תע־בתכ
ו יניע ,וילע תרזופמ ותעד .יל עמוש וניא אוה ךא ,םישק םירבדב ותוא רסימ ינא
ם ינורחאה תועובשב .ללכ יתוא תואור ןניאו ,ןנעתמה םלועה ינפ־לע תוטטושמ
־ אל הלמ :ינא עדוי .תוינחור לש קוד התטעו הפגתסנ ותוהק .טעמ וינפ וריווחה

ח ינזה תיבה תא ירה .יתוא הזביו תובוחרב טטושי ,ידימ קמחתי אוהו יפמ הריהז
. םיחישה תא ארפ־יבשע םיקנוח הניגב .ץוחב לכוא אוה ויתוחורא תא .םיטולחל
.םיחמצה לא ךור טעמ ושפנב יכ ישפנב יתימיד ינאו

. דחא ריש וניאר אל ןיידע .הביתכל רכמתמו ורדחב רגוסמ אוה תיבב אוהש העש

.בתוכ אוה :רוריבב עדוי ינא ךא
:געל־ךרד ולאושו ודגבב הקזחב ספות ,ןורדסמב וב לקתנ ינא

"?בתוכ ינודא"
. ורשפ תא ןיבמ וניאש ,ישילש ףוגב הז שומישמ להבנ .ידי תחת טבחתמ אוהו

.דובא ינא וליאכ ,המיאב יב ןנובתמ
א וה םימעפל קר .אילפמ זוכירבו ,תומימת תועש ךשמ ורדחב רגתסהל אוה לוכי
, רחא רפס וא םיריש רפס ףלוש ,םירפסהךוראל שגינ ,םיחרואה־רדח לא םנכנ
. תחא םעפ וליפא ףדה תא ךפוה אוה ןיא בורה־לע .וב ןייעל הכורא העש דמועו
ר פוח ,ןולימב שמתשהל הברמ אוה הנורחאל .אצויו הממדב רפסה תא חיגמ רחא
.וב שמתשהל עדוי אוה םא קפס .רומג אמוסכ ,ףרה ילב ףדפדמ ,רפוחו וב
.ושקובמל ולאושו ףוסבל וילא שגינ ינא
.םיימשה תא םיבתוכ ךיא תעדל שקבמ

"???םיימשה תא"
"...,םיימשה׳ הלמה תא"
"...םיעמושש ומכ ?רמולכ ?שוריפ המ"
.המיאל־דע יניצר ,ינפל דמוע אוה .הברה ול רזוע הז ןיא
.ולוק שחול ,"...אל וא ,םמה ירחא ףלא םע"
״? םואתפ המ״ .המהדת הכומ ינא ״? םמה ירחא ףלא״

.ויתותפש תא ךשונ אוה
ך ל המ ליבשב ,ללכבו" ,ילוקב תחווטצמ הגאשו ,רזוח ינא "?םמה ירחא ףלא"

״? םיימשה
. ורדחל בש אוה .וידי־תופכ ןיב טאלב רגסנ ןולימה .הנוע אוה ןיא רבכ תאז לע
ש פשפל ליחתמו ןולימה תא לטונ ,םירפסהךורא לא בנגתמ אוה בוש הלק העש רחאל

.ימוקממ ץפוק ינא .וב
״? דוע המ״
.םגמגמ אוה ,"...תוריח"
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"?רמולכ ?תוריח"
"...אל וא ,תיחה ירחא דוי םע"

ך יא עדוי יניא ימצע ינא עתפלש דועדומ .תנבומ הניאש וז המיח ףקתנ ינא בוש
ש פשפמ ,וידי ןיבמ ןולימה תא ךשומ ,וילע לפנתמ ינא .תוריח הלמה תא םיבתוכ
...טהלב
ע צומה יתיב תא תוארל םישנא םיאב תעל־תעמ .יתשירפ תינכת תמקרתמ םייתניב
, ףתרמל דרוי ,תוניפה לכ לא םרידחמ ,רדח לא רדחמ םתוא ליבומ ינא .הריכמל
ו יתולעמ תא הנומ ינא ישירח לוקב .תספרמב רמוגו הניגב רייסמ ,רצחה תא ףיקמ
. ריחמה תא בקונ ינא ,הור־רוקב ,ףוסבל .הנש םישולשכ יתררוגתה וב הז תיב לש
ם ה .ילש ימש תא הרומתכ םהל תייאמו םמש תא לטונ ינא ינממ םידרפנ םהשכ
ל ש לק דער וליפא .המלש החונמב ימש תא םיבתוכו ריינה תסיפ לע םינכור
? םהימימ הריש וארק אל םאה .םהב רבוע וניא הריכז

.תאז הלפש בוזעל ינא דיתע הרומג תוינומלאב ,עמשמ
ו נרזח וליאכ ;תוצבו ארפ־ילודיג ינימ .םינוקב ער םשור הריתומ הביגהש אלא
. רדעמב תעגל ןכומ וניא רענה .הנוממשב ץראה הדמעש םימיל ,םינושאר םימיל
ם יפוצחה םילודיגה ןמ המכ ומויב םוי ידמ שכנמו הדובע־ילכ ימצע ינא לטונ ךכיפל

.תונטקה תוצבה תא םהב הסכמו רתויב
ם ויס ינפל העשכ ופסאנ םידבועה לכ .יתשירפ לגרל ,ידובכל דרשמב הביסמ

ם ידבוע המכ יניעב .יחבשב תוכורא ורביד .ןיי תוסוכ ומירהו תוגוע וקליח .הדובעה
ף וסבל .יב עוגפל וצר אל וליאכ ,יתריש תא ריכזה אל שיא .תועמד וצצונ ףא
.רוכע םי לש ןמש־רויצ :הנתמ יל ושיגה
ך ורא ינפל תושחרתמ רתויב תושקה תויוטבלתהה .תודווזמה תא זוראל ליחתמ ינא
ן ינעב םילוהב םיבתכמ ץירמ ינא םינתחל ?ריאשהל המו ימע תחקל המ .םירפסה
ם יעבוק םה ףוסבל .םישעמל םזרזמ ,ןופלט־תוחישל םתוא ארוק .ןבה לש ולרוג
ת א ינפל םישרופ םה ןטק ןחלוש דיל .ריעה זכרמב ןטק הפק־תיבב השיגפ יל
ם ירפס־ךרוכ ,ימלשורי רוורפב ןקז הכאלמ־לעב ואצמ ףוסבלו ורקחו ורריב .םתינכת
ה יה ומצע ול .הניל־םוקמו לכוא ול וקפסי .הילושכ רענה תא תחקל תואינ רשא
ו תוא וריזחי ,רענה הלחי :שרופמ דחא יאנת הנתה לבא .הלחמב תמו הזכ דלי

.ולפטי אל ויתולחמב :ועידוה טלחומב ...הזכ והשמ וא תופקתה ,הנה .דימ
ת יבמ םיתב המכ קחרמ ,תירירע הנקז ואצמ ףוסבל ,ושרדו םינתחה ושרד ךכיפל
ה ז ,הנה ...ןבומכ ,רכש תרומת ,הלחמ תעשב ולבקל הנכומ היהת רשא ,ךרוכה
.םותחל ינא ךירצ ךכ לע םגו ךכ לע םג .לכה

—תוריינ םיפלוש םהו
.ובו־ונממ יב תחקלתמ המיחש אלא .םתוח ינא דימ
. ..הזכ גוסל ךייתשמ וניא ירה .החריטה התיה תרתוימ ,תולחמלו תופקתהל רשא"
ל יחתהל םיצור םכניא םתא ךא ...םימעפ יפלא*ףלא תאז יתרמא רבכ ...אוה לובג־דלי
"...תאזל חיננ ,אלימ ...ןיבהל
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ת ויראש תא םיעמוג .ידיב םיריתומ םהש דחאל טרפ ,םיקתעהה תא םיפסוא ינתח

.הביחב םיכייחמ ,הפקה
"...ךל םיגאוד ונא ןיאש תבשח התאו ,ונ"
ו פוסב אצמנ רשא הנוקל תיבה תרבעה לע םעפה ,םתוח ינא בוש םויה תרחמל
ת יבה תא ןכש ,דבלב עקרקה דעב תאזו ,דאמ ןוגה ריחמב יתיכז לכה־ךסב .רבד לש

.וסרהי ומצע
ה שולש ואב ,םימודמיד ןיב ,תונושארה ברעה תועשב .תחא־תבב ורכמנ םיטיהרה
ו ליפא .םינרזמ ינשל טרפ ,ואיצוה לכה .ויטיהרמ תיבה תא תונפל ולחהו םילעופ
ה יה אוה .הביתכה תכאלמ עצמאב וידיל תחתמ וטימשה ולש הביתכהךחלוש תא
ת ונוילג המכ .ויתועורז ןיב םיניבלמרכיפחרמ ויתוריינו תיבב בבותסה .םעז־זוחא
ת א םהב ףוטעל שקבמ םילעופה דחא היה רבכ רבדב שיגרהשכו ,הפצרה לע וטמשנ
.ויניש וב ץוענל שקיב .דבכה ופוג תמצע לכב לעופ ותוא לע רעתסה אוה .םיליהאה
. השק םישוח־תוהק ףקתנ אוה ,םייברעה־ןיב ,םימודמידה תועשבש יבל יתמש רבכ
, םירבדה לש םייווש עבר תא אלא לבקמ ינא ןיא .יתריגמב םימרענ ףסכ לש תורטש
ר וכמל חילצמ יניאש המו ,רוכמל שקבמ ינא לכה .ףסכה ילצא םרענ ןכ־יפ־לע~ףא
ר ענה היה ול .םירפס לש תומירע לוטיל ידידי תא יתצליא רבכ .הנתמב ןתונ ינא
.הפשאל ךילשמ ינא רשא תא וירגתל רכומ היה טעמ יונפ
 תורורצ ,םיאטאטמ ,םינשי םידגב ויקמעממ ונילדו ףתרמל ונצרפ ףא הנורחאל
, םירבד לש םייומיד ,לבה־ירבד ,םירחא לשו ילש די־יבתכ ,םירפס לש םיפסונ
.ףתרמה חתפ לע קבאה ןנע ץבר םימי השולש ךשמ .םילשמ ,םירוריפ
—ומצע תא ררחשמ םדא ךכ ,הנה :הפקה־תיבב ידידיל יתרמא
, תאזה הלודגה ריעה לש ןטנטקה למנה לא תועיבקב תכלל ףיסומ ינא תאז דבלמ
י נא טטושמ ,הירטמ ידיב ,לודג ליעמב לברוכמ .העיסנ לש רצי יב תובלל ידכ
ך כוח ןיידע .םיחלמה םע החיש רושקל הסנמ ,חלמו הדולח חירמ ,םיפונמה ןיב
ר חא ,תיברעמה הפוריאל עיגאש רובס יתייה הליחתב .עוסנל ילע ןאל יתעדב ינא
י רצמ ןינעב יכרות לבוח־בר םע ןתמו־אשמב יתדמע רבכ .ןווי ייא לע יתבשח
־ תיינא לש הנופיס לע בושו־ךולה סיטרכ ,ךחוגמ ריחמב ,יתינקש דע ,סורופסובה
א תה תלד לע יתשקה ילקמבו הינאה לע ימצעב יתילע .ןיסירפקל הגילפמה אשמ
.יל דעוימה
.רתוי קחרה ,בוש גילפנ ךכ־רחא .החיתפ ןיעכ היהת וז העיסנ
ן דא לע םירוזפ ויתוריינ .ללפתמכ ,הדימעב ,בותכל ןבה ףיסומ ןמז ותוא לכ
. הכיפהה ןמ ליצה רשא ןטק ןולימ םהל ךומסב .הביתכ־ןחלוש ול שמשמה ,ןולחה
ת כלל אוה יושע ,אוהש ומכ ,ךכ ירה :רהרהמ ינא ולש תיללצב ןנובתמ ינאשכ
—בכש רבכו רשפא ? עדוי ימו .השא םע בכשלו
י שוקב .ולשב אוה זכורמ .הדיתעה יתדירפ תא ,יתשירפ תא ןיבמ אוה ןיא ןיידע
ת א תוארל ,םילשוריל ילא הוולתיש ידכ ,דחא םיירהצ־רחא ,ומוקממ ותוא יתרקע

.ןקזה םירפסה־ךרוכ
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וריב םיסובוטואה־תנחתב .שממ לש םשג אלב לבא ,ןנועמ ,ךר ףרוח םוי הז היה
א לל םירפסש ,העוער תירחסמ תינוכמב ,ןקזה םירפסה־ךרוכ ונל ןיתמה םילש
, םיצע ךובס ידאו לש דרומ לא ,ריעה רוורפ לא ונליבוה ,הב םיללוגתמ תוכירכ
. ותשא ונתוא הלביק הממדבו ותיבל ונתוא םינכה הממדב .לובגל דאמ ךומסב
.ןחלושה לא דימ ונובישוהו תויגועו הת ונל וניכה

יניעב ןח ואשנ דאמ
ח וורש רכינ לבא ,םהינפל ןח אשנש דיגהל ןיא .רענה תא בל־תמישב ונחב םה
י ניב החישה החלק ,סוסיהב ,טא־טא .רתוי עורג והשמל ופיצ ןכש ,טעמב םהל
ו השמ ארקש היה חוטב ףאו ,ימש תא עמש ךרוכהש ררבתה יתעתפהל .םניבל
, ךכ־לכ בר ןמז ינפל היה הז ךא .(הזורפ יתבתכש היה רובס המ־םושמ) ילשמ

.הנש םירשע טעמכ
—חור־תרוק יל המרגנ ,תמאה לע הדוא

ר צחב םג .(םייאכרא םיגהנמ ינימ) ןחלושה לע ףצפיצ םחימ .תוחור ושויא ץוחב
ו כעד ףרוח לש םימודמיד .עזג“סקועמ ,ונלשמ ףא ןקז ,לודג ץע עוטנ ךרוכה
א וה .לובג לש םיטוטריש .הריעבב הברעתה הכישח־םרט תירורפא .ןולחל רבעמ
ב שוי .הדצב המלש היגועה ,וינפל האלמ התה סוכ ,לדוגמה רוחבה ,ידיל אפוק בשי
ו סיכמ ךשומ אוה עתפל .ונתחישל ללכ בישקמ וניא .ךישחמה ןולחב טיבמו ףופכ
ה למ תויטאב בתוכו וינפל ושרופ ,וילע תוריחשמ תומלש תורושש ,לודג ריינ ףד
.ריינה תא לפקמו רזוח .תחא
.האילפב וב וטיבה ותשאו ךרוכה .וננושל לע העטקנ ונתחיש

"...בתוכ אוה" :ךויח־־תבב יתרמא
.וניבה אל םה

."ררושמ אוה"
.ושחל ,"...ררושמ"
, ןולחל ךומס בשיש ,אוה .רדחה תא התיצה העיקשהו תדרל םשג לחה העש התוא
.ויתורעשב הלפנ הקילד
ו נב ריבעמ ,ודיב טומש טעה ,אוהו .ךלוהו רבוג ןוהמתב םהיניע תא וב וצענ םה

.רהרוהמ טבמ
."ותוא ול ךורכת התא .םיריש רפס איצוי" :ךרוכל יתרמא
־ קפס קלדנ ףוסבל ?וב ינא לתהמ םאה .ןוהמת בורמ ושפנ תא עדי אל ךרוכה

.וינפב ךויח
."הפ ותוא ךורכנ וידחי ונחנא .רפס איצוי .יאדווב"
.לתהמ ינא ןיידע ״? םניח״

."םניח"
.ימוקממ יתמק
"?עמוש התא .קסע ונישע ,בוט"
.עמש אל רוחבה לבא



3ותכשמנו תכלוה הקיתש

ה שיחלב יל וריכזה ,ןורדסמה תניפל ותשאו ךרוכה יתוא וכשמ הצוחה האיציב)
.(םתוירחא־יא תא ינפל וריכזה ...תופקתהה וא ,תולחמה ןינע תא

—םתוא יתעגרה
י סנפב רוא היה אל ןכש הנחתה לא ונריזחהל לוכי אל םירפסה־ךרוכ .הצוחה ונאצי

ת חתמ ,שיבכב םיכלהמ ונלחתהו ותשאמו ונממ אופא ונדרפנ .הנשיה ותינוכמ
. טעמכ םישוח־דוביא ,הרומג תוהק בצמב היה אוה .לוק אלב םיפטפטמ םיימשל
ל זרב תוטומ ןיב ונדמע ,תימוקמ םיסובוטוארונחתל ונעגה .טלפסאה לע וילגר ררוג
ק פס .תינמגרא המדא ,םיפושח םיעלס ,ביבסמ םינוכיש .לזרב תככס היוטנ ונילעמו

ד ימת ,הב ונביש המכ לכ .דימתמה הנברוחב ,התובצעב םילשורי .הבוזע קפס ,ריע
.ןברוחל־רכז הב היהי
.תורורבו תורוהט יפמ ואצי םילמהו ,וילא יתינפ
."םדאךב תויהל ךירצ התא לבא .דאמ םיבוט םישנא ותשאו ךרוכה"
ד ימ בסהו רענה לש ופוצרפ תא טלק ,םיינפואב ונינפ לע ףלח והשימ .קתש אוה
.רוחאל ושאר תא
ת חתמ ונינש ונדמע הרומג תודידבב .תורואה וקלדנ םינוכישב .הרומג הכישח התיה
:ול יתרמא עתפל .הככסל

א ל .ךמצעב בותכל תלוכי ,האור התא .ריש רבכ שי .יתיארו ףדב יתצצה"
."יל תקקזנ
.קתשו ויניע תא ילא אשנ אוה
.ךומס־ךומס ,וילא יתברק
."רישה תא יל הארת"
".אל"
״? המל"

"...ערקת התא"
"...ערקא אל ,הלילח ,אל"
, חוכב וילא ץרפתהל יתיצר .עתרנ אוה לבא .ריינה תא איצוהל ידי תא יתטשוהו

.יתוא הכמ היה םעפה .ומצע לע ןנוגל ויתועורז תא םירה אוה לבא
.סובוטואה לש ורוטריט עמשנ קוחרמ .םיינפואב ונינפ לע ופלח בוש
.ולש רישב הנורחאה הלמה וז התיה
.יתעדי אל ינא
---------םימי השולש ינפל היה הז

ד
י ניא הזכ השק ףרוח .תושמשה תא םיגוריסל םיסכמ רופכו דא .וז הנוע המויא המכ
. תלפכנ הדוע רחש־תעשבו ,תירורפאה תכשמתמ ,הגופה אלל ,הלילו םמוי .רכוז

ת ויחב תוקרוב ,תוטלוב םייניעה קר .םיצירחב הצורח ןבא .ינא ןיידע ?יארב ימ

.ההימתמ
קר ךירצ .רבכ יל הניתממ תרחא הינא ,יתצמחה תחא הינא .עוסנל ינא דמוע
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. קלתסהלו ףסכה תא רורצל ,תובגמה תא לפקל ,תודווזמל םירבדה תיראש תא בוחתל
־ םוי ונילע ץיצהל אב תיבה לעבו ן םינרזמה לע הפ םייח ונא םימי םייעובש רבכ
ה כחמ ,שואייב יביבס בבותסמ .ותונלבס תיראש תא חפיק רבכ הז שיא .םוי
ש י .תיבה תא הנק תונורחאה ויתוטורפב .טפשמב םייא ףא לומתא .יתוקלתסהל
.תומולח ול
ם ירפסהי־ךרוכ לא ,םילשוריל רענה תא חלשל ךירצ .דוע תוהתשהל ןיא ,ןכאו

ב בותסהמ קסופ וניא רענה ירה .דוע תוהתשהל רוסא .לובגה דיל ול הפצמש
. אב אל ןיידעו תוצח רחא דע ול יתנתמה שמא .בותכל קיספה הנורחאל .תולילב

.יתוא וריעה וידעצ .בש תישילש תרומשא תליחתב קר
ם יפנעו םילע ירבש העורז ,הבוטר הפצרה .ידיל תחתמ תקרוח תספרמה תלד
ם וקיה .ןושאר רואו ישירח םשג תפילד .הוקת אלל םירק םיימש .רעס רחאלש
.ץעה ילע שחר .הימודב ינפל ףטפטמ ךכ־לכ רכומהו לודגה
ר שפא המ לע ךא ?בותכל םיעוגעג יל ויה אל םאה ?בותכל יתשקיב אל םאה
ו ליפא ירה .המרימ לכה :םכל רמוא ינא ?רבד רמול דוע רשפא יכו ?בותכל דוע
ם ינבאה ,והד הניגה יעבצ .תולצפ־תולצפ רשונ ועזג .ררופתמ ונלש הפצפצה־ץע
.בוזיא תולעמ
, המדאה יפלכ בגה ,םיננעה ךומ לע לטומ תויהל .םיימשה לא יטא ץחכ חלשיהל
.הנתשמ־יתלב תלכת יפלכ םינפה

—ינומכש סומידב־ררושמ
ת רויח הממד תיבב .יבקע לע בש ,רקענ ינא .ילא תוזתינ תופיט .רבגתמ םשגה
ם יכרדנ הלילה־ישובלמ .ונוטיק לא ךלוה ינא .וב תפחרמ הרחנ לש הלק הקירשו

.רצ ריק לע דבכ ילצ .ירחא
ן יא ןיידע .ויתושארמל הפצרה לע תלטומ ולש הלילה־תרונ .ןרזמ לע ןשי אוה ףא
ת וסורפ ףרה ילב תוכתחנ סירתה יכרח ןיב .הז דימת־רנ אלב םדריהל לוכי אוה
.ןושאר רוא לש תוקד
א לא ,רדחה תא בוזעל שקבמ רחא .ילגרל לטומה םדרנב הקיתשב ןנובתמ ינא
. ןרזמה דיל ,הפצרה לע םיללוגתמה םינותע לש תונוילג המכב ןיחבמ ינא עתפלש
ה ירטה וידה ,םיחל ןיידע תונוילגה .םתוא ףסוא ,דימ ףפוכתמ ינא .יב תזחוא המיא
.עקובה רואה טעמ לא ,ןולחה לא הנופ ינא .יתועבצא לע םיפר םיביתנ ההכמ
ל א ץרופה ,הזה םויה—ךיראתהו .םינצחשה ,םילקה םינותעה דחא לש תפסות
: רישה תא הלגמ ינא םהמ דחא יתאפב .םידומעב תותמ םיידיב ףדפדמ ינא .םלועה
ד וקינ ,תוהימתמ תורזח ,ךרוצ אלל תועוטק תורוש ,ךסכוסמ ,לקשמ־רסח ,ףרוטמ

.שבושמ
ת ודבכו תומודא ,ויניע תא חקופ אוה .עווג תומישנה לוק .הממדה תקמעתמ עתפל

— יב ןנובתמ ,ןביכרמ אוה .ןרזמה דיל תולטומה ויפקשמ רחא תששגמ ודי .הנישמ
.וינפ תא ריאמ ,והשלכ בוצע ,אטחתמ ,לק ךויח הנהו .ןולחה דיל דמועה
.תוטטומתמ תויתואבו ,רישה שארב טיוטמ ילש ימש .יתנחבה וישכע קר



הליל ףוע :ללה .ע

 ינב ךיץע תוחוקפ המל
.ןשי ,ינב ,ןשי

.ימא הלילה ףוע ןולחב יכ
.םעפנ הכמ הלילה ףוע

, ינ? ךידן תוננוצ יכ המ
.ןשן ,ינ? ,ןשי

, ימא טי?מ י? ךקח
.םקו טי?מ ך^ח י?

ינב ךינופש תוענ המל
.ןשי ,ינב ,ןשי

 ,ימא ךלוה ילע טקש
.םיכ ךלוה טקש ילע

, ינ? ,ינב ,ךרע^ ןי?לה יכ המ
ף^י ,ינב וה ,ןשי

, ימא ,ימא ריוזןמ רחש
,ימא ימא ׳הלילה ףוע

.ןת?מה לע תמ הנה



ףתדמה-תמועל תילעמ :ןרימ ןבואר
ל ש ףתרמהדומוק תוגרדמב דרוי ןקזה ןמרב רמ היה ,קוידב רשע העשב ,רקוב לכב
ר ייסמ היה ןכל־םדוק .ולש דבכה הכילהה״לקמ לע ךמסנ אוהשכ ,הלודגה תונחה
ש יקמה ולקמ לוק היהשכ .ףתרמה-תמוקל עיגמ היה ףוסבלו ןינבה לש תומוקה ראשב
ת א םיניצרמ םידבועה לכ ויה ,הרוחס םיסומעה םינכודה ירחאמ עמשנ תוגרדמב
ם ייברג וא תוצלוח תמירע לטונ היה העש התוא רבד השוע היה אלש ימ םג .םהינפ
.םיריחמו תודימ יפל הניימל ליחתמו

ה יה אל אוה .תוקד הרשע־שמח וא רשעכ םינכודה ןיב בבותסמ היה ןקזה ןמרב רמ
ה יה אל אוה .המריפה תארקנ ומש לעשו םובה אוהש ועדי םלוכ לבא ,רבד רמוא
ת ודוקפ ןתונ אוהשכ ,הביבסב אצמיהל לדתשמ היה סייו ילרא׳צשכ םג רבד רמוא
.םינבזה ראשל
ת ורכומה לכ ויה ,תוילעמ שלש ותושרל ודמעש ףא לע ,תוגרדמב הלוע סובה היהשכ
ת וריבסמ ויה /׳וליגב םדאל אירב הז" .הלקה ךותמ תוכייחמו םייפכ תוקפוס תוסונמה
ר ופאה ובג היהשכ .תילעמב שמתשמ אוה ןיא עודמ ולאש דועש ,תוריעצה תורכומל
ט פטפל םיבש לכה ויה ,תוגרדמה לוקיעב םלענ ןמרב רמ לש (ןיידע ףוקזה ךא)
. תונחה־להנממ קר דחפל םלוכ ופיסוה ,רקובב עברו־רשע ירחא ,זא .םיקתממ ץוצמלו
ת א להנמ וניא רבכ אליממ" ,קוחר דוד לע ויה םירבדמ וליאכ ,ורמא ,"ןקזה ןמרב"

."םיניינעה
ם ישנא ידי־לע ,ותוריעצב ןמרב רמ דסייש ,הלודגה וב־לכה תונח לכ הלהנתה תמאבו

ה יה אל ,רקובב רשע העשב ,הזה רוקיבה לכו ,םיצרמנו ונממ םיריעצ ויה םה .םירחא
ו תשיחל תא םינבז המכ םעפ וטלק ,"םיקסעל רשק םוש הזל ןיא" .דובכ לש ןינע אלא
־ לחמה־להנמ ,סייו ילרא׳צ לש ונזאל תנווכמ התיהש ,תונחה להנמ ,טלבנזור רמ לש
ם ייתסנ הז עגרו .םהיניב םינשה ובר אל םהב םיטעמה םיעגרה דחאב הז היה .הק
בקמש העשב קסעל רשק םוש רבכ ול ןיאש יאדו .טלבנזור רמ ,ןכ" :סייו בישהשכ
."תידוהי המריפ הנניא רבכ וזו הדובעל םיימשיטנא םיל
ל כ תא ומכ ,התואש ,ולש השדחה ןילירטה־תבינעכ קימסה ,םירמוא ,טלבנזור רמ
י רחאמ םישחלמ ויה ,"םעפ ףא ןאכ הנוק אל אוה") .תורחא תומריפ לצא הנק ,וידגב
ת אזכ הרוחס איבמ אוה המל זא .םירכומ ונחנאש תאזה הרוחסה ול האנ אל" .ובג
(״? תונחל
־ תקלחמ תושארמ סייו תא קלסל ולש תונויסנה לע ועדי לכהש ןויכמ קימסה אוה
 הברה רפסל עדיש ,ריעצ ילגנא רגהמ ,סניקרפ תא םשל סינכה ךכ םשל .םירבגה
.םידוהי לע תופי תוחידב
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. "הדובעל לבקתמ םניקרפ ומכ לבנ היה אל" ,רמול גהונ ןקזה םילוג היה ,"ימיב"
ה אבה הנשב שורפי ןמרב רמ וליפא .הארנכ ,ורבע וימיו ,םינבזה־ןקז היה םילוג
ת מייק המצע המריפהו ,םינומשל ברקתמ אוה ףוס־ףוס .עובשב םעפ קר תונחב רקביו
ל גרל תויקנעה לוסיחה-תוריכמ לע זירכהל דובכה תא ול ונתי דוע .הנש 40 רבכ
ו יפעפעמ הניש תחא־אל ךירדמ היה םוי ותוא .שורפיו—קסעה לש םישימחה-לבוי

ט לבנזורמ ענמי אל שיא רשאכ ,ומצע תא לאוש היה ? זא היהי המ .סייו ילרא׳צ לש
? ימוקמ לע סניקרפ תא תונמל

. םירבגה־ת קלחמב םידיחיה םידוהיה ץיבוניבר תרבגהו םילוג ,סייו וראשנ השעמל
ו יה ,ומש תא הניש לבא ידוהי השעמל אוהש וב ודשחש דחאמ ץוח ,םינבזה ראש לכ
.תילגנא־ירבוד וא םירנאקירפא
 תרבגו םילוג ויה ,"ןאכל ורדח אל ןיידע םיקלטיאה וא םיזגוטרופה םירגהמהש לזמ"
ה ויל אוהש וילע ורפיס .םיעבשה ליגל ברקתה רבכ םילוג .דחיב םיחנאנ ץיבוניבר
ה נשיה תבכרה־תנחת תולגרמל עיגה ןיידע םיהשכ ,וידעצ תישאר זאמ ןמרב רמ תא
ופחד וקחד ךכ רחא .קביר־ןו ןאי לש ולספ םויכ אצמנ וב םוקמב ונגע גיד־תוניפסו
ר מ םע ליחתה םילוג .םעפ היהש המ היה אל רבכ הזו רוחאל םיה תא םילודג םיר
- לכבו .םירבגה־תקלחמב רכומ ראשנ םילוגו ,רתוי חקיפ היה ןמרב רמ לבא ,ןמרב
ת אז .םימי ויה הלא" :רמוא היהשכ ,וירבדב תורמרמתה־תמינ אוצמל היה השק ,תאז
."המ עדוי אל ינא ,רחא והשמ הז וישכע .המריפ התיה המריפהו ,ןואטפייק התיה
ת וחורהש ,הלש םישמחה־תונש יהלשב הנמלא ,ץיבוניבר תרבגה העדי הבל־רתסב
ש ממ .םח היה אל םלועמ ןוטפילקב םיהשו ,תוחור ןתוא ויה תוקזחה תויחרזמה־םורד
ת ולילה לע הל רפסמו גילפמ ןקזה םילוג היהשכ השפנל תרמוא התיה ,רבד ותוא
.תוירנאקירפאהו תוילגנאה ,תוידוהיה םע ,ןוטפילק־ץרפמ לש לוחב ולש םירעוסה
־ יבר תרבגה התיהשכ ,ותריזחב .חוקל תרשל רענתמו רמוא םילוג היה ,"—ןלוכ תא"
. ךישמהל חכוש ןקזה םילוג היה ,םיטומקה הינפב תכייחמו ןכודה לע תנעשנ ץיבונ

ש שמל ןובב השעמ הז היהי אל םא תחא םעפמ רתוי וליפא הבשחו ,הביבה איה לבא
א ורקל םיגהונש ומכ ,םיאושינ וא םיפתושמ םייחל רשקב םילוג רמ לצא קפודה תא
ה תיה ,ומצע ןמרב רמ .ךכ־לכ ןקז אוה ןיא ירה ,הנמלאה הבשח ,רבד לש ופוסב .הזל
ת ופי םינש המכ דוע תויהל תולוכי ךכו ,רתוי וא םינומש ליגב קר שרופ ,תבשחמ
ל ש ונבומ היה אל םלועמש ףא ,קפודה תא ששמל הטילחה תובר םימעפ .ונינפל
.היהש המ לכ הז לבא .הל רורב הז טפשמ

ועבצו םישוכ םבור ,תוחוקלה .הרבג דלומה-גח תארקל הנוכתהו ,ץיקה אב םייתניב
, רמוא סייו ילרא׳צ היה ,"הלאה םישפיטה םייוגה" .םירבגה־תקלחמ לא ורהנ ,םינ
."ונקי םהו—םהל רוכמת קר"

ה יה סניקרפש העשב ."ףסכ קיזחהל םיעדוי םניא םה" ,רשאמ ןקזה םילוג היה ,"ןכ"
, ןבז לכה-ךסב היה סניקרפ .ףרוט לותח יניעב ותוא הוולמ סייו היה ,חוקל תרשמ
ן תונו ףסכה תא לבקמ םג היה אוהו תונובשחה לע המיתח תוכז התיה סייוולש העש
-תקלחמל רדחוהש ,טלבנזור לש ןכוס אוה םניקרפש ועדי לכה לבא ,ףדועה תא
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: תחא הרטמ התיה תאזה תינכתה לכל .ותלקלקב סייו תא סופתל הרטמב םירבגה
ז להש ינפמ ,טלבנזור לש ומוקמ תא תשרל דמעומ היהש ,סייו ילרא׳צ לש ולוסיח
.בושח תוחפו ןטק ,רחא ףינסב דיקפתל דעונ
א והו ."ידוהיל ידוהי השועש המ ואר" ,חנאנ ןקזה םילוג היה ,"ונעגה ןאל ואר"
תהש ,ץיבוניבר תרבג לש תוטומקהו תוקומסה הינזאב תולילה תא ראתל ףיסומ היה
ל בא .ידוהיל ידוהי השועש המו ,ונעגה ןאל הלאשב רשאמ םהב רתוי הברה הניינע

.הטילחה אל ןיידע איה
־ תשבלה תקלחמב רקיעבו ,תומוקה לכב הלומהה הרבג ןכ דלומה־גח ברקתהש לככ
 ,תונחב וירוקיב תא קיספה ןקזה ןמרב רמ .םיכלכולמו םיפייע ואב םינבזה .םירבגה
. וסרדל לולע היה ,תותלדה חתפיה םע ,רקוב־ידמ המינפ ץרופ היהש ,ןומההש ינפמ
ובא ונק ותונחבש ,ןקזה ןמרב תא םיריכמ הזה ןומהה לכב םישנא המכ ,ףוס־ףוס

?םהינב ונקי הבו םהית

־ םישש לע ,ןקזה םילוג .תוישעמ־ירופיסלו םיטופטיפל ןמז היה אל רבכ םימי םתוא
, תילגנא םהילא רבוד אוהשכ ,תחא-תבב תוחוקל השולש תרשמ היה ,ויתונש עשתו

ן קזה םילוג יח הנש םישמחמ רתוי .תיאטיל־שידיא לש אטבמב הזוקו סנאקירפא
־ רחאל דימ ותמ םמצע םה .אטילמ וירוה ותוא ואיבה דאמ ריעצ ליגב .ןואטפייקב
ת א דימ דמל ,היה רשכומ רוחבש ,אוה .םייחה לכ לומ דדב ותוא וריאשהו ,ןכמ
יליה תונושלמ תחא דמלשכ ףא וירבח לש םזוב ינפמ עתרנ אלו ,תורבודמה תופשה
.םהל רמוא היה ,"לוכי אל םעפ ףא הז קיזהל" .םיד
לש ףא ,תוחוקלה תא םניקרפמ ףטוחו םינכודה ןיב ץצורתמ היה ומצע סייו ילר׳צ
ת ונובשחה לע םותחלו תמשורה תילמשחה הפוקה תא ליעפהל ודיקפת היה השעמ
ת וריכמה רפסב וארקי ישארה דרשמב "םילודג״הש ול היה תפכיאש אל .תולבקהו

ז או ,טעמ רכומ םניקרפש ואריש רקיעה .הרוחס הברה רכומ אוהש ולש ישיאה
ם ידוהי םע הככ גהנתהל לגוסמש ,ינמרגה-ידוהיה ,טלבנזור לש המיזמה לכ לשכית
ם ניקרפש תויטלחהב םיקסופ םילודגה םיסובה תא ונוימדב האר רבכ סייו .םירחא
ר וסמל ןיא ןפואו-םינפ־םושב ךא ,רכומכ דובעלו ראשיהל ,ןיינועמ אוה םא ,לוכי

ת ינוכמב ודבל גהונ סייו היהשכ ,הדובעה ירחא ,םיברעב .הקלחמה תלהנה תא וידיב
ה יה תרחמל לבא .ךכב שיגריש ילב וינפ לע הלוע ךויח היה ,גרבנזוימל ךרדב
א ל שיאו ,גרבנזוימ לש םינושמה םיחרזאה לע תובוט תוחידב רפסל ךישממ סניקרפ
.זיגרמה דוסיה ףא לע ,בישקהל ברסמ היה
ה רקמה חכשיי אל ,םתובישחב קפס ליטהל ןיאש ,הלאה םירבדה לכמ רתוי לבא
ם יסומעה דחא היהש ,עובש ותוא .דלומה־גח ינפלש ןורחאה עובשב הרקש ארונה
, הנשיה תבכרה־תנחת תולגרמל םיה עיגה םהב םימיה זאמ המרי׳פה העדיש רתויב
 קמוס ולעה ,ללכ-ךרדב םירויחה ,וינפ .תומוקה לכב חצנמכ ךלהמ טלבנזור רמ היה
ו ידי-תופכ תא ךכחל ול ומרג תונחה תא ופיצהש םינוקה יפלא .ןוצר־תועיבש לש
אוהו ,רתוי זילע השענ ,ללכ־ךרדב יניצרה ,ולוק .הטעמ אל האנהב תויקנהו תונבלה
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ה תא" :(םהיניב ובר אל םהב םיטעמה םיעגרה דחאב הז היה) םייוול רמא וליפא
" םלוכמ ףסכ םיחקול ונחנא .דייהטראפא םושו הילפא םוש ןיא ונלצא ,סייו ,האור
י אדו ךכ־לכ זפחנ טלבנזור רמ היה אלולו ,והשלכ דורצ לוקב קחצ סייו ילרא׳צ
ת א עמוש היהש ךכ לע רבדל אלש ,הזה קוחצה לש תצלואמה המינב שיגרמ היהש
.סייו לש תוקודהה ויתפש ןיבמ תוננתסמ ןהשכ "ןברוחמ ינמרג" םילמה
י שוקב .הלאכ םירבדל ןמז רתונ אל רבכ תמאב דלומה־גח ינפלש ןורחאה עובשב
* חמה לכב ומכ ,םירבגה־תקלחמב םייחה לע ולקהש ,םיקתממה תא ץוצמל היה רשפא
, השבלהה ירבד לכ .הרוחסל םיבער ויהו תונחה תא ופיצה םינוקה .תורחאה תוקל
ד אמ רצק ןמז ,רקובה תועשב רבכ ופטחנ ,ץיקה־תנועל דחוימב םימאתומ ויהש
ה תיה אליממש ,ףתרמהדומוק .הקלחמה ירחאמש תורוחסהךסחמל ועיגהש רחאל
ם חיר תא םג הלא םימיב האלמ ,תומוקה ראשמו בוחרה ןמ הב עקשש ,קבא האלמ
ר מ היה ןהב תויונחב תוחוקלה חירמ הנוש היהש ,םיעיזמה תוחוקלה לש ףירחה
ת מדוק המרי׳פה תבוטש סייו סלרא׳צ טילחה םימי םתואב .וידגב תא שכור טלבנזור
ת יארחא התיהש תינועבצה הרענה ,םילא סימ לע דקפ ךכיפלו תישיאה ותבוטל
 תמדקומ תוצעיתה אלל תאז השע אוה .תוחוקל תרשל ליחתהל ,הקלחמב ןויקנה לע
, תודובעהדורימש קוחל דגונמ היה השעמה לכש ךכ לע רבדל אלש ,טלבנזור רמ םע
ת וקימסמ ךיא ונוימדב האר רבכ סייו .דבלב םינבלל תונבזה תדובע הרומש ויפל
ף סונ עגר ףא בשח אל אוה ךא ,ולש המודאה ןילירטה־תבינע ומכ טלבנזור לש וייחל
. םימי םתואב ותוא דירטה אל םניקרפ וליפא .הטלחהה ןמ הגיסנ לש תורשפא לע
ם ירגיסה תא ןשעמ אוהש ועדי לכהו ,םימעפל םלענ היה אוהש הדבועה אל ףאו
 הארוהה יפל רוסא היה ןושיעה .הרוחסה לש ירוחאה ןסחמב ולש םיכוראהו םיקדה
י לרא׳צ וליפא לבא ,קסעה תא להנמ אוה היה םהב םימיב דוע ןמרב רמ איצוהש
, וישכע הקווד ןשעל קיספיש סניקרפמ שורדל ומצעל תירסומ תוכז וזיא האר אל סייו
.דלומה־גח ינפלש הלא םיפורט םימיב
ה חלצהב הלהנתהש ,הריכמב םידורט םתויה בורמ .ירמגל רחא היה ארונה ןינעה ,אל
ם ויב ,תרוכשמל הנטק אל תפסות לע שחלתהל וליחתה רבכ) ליגרה־רדגמ־תאצוי
י נשה םויב קוידבש םיפייעהו םיעזוימה םינבזה וניחבה אל ,(גחה ינפלש ןורחאה
ה יה הב העש ,רקובב רשע העשב ,שדח אישל עיגה תוחוקלה רפסמשכ ,גחה ינפלש
ם ימו ריעצה סניקרפ ומלענ ,םנקיתכ םימיב ורויסל תדרל גהונ ןקזה ןמרב רמ
־ תעש לש תינבז תושעיהל סייו ידי־לע התווטצנש ,ןויקנה לע תיארחאה ,םילא
.םוריח
ל וקב ותוא לאשו םיצרמנ םידעצב סייו ילרא׳צ לא שגינש אוה טלבנזור רמ הקווד
"?םילא הפיא ?סניקרפ הפיא" :דאמ רומח
ת ושקה תועשב ,וישכע הקווד עיגה םירבגה־תקלחמ להנמכ ופוסש חוטב היהש ,סייו
ן יאש ימכ ,בישהו הלאשב הלולכ התיה םילא סימ םגש הדבועה ןמ םלעתה ,רתויב
ר מ״ב וירבד תא םייס אל אוה ."ולש רמושה ינניא .עדוי ינניא" :דיספהל המ דוע ול
ותוא דנעש ,ריעב רתויב הלוזה תונחה לש יללכה להנמה לבא .גוהנכ ,"טלבנזור
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א וה .ךכל בל םש אל וליפא ,ןודנולמ יטרפ ןפואב ןימזמש הלוחכה הבינעה תא םוי
.םהב הטלשו הרזח וינפל תינייפאה תיוועהו טעמ רויח היה
.בוש לאש "?םניקרפ תא האר והשימ"
ף יסוהל אלא ול ןיא ירה ,דיספהל המ רבכ ול ןיאו ףוסה הזש ןויכמש טילחה סייו
ד ימת אוה .הרוחסה לש ירוחאה ןסחמב ,ןחלושה לע םש בכוש אוה ילוא" :רמולו

, טלבנזורו ,וירבדבש ץקועה ןמ ומצע סייו וליפא הנהנ אל המדבושמ לבא ."םש ןשעמ
ר תוי רומח הזש ךל עד" :רמא קר ,וינפ לע הללותשהש תיוועה תא ןסרל הסינש

."סייו ,בשוח התאש הממ
ה יה—גרבנזוימבש םיחקיפה ןמ ,ןפוא לכב—היה חקיפ רוחב ללכ־ךרדש ,סייו ילרא׳צ
ו שטשיט הפירח העיזו רוחש קבא .ףתרמה־תמוקב ,הטמל היה םח .ירמגל לבלובמ
ה קווד האב אל פייקה לש הרירקה חורה .המישנה לע התשקה תופייעה .הייארה תא
ה שפוחה לש םירצקה םימיה לע בשח סייו ילרא׳צ .ךכ־־לכ הל ופיצ םהב םימיב
א וה .ותדלוה-ריע ,גרבנזוימב "ידוהיה ףוחה" לש ןבלה לוחה לע בכשי אוה .הבורקה
־ תופכ תא ופטלי ידוהה םוניקואה לש םימימחה םילגהו ,ךרה לוחה לע בכשי קר
א ונשה ולוק תא חכשי אוה .לכה חכשי .לכה חכשי אוהו ,ותשא בכשת ודי־לע .וילגר
ת וקומסה םהייחל תאו ,ןקזה ןמרב רמ לש דבכה לקמה תושיקנ תא ,טלבנזור רמ לש
, ןצחשה ריעצה ,סגיקרפ תא וליפא חכשי אוה .תיעיברה המוקהמ םינודאה לכ לש
.דבלב דחא ןנבומש ,ולש תוחלצומה תוחידבה לכ לע ,ימשיטנאה
ה סוחדה ףתרמה־תמוקב ,גחה ינפלש ינשה םויה ,םוי ותוא סייו ילרא׳צ הזה הככ
ר בכ .טלבנזור רמ לש ותנווכ קוידב המ ול תפכיא היה אל רבכ .םירבגה־תקלחמ לש
.רבד םוש ול תפכיא היה אל
ר פסמ םייסגכמ־גוז השקיב םייגישה״תכוסח תינועבצה השאהו ,ותייאר וילא הרזחשכ
ו עיתפהל הצור איהש אלא תיבב רוכיש וישכע לטומה ,הזרה הלעב ליבשב יצחו־שלש
ק וידב ,זאו .םוקמב יללכה להנמה דמע אל רבכ—וללגב אל ,גחה ללגב—תאז לכב
״! םה הנה״ :חכשית הרהמב אלש האירקה העמשנ ,עגר ותואב
ם ילוג רמ ללוכ ,םתופייע תורמל םיבהלושמה ,םינבזהו םישפחמה תוחוקלה—םלוכ
ו יה אל ןהו) והער תובשחמ תא שיא ךרעב ועדי רבכש ,ץיבוניבר תרבגהו ןקזה
ס ניקרפ ,ויה םש ,תמאבו .תילעמה חתפ ןוויכל םהישאר תא ונפה— (ךכ־לכ תוקוחר
ו תוא עימשה רשא ,האירקה .טלבנזור רמ ,ףעוזו רויח ,דמע םהירחאמ .םילא םימו
ע צמאב םיקסעה לכ וקספייש המרג ,ותחפשמרבש תא הנישש ידוהיכ דושחה ןבז

.שממ
ו יתועבצאב דימ ןיחבה סייו ילרא׳צ קר לבא .םלוכ ולאש "?הרק המ ,הרק המ"
ל כהש רוריבב עדיו ,ותרוגח־םזבא תא תונבצעב וששימש ,סניקרפ לש תודעורה
.תועט אלא היה אלו ףלח

.השובהו הכובמה תאו םהיטבמ תא תוארל אלש היה השק .םלוכ וניבה טא־טא
ת רבגל ןקזה םילוג רמא ,"סיסימל סימ ןיב לדבה םלצא שי וליאכ") םילא סימ
,תולולכ ויה םהב ,ןוטפילקב תולילה לע הל רפסמ היהש העשב ,םעפ אל ץיבוניבר
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, םישדחה םיקוחה םדוק בר ןמז היה הז לבא—תוינועבצ תורענ המכ םג ,וירבדל
ת א הלאש איה .םלוכמ הכובנ הדמע (רמא ךכ ,"שבד רתוי קקלל היה רשפא״ו
ם וש הל בישה אל אוה לבא ״? ושעי המ ,ונל ושעי המ״ :הקווד םנאקירפאב םניקרפ
."יגאדת לא .םילא ,יגאדת לא" :דבלמ רבד
א וה .יללכ־להנמ לש השק לוקב םינבזה לע טלבנזור רמ דקפ /,ןאכ םתוא וקיזחת"
ק ר םש וראשנ וישכע לבא דלומה־גח יטושיק םעפ ודמע הב הניפה לע עיבצה

.םיקירה םיזגראה
ו ליפאו ,"טלבנזור רמ ,ןופלט" :ימינפה לוקמרב תיטסינופלטה הארק עגר ותואב
.שקובמה לש ומש תא הליחת הזירכמ התיה דימתש השיגרה אל
ם ילאב טיבה סייו ילרא׳צ .ןופלטב תורצק חחושש ירחא דרשמל הלע טלבנזור רמ
ת ודבועה ,רמולכ—הרק המ רורב היה אל ןיידע .םידחוימ תושגר םוש ילב סניקרפבו
 דגנ ול היהש המ לכש זא רבכ שיגרה אוה לבא—לכל ולגתנ אל ןיידע תוקיודמה
ה פר ךויחב גומנ ומצע סניקרפ לש ותוגהנתהו טלבנזור לש ותמיזמ ללגב םניקרפ
010111 0־011־ה ,סילא תא בביח וליפא אוה .דבלב הלקה לע הדיעה אלש המישנבו דחא

 דצה לע התבוח תא דימת האלימ איהו םייניעב ןוגה טבמ הל היהש םושמ
ת עדל רשפא־יא" ,תרמוא ומא תא רכז ,"סרצראוושה לצא ,םלצא לבא" .רתויב בוטה
סהל וליפא וחרט אלש ,110100!־€018־ה ,םיינועבצה לצא דוחיב .ןוכנ היה הזו ."םולכ
ן וגה טבמ ,םיארוקש המ ,הל היה !?םילא לבא .ולהינש םיישפחה םייחה תא רית

.םייניעב
־ יתלב ךויח ותוא וינפ לע ןמתסה בושו .םואמ שיגרמ וניאש שיגרה סייו ילרא׳צ
.הדובעה ירחא ,התיבה הגיהנה ןמ רוכזה ךויחה ומכ ,ןווכמ
ה יה רשפא .טקש היה .םינשה תא ףיקה תונחב העש התוא היהש ברה להקה לכ
ת וצלוחה תא הסכמו םיפדמה לע עקוש רוחשה קבאה תא תוארלו םיבובז המכ עומשל
ל כה .םהב וטיבה לכה .תשורחה־תיבמ םיירהצה־רחא לומתא ךא ואבוהש תונבלה
, הרופאה הפילחב להנמהש ןכתיי אל ,ךכ־לכ רורב וניא ןיידע רבד םוש יכ ףאש ועדי
. העוט טושפ ,ןט־׳נא־דנואפ תוחפל הלועש הלוחכה הבינעבו ,ילגנא גיראמ הרופתה
ע גנ אל ךא םילאל בורק דמעש ,םניקרפל דואמ בורק ,תילעמה חתפ דיל ודמע ןכל
, ךשוחב םש ונעקתנ .תילעמב לוקליק היה הז" :ןוגכ והשמ דיגהל הסינ םניקרפ .הב
ת ירנאקירפא ,תחא תרכומ .ולש תוחידבה תא רכז אל רבכ דחא ףא לבא ,"יל ונימאת
״! המהוז • ךומכש ךולכיל״ :עתפל הקעצ ,הנקז
ה טעמתנ ומכו ,איה םג הניבלה ,המוחש הרענ התיהש ףא לע ,םילא .רויח היה סניקרפ
ם ה .םינועבצה לש םיינישה־יכוסח םהיתויפמ םג ,תופסונ תואירק ואב זאו .התמוק
א ל איה לבא .תדגוב איהש וקעצ םג םה .תכלכולמ הנוז הל וארק םה .התוא ולליק
.םינבלה םישנאל םולכ בישה אל סניקרפ םגו ,םולכ הרמא
, גחה ינפלש ינשה םויב ,רקובב יצחו־רשע העשב ,דאמ םידדוב ,םש ודמע הככ
ר יזחה ןקזה םילוג .םיקסעה לע שיא בשח אל השעמל לבא .םיקסעה לכ תא ושבישו
הלמ עדי אלש ,דחא ידרפס תובכר־לעופל רוכמל הסינש םייברגה גוז תא ןכודל



ןרימ ןבואר40

ל עבה ליבשב ודיב קיזחהש יצחו־שלש רפסמ םייסנכמה תא ששימ סייו .תילגנא
, םיהולא" ,שרח הלמלימ ץיבוניבר תרבגה .םיינישה־תכוסח השאה לש רוכישה
.תאזה הלמה תא וגה תוינבז המכ דוע ילאו ,"םיהולא
. הלקלקתה תילעמהש םהל ריבסהל הצר אל רבכ סניקרפ .םישנאה תא הקנח העיזה
ל ע תודלי־ירופיס המכ םיברל וריכזה יאדו תומוחה־תוקוריה היניעו ,הדחפ םילא
.תדוכלמב תולייא
.דרשמהמ טלבנזור רמ דרי םייתניב
.תורצק םייסנכמב םירטוש השולש ודעצ וירחא
."תילעמב םתוא יתספת" ,םהילע עיבצה ,"םה הנה"
."רקוחל ,ךכ־רחא הז תא רפסת" ,הגרדב הובגה ,דחא רטוש רמא ,"וישכע אל"
ק יפסה דוע תדיינל םתולע ינפל לבא ,םשמ םתוא וחקל םה .םוקמ םהל וניפ םישנאה
י דכ תאז שחל אוה ."רוחב ,ךל שייבתת" :םניקרפ לש ונזא לע שוחלל טלבנזור
.םתוא ףיקהש םוצעה להקה ינפל ותשוב לע ףיסוהל אלש
ת א ןקית טלבנזור רמו ,םירבגהדוקלחמל ,הטמל לכה ורזח תדיינה העסנש ירחא
ו ל ונענ םישנאה לבא ."ליגרכ םיקסעה .רמגנ לכה" :טוחס לוקב רמאו ותבינע
.םוי ותואב תחלצומ התיה הריכמהש רמול השקו ,ןוצר־יאב
י לרא׳צ .הדובעל לכה ורזח םימי השולש רובעכו ,דלומה־גח היה ךכ־רחאל םיימוי
ם ייניצר ויה לכה .גרבנזוימ לש הבוטה שמשה יהוזש ועדי לכהו ףוזש היה סייו

ת ילעמב םילוע ויה םינבזהו םלולסמל םייחה ורזח טאל־טאל ךא ,ליגרה יפכמ תצק
.רבד הרק אל וליאכ ,םהלש רקובהרדת תא םש תותשל ליבשב ,הינשה המוקל
ל ש ויטעב ונממ הלטינ גחה־תודח לכש ,ץיבוניבר תרבגל ריבסה רבכ ןקזה םילוג

 ,דחא לכ—םישדח העשת הזכ רבד ליבשב םילבקמ רתויה לכלש ,שיבמ הרקמ ותוא
.םינש עבש דע לבקל רשפא 1מ1מ1ס1־ג11ז7 ^רד יפל יכ ףא—ןבומכ
ף סונ ןבז םוש אב אל ןיידע ךכו .ליגרכ ,השלח התיה דלומה־גח ירחא הריכמה
.םיעוצעצה־תקלחממ האבוהש ,תרחא השא התנומ ןויקנה לע .הקלחמל
ם יחווידה לע וססבתה הלוכ תונחבו םירבגה־תקלחמב וכליהש תונורחאה תועומשה
ן ימאה אל טפושהש ןויכמ ,םישדח העשת תמאב לביק סניקרפ יכ ורסמש ,תונותעב
ר שאכש העובשב טלבנזור רמ דיעה הזמ ץוחו ,תילעמב לוקליקה לע ולש רופיסה לכל
ק יפסה דועו תיטמוטוא התוא דירומה רותפכה לע ץחל תבכעתמ תילעמהש האר
."םיעעאל״כ טפשמה־תיב לכיטרפב רדגוהש בצמב גוזה תא סופתל
ת חא לע וכמתסהב טפושה רמא ,"םינוש םיעזג ןיב ורקי הלאכ םירבדש רוסא"
ל ע ליטהל ימצעל הבוח האור ינא ,השעמה תרמוח ללגב ,ןכלו" ,קוחה תוקסיפמ
, סניקרפש םושמ דבלב רסאמ ישדח השולשל הנודנ םילא ."עיתרמ שנוע םשאנה
ל טנש ךכב הילע ןגה ,גולגילב םינותעה והוניכש יפכ ,"יתימא ילגנא ןמלטנ׳גכ"
ע בותה תריקחב תיפוס רבשנש רחאל ,ןבומכ ,היה הז .ומצע לע יותיפה־תמשא תא
.לוקליק םוש ילב ,רדסב התיה תילעמהש הדוהו
ילרא׳צל ולש יאטילה־יאשידיאה אטבמב ןקזה םילוג רמא ,"ונמצע ןיבל וניניב"
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 אל הז" ,תאזה ץראב דלונ רשאב ,רז אטבמ לכמ היקנ תילגנא רביד רבכש ,סייו
/׳ונליבשב עורג ךכ־לכ
 דימת עדי ,ולש םישולשה־תונש יהלשב חקיפ םדאכ ,אוה .ול בישה אל סייו ילרא׳צ
 וליפאו ,אולכה םניקרפל הניט לכ שחר אל אוה .םיאתמה ןמזב רבד לכמ ררחתשהל
 תצק ביבח היהא םא יל קיזי אל" ,וניבל וניב רהריה ,"ךפיהל" .טלבנזור רמל אל
 ךויח ותוא וינפ לע הלע ךכ לע בשחש עגרב ."הזה ןברוחמה ינמרגה יפלכ רתוי

.וב שיגרה אל ,ליגרכ ,אוה לבא—וב טולשל ןיאש
 םימיה לע םואתפ הבשח ,הלאה םירבגה ינשב העש התוא הטיבהש ,ץיבוניבר תרבגה
 ךו ןאי לש לודגה ולספ םויכ דמוע וב םוקמב ןיידע תונגוע גידה־תוניפס ויה םהב
.דוע ובושי אל םהש העדיו ,קביר



רהנל רבעמ :ןתיא ות>א

.ילע יתבהא תבהא
 רוא ינפ
ר הנה רבע לא
י בג רחאו

.הניחבמ הנאת

ר מוא ינא לזאזעל לזאזע
ם ומשה רחא הלא םימש
ם דא רחא םדא
ם ייח רחא םייחו
םוצע םי ,יכותעש םי
י דיע םילמ ,יפב םינבא ל#
ינפ לומ רבד םוש לזק תוברח

.רבד םושמ ארונ ןיא
ו יה רשא תוארומהו
. ובושי אל ןאכ
.הזמ לודג ארומ ןיא

*

ת ורונפהו םילילחה םינגנמ ושכע
ם ילוע םיקד םילילצב
ם ע ןאכ היהנ ילוא
ןאכ היהנ ילוא

םיצע תחת םישנ תופוג
ם ישנא םע םישךקמב המךא לע
ם דד תפש לע לוחכ
םע ואיבי ילוא
ואיבי ילוא
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רהנה רבעמ תוחור תואב וישכע
םיקזחו םימח םיבשמ?
םע ןאכ היהנ ילוא
ןאכ היהנ ילוא

ם יתמה יתבכ ן?אה יתבו
עדוי ינא ,עדוי ינא
ת ופוגו עלס תבוכש המדא םיקךהק
ןאכ ךליו ןאכ לדג ינ? לבא
ר הנה ר?עמ בר םע
בר םע רהנה רבעמו

★

. יפוג לע לפונ םי?כוכ לוק הלול
ם י?כוכ ל# הלילמ ץוח רבך םוש
.ויש?ע ונץא
.י?י?ז?מו םי?כוכ לק הליל יכות?

.רבוקמ ויש?ע
ק וחר דועו םידךוב ונחנא
.אלמ רואו ןושאר םודמד

ם הינפ לע םי?וכוק ם\דו רהנה
ם ינבלה םהימימ תיטא העונתבו

, םהיכר? לע םיממורתמ
לפא המדא חור םירעופ

אב ינא .אב ינא
ה לולה .תקס?4 המי^ב
םי?כוכ אלמ
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 וחתפתהש ,אמויד ןיבל הקיתעה ןיס ןיב םיירחסמ םירשק ויה ןכא :ד " ה ב ל מ ה רמא
 תומודק תויניס תומושרב דוע ךא .תלבוקמה הריפסה תליחתב ןאה תלשוש ימיב דוחייב
 תימורה תורסיקה לע עמש ברעמהדוופנב יאבצ עסמ תעשבש ,יביס איבצמב רפוסמ רתוי
 ףקשנה לע תועווז־ירופיס ול ורפיס ,חילשה תא ובכיע םיתרפה םלוא .חילש הילא רגישו
 ןיב רשי רשק תריצי עונמל ושקיב םיחרפהש רבתסמ .הרזחב והוחלשו ,ברעמב ול
.תויורסיקה יתש

.ןאשךא׳צחיל ביצנה לא
.גבימ“גניל־ואק ירסיקה חילשה תאמ
ו ל יתתב .טביטל ,וירבדל ,אצויה רחוס לש וידיב הזה בתכמה תא ךילא ינא חלוש
ל ש ימוקמה וביצנ ידיל בתכמה תא םש רוסמל ינחיטבה אוהו ,בהז םילקש הרשע
, ידידי ,התא ,יסנש תפנב םיימשהךב רסיקה לש וביצנ ,ךילא ונריבעי ןעמל ,רסיקה
ך כ ,הנממ רשא ,תאז יתוחילשב םייתנש ינפל יתאצי ךרושיאבו ךתעבטב רשא
.דוע בושא אל ,יבל יל רמוא
ת א וינפל יתשגדה תעה לכו ,דחי וניתש םיבר הת־ילפס .הזה רחוסב חטוב ינניא
ם יביצנה קר אל .ותדועתל עיגי בתכמהש ךכל תעדונה הלודגה תיתכלממה תובישחה
ת ולגלו ליאוהל יושע ,םיימשה־ןב ,ומצעבורדובכב רסיקה ףא אלא םדוה־םורי

, םורמל ויניע לגליג ,הלאה םירבדה תא ועמשב ,רחוסה .וב רפוסמב תוניינעתה
ל ע בתכמה תא אשי יכ וידליו ויבא ייחב עבשנ ,הפונחו תואתשה תואירק עימשה
. בתכמה תא דבאישמ ,וייח תא וליפא ,ותלכרמ לכ תא דבאל ול בטומ יכ ,ובל
ה פצוחב ימע חקמתה רשאכו .יברקב יבל לפנ ךכ ,תולאו תועובש הבריהש לככו
, הששמל ימע רשא ףסכה תחתמאל ודי בחת ףאו ,בתכמה תרבעה דעב םולשתה לע
 בתכמה תא ערקי םא יתהמת ,רותא הנבישי ןעמל הילע רוטסל יתצלאנש דע
ו ב יתירתה זא .קדנופה ןמ תשק־יווחטמכ קחרי םרטב הברעב םיערקה תא רזפיו
ל א טלמיי וליפא ,ירסיקה ןוטלשה די והגישת ותדועתל בתכמה עיגי אל םא יכ
. המימת הנש יצח הלילה ךשמנ םש דולג ינופצ םי ותואל עיגי וליפא ,םיראטאטה ןיב
ת חילש רבד עדווי דציכ ,תומא םאו .רצרצה רוצריצכ היה הפר ,ירבדב ,ילוק ךא
ת ומר ינפ־לע דחא בולע רחוס שפחל חרטי הז ימ ,רבדה עדונ וליפאו ?בתכמה
א לו םהב םלעיי םלש אבצ אלה ?הילוגנומ תוברע ,רימאפו ןולדארק יסכר ,טביט
ם ינומאה־תועובשו דחפה־תוחינג ידכ ךות ,ירוביד ידכ ךותו .והייא שיא עדיי

.ובבלב יל אוה קחוצ יכ ,ינומכ ול יולג רבדה יכ יתעדי ,לבנה ילע ףיערהש
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* תפוסב .הז תוחרא־קדנרפב םיבר םימי הלוח ינא בכוש הנה ז תושעל לכוא המ לבא
ם תאו ,םילודגה םירהה ירבעמב ועווג יתרשמו יוולמש רחאל ,וילא יתעגה גלש
ת מו ערכש ,ןורחאה סוסה לע בוכר ןאכל יתעגה בר ישוקב .וניסוס םג ותמ
ה רזחב יכרדב ךישמהל ידכ ,יתמלחהל ןיתממ ,ןאכ לטומ ינא זאמ .רצחה חתפב
ה חושב דימת תרעובה שאהו ,הלילו םמוי יתוא םסרכמ רוקה םלוא .תורסיקל
 .דימת לתוחמ ינא םהב םישבכה־יריבכ אל ףא ,יתוא תממחמ הניא רפעה*תפצרבש
ח תפל דעבמ לכתסמ ינאשכו .הרקתב ןשעה אצומל רוח קר ,ירדחב ןיא תונולח
ל ש ,הלחלחכה ,הלודגה המוחה ול רבעמו ,לודגה םוחה רושימה ילא ףקשנ הצוחה
ם ירופא םיימשה .הרקה חורה ןאכ תללימ הלילו םמוי .םיגלשומה ,םירזכאה םירהה
* תמולא תלפונ זא .םיננעל דעבמ תוקוחר םיתעל קר תטבינ תרויחה שמשהו ,דימת
ם יעור הוולמ ,םיקחרמב םיאות רדע איה הריאמ םיתעו ,רושימה לע בהבהצ רוא
* תותשק םיאשונ ,תוורפב םילברוכמ ,םיריעשהו םימונצה םהינוסוס לע םיבוכר
. קדנופל םה םירס ,תולילב ,םיתע .םיבאזה ינפמ ןגמל ,עולק־תוקיחרמ ,תורצק ןרק
ה קשמה ןמ םימגול םהשכ ,תויארפה םהיתואירק םערל ןבאה־ילתכ םידהדהמ זא
. םהיפמ םילמ עמוש ינניא ? םה םדא*ינב םאה .םהיתולאב הזב הז םיטבוחו רכשמה
* קחשמב וצפונ םהיתולגלוגש םהמ הלא רוחריחו ,תורצקו תוארונ תוגאש ןתוא קר
* רושמה ,תויומדב לכתסמו רויצ־תליגמ שרופו יתוורפב ינא ףנטצמ זא .הזה םיארפה
ם ירה יעלס וא םימ*לפמ דיל םיררושמ׳ וא םידדובתמ לש ,קד לוחכמב תיוטט
. הנומתה ילושב רצקה רישה תולמ תא ןיעדועמדב ארוק ,לפרעב םילבוט ,םירעוימ
ם ינדועמה ,םידמולמ םישנא ידי*השעמ ,םירויצהו םירישה .ליעומ ךכב ןיא לבא
ם ירז הכ ,םיירירוואו םיירירבש הכ ,םה םישולח הכ ,םרובידב םישחלמו םהיסומינב
ם יארפה תגאש ינזא תא תחלופ בוש רחאו ,םהב זחאנ ינא עגרל .הזה םוקמל
* םישנאה תבבי תמועל םה םינוא־ןיא ,חורה יחרפ לכ ,תוברתה תוריפ לכ .רצחב
ם ג תרדוחה ,הזע תומהב תנחצכ ,םלועמ וצחור אלש תופוגה תנחצ תמועל ,תויחה
.בולעה ירדח לא
ת דדונ זא .קדנופב שיא ןיא םהב םיארונה תולילה ןמ הז ןואס ףא בטומ תאז*לכבו

ם יבאזהו חורה תמהנמ ץוחבו ,דצ לא דצמ יבואכמב ךפהתמ ינאו ,הלילה לכ יתנש
, תונשעו תוממוע םילחג קר תורתונ ,תעווג חאבש הבהלהו ,םיקחרמב םיללימ
ה ירוסייו דחפו תונורכז תקעב תטבחתמ יחורו ,יזח תא ערוקו יתוא הנעמ לועישהו

, יתכלה הב ךרדב יתרחב אלול .לכב םשאה ינא ירה .המלשנ אלש תוחילש לש
י שנא ויה אל ילוא ,תורהנב טושל יתרחב אול וא ,רושימה ךרדב יתרחב אול
י נפל יל עדונ רשא אלפנה רבדה תא רפסלו רוזחל חילצמ יתייה ילוא ?םיעווג
. יתמשאב אב לכה ,לכה ?ברעמה יקחרמב תנכושה םיתרפה תכלממב ,םיבר םימי
י תוחוכ הנהו ינא שח םילחא רשא תחת םא הזה םוקמה ןמ םעפ־יא אצא דציכו
ר שא שיא ןיא .אפור והמ וליפא עדוי שיא ןיא .ןיא םיאפורו .םויל םוימ םילכ
ט ויס יל ךפה יחירש דע ,םיבר םימי יתצחר אל יפוג תא םגו .תוומה ינפמ ילע ןגי
תארקל ישפנו יתבשחמ ןווכל ינא הסנמ ?תומל ילע רזגנ םאה :ינא בשוח .קנחמו
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ל כבו תע לכב םיערה םייחה ןמ שורפל ןכומה ,םכח שיאכ ולבקל ידכ ,תוומה
, "תומל ךלוה התא" ,ימצעל רמוא ינאש תמיא־לכו .יל תעמשנ הניא יחור םלוא .העש
י נבאש ,הז רדח יכ ינא עדוי תורחא תועשב .יפוג לכב תזחוא התעב לש תרומרמצ
ת ורחרחס וכותב תודיקרמ ףרוחה־תופוסש ,חיפמ תורוחשו תותתוסמ־אל וילתכ
, תאז עדוי ינא זאש אלא .יניע הניארתש ןורחאה הארמה אוה ,גלש־יתותפ לש
ע ווגל אוה השקו ערש אלא .הבשחמב תאשל ינא לוכי ךכו .תאז שיגרמ ינניאו
ת רשמהמ ץוח ,ילא סנכיהל חרוט וניא שיא .ימולשל לאוש וניא שיא .םירז ןיב
י תחתמאבש ףסכה אלול .חאב םישבוימ םיללג חינמו ינוזמ תא יל איבמה גליעה

. םואמב ןאכ םיבשחנ םניא םדא ייח .הברעב תומל יתוא םיכילשמ ויה רבכמ יאדו
ם שור ןאכ השוע הניא ,תקורי־ןבא תצבושמה ,יעבצא לעש דרשה־תעבט וליפא
. הנה דע תעגמ הניא הכוראה הדי .דאמ הקוחר תימימשה תורסיקה .שיא םוש לע
.םדוק תומאו יאוולה .ייח ומתי ,יפסכ םתיש םויב
ת וריישה־יביתנ .םיעורה יטבש ןיב םיבבוסה םילכורמ ץוח ,ןאכ רבוע וניא שיא
ן אכל עיגה ,הז בתכמ חלוש ינא ודיבש ,רחוסה קר .םיבר תועובש ךלהמ םיקוחר
א ובי המ םשל .איה הדושח ןאכל עיגהש הדבועה םצע .הממשה ךותמ ,םיקחרממ
ם לוא ,ךכ לע ורקחל יתיסינ ? ךכ־לכ םיקוחר תוריישה־יביתנש העש ,ןאכל רחוס
, יתרפ לגרמ ילוא ,הז ןמיהמ־יתלב םדא ידיבו .םירקש לש המקר אלא יתילעה אל
. שאונה יבצמ תא ךל ריבסהל ידכ דבלב ךכב יד .יתוחילש רבד תא ינא דיקפמ
ר חוסה ינפ .ושפנל וחלשלו ארפ סוס לש וראווצב בתכמה תא תולתל היה בטומ ירה
ת א תוצחל ותעדב םשמו ,טביטל אוה עסונ ,תיחרזמ־תימורד ,וירבדל ,תודעומ
י תעמש ינא םג .םורדמ הזמ רבעמש הלודגהו המחה ץראל עיגהלו םייקנעה םירהה
ת ודשה לע ,תרעובה שמשה לע הבשחמל תובאוכ יתומצעו ,איהה ץראה לע
.םירעהו םיקוושהו תונומראה לע ,םוחב םיליבהמה
 יכיראחב ,הלענה ותודידיב יתשמתשהש הערל־שומישה לע ,ביצנה ינודא ,יל חלס
י דיל וא ,ךדיל םלועל עיגי אל יבתכמש יל יאדו טעמכ .יתואלת רופיסב ךכ־לכ
א יה הבוחש ינפמ ובתוכ ינא לבא .תימימשה תורסיקה תלשממב רחא ךמסומ דיקפ
ב תוכ ינאו ,יתוחילש תא אלמל ידכ ידיבש המ לכ תושעל ,ירסיק חילשכ ,ילע
ת וברת־ינב תרבחב אצמנ יננה בוש וליאכ ינא שח ךכבש ינפמ ימצע לע םג

ל ע הבשחמה םצע .רמה ילרוג לע ןנוקלו יחיש תא ךופשל ינא לוכי םהינפבש
ד ע ,תופנה־ילשומו םיכלפה־יביצנו תוזוחמה־יניצק תכרעמ לע ,תירסיקה תודיקפה
ם ינהוכהו םהיתוכשלב םיבתוכה םילכרמאהו םירלבלה לע ,ןיקפב תימימשה רצחל
ם לענ אל הנממ החוקפה ןיעה לע ,תולובגה לע ןגמה אבצהו םהישדקמב םיללפתמה
ם צע — ותלעמו ודיקפתו ומוקמ םהמ דחאו לכל אלא ,רסיקה יניתנבש בולעה ףא
; תורסיקל ףרטצמו יכונא רזוח יבתכב .יניעמ תועמד הריגמ הלא לכ לע הבשחמה
 .תודידבהמ ,הבוזעהמ ,דחפהמ ,תוארפהמ ,והותהמ יכונא לצינ יתוחילש יולימב
י נדוע ,רסיקה לש וניתנ ינדוע ,בתכמה לש ורוגישו ותביתכב למע ינא דוע לכ
ךכו .ייח םעט תא ,תודיקפה םלוסב ימוקמ תא ,יתויוכז ןהש יתובוח תא םייקמ



47םיכרד :ד ־קדנופמ בתכמ

ה דימב יתבריק רחוסל בהזה םולשת ידי*לעש יפ־לע־ףא ,יתומל םעט םג היהי
י מויק תא ךיראא םהב םיטעמה תועובשה םיבשחנ המב םלוא .יצק תא םג הבר
ף סכה ירה ?תורסיקה לש התורישמ ימצע קתנא ךכ ידי״לע םא ,הז ףסכ תרזעב
.יתוחילש תא אלמאש תנמ־לע יל ןתינ אוהו ,רסיקה לש ופסכ
ה כלממ רבדב ונינזאל ועיגהש תועומשב תמא המ ררבל ,ךל רוכזכ ,ילע תלטה
י כ ,הנאצמא םא ,ילע תלטה דועו .תימימשה תורסיקל המודה ברעמה הצקב הלודג
. רחסמ ירשק המע רושקאו ,םיימשהךב ,רסיקה לש ויתוכרב תא הטילש לא איבא
ו נא ןיא יכ ןכתייה .יבגב ןירותסמ לש תרומרמצ הריבעה ךכ לע הבשחמה םצע
, תויפוסניאה תוברעל רבעמ יכ ,ונא הדיחיה ותוברתו םלועה זכרמ אל יכ ,םידדוב
י טבשל רבעמ ,תוירבדמלו תוציבלו תורעיל רבעמ ,םירה לש םיסכר*יסכרל רבעמ
, תוברת לש תוצרא תוערתשמ בוש ,םדא־ינבל רשאמ רתוי תויחל םימודה םיארפ
־ יקוחו םיפוסוליפ תוגה ,שיש־ילכיה ,םיב תוגילפמ תורידא תוינא ,תולודג םירע
ם ייתנש רבכ ורבע ירהש ,רבדה ךל רוכז םא ינא לאוש ?רפס לע םיבותכ קדצ
ה שא הציקמ םאה ?ידידימ ימ יתוא רכוז םאה ?יח ךדועה .יכרדל יתאצי זאמ
ת ומושרב ימש דוע םושר םאה ?םיעוגעגב ימש תא תשחולו הבכשמ לע הלילב
, יחצנה רוקה ,הלאה םיחיופמה תוריקה ? ןיידע ינא םייק םאה ? תוירסיקה תוכשלה
? היח לש המויקמ הז ימויק לדבנ המב .ייח הלא ןיא ירה—תיממה לועישה
, תשקו ףייס ,ריית ,ףרגואיג ,ררושמ ,דמולמ ,ירסיק דיקפ ,גנימ־גניל־ואק ,ינא לבא
ה נכסל הומכ ןיאש תוחילשב תאצל יואר ותאצמ תירסיקה הלשממהש שיא
־ ידומע ןיב ןיידע לייטמ גנימ־גניל־ואק ןיא םאה .הז אוה ינא ירה — תובישחלו

?םימכח־תחישב וידידי תא רדבמו ןיקפ לש שישה
ת ורסיק שי .יפב תושדח שי ךא ,יתמלשה אל יתוחילש תא .ןאשךא׳צדיל ביצנה
ה יחילש תא יתיאר .םידדוב ונא ןיא .ונלש ונתורסיקכ ,ברעמה הצקב הלודג
ש יש־ירע תודוא־לע יתעמש םהיפמ ? המחלמ־ידמולמ םיבכור ץרא ,םיתרפה ץראב
ם ילדגה םירזומה תוריפחמ יתמעט ;שמשה־רואב לבוטה םי תובבוס ,ברעמב תולודג
א לפנו רז לכה .איהה תורסיקה לש היקוחו התמכחמ המ־ץמש יתעמש ,ןהה תוצראב
ם ישרפ וחלש ,הלאה םיחילשה םע יגישו־יחיש תא םתוארב ,םיתרפה ךא .דאמ
י חרזמה םלובג לא הרזחב ונוליבוהו יתיוול־ינב תאו יתוא ופיקה הלאו ,םיניוזמ
י תש הנישעת ןפ וששח ילוא .רמה ףרוחה לש ומוציעב ,תוברעה לא ונושריגו
ד ציכ םלוא .ןהיניב םתוא הנכעמתו תחא די ,וז לע וז ןהל עדווישכל ,תויורסיקה
ש ושתו ידמ ןטק היהי ירה ,חלשנ וליפאו ? ךכ־לכ םילודג םיקחרמל אבצ חולשל לכונ
ע יגהל לכונ אל םלועל ,םלועל .די־ספאב והודימשי הלאו ,םיתרפה לא ועיגהב ידמ
י רבד תא ארקנ אל ,התונמא תא הארנ אל םלועל .ברעמבש הלודגה תוריסקה לא
. הישדקמ תראפתב וניניע ןוזנ אלו היתונושל תא עדנ אל םלועל ,היררושמו הימכח
ה בשחמל .םהה םיחילשה יל ורפיס וילע םיה תא הארא אל םלועלו ,עווג יכונא הנה
 תוארמה תא הארא אלש לע יבאכו ילבאב ,זאו .םירזגל ישפנ יב תערקנ תאזה
לע עדוי ינאש—תאזה תוחאה־תוברתה תא אצמא אלש לע ,הלאה םיאלפנה
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 יפוסיכל רובעי־לב לובג עבקב די״קזוחבש לע—הקוחר הדגא וז ןיא בוש ןפש ,המויק
 יולימב לפונה ,ירסיק חילש ,גנימ*גנילחאק תויהל יבא רזוח בוש—יתופיאשלו

.םיארפ־תברעב ססוג בלכ ,םש־ילבךב ןכסמ אלו ,ותוחילש
 המ .יתוחילש םויס יבפמ ,הזה בתכמה םויס יבפמ יבא דרח .ןאשךא׳צדיל ביצבה
 יבא ששוח לבא ,ביצבה יבודא ,ךילא ארוק יבא ?ומייסאש רחאל יבממ רתוויי דוע
 טעמ דוע .וילמג תא םיקמו ויתרשמב רחוסה רעוג ץוחב .ךידע עיגת אל יתאירקש
 ובתיכ .ןי׳צ ץראב םיבשויה יחא ,יתוא ורכיז .בהזה תאו בתכמה תא תחקל סבכי

.ןבאב ותוא ותריח .םירפסב ימש תא
 ־ואק ידי״לע .ףרוחב ,לארא־םגאמ םימי הרשע קחרמ ,תוחראה־קדנופב בתכנ
 .ןיקנאנ ריעהמ ,גגימ־גנילחס לש ונב ,ןירדנמ ,םיימשה־ןב רסיקה חילש ,גבימ־גביל

.תירסיקה דרשה“תעבטב עובט
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ב רעה זקנמ רבכ ,םיללצ־קדן רוע

. ןוקיאב הנודמ ינפ7נ באכ־יטמק
ח פתל“פיצמאמ יחצמ יקרוע ׳ערכא תען
.ןוקרךהה־ילוח תולגלגבכ

, וינידס ילילג ךות? שיחרמה ףלחה םמ ,יאר
הרקעה יתורימ־תמיל} ךותב

.שיחךי וירוסיב יפוג
.שלפת? שישה תפאד ינפ לע

ת ובהואה ידי עגמ ךפהזנ ךיא ,יאך
ם יתמ״תקסמ ס?גל

שבשמה
.רלבא לש וינפ ינוטרש תא

,רעפנ יפוג דציכ יארו ילמח

.תיעבנ יתקנח ויקךס ןיבמ דציכ

, רזגמבש ירךח ךוכ אוה םוטא
.טלקרפב
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. לשכו החונמתצוק לש השגרה םויל םוימ הרבג יב וליאו ומויס לא טאל ברק ץיקה

ר מאמל ביבסמ ףוס םהל ןיאש םירקחמ לש םמוציעב דמועו יתייה עוקת ןיידע
ו ררועתה יתכאלמב יתכשמהש םע .רבמטפס תיצחמב ךרעל ל״ומל רוסמל יתחטבהש
א שונה לע הטעמ אל העפשה ןהל התיהש ,הכ דע תועודי־יתלבו תושדח תולאש
־ ףאו ,סומלוק תכישמ לכ םע םיכלוהו םיבחרתמ ויה םילגעמה .יתדובע לש יזכרמה
ה יה הארנ המלענ הירפירפ לא דקומה־תדוקנמ רתוי יתקחרהש לככ ירה ןכ־יפ־לע
.הטילש יל התיה אל הילעש תילגופירטנצ העונת ןימב יתדכלנ וליאכ יל
י ל היה המדנ .יתרצב דחוימב שוחל יתוליחה ובש םיירהצה־רחא דחא םוי יל רוכז
. תולשוכ םיילגרב ירדח תא יתאצכ רחרחס ילע היה ישאר .רבשמ־דע יתעגהש זא
ל ש ויפוח ךרואל ךלהמו העות יתאצמנ רזומה יניינע־בצמ לע הנושארל יתדמע רשאכ
. םימודמידה־רואב יארכ ויה םגאה ינפ .ריעה ימוחתל ץוחמ םיבר םילימ קחרמ םגא
: ישפב־ירוסיי לע ופיסוהו ישארב ופלח ץק־ןיא תולאש .יתאובבב ןנובתהל יתרצענ

ה מ .רקחמ־קומעה םגאה ינפ־לע יתיאר התואש תאזה תומדה ימ םצעב וא ,ינא ימ
ן באה־תממד .יתיווה לכ לע תמייאמה הדימב הל דבעתשמ ינאש וז יתדובע רשפ
י די יתמרה .הלעו יב האג םינואךיא םעכ .יבצמב רשא ךרפומה תא הפירחה יביבס
, ץראה ןמ תעדה־ילבב ויתמרה ןכל־םדוק םידחא םיעגרש ,ןבא־קולח יתכלשהו
ה ללצש םע לק טטר היה ...המומדה םימה תקלחמ ילא תטבינה יתאובב ךותל ויתחטהו
ר חא גוח ןמתסהש םע הטשפתנו הדערנ תומדה .המלענה התדועת לא הנטקה ןבאה
ת א רוצבל ןויסנב ידי יתטשפ יחור־םייעב .זכרמה ןמ קיחרהו םימה ינפ־לע גוח
ץ ומכ .שאונה יבצמ תרכה תא יב הריישו ףרה ילב הרבגש תענמנ־אלה חורה־תרעס
ל קה תא עיבטהל תלוכי ןיאב ,הנאו הנא יתעלקנ ךכ חורה תומחגב ףדוי רשא
ה יהי רשפא םתסהרמש יתעדב הלע עתפל םלוא .האירבה ךלהמ לע יתונוצרב
, תונוש תויווזב ןבא רחא ןבא יתכלשה .בבוסמו־הביס לש רוגסה לגעמה לע םירעהל
ם ילגעמה ובחרתה םימה םע עגמ בגא .רתויב הדחב רומגו רתויב ההקב לחה
י גויסנ לש קרסה״קחשמ דגנכו הלאה םיזכורמה םיליגרתה דגנכ וסירתהו תודימתב
ם אש הרזומ השגרה יב התיה .דבלב ןוצרה־חוכב םימלענה עבטה־ינתיא תא םותרל
ד ע עיגהל יל ןתוי ילוא זא־וא ןושארה לגעמה תוטשפתה תא עונמלו חילצהל לכוא
ת ועגונה תולאשל תובושתה תא אוצמל לכוא זאש יל היה ירב .ילש המלידה שרוש

.ימויק רוקמ םצעב
ל גרה .ללכ־ךרדב הררוסה יחור לע הנלש ןיעמ הדרי וליאכ יתשח הנועה ךשמהב
ד רי םיירהצה־רחא ךרדל יתאצב דחא םוי .רשוכ־תע לכב םגאה לא תשגל יל יתישע

שוחל יתוליחה ריעל ץוחמ לא יתאציש םע .ןנערו ףירח היה ריוואה .רטמ־ףיזרז
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דחה תא רפהש לולח לילצ עמשנ העיספ לכ םעו תיצוב הכפה המדאה .יתודידבב
. יפרח חור־ךלה ומע איבהו ,תהמהמתמה ויתסה-תנוע לש ץק־הל־ןיאש תוינוג
ק סופ וניאש ףיזרזה .יתומדב יתטבהו ליגרה םוקמב יתרצענ םגאה ףוח לא יתעגהשכ
י תאובבו זוואה רועכ תרמוס הקלסל ׳ליגרב ויה םיקלחש ,םגאה ינפ תא ךפה
ה מוד .םשור לכ היה אל טעמכ .יגהנמכ ,ןבא־קולח יתקרז לגרה ךותמ .השטשטינ
ת עפשה התיה המועז הכ .יתורגתה לע ביגהל ץפח וניא ףעזהו*רסה םגאה וליאכ היה
ם ילגעמ םתואל רמול ןכש לכ ,םילקבש״לק טטר ידיל וליפא האיבה אלש דע ןבאה
 ינא דוע .םירצמה ןיבמ תאצל יתעיגיב ץק־ןיא הגותל הליע ויהש םיענמנ־יתלב
ן וויכב ויה ןאכ דע יצמאמ לכש הדבועב יתשח טעמ־טעמו ,השעמה םוקממ קחרתמ
ה רומג תועט ךותמ .ץוחבמ ימצע לש הנבה ללכל עיגהל יתיסינ דימת .ןוכנ-אלה
ה נבה ימצע תא ןיבהל לכוא ירה תעדה יספא דע םדקתהל לכוא קר םאש יתחנה
ם וקיב יתייה טטושמ .המכח דוע ,דומיל דוע תויהל יתמסיס הכפה ךכ םושמ .המלש
ו ב רשא זכרמה ןמ חרוב ינא םצעבש ןיבאש ילב הוואמ הרטמ התוא רחא שופיחב
, םינפבמ הנימב־הדיחי היווהכ ימצע תא ןיבאש תחת .הסומכה יתדיחל חתפמה
־ תובורמה תוריעזה םינבאה ,תמא .ץוחבמ יתומדב רפסמ־ןיא ןבא־יקולח יתעלק
ו מרענו םיכבנל וללצ ןהו ,םימה־ינפב ןיע־ףרהל דינ ריבעהל ידכ ןהב היה רופסמ
ם ינפ םושב לבא ,תח־ילבל־היושעה ,תרצויה יחורל תמליא תודע התיהש המירעל םש
ן ורתפ לא ךילומה חתפמה ידיב היה אל ןיידע .יתייווה םצעב הרומתה תא וללוח אל
.רתויב תוקחודה יתולאש
ה יהיש השוחתה .אוהה םויב יתיב לא יתכלכ יתעד לע ולע ןהב אצויכו ולא תובשחמ
י בל תא האלימ רבעה לש םיינזבזבה םיגהנמה ןמ לודחלו ךופהה ןוויכב שפחל ילע

.הקעומו הדרח
ם יקמעמה לע יתייה ההות תוגופה ילב .הכראלו ץראה בחורל ןכה רצבתה רבכ ףרוחה
י תשח םעמועמב .ילש ינאה לש הנבה ןימ הזיאל ,ללכב רבדה ןכתי םא ,םיכילומה
ד בלבו ץמאמ לכ ךוסחל אלש יתא היה רומגו־יונמו ,יליבשב םירצוא םהש החטבהב
ל כמ הלעמל .יתושי ןיערג התיה דימתש אלא תינקנ הניאש המכח התוא לאגאש
ל יעומל תויהל לכוי אל רפס־תמכח לש רועיש םושש יל היה רורב קפס לש לצ

.הרומ םוש ,םיבותכבש תעד םוש ,הזה ץמאמב
ת מדקומ העשב ילש הליגרה לגרה־תיילעל תאצל יתטלחה םיירהצה־רחא דחא םוי

י תאצי ינאו וז הנש־תנוע יבגל דאמ דע חונ היה ריוואה־גזמ .ליגרה יפכמ טעמ
י תחנה ער םולח לש םינורחאה וירוישמ רענתהל הסנמה שיאכו ,בר ץרמב יכרדל
ל לכ־ךרדב יתדמע הילעש עקרקה .יצפח־זוחמל יתעגה ףוסבל .ריעה ימוחת תא ירחא
ה ביטקפסרפה תא יל האיצמהש הנטק תילולת ןיעכ התיה םימב ילש האובבב ןנובתהל
ד מוע ידועב .ילש יתומדב ןבא־יקולח ךילשהל ןויסנה ןמ יתלדח רבכ הז ,התואנה
י תרצע קרו יתבבותסה אל .רוחאמ והשימ ילא ברק הנהו יתשח םירוהריהב עוקש
־ תוינש ךא יאדו .םגאה ינפ לא ויה תוקובד יניע .יל דתועמ המ תעד ילב ,יתמישנ

הריעצ השא תומד יתיאר ףוסבל .דעל ךשמתמ זא יל הארנש ןמזה־קרפ ךרא רפסמ
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י ב תלכתסמ איהשכ ינימיל הדמעו תשגל הברק איה .םימב רשא האובבב ילא ךומס
י דכ דע ינספתש םיסקמה הארמה גומי ןפ ששחמ בוסיהל יבל תא יתאצמ אל .רשייה
ג וזו הפחי התיה איה .יותיפל ענכיהל אלש ינוצרדווכ לכ תא רוזאל יתכרצוהש ךכ
. ץרא־יוצקמ ,םיקחרממ האבש יל היה הארנ .תינמיה הדיב ויה םיהבגומ םילדנס
ת נרוק איהש ןיחבהל אלש היה רשפא״יא ךא ,ההוהמ התלמשו הארמל התיה הפייע
ע גר ותוא ינתפיצהש תאזה השגרהכ יתעדי אל ייח ימי לכ .םינפבמ אבה יפוי ןיעמ
. הלאמש תארקל החלשנ ינימי די לבא ,התומדב תוצוענ ויה ןיידע יניע .הקווד
...ותוער לע שיא ונעדי ,ובלתשה וניתועבצא
ד חא לגעמ ,ןמתסה לגעמ .טטרל ולחה וניתואובב .םימה ךותל הילדנסמ דחא לפנ עתפל
.יהיו םק ןימאהמ״אלפנהו ,לאל היה ,רבשנ בבוסמהורדביסה םסק .דוע אלו דומלג

ך רצונש ילב תפתושמה ונתלחנ אוה לגעמה דוס יכ זא ונעדי .הכייח ,הילא יתינפשמ
י מיאל םירעשה תא החוורל החתפש תונקספב הייח לא ורשקנ ייח .םירבד בבגל ללכ
ה תיה ,רעסה־יפורג םייחה ילושחנל יתריס תא ריקפהל ילע היהש תמיא־לכ .ףוס
ל געמה דוסו ונכלהתה ךכ .יתריזחב ,עיבה־ילבל הפי ,התיה םשו .םולש יל רמול האב
ר בעמ םימי ךיראתש לרוג־תריזג ונתשיגפב שי יכ העידיה ומעו ונכותב רומש
.ונמויק לש תוינמזל

זעקסע־שיא לש ומולח
. תירבה־תוצרא לש ןוכיתה ברעמב תינוניב ריע ,.סב הרקמב יתרבע םינש רשעכ ינפל
־ תיב םעטמ ןוה תעקשהל תומיוסמ תויורשפא תקידבל הינרופילקל יכרדב זא יתייה
ך כיפלו םישדח הששל השפוח יתלביק .וז הנמאנ תוחילש ילע ליטהש ,ילש קסעה
ד רשמל ילש ח״ודה תא שיחהל וא יצפח־זוחמל עיגהל דחוימב ךרדה יל הצא אל
ם וקמ לכב בכעתהל לכוא ךכש יל היה המדנ יכ ,סובוטואב עוסנל יתטלחה .ישארה
 .הרבחה תובכש לכמ םישנא לא רבדלו רייתל ,טטושל ךרוצה יב םוקיש תע לכבו

 דדרומו ילש רועה תדווזמ ידיבו יתדרי .סב תיזכרמה םיסובוטואה־תנחתל יתעגהשמ
ר דח יתרכש ובש ןולמה .הלא ןיעמ םילויטבו םירויסב ןמאנה יתיוול־ןב ,ךרדה
ת ישילשה המוקבש ירדח ןולחמ .ריעבש הקקוש תמוצ לא ףקשנ הליל־תנילל
. ןהלש םוימויה תרגיש לע תודקושה םילמנכ הנאו־הנא ענה םדאה ליחנ לע יתפקשה
ת א קתירש דחא היה לוממ בוחרבש הווארה־תונולחל לעמ םיבורמה םיטלשה ןיב
י תארק רוחשהו ךראומה וחטשמ לע .םתס לש ןיע־ףרהמ רתוי ךשמל יבל־תמושת
ן יא םא יתייה המת תחא הקד .ידועמ הב יתלקתנש רתויב ןפודה־תאצוי תבותכה תא
ן וזפיחב .הכלהכ וצמואש דע יניעב ץמצמל יתלחתהו יב עתעתל הליחתמ יתייאר
ה מכ .הקווד הלאכש םירקמל תנמוזמ יתפקשמ התיה וילעש ןחלושה לא די יתחלש
, "רופאב שיאה" :תוטושפ תויתואב וב רמאנ ךכו .בטיה דקמתנ טלשהו םיבוביס
."םיללצ רחוס" :תחתמו
ת א ררועל אלש ידכ דבוכמ דעצב תוגרדמב יתדריו ןינעב רקח קימעהל יתטלחה
אלו ליאוה טעמ דעצ יתטאה וליפא בוחרה תא יתיצחשמ .םיחרואה לש םתונדשח
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ל גר־יכלוה יפלא ויה םויה לכ ,לכה ירחא ,קוחצל ימצע םישמ ינא ןיא םא יתעדי
ג וס לע וא תונחה לע זגור שיא ןיאש היה המוד .תונח התוא יגפ־לע ףרה ילב םירבוע
ם יקסע־שיא לש ןטק לולעת והזש ןימאהל יתיטנ עגרל .הריכמל הב עצומה הרוחסה
י תברקשמ .ליגר־יתלב תוחוקל־רוביצ ןימ הזיא לש ונוימד תא דדוצל שקבמה חלוממ
ל דוגב ןוטרק תוספוק .תוריקה ךרוא לכל ויה םיפדמ .תונחה ךותל ענצהב יתצצה
ך שמתנש ,קפלדה .םיפדמה יבג־לע יעשמל ויה תוכורע רפסמ ןהמ תחא לכ לעו דיחא
 הנומה ,הארנה יפכ גולטק ,דבכ דחא רפס איצוהל ,הלוגמ היה ,תונחה ךרוא לכל

, םישמחה תונשב םדא הארנ תונחה לעב .םינוטרקב םינסחומה םינושה םיטירפה תא
ל ש ובל־תמושת תא בסהל יתזעה אלו ליאוה .לפרועמב ןיחבהל ידיב היהש יפכ
ת ונחב תוחוקל ויה אל .תוריהמב יתרבעו יתפלח ,הזכש "לפא" קסע להנמה שיאה
ם סרופמה קסעה ביטל רשאב תדחוימ תונרקס םוש הליג אלו רצענ אל שיאו
ר חוס" לש וידדצ ינשמו ליאוה העתפה־לפכ וב היה הז רבד .תאזכש הטלבהב
ו רכמנ הב ,תונוזמ תונח התיה לאמש דצמ .םימוה רחסמ־יתב ינש ויה "םיללצה

ת א דדוצמו החותפה תלדה ןמ עקובו ףחרמ היה םחוחינש ,רתויב םיחבושמ םינדעמ
ד ימת האלמ ותכשלש ,ןרבק היה ןימי דצמ .םוקמל עלקנש לגר־ךלוה לכ לש ויריחנ

ה ילע הפיסוה ףיקעה רואה תכרעמו ,םוקמה לע הכוסנ התיה תרדוק הרדה .הפל־,הפמ
ת א טעמכ ררוע הכשל התוא לש קקוזמה רודיהה .היוסה ךרע־תרכה לש ןוג־תב
ה יה "םיללצה רחוס" .תלבוקמה הרמימה יפל ,םשל סנכיהל םיתמ םדא־ינבש םשורה
. וידדצ ינשל ובצינש ךסח־ילב תוימוהה תורווכל ינוריאה ודוגינב ספא לש םוחת ןיעמ
ם ייחה־יוקישמ קנויה סונאי ינפ לעב ץלפימ ,קיר ללח ןימכ יל רייטצנ יחרכ־לעב
ה זיאל הפצמו תונחב יתייה ןנובתמ םיימוי ךשמ .ותביבסב יוליג ידיל אב אוהש יפכ
ה שק ןחבמב יתונלבס תא דימעהל הלחהש תירותסמה היעבה תא ריהבי ילואש חתפמ
ר ופסמ־םיברה ךרדה־ירבועמ דחא ףא ןיא עודמ ןיבהל ינממ רצבנ ןיידע .והומכ ןיאמ
ה תיה ילש ןולמה רדח לש לשפומה ןוליווה ירחאמ .ותונרקס תא קפסל בכעתמ
. השעמ תושעלו םוקל ףוס־ףוס יתטלחה ישילשה םויב .יניע לא שממ הקובד יתפקשמ
ו ל עודי םא ףסה־רענ תא יתלאשו ןולמה ־תיב לש הרדסכאה תא יתרבע תוזירזב
ה ז־התע וליאכ יב טיבה ,.ס דילי ,ריעצה .םיללצב רוחסל רומאה "רופאב שיא" הזיא
, רמאו ץרפ ,"ייחב" .וחרכ־לעב קקחיצש ופוסו ,רתויב חלצומה דודיחה תא יתעמשה
י תוא רקס ,ויפתכב ךשמ אוה "יימימ יתעמשש רתויב הקיחצמה הלאשה וז ירה"
ש יא לש ומויק לע ללכ עדוי וניאש ותובידא בורב ףיסוה רחאו ,לגר־ףכ דעו שארמ
ר שי יתסנכנו בוחרה תא יתיצח זא־וא .היערכ לעו הברק לע ול תרכומה ריעב הזכ
.ןרבקה לש ותונחל
ו עיבהב ,םימוחינ־ירבד לש רטמ רדה שובלה ןודאה ךיפשה דימ המיגפ יתסנכנ ךא
. ייחב ךכ־לכ םיאתמ־יתלב עגרב "הבישהל ןיאש" הדיבאה לע ירעצב ותופתתשה תא
ג ילפה ןודא ותוא .ירמגל רחא ןינע לע לואשל יתאבש יתרימאמ ירמגל םלעתה אוה
ן תנמטהל רשקב םינתינה םינוש םיתוריש דעב םינוש םיריחמ בקונ אוהשכ ףיסוהו

יל רייטצנש דע ךכ־לכ ינעיתרה תוערואמה ךלהמב הז יופצ־יתלב הנפמ .תויווג לש
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ת ואצויה תוטינוירמ תניחבב ,םירפסמ תועורזה תוטובח תוצילמ ולוכ־לכש ,ומואנ
, חורדוכומנ תשרא ינפ ושבל יאדו הרומגה ישפנ־תמגעב .שממ יניע דגנל לוחמב
ם שו תעגרמהו הטקשה וכרדב ילא שגינ ,ורובידב עתפל רצע ללמה־בר ןודאה ןבש
ר בד דוע ףיסוהל ינשרה" .תישחומו תידוסי המחנ יל איצמהל רמואכ ,יפתכ לע ודי

, םצעב .ץראה לש הז קלחב רתויב ינרדומה תורבקה־תיבל םירושק ונא" .רמא ,"דחא
ת ורקדזמה תובצמ םש ןיא .ןורכז־ןג ול ארקנש בטומ .ןוכנה יוטיבה ונניא תורבק ־תיב
, רתוי תויטתסא תויטנב ןיוצמה רקבמה יניעב םינינצל הכ דע ויהש ,םיווד םילדוגאב
ת אשל הכירצ התיהש ,תחתמ הנומטה הבולעה שפנל םרגנש קזנה לע רבדל אלש
ת ובצמה לכ ונלש ןגב .םיתמה־תייחת םוי דע השאר לע הזה דבכה לטנה תא
דהש לככ ,עוגפל ידכ ןהב ןיא יאדוובו ,השעמל תוארנ ־יתלב ,המדאה לע תוחטושמ
ו עסשל יתדמע עגר ותוא ."םעט־ןינא םיפונ־בבוח לש תנחבמה וניעב םירומא םירב
ד חא לש ושאר לע הקיעמ הבצמה םא ללכ לדבה םוש הזב ןיא יבגל יכ רמולו

.לצלצל ןופלטה לחה הנהו ,וסרכ לע וא םיללמואה
, ףרה ילב טעמכ רבדמ ןרבקה היה הב רשאו תוקד רשעכ הכראש ,החישה ךותמ
. רשפאה רדגבש רתויב תראופמה הרוצב דוביעל היופצ הבושח הפוג וזיאש יתקסה
ך ייח ,ותסרוכ לע רוחא דדומתה ,םישודנ םימוחינ ירבד הזיאב החישה תא םייס אוה
ם יחרופכ םילוע טלחהב םיקסעה" :ילא רמאו וידי ךכיח ,תימצע־ןוצר־תועיבש ךותמ
ה כופש תונשגר לש תשרא התיה עגרל ."ןנואתהל המ יל ןיא תמאב ,הלא םימיב
ת או יביט תא ריהבהל ידכ בצמה תא יתלצינ ינאו ,ללכ־ךרדב םיינינעה ,וינפ לע
, בל־ךרומב יתרמא ,"ינודא ,ךל היהא הדות ־ריסא" .ירוקיב לש תיתימאה ותנווכ
ל כתסה אוה ."בורקה ךנכש ,םיללצה־רחוסל סחיב תועידי הזיא יל תתל לכות םא"
ו רסמ ,סיטרכ הכותמ איצוה ,הנטק הספוק לא הנפ ,תמא־תופתתשה ךותמ םעפה ,יב
. "ןרקי וניא—רתויב בושחהו ,והומכ ןיאמ ןוגה ,ןוגה ןודא" :ורמאב וילע עיבצהו ,יל
לע קר ,ןקיטילנאחכיספ ,ץאמנזוה .ק.א ר״ד" :בותכ היה וילעש סיטרכב יתצצה
ר ידנ אל ןויזח" :תישעמ המיענב ריהצהו ונורגב ןרבקה חפ דובכ־תאריב .״ןויאר יפ
ם הב ןותנ תייהש ץחלהו ישפנה חתימה .טעמ רערעתמ םדאהש ולאכ תוביסמב אוה
־ תחא הנקת ךל אצמי ץאמבזוה ,הגאד לא ךא .ונבש רתויב םיבוטב תומש םישוע
ו כפהי יאדוובש ,רתויב םיליעיה וניתורישל טקש בלב תאז חנה ,רתיל רשאב .םיתשו

ו ישכעו .רבדב םיעגונה לכל רתויב הנהמ סכטל דאמ דע הביאדמה תאזה הלקתה תא
. "דחוימה ךרעצ רוקמב םירושקה םיטרפה םושיר לש רתוי םיימשרה םידדצל שגינ
י תכבתסה הב המלידה ןמ אצומ יתיאר אלו ליאוהו ,הרומג הכובמב יתאב תאזה תעל
ב רה ונוהמתל ,לודג ןוזפיחב תונחה תא יתאציו עתפל ףרוע יתכפה ,רומג בל־םותב
.בולעה יבצמל ושארב דנו םש ול דמעש רדה שובלה ןודאה לש
ן ודא יתיאר .יופצ־אלה עריא ,םיירהצה־רחאלש העשה התואב ךרעל ,םויה תרחמל
. ומצעב ללכ חטוב וניאש םדא לשכ היה וכוליה .םיללצה רחוס לש ותונחל שגינה דחא
ה סינכה ינפל .וירחא בקוע והשימ אמש ששוחכ ,רוחאל ושאר בסמ היה ךסח־ילב
הזיא ףדרנה םדאכ ,המינפ סנכנ תוריהמבו תידיה לע שיח ץחל רחאו טעמ בכעתה
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ל ומ דמוע יתאצמנ רפסמ־תוקד ךותבו הצורמב הטמל תדרל יתחלצה .ימינפ חתמ
ר אשנ וירחא ינתחדקה ישופיחו ,םוקמה תא חוקלה בזע רבכ ינוהמת לדוגל .תונחה
* ץמוא לכ תא רזוא ינאשכו הערכה ידיל םירבדה תא איבהל יתטלחה ףוסבל .לעמ
י פכ ,קסעה לעב .םיללצה תכלממל יתסנכנ ,ששח לש הלק השגרה ילב אל ,יבל
ג וזו ,םיבוט םינפ לעב ,היה רשב־לד .םישמחהדוונשב םדא היה ,הנוכנ יתשחינש
ך ישמה אלא יתסינכב תוארל עתפוה אלש היה המוד .תויתודידי ,תומימח םייניע
ם ולשל ינכריב ,ויניע אשנ ףוסבל .קפלדה לע וינפל חנומ היהש גולטקב םושירב
ר מאו ףיסוה יתבושתל ןיתמהל ילב .והשמב ינתרשל לכוי םא לאשו ,יתרגיש חסונב
ת ורושקה תועצהב ןיינועמ ינאש רעשמ אוהו ידמל תובורק םיתעל רבוע יתוא האר יכ
א והש הדבועה חכונ יתמהדת תא יתיליג יחרכ־לע ךא ,בויחב יתינע .ןוה תעקשהב
י תלאש .הנוגה העקשה סינכת יתנש חויר הזיא ותוא יתלאש .תע התוא לכ יב שח
ק מקמח היה הלאה םיאשונה לכב .ויתוחוקל רבדב םג ומכ ולש קסעה ביט רבדב םג
ם דא ןיא ,רבד לש ותימאל .קהבומ יפסכ יפוא תולעב ןניא תועקשההש ןייצ לבא ידמל
. תורודה לכ ףוס דע ךלמה דיכ ולומג לע אובי רבכו ולצ תא עיקשהל אלא ךירצ
ם יבר םימי רבכ הז" :ידגנכ חיטה ,תמאב םיצורמ ויתוחוקל הדימ וזיאב ,יתלאשל
א נ־ץצה ?ןנולתהל םיסנכנ םיבר םישנא תיאר םאה .ילש םוקמב לכתסמ התא
. "הזה קסעה לוהינב הדובע תואלמ ידי תמאב .ליכהמ םיאלמ םה ,ילש םיפדמב
ן עמל" :ךישמהו רזח ףוסבלו הקוחר הבשחמ וזיאב עקש ומכו רצענ וז הדוקנב
. רפסמ־תוקד ינפל ןאכמ אציש םדאה אוה םינשה לכ ייחל דרויה דיחיה ,תמאה
ל אימולשש ןבומ .׳אוה ןכ ומשכ׳ ,ףיסוהל יל השרוי םאו ,לאימולש רטפ אוה ומש
ה רזחב ולצ תא לבקל רמוא רמג אוהו ,ותומכש טסילאידיא ,ללכה־ןמ־אצוי אוה
ת ומשנה־סבכמ ,ץאמנזוה ר״ד וליפאש דע הזכש קוביד ולצא השענ רבדה .המ־יהיו

. רתויב ארונה הזה ןועביקל ספתנש לבח תמאב .ירמגל ונממ שאונ ,ונלש ימוקמה
ל בא ,רתוי ילואו ,רלוד ןוילימ יצחו השולשמ רתוי אלו תוחפ אל הווש לאימולש
ם לועב לצ רחא ףודרל ,תויהל םדא לוכי לכס המכ .םעט־רסח לצ רחא תאצוי ושפנ

."רבכמ הז םלצמ םדאה־ינב בור וקרפתה ובש
ר ופאב ןודאהש לע יתהימת תא יתעבה ינאו ,ינמיסקהל לחה לאימולש רטפ השעמ
ת ינדפק הקידב בגאש יתעדב הלע ונתחיש ךשמהב .הז ןיממ היעב לשב ךכ־לכ דרטומ
. רתויב ןפוד־יאצוי םה לאימולש רטפו רופאב ןודאה לש םיסחיהש ררבתי רתוי

ל ע ררוש רופאב ןודאהש ןמז לכ .ילרוג םיאובחמ־קחשמ לש םויק ןיעמ היה םמויק
. דובאה ןינקה תא ול בישהל הסנמ ןורחאה הז היהי חרכהב ,לאימולש לש ולצ
ו ז םע דחאתהלו רוזחל שקעתמ לאימולשש ןמז לכש תילכתב היה רורב ,ינש דצמ
ה סניש וילאמךבומ ׳אושנמ־םישק םייחה הידעלבש ,תיתוהמה ותמלשה איה ויניעבש
ה יה רופאב שיאה לש גיוסמהו יתודידיה וחור־ךלה .ןינק ותוא ונממ עונמל ןושארה
י לב לשומה ,תואל עדי אלש לזרב־ןוצר לע תוסכל ןורשכב תמאתומ הכסמ השעמל
ה דוהש םע ,תיניינע ,תיקסע המיענ התע השבל החישה .תחתמ םימחר ילבו הלמח
אל םלועמ ,רחוסה ,אוה לבא חתעקשהב ידמ זפחנ ילוא לאימולשש רופאב שיאה
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ה דבועה .הנורחאה הטורפל דע םכסומה םוכסה תא ול םלשל ותובייחתה תא רפה
ל בא ׳תרעצמ איה הקסיעל סחיב ותעדב ךלמנו לאימולש רזח םימיה תוברבש
, לכה ירחא .הרומג תוטש איה רחוסה לש ונופצמ לא תונפל ותוזע ול הדמעש הדבועה
ה טקשה וכרד יפ־לע ,רופאב שיאה ילא שגינ ונתחישב וז הדוקנב .קסע אוה קסע
ך ל סינכיו רוחשמ־רוחש אוה .ךל שי האנ לצ הזיא" :הפ־רחאלכ ריעהו ,תצרמנה ךא
ת א ןחב ,הפצרה ןמ ומירה ׳תוריהזב ושלת ,ילצ לע ןכרנ אוה ."דמחנו ןטק רצוא
ו תמוקש יל היה המדנ הז עגרב .גירא תעיריב לכתסמ םדאש ךרדכ ורמח תאו ותוכיא
י לעמ תפחרמה קנע־תדימ השבל השעמלש ׳רועישךיאל הלדג רופאב שיאה לש
ה יה רפסמ־םיעגר ינפל ךאש ומצע לצ ותואב יתחת ינעירכהל התוסנב תמייאמכ
• תתיפלמ ילצ תא טלמל תוסנלו קועצל יתוליחה .יתולגרמל רתויב ענכנה תרשמה
ד מוגמ יתאצמנ ףוסבלש דע ׳ידי הרצק ןכ יתצמאתה רשא לככ םלואו .ולש לזרבה
י לתכמ םינושמ ולגלגתה עורפה וקוחצ ידה רשא םצעתמה לצה תמועל ירמגל
י תחת יתלשכ ףוסבלש דע ,םימיא־דער זוחאה יפוג לכ תא התסיכ הרק העיז .תונחה
.ףלעתמ חנצאו
ו מצע גיצה אוה .יקפד תא קדובו ילעמ ףופכ שישק דחא ןודא יתיאר יחור ילא בושכ
ר בכ וישכעש אלא השק תיזזת זוחא ינא םיימוי הזש ינעידוהו ץאמנזוה .ק .א ר״דכ
ו תורוהבו ,םייגוגאנפיה םיטויסמ לבוס ינאש היה רובס .הכלהכ ףקתהה לע טלתשה
 ףיסוה ,יתטימל ךומסש הדישה יבג־לע וסימאשל "לאימולש רטפ" לש ספוט לע
ה בורמ תויהל וקזנ לולע דימת .הזכש רמוחמ קחרתמ יתייה ךמוקמב ינא" :רמאו
י ניינעב םהימטח תא בוחתל םיכירצ םיררושמ עודמ יתייה המת דימת .ותלעות לע
."הלאכש םיניינעב לפטל ודמולש הלא ידיב רתוי הברה םיחוטב םהש ,שפנה
ם ויה תרחמל רוזחי יכ יל ורמאב ,ול שרפו תסמונמ הדיק הווחה הלאה םירבדב
.יתואירבל גואדל

הכוסמב ןדקרה
, ידמל רזומה הזה ערואמה לע רפסל ידכ ריינו טע לוטיל הנושארב יתטלחה רשאכ
ה ממ דאמ קחורמ תאזה הלילעה לש ןויזחה־איג ,לכרבדוק .העיתר וזיא יתשח
ם ירחא תוברתדוולגעמל ארוקה תרבעה .תיברעמה תוברתה םוחת ללכ־ךרדב יורקש
, םילגרהב ,םישובלמב ,םיגהנמב םילדבה .היצטניירוא־יר לש ךילהת דימת הכירצמ
ה מלשה ונבל־תמיש תא קר אל םישרוד ,הבשחמ־יסופדב ןורחאךורחאו ,תופקשהב
ם יכורכה לשכה־ישגר .תוננובתהה אשומ ןוויכב ונתעדות תא קיתעהל תלוכי םג אלא
ם ירבדה־תגצה רשפאת םולכ .הזע הגאד בתוכל םרוגה ןינע םה וז ןיעמ תלוביקב
 תיתוהמה תושיה םע דדומתהל ידכ ותושי לש תוהמה םצע לעמ תולעתהל ארוקל ילש
ר בכ ינא לוכי ,ירופיסב חותפל תונמדזה יל היהת םרטב ? ירמגל הנוש הביבס לש
ם יעוסש םתריאשה תירזכאה ונתפוקתש הלא לכ לש תיצוביקה הלהקמב ןיחבהל
ם ישנאה ןומהל אורקל הרהוי תוחפל וז ןיא םולכ .םתושפנבו םהיתובלב םינועמו
,דומלל ,תעדונ־אל ץראל סנכיהל ,םהלש םהיתויעבו םהיתויטנ תא שוטנל הלאה
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א וצמל םדאל רתויב אוה השק רבכש העשב ,םישדח תוהדזה יאשונ אוצמלו לכתסהל
ו א ,ואטדק*אפ לע יתעד תתל ילע ןכ־ירחאו ?ולש ולודיג־תמדאב םיאתמ םוקמ ול
 יבאטביט רפכב קחרה ןכושה ,אוה .יחכונה וננויד לש רוביגה ,רוציקה ןעמל ,ואט
ם ערתי םאה .הנושארו־שארב יתוא קיסעמש אוה ,םורל םיאשנתמ םירה ףקומה ריעז
י תיזח זאמ ורבע תובר םינש ?בואכה ךא רקיה ,הזה דוסה תא הלגמ ינאש לע
 יניב תפתושמ ןושל םוש התיה אל .ךכ לכ וילא ינבריקש הזה ערואמב הנושארב
י דכ ךכב היה םירבדה־עבטמו תיפוריא ןושל םושב רבדל עדי אל אוה .ואט ןיבל
־ לא־םינפ ונואיבהש ןפודה־תואצוי תוביסמה אלול ,ורבעל ןיאש ץיח וניניב דימעהל
ו זיא התיה ,תוברתה יקוליח לכ ינפ־לע רשגמה םירידא־ףניה הזיאב ,ךכ־יא .םינפ
ה עידי ,ימצע יבו ואטב הלעו האגש ןורכז ,תידדה תוכייתשה לש תפתושמ העידי
.הזל הז םירומג םירכנ ונא ןיא םוצעה לדבהה תורמלש תיאדו
ו ררועתה .הינשה םלועה*תמחלמ תומיב יבשומ־דח סוטמב סיט־תמישמל יתחלשנ

* תוינש ךותב .םיננושמה םירהל לעמ תממעשמה הסיטה ךשמהב ילש עונמב םיישק
ש א הזחא התיחנ םע .תוהובג תוגספ ףקומ קמעב ,סנוא־תתיחנ לע יתטלחה רפסמ
ם ידומע םיגוריסל וחלישש ,םינשעה םירבשה ךותמ תאצלו ספטל יתחלצה .עונמב
ם לועה לא ירשג לכש זא יל היה המדנ .םיימשל חיפ ןועט רוטיק לש םילתופמ
ת ודחא תוקד ךא רשא ,יחכנ תוועתמה םיט*ילכ ותוא םע ןשעב םילוע ינוציחה
י תיארש םע יתוא הפקת רומג שפנ*ךודכיד לש השגרה .ידיב עמשנ ילכ היה ןכ ינפל
ה עשה הכרא אל םלואו .ןיאל היוהו תכתומ תועפעפמ תוטורג לש וז הכופהת ךיא
י פכש ,הארמל*םינושמ םיסופיט לש הרובח ןכש ,םידסוימ ויה אל יתוששחש ררבתהו
ת ועיספב תשגל וברק ,קרושה דקומה לש ליגר*אלה ןויזחה לא וכשמנ הארנה
. יתדימע םוקממ םירטמ הרשעכ ךלהמ הלוגע ןרוג*יצחב דובכ*תאריב ורצענו תודודמ
, תולאש לואשלו תאצל םדצמ המזיה רסוחו תישונא תונרקס לש רומגה רדעיהה
ת וארמה ינשמ הזיא יתייה המתש דע ,םםק*ילבחב ומכ ינורסא ,הלאכ םירקמב גוהנכ
ת וגוז הרשע לש יצוביקה זוכירה וא ,וטאל קרפתמה יסוטמ :רתוי יתוא קתרמ

.תויפוצ םייניע
ה לא" וא "הפ*הל*אט" יורקה טבש לש וחטשב יתתחנ ,ןכמ־רחאל יל רווחתנש יפכ
ת א ודבעש בל־יבוט םישנא ,םיטושפ םייררה ויה םה ."תושגר םיניגפמ םניאש
* ימש ךותמ הצרא תללוצה תיקנע תינכומ רופיצ לש הארמה .הייוליג לכב שאה
ש יערמ יוליג םהיניעב היה חרכהב עקרקה לא העיגהב שאב תחקלתמהו תלכתה
ה תיה ,הזה*םלועהךמ*אלש ןויזחב ןנובתמו םוקמל קובד ינאשכ ,ילש יתדימע .אלפומו
ה זיא לש ותומלגתה ינאש וטילחה קפס ילב .בטיה יל העייסו ומצע ינפב ןחלופ
ר ושימה לא םיילויהה םהיתונורכז לש םימודמידה*רוא ךותמ אציש ןומדק רוביג

ל ש ףשנ ןימב .ימשר ראות יל וקינעה םידחא םימי רחאל קר .הווהב תוחכונ לש
 ינוימד תואצמה לכב ."הווהל היהש רבעה" ,"יאט־ול־א׳פ" ימש בסוה תירבבדדסנכה
ת ינשקע ימצע לע יתעבצה .רודואית אוה ימשש םהינפל שיחמהל ידכ יתשמתשה
ינא דועב םהינפ לע הכופש התיה ןבא־תממד .רודואית הלמה לע תופוכת יתרזחו
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י כ יתוארב .תפלוחו־תרבועה יתוהז לש םינורחאה םידירשב זחאיהל תושאונ למע
. הפצרה יבג־לע יליבשב ןכוהש רכה לע חוכ־שושת יתפפותשה ,ינפ דגנ המוח
ן יבו ענכשל שוחנה ינויסנ ןיב רבעש ןמזה־קרפ היה המ רעשל ידיב ןיא ןיידע
־ הדבכה הקיתשל ץק םש בקונהו דחה ואשמ רשא ,טבשה־שאר לש רצקה םואנה
ם ישנאה לשו רבודה לש םהינפ־תשרא .ינעירכהלו ינעלבל ילע המק ומכש אושנמ
ם ואנה .םלועמ התומכ העמשנ אלש רתי־תוכזל יתיכזש יל הריהבה יביבס רשא
ך א .תופוכתה ימש תורכזה ךותמ ןיבהל יתלוכיש יפכ ,ידובכל קפס ילב עמשוה
ה יה המדנ ,ןיבהמ־םיאלפנה תולוקה יעפש ךותב רודואית הלמב יתנחבהש תמיא־לכ
 .ןוכנ ששח הז היה ,ןמז רחאל יל ררבתהש יפכ .תמויס וזיא וילא הפרוצ וליאכ יל
י תרמש .ירמגל הוקת־ךוסח היה אל יבצמ .יאט־ול־אפ־רודואית יתינוכ האלהו התעמ
ם אונה קספ רשאכ .ינוריקוה .ןבומכ ,סומינ לש הווחמכ יל הקנעוהש תוכז ,ימש לע
ן ינע יוניכה תשיכרב האור ינאש הבוט־תרכה לש שאר־דינב יתידוה יחרכ־לע
.ישיא גנוע יל םרוגה
. ילש סנואה־תתיחנ םוקמל רוזחא התעו ,ופוג תוערואמה ךלהמ תא טעמ יתמדקה
־ תייאר ןימ הזיאל תורשפא הנתינש ךכ ידכ דע תעווגה יתווקת לש ץמרה ךעדשמ
ה רשעה תצובק תארקל יחכנ יתדעצו לכוא רשא לככ ץמוא יתרזא ,תודיתע
ח רוא ינפ ליבקהל האבש תחלשמכ הלוגע ןרוג־יצחב עינ־ןיא ויה םידמוע ןיידעש
ם דצמ הבוגתה רדעיה .ברעמה ישנא לצא לבוקמכ ,םולשל ידי יתטשוה .ימשר
ט עמ הזופח ילש תימיטפואה בצמה תכרעה התיה אל םא יתלקש עגרלו ,ינעיתרה
 ןיאו תטשומ ידיו ךכ יל ידמעב רומג הטוש ימצע יתשח ,ןכ לע רתי .ידמ רתוי
ם המ דחא חתפ רשאכ תינבצעה יתכובממ יל לקוה םלוא .התוא ץחול שיא
ו תמוקש ףא .בוריקב 25 ןב ,ויתונש רחבמב םדא היה רבודה .ומאדושלב ילא הנפו

ה טילש ןיעמ הליג וכוליהב הנה ,ליגרה־רדגמ־תאצוי הדימב הריבש התארנ הקדה
־ תומצע םהלו ,םיירבג וארנ שגרה־ינינא וינפ .ופוגב רירשו רירש לכ לע החונינ
ן יעמ היה ,ןהל ביבסמו ,שיח תוצצורתמה ויניעב .תוצרחנ תותסלו טעמ תוטלוב יחל
 היה הז .הליגר־אלה ותעפוה לש תקפואמה האשה תא הרכעש ,הגיאדמ הקעומ לש לצ
ת וערואמ לוגליג בקע בוש ושגפל יתייה דיתעש ,ותונמוא יפ־לע ןדקר ,ואט־וק־אפ
י תדמעש דע וז הנושאר השיגפ רחאל המ־ןמז רבע .לבסל םיפתוש ונאשעש יגארט
ה זויבמיס לש ליגר־יתלב ךילהתב רשא ,הכסמ שבול ריעצה ןדקרהש הדבועה לע
ר חאל אצמ וליא עתפומ שיא היה אלש ךכ ידכ דע וינפ־רתסלק לש קלח התשענ
ל ש ץמש ףא התליג אל הכסמה .יעבטה ופוצרפ לש קיודמ קתעה איהש התרסה
ו יניעב תעבומה ׳טעמ הדירטמה הזגורב רשאמ ץוחו המיענ־יתלב היצאיצוסא
ה יה הרואכל םא םג לוחמה לש תובוצקה תועונתה תא ויה תורסומ ומכש ,תוקקושה
י ל היה המדנ ומואנ תעב וב יתטבה רשאכ .תנסורמ העיגר לש בצמב יורש ופוג

ם ישמ ילבמש לק דינ ,ליגר־יתלבו הפר ,ךויח ןיעמ ואט לש וינפ לע ןמתסהש
, יחור־ךלהמ ךוסחל ידכ רתי־תווקתב עשעתשהל יתזעה אל תאז םע .ינעיגרה
ןכ־ירחא דומעל וילע היהי רשאכ השק המולהמ ׳םייחל ןה רמוא אוה ודוסיבש
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ו נכת רשא ,רצקה םואנה תעב וב יתטבה רשאכ .תואיצמה לש התוחישק ינפב
ה אשנו רוחאל הבסנ םייתניבש ,הצובקה ירחא ךלאש ואט יל זמר ,ינממ םלענ ראשנ
ל יאוה ,הזיגרמ השוחת יב התיה לבא יתיווצ רשאכ יתישע .תיפרע הרושב הילגר
ה תוילש תיטפוקניסה ,תינוגדחה לבאה־תמיענל ידעצ תא רידת םיאתהל יתכרצוהו

.חרסנהו רזומה םכוליה תא
• םוקמ זכרמל דעו ןוסאה םוקממ רצקה קחרמהש אוה הנושמ רוחאלדוריקס ךותמ
ה מוארטה תעפשהש קפס לכ ןיא .שממ תועש יניעב ךראש ןמז־קרפ ךירצה םירוגמה
ה מ .ילש קחרמהו ןמזה תשוחת תא העש״יפל השביש הירחאלש הדרחה תפוקתו

ם עמיע םימשר לש םמהמה ףצרה .לפרועמב יל רוכז ומצע ברע ותוא ךכ־רחא אבש
ר חאל עריאש המ קיודמב ראתל יתלכיב ןיאש ךכ ידכ דע ינורכז חוכ תא
ם ימקועמה םיצעה יעזג תמחמ רתוי דוע דיבכהש ,רפכה לא לתפנהו ךשוממה עסמה
י נוכילוהש תוריהבב יל רוכז .ץק־ול־ןיאש ליבשה תא ושבישש היחמצה יגוס ראשו
ן טק רדח יתאצמ וכותב .תושמשה־ןיב רואב ראות־לוטנ היהש ףירצ הזיא ךותל
ר ועישב תלצחמ ,ריקה ךרואל םירכ המכל טרפ םואמ וב ןיאש ,יעשמל רודס ךא
־ רצק עובר ןחלוש — ךומסבו ׳הנילה םוקמ הארנה יפכ ,תינמיה הניפב שיא־תמוק
א ל לבא ,ברע ותוא לכוא תצק אבוהש יל ירב .הפיפשב ולצא דועסל םייערכ
 רוריבב דיגהל לכוא אל םג ןכ .אל םאו ונממ יתלכא םא החטיבב רמול לכוא

• םורמב שמשה הדמע רבכ יתוציקה רשאכ .אוהה הלילב יתנשי תועש המכ
. הקיתשב םיננובתמ ,תוריקה דיל םיפופש םיבשוי ויה שיא רשע־השימחס .םיימש
ה תיה וז הפיסא יכ ררבתה .יתדרחמ יל חנוה דימו ,הרובחה ךותב ואטב יתנחבה

י פכ ,םהלשמ דחאכ יתלבקתנ התעמ .ןכל־םדוק יתראית ותוא תירבב־הסנכהה ליגרת
י תלביק םיברועמ תושגרב .טבשה־שאר די־לע בשומ יל עצוהש ךכ ךותמ יתוניבהש
?  ללכב יב םילות םה המ ? יב םילות םהש המ םייקל לכוא םאה .הזה דובכה תא
ך ותל לטוה הער־רשבמ חרואבש ,עבטה־ךרדל־ץוחמש תומד וזיאל םיאתהל ילע םאה
, העש־יפל אל תוחפל ,ןובשחב האב אל העבה ילככ ןושלהו ליאוה ? םתואיצמ לגעמ

א ל ררבתהש יפכ ?ער לכב םייתסהל ביוחמ ידדצדחה הזה סחיה ןיא םאה
ל ש וירוסייו ותליפנ תא יתמרג תעדה״ילבב ןכש ,ירמגל םיכרפומ יתוששח ויה
, םהייח לא ןיאה ךותמ יתללצש יד אל .רעצל יתימע ,הכסמה־לעב ןדקרה ,ואט

י ל היה המדנ .רתוי דוע ןכוסמ יבצמ השענ הבש הממור הדמעל ינולעה דימש אלא
ל ע רומשל ילע התיה הבוח ךכ לשבו ,םוהת יפ־לע יוטנה רצ לועשמב עסופ ינאש
ה תיה בושיחב תועט לכ .ןידעה לקשמה־יוויש תא רפהל אלש ידכ יתוביצי
י דיל איבהל לוכי םילקבש־לק החדמ ?ילעפב חילצא םאה .האוש טימהל הלולע

י מצע עינצמ ינאשכ תוריהזב יתדעצ םייתניב .תחתמ הרועפה םוהתה ךותל הליפנ
.רשפאה לככ
ה ריהז התיה העיספ לכ .היפאב החונינ ׳םוקמ־לכמ ,התיה אל ילש הנתמהה תדמע

ת ועדת לש בצמב ךכ םושמו ,הכובמב יורש יתייה דימת תע לכב .תגלפומ הדימב
ןימ הזיאב עגפא ןפ ששחמ עגר ףא חוניהל ימצעל תושרהל יתלוכי אלו ,תינששח
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ה לחלח ךותמ ינא רכוז ,השעמ רחאל תובר הכ םינש ,םויכ וליפא .ןחלופ וא גהנמ
ה סנמ יתייה ץיקהב .הכשח לש תוכורא תועש ןתוא ךשמ ינותעיבש םיטויסה תא
ה לילב ילא תורזוח וללה ויה לזמה״עורל לבא ,תוחיתמו הדרח לש עגר לכ שובכל

ת ועש דע םירקיה יתנש יעגר תא דירטהל ׳םיאפר־תוצלפמ לש םיעויע־תכולהתב
י לואו ,התלצה לכ לע יתצלע ילוא זא יכ יתייה תעד־לק וליא .תונושארה המכשהה
ה לא לש םהייחל חרכהב הוולתמה תורירמ התוא םלועמ ילע האב התיה אל תמאב
.שונאדרולילעב ורוועי טפשמו קדצ יכ םינימאמה
ת יזכרמ הכירבל תחא ראבמ םימ איבהל התיה ילע הלטוהש הנושארה הדובעה
י שנאמ דחא ידי־לע תידוסי תינפוג הקידב רחאל יל הנתינ וז הכאלמ .רפכבש
ד ומעל ידכ ילגרו יתועורז תא תופילח תופרל ילע הויצש ,האופר־שיא ןימ ,טבשה
, יחצמב תרקונס יתגפס עתפל רשאכ האב הלא לכל תרתוכה־תלוג .ירירש בצמ לע
. באכ חכונ וליפא ת עד־קוחרו גזמ־רק ראשיהל ירשכ תא ןוהבל ידכ םתסהךמ
* םוי .ינולספי ןפ ששחמ ףעפע יתדנה אל לבא ,םיבכוכ יתיארש תודוהל ינא בייח
י תאב ךא ,התיבה יתרזח ףייע .ללכה־ןמ־אצוי הרקמ םוש ילב רבע ןושארה הדובעה
ר שאכ .ינדירטמ םולח! לש לצ ףא ןיאב ץע־לובכ יתנשיו יתמדרנ רשאכ יקופיס לע
ד ועל היפיצ ךותמ ,הדובעל רוזחל יתייה טוהלו אירבו ןנער ימצע יתשח יתררועתה
י שימחה םויב .רתי־חתימ םוש ילב ורבע םיאבה םימיה .םירשי־תנש לש הליל

י תייה דמוע .הב עשעתהל יתייה יושעש השולק הוקת לכ תירכה דימש הרקמ עריא
ם ייולתה םימה יילד ינש .קיעמו םח היה םויה .םימה תלבוה לש ןורחאה בוביסב
י תרמא .תכתומ תרפוע לש םיילד ויה וליאכ ינאכדל ולחה יפתכו יבג לעש לסאב
ן בא־קולה .תוקפה יכרבב דבכה לטנב שוחל יתלחתה דימתמ רתויו יתחת עורכל
ה צחמל־םומהה יבצמב וב יתלקתנ רשאכ .למגה בג תא רבשש שקה היה דחא
. קלקלח ץובל ילוחה רפעה תא וכפה םיכפשנה םימהו ,הצרא םייפא יתלפנו יתדעמ
, עגר ןנובתה ,רצענ אוה .ינוסא םוקמ ינפ־לע ואט היה רבוע אוהה עגרב שממ
ב ושל ינעייס אוה .תוטושפ תועורזב יתארקל שח תושגר לש הליגר־יתלב הנגפהבו
. וינפב וב העגפו ואט לא ןבא הקרזנ ןיאה ךותמ ומכ עתפל .ילגר לע םוקלו
־ ישנא המכ .שובכ ,יארפ קוחצ תיוולל "ובאט ,ובאט" לש דח ץרפ עמשנ ךכ ךותב
ל ע שנועה תא דימו־ףכית תתל וטילחה קחרממ הרקמב ולכתסה הארנה יפכש טבש
ד צב עצפ יתיאר ואטב לפטל תולשוכה ילגר לע יתבצינשמ .רוסיאב העיגפה
ף וקז דמוע ראשנ אוה .ורטנס הצק דע טעמכ ןיעל תחתמ ךשמת ,ותכסמ לש ינמיה
.רסימה באכב שוחכה ופוגב דיג לכ םחלנ שוחנ הטלחה־זועב יתיאר יכ ףא
ח ורס היה אוה .וקחד תעשב ומע תויהל ואט לש ונועמל יתשגינ ומצע ברע ותוא
. םיזע ויבאכש היה רכינ .ויפמ לוק איצוה אל ךא ,לבסמ םיווענ וינפו ותלצהמ לע
־ תכאלמ התיה אל וז ותכסמ .רקיעב םיישפנ וישוחימ יכ בושחל יתיטנ וז הדוקנב
ה מכ .ולש "רחאה ינאה" ,ואט לש וייח־תדובע התיה איה ז בל־תורירש לש תבשחמ
ת מגודכ ,תונוש לבא תויתוהמ תותימא יתש ךיתהל ידכ רובעל ויה תוכירצ םינש
םוש יל ןיא תאז םע .עובקל לכוא אל תאז — שממ לש הזויבמיסל ,ותכסמו וינפ
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ן מז־תפוקת ךשמ ןדקרה לש ותוישיא לכ תא עלב יאדו "תוחמטצה״ה ךילהתש קפס
ם ינפה ויה תיגולוכיספ הניחבמש טלחהב רשפא יכ וליפא יתייה בשוח .הכורא
ו תמשנב םהל ףתושמ שרושש ,םינוש םיפנע רמול בטומ וא ,םינוש םייוליג הכסמהו

ו יתחת אובל בייח ופוליח היהי ,תוומ־יעצפ דחאה עצפיי רשאכ .שממ ואט לש
? ףסונה ץחלב דומעי םולכ ואט לש שיגרה ישפנה ןונגנמה .יוציפה ךרד לע
ד יל תרמשמה לש ץקךיא תועש ןתוא ךשמ .תוומו םייח ןיב ףחרמ היה םיבר םימי

ו יניע ,ןכא .וניע ערג אלו אוה יב טיבה םיעגרל .בטיה וב יתננובתה ותטימ
• יוות לע הדרי האכנ שאר־דבוכ לש תשרא .הרזומ הולש וקיפה רבעשל תויחה
י תוחכונ לע הדות־ריסא אוהש יתשח לבא ,םירבדב ילא הנפ אל תחא םעפ ףא .וינפ
ה יהש תוכרעמ״דודיש לש םומד ךילהתב דרפנ־יתלב קלח ינאש יתספת ןמזה ךשמהב

, תוכשוממ תוקד הזב הז םיצעננ וניטבמ ויה םעפב־םעפכ .המינפ וכותב שחרתמ
ך ויח לש ביבשל רתוי התמדש הלק המיקעב וינפב ןיחבהל יתימיד םימעפ המכו

ם ימודמידה־רואב רבדה היהיש דאמ יתיוואתה תוחפל ךכ .בואכמ־תקוצמל רשאמ
. יד ילב דע ךלוהו ררגנ היה ןמזה .ייחמ קלח תויהל ךפהש ,םויקה לש חזה
ה לע ילש לודגה תוירגיסה יאלמ .ילש סיכה־חולב םימיה תא ןייצלמ יתשאונ
.העבש־עדת־אלש ןמזה־תלאל החנמךברק תניחב ילש עונמה םע דחי ןשעב
ט עה רשנ לש הדח האירקל התיה המוד .בחרמה יספאמ הארונ הקעז העקב תחא םעפ
, המינפ הנפומ היה וטבמ .ואט לש וינפב תוצוענ ויה יניע .עשיהתסח ופרטב סופתל
ה נושמה בוהביהב בוש יתנחבה עתפל .ולש קוחרה םירוהריהה םלועב הרואכל דבוא
ו בש טעמ״טעמ .ויניע ביבס תובצעה תשרא דוע התיה אל םעפה תאז .וינפ לע
 ךותמ ,יתיה חוטב הנושאר םעפ וז .רבעשלמ החונינה םתוכירד תא ושבלו וינפ
י תלוכי אל .ךלוהו ששואתמ אוהו ולש רבשמה תא רבע ואטש ׳בל־תאובנ ןימ
א לפ־ךרד וזיאב .שממ וילגר לע דומעיו רוזחיש דע דוע רובעי ןמז המכ שחנל
ה דבוע לכותה .הכורא תולעהל הנידעה ותכסמ תמקר לש םיעורקה תווצקה ולחה
ל ע ודיעה ,התע תועגורה ךא ,תוגונה ויניע ?םעפ־יא המחנל ואטל תויהל וז
ר שפיאש ךכ ידכ דע לודג היה ערקה .אמטנ ,הלגנ ויתודוסב רמשנהו רקיה .ךפיהה
. "םייתימאה םינפה לעב" ,"ואטדק־אפ" והוניכ הליחתבש םתוא דצמ ןובלע יזמר
ם ש ותואב ארקתמ אוהשכ ,וטבש־ישנא לש םהינפב טיבהל םעפ־יא דוע לכוי ךיא
.געלל התע םשוהש
ם לועמ יל רמא אל שיא .הנואתה םויב םייתסנ ראבה ןמ םימ תאבהב ידיקפת
ם ויה תרחמל יתעפוה אלש וילאמ רבתסנ המ־םושמ לבא ,תושעל רומא ינא המ
י תשגינ הזה םיוסמה הרקמל לבא ,ידועמ םילוחב יתלפיט אל ןכ ינפל .הדובעל
ן כש ,הלק הכאלמ השדחה יתכאלמ התיה תישעמ הניחב לכמ .ידמל יעבט חרואב
ק לח התיה יתוחכונ םצע .םילוחב לופיט לש רתויב תידוסיה הרגישב המצמטצה
ת א ךירעהל ול הרשפיאש ,ותואיצמל הקישמ תואיצמ ןיעמ יתייה .יופירה ךילהתמ
י תנייצש יפכ .עגפו ןוסא לכב רתויב ינויח דוסי איהש הנלש התואב ולש ובצמ
תווצה לא ינוריזחיו יתוא ולגי םעפ־יא םאה .םימיה תריפסמ יתשאונ ,הלעמל
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? תובקע ריאשה ילב הלועפב ורדענש םילייח לע םירסומ םימעפ המכ ?ילש
ר ורב הז ןיא .ורידגהל ןיאש ןמז־קרפ ךשמ הליחתב ינוקיסעה םתלוזו הלא םירוהריה
ן יעמ תובשחמש ןימאהל דוסי יל שי לבא ,הנפמה־תדוקנ הלח קוידב יתמ יל
ת ואיצמ ןיעמ יננהש יד אל יכ תעדל יתחכונש םע רתויו רתוי יב וגומנ ולא
ו נוליחה .ילש לא הקישמה תואיצמ אוה םג השענ ךכל המודבש אלא ואט ליבשב
י תעתפוה אל .םתלברעמ ךותל םחר ילב ונוכשמש ,םייחה תוכופהתב הזב הז שוחל
ה יח העבה התוא ןהב התיה בוש ויניע .דחא םוי ףוקז בשוי ואט תא תוארל אופא
ם עפ וז .ופחוד ימינפ חוכ הזיא וליאכ תוליהבב רביד אוה .המימי־םימימכ
א והשכ ונושלב רבידו םק אוה .תכשוממה ותלחמ תעב ותקיתש רדגמ אצי הנושאר
ה רבה לכ רחא בוקעל ללכ יתישקתה אל .רבסה לש ףרג־תועונתב וירבד תא הוולמ
ן ושל התוא התיה םעפ־יאש יניעב רבדה היה רזומ ,תמאה ןעמל .ויפמ תאצויה
• ךלוה ןילול תושעיהל ותטלחה לע תובהלתהב רביד ואט .עמשימל יל תנבומ־יתלב
י ושע השדחה ותונמוא לש הבגומה דמעמב יכ ונוחטב תא עיבה אוה .לבח־לע
ד וע וילע לקי הדילמ וב עוטנה דוקירה רשוכ .הביטקפסרפב שטשטיהל וראת־תחשה
."דקרמה לבחהחלו׳ד״כ התומכ העמשנ אלש הרוצב אטבתהל רתוי

י נא יתייה וירחאלש םימיבו תרחמה םויב השדחה ותונמאב לגרתמ ואט דועב
י רחאמ קירה שרגמה לעמ חתמנו ותיב גג לא רבוחמ היה לבחה .הטמלמ וב ןנובתמ
ם ינושארה ויתונויסנ .רטמ רשערדשימחכ קחרמ ץע לש הנוסחה ותרמצל דע ותיב
ה יה םינומיא לש םייעובש רחאל .ימצע־ןוחטב ול הנק דעומל ךא ,םיינססה ויה
 תונוהב לע דדונתהל הסנמ אוהשכ חותמה לבחה לע בושו ךולה ךלהל ותלכיב
ם סקומ הכ .בל־הבוש ןויזחה היה יתדימע םוקממ .עתפל שארה לע דומעל וא עצמאב
א לש דע תנכוסמה ךרדה־תרביכ תא רבע םהבש לקשמה־יווישו תולקה ןמ יתייה
י ל הליג ואט .הקד תקלצל ומוקמ הניפ תאזה תעלש ,עצפה לע ללכ יתעד יתתנ
ה יה בוביסב לחהש תמיא־לכ .השדח רגת־תאירק וליבשב איה החילצ לכש דוסב
ה ליפנה תורשפא .הנורחאה וכרד וז היהת אמש הזעה הגאדה לע רבגתהל וילע
.וחכנ דבלב תחא העיספ רועישכ התיהו ותבשחממ הזז אל תינלטקה
ם ידחא םיסוטמ יב וניחבה יבמופב הנושאר העפוה ואט עיפוי םרטב רצק ןמז

־ תצובק .ףורשה יסוטמ ירבש תא קוידב רתיא יתימעמ דחא .ינשפחל וחלשנש
י תוא אוצמל םדיב היה םיימוי ץקמו ,ךרדל הרגוש שיא רשע־השימח לש שופיח
, עונ־ילב יתדמע ליג־תואירקבו תוטושפ תועורזב יתארקל ידידי ושח רשאכ .רפכב
ם ישלופ ושענ יליצמש יתעדב הלע דחא עגר .יפמ הגה ףא איצוהל יתלכיב ןיאב
ה זה עקרה לע התיה הנושמ תינלוקה םתשגיר .תילכתב םהל הרזה השודק וזיאל
.תיתוכאלמו תסנואמ התארנו
י לא בורק שגינ ואט .הנורחאה םעפב רדחה ןמ אצא םרטב הדרח לש םיעגר ויה
ו נינשל רווחתנו וניטבמ ושגפנ הנורחאה םעפב .הלמ וניניב ונפלחה אל .ונקבחתהו
, םייחה לומ דמועה םדאל דיחיה ןבומה ילוא אוהש ,חותמה לבחב קוצי ןבומ שי יכ
.קשנל־םירבח תויהל ונכפה יכו



שומנ :ןפג ןתנוהי
.תובנךאה־בוחרמ ןטקה שיאה ינא
.ןיילו ןשעל םיאתמש בהצ םפש יתלדג
, תואךל ביטיאש ידכ תולודג םופקשמ יל שי

.תיב־םולשל ןמאנ ינא

, חלמב םימס?פ לכואו םיקיקנב אבחתמ ינא
. םולש יל םירמוא! םישנא םירבוע םימע?
ח לפ קר יל ונתנ בהזה^יחופת ללשמ
.לודג אל ,ישירקו קמצמ אוה םגר

םיגוחמ אלמו אילפהל קתמ ינועש
.(העשה המ יתוא םילאוש םישנא הברה)
, םיגדה םעל רבכ ,ןיתשא רחמש ןכת?
.העיקשה תעקבב ,םימיה ימל תחתמ

, ץוקה תוחור חתפב םינשוש הנומש יתלדג
.ברשה תוליל? ןחיר תא הבוג ינא
 םימ םע חרקו ףילחהל םידגב יל שו
.וירחא ךלא ,ףלוש לכבש בלכו

, םותניב יתחכשש ,תוצילמ רפ?מ יל ורתונ
.תוטושפה םילמב שמתשא — רכזאש דעו
ם יתאמ ךרעבו רי??מל תור?וח יל שי

.(תתוזמ ךות? םג) םירפס

.םועובשל המיאתמ היהתש רחמל תינכת יתמשר
.תולקב אפרתא ינאו תולחמ? הלוח ינא
ץ וק לש שמשו ףרח לש תוזרפמ תושירך ןתוא ךא
.תומל יתוא הנאלאת

.תובנךאה־בוחרמ ןטקה שיאה ינא
.ןדלו ןשעל םיאתמש בהצ םפש יתלדג
.תוארל ביטיאש יד? תולודג םופקשמ יל שו

.תיב־םולשל ןמאנ ינא
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י תרמא םא .ןמאו ןעדמ אוה ןקיטסימהו ,ןקיטסימ אוה ןמאה ,ןמא אוה ןעדמה
. "המ־ןבומב" :תולוכי־לכה םילמב תאז ןקתל יבא ןכומ ,ידמ הטוב הרוצב תאז
. המ־ןבומב ,םדוסיב םה םימוד ןקיטסימהו ןמאה ,ןעדמה ירה ,םירצוי םלוכו ליאוה
.אדוב לש וכויח אוה םהיניבש ןוימדהדק
ר יהבהל ידכ .דבלב הזה םותסה יומידב יתמזגה תא ליצהל ינא לוכיש רובס יניא
ם ירשקתמ ירבד ויהיש ארוקה יב חטבי םאו ; אדוב לש וכויח תא ראתא ,יתנווכ תא
ת ורזוחה ויתויומלגתהב אלא ללכהרדב אל ,ךויחה תא ראתא ,ףוסבל ןינעל
ו ל שי הז שדקמ .הידובמק לש הקיתעה הריבה ,רוקגנא לש "ךייחמה שדקמה"^
ם ילודג םינפ אוה םילדגמהמ דחא לכ לש דצ לכו ,םיעבורמ םילדגמ העבראודנישמח
ת וארל ןיא לבא ז ףוצרפ לכ לע ךופש ךויח ,אדוב לצא ליגרכ .םימחרה־לש־אדוב לש
ת ולעב םייתפשה וליפא .העבה־ילוטנ םינפה ,הפל טרפ .רוריבב ךייחמ ףוצרפ וב
י די־לע לטובמ וא שגדומ ךויחהו ,שממ ןהיתוצקב קר תוכייחמ תינשוחה המיקעה
.רואה וילע לפונ ונממ ןוויכה ידי־לעו ותוא םיאור הנממש תיווזה
 הקווד אל תאז םעו ,הרואכל אוה עיגרמ ,עיפומו רזוחו םלענה ,אדוב לש וכויח
, הרומג החונמו הקומע הלמח ,היצומא לש םידגונ םיבצמ ינש אטבמ אוה .רשואמ

ת ובתכב ונא םיאצומ ,רתוי וא תוחפ ,הזיתיטנא התוא .םזידובב חרכה אוה םגוויזש
ם ע ההדזה הזה ךלמה .7־ה ןאמרואיא׳ג ,שדקמה תא הנבש ךלמה וירחא חינהש
ל עב אוה שדקמה לע םוקמ לכב עיפומה אדוב ותואש איה הרבסו ,םימחרה־לש־אדוב
, ותריב־ריע םע ןתחתה אוהש תרמוא ךלמה לש תובתכה תחא .ךלמה לש וינפ יוות
ת רחא תבותכ .םוקיה לש ורשא תא תוברהלו תורפהל ידכ ,שדקמה אוה הזכרמש
ו תאשל םיילפכ היה השקש ,ךלמה לש שפנ־ילוחל ויה ויניתנ לש ףוגה יאלחש תרמוא
ר תוי לבוס םוקיה רשוא תא הברמו הרפמה ךלמ ותוא .דבלב ולש היה אלש ינפמ
ל ש השגרה םושל םוקמ םיחינמ ןיא ךלמל וא אדובל רשאב םלואו .ותלוז םדא לכמ
ם ג אוה אדוב ,אדוב אוה ךלמה ,ךלמה ,רבד לש ודוסיב ,אוה םעה .המאתה־יא
ל ש תיגול^טנואה תונשקעה חוכמ .םדוחיא אוה ךויחהו ,הלוכ תואיצמה םגו שדקמה
־ תראה לש הגרד לכל יחה לכ ןיב םילדבהה תא ךויחה לטבמ ,וילא הוולתמה שגרה
* תמה םידמוע רוהטה ישונאה רושימבש ומכ שממ ,וב םילולכ םירוציה לכ .הניב
ד חא ךויח וא ,שדקמה לש ויכויח רשערדששו םייתאמ חכונ םוקמ לכב םיללפ
1 .תונוש תוינטלומיס תוראהב

 תנווכמה תיפוסה האצותה וז .םידגונמה וירצי ןיב לקשמה־יוויש אוה אדוב לש וכויח
ל כל ותנבה לשו ,םהילע רבגתהל ,םיילכשהו םיישעמה ,ויתונויסנ לש ,וידחפ לש
ן אכ ןיאו ליאוה ,לכל תחא־הנועבו־תעב תעצומה ,תישיא־יתלב תופתתשה יהוז .לבס
השעמכ ,וירחאמ וכויח תא לוביבכ חינה אדוב .לבקמל ןתונה ןיב השיגפב ךרוצ לכ
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ה ירואיתש ומכ ׳תישיא ,ונממ שולת אוה ."תואלפה־ץראב הזילע״ב ירייש׳צה לותחה
.ורייצממ רויצ וא ,התוא איצממה ןעדמה ןמ השולת
ץ מאמה לש םיירקיע תודוסי השולש ליכמ אוהש שרפל רשפא אדוב לש וכויח
ה בושת אוה ינשה ז םיוסמ גוסמ לבוסב לבס לש תמיוסמ המצע אוה ןושארה .יריציה

, לפרועמ תויהל יושעה ,ךרוצ אוה ישילשהו ;לבסל תמיוסמ תבהלנ־תיביטקורטסנוק
ת או תמיוסמ האנהל לבסה תא ךופהל התלכיבש הנתמב ךקוחיר לעו ךלבס לע רפכל
.תמיוסמ תוימיטניאל קחרמה
, הווקמ ינא ,תינקדקד תוריהז ךותמ אל — ״םיוסמ״ הלמה לע יתרזח םימעפ שמח
 דחוימב תורושקה םיכרדב רבסה תוכירצ הדי־לע תורדגומה םילמהש ינפמ אלא
ה שרמ ינא ,ןכ לע רתי .ךכ ןריבסהל לכוא אלש טעמכש ינא עדוי .יריציה ץמאמל
ם ינזב ונייה םיקסוע וליאכ ׳ןקיטסימ״ה״ו ןמא״ה" ,ןעדמ״ה" לע רבדל ימצעל
ק יפסמ וניא ידומלתיש הזל טרפ ךכל קודיצ לכ יל ןיא .םינתשמ־יתלבו םיינגומוה
ה יהאש ןידה ןמו ליאוה .תמאל העמיק םיברקתמה םירבדל ןווכל יל רשפאל אלא
ף תוש יכ ףא ,ןקפסה לש ויקופקיפ בורמ יתעד םילעא ,הלאל וליפא עיגהל רשואמ
.םלוכ םהב ינא
ת ושעיהל דיתעה דליה .השרותה אוה רתויב בושחה ,דומענ אל םהילעש םימרוגה ןמ

ל וכי .תדחוימ תושיגרב ןנוחמ אוהשכ וייח תא ליחתיש רשפא םג רשפא רצוי
ל וכי ונוימד .םתודע לע ףקות־רתיב ביגישו ,שממ־לעופב םידח םישוח ול ויהיש
י לעב ויהיש לוכי ויתושגר .טעמכ־םיישויא תושגר תולק־רתיב םימצע לע ליצאיש
ם ייקל וילע רזגנ ילוא הז םעטמ .רתוי הבורמ םינוג־תוקדו רתוי לודג היוור־קמוע
ם ריתהל רתוי ,אופא ,השקתי אוהו — ותחפשמ־ינב םע רתוי םייביסנטניא םיסחי

ק יפיש רשפא ,רמול הצור ז ללכב הרוצל וא הירטמיסל שיגר היהיש לוכי .באכ ילב
. שממ ול ביאכיש לוכי םהיניב ןוזיאה רדעיהו ,תונויערו םימצע לש םנוזיאמ האנה
, וידוענ־רחשב ,ןותנ אצמיי ילואש עיתפמ הז ןיא ,ולאה תויושיגרה לכב בשחתהב
ם ה םילודג וז ןיעמ םיבהאדושרפב ."םלועה םע םיבהא־תשרפ" ול וארקש רבדב
, תילמרו׳פה הבשחמה וא ,העונתה ,תוזחה ,העימשה ,עגמה .דחאכ קופיסהו הגרעה
, ןעדמה םיכוז ןהל תימצערדחכיש לש תועקתשהו תומימח ןתוא דליל זא םיקינעמ
2.ימינפה םלומג איהש איש־־לש־הודח התוא ןכו ,ןקיטסימהו ןמאה

ם יעדוי ונא ןיא לבא ז םהב ןימאמ ימצע ינאו ,תעדה לע םילבקתמ הלאה םירבדה לכ
ר דעיהב ןוימדב םרייצל אוה לק אל .םימייק םהש ךכל טרפ השרותה ימרוג לע הברה

ד חוימב ,םיינוציחה םיאנתה .תונוש תורוצב םתוא םיררועמה םיינוציחה םיאנתה
ך רוצהש החנהב הריתס ןיאש יאדו .תרריהבתתיב והוז הלא ,יתדמע וילעש לבסה
ה בושתכ ,ךשמנ באכ לע הבושתכ הנושארב לבא ,שגרה־יקדב קר ררועתמ רוציל
, םיבפ־לכ־לע ,ךכ .גנועל באכה תא תכפוה איהש ינפמ ,רשפאה רדגבש רתויב הליעיה
.וישכע תונפל ונא םילוכי הילאש ,תיריפמאה תודעה תא ינא האור
ח יבה ןמ החוקל איהו ,תישיא המצע איה תישיא הניחבמ רתויב תענכשמה תודעה
,וחיכוהל הקווד אלו ןויער לע זמרל הסנמ ינאו ליאוה .םירצוי םישנא לש תויפרג
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ת ולקה :הנקת ול ןיאש דחא םגפ ,ןבומכ ,הב שי .ךמתסנ הילעש תודעה תאז ירה
ה צור ,ילש תוישיאה תומגודה תא איבא םרטב .דגנכש־תודעמ םלעתהל רשפא הב
ס חיב־תוקיפסמהו תויביטקייבואה תוריקחה טעמ לש תודעה תא ריכזהל אופא יתייה
.עדוי ינא ןהילעש
ם סבתהל ,יתעדל ,איה תבייח יסחי ןפואב הקיפסמו תיביטקייבוא הריקח היהתש ידכ
! םיניינעמ םניא םיתמהש אל .הלועפ ףתשל ותואינ רשאו םייח םדועש םישנא לע
ת ועידי םירסח ונא ירה בואב םחור תא תולעהל םילוכי ונא ןיאש ןמז לכ לבא
ן ה דימתו ידמ תובורק םיתעל תושולק ןה ונל וראשנש תויודעה יכ ,תועירכמ
ת א םג טופשל הילע ,תקפסמ הריקח היהתש ידכ .ןתוכיאב ידמ רתוי תודיחא־יתלב
־ רדגמדניאצויר םייתימא םיגשיה יפ־לע אלא םיעובק םינחבמ יפ־לע אל הריציה חוכ
, וילאמךבומה ןחוב לכ יפ־לע וחילצהש ,םיקהבומ םינמאש םירקמ ויה רבכ *.ליגרה
ן ולאש*לשךמא םג השעמל אוה ןמא לכ אל ."הריצי חוכ״ב ךומנ ןויצב ןחבמב וכז
ר פסמב לפטל בייח הז ןיעמ רקחמש םג דמלמ ןויסנהש רובס ינא .ךאשרורךמא וא
ך כל רתויב הרורבה הביסה .יסחי ןפואב וליפא קיפסמ היהיש ידכ םדא־ינב לש ןטק
ש י ,הזמ ץוח .םיהובג םינקת יפ־לע םירצויכ ןחבמב ודמעיש םה םיבר אלש איה
. רתויב םילועמה ויגשיה רואל דימתו ,רשפאה לככ הקימעמ הרוצב דיחי לכ ןוחבל
ה דימב בחר תויהל ךירצ אוה ,רקחמה לש תויביסנטניאה תורמל ,ןכ־יפ־לע־ףאו

.תויטסיטאטס תוללכה ולא״יא רשפאתש
ם יטלוב םירצוי םישנאש הרואכל םידמלמ ןחבמב םידמועה םיטעמה םירקחמה
ט רפ לבא ,ץוחנ היצנגילטניא־רעזימבו םהלש יפואה־תואמצעב םהיניב םה םיפתוש
ת בכרומ הנומת םימעפל .ומצע יריציה םחוכל רבעמ ףתושמה ןמ הברה םהל ןיא ךכל
ן מ םינוש םיראשנ םידיחיה לבא !םינוש םידיחי הברהמ וחקלנש םיווק היושע
ו א םייתורבח םה .הזמ הז םינוש םהשמ תוחפ־אל טעמכ םהלש יטסיטאטסה עצוממה
. םשפנב םילוח וא םיאירב ,םיללמוא וא םירשואמ ,םיקוור וא םיאושנ ,םייתורבח״יתלב
.יללכ גוס ותואמ םיעירכמ תונויסנ המכ םתוא ודקפ ,םהיניבש םיקוליחה לכ םע ךא
ד חאמ קוחיר וא ,םא וא בא רדעיה אוה םהמ דחא ? הלאה םיעירכמה תונויסנה םהמ
ו יה דחא רקחמב וללכנש םירצויה םינעדמה םיעברא ךותמ .באמ טרפב ,םירוהה
,תומל ומידקה תובאהש םושמ ,בטיה םהיתובא תא וריכה אל םלועמש רשערדעשת

ם הירחא .ונלש רתויב םיליעיה הדידמה־ירישכמ םה רבעב םיגשיההו םייפרגויבה םיטרפה" *
, םהירחא בר קחרמ .תופיאשו תורטמ לש םייעצמא־יתלב םייוטיבו תימצעה־הכרעמה םיאב
ם יאב היצנגילטניאו רשוכ לש הדימ־ינק .תוישיאהו תוירוקמה תלוכת האב ,ישילשה םוקמב
ת ואב ףוסבלו ,(תמאב הפי םחוכ חווט־םוצמצ לש םינוקיתש םוקמל טרפ) יעיברה םוקמב
, רולייטג .׳צ לצא ,"רצוי שעמ לש הדידמ־ירישכמ" ,דנאלוה .׳גו רולייט .ו /צ ."םירוהדוודמע
.41 ׳ע ,1964 קרוי־וינ ,(תילגנא) ״לאיצנטופו תומדקתה :הריצי־חוכ"
ן הש ןפוס "רצוי" עוצקמב םיחילצמה עוצקמה־ישנא לכ תא תופיקמה תוריקחש םשור יל שי

ת אצוי הדימב םיחילצמ םישנא קר תופיקמה ולאמ רתוי "ילמרונ" בכרומ רצוי תולעמ
ך כ ,ליגר־יתלב אוה הליגר־יתלב הדימב רצויה ןעדמש המכ לכש הרמא 1ר ןא .ללכהךמ
.יטורבנ וא יופכ .א .ז /׳ילמרומא" תויהל רתוי יושע אוה
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ם ינעדמה .םדבל םתדובעב םיעוקש ויהש וא ,תיבה ןמ ללכ־ךרדב ורדעב ,ושרגתה
ת א שיגדהלו ,אל םא ןיבו בטיה םוריכה םא ןיב ,םהיתובא תא בבחל אלש וטנ
ם ירפוס ,םינמא לש המוד הצובק ךותמ .תעד־קוחירו הרמוח טרפב ,םהיתונורסח
ו רחבנש םיקסע־ישנא .תודליה־ליגב םהיתובאמ םתיצחמ שממ ומתיתנ םהב אצויכו
ר תוי םירשואמ וא רתוי לזמ־ינב ויה םינמאהו םינעדמה םע האוושה םשל
.םהיתובאמ
 ,הלחמ ,םירוהה תומ ,םירוהה ביט ללגב םא ,תודעה תרמוא ךכ ,איהש הביס וזיאמ
ב אכל דע םידדובמ דחאכ םינמאהו םינעדמה םמצע ושח ,תיתרבח הילפה ללגב םאו
ם מצעל הרבח שמשל םה םילוכיש הנושארל וליג זאדא .םתודלי־ימימ קלח ךשמ
, םינמאהו ,ינא עדוי ,םינעדמה .םהלש םהיתוישעבו םהיתובשחמב הזע האנה אוצמלו
ם וידמה התיה םתדובע .םתדובע םע םדבל םייורש ויהשכ תודידב ושח אל ,ינא רובס
ם יקלחכ םמצע וריכהש ךכב בר קופיס ואצמ םה .םתלוזלו םמצעל וסחיתה וידי־לעש
. דיתעהו הווהה ,רבעה ןמ וריקוהש םירצוי םתוא תבכרומה תילאידיא הליהק לש
ו שח ,המ־ןמזל םתדובעמ וקספ רשאכ וא ,םדיב החילצמ םתכאלמ התיה אלשכ לבא
".הרבחב םתויהב וליפא תודידב

י ס.יב.יבה לש תוחיש־ץבוק ינפל ןמדזה ולאה תורושה תא יתבתכש ירחא בר אל ןמז*
ה עשת .םירפוס רשע־השולש וב םיגצוימ .1964־ב רואל אציש ,"םמצע לע םירפוס" תרתוכב
י כ ףא ,םירפוס םתושעיהב םיעירכמ םימרוגכ דודיב וא תודידב לע שוריפב םידמוע םהמ
ה רשע־שש ןב יתויהב" ,רמוא ןוסלוקינ ןמרונ .םמצע לע ופכ תודידבה תאש םירובס םידחא
. הטימב יתיליב ךכ־רחא לש םייתנשה ימי בור תאו ,טסרופ־וינל יתכלהו יתואירב הרערעתה
, תאש וא ,הרובח" יכ אצמ ךא ,ותדלומ־תרייע לא רזח אוה ."ילש הטיסרבינואה התיה תאז
, אוה רמוא ,"הארבה התוא ךותמ" .היבשויבו הרייעב טלקנו רזח טעמ־טעמ .וכותב "תחתפנ
ם וסנס םאיליו ."הארבהה ךילהתמ קלח המצע הרישה תביתכ התיה ךכ ךותבו ,יתריש האב"
ל ש םג אלא הלחמ־דודיב לש הפוקת קר אל יליבשב וז התיה ילוא" :ילוח רכוז אוה ףא
י לע היהו ליאוה — תאז םעו .תוירטנצוגאב םדקתמ סרוק .הנושארה הגרדמה ןמ ישפנ דודיב
ד ע ."םירבדב הטקש תולכתסהב לודג ליגרת םג הז היה — יתספרמ לע יניעב שמתשהל
י תיצר תמאבש חוטב ינניא ,ידבל תויהל יתלגרתה רבכ" ,םוסנס ףיסומ ,דודיבה םייתסנש
ן כ”ירחאו ,המחלמ יעצפמ האצותכ אב לנאקס ןונרו לש ודודיב ."םלועה ךותל בוש תאצל
ם יחלמה ויתימעמו ,תללוצב ותוריש בקע םלועה ןמ דדוב דנייה םאמות .אבצה ןמ הקירע
. ולש "תודידבה רפס" ,ולש ויניעב ,היה ןאוב ןו׳ג לש ןושארה ורפס .ותוישיא ידי־לע דדוב
ר כוז ל׳צימ ןאילו׳ג .תודידבב קחשל ליגר היהש קחשמב ויתונורכז תא חתופ ןיוודלוב לקיימ
ה ז היה רשוא יל איבהש רבדה" יכ ,וירבד יפל ,הליגו ותונעמ אצי םהבש םימיה תא
ן מז־יקרפ תולבל לגרתה תיבב ררוגתמ ודועבש ,ירוטס דוד ."יתודידב תא לצנל יתלחתהש
. "םייק וניא השעמלש דע ךכ־לכ דדובמ םוקמב אוה בשוי" יכ היה המודמ ,ודבל םיכשוממ
ה עגפ העידיה .תדלל תדמוע המאש הל עדונ הנטק הדלי התויהבש הריכזמ תאלפ היווליס
ל כ לש תולידבה תא ,חכופמבו תורירקב ,יתיאר בכוכמ ומכ" ,תרמוא איה .השק הב
י רבד םע הפיה יתגיזמ .ןבא איה ןבא התוא .ינא יננה ינא :ירוע לש המוחב יתשח .רבד
."התיה־אלכ התיה הזה־םלועה
י דכ דע הטושפ היהתש רשפא־יא תמאה .החונ־יתלב השגרה יב תררועמ ךכ־לכ הבר תודיחא
.ךכ הנניאש חוטב ינאו ,ךכ
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.םתדובעל םינמאו םינעדמ לש םסחי היה לקש חינהל ןיא
א ל םלועל ךא ,םדא-ינב יפלכ םייביטקייבואו גזמ־ירק תויהל ולכי ,ויה םינעדמ םא
ם ידחאל השמיש עדמה לש תיתטישה תוילנויצארה .םהלש םייעדמה תונויערה יפלכ
ה כיספ וליגש םירקמה םע דחא הנקב הלוע וז הרעה .םידיחפמ םיפחד תפידהל םהמ
ה לאכש םירקמב .ןועגש ינפמ םדא לע הניגמ הרוהט הקיטמיתמ םהבש םינקיטילנא
ת ובשחמל שי ןכ יפ־לע-ףאו ׳תוטשפומה ויתובשחמ םע תיביטקייבוס ההדזמ םדאה
, ימשגה םלועה ןמ ,הרוהטה הקיטמיתמב ,ומצע קתנמ אוה דועבו ; יביטקייבוא ךרע
.םיפיקעב וילא וריזחמ יתרבחה וכרע ירה
ת א בבחמ וביא םא .םירוה לש לאידיא ןמא וא ןעדמ םישגמ ידמל תובורק םיתעל
ו תדובע דגב תאזה הניטה תא ןווכי ירה ,וכותב עמיט ולש לאידיאה תאש הרוהה
ם ייתימאה ויגשיה תא דבכל לוכי אלש לזמ־שיב דחא ןעדמ לש והרקמ היה ךכ .ולש
ד ימתש רייצה הרקמ היה הזל דאמ המוד .ההדזה ותאש באה תא בהא אלש ינפמ ולש
ם רעצב ףתתשהלו לבסה תא רוציל ומצעל רשפיא ךכ ךרדבו ,עשי־ירסח םילבוס רייצ
ו תוא ודיחפה םיעבצה ;ןבלו רוחשב קר רייצל היה לוכי רחא ןמא .ויתונברק לש
ת ונוימדה תא ליעפהל ידכ ותובמאב שמתשה ישילש .םהלש יולגה תונפקותה עבמב
3.רבכשמ הללשל בושל לכויש ידכ ,והותעיבש

קייבואה םירקחמל דובכ ונקלחש ןויכ .יביטקייבוא עקרכ יתאצמש המ ,רוציקב ,והז
, םינמאו םירפוס ,םינעדמ לש תומיוסמ תומגודל תונפל ונא םיאשר ,רתוי םייביט
ר גנידרש ,םיאקיזיפ ינשב יתרחב הנושארה הירוגיטקל .תיביטקייבוס ורחבנש
.ןמאה לא ןעדמה ןמ רבעמ שמשי רשא ,גנוי לרק ,דחא גולוכיספבו ,ןייטשנייאו

ו תרשמ תא ,תחאודנישולש ןב ותויהב ,ול ועיצה רשאכש ונל רפסמ רגנידרש
. היפוסוליפל רקיעב רסמתהל היה הווקמ ןיידע תינויע הקיזיפב הצרמכ הנושארה
ד רכירו ,ןומיס דרכיר ,ראוהנפוש ,הזוניפש לש םהיבתכב היה גופס ,וירבדל
ה רובחה ינב רתיש קפס ןיא ךא ,ןומיסב היולת-יתלב העידי םוש יל ןיא .סויראנווא
ת והזל תיטסימ ההימכ לעב טסינימרטדו טסילנויצאר אוה הזוניפש .םייטמוטפמיס םה
ו ויק םויראנוואו ךאמ .םוקיה לש יחצנה ,יפוסניאה טקלטניאה םע ותבשחמ תא
ו ארנש ,וניתושוחתמ דרפנב רבד םוש תעדל ונל רשפא־יאש םהיארוק תא ענכשל
ת א לסחת תאז הקרבה יכ ויה םירובס .דבלב תויכיספ אלו דבלב תויזי׳פ אל םהל
י רכנה .ןיעה-תיארמ ירחאמ לא רודחל קרסהךויסנל ץק םישתו תויזיפטימה תונחבהה

.רומגה ןקיטסימה ,ראוהנפוש אוה וז הרובחב
ל ש הקינכמה לש ינכפהמה ןויערה תאצמהב רגנידרש עקשי םרטב םידחא םישדח
, אוה לק .הקיטסימה תא קידצה ובש /׳ךרדה תא ושפח" םשב רמאמ בתכ ,םילגה
ת ונמאה תמשנ תא לוטינ ירה תאז השענ םא לבא ,הלוכ הקיזיפטימה תא לטבל ,רמא
, םידרפנה םיעדמה לע עיפשהלמ הקיזיפטימה תא עונמל ונא םיבייח .דחאכ עדמהו

, ןיעה־תיארמ .וניתועידיל דיחיה ירשפאה סיסבכ תאז םע הילע רומשל ונילע ךא
 וניא םיאור ונאש יובירה .ןיעה-תיארמ אלא הניא ,התרהטב רומשל ךירצ התואש
הנעקבתש ןהל רשפא־יא ,ךמצעל סחימ התא ןתואש ,הריחבה ,השגרהה ,תעדה .יתימא
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י לעב םירוציה לכב ןה תחא תירפסמ הניחבמו ,ןתוהמב ןה תויחצנ .ןיאה ךותמ עתפל
ו יתובא לא רושק וניא ךלש ינאה .תומלשה ייח םה יח התאש םייחה .העדותה
.םתומכ ומצע רמוח ותוא ,שממ־לעופב ,אוה אלא םינומדקה
ן ועיטב ,הטנאדווה לש ולא תא ןהב ריכמ אוהש ,ולאה תונקסמה תא ססבמ רגנידרש
ם ה ,רמוא אוה ,ופוג לש םירבאהו םיאתה .העדותה עבט לע הטנאדווה ןונגס יפל
 תודחא ,ולש חומה־יאת לש יובירה ךותמ וא ,םכותמ רצויהל התיה הלוכי ךיא .יוביר
ם ילוכי ונא הילאש טלחהב תיאדווה תחאה העידיה ,הראקנאש רמאש ומכ ? ולש ינאה
ו א העדותה תודחא .דיחיב םוקמ לכבו דימת העדותה תא םיעדוי ונאש איה עיגהל
ר פסמ לש תוירוגיטקל הפופכ הניא ,יעצמא־יתלב חרואב םיסנתמ ונא הבש ,ינאה
.םיקלחו תומלש לש וא

, סויראנוואו ךאמ .הטנאדווה םע םויראנווא תאו ךאמ תא רגנידרש רשקמ וז הדוקנב
ל ש עבט םהל שי םהינש .םה דחא ןוציחה םלועהו העדותהש ונל םיארמ ,רמוא אוה
ת ופתוש התוא םירצוי םהינש .הז םע הז םלשומ חישו־גישב םייורש םהינשו ,תושוחת
ם לוע קר שיש קיסהל ונא םילוכי םויראנוואו ךאמ ךותמ .םדאה־ינב לכב תיתוהמ
, ימינפ וא ינוציח דחא םלוע וב הארנ םא הברה הנתשמ רבדה ןיא הרואכלו ,דחא
י נוציח ,ייוביר םלוע לש הזיתופיהה ,ןכמ־רחאל רגנידרש רמאש ומכ .תחא העדות
ת והזה־תרות .תילסרבינואה תוהזה לש וז ומכ שממ תילנויצאר־יתלב איה ,תמאב
ט ועפ םגפ והז לבא ,םינוש םירבדו םינוש םישנא הרואכל שי עודמ ריבסהל השקמ
.םיקומעה םייתדה הימוחנתלו רתוי הלענה יתאה הנכתל האוושהב
. םייתוהמ םיקומינ הזיא הל ףיסוהש רובס יניא .וייח־ימי לכ וז הדמעב קיזחה רגנידרש
ן יא" .עדמה ונליבשב הנובש ימשגה םלועל ץוחמ םייורש ונאש ירמגל היה חוטב

ו ננהש םינימאמ ונאש הביסה .וננה םיפוצ קר .ץוחבמ ונא" ,רמא ,"וכותב ונחנא
ם יכייש וניתופוג .הנומתב םיאצמנ וניתופוגש איה ,הנומתל םיכייש ונאש ,וכותב
ל כ יפוגו ,יסוסו ילותחו יבלכ יפוג םג ןכו ,ידידי יפוג םג אלא ילש יפוג קר אל .הל
."חישו־גישב םתא אובל ילש דיחיה יעצמאה הזו .םייחה־ילעבו םישנאה רתי
ת א ?הטנאדווה ךותמ יל הרכומ החיתפה .ידמל יתדיח םלוצליצ יאדו הלא םירבד
, ינויגה ןבומ םוש וב אוצמל לוכי יניא לבא ,תיגולוכיספ ךרדב שרפל ינא לוכי םויסה
.השגרה לש ןבומב קר הנובת וז יאדו .יריפמא ,רגנידרש תורמל ,רמוא ילוא וא
ת א רשקל יל קיפסתש הדימב ריכמ ינניא ויתורות תא אלו רגנידרש תא אל
' יא" יכ ונל רמוא ומצע אוהשכ *.דאמ יללכ חרואב אלא ןהילא ולש תויטסימה
׳ וכו בחרתמ םוקי ,תויתמלשה ,תועיבק־יא לש םחי ,םילגה לש הקינכמה ,תויתביסה
,ותנווכ ירה ,"םלועה לע תיפוסוליפ הפקשהב ,בושחל לבוקמש לככ ,םירושק םניא

ן יב סחיה היהי הבש היגולאנאה תא םילשה רגנידרש יכ רמול רשפא ,דאמ יללכ חרואב *
ת אזה היגולאנאה .רוא־ינרקל רוא־ילג ןיב אצמנש סחיה ומכ תודורפ ילגעמל תודורפ ילג
ם לועה לש ינושהש ןורקעל המגדה ךכ־רחא ול שמשל הלכי תימסוקורקאמה־תימסוקורקימה
.ותודיחא לש העטמ הנרקה אוה



ןייטשפרש ימע־ןב70

ן הש ינפמ היפוסוליפ ללכל ןבלשל רשפא“יא תופטוש תויעדמ תופקשהש הובס ינא
ה חרכומ רגנידרש לש ותבשחמבש יל ירב ,תעדומה ותדמע היהתש המ היהת .הכופיה
ו יתורות ןיב רמולכ ׳וב ולשמש הבשחמה־יכלה ינש ןיב תיגולוכיספ הקיז תויהל
ת ועיגמ ןהיתש ,רמול הצור .רתויב תוטשפומ ,ןבומכ ,ןהיתש .ולש תויטסימל תויעדמה
ת א לבקמ דחאה הבשחמה־ךלה .הליגרה הייארה םלועמ דאמ הנוש אוהש םלועל
ב לה־תמושת תא םיחיסמ םהינש לבא ;ולבקמ וניא ,יטסימה ,ינשה — יובירה
" היגרנא־תחירמ״ב ,דחא הרקמב ,התוא םיזכרמו ונילותחו וניבלכמו וניתופוגמ

• היווה" אוהש ,ןאמטאב וא המארבב ינשה הרקמבו ,תמעופ ן>81-6886מ06 ־ב וא
."רשוא־הרכה
ה יה אוהש ,ינויע יאקיזי׳פ לצא עיתפמ הז ןיאו ,רגנידרש ונל רפסמ םיפיקעב ,ןכא
ם ירחא םע חישו־גישב אובל היה לוכי יכ ףא ,ופוג אוה ןיאש שיגרה אוה .ידיאוזיכס
ם יקרופמ תוחומ ינש ולכויש חינמ ינאש ומכ .אוה היה אלש ףוגה תועצמאב קר
ל וכי היה אל אוה .ימשג ןופלט לש הילשאה תועצמאב קר םהיניב חישו״גישב אובל
ח תפמה ילוא .תימצעה־ותרכהמ הנוש איהש רשפא תואיצמהש הבשחמה תא תאשל
ם הינש ןכש ,הקיטסימו םזיכאמ ןיב ולש האוושמה אוה ונל ןתונ אוהש רתויב רורבה
4.טושפו רוהט דחא ןימ ולוכ םוקיהש םיסרוג

ו לש תויטסימה תא ליבגהש ,רתוי ילנויצאר ןקיטסימ ןימ ,ינא רובס ,היה ןייטשנייא
ה מ קר דומלל שקעתה רפסה־תיבב דימלת ותויהב .םילאידיאהו תושגרהה םוחתב

ם יפקות ראשה תא דומלל וצלאל םיסנמה םירומה יכ ול היה הארנ .ותוא ןייניעש

ו מצע אוה .םדא־ינב ראשמ קחורמ ומצע שח דימת .ימצעה־ונוחטב תאו ותונכ תא
, רמוא אוה .עתפל רכנתמ ןייטשנייא היה ךיא ריכזמ ורוכב ונב וליאו ,ךכ לע דיעמ
."זרב ומכ ולש היצומאה תא היה רגוס .ץרפתמ היה אל םלועמו

ה יה תונורחאה ויתונשב .העבש העדי אל הבישחלו דומילל ןייטשנייא לש ותוואת
ש ממ — םיפוצר םימי השולש ךשמל םימעפל ,ולש היילעה־רדחב ירמגל רגתסמ
ם גו ,םיניינקב הצר אל הזוניפש .הבורמ הבריק ןייטשנייא שח וילאש ,הזוניפש ומכ
א לש רבד םוש ןיא ...ךלגרל ןבא אוה" ,ןייטשנייא רמא ,"ןינק לכ" .אל ןייטשנייא
."עגר לכב וילע רתוול לכוא
ן ימאהל ןייטשנייא ףיסוה ,טלחומה םזינמרטדה ןמ םיאקיזי׳פה ולדחש רחאל בר ןמז
ן ימאהל אלש ןייטשנייא היה לוכי ךיא .הדוסיב תישיא התיה הביסהש יל המדנ .וב
?  רבד םוש ץורחל םצעב לוכי וניא ,םדאה ,אוה יכ דימת שח ומצע אוהש העש ךכ
ת א הז ללכבו ,לכה תא םיעבוק םהילע טולשל לוכי אוה ןיאש םימרוג יכ ול היה ירב
.ותבשחמו וייח לכ

, תדחואמ הדש־תיירואית סוסיבל תונותנ ויה ןייטשנייא לש תונורחאה ויתונש
. תואוושמ לש תחא תכרעמב הקיטנגמדרטקלאהו היצטיבארגה תודש תא ראתתש
ה שגרהה וילע הקזח .הקיזי׳פה לש תילאוטקלטניאה תוליפכה ותדירטה שממ ותומ דע
ת ולעהל רשפאש לכמ ,רמא ,רתויב הפיה ,תיטסימה השגרהה הל ארק ומצע אוהש

חרואב ןתינ םוקיהש השגרהה ,תאזה הקיטסימה ילבש תונשקעב ןעט אוה .ןוימדב
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ק וסעל יתימא עדמ־שיא םוש לכוי אל ,תילאוטקלטניא הרידחל רבסומ־יתלב
ח צנל ,וירבדל ,התיה הנותנ ותעד .ןקיטסימה לש וז התיה תוומל ותבושת .ותכאלמב
ת פכיא אל" ,ונבל לא עגי יאדו הז רבדו ,ףיסוה אוה .ישונאה ןימה לש תויכשמהלו

5."םיקסופו םיחתופ דיחי לש וייח ןכיה יל

, גנוי .םמצע לע הברה תולגל ,ולכוי אל וא ,וצרי אל םעבטמש לוכי םיאקיזי׳פ
ה יגולוטאקסב גילפמ אוהש ינפמ אל תאזו .גיאדהל ידכ דע ומצע ףשוח ,גולוכיספה
ה יה בורק המכ ,טוריפבו רוריבב ,הארמ אוהש ינפמ אלא םיינרדומה םינמורה לש
.הינרפוזיכסה לש לובגה־וקל
ה נותנ ותעד התיה דחוימב .םינוש םימצע םע ההדזמ גנוי היה עבש ןבכ דלי ותויהב
ל עמ בשוי ינא" :רהרהמו ןבאה לע היה בשוי .העבג לש העופישב אצמש תחא ןבאל
: בושחל איה הלוכיו "ינא" איה םג ,רהריה ,ןבאה לבא ."תחתמ איהו תאזה ןבאל
י נא םאה" :הלאשה הררועתה זא .״ילעמ בשוי אוהו הזה עופישב ןאכ תלטומ ינא״

ה יה לוכי טסיאואט "?בשוי אוה הילעש ןבאה ינא םאה וא ,ןבאה לע בשויה אוה
ה רורב־יתלב הבושתה הראשנ גנוי יבגל לבא ,הבושת תניחב הלאשה תא לבקל
.תקתרמ הלפא לש השגרה הוולמו
א לו ליגר ויניעב היה םהמ דחא .םילדבנ םישנא ינשל תוחפל לצפתהל הטנ גנוי
ת אז תחת בורקו תוירבה לש םמלועמ קחורמ היה ינשה .ןוגהו יקנ לבא ,רתויב ןובנ
, םירשימב וב לעופ ,גנוי לש ותשגרה יפל ,"םיהולא״ש המ לכלו ,תומולחל ,הלילל
ס ומסוקב יח ינאה .דחאכ ישיא־לעו ישיא לאכ םיהולאה תא עדי ,"רחאה" ,ינשה ינאה
ר דנועבו־תעב הובגמ האירבה לע טיבהו תימצע־החכיש ידיל עיגה ובש שדקמ־יומד
ה רכהה תא ינממ לוזגל לוכי היה אל" ,גנוי בתוכ ,"שיא םוש" .םיהולאה םע תחא
" רחאה" םע ויתוחיש ."ץפח ינאש המ אלו ץפח םיהולאהש המ תושעל הווצמ ינאש
—  ינש דצמו ,םימד־קבאמ ,אוה רמוא ,דחא דצמ :רתויב תוקומעה ויתויווח ויה
.תיאליע הזטסקא
ם ע דחוימב לבא ,לכה םע דחואמ ומצע גנוי שח ןגנילובב הנב רשא לדגמב ותבשב
:בתכ ךכו .ךייתשה הילאש ,תורודהדוב ,הממודה החפשמה
י ח ימצע ינאו ,םירבד ךותבו ףונה ינפ־לע עור̂ע ינאש השגרה יל שי םימעפל"
ן יא .תונועה תכולהתב ,םיאבו םיכלוהה תויחבו םיננעב ,םילגה םולמילב ,ץע לכב
ר בד םוש ןיא ,םינשה־תורשע תצורמב ולש ותרוצ ךותל חמצ אלש רבד םוש לדגמב
ם וקמ שי ןאכ ♦, ולשמ חורו ולשמ הירוטסיה ול שי רבד לכ ןאכ .וילא רושק ינניאש
."שפנה לש ףרועה־ץראלו תומלועה לש םוקמ־לא תוכלמל
א לא ,המואמ השע אלש ,םכח היה אלש גנוי רמא ןקז לש יביטקפסורטר חור־ךלהב
ע בטה ןיבו וניבש תוציחמה ,םדא־ינב בורמ לידבהל ,ויבגלש ינפמ ,תוארל לוכיש
ך ותמ אלא ,ךביבס םישנא ןיאש ךכ ךותמ האב הניא ,רמא ,תודידבה .תופוקש ןה
ל א ולש וסחי וליפא .םיבושח ךל םיארנה םירבדה תא ריבעהלו רוסמל ךדיב ןיאש
ןומייד ?תונויער םע רדתסהל דאמ יל היה השק" :רמא הכו .חונו לק היה אל ומצע
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ל ש הז היה ןומיידה ."תערכמ התיה ותוחכונש ררבתה ףוסבלו ,יכותב היה

.הריציה
ב זכואמ ינא .בזכואמ ינניאו בזכואמ ינא" ?ךימי בורעב ךב תראשנ השגרה המ
 הממ רתוי יתגשהו ,םדא־ינבמ םימיהדמ םירבד יתדמל .ימצעמ בזכואמו םדאה*ינבמ

ף וטש ,אכודמ ,ךדכודמ ינא .ימצעמ הצורמ ,בזכנ ,םהדנ ינא ...ימצעמ יתיפיצש
. ..םוכסה תא םכסל לוכי ינניאו ,תחא*הנועבו*תעב הלאה םירבדה לכ ינירה .הנדה
, םייק ינאשו יתדלונש קר ינא עדוי .תמאב ,רבד םוש לע — תורדגומ תועד יל ןיא
ל כ תורמל .ועדוי ינניאש והשמ דוסי לע םייק ינא .יכרדל יתפחסנש יל המדנו
. ..ילש יתויה חרואב תופיצרבו הלוכ היווהה דוסיבש תוקצומ וזיאב ינא שח ,תוקפסה

ת א עירכת תועמשמהש הוקתב עשעתשמ ינא .תועמשמ־רסוחו תועמשמ םה םייחה
."ברקב חצנתו ףכה
ה בושת האב הלאש לכ לע ךא ,ב גנויל א גנוי ןיב החיש ןיא הנורחאה תאזה הקסיפב
ם ירומא "אל״ו ךכ״ו ׳בו ׳א םא .תחאב קפקופמו חוטב לכהו ,"אל״ו "ןכ" לש
ה יהש העש .תימיכלא הגיזמ וזיא םהיניב רצניהל הכירצ ,דיחיו־דחא שיאכ םייקתהל
ק סועש ול רמאו וכותמ לוק עקב ,ולש םינושה "ינא״ה תא ומצעל םעפ ראתמ גנוי
* ךותב־תרגוסמה ותחפשמ לש שדחה רבחל הנע גנוי .תונמאב אלא עדמב אל אוה
י ד אל .ירמגל העט אל לוקה לבא ."עבטה הז ,ךפיהל !תונמא וז ןיא ,אל״ :המצע

* תודוקנ םהש ,הקומע השגרהמ םיעבונה םייומיד רחא שופיחב דימת קסוע גנויש
, יטויפה חתימה תא רידת תאטבמ ותביתכ םגש אלא ,םייחה לכלו ולש וייחל דקומ
ן יבל וניב ,ותלוז ןיבל וניב ,ופוגל וחור ןיב ,וחור ךותב — הדרפהה ןיב יטסימה
6.תודחאה ןיבו — לכה

י נשל ,ידמל יללכ חרואב ,המוד גנוי היהיש םימרוג הזה יוטיבה־חוכו הזה שופיחה
.תואבה וניתומגוד ונל ושמשיש ,רטראסו ירלאו ,םילאוטקלטניא־םינמא
, דחא רעם*לילב .ותביתכ לש ירקיעה אשונה אוה ולש ותודחא לע ירלאו לש וקבאמ
ם ייתסי יכ היה רובסש ימצע־לוציפ לש רבשמ ותוא דקפ ,הבהאב הבזכא ירחא
ן יבל ובש "ימצע״ה ןיב קומעה לדבהב שח האלהו העש התואמ תוחפל .ןועגישב
ל כה .וכותב ויהש תולדבנה תויצנטופה לש השוחת וז התיה גנוי לצא ומכ ."ינא״ה
. םידדובמ םיעגר לש והובו־והות היה שחומה ןמזה .םיסיסרל רבשיהל הטונ היה
י די־לע ךא ;וליבשב ןוויכ איצמה ,רפוסה ,אוהש הדימב קר רדס וב תתל היה רשפא
ט קלטניאה םע ףוסבל רתונ ,רתוי בטיה ותוגהל ידכ הארנה ןמזה ןמ ררחתשהש
. עגר לכ ליבשב ,שיגרה ךכ ,עגר לכב שדחמ דלניהל היה לוכי זאו ,ולש דדובמה
ן בא ףוצת רשאכ תוומל לעמ ףוצלו ףיסוהל ?אלפומ הז ןיאה" ,רמא ,"םייק ינא"
."ןמאיי אל שממ ? בחרמב
ן יבו תרזוח תוינאטנופס ןיב קבאמל יוטיבה תא ותביתכב ירלאו האור םיקרפל

 ןיב קבאמה תא תאטבמ איהש אוה םרוג םירחא םיעגרב ז השקו תעדומ תוירוקמ
ך א ילאוטקלטניאהו לולצה ,רבגה ןיבו וכותבש תיביטקניטסניאה ,תינדגובה השאה
םיפיקעב האצמל הויק וייחב תחא הדוקנב .ומצע םע תודידיה תא היה שקבמ .רויעה
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י דיל אבות רשאכ ,תודידיהש היה רובס .רחא שיא םע תילאידיא תודידי ידי־לע
ל יחתת ,םויק לש ןוילע רושימ וינפל חתפת ,הרומג הרומת וב ללוחת ׳תומלש
ש יאל תמלשומה םתוגזמתה" תא די׳זל עיצה אוה .יהולאה לא ולש הזופרומטימב
ר וציב םייחב םיהולאב ןקיטסימה ייח תא רימהל ומצעל ץעי רחא ןמז־קרפב "דחא

7.רחא יח

ם ימי־לוע ודועב ."םילמה" ,ולש היפרגויבוטואב תראותמ רטראס לופך׳ז לש ותורחש
ל ביק תוומה תמיא ךותמ לבא .תוומה ןויער רחא יבש ךלהו ידמ םישק םייחה יכ אצמ
ן תונה לוכי תורפסבש הליג אוה .םייחב ותויהל הנאות תניחב הביתכה תא וילע
־ לא־תב תובידנל הרקמב םייקה םדאמ ךכב לגלגתהלו ,ולש ותנתמב ומצע ףילחהל
א והשכ ומצעל רייטצנ ונוימדב ."רבד לכמ הנוש ,םירחאהמ הנוש ,ימצעמ הבוש" ןמז

ם יכרכ השימחו־םירשע ,תימואלה הירפסב תרמשמל דקפומו ויתוריצי ךותל לגלגתמ
ל ש ונקויד ללוכ ,םירויצ תואמ־שלשו טסקט לש דומע ףלא רשע־הנומש םיקיזחמה
א והשכ ,ולש ףלקה רשבבו ולש ןוטרקהו רועה תומצעב ומצע האר אוה .רבחמה
ת וספאמ דלווי בושי ךכ .ריינה־תובוילג לש םיעפשה־יעפיש ינפ־לע תוריח־ךרד ךלהמ
ב וש םלועל .רמוחה לש הווצמו־דיגנה וחוכב ולוק עימשהל לכוי ףום-ףוסו תומלשל
ע מטוי אוה לבא ,תררופמ היהת ולש ותעדות .ונממ םלעתי אלו שיא והחכשי אל
י פב תרבודמה הבימב־הדיחיו תילסרבינוא ןושל השעיי ,ותלוז לכ לש העדותה ךותל

, הזה יטסידובה בצמה תא ומצעל ותומדב .תויהל אלו תויהל זא ול היהת תחא .לכ
ת ימיטניאה ותדרח ינא ירה יתוא בוהאל ךיא עדויה דחא לכ יבגל" :רטראס בתוכ
ם ושב םייק יניא בוש ;םלענו ימצע קחומ ינא ירה יב תעגל הצרי םא לבא ,רתויב
ם יבוטה ישעמ ,תושונאה לש ליפטה :יננה םוקמ לכב !יננה ףוס־ףוסו ,םוקמ
ת ושדחתהב חכונ תויהל ."ירדעיה תא בבושל תודימתב התוא םיצלאמו התוא םירסימ
.טסידובה לש הנאוורינל האב הרדגה יהוז ,ךרדעיה לש תדמתמה

ומשב םירבד ,וירבדל ,ול ופלחתנ .םילמב ,הביתכב ומצע תא עישוהל הסינ רטראס
. "הליחבה״ב םיברה תושרל ומצע איצוה רשאכ ,םישולש ליגב אצי הז בלשמ .םהית
ל א הנפנו רטראס לש היפרגויבוטואל חיננ םא .ןטנקור ,ורפס רוביג היה אוה
ת עגל בהוא אוה .תואיצמל רכונמה גואדו אכודמ שיא ? םיאצומ ונא המ ,״הליחבה״
ק לח השענו ודי םע רבחתמ ודיב טומקה ןותעהש ול המדב דחא םוי לבא ז םירבדב
ל דבומ ראשיהל ול תרשפאמ ותשוחת תעדות לבא ? הליחב וב ררועמ הז רבד .ופוגמ

ל כב וכותל תרדוח איהש המוד ,ידמ הבורק העיגנ וב תעגוב היווהה רשאכ .הבממ
ת וקזח תושוחתב תוסנתהל אוה הצור תאז םעו .ותקיבחמו ,ויפו ופא ,ויביעב ,םוקמ
א ל ומצע ההזמ אוה םיקרפל .לכו־לכמ תושממ־רסח םלועה ןיאש ומצעל חיטבהלו
. רמג ידיל תוהדזהה תא איבהל לוכי אוה ןיא לבא .ויתובשחמ םע אלא ויתושוחת םע

ת וחמוצ ךכ־רחאו ,ושאר ירחאמ ,וירחאמ תומק ויתובשחמש אוה שיגרמ .דחפמ אוה
ם היבשו ,הז לא הז םיוולתמ אוההו יבאה ."אוה״ו "ינא" ,לפכ אוה .וכותב תומצעתמו

. ובג לע תמ לטומה ןטרסכ ,ןחלושה לע החותפ תחנומ םדי .םיעגושמ םהש םידשוח

.ול םיכייש םניאש המוד יארה ןמ ןטנק1ר לא םיטבינה םינפה
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, טלחהב ןתוא לידבמ וניא הז רבד וליפאו ,תואטובמ ולא תויווח וב ןורשכל טרפ
ו א ,הינרפוזיכסה ףס לע דמועה םדא לכ לש ויתונורכזב שחרתהל ןה תויושע ירה
ר מוא רמוג ןטנקור ,ןמורב .ביאכמ "רוחש הליל" רחאל האבש תויטסימה ףס לע ילוא
י לוא ותועצמאבש ,ןמור רוצילו דמוע היה התביתכבש היפרגויבה ןמ ודי קלסל
ת וצילעב בתכ "הליחבה״ב יכ ונל רפסמ רטראס .בועית ילב וייח תא רוכזל לכוי
. ונוחטבל החכוה ול התיה הדרחהש ינפמ היה רשואמו הללמואה ונקלח־תנמ לע
ר טפיהל התא לוכי ...?תושעל ינא לוכי דוע המ יכו" .אוה רמוא ,בתוכ אוה ןיידע
: ףיסומ אוה החטיב לש חורב לבא .״ךמצעמ אפריהל לכות אל םלועל ךא ,הזורבנמ

."יתינתשה"
א והש ומכ ,םיעטהל םומינ־רסוח םושמ הזב ןיא ךא ן הנתשה רטראסש ןימאהל לקנה
, "תיטקלאידה הנובתה תרוקב" ורפס .םלש יונישה ןיאש ,הבר הדימב םיעטמ ומצע
—  ךירצהש תינתחדקה הדובעה ידי־לע וילע ןגהל ידכ בתכנ ,םימדוק םירפסל המודב
א ל ךא ;ךכ ונל תרפסמ ראובוב־הד ןומיס .אכדמה ינידמה בצמה ינפמ םעפה תאזו
ת דרל ,תעגל הנשונה ותוואת םגש אלא תימצע־הנגה ןימ ןיידע איה ותביתכש יד
ה דוע ,ומצערנניאשחמצעל ותונשלו ,םלועה תא תונשלו עמטל ,םירבד לש םרקח דע
ו ניאש ,םלשה לא סחיתמ אוהש ינפמ תמאב תועמשמ־לעב אוה לכה .לילעב תיארנ
, הלמ לכש רטראס הלגמ ,סולקורפ וא םוניטולפ דחאל המודב .ףוקש אלו םוטא אל
ת נייצמ איה ,תיביטקייבוא איה הלמה .הלוכ ןושלה לכ תא םכותב םיליכמ ,גשומ וא
א יהש ,תילולימ־אל ,רתוי הקומע "הנבה״ל תסחיתמ איה לבא ,תויהל הנווכתנש המ
.ךילהתב דימת היורשה ,המצע היווהה
י דוחיי חרואב עקשנ תאזב .םילמה תודוא־לע ולאה םילמה תא ריבסהל ינוצר ןיא
ת ישפנה ןתריווא ,הרואכל רבדבש רזומה לכ םע ,םלואו .רטראס ךותב ידמ רתוי

א והשכ ,הטנאדוול ףא וא ,תוינוטלפאחאינל המודה והשמ וב שיו .תינוטלפאראינ איה
ה יורשה איה םילמב האטבל ןיאש תעדהש יומאל ,"תילנויצאר העידי־יא" לע רבדמ
ם ה לאשנהו הלאשה ׳לאושה הבש הנילפיצסיד" .תירשפאה תעדה לש הבלרנלב

“ חמ31 3613-!1¥6מ1565'£111211” ־הו ,תיטנאדוו הנילפיצסיד ןיעכ הרואכל יהירה "דחא
ם צע רמולכ ,ןאמהרב אוהש ןאמטאה ןמ רתויב םילדבנ םניא שפחמ אוה םתואש
ר מוא ,ונלש תואיצמה .תילסרבינואה תואיצמה םג איהש ,דיחיל תדחוימה ,תועדתה
ה אור יתייה ינא .ימינפה לש ןוציחהו תוינוציחה לש תצרחנה המנפהה איה ,אוה
ו לש "תילאטוטה היצזילאטוטה" .הקיטסימה לש תרדוח לבא המלש אל הרדגה ךכב
ל ש יפוסניאה ןובאיתה תא ריכזהל דאמ הביטימ איה לבא ,סואמ לוצליצ הל שי ילוא

.ןקיטסימה
, ץפח אוהש ומכ ,םיכסהלו ומצע תא רידגהל רטראסל חינהל םיכירצ ונאש רובכ ינא
" היצנדנצסנרט" ,"היצזילאטוט" ׳ולש םילמה־רצוא לבא .ןקיטסימ אוה ןיא בושש
, ןוזחב הלעמ אוה התואש הירוטסיההו ;ותודלי״תומולח תא ונל ריכזמ ,ולאב אצויכו
ר שעדדנומשמ רומג יוניש הנוש הניא ,תילכתב תילאטוט ,תיטקלאיד ,תללוכ ,הלודג
"תיטרפו תילסרבינוא ןושל״ב םירבדמה ,םעפ םלח םהילעש םיבותכה ידומע ףלא
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 איה ןיא םג ןכ .רטראס לש תינאטלומיסה ותורדעיהבו ותוחכונב לכה לע םישלותו
—  בשוח אוה ותואש הזו עגונ אוה ובש הז םע ןטנקור לש ודוחיאמ ירמגל הנוש
.םהמ ולודיבו

, םירבד לש םתודחא לע הרימשב םיאטבתמ םדוע רטראס לש חתימה וא היעבה
ה ירוטסיההש רובס אוה .תחא*הנועבו־תעב ,תוילסרבינואו תויטרפ ,תולדגו תונטקב
ה ווהמה הקיטקלאידה לבא ;"הווהמה הקיטקלאידה" ךילהתל ארוק אוה ;הכרד ךכ

8.רצוי — הביתכ בגאו ,בתוכ אוה וב ךילהתה איה ,ומצעל ,ומצע ולש

.הקלירו ןדור ,ךוגךו ןה ילש תונורחאה תומגדהה
י שנע ומצע לע רזג אוה .ומצע תא תובורק םיתעל ךוגךו םג אנש רטראסל המודב
ו מצע הקלה םגו ,הפצרה לע ןשי היה היגולואיתל טנדוטס ותויהב .דחאכ ףוגו שפנ
ו תוארל תברסמ איהש ,בהא התואש הריעצה ,הילתוק לש הירוה ול ורמאשכ .טושב
ר שא דע התוא ריאשי םשש םייאו הרונמ לש תבהלש ךותל ועבצא תא םינכה ,בוש
. תשאונו הללמוא הנוזב בהאתה רשאכ תפסונ תימצע־השנעה וז התימ ילוא .רוזחת
ה תוא אצומ יניאשכו ,אמצו בער ןימב תופתתשה שרוד ינא" :ויחאל רמאש ומכ
."הרודמל ןמש דוע ינא קצוי ימצעבו שפנ־ןויווש ןיגפמ ינא תופתתשה
ץ רא דירפמה קפואה תא האר אוה ,לשמל .םיעדויב םיילמס םה ךוג־ןו לש וירויצ
ד צה" אצמנ ,וקל לעמ ,םש .תעדל לוכי וניאו לוכי םדאהש המ ןיב הדרפהב םיימשמ
ה תאשכ ,רשא באכה לש ומויק תא ןיבהל םדא לכוי ילואש םוקמ ,םייחה לש ינשה
ל עב ולש ימצעה־ןקוידב ."קפואה ןמ לודג הכ קלח אלממ אוה ,ןאכמ וב ןנובתמ

ל עמ תוארל היה בורק וליאכ ,ויניע הבוגב קוידב אוה קפואה־וק השובחה ןזואה
.המינפ תוומה ךותל םייחל

ן מטיו יכ רמא ,ןמטיו תועצמאב ומצע וריבסהב .ולש הבהא ךרוצ תא רייצ ךוגךו
ה לודג םירשב־תבהא לש ,תואירב לש אלמ םלוע ,הווהב וליפאו ,דיתעב האור"
ר וציקבש והשמ ,לודגה םיבכוכה עיקר םע ,הדובע לש — תודידי לש — תישפחו

-  כ ו כ ה ליל ."הזה םלועל לעממ בוש םייורשה ,חצנו םיהולא קר ול אורקל רשפא
 ואב וליאכ לשמ הלאכש תושגר םלגמ ,תרחואמה ותסריגב טרפב ,ךוגךו לש םיב

ש משה שוג ,םייקנעו םיריהב ויבכוכ ,םיהובגו םיפוקז ,םידח ולש םישורבה .םמושיג
.ורבחב ץבתשמ דחא ןנעו ,חריה ללח תא ףפוח

ם ימילשמו םיקזחמה תוגוז" םע לקשמ־יוויש ,רמאש ומכ ,גישהל ךוגךו הסינ ויעבצב
ה ילוח" תויהל הצרו םירייצ לש תילאידיא הדע לע םלח אוה ."השאו שיאכ הז תא הז
, דובעל" ,רמא ,"תויחל" .הבהא ךותמ תודחא היה ולש לאידיאה ."םינמאמ תרשרשב
ם וש ןיאש שיגרמ ינא רתוי ,ךכ לע בשוח ינאש לככ ...דחא רבד םצעב םה בוהאל

9."תוירבה־תבהאמ רתוי תמאב יתונמא רבד

ן טנקורל המודב .רתוי רשיו םצמוצמ ןבומב הבהאה התיה ןדור לש תימצעה־הלדגהה
ר ואית ךותמ דחוימב רורב הז רבד .האנה ךותמ קר לבא ,העיגנ ידי־לע טלוק היה
:וידידימ דחאל ריבסהש ומכ .ולש םושירהו םוגידה תא ראיתש
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ם דאה תרוצ לש דאמ תמלשומ העידי קר אל יל הצוחנ ילש םוגידה תדובעל"
ף וג יווק תא דגאל לוכיבכ ינא בייח .הידדצמ דצ לכל הקומע השגרה םג אלא
י לע .ילש םיטקניטסניאה יקמעמב םיננקמה ,ילש תודשב גפתסהל םיבייח םהו ,םדאה
ש וחל ילע .ןיעל הלגמ אוהש תוסמה לכ תא ,ולש ראתימה־יווק תודוס תא גופסל
! האר וישכעו ...ידי לא יניעמ יעבט חרואב םורזל בייח הז לכ .יתועבצא ישארב םהב
. םגדה ןמ תחא םעפ ףא יניע יתערג אל הסמה תרוצ תא יראתב ? הזה םושירה והמ
י נאש עגרב .יתסיפתמ טמשנ אל רבד םושש חוטב תויהל יתיצרש ינפמ ?עודמ
. ימצע תניחבב יכרד קר םה ילש םימושירה ןכל הנה .קספנ םרז ותוא ,יניע ליפשמ
ם יקדה תודוסה לש הז םוליג יכותב לח הדימ וזיאב ימצעל חיכוהל יכרד ןה ולא
ת אזה תויחפנה תא .חפנכ ,הסמכ תומדה תא תוארל הסנמ ינא .תישונאה הרוצה לש
ם ילשמ הז רבד .ימושיר לע תויד םימעפל ינא ריבעמ ...ךכ םושמ .ןיבהל הסנמ ינא
ה עונתה תא סופתל יתחלצה הדימ וזיאב רוריבב עובקל יל רזועו ,תוקצומה םשור תא
."תואור יניעש המ תושיגרמ רבכ ידי הדימ וזיאב ןוחבל איה יתרטמ ...הסמכ
. בהאש םישנה תופוגב ומכ ותונמא לש תורוצב לפטמ אוהש הזב ראונרל המוד ןדור
ה נאגב וזמר וליבשב ובשיש תורישע םישנו ,העבש ועדי אל תוינימה ויתוואת ,ןכא
ה נותח רדגב רתוי התיה ןדור לש ותונמא לבא .םיבהא־תשרפל זמר תוחפל היהש
ת לילכ לש העדותה תא רוזחו רוזח רוציל היה לוכי הב .תידדצ תורשקתה רשאמ
ר תויבו תחא חורב ,דחאמ רתויבו דחא רועב םייח לש ,תחא־הנועבו־תעב תוללכיהו

ה זיאכ לשמ ,לבא ;םיירירש עגמו חתמ ידי־לע תוימיטניא ול קינעה לוסיפה .תחאמ
, תקפסמ תושממב עגונ אוהש תודימתב ומצעל חיכוהל וילע היה ,לוסיפה לש טראקיד
, תעגל הזה ךרוצה תא אלימו הכזש ןויכ .רידהו ינשוח ,םיקומח־קד ,ענו קצומ והשמ
, חסוב־יונישב ,הזוניפשכ רמול וליבשב הז היה יעבט ,ץקריא־דע טולקלו תולגל
ה משנה לש תודחאה תעידיל עיגהל רתוח אוהש ,רתוי תויתרגיש תויטסימ םילמב
.ותא דחי תאזה העידיל עיגהל םירחאל עייסלו ,האירבה ללכ םע הגוהה
ם דאה יעוגעג תא ךפוה אוהש יגפמ ונל רזוע לוסיפהש הקליר רמוא ןדור לע ורפסב
י כ ףא ,היווחב תרגובה ותטילש לע ןדור תא חביש אוה .םיינוציח םירבדל וידחפו
 ןדורמ רתוי ןקפס היה אוה .יתודלי םדא לבא גמ־בר ןמא תויהל הוואתה ומצע אוה
ו ידידי ודרפנ רשאכ היה רשואמ .ול רבעמ לא תכלל רתוי ףסכנש וא ,רשבל סחיב
ת ומשגתהל הוקת ןהל הדבאש םישנ ןה ׳היה רובס ,תולודגה תובהאמה .םיאושנה
ת ויהל הכירצ ןימה לש ותילכת .הדומלג ,תדדובתמ הבהא תגרדל וממורתהו ףוגב
ה לאה םירבדה לכב לגליג הקליר .תרבגומ תודידב קר — גוויזה תרטמו ,תיפוסניא
ך א ,הדארופוקלא הנאירמ ,תילגוטרופה הריזנה לש המגודה תא ןתנ אוה .ןדור םע
ל ש הנוצר לעו ,הרוצ הפילחהש התוודח לכ לע" ,רמא ,"וילא רבדמ ינא" .אוושל
ו תשגרה הרשאתנ םינש רחאל "...הזב ןימאמ וניא אוה ;קופיסל רבעמ השאה
ם יעבשה ןב ןדורש האר רשאכ ,עבטה דגנ תכלל הכירצ ,תונמאל המודב ,הבהאהש
א ל תיפוסניאה ותדובע לכ וליאכ לשמ" ,ולש קובידל דבע ,ןקז ריטאס תויהל ךפה
10."הארבנ אלו התיה
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ת ישארב .תחא־הנועבו־תעב תימסוקו תישיא היצקנו׳פ הל שי תובמאה ,הקליר יבגל
ן וציחה םלועה תא טולקיש לאהךמאה תא ונוימדב ול רייצ תיתורפסה וכרד
:וכותל
י למס אלא ויהי אל םילגו םיבנע ,םירהו םיצע יכ ;ול הצוחמ רבד םוש היהי אל"

ת חת רשא המדאה ...וכותב גזמתה לכה .ומצע ךותב אצמי ןתואש תויואיצמה
."ה י ה י טושפ אוה .הליפת־חיטשכ התוא לולגי אוה .ידמ איה הבר וילגר
, תילכתב דחואמו םלש ,ךאלמ הקליר ול המיד ,"וניאוד תויגלא״ב ,וכרד ךשמהב
ש י .לאידיאו תושממ וא ,תלוכיו ןוצר ,השעמל הבשחמ ןיב לוציפ לכ עדוי וניאש
ם ימעפל ,אשומו אשונ ןיב קוליחהדקל לעמ טעמכ םילעתמ ,רמא ,םיבהוא רשא
: בתכ אוה .דדוב היה ןיידע .דימת וילעמ םילעתמ םחרבו ,וילעמ םילעתמ םידלי
ש יש הדימב קר יל םירסמתמ םה .אל שוריפב ,שונא־ירוצי לא ןולח םוש יל ןיא"
ך א טעמכ חישו־גישב יתא ויה תונורחאה םינשה ךשמו ,יכותב עמשיהל םתלכיב
ש ונא־ירוציל סחיב יתורעשה תא דסימ ינא ןהילעש ,תויומד יתש תועצמאב קרו
."ללכב

ה נעמה ותוליבס הכפהתה רשאכ ,ולש "וניאוד תויגלא״ב הקליר לחה הב הנש התואב
ה תיה אל איה .תיטסימ היווחב "עבטה לש ינשה דצל עיגה" ,הריצי־תחמשל התיהו

א יהש ,המולאס־סאירדנא ולל וסקנפמ עטק חלש בר ןמז רחאל .ותדקפש הדיחיה
 היווח ראית אוהה עטקב .תושונאה תא וליבשב ולמיסש תויומדה יתשמ תחא קפס ילב
ם יעגר ךותמ החמצ יכ ול היה המדנש ,וישכע ונרכזה התואש וז קפס ילב ,תיטסימ

:רבעב םימוד
ר וצא היה רבכ םהבש םימיוסמ םיעגר ונורכזב תולעהל לכויש היה רובס ןכמ רחאל"
, (ירפאק) רחא ימורד ןג ותואב העשה תא רכז אוה .ערזב ומכ ,עגרה הז לש וחוכ

א ל לוכיבכו ,רופיצ תחווצ ליבקמב התיה היוצמ דחאכ וכותבו ול הצוחמ רשאכ
־ יתלב דחא ללחב דחאכ ינוציחהו ימינפה תא הסניכ אלא ופוג תוציחמ תא העיקבה
ה רוהט העדות לש הדיחיו־תחא הדוקנ קר הראשנ ,ירותסמ חרואב תנגומ ,ובש ,קסופ
ה בידנ היווחב לבלבתהל אלש ידכ ,ויניע תא םצע םעפ התוא .הומכ ןיאמ הקומעו
ל כמ תימיטניא הכ המירז וכותל םרז יפוסניאהו ,ופוג לש ראתימה־וק ידי־לע ךכ־לכ
ע יפומה םיבכוכה רואב והזח ילתכ ןיב אוה שח יכ בושחל היה לוכיש דע רבע

11."רבכ

ה יהיש הוקת ינא .תונקסמל תשגל רשפא וישכע .רתוהו־יד תומגדה ונאבהש יל המדנ
ם ישנא לש םנויסנ ךותמ תועבונ ןהש אלא םתס תיטרפה יתעד ןה ןיאש רורב הז

ר ענתהל לוכי יניא ךא ,המלשה תמאה ןמ דאמ אוה קוחר יאדו רמוא ינאש המ .םירצוי
.הנממ ץוחנ קלח אוהש הרכהה ןמ

ר קיע ובש ,ןוצרמ ןקיטסימה .יתימא ןוימד םהיניב שי םינעדמו םינמא ,םינקיטסימ
א וה םא .רביחש המ עומשל קר אוה לוכי יכ ףא ,הריש ןוגכ תונמאב קסעתמ ,יניינע
,ךפוהמב ןקיטילאנאדכיספ אוהו ליאוה ,עדמ ןימב םג קסעתמ והירה ,יתטיש םדא



ןייטשפרש ימע־ןב78

ת ואיצמ־ןחבמל םאתהב לבא ,ןורחאה הז ומכ שממ םייכיספ םינונגנמב שמתשמה
, תינוציח איה ןמאה לש וז ,ןקיטסימה לש תימינפה תונמאה־תריציל האוושהב .דגונמ
ל כ לבא ז תוילנויצאר־יתלב םהינש לש םהיתוריצי ןעדמה לש וזל האוושהבו ,ןבומכ
ת עמשמה חוכמ .ללכהךמ־תאצוי הדימב המיענ תודחאל ביאכמ ינוש םיכפוה השולשה
ו לש גשיהה לבא .תואיצמה איהש רובס אוהש וזל ןקיטסימה עיגמ תוננובתההו

ה ארנ ,וכירעהל לכויש לכ םע ,רוהטה ימינפה ובצמו ,היצקינומוקבו ןוציחב אטבתמ
ל ש הזו ,יטסיקרנ אוה ןקיטסימה לש וגשיה יגולוכיספה חונימב .סחיב*ירקמ רבד
ו נאש ידי־לע רצויה לש יתרבחה וכרעב םיריכמ ונאש וילאמ רורב .יתרבח—רצויה
א וה ותשגרה יפלש ,תוחפ רורב םג םא ,הדימ התואב אוה ןוכנ לבא ;ול םימלשמ
ר חאל קר ילוא םג םא ,הבוט“תרכהב הולבקי םירחאהש ,תובידנ לש הנתמ ןתונ

.ןמז
ת חא־־הנועבו־תעב אוהש םדאה לש ךשומ לבא השק לאידיא היה טרפב ודוהבו ןיסב
ל ש טנאיראווכ .תעדל שיש המ לכ עדוי אוהש הז ןבומב ,ןעדמו ןמא ,ןקיטסימ
, יטסימה תאו יטתסאה תא וכותב דחאמ יליצאה הואיךב לש הז ירה ,ידוהה לאידיאה
, סמונמ ,שטולמ ,קקוזמ ,רוהט ושוריפ םולא" .םולא םה ולש חונימב םהינשו

א וה יפוד־אלל תיליע־תינאוואי רבודה םדא .קלח ,תברותמ ,קד ,ירירווא ,הלועמ
ם יבכרומ םימגד הילע םיריוצמש גירא תסיפ .ומצע יליעה ינאוואיה םג ןכו ,םולא
, תלפלופמ החידב ,קלחומ ורעשש בלכ ,הקלח ןבאב ןידה אוה .םולא איה םינידעו

 ,(תוארנ ןניאש תוחורה לכ ןכו) םולא ,ןבומכ ,אוה םיהולאה .םכוחמ יריש טוטהל וא
א והש הדימב םולא םה םדא לש ויפאו ותמשנ .םיהולאה לש תיטסימה העידיה םג ךכו

ם ולא םה וישעמו םדאה תוגהנתהו ;היווהה לש יפוסה הנבמה תא ישגר חרואב ןיבמ
ה בואשה תבכרומה הטקיטאה לש םינידעה םיכוביסה ידי־לע םיעבקנ םהש הדימב םולא

, םיישגרה ,םיימינפה וייח תא רידסהל בייח םולא תויהל ץפחש ימ ."תוכלמה־רצחמ

, רתוי הברה השק םיימינפה םייחה תרדסהש עודי .םיינוציחה וישעמ תא םג ומכ
ם יינוציחה םייחה תרדסה" ,ןקיטסימה לש ינוציחה םע ימינפה דוחיא איה השעמלו

ת תל ךירצ רואנה שיאה .םיימינפה לש םתרדסה לא תונפל ןירוח־ןב ךתוא הריאשמ
, תינוציחה ותוגהנתה תא םיווהמה םהש םעבטמ םיספסוחמה םיינפוגה תווחמל ןה הרוצ
ו תימאל סולא־שיא .תימינפה ותייווח תא םיווהמה םיליזנה שגרה־יבצמ תא םג ומכ
12."תע לכב בידא אוה

ם ה םימוד רצויהו ןקיטסימהש ונא םיאור ,רתוי םיינדחי םילאידיאל רוזחנ םא
ן וימדה ץמאמ ךיא םידמול דחאכ םהינשו ,תימינפ הנכסבו דודיבב ,םהייח תליחתב
ת ראשנ הלבקהה ךא ,תואצותהו םילכה ,תוטישה םה םינוש .םהל לומגלו םליצהל לוכי

ם ייערא תויהל םיטונו הארשהל םיכחמה םירצויו םינקיטסימ שי .ידמל העובק

.םיינאטנופסו
ה לא .םייכיספ םילכב קר םישמתשמ לבא ,יתטיש חרואב םתרטמל םירתוח םירחא
ם ירצויה הלאל דוגינב םידמוע םה .םירוהטה םיגוהה וא םייביטטידמה םירצויה םה
םישיוורד ,םיניילול ,םינדקר ,םירייצ ,םיאקיזומ ,םיאיצממ םהש ,םהיתופוג תועצמאב
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יטסימה לש תשרופמה תוילאוטקלטביאב םילדבה שי .הישות־יבר םיגוי וא ,םיזזפמ
 -יטנא וא םייטסימ םיפוסוליפ וא ,םיאקיטמיתמ ,םינקיגול םהמ שי .םירצויה וא םינק
ט קלטניאב םירפוכה ,םינקיטסימ וא םינדקר ,םירייצ ,םיררושמ םהמ שי .םייטסימ
, םידחא .תוינימה לש שרופמה שומישב םג םילדבה שי .ולכוי רשא לככ המלש הריפכ

ה בהא םע הריציה תא םיהזמ ,ךוגךוו ראונר ,ןדורכ םינמא ,םייפוריאה םינקיטסימה
ק סוע התאש ,ךוג־ןו טילחהש ומכ ,טילחהל םה םייושע דבלב תוהדזהה לשב .תינימ
, ינפוג חרואב וא רצוי חרואב ,םה םירמוא ,התא ירבג .התרבח ןובשח לע תחאב
ף חדה תא םיררועמ ובש ,םזירטנאטה תא הריכזמ וז הדמע .דחאכ םהינשב אל ךא
ת א םישרודה ,םייטסימ םיכרצל שדחמ ותוא םינווכמו ותוא םילכסמ לבא ינימה
ה שגרה תויהל םג הלוכי .ומצע ןקיטסימה לש ושארב "הנבל״הו "שמש״ה תודחא
ל כו ,לא-תיומדו הבוט איה רצויה וא ןקיטסימה לש ותיווח היפלש ,רומג דוגינ לש

ל צא ידמל החיכש וז השגרה ,ונל עודיכ .תינטשו הער איה ,ןימה טרפב ךא ,הואת
ם יפתושש המית ןיא .ירלאווכ רפוסו י׳צניורדד ודרנואילכ ןמא התוא ועדיו םינקיטסימ
.םייתייפכ וא םיידיאוזיכס םינעדמ הל ויה

ת א תאטבמ ,תיתוגמא ןיבו תיעדמו תיטסימ ןיב ,תינוציח ןיבו תימינפ ןיב ,הריציה
ד יחיה שיאהו ,ופוג םעו ומצע םע דחאתהל בייח ימינפה שיאה .תודחאב ךרוצה
י דמל תורדגומ תוינפוג תורוצ וגל שי .םיילאידיאו םיישממ םירוביצ םעו ותלוז םע
ם יביחרמו םיחתופ ונא ,הריציה השעמב ,ןכ־יפ־לע־ףאו ׳ידמל תויכונא תוקושתו

ו נלוכ ונתוא הלילכמ תונמאה ירה ,תויטסימב ונא םירפוכ םא םג .ונמצע תא

ת צרופ דחוימב תינרדומה תונמאה .םירחא םירבדבו םירחא םישנאב ,םירחא םיבצמב
ה ניא םא .ןמאה לש תוילויהה תויווחב ונתוא העיקשמו תיתרגיש תוגייתסה לכ
.התשרוד וליפאו — תודחא האיבמ יהירה ,הנומא איבהל הלוכי

ם ילוגע ונישארש רמול ינוצר ,םיילסרבינוא םישאר ונל שיש םעפ רמא ןוטלפא
ת רוצ לעב אוהש רשפא םוקיהש הרעשהה תא הלעה ירלאו .לוגעה םלועל יוקיחכ
ו לש ןטקה ינאה תא ריתסהו תותרז יתש ותמוקש שיאכ ומצע ראית גנוי .שאר
 תומדב ולספל הויצ 7~ה ןאנראואיא׳ג .ול ערהל וא ואצמל שיא לכוי אלש םוקמב
ע צמאבש הריבה־ריע עצמאב ךייחמה שדקמה עצמאב הכולמ־סכ לע בשיו אדוב

ך ותיב הלודגה ךותב הנטקה ,תויניס תוספוק לש תכרעמ ומכ איה תואיצמה .םוקיה
ו נא .םהיניב לובג םע ךא ,המודה ךותב המודהו ,ףוס ילב ילוא ךא ,הנממ הלודגה
ו ננוימדב רייצל ונל רשפא-יא ,תילכתב־םינטק ונמצע םישחה ךא ,ךוותב םידמועה
ת ואיצמהש ,קפס ךותמ םג םא ,םישיגרמ ונא .ונל המוד־יתלב וא המוד םוקיה ראשש
ל ע רבגתמ ןקיטסימה .ונלש תוטשפהל וא ,וניתושגרהל ,ונתרכהל תומדל תבייח
ם שש ונתוא ענכשל הסנמ אוהו ,ומצע ךותב ,העדותכ ,תואיצמה תא ואצמב ויתוקפס
א יהש תילנויצומא ונתוא ענכשל הסנמו השדח תינוציח תואיצמ הנוב ןמאה .המוקמ
, תויריפמאה ויתועבצאו תינויגהה ונושל ,יטמיתמה ושאר לע ,ןעדמהו .תילסרבינוא
.ירותסמ חרואב םכותמ קיפהש םילמסה תומדב היושע תואיצמהש ונל חיכומ
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ל לכב גישהל לכונ המ וידעלב לבא ,ןכוסמ ילואו חונ־יתלב אוה ןיבהל ונלש ץמאמה
ו נל אוה האי — אדוב לש וכויח תא ונינפ לע הלענש וגל בטומ ,ךכ םא !םעפ-יא
.רבד לכמ רתוי

תודעה
.87—168 ע״ע ,1962 ןודנול ,(תילגנא) "ןיסרדוה" ,ריילסורג .פ .ב

 ע״ע ,1957 קרויהינ ,בי,״דליה לש יטילאנאהכיספה רקחמה״ ,״ןמאה תודלי״ ,רקייאנירג .פ2
.47—72

־ ויב ,(תילגנא) "לאיצנטופו תומדקתה :הריצי־חוכ" ,רולייט .ר .׳צ לצא האר היפרגוילביב
, רנייטש .א /גו ןוסלרב .ב לצא האר םינורחאה םירקחמה ןמ תצק לש הרצק הריקס .1964 קרוי
ן קיטילאנאהכיספ לש תופקשה .35—226 ע״ע ,1964 קרוי־וינ ,(תילגנא) ״תישונא תוגהנתה״
, ןייטש .ר .מ לצא אבומ ,"תיעדמה הריירקה לש תורותפ־יתלב תויעב המיכ" ,יבוק .ם .ל לצא
ת ויביטקייבוא תוריקח״ל רשא .1960 וקנלג ,(תילגנא) ״הדרחו תוהז״ ,טייו .מ .דו ׳ץידיו /ג .א
0111:1121 1 ס€? £ז8סת3111ץ גע ,״םתריציו םינמא״ ,ור .א לצא האר ״יסחי ןפואב תוקיפסמו

, םינעדמה" ,ןוסודייא .ת .ב ; 1953 קרוי־וינ ,״ןעדמ לש ותיווה״ ,ור .א ן 40—1 ע״ע ,47—1946
. א .הו רלבוא .׳ג .ס לצא ,ור ןאו ולב םיסנאר׳פ םג האר .1926 קרוי־וינ ,״יגולוכיספה םמלוע
.1962 קרוי־וינ ,״שדחה ןעדמה״ ,(םיכרוע) ןירטסא
ה אבומה .1964 ׳גירבמק ,סגניטסייה .,צ לש ילגנא םוגרת ,״ילש םלועה תייאר״ ,רגנידרש .א4
, 1956 קרוידינ ,״םייעדמ םירוביח ראשו ?םייחה םה המ״מ החוקל ״ונחנא ןיא״ב תחתופה
.("םינוויהו עבטה") 107 ׳ע

, טושפ רפס .75, 76 ע״ע תואבומ ,1962 קרוידינ ,״שיאה ןקויד ,ןייטשנייא״ ,רומלקיימ .פ
.תושדח תוישיא תועידי המכ ליכמ ךא

, 1962 קרוידינ ,ןוטסניו .׳צו .ר לש ילגנא םוגרת ,״תונויגה ,תומולח ,תונורכז״ ,גגוי .ג .ק
ן ודנול ,"גנוי לש היגולוכיספה" ,יירד .מ .א םג האר .20, 48, 26—225, 358, 386 ע״ע תואבומ

.1961

. 757, 1434, 09—1508 ע״ע ,1960 זיראפ ,ב ךרכ ,!.1171161: תרודהמ ,״םיבתכ״ ,ירלאו לופ
4—39, 82. 16( ע״ע ,1960 זיראפ ,״ירלאו לופ לע הסמ״ ,).01131־ק16ע 3 ,1 ה ׳צינ" ,7630.2
? . ע״ע ,0211161־323, 322 )7111 8 תורעה ,469 ׳ע ,1964 זיראפ ,״ירלאוו 011161 .)473 ,1030 ,
מרג) "20־ה האמב ןמזה תייעב" ,(ךרוע) רייאמ .ו .ר לצא ,"ןמזה לש אצומה־תדוקנ ,עגרה"
.(118 ׳עב אבומ ,״ילש טסואפ״) .18—115 ע״ע ,1964 ךיריצו ןרב ,(תינ

, רטראס ,ורלאמ לצא תורזה תשגרה" ,דלי׳פ .ט .ב .1964 זיראפ ,״םילמה״ ,רטראס .פ .׳ז8
ה נובתה" ,דפוק .׳ג .דו גנייל .ד .ר .ב קרפ ,1964 זיראפ ,(תיתפרצ) ״ראובובדזדו ימאק
, רטראס .פ .׳ז .103, 150 ע״ע טרפב ,1964 ןודנול ,רטראס .פ .ד תאמ אובמ םע ,״תומילאהו
ם זיסקראמה" ,ןזיד .ו .74—172 ע״ע ,1963 ןודנול ,סנראב .ה לש ילגנא םוגרת ,״הטישה תייעב״
, ראובוב־הד .ס תא טטצמ) 70—69, 89—88, 259 י״ע טרפב ,1965 קרויי־וינ ,״רטראס לופ־ן׳ז לש
.(407 ׳ע ,1963 זיראפ ,[תיתפרצ] ״םירבד לש םחוכ״
173, 199, 95 2 ע״ע תואבומ ,1963 קרוי־וינ ,"ךוגךו טנסניו לש םילמסה ןושל״ ,ץרג .ר .ה 9
,4, 489ו ,212 .םמ ,1958 קרוי־וינ ,תילגנא הרודהמ ,״ךוגדו טנסניו לש םיצבוקמה םיבתכמה״)
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ל יקסור קראמ ,לשמל ,האר .םיקויד־יאו תומימת לשב ץרג לש ורפס תא ופקת .(159 , 538
ם הילעש תויועטה לבא .1964 רבמצדב 10 ,"טנמלפאס ירארטיל סמייט" לש םיבתכמה ירוטב
ך ותמ הברה תואבומ לע תנעשנה ,תיללכה הדמעה לע תועיפשמ ןניא טעמכ הכ דע ועיבצה
.ךוג־ןו לש ויבתכמ

ה דול .מ .א טטוצמ 163 ׳עב) 163, 151 ע״ע ,1963 קרוי־וינ ,(תילגנא) ״חור״ ,ןזלא .א.א
, רלובסייג .׳ג .א .(39—138 ע״ע ,1926 קרויהינ ,״ןדור טסוגוא לע םיישיא תונורכז" ,י׳ציב
ך ותמ חסונ־יונישב איבמ ןדור .87—86 ע״ע ,1964 ןודנול ,״םירחואמ םימושיר ,ןדור״
.הזוניפש לש "הנבהה תחבשה"

־ וינ םיכדורודהמ ,1960 ןוטגנישוו ,״םדאהו תוכסמ :הקליר היראמ רונייר" ,םרטיפ .ם .ה
 ע״ע טרפב ,1963 ןודנולו ורובנידא ,״הקליר״ ,ןוסיימ .׳צ .א ,91—90 ע״ע טרפב ,1963 קרוי

. ב .׳ג לש ילגנא םוגרת ,"וניאוד תויגלא" ,הקליר .מ .ר .19, 50—47, 61—60, 73, 84—82
.23—119 ע״ע ,1939 קרוי־וינ ,רדגפס .סו ןמשייל

.232 ׳ע ,1960 וקנלג ,״הואי לש תדה״ ,ץרג .׳צ



הרסמ ינא :ראוד הדרו

 הניא?? ריע הריכמ ינא
.יתוא הריכמ
.תודבכנ הב רבדיש ריע
 הבהאל םירקי םיתב שי
.םקלגר תא םיריקומ םירקבמו

.דבל ןושיל םיבהוא םניא םיליגרש םי??נא
 דב ןושיל םיליגרתב ,דבל ןושיל השק המכ

.דבב
ונמש ,וניניעב תושק תואצות תומל

דע תותוא תותוא ןתוא
:תוארל ר^מא .רהנ לאו םי

הבש ימ .תולחל תדמוע ריעה
 הב.ךא וב ןיא ףלוהחמק יחהמ?

.ץרחהמכ אוהו
םיקתממ? ריעה ינפ תא תולחל אובי ימ

םכחמ םירבח רבוח שיא שיא
 ריקו ןיא ימל .בורקמ ריעה תא ריכמ???

.ריקה ירחאמ תלדל ר?עמ
 .לוק ותואב תולאוקה לע רוחל םיעךוי םלכו

.תו#ק הכ תואצות תלמל עודמ
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השעא ינא

.םיצעב ךצפח לכ תא ה$£זא ינא
 עג?ש שיאו ,םישורכ יצמו םיזרא יצמ
.תינח־ץעו לזרב אלמ? םהב
 עסא ןמז ראש? דוע םא
 םיגמלא יצץ םג איבהל אבזקל
 רחשה“תוליא לע זדצנקל הניג̂יל̂ םישוע םהמק
 םיבר םידבנז ילגר? יד?
.םויה לכ ךתוא הרק̂ ינאו
 הנ?א הנחמ ילע המת םא
.םילהא םילהא יתורע̂ תא
 םידודג םידוד? ץורל הץרת םא
.םיסוס רתוהו יד יב שי_
לכ תא םרחל לכות ךכ*רחא
קר ך?עמל אל ?דץישגזמ
 ורזחו םיהלא ונמזב רמאש ומ? ,ינגזמל
.םיבר״ד תולילהו םימ?ה ירבד ךכ לע



םיטרקונכטה לש םדיתע :שירפ דרפלא
ם ישמתשמ ."תיטרקונכטה "טרקונכט" םייוטיבב רשעתנ וננמז לש םילמה־רצוא
 קוידה ברימב רידגהל ילוא יאדכש דע ,תכלוהו הלודג תוחיכשב הלא םיגשומב
ם יאצמנ םה םאו השדח העפות םה םיטרקונכטה םנמא םא רשפאה תדימב ררבלו
, וז העפות םא תעדל םג ונל ןינע .היטרקונכט יוניכל היוארה הטיש לש הדוסיב
ל ש ותומד תא עובקל איה היושעש וא היפאב תיערא איה ,גויס ךירצ הפקיהש
.דיתעה
ל ש התוכמס ןוגכ ,םייתרוסמ םיגשומ המכ שדחמ ןוחבל ונילעש רבתסמ :דועו
ר ידסמה ןונגנמה והמו םיספות םה ןיידע הדימ וזיאב ונמצעל ררבנש ידכ ,הנידמה
י דיל דע ןיעבש םינושה תוחוכה ןיב תידדהה תולתה יסחי תא תינרדומה הרבחב
ך ותבו םיבושח םייוניש רפסמ רחא בוקעל איה ונתנווכ .ולבסל ןתינש לקשמ־יוויש
ה תע רבכ םא ידמ בר ןוכיס הז היהיש ןבומ .תורבתסמה םהיתואצות תא ריאהל ךכ
ר פסמ תולעהל אלא ונל ןיא הז ןושאר בלשב .היטרקונכטה לש הרות תונבל הצרנ
ן יבל ןניב ןתקיזב ,ךכ ךרדב הנעבקיתש תודבועה תא גיצהלו תויפצת לש םיוסמ
ת ולגל םירמיתמ ונא ןיא ףא .םויכ םילבוקמה םינוש םיגשומל ןתקיזבו ןמצע
שמה לכב היה םייק ,ללכ*ךרדב ונל רייטצמ אוהש יפכ ,טרקונכטה .הקווד תורוצנ
ל דבה שי ךא ,ההובג הגרדממ ינידמ ןקתפרהכ טושפ וא ,םירתס־ץעויכ טרפב ,םירט
ת צובק לש םיצמאמה בוליש ןיבו ליגרה-רדגמ־תאצוי תוישיא לש התלועפ ןיב דבכנ
. דסומל ללכה־יאצוי תא ךופהל תורשפאה הדיבש ,רתוי וא תוחפ הלודג םישנא
, תויוכמסב טסיה ללוחל םיחילצמ םהש עגרמ םיבושחו םיניינעמ םישענ םיטרקונכטה
 וא תוחפ לודג קלח ,םיליגרה םינונגנמה םוחתל ץוחמ ,םהל םיספות םהש עגרמ
ף יסוהל ונילע ףוסבלו .רוביצה יניינע לש םלוהינ םוחתב הערכהה תוכמ רתוי

.הנירטקודל ללכ םינווכמ םניאו ינידמה השעמב םימצמטצמ וניגויעש
ן יחבהל ונייה םיצור ,תורדגהה לש קלקלחה רושימל תאצל זוע םיביהרמ ונאש םע
כטה לש םמויק תא חיכונש רחאל קר .היטרקונכטל םיטרקונכטה ןיב תונדפקב
ת א לואשל ונידיב תושרה ,םהלש תונושה הלועפה תויורשפא תא גיצנו םיטרקונ
ם ירדגומ תורטמו םיללכ תלעב היטרקונכט ,רטשמ רדגב םה םיטרקונכטה םא ונמצע
ת ולעהל טושפ אלא וז הלאש לע תיטלחה הבושת בישהל םיצור ונייה אל .בטיה
ה לא לש םהילגרל ,רתוי וא תוחפ ,עונצ רנ תויהל םייושעה םייסיסב תודוסי רפסמ
.היטרקונכט לש המויק רבדב םטפשמ ץורחל וכרצויש

טרקונכט ה תרדגה .א
. היצנימילאה ךרדב תכלל ונילע ,טרקונכטה לש תקפסמ טעמכ הרדגהל עיגהל ידכ
. םירתסה-ץעוי אוה ,טרקונכטה לש (ינכטה ןבומב) םופיטה-בא תא שארב דימענ הבה
הז דבכנ לדבהל טרפ ,ולא תועפות יתש ןיב הקודה הבריק שי רבד לש ורקיעב
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ל גוסמ טרקונכטה וליאו "ךיסנ״ה לש ונומאלו ועויסל דימת ךירצ םירתסה־ץעויש
ל עב םדא אלא "רצח״ה לש רצומ אוה ןיא .ומצעב וכרד תא ול סלפל טלחהב
. ויתולוגס חוכב ומצע הפוכ אוה אלא רחבנ אוה ןיא ללכ־ךרד ;הליגר הרייראק
 ,ינרדומו ידוביר להנימ לש ומויק םע קחודב בשיתמ םירתסה־ץעוי :דועו תאז

מ טה ,תאז דגנכ .ןורחאה הז לש ותודגנתהב לקתיהל היהי יופצ הרהמ־דע ןכש
ו נמצעל ראתל ונל השק ,ףוסבלו .הז להנימל קודה רשק הליחתכלמ רושק טרקונ
ת וטלתשהל דימת וללה ויה םיטונ רבעב .תחא־הנועבו־תעב םירתס־יצעוי לש יוביר
* חור ךותמ תובורק םיתעל לעופ טרקונכטה וליאו ?םהירחתמ לוסיח בגא תטלחומ
ל כל תדגונמ םאלמל שיש םידיקפתה תובישח יכ תעדל רתויב ביטימ אוהו ,תווצ
.תידוחיי תוילאטנמ

, הרושקה ,ןפוד־תאצוי העפות היה דימת םירתסה־ץעויש רמול רשפא ללכ־ךרדב
, לילכ ומלענש רשפא םירתסה־יצעוי .יהשלכ הגיהנמ תוישיאל ץימא רשק ,םצעב
* טסורט" םיארוקש המ ידי־לע ,בורה־לע ,םויכ סופת םמוקמ תורואנה תוצראב יכ ףא
א ישנ ,לשמל ,ומכ לודג גיהנמ ידי־לע תישיא ורחבנש םיצעוי תווצ רמולכ /׳תוחומ

ק ר םימי ךיראמ הז תוחומ־טסורטש הדבועה םג איה תועמשמ־תבר .תירבה־תוצרא
י דנק אישנה לש ותומ ירחא ולחש םייונישה .וננוכש שיאה רחאל תורידנ םיתעל
ה יהיש תורשפאה תא ללכ איצוהל ןיא ןכ־יפ־לע־ףא .וז הניחבמ רתויב םיפלאמ ויה
ה פיאש םהלש ץועייה דיקפתל םיפרצמה םיטרקונכט בכרומ הזכ תוחומ־טסורט
ק זח היהיו ,תוחומ־טסורטב תוארל אלש רהזיהל ונילע היהי תאז םע .היישעי־רשוכו
.היטרקונכטה לש ןוירוטקרידל ןיערג ,היהיש לככ

ת ינכטה תוחתפתהב אל .םיטרקונכטל םיאנכט ןיב תררוש רתויב החיכשה היבוברעה
 טרקונכטה :תרחא ןושל .תיטרקונכטה העפותה לש השרש ץוענ םצמוצמה הנבומב
ן מ רקיעב ול אב וקודיצ .הקיטנרביקה וא הקינורטקלאה לש יאוול־רצומ וניא
ח רזאה לש ותנבה רדגמ רתויו רתוי םיגרוחה ,ןוטלשה ינונגנמ לש גלפומה ךוביסה
ף א תינכטה המדיקה ,ןבומ .הקיטילופה לש התועצקמתה ידיל םיאיבמו עצוממה
ת א תעדה לע תולעהל ללכ ןיא םלוא ,הז ךוביסל תוירחאה ןמ קלחב תאשונ איה
, הלא םינויעל רשק םוש ילב .לשמימה לש וטושיפב דוסיכ הקינכטב תועייתסהה
ן ודנה ,עוציבךכוס ורקיעמ אוה יאנכטה יכ ריעהל שי ,ירמגל רחא רושימל םיכיישה
ו לש לוהינהךוצרב ןייטצמ ,תאז תמועל ,טרקונכטה .רתויו רתוי תצרמנ תוחמתהל
 יאנכטה היהיש המכ לכ .תללוכ הייאר וזיא לע ,תוביסמה לכב ,רומשל ותקושתבו
, הלועפ־שפוח םוש ול ןיא םילגלגה*תכרעמ לש הדוקפיתל וידעלב־רשפא־יאש חרכה
ל יחתמ ,בגא ,הדגנכש—תיתימא תילאוטקלטניא תובאתסה לש הנכסל אוה יופצ ףא
, והשלכ רוציקב .יתרבחהו ישונאה ובצמ לש סרטניאה םצע ךותמ םמוקתהל אוה
.ןמאל ןמוא ןיב לדבהכ אוה טרקונכטל יאנכט ןיב לדבהה יכ רמול ןתינ
, דאמ ידוביר להנימל וירשק תורמל .היטרקורויב לש התירב־ןב וניא ףא טרקונכטה
ל עמ הלעתמ אוהשכ אלא היטרקונכטה תמרל עיגמ אוה ןיא ,יטרפ ןיבו ירוביצ ןיב
תמייקש ,לשמל ,חיננ םא—תועט וז היהת םג ןכ .היטרקורויב גשומב לפוקמש המ לכ
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־ בטכ םיהובגה םידיקפה לכ תא תיטמוטוא רידגנ ךכ ךותמו ,הטישכ היטרקונכט
ת א תרצויה איה הרשמה אל .יהשלכ הרייראקב היולת הניא וז הרדגה .םיטרקונ

ם דא ךירצ םנמא םאו .תוישיאה ויתולוגסו דיחיה לש ישיאה ונוצר אלא טרקונכטה
ו מוקמ אל ןכ־יפ־לע־ףא ,יטרקונכט דיקפת אלמל ידכ תומיוסמ תויתודיקפ תויוכמסל
ט לחהב רשפא תמיוסמ הרשמב .עבוקה אוה תיטרפה וא תירוביצה היכררייהב
* פסמ םילודגה םיירוביצה םילעפמה .יאנכטב וא טרקורויבב טרקונכטה תא ףילחהל
, אופא להוניש רשפא בושח ימואל תוריש .הז ןינעב ידמל תופלאמ תומגוד םיק
* לע 5 להנימ*שיא ןיבו סדנהמ ןיב ,ךמסומ יאנכט ידי*לע ,םישנאה תריחבל םאתהב
י די־לע וא ;תרחא הפיאש םוש ילב הדיפקב ודיקפת תא אלממה הובג דיקפ ידי

ידמ וזיא לש סרטניאה ךותמ וידיב דקפוהש רישכמב שמתשהל שקבמה ,טרקונכט
* וחתמ דחאב ןוטלשב רמולכ ,הלעמב־תונושאר תוערכהב ףתתשהל ידכ ,תללוכ תוינ

א ליממ טרקונכט וניא הובג דיקפש אופא אצוי .יתרבחה וא ,ילכלכה ,ינידמה—וימ
 הביס לכ ןיא ,ינש דצמ .ךכל הטונ ותוישיא םא טרקונכטל תויהל יושע אוה ךא
ה תואב ירהש ,דבלב ירוביצה רוטקסה ימוחתל םיטרקונכטה לש םתעפשה תא םצמצל
.יטרפה רוטקסב םג םהב םילקתנ ונא הדימ
ק יזחמ םא .טרקונכטה תא רידגהל הסננ הבה ,היצנימילא לש הז ךילהת רחאל
, רתויב בחרה ונבומב ,ןוטלשה ןונגנמ לע עיפשהל יושעה דוקיפה*ףונמב והשימ
* תארי אלל וב שמתשהל ןוצרה וב שי םא ,יטרפה קשמב ןה ירוביצה םוחתב ןה
ת חאכ תוירחאו תואמצע לש חור ךותמ ,םייכררייה םיללכ יפלכ תדחוימ דובכ
ו תוברעתה ידי־לע עובקלו ןוטלשה תלעפהב ,ךכ ךרדב ,קלח תחקל הנווכ ךותמו

ה ייאר ךותמ ,ול הצוחמ םג אלא דבלב ולש רוטקסב אל ,תוערואמה ךלהמ תא
,טרקונכט וב תוארל רשפא הז הרקמב—תללוכ
ו נינפל אצמנש ידכ דחי ףרטצהל םיבייח וז הרדגהב ונמנש םיאנתה לכ ,ונתעדל
* חאה תשוחתבו םהלש תואמצעה חורב םירכינה םיבר םיאנכט שי ,ןכאו .טרקונכט
ל יעפהל אלא ולכוי אל םה םלוא ,םייכררייה םיללכב םה םג ילוא םילזלזמה ,תויר
ט רקונכטה .תויתוהמה תוערכהב קלח לוטיל הוקת לכ אלל ,תינשמ םילגלג*תכרעמ
, תורמגומ תודבוע רוצילו לועפל ,גיהנהל תלוכיה ,הנושארו־שארב ,ול היהתש בייח
ה תוא לש תינידמה תוכמסה דצמ השדח הערכה שורדי דיתעב ירשפאה ןירנישש
ן וצר לש ומויק תא עגר לכב החינמ תיטרקונכטה תוגהנתהה ,תאז תמועל .העש
ו א הטישב תובלתשה ךותמ ,תופיפכ לש ךרדב טרקונכט השענ םדא ןיא .רורב
ו תוהמב טרקונכט אוה םא אלא טרקונכט השענ וניא םדא 5 הטסאקל והופרציש ךותמ
ם ייקתהל בייח וניא תוערואמה ךלהמב יטלחה חרואב ברעתהל ןוצרה .הזכ ראשנו
ו ילע לטונש תוירחאה תרכהב ןידה אוהו ,עגר לכב שדחתהל אלא דבלב תחא םעפ
א והש דיקפתה ןמ ליגרכ תעבונה תוירחאה לע ףסונ ,בוטה ונוצרמ טרקונכטה
.אלממ
. טרקונכטה לש הזיתניסה חורל ,תללוכה הייארל תעדונ הבר תובישח :דועו תיאז
קר תרשל אוה לוכי .תיטרפ היינפ לכמ םימתבו*תמאב ררחושמ היהיש וילע הקזח
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ל ע — ול רייטצמ אוהש יפכ ,ןוילעה סרטניאה .איהש הצובק םוש אלו םיוסמ ןינע
 .ותוגהנתה וק תא ול עבוק—תיביטקייבוס העד לכ לש התוהמב עובטה יעבטה ןוכיסה
א צוי־לעופכ קר אלא המצעל הרטמכ תיתרבחה המדיקה תא אופא לבקמ אוה ןיא
ת אלעהו רוצייה תלדגה תא בישחי לעפמ שארב ודמעב .תיללכה תוחתפתהה ןמ

ו דועיי תא אצומ אוה .רכשה םודיק תא וא ןוהה יחוור תא רשאמ רתוי תויחוורה
. ב״ויכו ,ןוכישה רבשמ לוסיח וא ,ץרא לש היוניב וזש ןיב ,הלודג הרטמ תמשגהב
• תינכת תמשגהב ןוגכ ,םצמוצמ םוחתב הלגתמ אוהשכ טרקונכטה תא תוארל השק
ת ופכל ותנווכב היהיש ילבו תילאבולג הסיפת וזיאל רשק ילב ,יהשלכ םירע־ןינב
, יאנכט םתס אלא היה אל ןכ ידעלב ירה—תללוכ תוחתפתה וזיא לע םיוסמ ןוויכ

.דאמ יארחאו דאמ הלועמ םג םאו

ל ש ותורישב לעופ אוהשכ .ןוטלשה יפלכ תישיאה ותוגהנתה תא םג עבוק הז דועיי
* רמאו טעמכ .תיטילופ הפאש לכמ ןירוחךב תויהל ,תינורקע ,אוה בייח והשלכ ןינע
ו תעדב הלעי אלש אלא ןוטלשב קחשמ טרקונכטהש—ןבומכ ,טושיפה ךרד לע—ונ
ר דגמ איצוהל ןיאש ןבומ .ינידמ םרוג תושעיהל ,ולש ותבוטל ולצנל ,ומצעל וספתל
ט רקונכט ראשיי אל הז הרקמב ךא ,יטילופ שיא תויהל ךופהיש טרקונכט תורשפא
ו תוחילש תא תוארל ףיסויו התרהטב תיטילופה הפאשל ללכ רכמתי אלש הדימב אלא
ן וטלשה יפלכ ותולת־יא לע הנושארו״שארב רמוש אוהשכ—רמולכ ,תיטרקונכט חורב
.טנמלרפה וא תוינידמה תוגלפמה יפלכ ןכו ,יולת אוה ובש ,ןוילעה
ב רימל אוה קוקז .םייכררייהה םיללכה דוביכ ךותמ לועפל טרקונכטה לכוי אל םג ןכ

ו ררחשל םייושעה םיעצמאה רחא תוזירזה ברימב שפחל דוקשי דימתו ,הלועפה־שפוח
י נויחכ רכומה ןינע לש ותורישבו ליאוה .םייטילופה וא םייכררייהב םיקיזאה לכמ
ת ופיפכמ ררחתשהל ץמאתי תוביסמה לכב ירה ,ולשמ תוירחא וילע לבקל אוה בייח
ת וערכה ףוכי ,תולקלקע וא תורשי םיכרדב ,רשאכ ןוצר־עבש היהי דחוימב .יהשלכ
ף א ירטנמלרפ“יטנא אוה טרקונכטה ,הז ןבומב .הנוילעה תוכמסב םיקיזחמה לע
 הקיקחה תכרעמב הצריפ לכ לצנל הסגמ אוהש םע ,תויקוחה״יא ייותיפ לא אוה ךשמנ
ת ושובכה תודמעה תא דבכמ אוה ןיאו ;דיתעה אלא ויניעב בושח הווהה אל .להנימהו
ם השכ אלא םלבקל ןיא הלא םיטרקונכט ,וילאמךבומ .םירצויה תוחוכה תא קר אלא
ם דיקפת .ינוממה חטשב ןה ילאוטקלטניאה רושימב ןה ,רומג ישיא רהוטב םינייטצמ
ת קפהל ןוטלשה תפיקע לש תורשפאל םוקמ חינמ וניאו תורסמתהה ברימ תא בייחמ
ת וירחאה לדוג .תוריזנ לש תולוגס תולגל םישרדנ םה ןיאש רורב .תישיא האגה^תבוט
ן יא ןכ־יפ־לע־ףאו ,דאמ חונ ירמח דמעמל טלחהב םתוא הכזמ הב םיאשונ םהש
.עצבהררפיאש םע דחא הנקב הלוע יטרקונכטה דועייה
ך להמ לע עיפשהל קר טרקונכטה יושע ,הלעמל ונאבהש הרדגהה יפל ,ףוסבלו

א והש ומכ שממ ומויקב ריכמ אוהש—ןוטלשב ומצעב קיזחהל אל ךא תוערואמה
י לושב לועפל לכויש קר אוה הוואתמ .תססובמו הביצי היכררייה לש המויקב ריכמ
, תולודג תורטמ המכ תמשגהל ,רשפאה לככ יולת־יתלב חרואב ,רכמתהלו המיבה
אוה ןיא .יטרפה וא ירוביצה להנימה לש תימוימויה הלועפל גואדל ךרצויש אלב
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ד ובעל ול תרשפאמה הקזח תורמל תודגנתה ול ןיא םג ןכו ,המיבה תורוא תא בהוא
 תיטרקונכט "הלועפ" לע רבדל רתוי יואר יכ אופא ונל הארנ .התמצע לצב טקשב
.הזכ "ןוטלש" לע רשאמ

םיטרקונכט לש םמויק יאנת .ב
, םהלש הלועפה םוחת תא רוקחנש םדוקו ,םיטרקונכטה תא רידגהל וניסינש רחאל
ת א ורשפיאש םיאנתהו םתיווח תליע רבדב םירוהריה המכ תולעהל ונייה םיצור
ך מ ,תירקמ אלו השדח העפותב ןאכ ונל ןינע םא ירהש — םתוחתפתה תאו םמויק
.םייגולויצוסו םיינידמ םישרש הל שי םתסה
 תוצראב יכ אופא הארנ .תויוכמסה זוכירל םיטרקונכטה תחירפ ןיב םיוסמ םחי שי
ת וצראב רשאמ רתוי דבכנ םוקמ םויכ תספות היטרקונכטה יזוכיר הנבמ תולעב
ם דועו םזילרד׳פל םירומשה םימוחתל עגונש המב תוחפל ,ילרד׳פ הנבמ תולעב
ת ינייפא המגוד יהוזו^-תפרצב .יזכרמה ןוטלשה לש הרשיה ותורממ םיעקפומ
־ שפוחמ םינהנ הלשממה־שארל םירשימב םירושקה םיתורישל םיארחאה—דחוימב
* שאר ןיא ,דחא דצמ .רש לש ותורמל םיפופכה םהיתימעמ רתוי הברה לודג העונת
ש ידקמ אוהו םיבורמ ויקוסיע ירהש ,דבלב לבגומ חוקיפ אלא םייקל לוכי הלשממה
ץ וחמ ותורמל םיפופכה םיתורישה םייורש ינש דצמ ;םאתמכ ודיקפתל רקיעב ומצע
• פאמה ,הלשממה־שאר לש הערכהה דיקפת תא םילצנמ םהו תינוירטסינימ תורמ לכל
 .רחא וא הז דרשמ לש ותלועפב רתוי־וא־תוחפ תיעצמא־יתלב תוברעתה םהל רש
ם ירשימב םירושקה םייאמצע םיתוריש תריציב ,אופא ,אטבתמ יטרקונכטה קחשמה
.הקילבופירה־אישנל וליפא בטומ וא—הלשממה־שארל
ה ערכהה תוכז תא רמושה ,ינידמהו ילהנימה זוכירה ירה ,הז דחוימ הרקמל רשק ילב
, השעמל הלוע וניא ,הלשממה־שארו םירשה רמולכ ,דאמ תוממור תויוכמס המכל
ש קבמ םא .ונתפוקת לש תוינכטה םעו םיינרדומה םיאנתה תובכרומ םע דחא הנקב
ר פסמב וילע לוטיל אוה ץלאנ ,היכראנאמ ץראה תא ליצהל יטרקורויבה ןונגנמה
, תיתפרצה תויזוכירה ןיא בוש ידמל בר ןמז הז .ולש ותוירחא תא ,םירקמ לש םיוסמ
ת ישממהו תיסחיה תואמצעה לשב אלא תלבסנ ,לובגה הצק דע תכל הקיחרה הכלהלש
ו מצעל תוריח לטונ (זוחמה־לשומ) טקפירפה היה אלול .םינושה להנימה יגרד לש
ו צ יולימב לשרתהל בלה־ץמוא וב דמע אלול ,תועודי תויתלשממ תוארוה שרפל
ו הועיגה אלש העש ולש ותמזי יפ־לע םימעפל לעפ אלול ,רחא וא הז הנקת וא
.ידמל םוגע יתפרצה חרזאה לש ולרוג היה התע יכ ,תושקובמה תוארוהה
ה נוזיא לע אובל טלחהב תבייחה ,תגלפומ תושקונ ידיל איבמ תויזוכירה ןורקע
ך רדבש הדבועה איה ידמל תילסקודאראפ .םינושה םיעצבמה לש תקפסמ תושימגב
ם יתעל אוה יטרקורויבה ןונגנמהש דועב ,ןוטלשה קוריפ ידיל תויזוכירה איבת ךכ
ן ורחאה הזש ךכל בל םישב ,ילרד׳פ רטשמב רתוי יכררייהו רתוי ידוביר תובורק
 תובייחמ תוארוה תתל תולגוסמה תויטילופ םייביב־תויושר הברה לש ןמויקב ןייטצמ
תלעב תינוריע הצעומב השעמל יולת ריע־שאר רשאכ .םייטרקורויבה םיעצבמל
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ל בגומ ולש הלועפה־שפוח ירה ,םינפה־רשב וא טקפירפב אלו תוישממ תויוכמס
.םייטרקונכטה הילוש םיבחרתמ ךכ ,רתוי תיזוכיר הטישהש לככ .רתוי הברה
־ וכמס לש ירוזא זוכיר ידי־לע תויזוכירה תא רימחהלו םילשהל ולחה ןורחאה ןמזב
ם יאנתב םג םא ,בטיה הב ןיחבהל רשפא ךא ,תפרצב דאמ תשרופמ וז תוחתפתה .תוי

ת ובורק םיתעל תכפוה תירוזאה הקיטילופה ןהבש תורחא תוצראב ,טעמ םינוש
.ילרד׳פה (היצזילרטנצרדד) רוזיבה תשלחהל יזכרמה ןוטלשה ידיב רישכמ
, ילרד׳פ ינידמ רטשמב בלושמ אוהשכ אלא ירוזיב יפוא ול ןיא ילהנימה םזילאנויגרה
ת וחפל ,היולת-יתלב איהש תינידמ תושרל הפופכ השדחה תירוזאה תוכמסהשכ רמולכ
, רתויב תשרופמה המגודה תא ונל ר1בנ םא ,תפרצב הנהו .יזכרמה ןוטלשב ,תיקלח
ת ויהל ךפוהה ,טקפירפה ידיב תויוכמס לש רתי״זוכירל הזה םזילאנויגרה ךילומ
ם ירשימב רושק תויהל ךירצ היה ןויגהה דצמ רשאו ימוקמ הלשממ־שאר השעמל
סינימ המכו המכ לש םמוחת תא הפיקמ תילהנימה ותוכמסש םושמ ,הלשממה-שארל

ת ויוחיתמהו תויורשפאה תא תרכינ הדימב ריבגמ הז ןיעמ זוכירש ירב .םינוירט
.תויטרקונכטה
ן וטלשה לש לגרדוטישפ אובל הכירצ ,ססבתהל םיטרקונכטה ולכויש ידכ ,םוקמ־לכמ
ו בש זכורמו יזוכיר רטשמ ונמצעל רייצל טלחהב לכונ ,הכלהל .רוהטה יטילופה
ה זכ ילאידיא בצמש קפס ןיא .םהידיב םיטוחה לכ תא וירשו הלשממה־שאר וקיזחי

ל בגומ רפסמ אלא רותפל ןהל ןיאו םימצמוצמ ןהיתולובגש תונידמב אלא םייק וניא
ן ונגנמ לע תוביסמה חוכמ תופכנה תויובייחתהה גרובמסקולב וליפא .תויעב לש
ת וברה תומושתה לע קר בושחנש ונל יד .םירשה לש םתאשמ תודבכ ןטק יתלשממ
! תויוכז־תווש הרבח וב איה הנטקה גרובמסקולש ,ףתושמה קושה לש תונווגמהו
ו יה ,םחיב־םיטושפ םייטילופהו םיילהנימה םידיקפתה ויהשכ ,18־הו 17רד האמב
ס נואמ ןיב ןוצרמ ןיבו ,םיקחרמה לש לושכמב םילקתנ תויזוכירה תונידמה יגיהנמ
ם יצור תאז םע .םנוצרכ םיבר םימוחתב גוהנל םיימוקמה תונוטלשל חינהל וכרצוה
ה לודג הדיממ ונחינ השעמלש ורבע־םימימ הלא םיימוקמ םיטילש יכ ריעהל ונייה
ו יה אל ,תוירחא לש הזע השוחת תובורק םיתעל םהב התיה קפס ילבו ,תואמצע לש
. תללוכ הייאר םוש ילב ןונגנמב םיגרב וראשנ םרקיעמש יפל ,ללכ םיטרקונכט

ס ומסוקורקאמל ץימא רשק הרושק איהש הארנ ,תמייק איהש הדימב ,היטרקונכטה
ת וארל ללכ הטונ םדא ןיאש אוה הרקמ אל יאדווב .סומסוקורקימה ןמ תקתונמו

ת ורמל ,תירבה-תוצראב תונידמה ילשומב וא ,םייתפרצה םיטקפירפב םיטרקונכט
ם תרגסממ גורחל םייושע םניא הלא םישיאש םושמ—םהיתויוכמס לש ישממה ףקיהה
.ןוטלשה לש הנוילעה הריפסב ללכ םיענ םניאו תימוקמה

ן וטלשה לע ןכו ,יזוכיר רטשמב תוגיהנמה תויושרה לע תולטומה תוערכהה עפש
ב ייחמ ,הנידמה לש תכלוהו תמצעתמה העפשהל בל םישב ,תילרד׳פ הנידמב יזכרמה
, הקווד רתויב םיבושחה םניאש ,םימיוסמ םימוחת םמצעל דחיל ןוטלשה יבר תא
ד פה ,ןוטלשה לש לגר־תטישפ התואל םיעיגמ ונא ךכ .םהירזועל רתיה תא ריקפהלו

התואמ תחארדנועבו־תעב תעבונ וז לגר־תטישפ .םיטרקונכטה ינפל תלדה תא תחת
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־ ילב תרבוגה תומצעתהה ןמ ,תוילרד׳פ תונידמב םג רתויו רתוי הלגתמה ,תויזוכיר
, יטרפהו ירוביצה רוטקסה ןיבש םילמוגה־תולתמ ,תוירוביצה תויושרה לש ףרה
ת וצרפ םיריישמ םירשה .ןורתפ תונועטה תויעבה לש ידמל הקיעמה תוינכטה ןמו

ם ניא םירשהו ליאוה רתוי דוע לדג םיטרקונכטה לש הלועפה־שפוח .ןאלמל ךירצש
ת וחפ ,םיטרקונכטל וריקפה םתואש םימוחתב ידוסי לופיטל רידנב אלא םינפתמ
ן יא ,הרושכ םילהנתמ םיניינעה םא םה םיצורמ .הקיתשבש־המכסה ךותמ רתוי וא
ם יזירז םיטרקונכטה ויהיש לככ .םידחוימ םיישק םילגתמשכ אלא םיברעתמ םה
ך כיפל .הז בצמ ןיבהל וביטיה םיטרקונכטה .תולגתהל םיישקה וטעמי ןכ םירשכומו

ה נוכמה לעפתש ידכ ,םמצע ןיבל םניב קודה חרואב הלועפ ףתשל םה םילדתשמ
ל ש ובל־תמושת תא בסהל ילב לועפל אוה םדיב טוקנה בהזה“ללכ .תוקירח ילב
.יטילופה ןוטלשה

ם ה בושו .םיטרקונכטה תוליעפ לע דאמ הליקמ תויעבה לש תרבוגה תוינכטה
ל ש שורדה רבצהה תא ךכ ךרדב גישהל ידכ ,ידרשמ־ןיב גרדב ,הזל הז םיעייסמ
ם יטרפה יבעב ידמ רתוי קימעהל םהמ דחא לכ ץלאייש אלב ,תויעוצקמ תועידי
ה ערכה לש התנכה .םיללוכ תולעפמל רסמתיש תחת—םיאנכטה תכלממב עוקשלו

י פ־לע ןהב ךותחל רשפאש תולאשה .םיכבוסמ םיקית לש טרופמ דומיל תבייחמ
י לעב םיינכט םירש לע חספנ םא .דאמ תורידנ ושענ םירוהט םייטילופ םיללכ

־ תוצראו תפרצ ןוגכ ,תומיוסמ תוצראב םישגופ ונא םהבש—תיטרקונכט הרשכה
ם הילעש םיקיתב תוחפו תוחפ םיאצמתמ תוירחאב םיאשונה םיאנידמה ירה—תירבה
ם מצע םיאור הלא םירש .הנוילע תוכמסכ רבד ץורחל םאובב ךמתסהל וכרצוי

 דצמ .הרוהטה תינכטה היישעל לעמ םידמועה ,םייטילופ םישנאכ םירבדה־עבטמ
־ גימה םהידיקפתל ץוחמ םירוהט םייטילופ םידיקפתל ןותנ םנמזמ דבכנ קלח ,ינש
ר בד ,ןכו ,םתגלפמ םע ,טנמלרפה םע עגמה תא םייקל םה םיבייח אופא ךכ .םיילה
ם ילברתסמ ,םיכלוהו םיברתמ םיקיתהו ליאוה .םהירחוב םע ,תוחפ־אל בושח אוהש
ם חינהל ,רתויב יעבט חרואב ,םירשה םיטונ—םתובכרומ לע רבדל אלש—םיכלוהו
. הרקמו הרקמ לכל תונורתפ ,רתויב םירצק םירכזימב ,םהל םישיגמה םהירזועל
י דכ םירשלו הלשממ־ישארל םירבעומה םירכזימה תא םצמצל רבדה השענ לגרה
כט םג םאו ,תובושח תויעבב רבדמ בותכה היהי וליפא ,רתויה לכל םיפד ינש
ם ינויד הכירצמ הערכהה לש התנכהש הז ילסקודאראפ בצמל םיעיגמ ךכ .תוינ

ר בד לש ופוסב וטפשמ ץרוח יטילופה ןוטלשה וליאו ,תורכינ תועידיו םיכשוממ
ה לא םיאנתבש אוה ירב .היעבה לש רתויב יביטקייבוסו יתיצמת רואית ךמס לע
י פכ ,םיטרקונכטה ידיב אלא יטילופה ןוטלשה ידיב הניא בוש תיתימאה הערכהה

.םונרדגהש
־ חת ןוגכ ,םירוהט־םיינכטכ םילבוקמה םיחטשב קר תאטבתמ וז תוינכט ןיא םג ןכ
־ יסחי ןוגכ ,רתוי םיקהבומ םייטילופ םימוחתב םג אלא /וכו םיפסכ ,תואלקח ,הרוב
ת וליעפה לש היתוריז לולכמ לע תקפסמ תוניצרב דומלל םויכ שקבמה רש .ץוח
תוליעפ לכ לע רתוול ץלאנ רתוי וא תוחפ םירשימב וצראל תועגונה תימלועה
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־ רשוכו הדובע־רשוכ ךכ ךותב תולגלו ,תכרפמ העיגיל ולוכ־לכ רסמתהלו תינידמ
ניבה תודיעווה תועלובש ןמזה לע םכתעד ונתתש יד .ליגרה־רדגמ־םיאצויה הנבה
, םיידדצ־וד םיסחי ,ו״טאנ ,םייפוריאה םינוגראה ,ם״ואה לש ןוגכ—תונושה תוימואל
ר תוי ןהל שי תוקהבומ תוינכט תוערכהש אוה דוס אל :דועו תאז .רכו םיאישנ יעסמ
ם יסחיב תרבוגה תידדהה תולתה ללגב הבר הדימב תאזו ,תוינידמ תואצות רתויו
ל ש תפתושמה תיאלקחה תוינידמה תא ןאכ ריכזנש יד .םיימואלניבהו םייפוריאה
ם ואיתה תא ,תיפוריא עבטמ־תוינידמ לש ןוויכב םיצמאמה תא ,ףתושמה קושה
ה ז םוחתב דלוהו גוסנ יטילופה ןוטלשהש םידיעמ םינמיסה לכ .ב״ויכו ,ילקסי׳פה
ת א חתופ אוה ךכמ האצותכו ;המע דדומתהל וחוכב ןיאש תוינכטה תדימ חכונ

.םיטרקונכטה ינפל תלדה

ר יהנ וניא קוחה־תועצה בור לש ןניינע .טנמלרפה תויוכמס תא םג הליבגמ תוינכטה
 בגא בורה־לע ,והשלכ אשונב תוחמתהל וליכשהש םירחבנ לש טעומ רפסמל אלא
ד מלמ ןויסנה .תיטילופ הפאש לכ לע—לעופב תוחפל ירה ןוצרמ אל םא—רותיו

, םיקוחה תא ןיכהל לטומ ןהילעש ,תודחוימה תוירטנמלרפה תודעווה ךותב וליפאש
א יצוהל ולכויש ידכמ תולבגומ תובורק םיתעל ןה םירחבנה לש תוישממה םהיתועידי

א וה ן "תוטועפ" תויורקה תויעב לע קר לוחלמ קוחר הז יוקיל .ףקות־רב טפשמ
ה לא םיאנתב .םימעה לש הרבחהו הלכלכה ייחב םיעירכמה םימוחתה לע םג טשפתמ
י לעב םידיקפ ,תוירטנמלרפה תודעווה לש םיעובקה םיחמומה דבכנ דיקפת םיאלממ
־ וירטסינימה ןמ םהיתימע םע קוחה־תועצה תא םינחוב םה .רחא וא הז ףנעב הלכשה
ם ינוקיתה תא ועיציש ךכ ידיל טנמלרפה־ירבח תא םיאיבמ םהו ,רבדב םיעגונה םינ

ם יחמומ .תמדוק תינוירטסינימ הערכהל דוגינב וליפא תופוכת ,םייוצר םהל םיארנה
ת א םיעדויב אופא םיפקוע ,תיטרקונכט הייטנ ילעב םה תובורק םיתעלש ,הלא
ם ע דחא הנקב תולוע ןניאש תוערכה םע םילשהל ועינהל ידכ ינידמה ןוטלשה
.ולש ויתופקשה
ל ש ושוניא תא םג ריכזהל שי םיטרקונכטה ינפל ךרדה תא וחתפש םינותנה ןיב
ש ורדה טוריפה אולמב הב קודבל המיאתמה תרגסמה ונניא הז רקחמ ,ןבומ .ןוטלשה
י ואר םייטרקומד םינבמ םע הבולישש אלא ,ללכ השדח הניא םצעבש ,וז ןיעמ העפות
ם יסחיה תא הפיטחב ריהבהל אלא ונל ןיא ןאכ .תדחוימ בל־תמושתל תאז־לכב היהי
ה ז ןינעל .םיטרקונכטה לש הלועפה תויורשפאל ןוטלשה לש ושוניא ןיב םימייקה
ת א ומצעל רמוש תעצבמה תושרה שאר םלועב תובר תוצראבש עובקל ונל יד
ה נורחאל הנתינ רתויב תינייפא המגוד .תולודגה תוטלחהה תא ומצעב לבקל תוכזה
ל כמו תירטירוטוא חור לכמ קוחר ומצע אוהש ,דראהרא ינמרגה רלצנאקה ידי־לע
־ תוינידמ תא עובקל יאשרה ודבל אוה יכ שרופמב ריהבה תאז םעו ,תישיא תוינידמ
ם ייפא תא םיכלוהו םיחפקמ םיטניבקה תוצרא לש רכינ רפסמב .וצרא לש ץוחה
א וה ליגר .םתעדל םילאשנ םהשמ רתוי היצמרופניא םילבקמ םירשהו ,ילאיגלוקה
ו ליפאו ,ולש ץוחה־רש לע ויתועד תא הפוכ תעצבמה תושרה שאר היהיש טלחהב
לש ונוטלש ימיב .רטפתהל הלא םירש לש םתעדב הלעיש ילב ,רצואה־רש לע
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ת ולאשב תירבה־תוצרא הטקנש ץוחה־תוינידמש םימעפ המכו המכ עריא ידנק אישנה
, תאז תמועל .ץוחה-רשו "טנמטראפיד טייטס״ה תופקשהל תדגונמ התיה תולודגה
א ישנ לשו ינמרגה רלצנאקה לש דאמ דע תוירטירוטואה תויוברעתהה ןה יולג דוס
.תונורחאה םינשה ךשמב יטילופה םוחתב תיתפרצה הקילבופירה
ך ות ,ינידמהו ילהנימה ןונגנמה זוכיר תא רזומ חרואב קזחמ ןוטלשה לש הז שוניא
ת עצבמה תושרה שאר .םיטרקונכטה יניעב דוחייב ,םירשה לש םכרע תתחפה ידכ
א לש דיפקמ אוה תאז םעו ,תולאש לש בר רפסמב קסעתהל לגוסמ וניאש ירב
ם ירשה לש םהיתויוכמס .ומצעל דחיל רמוא אוהש םוחתה המ רוריבב רידגהל
רעתהה םויא ידכ ךות דובעל םדיב שי םיטרקונכטה .תוריהמב תוכלוהו תושטשטימ
, תוערכה ידיל םיאיבמ םה לוכיבכ ותארשהבו ,תעצבמה תושרה שאר דצמ תוב
ן יב קיר ללח ןיעכ רצוי ןוטלשה לש ושוניא .זלה לש ויצעוי םע ליעפ ףותישל תודוה
- נימה ןונגנמה ןיבו—ולש הדובעה-רשוכב לבגומ םלוא הכלהל לוכי“לכ אוהש—שארה
ם ישועו םיחרופ םיטרקונכטה הז קיר ללחב .םירשה ידי-לע להונמה ,יסאלקה ילה
י בגל הפי ןחוכ ולא תויפצת .המיהדמ תוכמס םה םישכור ףא םימיוסמ םירקמבו ,ליח
ן ויצב קפתסנ םא ,הלודגה־הינטירב ףאו ,הינמרג ,ב״הרא יבגל רשאמ תוחפ־אל תפרצ
 המוד בצמ הרואכל ררוש וב—יטסינומוקה שוגל ץוחמש רתויב תובושחה תומגודה
.ורושאל וילע דומעל השק ןיידעש אלא ידמל

הלועפב םיטרקונכטה.ג
רהל התע בושח ,םתויה תליע תא ונרבסה ומכו םיטרקונכטה תא ונרדגהש רחאל
י דכ .םהלש םיירקיעה הלועפה יחטש תא ךכ ךותב רוקחלו השעמ-תעשב םתוא
ה שולשב וניתומגוד תא רחבנ ,תימוימוי תואיצמב אלא סותימב ונניינע ןיא יכ חיכוהל
.תימואלניבה תוינידמהו תימואלה תוינידמה ,הלכלכה :םיחטש
ת לחנ וא יטרפה קשמב םילהנמה תלחנ תילכלכה תוינידמב תוערכהה ויה םינפל
ם יזוח ,ךכל ליבקמב .ב״ויכו עבטמה יקוחב ,םייזכרמה םיקנבב עייתסהב ,הלשממה
, תובושמו“תונוש םיסרטניא-תוצובק לש רתויב הרע תוליעפב םיעלקה ירחאמ ונייה
ם יילכלכ םיסרטניא לש ולא תוצובקש ףא .ןהלש תוארה-תדוקנ תא ףוכאל תוסנמה
ה ערכהה ינונגנמ דוסיה ןמ ונתשה תובר תוצראב ירה ,המיבה ןמ ללכ ומלענ אל
ו ליאו ,םוקמ םושב םייק וניא בוש יסאלקה ילכלכה םזילרבילה .תילכלכה תוינידמב
ו א הישעתה ,הנידמה ,םיקנבה—םוקמבש תונושה תוילכלכה תויושרה ןיב תולובגה
ם ילמוג-תולתב ונא םיזוח תאז תמועל .ויהשכ םיכתוח םניא בוש—םילעופה ידוגיא
ו נא םיאשר .םילמוג-תובלתשה םג הוולתמה ,םיסרטניא-תוצובק ןיב תכלוהו תרבוג

ה עברא ידי-לע הרשפאתנש ,התימאל תיטרקונכט םילמוג-תולת לע רבדל וליפא
, ילרבילה ןונכיתה ,םייעוצקמה םידוגיאה ,םיירוביצה םילעפמה :םיעירכמ םימרוג
.לעפמה שאר לש ותוהמב הלחש הרומתהו
ם לקשמ חוכמ םהל אבש ,לודג ילכלכ חוכ םוקמ לכב םהל שי םיירוביצה םילעפמה
הנבה*רתי םהילהנמ םילגמ םג ןכ .הנידמה לש התעפשה חוכמ רשאמ רתוי םהלש
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ם ה ללכ־ךרד .הנידמה לש היתועיבתל רשאמ םתרבח לש תובחרתהלו תויחוורל
ת וביסמה לכב .םיינידמ םילוקישל םהיתוערכה תא ףוכל ןויסנ לכל תודגנתה םילגמ
ל ש תדחוימה ותוימצע תא ססבל וואתיו תוריחה ברימ תא גישהל םילדתשמ ויהי

.םיטרקונכטכ םיגהונ הלא לש םבור .התלשממבו הנידמב תולת אלל ,םלעפמ
צמ ,הנורחאה המחלמה זאמ דוחייב תרכינ תוחתפתה עדי רשא ,יעוצקמה דוגיאה
ם ילגמ םילעופה־ידוגיא לש םהיגיהנמ יכ ,םידיבעמה דוגיאב ,וננויע ךרוצל ,םצמט
ף תושמה לרוגל םיארחא םמצע שוחל םיצור םה ןיאו ,תויטרקונכט תונוכת רידנב ךא
- תוצראב םיכופה םייוליג המכ איצוהל—ילכלכ רטשמ לש וא ,הרבח לש ,הנידמ לש
ם יאור םיילעופה םידוגיאה ינקסע .הינמרגב םג ילוא םיקרפלו ,היבנידנקסב ,תירבה
ד ועב ,םיידמעמ ףא וא םייתצובק םיסרטניא לע הנושארו-שארב ןגהל םמצעל הבוח
ניאהו הרבחה תורישב לעופש ימכ ,תוביסמה לכב ,ומצע שוחל בייח טרקונכטהש
.הלש םינוילעה םיסרט
 הדימב םיקתונמ הישעתה-ילעב לש תויורדתסהה תא םויכ םיגיהנמה הלא ,תאז דגנכ
. םהל םיארחא םהש םיפנעה ןמ—תיפסכ הניחבמ רקיעבו ,תימינפ הניחבמ—הבר
ן מ תוחפ השעמל םתוא םיקיסעמ תורדתסהה ירבח לש םייעצמאה־יתלב םיסרטניאה
־ רשוכ םילעפמל חיטבהל רתוי בושח םהיניעב .תוינבמה תומרופירהו ילכלכה חותיפה
ם ה םיטעמ ךא יכ וניבה םה .יכונא "יבול״ל םמצע שידקהל רשאמ קיפסמ תורחת
ת ובורק םיתעל .רוהט-ימואל בחרמב הנגה םהל תתל םויכ דוע ןכתייש םיסרטניאה
ו ליחתהש ,תיטרקונכטה תיליעה יאצוימ םצעב םה םייתיישעתה םידוגיאה יגיהנמ
א ישנ ,ינידמה םוחתב ונדמע הילעש תוחתפתהל םאתהב .הנידמה תורישב םכרד תא
מויה ויתובוח לטנ תחת ערוכה הישעת-לעב ללכ-ךרדב אוהש ,יתיישעתה דוגיאה
, יללכה־ריכזמל םוקמה תא טא־טא הנפמו ךלוה ,תויעבה לש ינכטה ןייפאו תוימוי

ם יתעלו דוגיאה תלועפ תא השעמל עבוקה אוהש אלא ,דיקפ אוה תיטפשמ הניחבמש
ם יטרקונכט לש הבכש תווהתהב ונא םיאור ךכ .תואישנל תימשר אוה עיגמ ףא
- יתלב חרואב תברעתמו הלמה לש תמצמוצמה תועמשמב םידיקפ תבכרומה ,םייטרפ
 ךותמ וז המגמ קזיחו ףיסוה הפוריא לש הדוחיא .םיילכלכה םייחב רתויו רתוי יעצמא
ו נגרואיש רתויב רבתסמ רשא ,םייפוריא םייתישעת םידוגיאל עקרקה תא רישכהש
.תפרצב הבר הדימב רבכ ורצבתנש תויטרקונכטה תומרונה יפל
צמ איהש ומכ ,ינוניב חווטל םואיתה תוינידמ ,תוטשפ־רתיב ,וא—ילרבילה ןונכיתה
ן יב עובקו קודה הלועפ-ףותיש בייחמ ודצמ הז—ףתושמה קושה יבגל וישכע תרייט
ו רצווי חרכהב ירהש ,םיטרקונכטל הלועפ־חטש ךפוה אוה ךכ ךותמו ,הנידמהו קשמה
. ילכלכה חטשב הנידמה לש םיגיהנמה תוחוכה ןיבל םייעוצקמה םידוגיאה ןיב םיעגמ
ם ואיתהו.קשמה תוינידמ היהת תודחא םינש דועב :תואדווב טעמכ רמול רשפא
כט חורב ,לסירבב ,ידמל יזוכיר חרואב תדבועמ ףתושמה-קושה־לש־הפוריא לש
, םייפוריאה תונוטלשה ,םייתלשממה םיגיצנה ןיב תידדה תולת לש םילקאבו תיטרקונ
.יטרפה קשמה לש םיכמסומה וישרומו
שארב לחש ינבמה יונישב םג תעייתסמ ילכלכה םוחתב םיטרקונכטה לש םתוליעפ
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יאב ,הינמרגב רשאמ רוריב־רתיב תפרצב—הנופ אוה טעמ־טעמ יכ המודש ,לעפמה
ף תתשהל ונוצר לשב ,תיטרקונכטה חורה דצל—הקירמאב רשאמ רוריב־רתיב הפור
ר בוגה קותינה לא .הנוילעה תוירחאב קלח תחקלו תילכלכה תוינידמה דוביעב רתוי
ר בכ העודיה העפותב ןאכ רבודמו—ןוהה ןיבו לעפמה-שאר לש ודיקפת ןיב ךלוהו
ד ועב ,לעפמה תלועפל הדובעה לשו ןוהה לש הלופכה תופיפכה הוולתמ—בטיה
ח פקמ חוירה וליאו ,תילאיצוס תוינידמ לכ לש הסיסב תישענ האלמה הקוסעתה
.תויתרוסמה ויתויוכזמ לודג קלח

־ בטב להנמח לש תעדה-לע־לבקתמה ולוגליג אוה הז ונרקחמ יבגל בושחה רבדה
תה יסופד ינש ןיב לדבהה תא ,והשלכ יתיצמת חרואב ,ריבסהל הצרנ םא .טרקונ
, תוימוקמהו תודחוימה ויתוגאד תאפמ ,המוד להנמה יכ רמול לכונ ,הלא תוגהנ
ת לוכיה םג ומכ ןוצרה וב שי טרקונכט השענש לעפמה שאר וליאו ,זוחמ-לשומל
ו לש ולעפמבו קשמה לש ללוכה חותיפל הנושארו-שארב רסמתהל תילאוטקלטניאה
ם ימקרתמה םיעגמה .ןוילע ןינע הזיא לש ותורישב אצמנה לגלג קר אוה האור
ם ילודגה םייטרפה םיטסורטה ילהנמ ןיב ,רתויו רתוי תובורק םיתעל ,הפוריאב
.הבורמ תועמשמ ילעב םה ףא—םיירוביצה םילעפמה ןמ םהיתימעו
ם ימרוגה לע םירבדמ ונאשכ :לופכ גויס ןאכ דימעהל שי תאז םע יכ ונל הארנ

י לכלכה םוחתב םייטרפה םיגוחל הנידמה ןיב תיטרקונכט םילמוג־תולת ידיל םיאיבמה

ר בגתהל תודיתע ןה ונתעדלש תומגמל רקיעב בלה־תמושת תא םיבסמ ונא ירה
ת ועגונ ,ינש דצמ .הדבוע רבכ אוהש בצמ םירידגמ ונא ךכ ךותבש אלא—רתויו רתוי

ת שרופמ הדוע םויכ הקירמאב תוחתפתהה יכ ,תיברעמה הפוריאב רקיעב וניתויפצת
עתה תופידע ןכש ,לולסמ ותואב להנתהל הילע םירבדה־עבטמ יכ ףא ,תוחפ הברה
 ותואב תירבה־תוצראב ,רבתסמה לכ יפל ,בייחתת תיקשמה תובחרתההו האלמה הקוס

ן יכהש ח״וד יכ ריענ בגא-ךרד .יטסינומוקה שוגב ףא וא ,תיברעמה הפוריאבכ ףקות
 רוריבב עיבצמ יבלסוגויה קשמה לע (ס.ס.1כ.£.) יפוריאה-הנגההךוגרא רבכמ אל
.רוהט יטסינומוק ודוע קפס ילבש קשמב ולא תויעב לש ןמויק לע בר
ר שאמ רתוי בצמ לש אצוי־לעופ איה תיטרקונכטה הלועפה וניתויפצת יפלש רחאמ
ם ישנאהש הדבועל תעדונ תערכמ תובישח יכ הארנ ירה ,שוחנ ןוצר לש האצות
ם ייטרפה םילעפמב ,םייעוצקמה םידוגיאב ,ירוביצה רוטקסב חתפמ-תודמע םיספותה
ד ע ,טעמכ םוי־םוי םהיניב הלועפ ףתשל םיביוחמ ןונכיתה תודסומבו םילודגה
ם ירתוח תוירחאה יאשונש םג־המו ,םהיניב תוירדילוס ירשק םירצונ הבר תוריהמבש
— םרוקמב םייטילופ תובורק םיתעל םהש םילושכמ םתואב םילקתנו תורטמ ןתואל
ם יעיגמ ונא ךכ .רשפאה רדגבש תויתילכתהו תוזירזה ברימב םפקעל אוה םנוצרו

. דאמ ןווגמ הבכרהש תיטרקונכט תיליע קשמב תטלש השעמל וב בצמל טעמ-טעמ
ת ילכלכה תוינידמב םילודגה םידעיל תופידע תיינקהב הידיקפת שאר תא האור איה
ת לדתשמ וז תיטרקונכט תיליע יכ ףיסוהל ונילע .םידחוימה םיסרטניאה תמועל
הנבה הלגמ איה ןיא .יתרבחה וא ינידמה לע ילכלכה לוקישה תרוכב תא תופכל םג
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 תאו תילכלכה תוביציה תא הנכסב דימעהל הלולעה ,הרקוי לש תוינידמ יבגל הבורמ
ל ש ירפכ אלא תיתרבח המדיק ןכתית אל היבגל ירה ךכ ךותבו ,האלמה הקוסעתה
ת יתשתה חותיפו תועקשהה לש םיפידעה םיכרצב בשחתהב ,תרדוסמ תובחרתה
אלקה תופיאשה יפלכ הבורמ הנבה םיטרקונכטל ןיא ךכ םושמ .תיצוביקה תיתרבחה
ה ב ןיא בוש תינרדומה הרבחהש םתרכה הקומע ,ילעופה יעוצקמה דוגיאה לש תויס
י נורקע יאנתכ תוליעיה תא הפוכ איהו ,תויתצובק וא תוידמעמ תועיבתל םוקמ
.םינכרצה תושרל םידמועה תורוחסהו םיתורישה חפנ תלדגהל

ם תלועפ ירה ,תילכלכה תוינידמל דאמ תטלוב תופידע םינתונ םיטרקונכטהש ןויכמ
ב וש ונתפוקתב ,םוקמ לכמ .ינידמב רשאמ ילכלכה חטשב רתוי הברה תישחומ
ש וניא ,ינש דצמ .הלכלכהו הקיטילופה ןיב דאמ רורב דרפה־וק חותמל רשפא־יא
ת ודסומ לש םתמקהב ןידה אוהו ,םישדח םיקפא םיטרקונכטה ינפל חתופ ןוטלשה
ת ויושרה חוקיפמ טמתשהל םהל לק םינוש םימעטמ רשא ,רתוי וא תוחפ ,םיימואל-לע
.דבלב ינכט אוה םדיקפת דימת אל רשאו תוימואלה תוינידמה

־ רטסינימה־תוכשלב הצוענ םתישאר םיטרקונכטה לש םיירקיעה םיינידמה םייוליגה

ת וחתפתמ ןה תורחא תוצראב םגש אלא דחוימב תובושח תודוצמ ןה תפרצבש ,םינוי
ץ וחמ ,ליבקמ ןוטלש תווהמ ןה תובורק םיתעלו ,תרחא וא וז הרוצב ,רתויו רתוי
־ רטסינימ תוכשלל המלשהכ .תוינידמה תוערכהה לש ןיקתה ןונגנמלו םינוירטסינימל
. הלשממה־שאר לש ותורמל םיפופכה םיחמומו םייולת־יתלב םיפוג םימייק ולא תוינוי

ה יכררייהה ןמ םדיקפת ףקותב םיגרוח תוינוירטסינימה תוכשלב םיבושחה םירבחה
ו ילא םארק הז רשש רחאמ לבא ,םהלש רשה תורישב םה םידבוע ,ןכא .תילהנימה
ם יבר םהש ,םידיקפת לש םיוסמ רפסממ וררחשל ידכ םגו םיצעוי ול שמשל ידכ
— םהל שי ירה ,םניבהל אל ףא םהב דומעל לוכי אוה ןיאש ךכ ידכ דע םיבכרומו
ם ה הלא בורה־לע .םיטרקונכטל הצוחנה תואמצע תדימ~םדיקפת ףקותב תאז ףא
ן יב ,םהמ המכ .ןוטלשהו להנימה ינונגנמ תא דאמ הפי םיריכמה םיהובג םידיקפ
ה עפשה םדיב שי ,ראות אלל םירזוע טושפ וא ,םיינכט םיצעוי ןיבו טניבק־ילהנמ
.רש לש הז לע טלחהב הלוע םלקשמ םימעפלו ,ליגרה־רדגמ-תאצוי

ב ושחה טרקונכטה לש ודיקפת ,רתויב תלבוקמ ןוירטסינימה־תכשל ןיא םש ,הינמרגב
מסה ןמ קלח לביקש הובג דיקפ אוהש ,הנידמה־ריכזמ ידיב תובורק םיתעל אוה
־ יריכזממ דחא .קהבומה יטילופה לגעמל ץוחמ ראשנ תאז םעו ,תוינוירטסינימה תויוכ
ה קיטילופה לכ תא ובייחש תוארוה ו״טאנב תינמרג תחלשמל ,לשמל ,ןתנ הלא הנידמ
 תבייחמ וז השרפ התיה ליגרבש ףא ,ולש רשב ץעונש אלב הבושח הרזיגב תינמרגה
ת ירטנמלרפה הדעוול תמדקומ היצמרופניא ןתמו הלשממ .תבישי לש התטלחה
ו ז ןיעמ ,תינוירטסינימה תוכמסה דצמ הילע רערעל ןיאש לגר-תטישפ .תכמסומה
.יסופיט יטרקונכט דעצל ךרדה תא הז הרקמב הסליפ ,הליחת ונעבצה רבכ הילעש
ת ינידמה תושרה ילושב םהיתוערכה תא תופכל םילדתשמ םייטילופה םיטרקונכטה
ת ושעל םה םילוכי .תויורשפאלו בצמל םאתהב תונתשמ םהיתוטיש .המצעלשכ
םג םה םילוכי .םיוסמ ןורתפבש ךרוצב רחא וא הז רש ענכשל ידכ תחא הדוגא
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 ,תמיוסמ הלאשל םינוילעה תונוטלשה לש םתושידא לוצינ ךות םא ,תודיחיב לועפל
ם ירשפאמ וז הדוקנב .תרמגומ הדבוע ינפב ןוטלשה תא דימעהל ןויסנ ךות םאו

• ץעויש דועב .דחאכ ליעיו ןידע אוהש קחשמ םיימואלניבהו םייפוריאה תודסומה
אלקה ינידמה ןוטלשה ןמ קלח ומצעל עיקפמו תישיאה ותעפשה תא ליעפמ םירתסה
א והש םינונגנמל אוה קוקז לבא ץעויכ תוקוחר םיתעל הלגתמ טרקונכטה הנה ,יס
ו פוסבש תולשלתשה רוציל ידכ ,ול יוצרה ןוויכב םנווכלו עגרה אובב םררחשל לוכי

ת א יטילופה ןוטלשה חפקמ ךכ .תוערואמה ךלהמל םיוסמ לולסמ ףוכת רבד לש
ם הב שי ,םיימואלניב וא םייפוריא ,םיימואל־ץוח םינונגנמ .ולש העונתה־שפוח
ה רשיה העפשהה םוחתל ץוחמ םייורשו םיימואלניב םיזוח ירפ ירהש הז ןבומב ןורתי

, ירטנמלרפ חוקיפל םינותנ םה ןיא ףא םירקמה בורבו ליאוה .יטילופה ןוטלשה לש
ת ובישח תלעב תיפוריא הערכה גישהל ידכש רוכזל שי .תולק־רתיב םליעפהל רשפא
י דיל איבהל יד ,תולשממ שש לש ןהידי תא תלבוכה ,תרכינ תינכט וא תיטילופ
י טרפ תא ללכ ךרדב םיריכמ םניא םהמ המכש ,םירש השש לש דחא־הפ תעבצה
כטה םיאיבמ תובורק םיתעל .םהיתוערכה לש רתוי תוקוחרה תואצותה תאו קיתה
ת ימואלה הקיטילופל תתל ידכ ימואלניבה וא יפוריאה רושימב הערכה ידיל םיטרקונ
ל ע הלא םירקמב ךומסל םה םילוכי ,רבדב ךרוצ שי םא .םתפקשה תא םאותה ןוויכ
ונווכ תא םהיתימעל בל־יוליגב וריבסיש םע ,תימואלניבה תיטרקונכטה תוירדילוסה
.תוסומכה םהית
ש מיש ףתושמה קושה :דחוימב ןידע םוחתב ללכ דוס ונניאש ןינע איבנ המגודכ
ת ומרופיר המכ םודיקל ילכ תונורחאה םינשה ךשמ םימעפ המכו המכ קפס ילב
ת ובורק םיתעל םיניכמ םייפוריאה םיטרקונכטהש דוס הז ןיא ףא .תפרצב תוינבמ
ת ודבוע ינפב ,רצק וא ךורא חווטל ,תוימואלה תולשממה תא תודימעמה תוערכה
.שארמ התוותוהש ךרד ,תרחא וא וז הרזיגב ,ןהילע תופוכו תורמגומ
־ תוצובק הנשבגתת אלש ןמז לכ ירה ,תיפוריאה תוחתפתהה לש ןושארה בלשב
ה לועפל ףוחדל רתוי הברה תובורק םיתעל אוה לק ימואל-לע גרדב םיסרטניא
ק חודב ןזאתמ יטילופה ןבכרהש ,תוימואל תולשממ רשאמ תמצמוצמ םירש־תצעומ
יחתכלמש אוה הרקמ אל יאדו .רתוי וא תוחפ תורתסנ תועפשה ינימ לכל תויופצ ןהו
ת א ןיבהל ורהימ םה ,ןכא .יפוריאה ןויערל ףקותב םיפיטמ םיטרקונכטה ויה הל
ה רוצב "יפוריא" היהי אלש טרקונכט דוע ןיא וז העשב .ונממ קיפהל ולכויש תלעותה
ת עבונה ןוטלשה תוחפנתהב הברה תעייתסמ תיטרקונכטה החירפה ןכש ,תרחא וא וז

.םיימואלה תולובגה תא רבועה הלועפ־ףותיש לכמ
ל ש ורקיעב .ידמל תכפכפה איה טנמלרפה יפלכ םייטילופה םיטרקונכטה תוגהנתה
ם ג־המו ,םתלועפב םהל הנערפת תוירטנמלרפ תויוברעתהש םיצפח םה ןיא רבד
ס רטניאל עבמ טנמלרפה ןיא בוש תיחכונה ותרוצב יכ םלוכ טעמכ םיענכושמ םהש
. םידגונמ םייטרפ םיסרטניא לש רתוי וא תוחפ יתורירש ףוריצל יוטיב אלא ןוילעה
ם תעפשה רקיע תא םיליעפמה םייטרקונכט תודוסי םיליכמ םיטנמלרפה לכ ,תאז םע
תויורשפא ירטנמלרפה רושימב םיטרקונכטה ידיב ןתונ הז רבד .תודחוימה תודעווב
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ם ילדתשמ תיטרקונכטה הייטנה ילעב םירחבנה .ןהב םילזלזמ םה ןיאש ןורמית
ד אמ ישממ ןוויכ ,םיהובג םידיקפ םע הלועפ*ףותיש ךות ,תתל תובורק םיתעל
ה ז ןבומב .הילושב ,םצעב ,וא—תירוביצה תושרב תולת אלב ,הקיקחה תכאלמל
ן וידב םייפוריא םיניינעל הדעווה לש םייטרקונכטה םירבחה תשיג איה דאמ תינייפא
ם היתונווכ תא םילגמ םהשכ ,םנמא .יפוריאה טנמלרפה לש ויתויוכמס תלדגה רבדב
 ידמ השיגר חוקיפ תוכמס ןתמ עונמל ויה םיצורש תעדל ונא םיחכונ ,תויתימאה
* רפל קינעהל םיסנמ םהש םע ,םייפוריא*םיניינעל*הדעווה לע יפוריאה טנמלרפל
ה דמעמ תא קזחל היהת היושע הנובנה התלעפהש תושדח תויוכמס המכ הז טנמל
ל קשמ ,םיפיקעב ,ךכב הל תתלו תולשממה יפלכ םייפוריא*םיניינעל*הדעווה לש
.רתוי לודג יטרקונכט
* ילוסה חורמ ,לודגה וקלחב ,עבונ יפוריאהו ימואלה םוחתב םיטרקונכטה לש םחוכ
* כטהש הנקסמל חרכהב ונאיבמ וניא ןיידע המויק רשאו—םהיניב תררובה תוירד
ר קחמל אובמב החותפ ןווכתמב ונראשה התואש הלאשל הבושתב ,תמייק היטרקונ
ת כ וזיאל יוטיב איה ןיא ףא ,קהבומ ינידמ ןבומב תלעופ הניא וז תוירדילוס .הז

. תוליעיל קזח ןוצרל הלבקה תוטשפ־רתיב איה אלא ,רתוי וא תוחפ הרוגס הצובקל וא
א וה יכו ןוילע סרטניא תמלוה ותרטמ יכ ותימעל חיכוהל לוכי טרקונכטש העשמ
ל כ תא אצמי דימ ,םיימואלניבה וא םיימואלה םייחב תוליעיה רופיש ןעמל לעופ
ם היתוצראב רתויו רתוי הזל הז םימוד םיטרקונכטה םישענ םג ןכ .השורדה הנבהה
ו א יתרבחה םאצומב רשאמ םחור־ךלהבו םהלש תיללכה תוילאטנמב רתוי—תונושה
* יהמב םהיניב רצונה הלועפה*ףותישש הדבועה תא רתוס וניא הז רבד ךא .יעוצקמה
ם דיב ןתונ ,תונידמהו ץחלה*תוצובק ,םינוירטסינימה תא הצוחהו ,ךרוצ־תעל תור
ך כמ האצותכו ,ירקיעה םקודיצ איה רוביצה יניעבש ,םתוליעי תא ריבגמו לודג חוכ
— תיטרקונכטה העפותב רתויו רתוי שחה םלועב םלעפב ךישמהל םהל תרשפאמה איה
ן וטלש לכב תונומטה ,התוהמב תועובטה תונכסבו—ןוכנ־לא תרדגומ הניא םא ףא
.ליבקמ

דיתעה .ד
ת א ומכ ,םיטרקונכטה לש רבתסמה םדיתע לע הרצקב תוהתל ונייה םיצור ,םוכיסל
ם הל שי םיטרקונכטה לש םמויק יאנתו ליאוה .םהב לקתיהל םילולע םהש תולובגה
ת וחתפתהה תובר תוצראבו ליאוהו ,שארמ םירבד תוזחל ןתינש לככ ,עבק לש יפוא
* ונכטה ופיסוי אל עודמ ןיבהל השק ירה ,התישארב אלא הניא םיעבונ םה הנממש
ם ינבמה לכב םהלש חוקיפהו דוקיפה תודמע יוביר םע העפשהו לובג ביחרהל םיטרק
ך א ,תעדה*לע*תולבקתמ תויזחה יפ־לע .םייתרבחה וליפאו םיינידמה ,םיילכלכה
 ןמיס םוש ןיא תאז דגנכו ,אובל*דיתעל תויעבה לש תוינכטהו תובכרומה הנרבגת
ם יססובמה ,רתוי םייטרקומד תונורתפ תבוטל ןוטלשה לש ושוניאל המגמה ךופיהל
.רוביצה יניינע לש םלוהינב חרזאה לש רתוי בחר ישממ ףותיש לע
ךמ היהי ,היטרקונכט רמולכ ,רטשמו הטיש םיטרקונכטה ושעייש ידכ ,םוקמ*לכמ
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ר פסמ ינפב ונא םידמוע הז עגרב .םינושמו םינוש םיאנת לש ףוריצב ךרוצ םתסה
ם תארשה םיבאושו תוליעי לע םידקוש םהו םתמעפמ תחא חורש םידיחי לש םיוסמ
ם יספות הלא םידיחי .ןוילעה סרטניאה לש (הרורב הקווד ואל) תמיוסמ הסיפתמ
, תוליגר־יתלב הלועפ תויורשפא םהל םיקינעמ םהלש םבצמו םייללכה םיאנתהש
ת ללוכ הפקשהל םילגוסמ םמצע םיאור םהש םושמ ןתוא םילצנמ םהו ,רתוי וא תוחפ
ם ירידגמ הלא םישנא ןיא תובורק םיתעל .םיינכט םיניינעב תקפסמ הטילשב םיניוצמו

ה ירוגיטק ינבכ ךכמ תוחפ דועו ,םיטרקונכט תניחבב םמצע םיאור םה ןיא ,םמצע תא
ה ניאו יתתיכ רשק הנניא ןיידע םהלש תידדהה תוירדילוסהש ונוריעה רבכ .תדחוימ
ת וירחאל הנבה לכ םהל ןיאש ,םיטרקונכטה לש רהצומה םזילאודיבידניאה תא תרתוס
ם הינמיסמ ןה תישיא תוירחא תשגרהו תולת~יא ,תיכררייה תוריח ירהש ,תיתצובק

.םייתוהמה
ה לועפב םיקפתסמ םיטרקונכטה ,יחכונה בצמב רתויב בושח ונל הארנה רבד ,ףוסבלו
א יבהלו ומוקמ תא סופתל םתנווכב היהיש אלב ,ולצב וא ינידמה ןוטלשה ילושב
ת ורשפא ללכמ איצוהל ןיאש ירב .תיטרקונכטה היצקנו׳פה לש היצזיטילופ ידיל ךכב
ת וחתפתה דיתעב םהילע הפכי תעד־ילבב רתוי וא תוחפ םדי־לע םקוהש ןונגנמהש
ם ייתניב .השדח לשמימ תטיש לש התמקהל רמולכ ,היטרקונכטה לא םפחדיו תביוחמ
.החותפ וז הלאש ריאשהל ונא םיאשר
ם יחיטבמ םהש תוליעיה .םיטרקונכטל םימיוסמ תולובג לש םכרעב טיעמהל םג רוסא
. דימת תע לכב תלד לכ חתופה ינידמ אלפ־חתפמ הזיא ,םהיבגל ,הנניא בחרה להקל

 תובוגת רחא יבש םיכלוה םהו תוליעיל תופידע םינתונ םימעה ןיא םהב םיעגר שי
ה בורמ תוקפאתה תולגל םתסה־ןמ םיבייח םיטרקונכטה .רתוי וא תוחפ תוישגר
ו א ,םנוצרב שי יכ םשורה תא ררועל ילב ,הדימה לע רתי טלבתהל אלב לועפלו
ה דימב אופא היהי יולת םדיתע—תירוביצה תושרה לש המוקמ תא סופתל ,םתלכיב
.יגולוכיספה םנורשכבו םהלש תוניתמה חורב הבר

 וגהנ וליא .לקשיהל םינתינ םניאש םימרוג הב ןיאש תיטילופ תוחתפתה ךל ןיא
. הירוטסיהה ךלהמ תא "לעתל" היה רשפא רבכמ ירה ,ילנויצאר חרואב דימת םימעה
־ לעש םינונגנמה תא אל ףא ,םילודגה םיינידמה םייונישה תא תופצל לוכי שיא ןיא
, זא ויהי םייופצ םיטרקונכטה .תולודגה תוערכהה ,םיעגר םתואב ,הנלבקתת םהיפ
ת ולודג תויממע תועונת ןתוא ידי־לע ףחסיהל ,םירחאה םייטילופה תוחוכה לככ
.תוערואמה קיפא תא תונשמו םיפלקה תא םעפב־םעפכ תופרוטה



םיריש ינש :יבהז סקלא

םימותי ונייה ול

בלאנ אל וניבא
ף דרנ אל וניבא
ןולא אל וניבא
דטא אל וניבא

אל יללא
ם ימותי ונייה

רזה אבש דע

ק צומ וניא אוהו
ם ורג וניא אוהו
ם ותר רוש אוה ןיאו
סבומ רפ אוה ןיאו

ה\ד אוהו
בס ונידליל

ו ב ןנובתהל תובךה ידכמ ףוקש
תוורל ידכמ לולצ
ורתימ לע טלפל ידכמ םוגע
שבחל ידכמ עוצפ

ברק אל ונתאמ שיאו
ןבה קר
."בבוש אוה המכ" :רמא

¥

םירה? ונב םע הלע אל קחצו
ל וח?ה תונמרא תא בהזה תיצה? תואךל
באומ לש
ש משה ינ? םדקמ אוה ויתפוק לע תיוגזב
.ובג לע הדורז השא תוכמ

ה לאה לצ? ונ? ףתכ לע ןעשנ קחצו
ם ינאהה תולע? םדאה רועב? תוארל
תולוחלש
ויניע תא תופולק קלי תופינק
.ויתופכ חלוש בוש ןתמונת תעירק דחפ
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1שוריגל תודרמ ןיב :ישש קרפ

ה נומא ךותמ םיברעו םידוהי ןיב הלועפ־ףותישל הוקתה ,"םזיבושיי״ה ןיב ׳הככ
. פ.ק.פ תא ךופהל םיצמאמה ,"היצזיברע״ל הפיאשהו—םהיניב הוחאה תורשפאב
, הגלפמה ייח 20־ה תונש עצמאב וכיפ ,יגולואידיאה הנכתבו הבכרהב תיברע הגלפמל
. ץוחמו תיבמ תוליעפ תקקושה ךא ,יברעה בושיהמ השולתהו ידוהיה בוחרב הדונמה
. פ.ק.פ לש הלוק יכ ונל היה המדנ ,הברדא ? ונביבס קירה ללחב ונשגרה אל ללכב
.הביבס םילהנתמ םיחוכיווה בורשו לכב עמשנ
ו שער ,תרתחמל הקחדנ .פ.ק.פש ףאו תורדתסהה ןמ האצוה היצקאר׳פהש ףא ,םנמאו

ד ע םילעופה*תוצעומו תויעוצקמה תודוגאה ןמ ,ידוהיה בוחרב תובישיהו תופיסאה
ו ארקש יפכ ,"םיספומ״ה לש םהיתוקעצו םהימואנ לוקל ,םירחבנה־תפיסא תואילמל
ם רפסמ ףרח םש םימיקמ ויהש תוירורעשה ןמו ,םירנויצקאר׳פהו ,םיטסינומוקל זא
ך שמנ ,תובוחרה תונרקבו הדובעה־תוכשלב ,םכותבו םילעופה־יחבטמ דיל .לטובמה
ז א לש םיטסינומוקהו םירנויצקאר׳פה .םימעפל תורגת הוולמ ,ינשערה סומלופה
, הריוואה תא למשחל ידכ רוביצב םתעפוהב היה יד :ילמשח םרז ויה םינועט ומכ
ע משנ אל יברעה רוטקסב .ידוהיה בוחרב הז לכ .תוטטקו תובירמ ,םיחוכיו ררועל
ת ויאשח תופיסאב וא םיטעומ הפק־יתב לש תוקחורמ תוניפב ,שחלב אלא םלוק
 תודוה הז היה ירה ,הלאה םירצה םיגוחה תרגסממ םעמש אצי םא .םיפתתשמ־תולד
— תיברעה תונותעב דה אצמש ,ידוהיה בוחרב להנתהש יטסינומוק״יטנאה שערל
ה תיהש תובורמה תורבוחהו םינולעהש הדימבו—"ןיתשלפ״ו "היברע-לא העמא׳ג״לא"
.םהילא תועיגמ ויה םיברעה ןיב הציפמ .פ.ק.פ

תירפכה םילשוריב
 ,ןהה םינשה לש ,טעמכ תירפכה ,המודרה םילשוריב .הפיחבו ביבא־לתב הז לכ
ם ש היה הנוש היצקאר׳פהו הגלפמה ירבח לש ישונאה רמוחה .יסחי טקש ררש
י נויצ־יטנא ,רמרוממה רנויצקאר׳פה לש ירוקמה סופיטה .הפיחבו ביבא־לתב רשאמ
ן טק היה םילטבומה רפסמ םגו ,םילשוריב תוחפ חיכש היה ,טסינומוק רשאמ רתוי

ה גלפמ־ירבח הברה .(הלטבאמ העבנ תורירמה רקיע ירהו) םירחא תומוקמב רשאמ
בחל םיישיאה םהירשק תא וקתינ אל םהו ,םש "דודגה״־תגולפ לע ונמנ םילשוריב
רעונה םג .םחורדורומל התיה תירנויצקאר׳פה תואנקהו םיטסינומוק־אלה םהיר
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ר שאמ היה הנוש םילשוריב הגלפמה־יליעפ ברקב בר היה ולקשמש יטסינומוקה
ר בוד ,תוחפ יתתיכ ,יטסינומוק־אלה רעונל רתוי חותפו רושק ,הפיחבו ביבא׳לתב
, רנבא ,הלטס ,הדמחנה קינרטילס הכרב החונמה ןוגכ םיסופיט :ביבחו זילע ,תירבע
, .פ הדוהי ,ץולח ,(יתפרצה םירזהךויגלב םש־יא ומלענ ויתובקעש) ןצינ .ל ףסוי
.םירחאו

ה ל ויה ,תנגרואמ התיה איה .דבלב ילמרו׳פ היה םילשוריב היצקאר׳פה לש המויק
, ןייטשניבור ,2(חלג) לסוי ,ןיקרובד ןוגכ םיעודי םיגיצנ ףא ,ימוקמ דעו םגו םירבח
ת וברבש ביבח יממע סופיט ,ןמנמשהו ץוגה סקנימו עבצה םרק .רפ ,רטטשדנרב
ת יטסינומוקה הגלפמה לש הווסומה הגיצנל היה ,ץראה ןמ ושוריג ירחא ,םימיה
ת ישיא הרבסהב קר האטבתה תישממה םתלועפ םלוא .דועו ,זדול ריעב תינלופה
ת ודוגאבו םילשורי לש םילעופה־תצעומב .היצקאר׳פה לש הלומעתהתמוח תקולחבו

ל פרד דמע השארב דשא ,"תילאמש היציזופוא" ידי־לע הלועפה הלהנתה תויעוצקמה
ת ערכמ העפשה התיה םהל ,הגלפמה ירבחמ אלש ,"דודג״ה לש לאמשהמ םירבחו
ה יה ומצע לפרד .זא לש ימלשוריה ןוירטילורפה דראגנווא ,םיתתסהו םיבצוחה תדוגאב
ר רועמ היהש קהבומ טסינוטרופוא ,ויתפש לע ידימת ךויחש ,תוירבל־חונ ,ןותמ שיא
ד רוי וניא וכויחשכ ןהל בישקמ היה אוה .הגלפמבו היצקאר׳פב ודגנ תורמ תונעט
ד וע ןויצ־ילעופ ןקסע ,היה קיתו הגלפמ־שיא .הנותמה וכרדב ךישממו ויתפש לעמ
.הכבשל םיעצמאהו תרוקבה ךרע עדויו םיסיסכט דמולמ ,היסורב
ן הכל קיפסה ותאצ םרט .1929 לש תוערואמה ץורפ ינפל ץראה תא בזע לפרד
ם זינוטרופואב םורגל ךכ ךותבו היצקאר׳פה לש יצרא ריכזמ לש ינכפהמה דיקפתב
• ילש בלש" לע זירכהש ןרטנימוקה תדמע דגנ ובציתהב ,הגלפמה זכרמל םיישק ולש
ט עמ אל ,יטסינומוקה לנויצאנרטניאה לש לעופה־דעווה טקנש הדמע התיה וז ."יש
 ותירבךב—ןיראכוב יאלוקינ ןיבל ןילאטס ןיב ךלהו זא בחרתהש דוריפה תובקעב
ה סרג וז הדמע .םהירבחו ביינמאק ,בייבוניז—יקצורט דגנ המחלמב רתויב ליעיה
• אקה לש בוצייה תפוקת ,"ינש״ה בלשל דוגינב—"ישילש בלש"—ינכפהמ לג אבש
• שהב יטסינומוקה לנויצנארטניאה לש תיששה הדיעווה הזירכה וילע רשא ,םזילטיפ
ל ש תוערפה תכרעהב לטובמ אל דיקפת אלימ הז הדמע־יוניש ,בגא .ןיראכוב תעפ

" ישילשה בלשה" ידיסח .ןרטנימוקה ידי־לע יטסילאירפמיא־יטנא ערואמכ 1929
, תובשומהו ,םלועה םנמאש חיכוהל ידכ ,בר ללש יאצומכ הלא תוערואמ לע וטע
ם ינש רובעכ ,יל עדונשכ ינזא״עמשמל יתנמאה אל 3...תוכפהמ לש ןדיעב םייורש
ב לשב ריכהל הצר אלש שיאה ,טסינוטרופוא לש םופיט־בא ,הז לפרד יכ ,תובר
ל בא .לסוח הללגב רשא המשא—תדמתמ הכפהמ סרוגה ,םזיקצורטב םשאנ ,ינכפהמ
.םהה םימיב האילפ ררועש דיחיה ,עודיכ ,היה אל והרקמ

שדו ק ה־ריעב תינכפהמ היצריפסנוק
ת עונת" לש ימלשורי חסונ ,"תילאמש היציזופוא" שארב לפרד דמע ,רומאכ ,ינמזב
לש החולש שמשל התיה הכירצ וז היציזופוא .הנממ רתוי דוע הנותמ ךא 4,"דוחיאה
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, חשק דיקפת הז היה .התא רתי-תוהזמ רמשיהל הז םעו ,תורדתסהה ךותב היצקאר׳פה
ו ז .הפירח תוינוציקל היצקאר׳פה תאו תוניתמה ברימל היציזופואה תא ףחדש
ה לש תינצקועה תרוקבה לעו ,תרתחמב םג ולו ,המויק לע רתוול התצר אל הנורחאה
.תורבוחו םיזורכ ,םינולע ידי־לע ,בתכב רקיעב עימשה התואש ,תורדתסהה דגנ
, רתויב םייביטימירפ םיאנתב הלופכישו וז תורפס תכירעב בר ןמז הלבמ יתאצמנ

ה יה .ל ףסוי לש יפרגילאקה ודי׳בתכ קרו ,ונל התיה אל הביתכדונוכמ םגש ןוויכמ
י ל ןמדזנשכ םג ,יתפתתשה אל תורדתסהה תופיסאבו םייבמופ םיחוכיווב .ונליצמ
ם ע דחי יתרג .ידמל הנושמ ,תינדפק היצריפסנוק לע יתרמש .ןהב חכונ תויהל

י תייה ,םהה םימיה לש םילשוריב רתויב תורכומה תויטסינומוקה תויומדהמ ,הטוינא
ם ג אלא היצקאר׳פהו הגלפמה ירבחל קר אל םיחותפה םיגניטימבו םיגוחב עיפומ
ם ירקבמ ויה םהו םילשוריב םיעודי םיטסינומוק לצא רקבמ יתייה םג ,םהירכמל
ר שאכש איה הדבוע .ירמגל הרקע וז הנושמ היצריפסנוק התיה אל תאז ףרח .ילצא
ם יטסינומוקה לע חוקיפב וקסעש םירטושה ןמ דחאל ףא רכומ יתייה אל יתרסאנ

ב וקיעל ,םתסהךמ ,סחיל שי וז הדבוע ךא .יתוא ריגסהש רוטקובורפל טרפ ,םילשוריב
.ילש היצריפסנוקה תוישממל רשאמ רתוי ליעי־יתלב

י לוימ םינשה תשולשב .ונתריד תא תופוכת םיפילחמ ונייה וז היצריפסנוק ףקותב

' סיטר" תוביבסמ ונלגלגתה ךכו ,רדחל רדחמ םימעפ שמח ונרבע 1928 ינוי דע 1925
ם וקמה .םכש-רעש חכונ הקיתעה ריעה תמוחל דע ,"לאלצב" ןואיזומ ירחאמ "ןוב
 ןויגהה תרוש יפל ,התיה הנותנשו םיטסינומוקה וזכרתה הב הביבסהמ קחורמ היה
. דימתמ חוקיפל 3,שיפ ידי־לע ונילא ועיגהש םייתלשממ תורוקממ תועידיה יפלו

י תיבב ,הזכ םוקמב םיטסינומוק רחא שפחל הרטשמה תעדב הלעי אל יכ ונבשח בושח
ם ימיה יאנתב ,םנמאו .טלקמל ונל ונרחב רשא תישבחה תורירגשה דיקפ דחא לש
ם יניזאומה ויה ותואש םוקמב םזינומוק שפחל ידכ בר ןוימד היה שורד ,ץראב םהה
ה ליגרנה תא תחנב םינשעמו םכש־רעשב םיבשויה ןיב ,ןארוקהמ םיקוספב םיאלממ
.הלילב תרחואמ העש דע

־ םוקמל םנכנ ברעב דחא םוי הנהו םוקמב ונבשיתה זאמ םימי עובש רבע אל
י ברעה בוחרב השענה לע ונלש םיעידומה דחא היהש 6 תורייבמ ידוהי ותוא ונחטבמ
. ויתועידיו ויתוריש ךרע תא תולעהל ידכ ,םהב ראפתה ףא ומצע אוהו ונל םיעודי
י תייה תיברעה תוירוביצב השענה לע תויעובשה תוריקסה תא ונממ לבקל תנמ־לע
ם ינומילו םיזופת יחלפ לכואו הדנומיל ומע התוש—! היצריפסנוק וזיא—ותיב לא אב
ך א ,אילפהל תופי םייניעו םינידע םינפ תלעב השא ,ותייער ידי־השעמ םיקתוממ

.רתויב רשב־תדבכ
ב יכרמ ,המוק התואב תורחאה תותלדה לע קופדל ילב ,ונרדח לא רשי סנכנ אוה
ם ידעצב ,םילשורי תא התסיכש ברעה תילולפא תורמל תובעו תוהכ םייפקשמ
ד וס־רמושש שיגדהל רמואכ ,ישלב טרסב ומכ ירותסמ חרואב רוחאל טיבמ ,םייטא
, הפוחד—העידי וזיא יל רסמ אוה .ירוגמ־םוקמ ול עדונ ןייאמ רמולמ רמשנ ךא ,והנה
ל כב ויתדביכו יתגלבה ךא ,רוקיבה ןמ יתעתפוה .ינורכזב רמשנ אל הנכתש—ותעדל
ידכ ךכ לע תוהתל היה יד .ול העודי יתבתכ ןיינמ ויתלאש אל .תיבב היהש המ
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ר תויב םיאתמ היה היצריפסנוק ימעטמ יתרחב וב רשא הזה םוקמה הקוודש חכויהל
ח ותפ שרגמ ערתשה םישבחה תיבו םכש־רעש דע םירגנואה־יתבמ יכ ,בוקיעל
.קוחרמל תיארנ התיה וב העונתהש
ע יגהל ידכ לק רוהריהב היה יד םלוא ,ונירוגמ״פוקמ תא ףילחהל ונבשח הליחתכל
ו נריגסהל ללכ ןיינועמ אוה ןיא ירה עידומב ונל היהש ןומאה־יא לכ םעש העד ללכל
 ףסונ רדח ונרכש ןוחטב“רתיל קרו ,ונעגרנ .הגלפמל רשקה ןמ חיוורמ אוהש ןמז לכ
ו יהש זכרמה־ירבח ליבשב ,הובג רתוי המוק יצח—! היצריפסנוק וז םג—תיב ותואב
 ביבא“לתב ומכ ,םילשוריב :רתויב הדיבכה אל תפסונה האצוהה .םילשוריל םיאב
.םייספא ויה תוריכשה״ימדו ,ריבכמל םיקיר םירדח זא ודמע ,הפיחבו

.יתרסאנ רדח ותואב הקווד

ר וי ט ק ו ב ו ר פ ה

ת לד לע הרטשמה הקפד ,1928 לש ביבאה ימימ דחאב ,תומדקומה רקובה תועשב

י נשו רגנאל ןיצקה וסנכנ רדחלו יתטיממ תדרל יתקפסה אל .םישבחה תיבב ירדח
ם ג םהה םימיה גהנמכ ,הלוענ התיה אל תלדה יכ ,תוכחל וכרצוה אל םה .םירטוש
ה יה ,רטוש ידמב ,ינשהו תיחרזא שובל היה םירטושה ינשמ דחא ."םינכפהמ" לצא
י רבדל הקווד בשק^בור בישקמ אוהשכ תופוכת יתיאר םימוטאה וינפ תאש רוחב
" קינדודג" הז היה .םילשורי ירהבש תושוטנה תובצחמב םיכרוע ונייהש םיגניטימב
ם ודאה טנבאב יבלרהמושת תא וילא ךשמ דועש ,ץיוורוג וא ,ץיוורוה םשב דחא
* םימיב םילשורי לש תבכרה־תנחתב םילבסה־תצובקב ותדובעל רכז ,ול ראשנש
ם דעבו ,"הנגה״הו ל״צא דגנ המחלמבו לוגירב שיאה ךבתסה םימיה תוברב) .ורבע
.(וייחב םליש
ה תיה הב רשא ןחלושה תריגמב המונצ תרבוח אלא ואצמ אלו ושפיח םירטושה
ה דיקפת ףקותב ,"המודאה הרזעה" לש ימלשוריה דעוה תוטלחה תא תמשור הטוינא
ה פיצ ,ינריכהש ,אוה .הז שולק רמוחב קפתסהל לוכי אל ץיוורוג .דעווה תריכזמכ
ר דחה תוניפ לכב בבותסה אוה .וידקפמל רבכ חיטבה םג הארנכו ,הזמ רתוי הברהל
, םיבשומ ושמישש םיזגראה תא לטליט ,םילדה הטימה ילכ תא ךפהו בשו ךפה ,ןטקה
. סרח הלעהו ,רדחל הסינכב הנטקה הרטזוזגה לע דמעש דולחה הפשאה־חפב רבנ

ה ליבח ,הקעמה לש לזרבה*םפ לא קד לבחב הרושק ,התיה היולת חפה ירחאמ שממ
א ל אוה ךא ,ץווכתמ יבל היה המש ץיוורוג שגינש תמיא־לכ .תיברעב םיזורכ לש
ה שענש המב לכתסהל ידכ רטושכ ונויסנו ולכש תופירח ול ודמע אל .לבחב ןיחבה
ת א האצמ ,ןכמ־רחאל םירופס םימי רסאמה ןמ הררחושש ,הטוינא .הקעמה ירחאמ
ן יע ומצע םא .הב ןיחבהל אלש ולכי אל הטמל ורגש םישבחה .המוקמב הליבחה
.עדא אל—רבדב ןינע םהל היה אלש וא ןווכתמב
ה ארה אל תיחרזא שובלה רטושה םג .דאמ ילמרו׳פ סחי ןינעה לכל םחיתה רגנאל
־ תנחת לא וילא תווליהל ןיצקה ונילע הויצ שופיחה םותב .רומאכ ,תדחוימ תוליעפ
רוטקובורפה .ונילע חקפמ ץיוורוג דועב המידק ודעצ ינשה רטושהו אוה .הרטשמה



טסיל ןמחנ104

ה כחמה זגור בלככ ,דחאכ הכובמו םעז יאלמ םיטבמ וגב חלש ,רעסנו שגרנ היה
י נתמב ועורז שיא ונבליש הטוינאו ינא .רתויב ונילא ברקתהל זעה אל ךא ,שנועל
, רוטקובורפה תא רתוי דוע זיגרהל ידכ ונצצולתהו ונקחצ ,דימת ונכרדכ ,ותוער
ת ונכפהמ בורמ םא ,ללכ ונגאד אל ,תמאבו .ונומכ םישנאל האי ךכש תוארהל ידכ םגו

.ןויסנ רסוחמ ,דלונה־תייאר רסוחמ טושפ וא
.הנושאר תינכפהמ שא־תליבט ,ןושארה ירסאמ הז היה

הרטשמה־תנחתב חוכיו
. קיר רדחב ונשפנל ונבזעו םירעש־האמ לש הרטשמה־תנחתל ונתוא איבה רגנאל
 ביבס וניניב חתפתהש חוכיווה תא רומגל ונקפסה קחודב .םש ונראשנ בר ןמז אל
ה תנעט .המצע לע "עשפ״ה תא לוטיל התצר הטוינא .ונרדחב האצמנש תרבחמה
ה רמש אלש איה התמשא ףוס~ףוסשו ,הל רשאמ רתוי יל הקוקז הגלפמהש התיה
ה דלס השפנש איה תמאה .חותפ םוקמב תרבוחה תא החינהב היצריפסנוקה יללכ לע
ה תיה הריתי היצריפסנוק לכו—רמול תגהונ התיהש יפכ /׳הריתי" היצריפסנוקמ
ת א תוצרל הטוינא השקיב ,התעדמ הב רוזחתש ילב .תונדחפל טעמכ המוד ,היניעב
, ןורחאה עגרב חיכוהל יל היהי לק יכ ,יתונעט תא לבקל הנאימ ,השקעתה איה .הנווע
י תייה חרכומ .הב םושרלו תרבוחל יארחא ינניאשו ידי־בתכ הז ןיא יכ ,טפושה ינפל
ח ווצלו ,ימלשוריה דעווה ריכזמכ ידיקפת ףקותב ,הגלפמהדועמשמ תא הילע ליטהל
.הריקח לש הרקמב ,תרבוחל תוכייש לכ שיחכהל הילע
, ונינש תא םישאהל ידכמ היה לד ונרדחב אצמנש רמוחה .יתרזעל האב הרטשמה םג
ה ררחושו ןודנב הטוינא הרקחנ אל וליפא ירה יב עוגפל התיה תניינועמו ליאוהו
א לכה־תיב להנמ היהש ילגנאה םע םיפירח םירבד-יפוליח ירחא ,רפסמ־םימי רובעכ
 הטוינא) הבש יתודליה דיה־בתכו תגעלנה התפש לע ,המונצה תרבוחה .םילשוריב
ה חכוה השמישו ילש הזרכוה ,(זא העדי אלו טעמכ התואש הפש ,שידיאב המשר
י תייה אל ינא םגו ,ןינעה תא קודבל וחרט אל טפושה אלו הרטשמה אל .ידגנ

.דומעא דוע םהילעש םימעטמ ךכב ןיינועמ
, "הלשיק״ה דקפמ לש םהידרשמל תופוכת יתחקלנ םנמא .ללכ יתרקחנ אל ,השעמל
ל ש יללכהדוקפמה לא וליפאו ,(ופי בוחרמ םיסורה־שרגמל הסינכב) .יד.ייא.יםה לש
ת וארל ילב יתאבש תמועלכ יתייה רזוח בורה־לע .טסרהדורב רו׳גיימה ,הרטשמה
, םש :םיישיא םיטרפב הריקחה הקפתסה ךכל יתיכזש םיטעמה םירקמב .רקוח ינפ
ה דמעש איה וז הנורחא הלאש .ץראל הסינכה יאנתו ןמז ,הדילה ךיראתו םוקמ
ע נכושמ .עודמ יתנבה אל הליחת .הב קרו הב וקפתסה םימעפלש ,תוריקחה זכרמב
י ל הלגתנ רבדה רשפ .םזינומוקה דגנ טפשמ ךורעל תניינועמ הרטשמהש יתייה
וגמ הרוצב התדבתה יתיפיצ ול רשא טפשמל רשקב יתינכתש ירחא ,ןמז רחאל
.שממ תכח
י לב ץראל יתעגה ,םיקוחדה םיטקיפיטרסה ימי ,םהה םימיב "םיצולח״ה ןמ םיברכ
,תודסומה תצעב ,יתמשרנ םהמ םיברכו ,ידעלג־רפכו תורייב ךרדב ,הסינכ-תרשא
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ה עטמ ינורכז ןיא םא ,1924־ב ךרענש—תיאניתשלפ תוחרזא תלבקל םושירה תעב
ף יסוהל ילע היה ךכ םשל .הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל דוע הצרא אבש ימכ—יתוא
ת יטמוטוא תוכזל םגו תיקוח הסינכ חיכוהל ךרוצה ןמ רטפיהל ךכו יליגל םינש רפסמ
ת וחרזאה־תדועת תא םלוא ,ישוק אלל ואצמנ ךכל ושרדנש םידעה .תלחוימה תוחרזאב
מנש הדיחיה תוהזה־תדועת ,םושיר־תדועת קר התיה ידיב .המדכושמ יתאצוה אל
ב ושו הנושארה הריקחב ינממ החקלנ וז הדועת .תורדתסהה סקנפ םע דחי ,ידיב האצ
.היתיאר אל
ט פשמל הנותנ התיה יבל־תמושת .הז ןינעל תובישח יתסחיי אל הליחתב ,רומאכ
ם יטסינומוקה תופידר דגנ יטילופ טפשמל ךופהל יתיצר ותואש ,ךרעיהל דמועה
/ ׳המודאה הרזעה" לש ירטינמוהה הלעפל תמוסרפ תושעל !אלכה-יתבב רטשמהו
י תייה בהלושמ .יקוח םויק תוכז הליבשב עובתלו התבוטל להקה“תעד תא ררועל
ל ש תינכת ןיכה ודצמו ,בר קופיסב וידי תא הילע ךמס הגלפמה־זכרמ .וז תינכתל
.טפשמה תארקל הבחר תירוביצ הלועפ

םשור אללו הריקח אלל טפשמ
ם ישנא אלמ םלוא לע יתמלח רהוסהיתיבב יבכשמ לע .ןידה־םויל יתיכיח חור־רצוקב
ן וגכ ,ילא םיחולשה המכסהו קופיס יאלמ םיטבמ לע ,ירבדל המח הדהאב םיבישקמה
י נפב ימואנ תא ןיכהל ףרה ילב דקש יחומ .םיגוחבו םיגביטימב םיתיאר םעפ אלש הלא
ק זח היה תימצעה־הרימשה רצי .םיינכפהמ תווחמ לש דיסח יתייה אל יעבטמ .טפושה
ה קיטסימה תריוואב ,ןהה םינשה יאנתב לבא .ינממ ופרה אל םיילנויצאר םילוקישו ,יב
, הרובג ישעמל לגוסמ ןדחפ םג היה ,"םלוע־יפיס תשערה" לש הזאטסקאהו תינכפהמה
ה רק ךיא קוידב תעד ילב ,םירעוס תוברקב םירוביג םיכפוהה םיטקש םישנאל המודב
ה רורב הרכה ךותמ ,שנוע לכ ילע לבקל טפשמה ינפל דוע יתייה ןכומ ינא .רבדה
.חרכהב תאז םורגי טדנמה־תונוטלש דגנ ףירחה ימואנש
 היה אלש ןויכמ .רתויב תכחוגמ הרוצב ,רומאכ ,ודבתנ תוינכפהמה וניתינכת םלוא
י טפשמ תא ךופהלו "המודאה הרזעה" לע אלא ילע אל ןגהל םיכסיש ןיד־ךרוע ונל
י דיב ןינעה תא ריאשהל הגלפמה לש יזכרמה דעווב טלחוה ,ןוטלשה דגנ טפשמל
ד ועב הגלפמל עידוא ינאש םכסוה .ינימיל בציתת יאדווש רוביצה־תעד לע ךומסלו

ה יה וניניב רשקה .להקה בל־תמושת תא וילא בסהל ידכ ,טפשמה םוי לע דעומ
ר הוסה-תיב תלהנה םלוא .תאז תושעל ידיב תוהש היהתש וניויק הווקו ,ימוימוי
ה רסמ רקובה תרחמל ךרעיי יטפשמש העדוהה תאו—דיזמב וא גגושב—המכחתה
 יאובב .ץוחה לא רשקתהל תורשפא םוש יל התיה אלשכ ,רוקיבה תעש ירחא יל
י לומ .םדאמ קיר םלואה תא יתאצמ ,רהוסה-תיב לומ ,םיסורה־שרגמב טפשמה-תיבל
ל ע תחנומ התיה הללמואה תרבוחה .םירטוש ינש ידדצלו חונמה ןונבל טפושה בשי

, רסאמ שנוע יליבשב שרד ,ירבע םוגרתב םיעטק הנממ ארק עבותהו ןידה־תיב ןחלוש
ט ילקרפ יל ןיאש טפושה תלאש לע תונעל יתקפסה אל .ץראה ןמ שוריג רקיעבו
ןעוטו דמוע גרבנדירפ ןידה־ךרוע ידידי תא ינא האור הנהו ,ימצע לע ןגא ינאשו
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— יניד־קספ תא איצומ טפושה תא עמוש ינא רבכו יתכובמ הפלח אל .ןונבל רמ םע
ם יכשומ םירטושה רבכו—קוחכ םשרנ אלש ןוגראל תוכייתשה דעב רסאמ שדוח
.אבה טפשמה לע תולוק״ילוקב זירכמ ןידהרחיב שמשו האיציה לא יתוא
 הריירקב ירוטסיה םוקמ תויהל דעונ ינוימדבש ,םלוא ותואמ יתאצי שאר־יופח
ה גלפמלו ,םירופס םיעגר ךשמנ טפשמה לכ .קיר היה םיסורה־שרגמ .ילש תינכפהמה
ט פשמה לע עדי םנמא גרבנדירפ ןידה^דרוע .ומות ירחא תודחא תועש וילע עדונ

, ךכ רבדה ןיאש הארשכ .רחא טילקרפ יל שי יאדווש בשח אוה ךא ,םייקתהל דמועה
ל ש ותשירדכ טפשמה תא תוחדל הצר אל טפושה םלוא ׳הז דיקפתל ומצעמ בדנתה
ר תונ אל .תובר תווקת הגלפמה התלת ובש ,יטילופ טפשמ ונצמחה ךכ .גרבנדירפ
א ל שוריגה תעיבתשו ,הפוצמה ןמ לק היה שנועהש ךכב םחנתהל אלא ירבחלו יל
.וכלהו םייביטרטסינימדאה םישוריגה וברש םימיב בושח ןוחצנ הז היה .הלבקתנ

ש מתשהל תושדח תוינכת ,רהוסה־תיבב ילצא םגו ,הגלפמהדכרמב וחמצ רהמ־שיח
ב ושייבש דוערדמ ,םישוריגה דגנ עסמל ןונבל טפושה רציש הז יטפשמ םידקתב
ת יללכה העיבתהש העדוה יתלביק ינאו םימיה וכרא אל .םהל תודגנתה התיה ירבעה
ט פוש ינפב שדחמ ךרעיי יטפשמשו ןונבל טפושה לש ןידה־קספ לע רועריע השיגה
ם ולשה״טפשמ לש םידקתה לע ןגהל התיה השדחה ונתינכת .יזוחמה טפשמהדויב

.יזוחמה טפשמהדויב ינפב
. ןונבל טפושה ינפב טוקנל ונרמאש וזל תדגונמ ,השדח הקיטקט הדבוע ךכל םאתהב

ט פשמה־תיב טפוש תא םייטילופ םיקומינב זיגרהל אלו קותשל ילע היה םעפה
י לע אל הנגה :גרבנדירפ ד׳רע ידיל הרסמנ יתנגה .ילגנא היהי יאדווש ,יזוחמה
.םולשה־טפשמב שוריגה תעיבת תייחד לע אלא

ילגנא טפוש ינפב
ט פשמהדויב לש הינשה המוקב ילגנא טפוש ינפל יתאבוה יאמ שדוח לש דחא רקוב
, לארשי־ץראב ןוילע־טפוש תויהל דיתעש ימ הז היה .םיסורה־שרגמבש ןינב ותואב
, הרטשמה־חקפמ םע חחוש טפושהו ,יטילקרפ רבכ בשי םלואב .דגלפוק טפושה
ך א ,םוקמה ןמ שיח קלתסהו טבמב יתוא הכיז אל ףא הלה .טסרהדורב רו׳גיימה
ן ויזחה הרשה ,ידיל בשיש ,יטילקרפ לעו ילע .יטפשמ לע הבסנ החישהש קפס היה אל
ע דוי־ימו ,יתערל טפושה לע ץחל הרטשמה־חקפמש ונייה םיחוטב .אכודמ חור־בצמ
ד והל לכונש ילב וינפל הלעה תיטסינומוקה יתוליעפל עגונב םיידוס םיקומינ הזיא
ם קיר בישי אל ילגנאה טפושהש ונייה םיחוטב ילש ד״הוע םגו ינא םג .םהינפב ןנוג
ד וע ץרחנ יניד השעמלשו ,ותוכלמ־דוה תורישב הרטשמה לש יללכה־חקפמה ינפ תא
.טפשמה תלחתה ינפל
ו זכורש ,עבותה לש וירבד תא דנלפוק טפושה עסיש רשאכ וננוהמת היה לודגרדמ
ש קעתמ המל ןיבמ ינניא" :הזגורב טלפו ,שוריג לש ןיד־קספל העיבתב רקיעב
ן מ שרגל וידיב תוכמסהש דועב טפשמה־תיב רושיאב םישוריגה תא ךורעל ןוטלשה

דוע עבותה ."תיביטרטסינימדא ךרדב רוביצה ןוחטב תא םינכסמה םירזה תא ץראה
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' נדירפ םגו ,יפל םוסחמ יתמש ינא .ויפנכ וצצוקש היח רכינ ךא ,םילמ המכ למלימ
.םישוריגה גהנמ םצע דגנ רתויב הנותמו הרצק הקילפרב קפתסה גרב
ן וטלשל ןתנש זמרה לבא .םולשה־טפוש לש וניד־קספ תא רשיא יזוחמה ןידהדויב
א מש דחפו ןוחצנדושגרה רודח ילגנאה טפושה ינפלמ יתאצי .דאמ ןכוסמ היה
ן והמתל הנהו ,יביטרטסינימדא שוריגל דע יקוחה ישנע יוציר ירחא רצעמב ינובכעי
ו נעגהש דע רבדה רשפ לע וניהת םג ךא ונחמש .ךכל דעוימה םויב יתררחוש ונלוכ
א והש יפכ ,ןידהדויב רושיא ילב יתוא שרגל ןוטלשה ססהמ ילואש העד ללכל

ל ש תוינכת וצצ בוש .ינאמותוע חרזאכ םושר ינאש םושמ ,םירחא הברה שרגמ
.לעופל ואיצוהל ןוטלשה טילחיש הרקמב ,ישוריג דגנ קבאמ
ת וכזב הז לכ) םישוריגב המחלמ לש תוינכת וחמצ וביבס רשא ריצ יתכפה ךכ
י לש הרקמהש ונייה םיענכושמ .(וננחלוש תריגמב האצמנש המונצ תרבוח התוא
.ודגנ קבאמ לש אצומ־תדוקנ ותושעל ונטלחהו ,םישוריגה גהונ לע השקמ

י בשות ,םידע ונאצמ ."ינאמותוע חרזא״כ ףפורה ידמעמ תא קזחל טלחוה לכ־תישאר
י תרג יכ ,ךכב ךרוצ היהי םא עבשיהל םינכומ ויהש ,םלועהדומחלמ ינפלמ ץראה
ת א רדסאש טלחוה יטפשמה ידמעמ קוזיחל םיעצמא ראש ךותב .איהה הפוקתב םתא
.קוחה תשירדל םאתהב ישיאה יבצמ

יתשא םע ןתחתמ ינא

ם יבר גהנמכ ,םישודיקו הפוח ילב תחא גג־תרוק תחת הטוינא םע יתרג םייתנש
ל ש היבאש יתעדי ךא ,ללכ היעב וז התיה אל וניבגל .ןהה םינשב "םיצולח״המ
ת א יתיאר םעפ אל .הזה בצמהמ השק לבוס ,חונמה ׳ץיבוטודרוס לדנמ רמ ,הטוינא
ך ורעל םינונחתבו תושקבב הילא האב /ץיבוטודרוס היתב תרבגה ,הטוינא לש אמא
 הדיגב ךכב האור ,תברסמ הטוינאש יתעדי ךא ,ךכל םיכסהל ןכומ יתייה ינא .הנותח
, הנהו .ךכ לע התא חכוותהל יתיצר אלו ,תינגרוב־ריעז השלוח ןימ ,תונכפהמב
ל ש יזכרמה־דעווה טילחה ,שוריגה תנכס ינפמ יתוא ןסחל םיעצמא רחא םישופיחב
ל עב קתנל וא םינש שרגל השקתי ןוטלשהש לוקיש ךותמ ,ןתחתהל ונילעש הגלפמה
ל הקה־תעד תא תולק־רתיב סייגל הבוט תונמדזה תאז היהת םינפ־לכ־לעשו ,ותשאמ

.שוריגה דגנ
ת ושיא־־ייח םייח ונאש לע םרעצל ףסונ .הטוינא לש הירוה ץחל םג רבג תע התוא
־ רגיש הרקמב ,רבדה תא ןקתל תורשפאה דבאת אמש דחפה םהילע קזח ,תדכ אלש
, בכשמל לפנ הטוינא לש היבא .םתסיפת יפל ,התפרחב ראשית םתבו ,ץראה ןמ יבוש

. הילע ורמכנ יתייער ימחר .ועישוהל לכות ןידכו־תדכ הנותח קר יכ הנעט המאו
.הגלפמה זכרמ תטלחה לע ןיידע העדי אל איה .ןתחתהל יל העיצהו זוע הרזא איה
.ברה הבוהמתל ,יתינע ״? אל עודמ״
. הפוחל לכה ןיכה םירופס םימי ךותבו ,אירבה ,ותטיממ םק ׳ץיבוטודרוס לדנמ
ע נכיהל ונילע היה הזל טרפ .התשמ ךרעיי אלש היה ותבל רתיווש דיחיה רותיווה
.םישודיקהו הפוחה סכט לש תושירדה לכל
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ה אצומ*ריע ,בויקב ישאר*בר היהש־ימ ,חונמה ןוסנרהא ברה ידי־לע הכרענ הפוחה
ן ויכמ .ביבא־לתב יבנלא בוחרב זא לש הליהקה־דעו תיבב /ץיבוטודרוס תחפשמ לש
* לג םויכ ,בוקי׳צירוג ךורב בוטה ירבח לצא יתלאש ,המיאתמ הפילח יל התיה אלש
ע גרל דע .הלכה ירוה תא שייבל אלש ידכ הב יתרדהתהו הדיחיה ותפילח תא ,ןוא
ר דחב ונתוא ורגס הליהקה־דעו תיבל ונאבשכ .ורשאב חוטב היבא היה אל ןורחאה
ת אז םישוע ונאש עדי אל אוה .טרחתנ ןפ דחפמ ,םירודיסה לכ םות דע לוענמ לע
ה בותכה תאירקל ונבשקה ,הפוחה תחת ונדמע םיזילעו םיחמש .הגלפמה תדוקפב
, "...יל תשדוקמ תא ירה" תכרב תא יתאשנ םר לוקבו ,התואנה תוניצרב תוליפתלו
י נתוח ינפ תא רכוז ידוע .ונישע ינכפהמ השעמ אלא ונמייק תיתד הוצמ אל וליאכ
ת וקישנ קינעה ,סכטה םות ירחא ,םנמאו .ןוחצנ־תשגרהב הלוהמ החמשמ ונרקש
״1 ? הנוילעה לע ימ לש ודי ,ןכבו״ :חצנמכ ףיסוה םג ךא ,ותבל תומח
ה ל םרגש יתגלפמה לוקישה יבגל ךא .הפוחה ןמ הצורמ היה ׳ץיבוטודרוס לדנמ
ם יאושינה תדועת ונתוא הצליח ךכ־רחא תובר םינש לבא .הארנ דועש יפכ ,הדבתנ

ז א .יוהיז*תדועת םוש ילב ונראשנו הגלפמה תא ונבזעש ירחא הז היה .שיב בצממ
.וז הדועתמ קתעהל תודוה םיילגיל תויהל ונרזחו תוהז ונלביק

ר הו ם ־ ת י ב ל הפוחמ
ה פוחה ןמ רשיו ,תורצקה יסנכמ תאו יתצלוח תא יתשבל ,הרודהה הפילחה תא יתטשפ
, ריעה תוצוחב ישפח יתכלהתה המךמז .םילשוריב הגלפמה הטמ ,ונרדחל ונעסנ
שמל עודי רמולכ ,ילגיל שיא יתישענ ירהש ,אל וא ירחא םיבקוע םא שושחל ילב
ם וי יאצומב .הינפמ רתתסהל הביס ול ןיא בושש טסינומוק ,הגלפמה ןושלב ,הרט
ו ילא תווליהל ינשקיבו קילראק הרטשמה־למס ילא שגינ ינוי שדוח לש דחא טהול
 ףקותב יטפשמה יבצמב יתייה חוטב .והשלכ ימשר רודיס ךרוצל הרטשמה־תנחתל
* ותוע חרזאכ ילש םושירה*תדועת ךרעב ,ישוריג לע תווצל טפשמה־יתב לש םבוריס
י פכ ,הגלפמה לש תירוביצה הלועפה תחלצהבו ,ץראב תיקוח השאל לעבכ ,ינאמ
ר יעב הרטשמה־תנחתב קר .שוריג םשל רסאמ והזש יתעד לע הלע אל .ונימידש
ם שור ןרותה למסה תא יתיארש ירחא ,וז הבשחמ יב הררועתה ופי־רעש דיל הקיתעה
ד ע תוכחל" יתראשנ ינאו קלתסה ןורחאה הז .קילראק ידימ יתוא לבקמו ימש תא
ר יעבש "הלשיק״ל יתלבוה ינאו םויה ךישחה םייתניב .יל ורמאש יפכ ,"ןיצקה אוביש
ה אצוה יכ יל דגוה "הלשיק״ה דרשמבו ,םויה תרחמל םג אב אל ןיצקה .הקיתעה
י נפל יתאבוה בוש .ילגיל ןפואב ץראל יתאב יכ חיכוא רשא דע רצעמ־תדוקפ ידגנ

ת א יל גיצהו רזח יב טיבהל ילבש ,טסרהדורב רו׳גיימה ,הרטשמה לש יללכה־חקפמה
ם עפהו ,םיסורה*שרגמבש .יד.ייא.יםל יתאבוה בושו .הצרא יתעגה ךיאו יתמ הלאשה
 הינאב 1913*ב ץראל יתאבש יתנעטו יתרזח ינא .תולאש ןתוא ילגנא ןיצק ינפל גיצה
א ל ףא יתורהצה .יושנ ינאש יתשגדהו תומדוקה יתורהצהל יתפסוה םעפה .תיסור
* תמחלמ תונש לכ ץראב יתרג םנמאש תובותכ תוחכוה ושרד םירקוחה ;ומשרנ
רובעכ .רהוסה־תיבל יתאבוה "הלשיק״ה ןמ .תרחא תודע םוש לבקל וצר אלו םלועה
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" תדוקפ יכ ינעידוהש ,םוקגיפ ידוהיה ,רהוסה־תיב להנמ ןגס לא יתארקנ םימי המכ
.לעופלחתאצוה דע רצעמב ראשיהל ילעו שוריג־תדוקפב הפלחוה ידגנ רצעמה
 7,םילשורי אלכב יתפתתשה הבש םימיה העשת תב בערה־תתיבש םצעב הז היה
י תקפסה אל .ללכב םישוריגה דגנו ישוריג דגנ האחמ םג הפסונ םיתבושה תושירדלו
י רוחא לספס לע יתבשי םימדקומה ינוי ימימ דחאבשכ התיבשה ירחא ינתיאל בושל
י רבח .ילא םידומצ םירטוש ינש רמשמ תחת םיקיזאב רוסא ,ופיל םילשורימ תבכרב
א וה .הז בצמב יתוא ותוארב ףלעתה טעמכו ריווחה יארקאב תבכרל ןמדזנש ןואליג
י נא קר .וקעצ םה םג .ונממ תאז וענמ םירטושה ךא ,ילא ברקתהל הצר ,קעצו זגר
? תושעל יל רתונ המ יכו .יתכייחו יתבשי

ופי אלכב

ת עמשמה התיה םילשוריב רהוסה־תיבב .ופי אלכ לש רמה ומעט תא םג יתמעט ךכ
ל לחה לכ תא אלממ היהש ,ודיב טושהש 8 שיוואשה לש והארמ היה אכדמו רתוי הרומח

א ל םג םא) חוורמו דחוימ רדחב ,"םייטילופ״ה ,וגא ונבשי םש ךא .ויתורעגו ויתוקעצב
ל ע ונבכש ,(םיילילפ םיעשופ םע דחי ולגלגתה םהמ םיבר .םייטסינומוקה םיריסאה לכ
ה יה 9,"החסופ״ה תוברל ,אלכה תיב לכב ןויקנה .תויקנ ךא םינרזמ אלל תוטימ
ה פופר תעמשמה התיה ופיב .ןיבבח לכ תא אלממ היה יוטיחה־ירמח חירו ,יתפומ
ולשכ ,תולבו תומהוזמ שק־תולצחמ הסוכמ ןבא־תפציר לע ונלגלגתה םש ךא ,דאמ

ת וקירי רוגישב ועשעתשה םהמ םידחאש ,םיבנגו םיעשופ םבור ,דחא רדחב שיא םיש
ל עו תולצחמה לע רדחה ךותב ןבורב תוכתינ ויהש תוקירי ,תוריקהו הרקתה לא

ם ויה תועשב םהיכרצ תא םישנאה ושע הב 01"השרפ״ה הדמע הסינכב .ןהיבכוש
י גרוס דעב רדוח היהש ,בורקה םיה חיר ףא לע רדחה תא אלימ הנחצה חיר .הלילהו

ר תוי םיכורא ויה ופיב אלכה־תיב רצחב םילויטה ,םנמא .תורובשה תושמשהו לזרבה
.םדאה תא אכדל הב היה יד תיבה ךותב הלק העש ךא ,םילשוריב רשאמ
ה בישיה תא ומיענה הטוינא לש םיפוכתה הירוקיב .םש יתבשי בר ןמז אל ,ילזמל

. הבורקה הדירפה תקעומו תוכוראה תונתמהה תמחמ ,הודיבכה םג ךא הז םונהיגב
ל ש ודרשמל הסינכב תדמוע הטוינא תא יתייה האור גרוסה ירחאמ ירדח ןולחמ
י תשגרה אל זא .חור״רצוקב הל הפצמ יתייה .רוקיבךוישרל הכחמ ,רהוסה־תיב להנמ

.רדחבש הנחצב
ר דח ותואמ יתאצוה ינוי שדוח לש שמש־ףוטש דחא םויבשכ יתחמש טעמכ תאז םע
ש ושחל דוסי םהל היה תונוטלשה ןכש ,דוסב רמשנ רבדה .ופי למנל יתלבוהו חירסמ
ך ופהל שפוחב םירבחה לעו םישרוגמה לע לטוה הגלפמה תוארוה יפל :תונגפהל
ו יהו—ץוחב עודי היה אל שוריגה דעומ םא םג .האחמ־תנגפהל שוריג השעמ לכ
ל ש םבל־תמושת תא םהילא בסהל םיצמאתמ םישרוגמה ויה—הלאכ םירקמ הברה
ת ויהל םעפ יל ןמדזה הגלפמב יתדובע תישארב .תוזרכהבו תוקעצב םיבשו־םירבועה
, רקובה תמכשהב ,םילשוריב םיסורה־שרגמב .בר םשור ילע השעש ,הזכ ןויזחב חכונ
,ביבא־לתב תצצונה הרבחה לש תוריבגה תחא םויכ ,הפיו הנידע תחא הריעצ יתיאר



טסיל ןמחנ110

ווצה .תינוכמ ךותל הובחס שממש ,םירטוש ינש דגנ תננוגתמו תולוק-ילוקב תחווצ
ו דהדיה בר ןמזו ,הבר תוריהמב הקלתסהש ,תינוכמה ךותמ עוקבל ופיסוה תוח

.ינזאב
ה אב הטוינא תא יתיאר ישוריג ינפל םיימוי .ללוש הרטשמה ונתכילוה ילש הרקמב
- שאר לש ורדחל םעפה ונתוא וסינכה ,ליגרכ אלש .ליגרה יפכמ הלודג הליבח המעו
ר טוש תוחכונב ,ליגרה ןמ הכורא רתוי הברה העש ונחחושו ונבשי םש ,םירהוסה
 המדנו ,רדחה לש תוקחורמה תוניפב בבותסה אוה .ךכב ונילע קיעהל אל ץמאתהש
. ותוחכונב ונחבה אל ונא םג .ןאכמ קלתסמ היה הדוקפה וילע הקזח אלולש היה
א יה .ופי למנב תנגועה תיטייבוס היבאב יתוא חלשל םידמועש יל הרסמ הטוינא
ל עופה־דעווה תאילמב הגיצנ תויהל ידי תא האלימ "המודאה הרזעה״ש יל הרסמ םג

ו נתדירפ .םדקהב הצרא רוזחל ילעש הטילחה הגלפמהשו הבקסומב 11ר״פומ לש

ם עטמ תוחילשכ אלא ונל הארנ אל שוריגהו ,הבורקה השיגפה ןמיסב אופא הדמע
.הגלפמה

הבקסומל ךרדב

, אלכה־תיב רדחבש קנחמב יתשח אל הליל התוא .ונדרפנ ,טעמכ םיזילע ,םידדועמ
ילצה ראש לכלו ,תוחינגל ,תוריחנל הנותנ התיה אל יתעד .יתלוכי אל םדריהל ךא
ר ואל יתיכיח חור-רצוקב .ץיקהב יתמלחו יתבכש ;רדחה ללח תא ואלימש םיל

.ישוריג םוי ,םויה
ן ופיס לע רבכ אצמנ ינאש דגוה הטוינאל .םייתרחמל אל ףאו ,תרחמל יתשרוג אל
, המודמה ישוריג רחאל ישילשה םויה רקובב םכשה םשל יתאבוה השעמל ךא ,הינאה
י תיחמ ,הגלפמה תוארוה רחא יתאלימ .הינאה תגלפה ינפל שממ ןורחאה עגרב
ב כיעו החימ הינאה לש לבוחה-בר םג .הינאל יתוא ובחס רשאכו למנל ךרדב יתקעצו
, חונמה זוה בוד לש ויחא ,זוה רמ ,הלה "טולפגרוטבוס״ה ןכוס אבש דע התגלפה תא
ט דנמה־ןוטלשל ןיאו יטייבוס חרזא ינניאש ןעט יתזרכה ךמס לעו ,אוה םג החמ
ם ע םיניקת רחסמ-ירשק תמייקמה הנידמ לש הינא ןופיס לע ינתולעהל תושר
ש ובלב רטוש .אוושל היה הז לכ ךא .הנידמ התוא לש התמכסהב אלש ,לארשי־ץרא
- תריסב הנממ קלתסה רחאו ,למנה חטשמ התאיצי דע הינאה לע יתוא הויל יחרזא
.ישפנל ינבזעו ונירחא הענש עובמ
י פוח הארמל אכודמו יתוקעצמ שגרנ ידוע ,ןופיסה לע ףעוז תבשל יתפסוה המ־ןמז
ע יגרה םיה יבחרב טקשהו ופי למנ לש שערה םג םלאנ .םיכלוהו םימלענה ץראה
ש משה .יל קיצהל בערה לחהש דע ,ובחרלו ןופיסה ךרואל ךלהתהל יתמק .יבצע תא
ה נמזהל יתינענ .ינובאת תא וריג חבטמה תוחירו ונישאר לעמ הובג הדמע רבכ
 ,רהוסה-תיבב הבישי לש םיישדחה ירחא .םתא לוכאל יתכלהו תווצה-ישנאמ דחא לש
י חורו ,יתודלימ יתנכסה וילאש יסור לכוא ,םיעטה ךא טושפה לכואה ןמ דאמ יתינהנ

ל ביק אוהש יל רמאו היבאה לע הגלפמה־את ריכזמ ילא שגנ לכואה ירחא .ילא הבש
.תווצה םע דדיתא אלש בטומ םירז םיעסונ םג םיאצמנ הינאבש ןויכמ ךא ילע תועידי



וווןרטנימוקה קדצ

ו נחלוש לע לוכאל יתוכזמ אל םגו רתוי בוט אתמ תונהיל לכוא אל םג וז הביסמ
ל ש רסימוקהו לבוחה־בר םשבו ומשב יתחילס תא שקיב הז לכ לע .לבוחה־בר לש

.הינאה
א למ דחא הליל אלא ינורכזב ראשנ אל העיסנהמ .יתובשחמ םע ידבל יתראשנ

ל כל העעונתהו הענ ,הדריו התלע ,ידמל הנטקה ,הינאה .ףעוזה רוחשה םיב םימיא
. ןופיסה תא םיפיצמו בר הבוגל םימ םיזיתמ ,הקזחב הב םיכמ םיזע םילגשכ רבע
ת רצעומה־תירבל הדלי םע דחי העסנש היברסמ תחא הריעצ השא התיה םיעסונה ןיב
א לו ,השפנ יקמע דע התיה תדחפנ .הירבד יפל ,והשלכ החמומ סדנהמ ,הלעב לא
ה יפיל ןחו בבלמה הלוקל םעונ הפיסוהש שפנ־תרעסב היהולא לא ללפתהמ הלדח

.רעוסה םיה תא יתחכש .היח הנודאמכ יניעב התארנ איה .ברה
ה יהש״ימ ,,ץינפ םכותב ,ינפל ושרוגש ץראה ןמ םירבח יל וכיח הסידוא למנב
א יבהו ינפ תא לביק הסידואב "ר״פומ" חוכ־אב .הפיחב "המודאה הרזעה" דעו ריכזמ
ם שרו ףתושמ הניש־רדחב הטימ יל הצקה ,ריעב םייטילופה םיטילפה תיב לא יתוא
.תיבה לש םירנויסנפה ןיב ימש תא
ה להבב ילא אב ,"ר״פומ" חוכ־אב ,שיא ותוא הנהו םהילא עדוותהל יתקפסה אל
א ובל יל ארוקה הבקסומב "ר״פומ" לש ימלועה לעופה־דעווה ןמ קרבמ יל הארמו
ה תביבסבו הסידואב תומוקמ םתואב רקבל םדוק יתיצר .הריבה־ריע לא תופיחדב
" ר״פומ" ישנא .רבדה יל ןתינ אל ךא ,םודאה אבצב יתורש ימיב יתיליב םהבש
העש הרבע אל .קרבמבש (תוהש ילב) הלמה לע ודמע יאסידואה
.הבקסומל ךרדב תבכרה לש ׳א הקלחמ אתב יתבשי ינאו הסידואל יתעגה זאמ

(אובי דוע)

תורעה

.זכ ,דכ ,בכ ,ב ,חי "תשק" האר
.כ "תשק" האר
.ט״פרת בא ,םילשורי :יליזרב ףסוי ,טכ ״תשק״ האי
.כ "תשק" האר
.כ "תשק" האר
.בכ "תשק" האד
.כ "תשק" האר
.ישאר רהוס—"שיואש"
.שומישדויב—"החסוס"
.םיכרצ תיישעל תיבח—"השרפ"

.(םינכפהמל תימואלניב הרזע) "םארנויצולוביר ׳ץשומופ היאנדוראנוד׳זמ"—ר״פומ11



ר>ש :רסב בקעי

♦החילס
, התשמל רחאמ ינא הלילה
י נא לבא ,ילוא ןימאהל השק
, םיחרפה רז תא יב אשונ
רחמ יחורפא לכ

י שאר לע םיביס וביניש
.רירמ ןיי תורטע

, אוהה םוקמה תא ריכמ ינא
—  ךשחה תטמס ר?עמ
.(תאזה המותסה תיוזה)
ת ודומח תשא םש
, םיניע תלוכא
הידש
, רבק־תופכ
.םילוגע
היתומצ
ה לעמל תוחקוצ
...םילועכג־םילועבג

י סוכ תא ינפל דימגזת הישרש תעקפב
.(ןידע היח ימאו)
ביבסמש הסימתה תא תעמוג דוע יסרכ
;סוחךהן רמה ריואה תא
הלאה םיבגךה ןמ הלוע ינאו
תישו רימשב
שיא לכ עצופ
.יב תעגל די טישומה

• תאז לכ עיבטהל הלילה ךרצ שי
ת וצרוק םיל;ר לע םוקל—ן
( תופיעמ םיניע?)
ם יפקשמה ינפוא תא חנקל
ר תויב יגיגח ןפא;ו
ם ינונמהה רמזל
ז ירכהלו
♦הזחמה ץק לע



ינש רמאמ

תירבע הפקשהב םלוע :ןורוח.ג.ע
ןוכ״תה םדד דוזאב םדא תודלות :םימורעה םירבדה

־ יגולופורתנאה״יפרגואיגואילאפה אצמימה יפ־לע רקיעב ןאכ הנמכוסת םרטה־תודלות
" תוריצי לע םגו ,תירמח תרצות ,םדא יעזג ,הביבס יאנת לע דיעמה ,יגולואיכראה
ל ש תמה דלשה תא קר רזחשמה ,םליאו יוקל דועית והז ,םירבדה עבטמ .תובמא
ת ומצעה לע רוע םרקיש תווקל ןיא הזכ רוזחיש ילב ,םנמא .םיקוחרה םימיה ירבד

: רתוי תנבומו תינויח הפשב םירבדמה ,םירחא תודעו־,דנבה יעצמאב ,תושביה
.ויתויוברתו ויתומשל םדא תפש
ה קידב ךותמ וקיסהל רתומש תא .דבלב "דלש" רואיתל ינשה ונרמאמ שדקומ ןכ לע
ה בחרה־רתיב איבנ ותוא ,תומודק תודגא ינותנ ךותמו ,הוושמ תינשלב־תיגולונתא

.םיאבה םירמאמב
ת ישארל דע—ולוכ טעמכ ןבאה־רות תא ללוכ ןאכ וב םינד ונאש ןמזה ףקיה
ם לועה תחירז" ינפלש "תימורטה הפוקת״ל ךרעב םיאתמ אוהו—ןוקיתילואינה

ג ורחנ ךרוצה תעשב םלוא *.109 ׳ע ,טכ "תשק״ב ונרמאמב רדגומה יפכ ,״ןומדקה
—6000 דע ללכ־ךרד ,רתוי תצק םירחואמ םינמזל דע ,וז הרדגהמ ם יכיראתה לכ) .8000
־ תואמל םילגועמ םהו ;תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,הריפסה ינפלמ םה תאז הריקסב
.(הנש יפלאו ,תובבר ,םיפלא

וניתודלדת לש תיעבטה הריזה
ך וותה ץרא ,עודיכ ,איה ונצרא .ותמבו םדא תריז ,המדאב ןאכ ףא ליחתנ

־ רואי תוחרא לכ תמוצב ,הפוריאו הקירפא ,היסא יכרד־םא־לע ,ןשיה םלועבש
ה זכ רותיא .ינוציחה סוניקואל דע ,שמש־אובמ־םיו ףוס־םי ,הברעו־רבדמ ,םיירהנו

ם תמירזמו ץוחה ןמ תודוסי תטלוקה ,תועפשה־תבר ץרא יהוז :תודיתע ביתכמ
.רתויב תונושה תופוקתבו ,םיכלוהו־םירזוח תוברת ילגב ,הצוח
א יה וילא רוזיאה ותוא הצקב ,לודגה םיל םדקמ ,םדק ה ־ץר א םג יהירה לבא

י מורדל טרפבו ,ןוכיתה םיה ךרואל) ןוכיתה רוזיאה והז .העבטמ תכייתשמ
י אה־יצח—"ןימי" ימוחת ןיבל ,הפוריא ,הילוטאנא—״לאמש״ ימוחת ןיב ,(וחרזמלו

תת העוצרה ןמ לודג קלח והז תיפרגואיג הפקשהמ .תימינפה הקירפא ,ןמית

5  הרושה םוקמב ,ינש ףיעס ,100 ׳עב .הנקתל שיש םופד־תאיגש הלפנ הזה םדוקה רמאמב *
. ך״נתה תרגסמב ,איה ףא תירבעה הפשה רקחל ואיבה םג אלא" :אורקל שי ,תשבושמה
..."יניצר אוה ם א" :אורקל אנ ,הינש הרוש ,20 הרעה ,120 ׳ע ,ןכ ומכ ״.״רצק ןמז רובעכ



ן ו רוח .ג .ע1ו4

 .ךכמ תועבונה תוימילקאה תואצותה לכ לע ,ינופצה רודכה־יצח לש תיפורטה
ר שא ,םשו־םח תונושל תחפשמ החתפתה וב בחרמה והז תיפרגונתא הפקשהמו

.היתונבמ תחא איה תירבעה הפשה
 ןוכיתה רוזיאב אופא ןנובתהל ונילע ,ונתמואו ונצרא יפוא תא ןיבהל ידכ
.ותוללכב

ם יכשמנה ,םיו*רבדמ :םימוצעה הידממ ףרח ,ידמל הטושפ תירוזאה תרגסמה
ם ירהה .א .ז) "תיפלא״ה םיטמקה תכרעמל ליבקמב ,בחור־יווק יפל תופיצרב טעמכ
ב חרמה ,םנמא .(סלטא יסכר דעו ,םיפלאה ןוויכל תימינפה היסאמ םיערתשמה
ח רזמ־םורדב ליחתמה יקנעה ערקה אוה ,ךרוא־וק יפל ,ובימב־דחוימ רבש רובש
ם יעקשב םייתסמש ,ףוסרכי לש קומעה עקשב היסא ןיבל הניב דירפמהו ,הקירפא
, ןונבלה^תעקב ,ןדריה־תעקב ,חלמהדכי ,הברעה ,תליא־ץרפמ :ונצרא תא םינייפאמה
.(תיחכונה היכרות תולובגב) הנמאתה ילגרל דע ,האלהו

. תועקבה רבשו רבדמו־םי בחרמ :םיישארה םיווקה ינש תובלטצהב תבצינ ונצרא
ת מרוג ףאו ,תיגולו׳פרומואיג הדיחיכ ץראה תא הרידגמ וללה םיווקה תובלתשה
, הלבקהב הבגנו הנופצ םיטשפתמ םה .םיקלח השימחל תטלובה תימינפה התקולח תא
 ,תימורדה "ןענכ״ב םיכומנה) ומצע םיה יפוח (א ;המדק םימ הזל הז םיכומסו

ן מל ,יברעמה רבעה ירה ,רמולכ ,"רה״ה (ב ;(למרכה שארמ לחה רתוי םיהובגה
ת ומר (ד ;הלעמל תוראותמה ערקה־תועקב (ג ;הנמאו ןונבל ירהל דע • ןראפ יאייצח
 רבדמה (ה ;"םדק-יררה" רתיו ןונבלה־לומ דע ןידמ ירהמ ,יחרזמה רבעב תויררה
ר בוע החרזמ־ןופצלש הצקבו ;"םדקה־ץרא" בור ינפ־לע ,ויתוממשו ויתואנל ,יחרזמה
.סרפ־ץרפמ לא ותבוסתב ,"תרפ־רהנ לודגה רהנה"
; םיקלחה רתי לכ לע וידממב הלוע רבדמה .הדימ־יווש םניא ונצרא יקלח תשמח
 תינתומ הניא ,ירוטסיה־םורט ףאו ירוטסיה ןמזב ,קלחו קלח לכ תובישח ירה תאז םע
ר וזיאב םילעופה םימרוג יבגל ודמעמב טרפבו—יפרגואיגה ובצמב אלא וחטשב
.ולוכ ןוכיתה
ש מש תחת םייח :םיקותמ םימ רוסחמו תוחילמו תוחיחצ לש בחרמ אוה ונרוזא
- םימה תייעב לבא ,ריבכמל תועפוש יח־לכ תחרפהל המח ינרק .רבדמ ןיבו םי ןיב
י נפל ,םיינושילש םימימ דוע ,לכה לע תטלש—ינסרהה םפדע םיתעל וא ,םרדעיה
.ןומדקה םדאה לש ויתיובא־תובא תויה םרטב ,הנש ינוילימ

ם ה השולש .(1 רויצ ׳ר) ןהימימ אצומ יפל לכ־םדוק ןיימל שי רוזיאה תוצרא תא

ן מ םיאבה םיממ ,ןורחא ןובשחב ,םינוזנה תוזוחמ (א :הז ןבומב םיידוסיה םיגוסה
־ ימ םג םיסנרפמה (ףרוח־תופוס) םיעקשמ תועצמאב ,ינופצה יטנלטאה םוניקואה
, ץיק־ימשגמ םימ םילבקמה םימוחת (ב ;תורהנו םילחנ םג (םייעקרק־תת) םוהת
ף או ,ימורדה יטנלטאה רקיעב) ימורדה םוניקואהמ םיבשונה םינוסנומה ללגב

.תיספא וא הריעז איה םיעקשמה תומכ םהב םיבחרנ םיחטש (ג ;(ידוהה סוניקואה

."יניס" תא וב תוארל ורחב םירצונהש •
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ימורד אצוממ םימ .ב ;יטנלטאךופצ אצוממ םימ .א .1 רויצ

ך ופצ (1:רוזיאב םיישאר תוזוחמ ינש םיכייש (תיטנלטאךופצ םימרחבוזת) ׳א גוסל
ן גאב) םייברעמהךופצ *הרחצ־רבדמ ילילגו ,סלטאה תוצרא .א .ז ,הקירפא ברעמ
ה רצ העוצר םגו ,יטנלטאה ינתירומה ףוחה ןכ ומכו ן (םורדל םיכפשנה סלטאה ילחנ

א לו—התוללכב היסא־תמדק (2 ?תירצמה התלדל דע ,תינוכיתמיה בולב ידמל
, וילבויו לקדיחה ,תרפה ימ) תיתחתה םיירהנה־ץרא ףא אלא ,דבלב םדקה־ץרא קר

, ינוכיתמיה ןגאה ןמ ,ונא־ונימשג ומכ ,םרוקמש ,ןתסידרוכו הינמרא תורטממ םינומה
ד חי תוכייתשמ הקירפאךופצו היסא־תמדק ,ןכבו .(יטנלטאה־ןופצ ןגאה ןמ םצעבו
ם לועל סחיב יברעמ אוהש ,דחא יגולורואטמ םוחתל תיברעמה הפוריא םע

.ןשיה
ת יזכרמה הרהצה תומר (1 ;םורדמ םיאב ןהימימ רשא תוצרא ללוכ ,ב גוס ,הז דגנכ

• תת הקירפאמ םימרוז וימימש ,רואיה תעקב (2 ;(יתס^יתו רגהא ירהב ץיק־יעקשמ)
, ןמית ירה (3 ;הא1עינה היפויתא תמרמ רקיעבו ,(תירוטאווקא־בוס) תינוושמה
ח טשה ברימ םלוא .דועו ;ףוס־םי וצרפמו ידוהה םוניקואה יפוחב ,ןאמועו תומרצח

, הבורב תיברעמה הרחצה (1 :תטלחומ טעמכ תוחיחצ לש ,׳ג גוסל ךייש ונרוזאב
;רואיהו ןאז׳ס ןיבש ,בחרנה בול רבדמ (2 ;(״אמצה תייצ״) תפורזנת הבלב רשא

.רכו ,יאה־יצחב םיימינפה םיחטשה בור ,רמולכ ,ברע

ס וניקואה ןמ—םיברועמ תורוקממ םינומה םיכלפו ,הלא לכ ןיב רבעמ״תוגרד שיו

.דחאכ ימורדהו ינופצה

ן כו ,תירגוא ןושלב "תררחצ" ,תידכאב (ח םלעיהב) "ור־אצ" :הקיתע תימש איה הלמה •
 ןיא ןכל ."ןומישי ,בר רבדמ" לש תועמשמ התואב לכה—"רחצ־דמצ״ב ןוגכ ,יארקמ בינב
."הרהס" ,יתפרצ קיתעתב ,הזמ עורג וא ,"ארחצ" ,הקווד יברע ביתכב בותכל
 בותכנ ,לשמל .רשפאה לככ ,םדוקמכ םירבדה תא רזחשל ונא םיצמאתמ הלא ונירמאמב
ו תועמשמו ,"ת" תמודיקב ,קיתע ירברב־יבול םש אוה סינות יכ ,"היסינוט" אלו "היסינות"
.ונאטבמב "שנאת" היה וליאכ ,"שונארנוקמ"
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ם יעובק םיראשנ םניא ,םייתוכאלמה הקינכטה יאנת ןכש לכ אל ,עבטה יאנת
ת ערכמ העפשה ועיפשה ,לשמל ,תוימילקא תורומת .ןמזה תצורמב םינתשמ םה אלא
ת א בטיה לוקשל ונילע ןכל .אבהל דמלנש יפכ ,הירוטסיהרדרפב םירבדה ךלהמ לע
ת ודוסיה .הפוקתו םוקמ לכב ההז וניא םלקשמ יכ ,םיחתפתמה תודוסיה יפוריצ
ד חא ןיממ םיבכרהל ופרטצי אל—רהנו םי ,רבדמו רה ןוגכ—םמצע םייפרגואיגה
ז כרמב) רבדמ־תמר תוצרא :םתוהמב םינוש תוזוחמ ןיב לידבהל שי ךכיפל .דבלב
 רהנ תוצרא ,(היסא־תמדקבו סלטאה ךרואל) םיה־ףוח־ירה תוצרא ,(׳וכו הרחצה

.דועו ,(םיירהנ ,םירצמ)
י צוביק לכלכמה ,הקווד "רבדמה" וביטב ןייטצה רתוי בוטר םילקא לש םימיב
ן היקמעל םירהדווצרא לש ןתובישח .רב־תויח תואלמ םיצעו־אשד תוברעב םידייצ
ד יקפת אלימ אל םיה .רקבוךאצ תויבו ןגדה לודיג תישארמ תטלוב 1 ןהילחנלו

ת ורהנה ולחה 1¥־ה ףלאב קר .תונפסה המדקתה אל דוע לכ יתשביניב רשק לש
ת וכלממה םהיתודג לע ומק 111רד ףלאבו ,תחתופמ הלכלכל ריצ שמשל םיישארה
ו רחסמ ירע לע ,ןוכיתה םיה לש ולקשמ הלעש לככו .דכאו הערפ לש תוזכורמה
ם יכרד ואצמנש דע—הערמו תוחרא לוטנה ,ןיחשמה רבדמה דרי ןכ ,וייצו וייאו
* תניפס״ב ףוסבלו ,בכרו־סוסב ךכ־רחאו ,םירומח תוריישב) ןומישיה לע רבגתהל
.(למגה ,"רבדמה
 תואובמ לע" הנכש דימת אל .וללה תורומתה םע התנתשה ונצרא לש התוהמ םג
ה ירעש וחתפנ הירוטסיהרדרפב רחואמ בלשב קר יכ ,ימואלניבה רחסמה בלב ,"םי

ם ימזינורכאנא רפסמ תורמל) למג־יבכור רבדמ־ידוונ "וניתובא" ויה אל ףא .הלא
־ תפוקת ינפל ובכר אל וילעו ,למגה תיוב אל ןיידע יכ ;(תישארב רפסב הז גוסמ

.(םדקומה לכל) תרחואמה הזנורבה
: דחאכ רבדמו־םי איה .תע לכב התוא ונייצש ,םדקה־ץראל םייק לש תולוגס שי םלוא
—  וימשגו םיה חור תא תרצועש החיחצ לבא ,יללכה יפרגואיגה רוזיאכ ,חלמ־תתיחצ
. וחרזמ־הצקב ןוכיתה םיה לש ךרואה־ריצ םע הרשי תיווזב םישגפנה ערקה־יסכרב
ל ש סחי :לודגה םיה ירבע רתי לא ,םי־רבעכ ,ונצרא לש דחוימה סחיה עבונ ןאכמ
.הירוטסיהה־םורט רמג ינפל דוע תיתוברת תוסחיתה תויהל ךפוהה ,יעבט ןוימד
ן גאל רקיעבו ,תיברעמה היסאל ץראה לש התבריק התיה תוחפ־אל תינויח ,רחא דצמ
י כ .ליבגמ וקמ רתוי רשק־וק אוהש ,תרפ־רהנ לש דבכנה ודיקפת הזב .םיירהנה
א יהש ,תירבדמה־תימיה ץראה תנומתל ישילש דוסי ףיסוה (העידיה־א״הב) "רהנה"

."רהנה־רבע" ,תרפה־ץרא םג
, רבע־ץרא ,ץראה תא הרצקב ראתל רשפא הככ :םלוע־רובטב—רהנו רבדמו םי

.םדקו־םי זוחמ

ןועיכרה ןדיעב םדאה ינימד םינמזה רדס .2
ת ורידא עבט־תורומת ידכ ךות ,ישונאה ןימה רצונ וב יגולואיגה ןדיעה אוה ןועיברה
דצמ יגולויב־ואיג רוצי והירה ,ותומלשב וילע ףיקשהל םא ,םדאה .םיזע חור־יקבאמו
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ן ה רסחב ןה) תיגולונורכ הכרעהב תואיגשה בור .ינש דצמ יתוברת־ירוטסיהו דחא
ר פע אוה םדאש הדבועהמ תמלעתמה ,תידדצ־דח השגדהמ הקווד ועבנ (רתי־דמואב
."ותמעפמ םיהולא־חורש" רפע לבא ,המדאה ןמ
ה תדימ־הנקל ןמיאתהל ,תודלותה תא רצקל וטנ דבלב "חור״ה תא םישיגדמה הלא

ך וראיתה תא תידוהיה הרוסמה רבכ הרציק ךכיפל .הרצ תדו תדחוימ תוהלא לש
, לובמה ינפל "תובא" לש םהימי־ךרואב ארקמב תאז־לכב ורמתשנ וידירשש ,ידגאה

, הידימלתו תודהיה ישרוי לצא הירוטסיה־הרפל שוח אוצמל ןיא םג 2.וירחא םגו
ם לועדראירב תא וליפא ואר םה .םיטנטסטורפהו םימלסומה בור לצא אל טרפב
. םיימשה״תקינכימ יבא ,ןוטוינ דוע סרג ךכ .דבלב םינש־יפלא ינפלמש ערואמכ
ר ושימב תוחפל ,רתוי תואיצמל וברקתה ,"םידשכ״ה ,תולזמ־ירקוחו ,ינוויה ןוטלפא
ת אירבו ;םינש יפלא־תורשע לש תרגסמב הילע ובשח םה :תישונאה הירוטסיה־הרפה
.הנש יפלא־תואמ לש ןינעכ םהיניעב התארנ יהלאה־ימשגה םלועה
ת ונדמח" תרות ואיצמה ,רמוחה תא ושיגדה "תוינרדומ״ה תופקשהה תיילע םע

 וגהנ ,תונורחאה םינשל דעו ,ונלש 20־ה האמב .ךופהה ןוויכב ומיזגהו ,"תירוטסיה
ו מכ ןמז״יללח לע גלדל (םהבש םינובנה דימת אל) םינוירוטסיה־הרפה בור
ן תואש תויתוברת תועפות ןתוא געלל ומש ולא תוזרפהב 3 .היגולואיגה םע תורחתהב
ה יכילהת ךכ ךותמו ,רודל רודמ ךוניח ,ינחור רבד יהירה תוברתו .םילגמ ויה
, שארמ תבתכומה תיטא "היצולובא" ןאכ ןיא .יגולואיגה הדימהרדנק יפל םיריהמ
.הביבס ,הלכלכ ,עזג לש ענמיי־לב חרכה ,דבלב ינוציח "םזינימרטד" אלו
ו מוכיסב ,קידצמ אוהו ,הרואכל תעדה־לע־לבקתמה ךוראיתל תשגל ולחה התע קר
ם יכיראת לע ןאכ רבודמ) .רתוי "הרצק״ה היגולונורכה יכמות תא ,רבד לש

ת יגולונורכה תרגסמה ךותב תוברתו תוברת לש יסחיה םוקימה לע אל ,"םיטלחומ"
ת טיש תא ריכזהל יד הז גשיה ורשפיאש תויביטקייבואה תוטישה ןיב .(תטלחומה
א יה־איהש ,"תרחואמה" הירוטסיה־הרפה ידממל הרשכה ,(ס14) ןמחפה“פוטוזיא

.הפ ונתוא תניינעמה
א צמימה יפל ותקולח לעו ,ותוללכב ןועיברה לע רפסמ־םילמ םידקנ תאתלכב
( ופוסבש הנשה יפלא־תרשעל טרפ) ןועיברה לכ טעמכ .יגולופורתנאהו יגולואיגה

ם ימוד יחה־ינימ בור רבכ ויה הב רשא הפוקתה איה ,ןיקוטסילפל ךייש
. ימלוע ףקיהב ,תוחרקתהה ירוזחמ אוה ןיקוטסילפל ינייפאה רבדה .םייחכונה םינימל
. םהיניב תודירפמה תומימח תופוקת שלשו ,םיישאר "םיחרקימ" העברא תונמל גוהנ

ן ושילש) ןיקואילפמ רבעמה ןמזב ,הלאל םימדוק םינוחרק םג הארנכ ולח םלוא
ת ללוכה ,תבכרומ העפות אוה ישאר חרקימ לכ ,ןכ לע רתי .ןיקוטסילפל (יפוס
ת ורומתה ךס .רתוי הברה םינותמ "םייחרק־ןיב םיבלש״ו שממ "םייחרק םיבלש"
ה שבימ םיבלשה תמאתהו ,ןועיברה ךשמב תורשע רפסמל עיגמ וללה תוימילקאה
.תויעב תררועמ השביל
ו ליפא וא ,ןוילימ־יצח וא הנש 300,ססס־כ ינפל לחה ,ןיקוטסילפה ןכו ,ןועיברה
ומויס רואיתב היולתה—הרקיעמ תילולימ ,תקולחמב יונש רבדה :םינש ןוילימ



ןורו ח .ג .ע118

־ ילפה איה ,הנורחאה ותפוקתמ רבעמה רואיתב רמולכ) ןושילשה ,םדוקה ןדיעה לש
00 3,ססס־ב ךרעל לח תמכסומה הרדיסב "ןושאר״ה חרקימה ,םינפ־לכ־לע .(ןיקוא
ר בכ תמייתסמה ,ןיקוטסילפה לש ,תיתחתה וא ,הנושארה הקלחמל דוע ךייש אוהו
4.ךרעל 250,ססס־ב

, םייניב־תוגרד תויוצמ 5.שממ תושונא ןיא הזה ןותחתה ןיקוטסילפה תישארב
ס ופיטמ לחה) אוהה "םדאה־תת" וא ,"ףוק־לע״ה .שונא־יצחל ידיאופורתנא ףוק ןיב

ה מוד וינפבו ותלגלוגב ךא ;ונפוגכ ופוג ;ףוקז רבכ דמוע ,(^ן18ם־31סק1111€€118^ה
ו נא םידמוע תאז לכבו .תויתטישב םהשלכ םילכ רציי םא םג קפס .הזנפמישל אוה
 רתויב המודקה ותסירעו ,ןומדקה םדאה תארקל תוחתפתהה ןתפמ לע שממ ןאכ
.םיימורדה היסא ילושב םג ילוא ,תיחרזמה־םורד הקירפאב התיה
ה פוקתב ךשמנ ,(250,000—200־כ) "ינש״ה חרקימב ליחתמ ןוכיתה ןיקוטסילפה
. "סיר" יורקה *,״ישילש״ה חרקימב םייתסמו ,רתויב הכוראה—הינשה תיחרקךיבה
ן יקוטסילפה ןכל .80,000־ל ךומסב ומתו 100,000 ינפל ולחה ,םהיבלשל ,וינוחרק
.250,000—80 ןמזה־קרפ תא בוריקב ללוכ ןוכיתה
ן שיה םלועה יבחרב םיצופנה שונא־יצח יסופיט םייוצמ הפוקתה תישארמ
םגו ,םילכ ורציי םה .(סלטאב דע תינופצה ןיסב 81ס3ס±זסקס8־מ)
ן יא ןיידע הקירמאב .ןומדקה םדאה ינימ תארקל תינפוג הניחבמ םימדקתמ ויה
ו חתיפ—אל קפס םדא קפס—וללה תוירבהש ןיינעמ .יהשלכ תושונאל רכז
ן ללכבו ,(רכו רוצ־ילכ לש בולעה דועיתה יפל קר טעמכ ונל תועודיה) "תויוברת"
ן ייפאמה תוברתה םרז .םייפרגואיג םירוזא יפל תילכתב רבכ תונושה ולאכ ףא
ש משל תונווכמה **"די־ינבא״ב ןייטצמה הז אוה ןשיה םלועה לש וברעמ לכ תא

, בוש ,אוה וז "תמדקתמ" תרצותל ןושארה אצומה .דועו ,הריקד“ילכ ,ןזרג ,שיטפ
, תיאקירפאה השביה בור ינפ־לע הצופנ דיה־ינבא תוברתו ;תיחרזמה־םורד הקירפא
 היסאו הפוריאל ךא ;ודוהל דע היסא ברעמ־םורד ,תינוכיתמיה*תיטנלטאה הפוריא
6.םלועמ הרדח אל ,קוחרה חרזמלו ,תוימינפה

ל ש םייפיו םביט םגו ,תרכינ תיגולופורתנא המדיק ינמיס שי הפוקתה ףוס תארקל
ב ר ןמז רמולכ) סיר־חרקימ ינפל דוע יכ םירבוס שי .םיכלוהו םירפתשמ םילכה
ם דא וליפאו—ונל ,רבד לש ורקיעב ,המודה ןומדק םדא דלונ (100,000 תנש ינפל

.רביד רבכש
ם דאה תפוקת ,תועדה לכל ,אוה (80,000 רחאל) ןוילעה ןיקוטסילפה
, 40010 ול אורקל םיפידעמה שי) .83 40010ק1£118 :גשומה ןבומ אולמב ןומדקה
 40010 םג .(״ןובנ םדא״כ הנובתל ותייטנמ רתוי טלוב םילכ רציל ונורשכו תויה

י ווק תורמל ,חפנה־בר וחומב—וימודו אוה ,הז גוסל ךייש אז£3ס<1€]־ן:1131£11818
ל ש (םינימהדות :רתוי ןוכנ וא) םינימה יגש יכ קפס ןיאו ."םיטוס״ה ופוגו וינפ

הז תרכינ הדימב ועמטנו ונתחתה ףא ,הז לע הז תיתוברת הניחבמ ועיפשה 40010

.םיפלאב םיאתמה ןוחרקה יוניכ פ״ע ,£185 •
.00ןג1ג-(10-ן)01מ11311 ,2<ג־3.א0
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ר בכ .45,000—40 ךיראתמ ,םיברועמה "למרכה“ישנא" תודעמ טרפב עודיכ—הזב
ם דאה .רתויב םינושה םיעזגל שגפימ ונצרא השמיש—ןאכ תאז שיגדהל יאדכו—זא
" םישדקמ" הנוב היה םגו ,ויתמ תא רבק אוה 7:רבדל ,קפס ילב ,עדי ילתרדנאינה
ה פוריאב תורעמהמוד יוצמ םהיניבש ,רב־תויח תומדב "םימטוט" וא) תוחורהךחלופל
ה עבה לש רשוכ ילב ועיפוי אל—הרובק,ןחלופ—םיינחור םיגשומ ירהש .(תיזכרמה
.תינושל
ם יניינעמ םהינשו—* ידיאולתרדנאינ םאו שממ ״ןובנ״ םא ,הזה ןומדקה םדאה
ו ל התיה אל—"המדאה תוחפשמ" רתיו םש־ינבו רבע־ינב לכל םינושאר תובאכ ונתוא
ל כב ,דחיתמ תוחפל וא ,דלונ היה ,ידמל חתופמ .א .ז ,והומכ םדא .תידוחיי הסירע לכ
ר שא .30,000 תנש ינפל דוע רגהל לחה הקירמאל ףאו ;(הילרטסואל טרפ) תושביה
( תימינפה וא תימדקה) היסאמ ואצומ תא עובקל ןיא ,ומצעבו ודובכב "ןובנה םדא״ל
. הלאמ םיבחרנ םיחטש ינפ*לע אוה ץופנ ןוילעה ןיקוטסילפה תישארמ יכ ;דרפנב
ל ש גזוממה םילקאב תאצמנ תואדווב הכ דע התהוזש רתויב המודקה ותרוצ םלוא
ם דאה) 70,000 תנשל בורק ,הנורחאה תיחרק־ןיבה הפוקתה ימימ תפרצ

י לתרדנאינה־יצח "רזממ״ה עיפוי םרטב הנש־תובבר ,רמולכ ;(?סת^^^^מ
.ונלש למרכב
, ןיקול^ההו ןוילעה ןיקוטסילפה תוקלחמב בל־תמושת רתיב ןייעל ונילע
ך שמנ ןוילעה ןיקוטסילפה .ונלש אשונב םירשימב תועגונה תופוקתה ןהו ליאוה
ך יב הפוקת ירחא .תויעבטה ויתורוק יפל וקלחל שיו ,לכה־ךסב הנש ףלאדכיעבשכ
ם יפלאה ירהב \¥ט1־חן והוניכש ,"יעיבר״ה ,ןורחאה חרקימה לחה סחיב־הרצק תיחרק
, ג¥1 יחרק בלש אב םדוק .(ע7 :תחא תואל רצקל חונ) .הקירמאב ג18€0118111¥“ו

. םדוקה סיר־חרקיממ תוחפ םג םא ,רומח םג ךורא : 50,000 ירחא דע 60,000 ינפלמ
י שנא" תפוקת יהוז :רתויב רכינ אלו רצק היה (ג^1/11) וירחאלש יחרק־ןיבה בלשה
ך א ,ידמל ךורא ןמז־ךשמ—40,000־ל ךומסב (ג11 ¥) בוש ואג םינוחרקה .״למרכה
, דאמ ךשוממ היה (\¥11/111) ןורחאה יחרקךיבה בלשה .תדחוימ הרמוח אלל
. שממ תויחרקריבה תופוקתב וררשש םימימחה םיאנתכ אל םג םא ,גזוממ ומילקאו

ד עו 30,000 תוביבסמ םה ,ג¥11/111 ,הז בלשל םילבוגה םיכיראתהש חינהל רתומ
י חרקה בלשה היה חתפתמ רבכ ,18,000־מ לחה רמולכ ,זא .20,000 ירחאש ןמזל
, גגד־מ תוחפ־אל רומח ,דחוימב רק לבא ,ידמל ימואתפו רצק :5¥111 אוה ,ןורחאה
א לש) הלודגה־הינטירב לש הבור לע וסיכ הפוריאךופצ ינוחרק .רתוי ףא ילואו
ה יסור לש הברעמ־ןופצ ,הינמרגךופצ ,הלוכ היבנידנקס ינפ־לע וצברו (יא התיה
8 .סמ רויצ ׳ר) י נוחרקב םיאופקה םימה .ןיסנוקסיו דע וטשפ ,רומאכ ,הקירמאבו 2( ;
ר טמ 100־ל בורק ,םיה־ינפ לש תיללכ הדירי ומרג ,סוניקואהמ םאצומש ,םלועה
א וה ךא—יליציסה רצמה ןכו ,חותפ ראשנ קומעה רטלרביג רצמ .םויב םהבגל תחתמ
יפוריאה ףוחה תא לקנב תוארל ולכי יאדו היסינות ישנאש ךכ ידכ דע קמטצה

.ילתרדנאינ םדאל תרחא וא וז הדימב המוד ,רמולכ *
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ם אישל ועיגהש ירחא .ךכ־לכ םימי םינוחרקה תואג הכיראה אל םעפה ךא .םלומל
—13,ססס־ב ה דימע האב 9000 ינפלו זתיטא הגיסנ הלח ,(ג¥111.1 ונמסל רתומש) 15
ם ייתסה ןיקוטסילפה לכ .חרק לש המדוואג וליפא הקירמאבו ,(\1111¥כ) הנורחא
.ונתפוקת ינפל םינש־תבברכ ,8000 תנשל בורק

2 רויצ

ב ןופצה ינוחרק
י חרקה בלשה איש
( 15.000־כ)8 ןורחאה
םירה ינוחרק .ב

־ ןופצב םי יפוח
* ה רצימבו ברעמה
ף דמ יחטשו ,ילייציס
ו גוסנ םהמ יתשבי
םימה

ו ננמזבש םי יפוח
 8םנוויכו תורחנ .ה
םימגאו תוציב .ו

נקסה ןוחרקה
־ ה תליחתב יבניד
(8,000) ןיקולוה

ת יגולואיגה הפוקתה איה) ן יקו לוה ה תליחתכ 8000 ךיראתב רוחבל חונ
ש י םנמא .(םויכ םייוצמה םינימ ,םלוכ טעמכ ,םה הב יחה־ינימ רשא ,תיחכונה
ה יבנידנקסךופצב .תחא-תבב וסמנ אל םינוחרקה יכ ,דבלב םכסומ לובג והזש רוכזל
ן וחרקה .רתוי דוע רחואמב הקירמא לש הנופצב ,6000 תנשל ךומס תיפוס ומלענ

ה תיה ןכ אלול) .ונמילקא לע עיפשהל ףיסומו ,ללכ סמנ אלש דירש אוה ידנלנירגה
ם וצעה ןוחרקה לשו ,הז ןוחרק לש ותוחכונ ןיא םא קפס .(רתוי דוע השבי ונצרא
ג ווסל ונילע םייתניב .דיתעב םעפ־יא חרקה תביש תא תרשבמ ,הקיטקראטנאב
ם ודק ןיקולוה :תופוקת־תת 3 ןיב לידבנש ונל יד ונניינע ךרוצל .ןיקולוהה ימי תא

(6000— —3000) ןוכית ; (8000 ם ינמזה םע רבחתמה ,(3000 ירחא) רחואמו ; (6000
.רתוי וא תוחפ ,םיירוטסיהה
רקיעב ,19*ה האמב תירוטסיה־הרפה היגולואיכראה הרצונ ,עדמכ
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ר שאכ .םיידוסיה היחנומבו היגשומב םויה דע שגרומ הז רבד .(הינדב םגו) תפרצב
( "שדח ,ינוניב ,םודק ןבא*רות") ןוקיתילואינ ,ןוקיתילוסימ ,ןוקיתילואילאפ לע רבודמ
* לע םבורב םה תוינייפאה תויוברתה ייוניכו ז הרכהב תינויצולובא איה הרושה ירה
* ןופצמ קחרתנש לככ .תונורסח הב שי וז הטיש .תפרצב תילגת*רתאו העפוה*רדם יפ
ם נמא .תיתפרצה "היצולובא״ה ןמ רתוי הנושה תואיצמב לקתינ ךכ ,הפוריא ברעמ
ל ש םרבע רדס םע בשיתמ אוה ןיאש רוכזל ונילע ךא ,לבוקמה ןוימב ליחתהל שי

.םירחא םירוזא
 ןוכיתה ןיקוטסילפל ורקיעב םיאתמ ןותחתה ןוקיתילואילאפה

(80— ד וע—הפוריאב םג ילואו—הקירפאב הלחה די־ינבא תרצות יכ ףא ,(250,000
ב לש) וז תרצות לש רתויב םיללכושמה הילכ ךא .תמדוקה תיגולואיגה הפוקתה ףוסב
.םיר־חרקימ ינפל בר ןמז םג םאו ,ידמל רחואמב םיעיפומ * (ילישא
ן יקוטסילפה לש הנושארה תיצחמל ךרעב םיאתמ ןוכיתה ןוקיתילואילאפה
* יסר) ןבא־יזיתנ תדבעמה *,תירטסומה איה תפרצב תינייפאה ותרצות .ןוילעה
ת ידוחייה תיפוריאה היסולכואה םהש ,םייסופיטה םיילתרדנאינה תדובע יהוז **.(םיק
—30 .א .ז ,םינושארה םריו יבלש ימיב חרואבו ,הקירפאב םלוא .(11 )60,000
ם יזיתנ דוביע ךכל*םדוק דוע עיפומ ,היסא*תמדקבו הפוריא־ברעמב רתוי יקלח
ת ורוסמ םעו תירטסומה םע ברועמב םג יוצמה *,(יזאולביל) רתוי ינוכסחו רחא
ך א ,תפרצבו ,הרחצה ברעמ*ןופצב ,הינקב ילואו םיעודי תוזוחמב .ילישא אצוממ
* םורד הילוטאנא ףוחל רשא הילאטנא לילגו ,ןונבלהו למרכה) היסא־תמדקב יאדווב
1  םירצו םיכורא רוצ־יזיתנמ לחה ,םיינושאר ** בהל*ילכ וליפא םייוצמ—9 (תיברעמה
ו א ,דחוימב ןוילעה ןוקיתילואילאפל הלא "םישידח" םילכ סחיל לבוקמ יכ ףא

.דבלב
ת ישארמ רחואי אל ליחתמ (ןבומה אולמב) ןוילעה ןוקיתילואילאפה ,תועדה לכל
¥) ןורחאה יחרקדיבה בלשה ה רדיסה העודי תפרצב .30,000־מ רמולכ ,(\11/111 
* ילכ ,ןיק ,ןיכסכ שומישל) םינוש םימגדמ בהל־ילכב *תיקאינירוא :תיתפומה
*  תינלדגמ ן האלפנ תונידעב םידבועמה ןודיכ־ישארב * תיארטולוס ;(רכו ,הדובע
ל ש האצות אלא שממ "תיתוחתפתה" הרוש תאז ןיא םלוא .םייניפא םצע־ילכב

, אוה תיקאינירואה רוקמ .תידדה העפשה ירפו (םורדה םגו חרזמה ןמ) תוריגה
י דרפסה הקלחבו ,הקירפאמ העפשוה תיארטולוסה .היסא*תמדקמ ,תערכמ הדימב
ן גאל הרדח אל םלועמו תפרצב רקיעב הרצונ וז ,תיגלדגמל רשא .םשמ הסנכוה
א ל הקירפאב יכ ןייצל שי .היסא־ברעמל וא הקירפא תשביל אלו יחרזמה ינוכיתמיה

 הינקב ףאו ,ןוכיתה םיה ךרואל רשאמ ץוח—ןיקולוהה ינפל הפי בהלה*ילכ ולבקתה
,הז דגנכ .(רתויב יפוסה ןיקוטסילפב ידמל רחואמב םש םגו) לודגה רבדמל רבעמ

*1611 .̂ 1־01161116611. >6¥3110181611 310115£61.
*6611 —  1̂ — 11301611;§1־1]13161116(^13 .̂.111־8011111 

.£!31X168, 613(165 .1301315, £131568 **
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ה ב ,איהה השביה תא םינייפאמ ,הנממ םודק אצוממ ךא ׳תיארטולוסל םימוד םילכ
.האלהו ןוכיתה ןוקיתילואילאפה ןמ ,תוימוקמ תורוסמל ךשמה םה
ה נועטה ,תיסחי תועמשמ אלא םהל ןיא היגולואיכראב םילבוקמה םיחנומהש רורב
־ ואינהו ןוקיתילוסימה יבגל םג טלוב הז רבד .יפרגואיג־יגולרנורכ שוריפ
, הז רחא הזב ,דרפנב וללה םיאב ,לשמל ,תפרצב .אבהל הארנש יפכ ,ןוקיתיל

. (רחואמ־ןוכית ןיקולוה דגנכ—5000־כ דע ןוכיתו םודק ןיקולוה) םינוש םהינמזו
ר בד לש ותימאלו ,רתוי הברה המודק םתעפוה הקירפאךופצבו היסא־תמדקב לבא

־ וסימ" יוצמש המדנ ,סלטאה ירה ךרואל וא ,הרחצב .תחא תעב םש םיחתפתמ םה
, הרואכל "תינוכית" תיתילואילאפ תרוסמ תובקעב אבה ,ונימב־דחוימ "ןוקיתילואינ
ם ירחאו) ברעמה־יכינח םינוירוטסיה־הרפה םישקתמ םויה דע ."ןוילע" בלש לכ אלל
.ולא ןוגכ תויאקירפא תועפות תנבהב (!התע־תעל ןיא

תרזוח תוחיחצו םימשג ימיכ ןוכיתה רוזיאה .3

ם יסכר המכ לע ורבטצהש םירה*ינוחרקל טרפ) םיחרקימ לכ ולח אל ןוכיתה רוזיאב
ה ל התיה ןופצה תוחרקתה םלוא .(וקוראמב ישארה סלטאכ ,דחוימב םיהובגה
ם רג הפוריא לעמ רקה ריוואה ץחל .םורדב היגולורואטמה לע תערכמ העפשה
א ל ןרבעב ,רתוי םיימורד בחור־יווק לא וחדוה *יטנלטא אצוממ ףרוח־תופוסש
ב לב וליפא ודרי ףרוח־תורטמ .סלטאה יסכרל רבעמ םג אלא ןוכיתה םיה לעמ קר
ת יגולוטנואילאפ תודע שי .המורד טסוה ינוכיתמיה םילקאה רוזאו ,לודגה רבדמה
ן ופצה יחרקימ ןיבש תיללכה הלבקהל (תועקרקהו יחה ימוחתמ .א .ז) תיגולודסו

ת וחפ ומיאתהש "םיימשגךיב" םינמז ויה ןכ ומכ 10.םורדב םימשג ירוזחמו
. היגולואיכראב תוחכוה םג הזל שיו 5"םייחרקךיב" (םיבלשל וא) תופוקתל רתוי וא
א יה—100,000 תוביבסמ ,יתפומ ילישא םגדמ די־ינבאב אילפהל הרישע הרחצה

ם ידיעמו רבדמה לכ יבפ־לע םיצופנ הלא םילכ .רתויב רומחה ,סיר־חרקימ תפוקת
א וה ףא הרומ םיירטסומה םיזיתנה אצמימ .וננמז יאנתכ אל ,םיחונ םייח־יאנת לע

 .(ג111¥,) םינושארה םריו־חרקימ ימיב (רתוי הנותמ םג םא) םימשג תפוקת לע
י משגךיבה ,ןאכ ,וא—יחרקךיבה בלשב ירחצה דועיתה ךלוהו לדלדימ הז דגנכ
.(\¥111) הנורחאה םינוחרקה תואג םע םימשגה תבישל דע (\¥11/111)

והה תישארב וא ןיקוטסילפה ףוס תארקל םירבדה בצמב ןייענ הבה
ס לטאה ךרואל ןוגכ) סלטאה ילושב קר אל םירכינ תיעבט תוירופ ינמז .ןיקו ל
ם ש .לודגה רבדמה זכרמב וליפא אלא (םויכ הממושה ,תימינפה הירי׳גלאב ירחצה
, םורדמ) ץיק־יעקשמלו (םייטנלטא־ןופצ) ףרוח־ימשגל רגאמ םיאשינ םירה ושמיש
ף א המורדו הנופצ ומרז םשג־ימ םלואו 5(וישכע דוע הריעז תומכב םידרויה
י ליסת) רגהא תמרמ זא אצי ריבכה רגינה שאר .(2 רויצ ׳ר) םינתיא תורהנב
^12112:) "ר׳ער׳עי" יורקה שבי קיפא םויכ אוה ,ןתיא לחנ .(רגהא־נ ךפשנ ,(1131

."תוינולקיצ״כ היגולורואטמב תועודיה תועפות "
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ם רוא*רה תחתמ תוחילמה רבע לא (ירברבה המשב ר׳גא־נ יליסת) "םילחנה תמר״מ
ד רי יאקורמה סלטאה ןמ םג .םימ־ימגא זא ויהש ,(היסינותו הירי׳גלא לובג לע)
. תיזכרמה הרחצבש תועבגה ילגרל דע תוצבו םיקמע הקשהש (חרוס להנ םויכ) רהנ
.׳וכו ! םתוירופב ןאז׳פ יקמע ונייטצה תיברעמה בול לובגב
ן מ החרזמ־םורד ןוויכב םיקחרתמש לככ .לודגה רבדמה לש וחרזמב בצמה ןכ אל
ו ליפא .םינוחרקה תעפשה תשטשטימ ךכ ףרוחה־תופוס לש יטנלטאה־ינופצה רוקמה
־ תואנ קר ובו ,טעמכ םילחנ אלל ,םחיב־חיחצ יבולה רבדמה היה תויחרק תופוקתב
; ףוס־םיל רבעמ ,תימינפה ברע תוממשב ןידה אוה .םירוזפ םימ־תונייעמו הערמ
 הררש ,םי ותוא לש יחרזמה דצבו ,רואיל הז םי ןיבש תיררהה העוצרב יכ ףא
.םויכ רשאמ רתוי הברה תרכינ תוביטר םיתעל
ן יידע התיה אל וז ,רואיה תמדא לש ,וישכע לבוקמה ןבומב ,"םירצמ״ל רשא
ת א םייס אל סולינה .הנתינ אל ןיידע (סטודורה רבדכ) "סולינה תתמ" .אצמנב
ק ר 11.תויתחתה ויתודג תא ופחסב הסיכ אל םג ,ןוילעה קמעב ותריפח תכאלמ
.םיגיידו םידייצ תכשומ ,זאמ עבט־תרומשכ ויה התלדבו רואיה ךרואלש תוצבה
ו א ,"רענש" תמדא .איה השדח העפות—תיתחתה םיירהנה־ץרא ןכ תאז םירצמכ
, הברדכוהת ימו ףחס־יפחוס תורהנ לש םקבאמ ךותמ הארבנ אל ןיידע ,דכאו־רמוש
.םיגוריסל תדרויו הלוע
ל ע םיעקשמ רגאמכ דימת ולעפ היתועבגו הירה :םדקה־ץראב הנומתה איה תרחא
, ןונבלהו למרכה תורעמב) 12 יגולוטנואילאפה דועיתה .ןוכיתה םיה לש וחרזמ יפוח
ם ע ,ןייצל שי ךא .ןורחאה חרקימה יבלש לע וביגה ץראה ימילקאש דמלמ (׳וכו
, השלח ןאכ התיה (ג¥1113) םריו לש ואישל המיאתמה םימשגה תפוקתש ,תאז
ר צק ןמז והואג הכשמנ הארנה יפכ .אוהה יחרקה בלשה םצע לש ותופירח תורמל
־ םילפמ הנפמה ימיבש קפס ןיא .לודג הכ קחרמל תקפסמ הדימב עיפשתש ידכמ
ן טק שרפהה םלוא ;םויכמ רתוי המושג םדקה־ץרא התיה ןיידע ןיקולוהל ןיקוט
.עבט־תועפות ןתוא לש ןרוקמל הבורקה ,תיברעמה־ןופצ הקירפאב רשאמ
ה רמוח ילדבהב קר אל אטבתמ וחרזמל ונרוזא ברעמ ןיב םילקאה”תורומתב שרפהה
ת ועפות ןה תרזוח תובשיתהו ףרוח־ימשג תגיסנ .ויכיראתבו ךילהתה תוהמב אלא
־ תמדקמ רדענה ,רחא םרוג לבא .ןיקולוהה תישארב ,רוזיאה ברעמב םג תוטלובה
ת וחורה .םינוסנומל חותפ השביה לש הז קלח :תיברעמה הקירפאב הבוטל לעפ ,היסא
ה קשוה םשמו ,םיהובגה הרחצה ירהל ץיק־תורטמ לש תקפסמ תומכ תואיבמ ויה וללה
ה תואב וררשש — הלא םיחונ םיאנת .רבדמה לש טעומ־אל קלח יעבט ןפואב
ב ר ןמז וכשמנ — הקירפא לש החרזמ־םורדב ,תומוד תוינוסנומ תוביסמו ,הפוקת
ם ינוירוטסיהדזרפל םיעודי םה .ופוס דע וליפא וא ,ןוכיתה ןיקולוהל דע ידמל
.ןיקולוהבש "הבוטרה הפוקת״כ
ת א בכעל רבכ ולכי אל ץיקה יעקשמ םג רשאכ ,ידמל ימואתפ ,רבשמ אב ךכ־רחא
ם ירפצ־תשלשל לש דבור וקדב ,רטמ 2000 הבוגב ,רגהא ירהב .תרבוגה תוהיחצה
יפל .טלחומל בורק שבוי לש םיאנתב קר רמתשמו רבטצמה רמוה—(203110)
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0־ב ךוראיתה ל ח 3000 תנשל ביבס ,רמולכ 13.ישילשה ףלאה תישארמ דבורה רצונ14
, רתוי םיכומנה ,רבדמה יחטש בורב .יפוס ימילקא רבשמ ,תיזכרמה הרחצב ,ןאכ
.םדוק בר ןמז ילוא ,ןכל־םדוק דוע הז רבשמ ללוחתה
, םינוש תוזוחמב ,בוטר םילקאמ הנהנ היה הקירפא לש הברעמ־ןופצש אופא רורב
ו נילע היהיש תידוסי הדבוע יהוז .חרזמבש תוירוטסיהה תופוקתה ףסל דע טעמכ
ל עו "ןדע ןג״מ שוריג לע תורפסמה תישארב־תודגאב ןודל ונאובב הב בשחתהל
י פלא המכב קר דמאנה רבעב ועריאש—המדאה תוירופ־יאב םיכורכה תוערואמ

.הנש
. עבטמל דצ דוע שי .םיירפסומטא םימ לע רמולכ ,םיחרקו־םיעקשמ לע ונדמע ןאכ דע
ס מיש רחאל םירזוח םה םיה לאו ז םיה ןמ ,םימ לככ ,םיאב ,ןוחרקב םיאופקה םימ
1.םיחרקה ירוזחממ תוחפ־אל ןועיברל תוינייפא םיה־ינפ תודונת ןכל .חרקה 4 
—13 ,י\¥1113) ןורחאה יחרקה בלשה לש ואישב  ידכ דע םוניקואה דרי (15,000
ף צומה ץראה־דסומ אוה) *"יתשביה ףדמ״ב םילודג םיקלח ושביתהו ולגתנש ךכ

—100־כ קמוע דע ,דודר םי םויכ ו לח בחרנ הז ףדמ םהבש םימוחתב .(רטמ 200
, ףוצר יתשבי שוג ךפה הפוריא ברעמ־ןופצ לכ .םירידא םייפרגואיג םייוניש
. םויכ תפרצו דנלריא לש ןהיפוחל רבעמ דעו םלענש ינופצה םיהו היבנידנקסמ
, בול לש הברעמב .תוחפ םיחתופמ ויפדמ יכ ףא ,ןוכיתה םיב ורק םיליבקמ םירבד
ו גוסנ םימהו ,השביל ר״מק תובברו יפלא לש םיחטש ויה ,סינותל ילופירט ןיב .א .ז

(2 רויצ ׳ר) .ולוכ סבג ץרפממ

ל לכ־ךרד היה הז "לובמ" .םינוחרקה וסמנש םע םיה־ימ ורזח הלאה תומוקמה לכ לא
י פוא וליפאו ,וב םישח םדא־ינבש יפוא שבל םימיוסמ םיחטשבו םינמזב םלוא ,יטא
ת ורשעב םיה־ינפ ולע (¥111 ףלא) םודקה ןיקולוהה תליחתב .האוש־תכופהת לש
, (¥ ףלא) ןוכיתה ןיקולוהה עצמאב ,הנורחאה םעפב ,בוש עריא הז רבדו ;םירטמ
ת ורכינ ויה ולא תועפות .4000 םדוק הברה אל—יאל הלודגה־הינטירב התיה רשאכ
ת ולילג ופצוה םהב ,דודר םי יחטשב .א .ז ,רתויב םיבחרנה םיפדמה ימוחתב דחוימב
.םימה־ינפב םירופס םירטמ לש הילע בקע םימלש
ת וצופנ ןה 51.והשלכ ירוטסיה־הרפ דוסי ןהל שי תונוש לובמ־תודגא םגש המוד
ם ייפרגואיג םימוחתל—דימת הארנכ—תוכייתשמ ןה ןרוקמב לבא ;םלועה ימע ןיב
ר וזיאב .תרחא וא וז הביסמ ,םיה־ינפ תיילעל םישיגרה תוזוחמל .א .ז—םימיוסמ
ת וזוחמ השולש לא עיבצהל רשפא ,תיברעמה־ןופצ הפוריא דבלמ ,ול ביבסו ןוכיתה
ן  (2 .סמ רויצ םגו ,הלעמל ׳ר) יליציסה רצמה לומ היסינותו בול יפוח (א :הלאכ
ו הומכו ,הדיערו^שעג תועפותל תדחוימה ותושיגרב ןייטצמה) יאיגיאה ןגאה (ב
ו שארב רשא ,דודרה םרפ ץרפמ (ג ;(ןוכיתה םיה זכרמב יקלטיאדרפאה רבשה־ריצ

ד גנכ .השבי־קפס םימ־קפס איהש תיעבט הביבסב ,רהנו־םוהת תוחוכ זאמ םיקבאנ
תימורט הפוקת םושב "לובמ״ל רבתסמ םוחת ויה אל םדקה־ץרא לש היפוח ,הז

*6 .!>£61£1סע1מ31161£ 0011111161113.1 ,001111116111316 
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ת ורוסמו ,לובמ־תודגא לע םג רוא ךופשל םילולעה םינותנ םה הלא .ןובשחב האבה

.םירבעה תוינומדקב ,תומוד

ןיקוטסילפה םות ינפל םינמאו םידייצ .4

ו ראשנ וייח יכ ףא ,וניתודלות םרזל םירשימב רבכ ךייש ןוילעה יתילואילאפה םדאה
ן וזמ "טקלמ" ,םנמא ,ראשנ אוה .הטילש םהילע ול התיה אלש עבט־יאנתב םייולת

ד יצה תכאלמ תא דמלו תידוסיה טוקילה*תגרדמ זאמ רגב אוה ךא ,"ןרצי" אלו
ה לא וילכ .םיללכושמ םילכ תיישעב םג תונמאב םג ונורשכ תא התליגש ,יתטישה
ת א רוקחלו תוברתה יגוס ןיב ןיחבהל רשפא ויפ~לעש ירמחה דועיתה רקיע םה

.תיגולונורכה־תיפרגואיגה םתצופת
, בהל־ילכ ישוע םישנא תיברעמה הפוריאב וטשפ (30,000 רחאל) הפוקתה תישארב
ם אצומ ךא ,תפרצב םייקאינירוא וארקנ ולא םילכ .רתויב םודקה םגדה ןמ אל יכ ףא
ת וברת ,םינפ־לכ־לע .ינקלבה יאה״יצחו הילוטאנא ךרדב היסא־ברעממ הארנכ
ק שמד דע החרזמו ,ןונבלה ,למרכה) םדקה־ץראב היוצמ תימוקמ "תיקאינירוא"
ן מזה ךשמ םייקתהל הפיסוה םשו ;ןוילעה ןוקיתילואילאפה רחשמ (רבדמב האלהו

ה יאשונ ,שממ“לעופב ,ויה ימ רורב אל .רתוי רחואמו 20,000 דע ,ןורחאה ימשגךיבה
ת יפוריאה־ברעמ היסולכואב דואמ טלוב .םהיעזגב םיברועמ םה הפוריאב .םייחרזמה
ו תלגלוג־ךרואש ,דלשה הנבמב קזח ,אילפהל המוק־םר *: ינוינמחרק״ה סופיטה
־ יכורא ,הבוגב םיינוניב ,םירחא םיעזג ויה לבא .םיבחר םינפ לעמ ,ידמל ינוניב
* ידלאמירג ישנא לצא ומכ—םינמיס שי ךכ לע ףסונ .רתוי םינפ־ירצו תלוגלוג

, דלש־ןידע ,ךומנ :ימורט יאקירפא־ינוכיתמי סופיטל—יתפרצה־יקלטיאה לובגב
א ל םג םא) םורדה יעזגל דחוימב המוד אוהש םירבוס שי .דאמ הכורא תלוגלוג לעב

, םיעודי .תוחיחצ יאנתב זאמ ומלקאתהש (הנושארב ובשחש יפכ ,הקווד םיידיאורגנ
ן מוש תורבטצה לע םיארמה ,ןיקוטסילפה ףוסמ ,םישנ ינוליספ ,הילטיאמ טרפב
 16,(רוחאמ "למג־תשבד" ןימ) םינמשובל םויכ תינייפא איהש הלוגס :םיירוחאב
ע לס־ירויצב םג ראותמש יפכ) הקירפאב שבוי־ירוזאב ידמל הצופנ התיהש אלא

 ,רומאכ ,היה תיברעמה הפוריאב היסולכואה לש הבור ,הז דגנכ .(םיבורמ םייניקולוה

.רתוי וא תוחפ ינוינמ־ורק ,ינופצ סופיטמ
ל ח 140־ב ךוראית יפל נ7.םדקה־ץראמ "תיקאינירוא" תרצות הרדח הקירפאל םג

ך שמב .28,000־ל בורק ילוא רמולכ ,הפוריא־ברעמל השילפהמ רחואי אל רבדה
ן וכיתה םיה תברקב בול־חרזמ תולובגב וז תוברת הרגתסה םיימשג־ןיבה םימיה
ת עב תפסונ תוטשפתה הנממ ענמ חיחצה יבולה רבדמה יכ ,(הקיאנריק איה הקרב)
ת ומוקמב .תורחאה תושביה ןמ תולדבתה זא הרכינ הקירפא יקלח ראש לכב .איהה
. המדיקו תוירוקמ םג ולגתה םירחא תוזוחמב וליאו ,תונרמשו הרגיש וררש םידחא
.(תיזאולאביל) הנשונ םיזיתנ־תרוסמ חותיפב וקפתסה רואיה דצב תימורדה םירצמב

; 10־11(111131 *
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ן יז־ילכ—יפוריאה ןוילעה ןוקיתילואילאפה ינפל דוע—ועיפוה סלטאה תוצראב ךא
, הקירזל םגו הריקדל ןודיכ־ישאר :תולודג רב־תויח דיצל רתויב םיליעי ,םישדח
ם ייניפאה םימגדה דחא *.(ץחל־תיזתנ) ירמגל "שידח" ןפואב םידבועמ םקלחש
ן ייטצמ—** היסינותדבורדב תילגת־רתא םש־לע ״תירטא״ היורקה—תאז תרצותל
ש ודיח והז .(3 רויצ ׳ר) בצינ וא תידיל ילכה רוביח םשל (תטלוב ןושל) הטילבב
ם הימ קוידב עודי הז ןיא .הפוריאב אל היסאב אל ,םודק הכ ןמזב והומכ ןיאש
חלתרדנאינ טעמכ ויה םדוקה ימשגה בלשה ףוסבש םהיתובא .םיירטאה םישנאה

ך לפ ,הסופנ ירה) חתופמ ירטא ,ץח־שאר .ב ז (היסינות־םורד) ירטא ןודיכ־שאר .א .3 ר ו י צ
- םורדב הרעמ) תיארטולוס תרצות ךותב ,יתילואינ־יומד ץח־שאר תוחתפתה .ד ,ג ;(ילופירט
ח רזמל תינייפא איהש הרוצמ ,(תיתחתה םירצמ) םויא׳פ ןגאמ ץח־שאר .ה ;(דרפס חרזמ
ה זכ ילכ ;ןימי דצמ דוחה :רלוא תרוצב ,(היסינות־םורד) יסופיט-יספכ ןיכס .ו ;הרחצה
ם לענ ןמזה אובבו ,תפרצב ןכדמכו היסא־תמדקב ןוילעה ןוקיתילואילאפה תישארב עיפומ
: הדימ־הנק) .הקירפאל עיגמ הארנכ םשמו ,הילטיאב שומישב ראשנ אוה לבא ;תוזוחמה ינשמ

(בוריקב 1:2

, הפוריא־ברעממ םיינוינמ־ורק םישלופ ויהי ,ןיקוטסילפ״ד ףוס ינפל ,םהישרוי ;םיידיא
י נפל דוע :יאדו תקזחב אוה דחא רבד .םינורחאה םיירטאה־ינב ועמטיי הארנכ םהבו

ה מורד הטשפו (ירצמה רבדמב הגר׳ח תאגל דע) החרזמ תירטאה תוברתה הצופנ ןכ
, יגוכיתמיה ףוחה תורעמב ,םש .דרפס ךותל הברעמ הרדח ףא ,(רגהא תמרל רבעמ)

! ינפל ,תימוקמה "תיאךטלוס״ה תרוסמה שארב ,הלאכ םייאקירפא םילכ םייוצמ !17\ ,
ר ובעל ולכי םייתילואילאפ םדא־ינבש םג דיעמ רבדה .15,000*ל 20,000 ןיב .א .ז
ן יידעש יפל ,שממ תונפס לע בושחל ןיא יכ ףא 18,רטלרביגב םי־רצמ (? תודוספרב)
ה ילטיא ןיב םידחוימ ןוימד־יווק ׳ןכ לע רתי .תוריס תיינבל תורגנ־ילכ ויה אל
ל ע םיזמור ,ןיקוטסילפה יהלשב ,(הקירפאךופצב םיכומס םיחטש וא) היסינותל
.איהה תעב בחר היה אל םנמאש—יליציסה רצימה ךרד וליפא רבעמ תורשפא
, ־ןיבה בלשב ץוחה ןמ היתודוסי בור תא הלביק הפוריאש חיננ וליפא ׳ינש דצמ

,ןיקוטסילפה םות ינפל יפוריאה ברעמה לש ותונוילע תא לולשל ןיא ,ןורחאה יחרק

.תיתפרצב ±61£־1©מ ןכל ,01 •311־^.101־
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ר וזיאב .תויעבט תוביס םג ךכל שי .הקווד קוחרה ברעמה תונוילע תא רמולכ
ז  טוקילה תורוצ רתי תאו דיצה תא דדועל יושע ימשגךיבה בלשה היה אל ןוכיתה
ת א ףא םיליבגמה שבוי יאנתל תיטא תולגתסה ךותמ ,קחודב םדא”ינב ויח םש
ר תוי החונ הביבסה התיה ןוכיתה םיל ןופצמ ,הז דגנכ .רבה״תייח תאו היחמצה
" תורדנוט״ה־יצחבו בשעה תוברעב ,רק םילקאב דיצ תוטישב םיחמומה םישנאל
: םהינימל רשב“יאירב םיקנוי־ירדע וער ןהב .דרפסל דע היסור־םורדמ תוערתשמה
ת וחפשמ .תיקנע התוממו •יטקרא לייא םג ,רוקה רימחהב ,וא—רב־סוסו רב־רוש
ד ויצ רצילו ,תאזה תכשוממה "תונמדזהה" תא לצנל בטיה ועדי תויפוריאה םידייצה
, תורחא תורוסמ םע עגמ ךותמ ףא ,ףתושמה יקאינירואה דוסיה לע .ךכל םיאתמ

ת וישארה תורצותה ןיב .םוקמהו ןמזה יכרצל תודחוימה ׳םילכ תומגוד עפשב וחתפתה
—15 ךרעל) הטשפתהש *,*תיטברגה תא ריכזהל יאדכ ה פוריא וא הניארקואמ (25,000
, םש יכ ףא—היסא־ברעמל ףאו היריביסל ןה ,דרפס ,הילטיא ,תפרצל ןה ,תינוכיתה
ת וחפל ,תנייטצמה הנושאר תרצות יהירה תיטבארגה .רתוי תרחואמ איה ,היסאב
י לכב הבכרה םשל (םיתילורקימ) םינטנטק רוצ־יקלח תיישעב ,םיחתופמה היבלשב

. (דועיתב ורמתשה אל ללכ־ךרדש) ׳וכו ץעמ םיקרפ םע ףוריצב ,םיבכרומ הדובעוךיז
־ רטולוסה ןודיכה־ישאר תא םיריכזמ ןהילכש תורצות הפוריאב ועיפוה הז םע דבב־דב
ד רפסבו ,(יאקירפא אצוממ) ץחל־תזיתנב דוביע ןה תולגמ ,םנמא ,ברעמב קר .םייא
־ ישאר וליפא םייוצמ ,15.000־ל ךומס ,םש ? הרשיה תירחאה העפשהה תטלוב דבלב
 19.סלטאה ךרואל םיצופנה ,יתילואינ־יומד ,הזכ סופיטמ ןיז־ילכ םע ירמגל םיהזה ץח

(3 רויצ ׳ר)

.ת6ממ6, ע61מ<166ת: 3ן>. *
.<בע¥61116,3מ

ל ש הנופצב םיירבאטנקה םירהל תיזכרמה תפרצ תמר ןיב ,יטנלטאה ןגאב ורקיעש חטש **•
.(4 רויצ ׳ר) .דרפס

, (8000 וליפא וא 9000־ל 15,000 ןיב ךרעל) תינלדגמה תוברתה איה ןלוכמ תרחואמ

ם ג ,םיללכושמ םצע־ילכב טרפב ,יטקרא־תת םילקא לש םיאנתל רתויב תלגתסמה
ת פרצב "יסאלק״ה ןוקיתילואילאפה תירחא תא תנייפאמ איה .הלרפו־רוע תריפתל
ה יסאריאב רושימה ךרואל הטשפתה םימיה תוברב ;דרפס לש םיכומס םיכלפבו
.םיפלאה־ירה םורדל הרדח אל ךא ? םהל רבעמו לארוא ירה דע
ב רעמה תחירפ תא בוט רתויה דצה לע הטילבמה איה הפיה תונמאה הלא לכב

ה עפות איה םידייצ־תונמא ,יאדו .הנורחאה תיניקוטסילפה הפוקתה לכב יפוריאה
ן יא :ישונאה ןימה תודלותב הנושאר תמליא "ןושל" איהו ,תושביה לכב היוצמה
ו דדוע יאדו םימיוסמ םיאנת .דחא רוזיא תציחמב הרגסלו ,דחא רוקמ הל עובקל

ט רפבו ,הפוריאב הקווד ,דחוימב בר רפסמב ,תומודקה היתודועת תורמתשה תא
־ ואילאפה ישנא וגהנ ןאכ *."ירבאטנק־וקנאר׳פ*״•ה םוחתב ,רמולכ ; הברעמ־םורדב
ן היתוליחמ תא לצנל אלא תוקומע תורעמב ררוגתהל קר אל ןוילעה ןוקיתיל
לע םימיאתמ םיטושיק תיישעלו רבה־תויח לכ ןחלופל רתויב םיסומכה ןהיווגחו
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־ יקלח רתיב .עבצ־רויצו הטירח ,ףוליגב ,(םינוש םיצפח לע ףאו) תורעמה תוריק
ו רייצו וטרח—הרידב איה םתורמתשהש ,"םילטלטימ" תונמא־ירבד לע ףסונ—םלועה
, אופא ,םש .םייר׳פסומטא היילב ימרוגל םיחותפה ,םיעלס ירוחב וא עלס יבג־לע
, םייביקוטסילפ םהש רעשל ןתינש םיטירחתב ,יעצמאה־יתלב דועיתה סחיב־טעומ
ר שא .הקירמא ילואו היסא ןופצל דע תיזכרמה הרחצה ןמ ,הזכ דועית םג שי םא
ן כש ,םייניקולוה־םורטכ םכירעהל רתומש הלאכ םהב ןיא ,םיינועבצ עלס־ירויצל
ם ינשהדרבברב םיררושה יסחיה שבויה יאנתב קרו־ךא ינוציחה ריוואב םייקתהל ולכי

.הנורחאה

4 רויצ

* נאר׳פה זוחמה .א
ירבאטבק־וק
־ מא יזוכיר רתי .ב
תורעמב ריק־תונ
ם יישאר םיזוכיר .ג
עלס־יטירחתל

, תנייטצמ דרפסו תרפצבש 02תורעמה תונמא ירה ,וללה תויוגייתסהה לכ םע
ל וטיל ןיאש דע תוקיתע תודועת לש עיתפמ הכ יובירבו הלענ ביטב ,קפס לכ ילב
־ ואילאפה תונמאל ישאר דקומ לש הרטעה תא ירבאטנק־וקנאר׳פה זוחמה ןמ ללכ
ד וע ןתליחתש שיגדהל ונל יד .ןהינונגסל היתולוכסא תא ןאכ טרפנ אל .תיתיל

ת ינלדגמ הביבסב ועיגה ןאישלו (25,000־מ רחואי אל) תיקאינירואה תוברתה ימיב
 ןמ הלטבו תורעמה־תונמא הרבע םינוחרקה וסמנש םע .(םיינועבצ־בר םירויצב םג)
, םהיתורוסמ לע עיפשהלו םירחא תונמא־יגוס תורפהל הקיפסה םייתניב ךא .םלועה
ם היתודובע ,םיעלס־יטירחתו ,םצע לע הטירחו ףוליג ,לשמל .הל םיכומס םירוזאב

ה דימב ןה ,תיטקראה הפוריאל דע םילקאה תרומת םע וגוסנש ,ןיקולוהה ידייצ לש
ת ירבאטנק־וקנאר׳פה תונמאה .ברעמה ןמ עפשומה ,םדוקה ןיקוטסילפה תשרומ הבר
ת ורעמבש תומוד תולוכסאל הרורב הקיז הלגמ ,םימודקה הינונגסב הקוודו ,הדצמ
ם יקיתעה עלסה־יטירחתל ןייפאב תורשקתמ וללה וליאו .הילטיא םורדו דרפס םורד
, ךרע־תווש תונמאל רכז ןיאש ןייצל ונילע הז דגנכ .תינופצה הקירפאבש רתויב
2לארוא־ירהל םורדמ היסא לש היחטש בורב ,יהשלכ תיניקוטסילפ תונמאל וא 1 
־ קרפב םיישארה תוברתה ימרזל ץוחמ ,הארנכ ,הראשנ וז השבי .ןוכיתה םיל חרזממו
.ןיקוטסילפה ףוסל בורקה ןמזה
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ןיקולוהל רבעמכ הקירפא־ןופצ .5

־ הרפה דקומה ןיב רשגמה םייניב־בחרמכ 22,ךורע־ןיאל הבושח תינופצה הקירפא

ו ז תובישחו $ "בורק״ה חרזמב הירוטסיהה תסירע ןיבל "קוחר״ה ברעמבש ירוטסיה

ם ימשג־תפוקת) ןיקוטסילפה תירחאב ולחש םילקאה תורומת םע דחא הנקב הלוע

—8000 :הנורחא —3000) ןוכיתה ןיקולוהב ״הבוטרה״ הפוקתל דעו (15000 6000) .

 ׳ר) עלס־יטירחת יאדו וטרחנ ןיקוטסילפה ףוסב ודריש םימשגה ימימ דוע

־ תומרב 24,ןאז׳פ יקמעב 23,סלטאה ירה ךרואל םויה דע םייוצמה הלא ןוגכ (4 רויצ

ם הידממבו יפויב קר אל םיראופמ ,"םיילאטנמונומ" םה םיתעל .רכו ,תוימינפה רבדמה
י פל ןכו ,םנונגסב .(5 רויצ ,ר) רתוי וא תוחפ ״ימטוט״ ןחלופ ילמסכ םדיקפתב אלא
ם ינימ לע ףסונ ,רואיה־סוס ,ףנרקה ,ליפה ומכ תולודג רב־תויח) ראותמה אשונה
ר תומ .תיברעמה־םורד הפוריאבש תורעמה־תונמאל ידמל םה םיבורק ,(*"םינבואמ"
ח רזמ־םורד לש תויתילואילאפה תונומתה ןיבל םהיניב והשלכ סחי היהש חינהל
ק לח ןיידע ויה םיינוציקה היפכו הייא רשא—היליציסו הילטיא־םורד לש םגו ,דרפס
ם יטירחתה וטרחנ תועדה לכל .היסינותמ בר אל קוחירב ,התמדאמ דרפנ־יתלב
ם יראתמ ראשה ךותב :ןיקוטסילפב דוע םקלחב ,יתסבית ירהב ,הרהצה בלב ולגתנש
**.ינופצו ןבואמ ןיממ הקווד לייא םה

ע  ב צ ה ־ י ר ו י צ וברתה ,"בוטר״ה ונמזב טרפבו ןיקולוהה תישארמ לחה ,רחא דצמ
ה דימה־הנק :תילכתב־םישדח םהינונגס 25.םיפלא־תואמל דע לודגה רבדמה ךרואל
,העונתה תשגדהלו (היציזופמוק) ךרעמל איה תירויצה הייטנה ;םירקמ בורב ,ריעז

5 רויצ
ה םארה ןחלופ .א
עה ואתה") יקנע
( ןבואמ ןימ ,"קית
־חת .ירחצה סלטאב

ה ךרוא ;עלס־טיר
. םירטמ 3־כ הנומת
־ חת .ןאז׳פ ,ליפ .ב
: הבוג ז עלס־טיר

רטמ 1.65

11̂ לשמל * ף יסוה םנמאש ,הרהצה זכרמבו ירחצה סלטאב ,יקנע םאר ,3 211631118מ11118
.(5 רויצ ׳ר) יעיברה ףלאל דע םיבוטרה רגהא ירהב תויחל

.ןבואמה 60^3186 8נ?10118 ־ל המודה "
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; םימחול תורשע תללוכה ,תבחרנ היציזופמוק ךותמ םידרפנ םיטרפ :ברקב םיתשק .6 ר ו י צ
(רגהא ירהו ןאז׳פ ןיב ,ר׳גא־נ יליסת) .רטמ 0.12־כ םדא“לכ הבוג

 דיצב ,םדא־ייח םה םיפידעמ םינמאהש אשונה .ותחונמב דדוב ףוג רואיתל אלו
ת ולוכסאל םבורב םיכייש הלא םירויצ .(6 רויצ 7ר) המחלמבו םולשב ,רוביצבו

י נפ־לע םיצופנ םה .יפוריאה ןוקיתילואילאפב םידקת אלל ,תוקהבומ תויאקירפא
ו פיסוה םש .השביה לש םורדה־הצקל דעו ,תישארב־ירעיל ץוחמ הקירפא יחטש ברימ
ה מלענ וז תונמא .תינמשובו תיטוטנטוה תונמא לש םירחואמה םיבלשל דע חתפתהל
ם יבשיתמהו ,ןופצמ וטנאב־תופש ירבוד םידיאורג?ה—םישלופ ץחלב ,ןמזמ אל

.םורדמ הפוריא־יאצוי
ן יקוטסילפה ףוס לש םינשה־תבבר ךשמ הקירפאךופצב עריאש המב אצמתהל ידכ
 ןאכ םג תונפל ונילע ,(ךרעל 15,000—5000) הנוכיתה ותפוקת־תת דע ןיקולוההו

־ ואיגואילאפה לש היתודבוע רואל ושרפלו יגולואיכראהו יגולופורתנאה אצמימה לא

יאמ תוחפשמ תדידנ ידיל האיבה (\111¥ג) םינוחרקה תואגב רוקה תרמחה .היפרג
ץ קב .םייגולופורתנאה םידירשה רוריבב םידיעמ ךכ לע 26.הקירפאל הפור
ו אצומב רז ,ידמל דיחא עזג בשוימ יאקורמה־ירי׳גלאה ףוחה־־רוזא היה ןיקוטסילפה
ש י .תיברעמה הפוריא יקלח ראשו דרפסבש ינוינמדרקה םדאל דאמ בורקו הקירפאל
ם ג רשפא .(יאקירפא-יפוריא ,רמולכ) "יאקירפאריא" םשב אוהה עזגל םיארוקה
ה שרותב םיאב ,רתוי ינייפאה יפוריאה םדאל האוושהב ,והשלכ םיטוסה ,ויווקש
- ריאה ןיב ויה ,ןכ לע רתי .םיירטאה ,םימדוקה הקירפא־ןופצ יבשוי םע תבורעתמ
. רעשו־םייניע־יריהב—וליפא "םיידרונ" ,טלחהב םיינופצ םדא-ינב םג וללה םיאקירפא

־ ול״ה םהיתובאו םיירהה םירברבה ןיב הלאכ םיסופיט תואיצמ ךותמ עודי הז רבד

ה רשי החכוה םג שי .אמורו ןווי ירפוסו םינוערפה ינמא םתוא וראיתש יפכ ,"םיב
ר ומג דודיבב ויח םהיבשות .תיברעמה הקירפא ףוחל רשא םיראנאקה־ייאמ דחוימב
- אקה תוברת .15רד האמב ,םייניבה־ימי ףוסמ לחהש ידרפסה שוביכל דע ,םדק-ימימ
ויה וללה םייאב םירבודמה םיבינה יכ ףא ,הרוהט תיתילואינ זא םג התיה םיראנ
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, תטלשה םתבכישב תוחפל ,םיראנאקה ישנא ,ןכבו -7.תירברבהדריבולה הפשל םיבורק
.תולוחכ םייניעו בוהצ רעש ילעב ,המוק-ימר ויהו ינוינמחרקה עזגל וכייתשה
 תרצותה לש יברעמה־יפוריאה אצומה תא ,ודצמ ,רשאמ יגולואיכראה דועיתה
ה קוודו .ןיקולוהה תישארו ןיקוטסילפה תירחא ךשמ םלוכ סלטאה יפוחב הצופנה
ם יבלשב אוה םילכה רוקמ .וללה םילכה ירצוי ,קדבנש םוקמ לכב ,ויה םיאקירפאריאה
ה קירפאל התרידח .דרפסב היוצמה תיט^ארגה תרוסמה לש רתויב "םייתילורקימ״ה
—13) חרקה לש ואישב דוע יאדו הלחה ת וינופצה רבה־תויח ירדע רשאכ ,(15,000
ם יינלדגמה וסנכנ איהה תעב .םתובקעב םהידייצו ,ןוכיתה םיה ןגא לא ,המורד ורגיה
ו שקיב—םיאקירפאריאה תובא—םיידרפסה םהימדוקמ קלח וליאו ,דרפסל תפרצמ
־ עתב ,תינופצה הקירפאב םתוברת .רטלרביג־רצמ תא וצחו רתוי ימורד דיצ־הדש
ט ושפל הקימעה אל הליחתב *.תינארוא םשב העודי ,תחתופמה תירטאה םע המ־תבור
, הארנכ ,היסינותב .ינוכיתמיהו יטנלטאה ףוחה ךרואל המדקתה אלא השביה םינפ לא
.הילטיאמ ("םיידלאמירג") םימרוג ידי־לע םג העפשוה
ת א ברעמה ןמ םיאבה םיאקירפאריאה ושגפ ,היסינות לש תוביבס ןתואב ,םנמא
ה תויהב ,המצע תינארואל ןהו תידלאמירגל ןה המוד איהש—תימוקמה תרצותה יאשונ

, יפוסה ןוקיתילואילאפה ימגדל רתוי הבורק :ןהיתשמ תדרפנ תאז־לכבו ,תיתילורקימ
ר שפא .(הקרב) תיחרזמה-תינוכיתמיה בולבו םדקה־ץראב רשא ,"ןוקיתילוסימ" וא
2,000 1) זא הפקעש ,תויוברתו־םימע תעונת לש ,יחרזמ ,ףסונ םרזמ האצות הב תוארל

י אדוובו ,םשמ ילוא .היסא-תמדיקבש וירבעמ וליפא ,ולוכ ןוכיתה םיה ןגא תא (ךרעל
־ פאריאה םלואו .יסינותה הזה שגפימב ,לודגה לגעמה רגסנ ,היליציסמו הקיאנריקמ
( םיה־ינפל תחתמ התע אצמנ םהמ קלחש) ףוחה־תולילגב םדקתהל ופיסוה םיאקיר
ניב ךא 28.תיתחתה םירצמל ילוא ןמזה אובבו ,(10,000 רחאל) הקדבל ועיגהש דע
ת שבגתמ התיה ,הירי׳גלא לש םיכומסה םיכלפבו תימורדה היסינות םינפב ,םיית
ח פיט״ה היבלשב העדונשו ,תינארואה יבגל יחרזמ האצומש תימוקמ תוברת התוא

.(בוריקב 9000—7000־כ) ** ״תיספכ״ םשב ״םייס
ף א ,םיאקירפאריאהמ םעזגב ירמגל ויה םינוש תיסופיטה תיספכה תוברתה יאשונ
ה לא ,שממ םייספכל רשא .הבר הדימב תויסולכואה יתש וגזמתה רבד לש ופוסב יכ
- ינוכיתמי ףנעל וכייתשהש ,םינפו־תלוגלוג-ירצ ,הנבמ“ינידע ,המוק־יכומנ םישנא ויה
ן וגכ—ןיקוטסילפה ףוסמ היסא־תמדיקבש היסולכואל רתויב ויה םימוד :יחרזמ
ח רי ירהל ןופצמ ,ףוטנ־ידאו) הדוהי-ירהבו למרכהרוורעמב "םייפוטנ״ה םישנאה
ד וע םיאקירפאריאה םע ןתחתמ הז עזג היה הירי׳גלא־היסינותב ,רומאכ .(םילש
. יאקירפאה ברעמל םדקה־ץרא תא םג רשקל ולחה תוברת יסחי .ןיקרלוהה תישארמ
י ורקה בלשל ינייפא רבד אוהו) םייתילורקימ םילכב ןוימדה קר אל דיעמ ךכ לע

ברעמ־ןופצב ןארהו .א .ז (ג׳סס&מ־ב לכ־םדוק התלגתנש*
— דרפסל רשקה תא שיגדהל איהה תרצותה תא םינכמה שיו .הירי׳גלא
.ארבל־דיתעלש םיירוטסיהה םירתמהו םירביאה־תוצרא ןיב םיסחיה תא ,רמולכ
ה ספג םויכ ,יניטאל קיתעתב 0^53. ,םודק ירברב םוקמ יפ־לע ,081פ516מ ^!^©יהוז **
.תירבעב "הסבכ" םע ,תועמשמהו שרושה יפל ,ההז הלמה ;היסינות-סורדבש
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וימה םיגהנמה תוהז ךותמ םג רבדה הארנ אלא ,(תונושו תובר תוצראב יתילוסימ
ס וריס :תוכתוח םייניש קיחרהל זא וגהנ הקירפאךופצבכ ונצראב ,לשמל .רתויב םידח
י שנא לצא ןה ,הרגיש לש רבד הז היה .,׳תירב" ןימכ—יתד וא ,יטתסא ףקות לעב
ג הנמ ותוא ,ןכ לע רתי .ונלש םייפוטנה לצא ןהו (םיינארוא םאו םייספכ םא) סלטאה
, םשל ועיגה 10,000 ינפל דוע :הרקמב אלו .םויה דע ,תיחרזמה הקירפאב ץופנ
ם ע הברה םיטרפב ההזה ,תיפסכ־תיומד תוברת יאשונ םירגהמ 20,הינ^ב ושרתשהו
־ ריאל תיעזג הבריק םילגמ ,הרחצל רבעמ ואבש ,היאשונ יכ ףא ,תירוקמה תיספכה
ק פסל םוקמ אופא ןיא .(ןבומכ ,םירחא םע הנושמ תבורעתב) הקווד םיאקירפא
ה יסא-תמדיק הלחה ןיקולוהל ןיקוטסילפה ןמ הנפמה תפוקתבש תניינעמה הדבועב
ת וזוחמ דוע םעו ,הקירפא לש הנופצ םע ףתושמ יתוברת םלועל ךייתשהל תינוכיתמיה
.וז השביב םימיוסמ
ר תוי טלוב היה זאש רבד—ל ו ד ג ה ר ב ד מ ה תאז-לכב היה רוזיאב ישארה םוחתה
־ קימ רמולכ) "תויתילוסימ״ה תויוברתה וטלתשה אל הרחצה לעש ןייצל שי .וישכעמ
, םידירש וב וריאשה ,רבדמה יכרדב ורבע ןהירצויש ףא ,(םילכה יפל ,תויתילור
ה ירי׳גלא תולובגב וליפא םלואו .ןהילע ועיפשהו ויתורצותמ ועפשוה ,וכותב וררוגתה
ן יא—םימודק םיראופמ עלס־יטירחת שדוג אצמנ וב זוחמ—ירחצה סלטאב ,הפוג
ן יא ןכל .לוכיבכ "תיתילואינ״ל תירטאמ רשי אוה רבעמה :םיינארוא םילכ אוצמל
ה זכ יוהיז ןכתיי םג םא ,הקווד םיאקירפאריאה םע הטירחה־ינמא תא םש תוהזל
ה טירח לע שממ יעצמא-יתלב דועית שי ףא •,רתוי ינופצ סלטא-לילגבש תונומת יבגל
.םייספכ םהש םירתאב (םינוש םיצפח וא ריק לע) המוד ןונגסב ףוליגו
ת וחפשמ ידיב וראשנ ,םימשגה־ימיבש ןדע-ינג םהבו ,רבדמה יכלפ בור ,םנמאו

ל ש המ־תעפשהב ףא ילואו ,"הנוכית״ה תיתילואילאפה תרוסמכ םילכ רציל ופיסוהש
ן מזמ ואיצמה םה :םירשכומ םידייצ ינב ויה םג ולא תוחפשמב .ןופצמ האבה הנפואה
ם יאקירפאריאה ועיגי םרטב הנש־יפלא .ךורא חווטל הרויה ינכפהמ קשנ—*תשקה תא
- ישאר םידיעמ ךכ לע 30.וקוראמב ןה היסינותב ןה העודי תשקה רבכ התיה דרפסמ
ט עמ־טעמ .(3 רויצ ׳ר) חתופמה ירטאה דויצב םייוצמה ,הרואכל ״םייתילואינ״ ,ץח
ו לביק ןיקולוהה ךשמב .רעיו הברע ירוזא דע ,ובחרלו רבדמה ךרואל הז שודיח ץופנ
ם רוקמש "ןונש ץח" תיישעל םיבורמה םימגדה תא ןוכיתה םיהו רואיה ימע בור
ה רידנ םהב :תרפ־רהנ חרזמל ,םיימינפה היסא-ילילגב בצמה ךכ אל .הקירפא־ןופצמ
־ ילככ ופידעי םשו ,םירחואמ םיירוטסיה־הרפ םינמזב ,תרדענ ףא וא ,תשקה התיה
ה תיהו ,ברעמה תובקעב תינוכיתמיה םדקה-ץרא הכלה הזב םג .עלקה־ףכ תא הירי

.עלק-יכשוממ רתוי תשק-יכרוד לש ץרא
—6000) םודקה ןיקולוהב תונושו ;הרחצה יחטש בורב ,הערל ימילקא הנפמ לח (8000

ץ ופנש ,דחוימ הפיחד־ילכ ואיצמה לצלצה תקירזל .תשק םיינלדגמה ועדי אל ,הפוריאב •
י נפלמ דוע ץח־ישאר םייוצמ הניארקוא תוברעב םנמא .םיסומיקסאל דע םייטקרא םימע ןיב
ב רעמךופצב םג םש םג דרפנב האצמוה תשקהש תנתונ תעדהו ,ןורחאה יחרקה בלשה
.הקירפא
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ב וזעל ילב ,םישקה םיאנתל ולגתסה םהמ .תושדחה תוביסמה לע היבשוי תובוגת ויה
ב וטרה ,יררהה זכרמב טלקמ ול שקבמה יחה תובקעב וכלה םהמ ז םתרוכמ רבדמה תא
ף או ,רבדמל רבעמש תוצרא לא ,הברעמ־ןופצו החרזמ ורגיה םהמו ;ץיק־ימשגמ
ה ברת ןיב םילמוגדוחרפהו ףסונ םיעזג־בוריע ידיל ואיבה וללה תודידנה .םיל רבעמ
, עיתפהל־דע היתוריצי ובר איהה תעב ,ןכאו ;תונמאה יצפחב םג תרכינה ,תוי
.ןהיתומדוק לש הז לע הלוע ןביט םימעפלו
ת מוצ םתויהמ ,רגהא ירהו "םילחנהדומר" ,ןאז׳פ יקמע לש םדיקפת טלוב לכה לע
־ יהכ ,זאמ רבדמ ידילי ;םינוכיתמיו םיאקירפאריא :םיעזגה לכ שגפימו תוברת־יכרד
ו עיפוהש ,םינושאר םידיאורגנ םג ףוסבלו ;אל ןיבו םידיאונמשוב ןיב ,ידמל רוע
. תיפויתאה המרה ילגרל ןוכיתה רואיה ןגאל דע * רגהא ילושמ ,ןאדוס תוברע ךרואל
( "!^סזס" איה) תיחרזמה דרפסב הלוע 7000־מ רחואי אל :םי־רבעמ תוריגהל רשא
ת ונמאה .עלסה־רויצ לש םיניוצמ םינמא םג םהש ,םייתילוסימ םיתשק תוברת
ם יטרפה בורב .תיתילואילאפה תורעמה־תרוסמל טעמב קר תסחיתמ תאזה הרישעה
ה ימזוי .תירוטסיהה־םורט הקירפא יקלח ראשו הרהצה ינונגסל אילפהל איה המוד
, םי־יכרדב ושע םעסממ קלח תוחפל ךא ,ןכיהמ קוידב רורב אל ,ואב םשמ יאדו

ם ירגהמ ולעש דע היתורוקמ םע העגמ לע הרמשש תוברת יהוז .ןהשלכ תוריסב
־ יצחל שדח םייח־חרוא וסינכה בושו ,ןוקיתילואינה תירחאב ,הקירפא־ןופצמ םיפסונ
.ירביאה יאה
־ יזכרמה ןוכיתה םיה לע ףא ,לג רחא לג ,ורבע הלא ןוגכ תועונתש רעשל רתומ
ל ש המורדב (£31:31 קויוה־לאטא׳צ תוריפחב הלגנש ינייפא רבד .יחרזמה
, םש :ךכ לע זמור ,(6000־ל ךומסב) ןוזמ ירצימ לש דאמ םודק רפכב ,הילוטאנא
ם דא ירואית םג ןהמו ,תונומתו םיטושיקב םיריוצמ תוריקה ויה ,טיט־יונב שדקמב
ת רבעה לש ,"םוגרת" לש ונל עודיה ןושארה הרקמה הז .עלס־ירויצ ךרדכ ,יחו
א לא תאזה תילוטאנאה תונמאל רבתסמ רוקמ ןיא .יתוכאלמ ריקל יעבט ריקמ םירויצ
ה שאכ םינוליספב תלמוסמה ןוירפ־תלילא ודבע רפכה־שדקמב ,ןכ לע רתי .םי־רבעמ
־ יתילוסימה־ןוקיתילואילאפב ויה םירוגש הלאכ "םיפרת" 31.םיירוחאב טרפב ,הנמש
ם ירצמב םגו ;המוד בלשב היסא־תמדיקב ןכו ,יתילואינה יאיגיאה ןגאב ,יקלטיאה ןוק
" ןחלופ־תובוב" ,םנמא .דועו ,(םינוערפ־תלשוש לכ תויה ינפל) תיתלשושה־םורט
ל כ ןיב םחי הזיא היהש רעשל רתומ .עלס־תונומתב הרחצב םג תוראותמ הז גוסמ
.תוידדה םג ויה יאדווש ,תועפשהה ומרז ןוויכ וזיאב עובקל ןיאש ףא ,הלא
ק לחב .חרזמ ןוויכב התיה ,בולמ םגו ,הרחצה בלמ תירקיעה תוטשפתהה ,םוקמ־לכמ
, םירויצו םיטירחת ,םודקה ןיקולוהה ימימ ,עיפוהל ולחה לודגה רבדמה לש יחרזמה
ת יברעמה ,תיתפומה םידייצה תונמאל האוושהב שטשוטמו רחואמ ,ללכ־ךרד ,םנונגסש
ם יתעל—ובעמ־תגרד ןהש ךכב איה תיחרזמה הרחצבש תונומתה לש ןתובישח .רתוי
ם ירוק הלגמה ןושארה יגולופורתנאה דירשה אוה (םודק ןיקולוה) ^556131• *מ םדאה םש •
, רוריבב םיראותמ הלא ,יפורטה הקירפא־ברעמ לש םיבייפאה םירוחשל רשא .םיידיאורגנ
.ןוכיתה ןיקולוהה ףוסב ,ר׳גא־נ יליסת ירויצב
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. ךרעל 4000*מ לחה ,םירצמבש תורדק יבג־לע םירויצו םיטירחתל—דאמ תקהבומ
ם וקמ ןתונ (יבולה־ירצמה רבדמב דאמ יוקל ןיידע אוהו) רוצ־ילכב דועיתה םג
. ול תובורקה תואנה לאו רואיה תודג לא שביתמה רבדמה ןמ תודידנ זא ויהש חינהל

 תורצותה תא םילכה םיריכזמ ,םייברעמה התלדה ילושב ,ומצע קמעב ,םויא׳פ ןגאב
ר ויצ ׳ר) רתוי תינופצה הקירפאל םייניפאה םימגד םע ברועמב ,הרחצבו ןאדוסבש
—3000) תיתלשושה־םורטו תיתילואינה םירצמ לש היציח ויה םירקמ הברהב .(3 5000 )

, םדקה־ץראב וא ,סלטאה־תוצראב וא ,רבדמה ברעמ־ןופצב םילבוקמה םיציחכ אל
ת ועצמאב והנקל רבחתמ ץחה-שאר :תיחרזמו תימורדה הרחצב לבוקמה יפכ אלא
, ינש דצמ .׳וכו ,ופוגמ תטלובה ןושל תרזעב אלו ,ודוסיבש הרועק הצירח וא ךתח
- תיספכ״ה םתרזיג תא ,םינושארה םינוערפה־ימיל דע ,תונדפקב םירצמה ורמש
. םדוק םינש יפלא המצע היסינותב השומיש לטב וזש ףא ,רוצה־יניכס לש "תיסופיטה
ם יימורדה הילוש דע תיאקירפאה םיעלסהדוונמא העיגה רתויב תיחרזמה התצופתב
ם ודא־ירהל רבעמ ן םייתילואינ עלס-יטירחת ורמתשה ונלש בגנב .מדקה-ץרא לש
ת ונומתל םימודה םיטירחת לש זוכיר יוצמ ("ןדריה תכלממ" לש חרזמ־םורד תניפב)
ם ייתילורקימ םה םילכה ,ירמגל םויכ םמושה ,אוהה ךלפב .רתויב תיחרזמה הרהצה
— התוטשפתה-הצקב ,הפ םג ,ןכבו .םינוש םייתילואינ םימגדמ םגו (תרחואמדויפוטנ)

ן יקולוהל תיאקירפאה תונמאה תכייש—םלועמ הרדח אל ברע יאה-יצח תויצל ירהש

.תינתרק ,היופר הרוצב םג םא ,םודקה

הדועיי ףס לע ונצרא :היסא״תמדיקכ תואלקח .6
ת וירוטסיה-הרפ תונומתל רכז ןיא ,םיאבה םימיה לש ןידמ־ץראמו ,בגנה ןמ הנופצ
—6000) הקירפאמ וז תונמא השלפ רשאכ .ידמל רבתסמ רבדה .ונצרא יעלס לע 8000 )

ו אצמנ אלא םרקיעב םידייצ םדקה־ץראב ינוכיתמיה רוזיאה לש ויסולכוא ויה אל
־ יקיקנ ןיב דוע וררוגתה אל םבור 32.ןוזמ־רוציי יאנתל תולגתסה לש םינוש םיבשלב
ף או ,עבק־בושיי לש תומוקמב ובשי אלא ,הערמ ילהאמב ודנ אל ןיידעו םיקוצ
ל עמ םודאב וליפא .(המוחו־לדגמ־ריע—7000 רחאל וחירי ןוגכ) תורוצב ״םירע״ב
33.יעיבשה ףלאב דוע םירפכ ודסונ ,הרבדמ־עלס תברקב ,הברעה

ה קירפאב רשאמ היסא־תמדיקב ירמגל התיה הנוש ימילקאה רבשמה לע הבוגתה ,ןבא
ב רקתהלו תויברעמה היתונכשמ לדביהל םדקה־ץרא הלחה ךכב .הפוריאבו תינופצה
א וה ןיקולוהל ןיקוטסילפה ןמ רבעמה ךכ םושמ .היסאב הל םיכומסה תוזוחמל רתוי

ואיגה התרוכמ לא הכישמה־זכרמ קתענ זא :ץראה לש הירוטסיה־הרפב עירכמ
ה נפמה־תדוקנב ,םצעב ,הצוענ םתישאר "רבע ימי־ירבד" .תירבעה המואה לש תיפרג
־ הרפ תאזה ץראב החתפתה האלהו ןאכמ .הנש םיפלא־תרשעכ ינפל הלחש ,איהה
ר חשב ילוא יכ) .בוש םוקמ־לכמ ,הנושאר םעפב אל םא—רתויב תירוקמ הירוטסיה
ם ע ,םלוע־זכרמל זוחמ ותוא בצוה ,ןכל־טדוק םינש־תובבר ,ןוילעה ןוקיתילואילאפה
תה הנושארה "תיקאינירוא״ה תוברתהו םימדקתמה בהלה־ילכ טעמ־טעמ ורצונש
.(הפ םהב ךבתסנ אלש בטומש דע םיקוחר םירבדה ךא ;היסא־תמדיקמ הטשפ
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דקה םלועה" חרוז וב רשא דבכנ הכ ןמז״קרפב ןוזפיחב ןודל רשפא־יא ,םוקמ־לכמ
ו שרדי ,בתכבש םיירוטסיהה םירבדל דע ,ןיקולוהה יסחי .תירבעה הפקשהה יפל /׳ןומ
ה מידק בסומה הנפמ והז .ןבאה־רות לש ויתורוק תא םייסמה רצק ףיעסמ רתוי ונתאמ
ה תע־תעל .אבה רמאמב ונתוא קיסעיש ,ומצע ינפב אשונ אוה ןכלו—דיתעה לא
־ רוציי תכפהמ לא דיצ־ייחמ ,ילרוגה רבעמה לש ותוהמ לע תיללכ הרעהב קפתסנ

.ןוזמה
ד חא םוקמב ךא עריאש ימעפ־דח ערואמ אוה תויחו םיחמצ תויבש חינהל ןיא
ל כ ינפ־לע הצופנ הנממ קרש תידוחיי הסירע ןוזמה־ירצימ תלכלכל ןיא .דבלב
 דויצה תקינכטו ליאוה ,דחוימב "תיתילואינ״כ הרידגהל וז היהת תועט םג .תושביה
. יתילואינ םילכ־שוטיל ילבו ,תורדק אלל ףא הדלונ תואלקח :ומצע ינפב ןינע איה
ה קירפאב :םיקחורמו םידרפנ םימוחתב םג תולחתה ןוזמ־רוצייל ויה רבד לש ותימאל
מאב ,(רכו ,זרואה לודיג) תיחרזמהדנורד היסאב ,(הטושפ תוננג תוטיש) תימינפה
ה יסאמ אלא םה "ונלשמ" אל םויכ םילדגמ ונאש םיחמצה בור .(דועו ,םרית) הקיר
.שדחה םלועהמו ,רתוי וא תוחפ "הקוחר״ה
־ אוהו ;רתויב קיתעה אוה היסא־תמדיקבש תואלקחה דקומש קפס ןיא ,תאז לכ םע
ב חרתמה םיקנע-לגעמב ,ןוכיתה םיה ןגא ביבס תישונא תוברת לכל ןברד שמישש אוה
, ודוה־ןופצ דע תיברעמה היסאל סחיב .םלועה לש ובור־בור ףיקה ףוסבלש דע ,ךלוהו
ב רימב הקירפאו ,התוללכב הפוריא ןכ־ומכו ,ןיס־ןופצ דע תימינפה היסא וליפאו

־ ןמ ,אופא יוצמ םודקה העפשההו המזיה עובמ היה—תישארב־ירעיל ץוחמ היחטש
 וא םהינש ףוריצב וא) רקבו־ןאצ תריבו ןגדה-לודיג קשמב ,היסא־תמדיקב ,םתסה
— הז ןבומבו .תערכמה הכפהמה הטשפתה ונממש ,ידוחייה זכרמה ו ה ז .(םתשלש
ה ליחתמ תישונאה "היצזיליביצ״ה—דאמל דע בחר ףאו ,יוארכ לבגומו רדגומ אוהש
ה תליחת ,רמולכ ;התערל ןיב תושונאה ללכ תבוטל ןיב ,ונלש םלועה־קלחב ,ונלצא
.םדקה־ץראב שוריפב ילואו ,היסא־תמדקב

תורעה
ה מסב קפתסנ ןאכ .םיכרע יפלא לולכתש! ןיד ונתריקס ףקיהל׳ םיאתת! רשא היפרגוילביב
ר תוי רכזנה רוביח לכ .תוכרעהו■ תודמוע ,םיכיראתל׳ תותכמסאו תצקבו! ,תפסונ■ האירקל׳ תוצע
.דבלב (העפוה תבשו) רבחמה םשב ןיוצי תחא םעפמ
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ןושאר רמאמ

 תידרוכה תימואלה העונתה :רנטנאג 'ורס
*הייוכיסו ,תירוטסיהה התוחתפתה ,התישאר
ח רזמה לש הלעמב ־תונושארה תוימואלה תויעבה תחא םויכ איה תידרוכה הלאשה
ו ארקש וז לש םינורחאה םיריישה דחא איה .ןורתפ הל אצמנ אל םויה דעו ,ןוכיתה
ה רתח רבע לכמש ,תנוונתמהו הנשיה תינאמותועה תורסיקה :״חרזמה תלאש״ הל
1־ה האמב הנושארב הררועתהש ,םימואלה תעונת היתחת ם יירצונה ,םימעה לצא 9
, םירגלוב ,םיכאלאו ,םיבאדלומ ,םיברס ,םינווי) ינקלבה יאה־יצח לש ,רקיעב
־ יצחב ,הרופה רהסה תוצראב ,תיחכונה האמב ,ןכ־ירחאו ,(רכו םינבלא ,םיקאינסוב
ה קרפתה ףוסבלש דע ,הפוג היכרותב וליפאו ןתסידרוכב ,הינמראב ,יברעה יאה
: ללכה־ןמ־אצוי הנויה הדכל ןנרפידרוכ .תוימואל תונידמל המוקמ התניפו ירמגל
ל ילג) "תימורדה ןתסידרוכ" רשא דועב ,יכרות ןוטלשל ףופכ ראשנ ינופצה הקלח
1־ב הילגנא ידי־לע חפוס (הביבסהו לוצומ 9 2 י נשל ,םיבורמ םיסוסיה רחאל ,5
.ונימי לש קאריע המקוה ךכו ,הרצבו דאדגב לש תולילגה
, ינידמ רשאמ תוחפ־אל יתד הנבמ התיהש ,תינאמותועה תורסיקהש וריעה קדצב
י תד סיסב לע םינוש םיימלסומ םימע הכותב הדגיאש ינפמ םימואלה ןמ המלעתה
ה יצרדפנוקל ץוחמ ,ןבומכ ,םידמוע ואצמנ םיירצונה םימעה) ףילכה־ןטלושל ביבסמ
ל ש ותאנש בטיה העודי .(םתס תינידמ הטילשב האטבתנ םהיבגלש ,תאזה תינחורה
 דחאמה יתדה דוסיה לש ותופפורתה ."תיכרות המוא" לש תונויערל "םודאה ןטלושה"
, (לאמכ אפטצומ ידי־לע תופילכה לוטיב םע) הרומגה ותומלעיה ןכ־ירחאו ,הזה

ת ויתוברת תושירד ,חופיק ישגר) םייתוברתו םייתרבח ,םיינידמ םימרוג םע דחי
ך ותב תוימואלה תועונתה תחירפ ידיל ינויגה חרואב ואיבה ,(רוזיבל תושירדו
ת ידרוכה תוימואלה הלחה תירוטסיה הניחבמש רבדה הארנ .תינאמותועה תורסיקה
ת יברעה תוימואלה תולגתהל ולחהש ןמזב קוידב תינרדומה התרוצב תולגתהל

1־ה האמה ףוסב רמולכ ,תיכרותהו 1.תיתוברת הרוצב הליחתבו ,02־ה תישארבו 9

ד עווה לש יללכה־ריכזמה ,ילגאו׳ ףירש תמסיא רמל ויתודות עיבמ הזה רקחמה רבחמ *
.1964 תנש ךשמב ןתסידרוכב עסמ ךורעל ול רשפיאש ,ידרוכה םעה תויוכז לע הנגהל

ו שבגתה םינותעל ביבסמ ןאכ םג ירה ,"םיריעצה םיכרותה״ו םייברעה םיטוירטפה לצא ומכ 1
ת עה־בתכ ריהקב דסונ 1898־ב .תימואלה העונתה יצולח ןיב עגמה רצונו רורחישל תופיאשה
908 1־ב .ןא׳ח רידב תחפשממ םלוכ ויה ויכרועש ,יכרות־ידרוכ ינושל־וד ןואטב ,"ןתסידרוכ"
 ידרוכה ינידמה ןוגראה ,(תידרוכה שמשה) "דרוכ יוואטה" תעה־בתכל ביבסמ ,אטשוקב דסונ

םינטפשמו םיטנדוטס לש הצובק המיקמ 1910־ב ."המדיקלו תידדה הרזעל הדוגאה" :ןושארה
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ת ורסיקב יוליג ידיל הליחת ואב םימלסומה םימעה לש תוימואלה תועונתה לבא
ם יירצונה םימעה לש תועונתה ירחא בר ןמז ללכ־ךרדב ,הנותמ הרוצב תינאמותועה
ת ימלסומה הסיסתה תשרומ ,"תימלסומה תוירדילוסה" שגר ןכש ,(םינוויה ןוגכ)
, םישק םיסוסיה ךותמ תובורק םיתעלו ,הגרדהב אלא גוסנ אל ,"המוא״ה לש הנשיה
ה מוא״ו "תיכרות המוא" ,"תיברע המוא" לש םיינכפהמהו םישדחה תונויערה ינפמ
2."תידרוכ

ו שבגתה הקווד ןה תינאמותועה תורסיקב םיירצונה םימעה לש תוימואלה תועונתה
ה ליחת ולעה אל םיברעה רשא דועב ,הרומג תואמצע לש הרטמה ביבס דימו־־ףכית
ם ימעטמ ,הלאה םיירצונה םימעה וססיה אל ,ינש דצמ .תורסיקה תא שוטנל םתעד לע
ל ועה תא םהילעמ קורפל ידכ הפוריא תומצעמ םע תירבב אובל ,םהילאמ־םינבומ
.ינאמותועה
ו מוקמ תא סופתלמ ידרוכה םעה תא וענמ תוימוקמהו תוימואלניבה תוביסמה
ו קספ אל ןכ־יפ־לע־ףאו .ןוכיתה חרזמה לש םימעה ראשל המודב ,תומואה תצעומב
ם היתופיאש קופיסלו םהיתויוכזב הרכהל קבאמה ןמ הנש 50 הז דחא עגר ףא םידרוכה
, תודירמ לש הפוצר הרוש אלא הניא ןתסידרוכ לש השדחה הירוטסיהה .תוימואלה
—  םייוניע ,תוילגה ,גרוהל־תואצוה ,םירסאמ ,םיטפשמ ,תושערה ,יוכיד יעסמ
ר ועישמ גשומ לבקנש ידכ .תובזכנ תווקתו תועמד ,םד הלוכ־לכש הירוטסיה
אלו גישה אל םפוסב רשאו ,םינש־תאמ יצח הז ידרוכה םעה רסיתמ םהבש םירוסייה
ו א םידוהיה ,םינלופה לש םהיתואלתל ויתורוק תא תוושהל ונילע היהי ,סולכ
.םינמראה
ומשוה (1920 טסוגואב 10) רווס־הזוח ןמזב ■3םידרוכל תירבה-ילעב ונתנש תוחטבהה

ג לפש ,(תידרוכה הוקתה) "דרוכ אי אווח" :הנושארה תינידמה תידרוכה הגלפמה תא םידרוכ
, תיחכונה הגלפמה המק הכותמש ,1943—1942־ב "הלמוכ״ה דוסיל ןמז רחאל עייס הנממ
.(.ק .ד .פ) "ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה"

ה מצעמ םע תירבה .םיכרותה דגנ "יברעה דרמה" תעב דחוימב ויתותוא ןתנ הז םרוג
ם ימלסומל התארנ ,(דאהי׳ג) "שדוקה־תמחלמ" םשב ,תימלסומ המצעמ דגנ תירצונ־תיפוריא
ע ודיה ,ףראע אישנה םויכ .םאלסאב הדיגב וא רומח ירסומ אטח תניחב םיבר םייברע
ת נמ-לע תאזה "תימלסומה הוחאה" תא תויחהל אוושל הסנמ ,תוימלסומה ויתופקשה תרמוחב
" םידרוכה ויחא" לא םאלסאה םשב הנופ אוה רשאכ ,תיקאריעה תודחאל ןתיא סיסב התושעל
ת ררועמ ןהש םג שיו םבלב דה םוש תואצומ ןניא ויתואירק לבא .םקשנ תא וחיניש תואירקב
ל ש תוימלסומה תוסיפתה השעמל ירהש ,(העימש־דעכ ךכ לע רבדמ ינאו) געל וא קוחצ
.רתויב תויטסינרדומו תוחותפ ,תוילרבילכ תולבוקמ םידרוכה
ו לצנל רשפא תוביסמל םאתהבו םימלסומה םינומהה בלב יח שגר הנדוע תימלסומה הוחאה
ה ססיה אל המצע .ר.ס.ם.ם) .רבד לש ומוכיסב ,תמצמוצמ הרוצב לבא — תויטילופ תורטמל
ה עונת הררוע ,1956 רבמבונ—רבוטקוא ישדחב ,ץאוס-תכרעמ תעב רשאכ הז שגרל תונפל
.(םירצממ "םהיחא" יפלכ םייטייבוסה םימלסומה ברקב תוירדילוס לש

ם ידרוכה ףרטצהל ולכוי הילאש ,היכרותב תיאמצע תידרוכ הנידמ םיקהל החטבהה טרפב
.(64־ו 62 םיפיעס ,ןתסידרוכ :׳ג קרפ) .לוצומ לילג לש
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, תירבה־ילעבו םיכרותה ןיב 1923־ב ורצונש םישדחה תוחוכה־יסחי ידי־לע לאל
י טפשמה םיוטיב אלא וניא ןאזול־הזוח רשאו ,תיכרותה תואמצעה־תמחלמ רחאל
רוכ 1922־23־ו 1918־19 תונשב םיקהל דומחמ ךייש לש ויתובויסנ .יטמולפידהו

ה קילבופרה וליאו ,רהמ־שיח ולכוס ,הלודגה־הינטירב לש התוסחב ,תימונוטוא ןטסיד
( 1946 רבמצד—1946 ראוני) תחא הנש אלא המייקתה אל דאבאהמ לש םימיה־תרצק
י זאק ,הקילבופרה אישב םללכבו ,היגיהנמ לכ לש םתתמהב יגארט חרואב הלסחתנו

4.םהלש רתויב םילודגה םיטוירטפה דחא תא וב םיאור םידרוכהש ,דמחומ

תידרוכ תוימואלו תימואל העדות

, ברעמה ינבמ םינחרזמ לש וא םיאנותע לש םנוימדב הארבנ אל תידרוכה היעבה

י נפמ תמייק איה 5.ןוכיתה חרזמה תוצראמ המכב תונוטלשה םימעפל םינעוטש ומכ

ו ניא ימשג חוכ םוש רשאו ,םידרוכה ברקב היחה ,תידרוכ תימואל העדות תמייקש
ה אב היעבה לש המויקב הרומגה הריפכה ירה לזמה-עורל .התירכהל וא הפפורל לוכי
. ןתסידרוכ תא ןהיניב תוקלחמה תולשממה לצא תוינידמל ףילחתכ תובורק םיתעל
־ תעב םיאטבמה ,הלא םיטפשמ ינשב תידרוכה הלאשה לכ תא םכסל םדא לוכי
צנתהה תאו ,םויכ ןורתפ הל ןיאש ךכל תוביסה תא ,היעבה תוהמ תא תחא־הנועבו
וציח םייוטיב קר ןמצע ןהש—יוליג ידיל םויכ האב איה ןהבש םימדה־תובוקע תויוח
 היוטיב ןיב דוגינ והז .ואישל עיגמ םהיניב דוגינהש תוחוכ ןיב ימינפ חתימ לש םיינ

א לא תשלחנ הניאש יד אל יוכיד ידכ ךותש ,דחא דצמ ,תיצוביק תימואל העדות לש
ו א הריפכה ןיבו ,תווקתו לבס לש ףותישב ישחומ יוטיב תשבולו איה תרבגתמ ףא
, ןתסידרוכ תא ןהיניב תוקלחמה תולשממה בור דצמ המצע העדות התואב לוזליזה
ה ווש הדימל העיגה וז תימואל העדותש רמול תועט וז היהת יאדו .ינשה דצה ןמ
ה חתפתה תוירוטסיה תוביסמ .ןתסידרוכ לש םינושה םילבחב תורגבו תוינגומוה לש
ו ז ידמל תיטמרה תודדובמה תונידמ שמח לש ןתרגסמב תידרוכה תימואלה העונתה
.תללוכ תינכת ילב קבאמה להונ ללכ־ךרדבו ,וזל וז תולבוג ןה םא םג ,וזמ
רצ ?6!131ס€ תרדס) "ןאריא" ורפסב ,לשמל ,בתוכ (ן^סת^!!) ייטנומ ןאסנו
. ןתסידרוכ :תפתושמ תדלומ ,םהירבדל ,םהל שי םילוגה םינמואלה״ : (150 ׳ע .תיתפ
 תידרוכה ׳תימואלה העדותה׳ לבא ,רבדב קחשל רשפא תוינוירטסינימ תוכשל לצב
רבחמה ."תוימינפה תובירמה לע רבגתהל לכותש ךכ ידכ דע תרדגומ הנניא ןיידע

ל ש םידרוכל לגרל־היילע לש הלוגס־םוקמ אוה דאבאהמב דמחומ יזאק לש ורבק 4
ל ש וטע תחתמ ואציש רתויב םיבוטה םירישה דחא אוה "דמחומ יזאק לש ותומ" .ןאריא
.האוב םאמות באה ירבדל ,ןא׳גירדאק ללוהמה רפוסה
ה ניאש ,קאריעו ןאריא ,היכרות לש תונותעב "רוסא אשונ" תבשחנ תידרוכה היעבה 8

 ינאריא לארנג .םיימשרה תונוטלשה לש םהיתורהצה תא האיבהב אלא םלועל הילע תרבדמ
ה משאה לכש ינפל זירכה ,ןתסידרוכב רפס־בצומב םיבצומה תולייחה לע דקיפש ,דחא
ה יעבה תא רידסהל רבדב םיעגונה תונוטלשל חינהל םיצור םניאש ,םיאנותעה" לע תצבור
."םולש יכרדב



רנטנאג ׳זרס140

, ןאריא לש הלא יבגל קר וא םידרוכה לכ יבגל הפי החוכ וז הכרעה םא ריהבמ וניא
ו ז הרימאב שי םא םג .ןאריא לש התריקחב םצמטצמ ורפסש רחאמ ,חינהל רשפא ךכו

ן יאש ,ישיא ןויסנ ךותמ ,רמול יאשר ינאש יל המדנ ירה ,ןאריא יבגל תמא לש הדימ
, ןבה ןוטלגיא םאיליו .קאריעב תידרוכה תואיצמה תא תומלשב ללכ תפקשמ איה

נול .תילגנא) ״1946 לש תידרוכה הקילבופרה״ רפסה לעב ,בטיה הלאשה תא ריכמה

ש יאכ ,1961 דע 1959־מ זירבאטבו 1955־ו 1954־ב ךוכרכב השע רשאו ,(1963 ,ןוד
ב תוכ אוה ךכו .תרכינ הדימב וזמ הנוש ותעד ,םייאקירמאה םייראלוסנוקה םיתורישה
ך ותב ,תימואלה םתוירוקמב הרכה םהב שי ןאריא לש םידרוכה בור" :ורפס םויסב
ם יסייגמ םניא ןאריאב םיימואלה םיידרוכה םינוגראה" לבא ,"תינאריאה תורסיקה

ת דמוע הניעב הדבועה" :בתוכ אוה 126 דומעב .״םיריעצ רקיעב ,טעמ םישנא אלא
 תמייק הדוע 1945־ל 1943 ןיב ןאריאב תידרוכה תוימואלה תא התכילש חודהש

 -רוכו םידרוכה" ורפסב ,עבוק ןייניק קרך ."ןתסידדוכב תומוקמ ראשבו דאבאהמכ
ת מייק הדוע תידרוכה תימואלה תורה״ש ,(58 ׳ע .1964 ,ןודנול .תילגנא) "ןתסיד
ל ש םחוכ תא דומאל השק תרתחמב היורש איהו ליאוה ךא ,תינאריאה ןתסידרוכב
א בצו הרטשמ ישנא םע חוכיו בגא ,עובקל ידיב היה םירחא תומוקמב ."הינוגרא
ת ידרוכה היעבה תא םיאור םהש 6,רטשמל תילכתב םינמאנה ,ידרוכ אצוממ םיינאריא
, 1964 ץיק לש תוערואמב ינאזרב־לא אפטצומ אלומ לש ודיקפת תא דחוימבו ,קאריעב
ת א םכירעהב ךכמ ענמיהל םידיפקמ םה תאז דגנכו ,תידרוכ תימואל הפקשה ךותמ

.ןאריאב תידרוכה היעבה

ב צמ .ידרוכ אצוממ לודגה םבורב םה ןאריא־קאריע לובגב םיבצומה םינאריאה םילייחה 6
ד ימת דאדגב תלשממ׳ לש תוינידמה האטבתה הבש ,קאריעב תעדה לע הלעי אל הזכש
ם ייברעה תודוסיה תיינפהבו ןתסידרוכמ יקאריעה אבצה לש תוידרוכה תודיחיה תקחרהב
י קאריעה אבצה לש םיידרוכה םיניצקה תא ענומ וניא הז רבד .ןופצל אבצ ותוא לש
.ידרוכה תוממוקתהה־אבצל ,םקשנ לע ,ףרטצהלמו הביאה־תולועפ שדחתה םע קודעלמ
ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה אישנ ,ומצע יגאזרב־לא אפטצומ אלומ לש ותוגהנתה 7

רוכה היעבה תבצינ םשו ,רתויב תשרופמה איה תידרוכה תימואלה העדותה קאריעב
ץ ראה וז ירה ןכ-יפ־לע־ףאו ,תוממוקתה תעונת לש הרוצבו תופירחה ברימב תיד
—1958) הרצק הפוקת ךשמ םידרוכה וכז הבש ן תומכ ועדי אל םלועמש תויוכזל (1960
 ונהנ ןהמש ולא לע רועיש ןיאל תופידע תויוכז ,קאריע לש הירוטסיהה לכב ןכ ינפל

.תונכשה תוצראב םהיחא זא
ואל הרכה תוררועתה לש ץרחנ ךילהתל חתפ החתפ 1958 ילויב 14־ה תכפהמ ,ןכא
ח וכ הפיסוה ךאש ,תיקאריעה ןתסידרוכ לש םידרוכה ברקב רתויו רתוי הפירח תימ

פסב 11 :םסאק ימיב המחלמה) .ןיוזמ קבאמו םיפתושמ םינחבמ ידכ ךות תוימנידו
0 1 דע 1963 ינויב 10 :ףראע ימיב המחלמה ; 1963 ראורבפב 8 דע 1961 רבמט
ל ש םידרוכה ברקב דחוימב ,תוזע ןדוע תויטבשה תובירמה ,יאדו .(1964 ראורבפב
ן המ ורתונ .תינכפהמה המחלמה שאב ףרציהלו ךועדל תוטונ ןה קאריעב לבא ,ןאריא
תימואל העדות לש המויקב רופכל ונל תוחינמ ןה ןיא םינפ־לכ־לעו 7,דבלב םייריש
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ו נל רשאל הנלכות לוכי תינרדומה היגולויצוסה לש תוינויסנה תוטישהו ,יממעה גרדב

8.ןתואיצמ תא

?תידרוכה תואיצמל הפי ןחוכ םואלה״תורות םאה
 קודבנו ,היעבה תוהמ הנומט ובש ינפמ תימואל העדות לש הז ןויערב קימעהל הסננ

ה לאשה תא וניבגל ריהבהל תולוכי ברעמב הל םינתונש תונושה תורדגהה םא
ת ידרוכה תואיצמה יבגל הפי ןחוכ םאו תידרוכ הביבס יבגל הפי ןחוכ םא ,תידרוכה

.תבכרומה
 תיביטקייבוא הרדגה ול ןיא םעה וא המואה גשומ יכ םידומ הכלה־ילעב המכש עודיב

 אוה רשאכ םייק םעש ונרמאו ונרשיא וליאכ הז ירהו ,תיביטקייבוס הרדגה קר אלא

ם ישח שוגא־ץוביק הזיא לע םינמנה םינושה םיטרפה רשאכ רמולכ ,םע ומצע שח

םהש הרכהו הדיחא םלוע־תייאר ,דחי תויחל *ףתושמ ןוצר ידי־לע םידחואמ םמצע

ר יכזהל ידכ הב שי איה ףא םימעפל ,ידרוכה ימואלה־רורחישה־אבצ לש ישארה־איבצמהו
ם ידרוכה ןיב הביאה־תולועפ תושדחתמש תמיא־לכ ,ךכ הנה .טבש״שאר לש תוגהנתה
ל רטנל ("םינאזרב״ה טבש שאר אוהש) ינאזרב לש ותגאד־תישאר דימת ,דאדגב תלשממל
 דאדגב תלשממל ןמאנ תירב־לעב ,"םיראביז״ה לש ידרוכה טבשה :םייתרוסמה ויבירי תא
־ תעונתש ןודז־תונווכ ילעב וא םייחטש םיפיקשמ המכ וקיסה ךכ לע ךמתסהב ."םינאזרב״ה דגנ
־ םישש םיטבש לש תיכראנא העונת" אלא הדוסיב הנניא קאריעב תידרוכה רורחישה
ת ואיצמל םחי לכ אלל החפונש העונת ,"תויאבצ תוקתפרהל םיאמצה ,ברח־יפלושו ברקל
."תיטסינומוקה הלומעתה" ידי־לע
י דכ םינפ םושב הב ןיא ,הדוסיב תינהבא איה תובורק םיתעלש ,ינאזרב לש ותוגהנתה
ר יעמ ילגאו ףירש תמסיא ."התוהמב תיטבש" איה תידרוכה תימואלה העונתהש חיכוהל
ה שארבש ינפמ התוהמב תיתד איה םאה תינוויה־תיאסירפקה העונתה" :ןינעל וז הרעה
ת ובכשה לכ תא ןיוזמה קבאמב ףתשל חילצה ינאזרבש חוכשל ןיא "?ףושיביכרא דמוע
ם ידרוכו הלועפ־יפתשמ ,("אגא") םילדואי׳פ ץמוק איצוהל ,תידרוכה היסולכואה לש תויתרבחה
י די־לע םג אלא םייטבשה ויתוליחו ינאזרב ידי־לע קר אל דרמה להונמ ינש דצמ .םיללובמ
, םיליכשמה ,תורכיאה ברקב םייממעה היסיסב לע ,ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה
.ינוניבה דמעמהו תינוריעה הריעזה תונגרובה
, הלשמ רודיש־תנחת הל שי הגלפמה .ידרוכה ימואלה ןויערה תרדחהל הברה םרת וידארה 8

ת ידרוכב םירודישב ריהאק וידאר לחה 1958 ינויב .הירודיש וקספוה םויכש המוד יכ ףא
ה כפהמ" לע רבוד וללה םירודישב .דאדגבו הראקנא ,ןארהטב הבר תושגרתה וררועש
, האשנמרכ :תידרוכה ןושלב תוינכת םויכ תורדשמה רודישה־תונחת ולאו .״תידרוכ
, תיכרותב םוי לכב םירודיש שי תיחרזמה ןילרבמ .(תיטייבוסה הינמרא) ןאווידא ,דאדגב
. (יקאריעה םעה לוק :״יקאריע־לא בעש־לא תוצ״) תיברעבו (ןאריא־יטשפ) תיסרפב ,תידרוכב
, יתלקתנ תידרוכה תוימואלה לש תוירלופופלו קמועל רתויב תוריעסמה תויודעה תחאב
—5 ינב םידלי יתעמש רשאכ ,תיקאריעה ןתסידרוכב יתבש ימיב ת ומשב םייורקה 6
ם יידרוכ םיימואל םיריש הפ־לע םימלקדמ (תוריח ,"ידאזע" ;הכפהמ ,"שרוואש") םיביהלמ
ל ע םירבדמו (ידרוכה תוממוקתהה־אבצ ,"הגראמשפ״ה לש םינזיטרפה ןונמה תא טרפב)

י תא רוזחל םיכסי םא יתלאש ותואש ,5 ןב דלי .המיהדמ תורגב ךותמ תידרוכה הלאשה
ב אה וליאו "!תידרוכ םירבדמ ןיא זיראפב יכ !אל" :ןושלה וזב יל בישה ,תפרצל
.ולש "תוימואל״ה לש "תויניבוש״ה תומגמה לע ונבב רעג
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, היהיש המ םעבט היהיו ,םתוא םידחאמה םירשקהשו ,דחא ירוטסיה לרוגב םיפתוש

ל ש תוירואיתה .תורחא תויתרבח תוביטחל םרבחל םייושעה םירשקה ןמ רתוי םיקזח

ת א םיביכרמה םיפתושמ תודוסי לש םיוסמ רפסמל תוקקזנ ןלוכו ,ןה תונוש המואה

ר תויב תובורק םיתעל ;תובישח לש הדימ התוא םהל תוסחימ ןניא םא םג ,המואה

עפלו ,תפתושמ ץרא ,תפתושמ תוברת ,תפתושמ ןושל ,תפתושמ הירוטסיה םינייצמ

, "ףתושמ ןוצר" ףיסומ ,המואל תמסרופמה ותרדגהב ,ןאניר 9.תפתושמ תד וליפא םימ

 ,תינמרגה תוימואלה לש הכלה־ילעב ;"םיפתושמ םיילכלכ םייח" ףיסומ ןילאטס

."ףתושמ יעזג רוקמ" לע םידמוע ,תויצאנל רתוי וא תוחפ םיבורקה

ד חאב ההות ,תואכרעהו תיברעה תוימואלה לע דאמ םיבר םירוביח לעב ,ירצוח־לא יתאס 9
ת וימואלה איה המ ,"היברע־לא הימוק־לא איה אמ") תיברעה תוימואלה תודוסי לע וירוביחמ
, תוימואלה לש תוינמרגה תוירואיתה ןמ עפשוהש רבחמב רכינ .(1959 ,תורייב — תיברעה
ה נקסמ ללכל עיגמ אוה ,תימואלה הלאשל תיברעמה השיגה לע הצרמ• אוהש רחאלו

ן ה תפתושמ הירוטסיהו (תוילאוטקלטניאהו תוינחורה היתורזגנ לכ לע) תפתושמ• ןושלש
ם ימרוגה תא הנומה ןילאטס לש ותרות תא החוד אוה .המואה לש םיידוסיה םיביכרה ינש
י פוא ,תפתושמ ץרא ,תפתושמ ןושל םע דחי) המואה לש היביכר תעברא םע םיילכלכה
א וה וז טבמ-תדוקנ ךותמ .ןאנירל רקיה "ףתושמה ןוצרה" גשומ תא םג ןכו ,(ףתושמ
."המוא" אלו "הנידמ" ,לשמל ,ץייושב האור

ה גלפמה לש יללכה־ריכזמה ,תיברעה תוימואלה לש ףוסוליפו ןקיטרואית ,קלפע לשימ 10
ם יקרפה האר .וז ןיעמ הסיפתמ קוחר וניא ,("׳תעב") תיברעה הייחתה לש תיטסילאיצוסה
. תיברע .הייחתה ךרדב) "׳תעב־לא ליבס י׳פ" ורפסב תואברעלו תיברעה המואל םישדקומה
.(1963 ,תורייב
ה רדגה ןתונ ,ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה לש ימשרה ןואטבה ,(קבאמה) "טאב׳ח"
ה ירוטסיהה ךלהמב הווהתהש ץוביק ,בטיה רדגומ םדא־ץוביק הפיקמ המואה" :המואל וז
ה יגולוכיספו ,תחא תימואל ןושל ,ולשמ םיילכלכ םייח לעב ,ול ךיישה ץרא־חטש לע
ה קוחתה לש 2 ףיעסו תידרוכה המואה״ : 1960 רבוטקואב 19 ,״טאב׳ח״) .״תפתושמ
.("תיקאריעה

ן כותבו ;יוכידה דגנ יללכ יטרקומד ןכות םייק תאכודמ המוא לש תינגרוב תוימואל לכב״ 11
...תימואל תונדחיל הייטנה ןמ גייתסהל םידיפקמ ונאש םע ,םיגייס ילב םיכמות ונא הזה

- סיסקראמה הסיפתה תא הלעה ,"תימואלה הלאשה תרוקבל תורעה" ותרבוחב ,ןינל

ר בתסהל לכויש יפכמ רתוי הברה תבכרומו תנדועמ תיארנ איהו ,המואה לש תיט
ט ושיפ אלא ןניאש ״! תדלומ ןיא םירטילורפל״ חסונ תוטובהו תורצקה תומסיסה ןמ

ב רסמ ןינל .תועמשמ לכ ןהל ןיא ןהלש רשקהה ןמ שולתב רשאו ,הסיפת התוא לש סג

יסמב היולת הניאש תירוטסיה־לע תואיצמ ,תטלחומו תיחצנ הביטה המואב תוארל

1.לשמל ,המואה לש םייטסילאוטיריפסהו םייטסימה םינקיטרואיתה ךרדכ ,תוב א וה 0

ה קיטקלאידל קקדזמ אוהשכ ,תידמעמ הפקשה ךותמ תימואלה הלאשה תא חתנמ
א לא ןהלש תוימיטיגלב וא תוימואלב רופכל אל ועינמ הז רבדו ,תיתוחתפתהו תיסחי

־ רקומד־יטנא" וא ,׳יטרקומד" /,ירטילורפ" וא "ינגרוב") ןנכתל תובישח־רתי סחיל

ל ש יבויחה יפואה ויבגל .(המואה) ןתרוצל רשאמ ("ינויצקאיר" וא "םדקתמ" ,"יט

1.ימואלה יוכידה דגנ קבאמב חרכהכ תשכור איהש יטרקומדה ןכותה אוה תוימואל 1
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ה מצע תא הקידצמה ,תימאניד תואיצמ אלא תיטאטס הדיחי המואה ןיא בוש ךכ הנה
.המויקב םירפוכה תוחוכה דגנ הקווד היוטיב ןעמל תרסוא איה ותואש קבאמב
ת וימואלה יבגל תופי ולאה תורדגהה לש הדימה־תומא לכש רתויב אוה אילפמ
.תחאל תחא ןתוא קודבנ הבה .היביכר תא טלחהב תופפוחו תידרוכה
ל ודגה גולודרוכה .ידרוכה םעה לש ודוחייב רתויב טלובה וקה ,ןבומכ ,איה ןושלה
ל ש תיברעמה־תינופצה הצובקל תכייתשמ תידרוכה ןושלהש הארה יקסרונימ .ו

ם יטקלאיד ינש םויקשו ,תיסרפה ןמ קהבומב תלדבנ איהש ,תוינאריאה תונושלה
ו ז ןושל יכ עבוק ןאגרומ־הד .ד .תידוסיה התודחא תא רבש אל הכותב 21םילודג

 13."הנממ רתוי הקיתע ילואו ,תיסרפל תוחא ,תדחוימ ןושל" שממ אלא יסרפ בינ הנניא
ם וש הל ןיאש רורב ,תוקצומ תוחכוה לע תנעשנה ,עדמ־שיא לש וז הלוקש תעד־תווח
ת ולבוגה ,םימיוסמ םיכרות םיאנותע לש לוכיבכ־תויעדמה תונעטה םע ףתושמ דצ
 ךיראתמ "אטסופ ן1ס" יכרותה ןותעה ןמ עטק ,לשמל ,הנה .ךחוגמה םע םימעפל

: 1946 לירפאב 11

א ל ,עבק־יבשוי אלו םידוונ אל ,םיידרוכ םיטועימ ונלצא ויה אל םלועמ ,ונל רשא"
ו א ןתסידרוכ םתוא םינכמ ויה םירז המכש תוזוחמב .הרכה־ילוטנ אלו הרכה־ילעב
ו ראשנש ,םמצע הלא םיכרות .םיחנזומ םיכרות ויה םינש רסירת ינפל דע ןתסינמרא
רפו תויברע םילמ םהל ולאש ,תינאמותועה תורסיקה לש תוחדינו תוממוש תוניפב
מעה רפסה-יתבל תודוה ,םויכ .הנושמ הפש ןימ ורבידו תיכרותב ןתוא ובריע ,תויס
ה יהת אל בורקה דיתעבש םיווקמ ונא .הבר הדימב הזה םירבדה־בצמ רפתשה ,םיימ
, "קוחהו םידרוכה" ,ובמאר ןייסול לצא אבומ) ."אצמנב תאזה תיכרותה הגעה דוע
ת ויתואיצמו תואירב תובוגת םימעפל היכרותב םויכ תועיפומ לזמה־בוטל .(1947 זיראפ
( 1962 רבוטקוא) 7 .סמ ןוילגב חור~ץמואב הדומ ילנאנסהיס ׳ץיליק ןאגוד רמ :רתוי

ש וג ונצראב םויכ םיווהמ םידרוכה וניחא" :״יסאיניד שיראב״ יכרותה תעה־בתכ לש
ם ויכש תודוהל ונילע הרומג תונכב ...ינושלהו ינתאה ודוחייב רופכל רשפא ־יאש
רוכה ןושלהש תעדל ונילע ...תידרוכה איה םמא־ןושלש םינוילימ היכרותב םיאצמנ
ם גרותמ) ."הבהאכ אלא תונדשחב אל הילא סחיתהל ונילע ;ונתשרוממ קלח איה תיד
.(24, 1962 .סמ ״ןאירוא״ב במולוק לסרמ ידיב

ם יתעל ,םניע־תבבכ הילע םירמושו התוא םיחפטמ םידרוכהש ,תידרוכה ןושלהו ליאוה
ה עיבת לש הז רשקהבו ליאוהו 14,התוא םיפדור וא המויק םצעב םירפוכ תובורק

ו א תומואה ןמ תחאל רתי היתויוכז לכ תא ,תומוא לש יוכיד לכ ,ילדואי׳פ לוע לכ קורפל
, יטרקומד חוכ אוה רשאב ןוירטילורפה לש תטלחומה הבוחה תאז — תונושלה ןמ תחאל
ה לאשה תרוקבל תורעה" ,ןינל .ו) ."ירטילורפה דמעמה קבאמ לש טלחומה סרטניאה הז

.(הבקסומ ,תורז תופשל האצוהה־תיב ."תימואלה
 רבודמ ,"ינארוס" ,ימורדהו םידרוכה ןמ % יפב רבודמ ,״י׳גנאמרוכ״ ,ינופצה טקלאידה 12
ם יראיתכבהו םירולה .קאריעב לבראו הינאמילוס לילגב ,תינאריאה ןתסידרוכ לש המורדב קר
.ינאדוסה ןמ לדבנה בינב םירבדמ ןאריא לש
.1904 זיראפ ,״סרפב תיעדמ תחלשמ״ רפסב ,״םיידרוכ םיבינ״ ,ןאגרומ־הד ק׳ז13
הירוסבש יל רסמ ,הירוסב תיטרקומדה־תידרוכה הגלפמה גיהנמ ,אזאז ןיד־לא רונ ר״ד 14
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, תימואל״תינידמ הנעטכ הומכ תידרוכ תיתוברת תוירוקמל הנעטה תימואל תינידמ

ה שירד) תינידמו תיתוברת ,הלופכ הרוצב תולגתהמ תידרוכה העונתה הלדח אל

1,תויתורפס תולועפ תינידמה םתוליעפל ףרצל תובורק םיתעל םידרוכה ת אצוה ןוגכ 5

.(רכו הריש ,תידרוכ הירוטסיה ירפס ,םינולימ ,קודקיד ירפס

1,"ןתסידרוכ" לש תיפרגואיגה תודחאה ־ ודחאמ תוחפ־אל תקהבומ ,"םידרוכה ץרא" 6

 הארנ (ןתסידרוכ לש תינתאה הפמה האר) ןתסידרוכ לש הפמב ןייענ םא .תינושלה הת

ם ירהה הלא ,ןוכיתה חרזמה לש ובלב םירה לש דכולמ שוגב םיבשוי םידרוכהש

־ דומע םה רשאו17 תידרוכה תוימואלה למס תויהל ךפה םרויצ רשא םיאגהו םיהובגה

ק אריעל תיקאריעה ןתסידרוכ ןיב םוחיתה־וק קאריעב .היסא־תמדק לש הרדשה

ם יירהנה־ץרא לש רושימל םירהה־שוג ןיב דירפמה וקה תא בוריקב ףפוח תיברעה

י סרפה ץרפמל דע קאריעב תטשפתמ ןתסידרוכש םירבוס םידרוכה .(ןירמח לב׳ג)

1,םיראיתכבה לבחו ןתסירול ךרדב ל ש טפגה־תודשמ קלח םהל ךייש ךכ םושמ יכו 8

ל לכמ % הווהמ םתקופת רשא ,ןיקאנ׳חו ךוכרכ ,לוצומ לש תונייעמל ףסונ ,ןתסיזו׳ח

:02ףתושמ םייח־חרוא ילעב םישנא תובשוימ ולא תומר 19.קאריע לש הקופתה

ן ושלב םירודישל וניזאה וא םיידרוכ םימוסריפ םתושרב ורמשש םושמ קר םידרוכ ורסאנ
.תידרוכה
ו בש (המדאל תחתמ םימעפל) אובחמ שי ידרוכ תיב לכבש יתנחבה תיקאריעה ןתסידרוכב
.יתרטשמ שופיח לכמ םילצינ םה ךכש ,(רכו תורבוח ,םירפס) םיידרוכ םימוסריפ םינומט
. ריכבראידב םיידרוכ םיריש ץבוק איצוהש םוש לע ןידל דחא רואל־איצומ אבוה היכרותב
.(26.12.1959 ,"דנומ־הל")

ר במצד) דאבאהמ לש תידרוכה הקילבופרה רוגימ רחאל ,שאב הלשממה התלעה ןאריאב
.הקילבופרה לש ךוניחה־יתוריש ידי־לע תידרוכב וספדוהש םירפסה תא ,(1946
 תידרוכה תיתורפסה תוישיאה ,ןא׳ח רידב רימאה לש וז איה רתויב תטלובה המגודה

ת ידרוכל הרדתקב התע שמשמה ,הפוריאב םידרוכה םינמואלה רבודו לוגד טוירטפ ,תישארה
.זיראפב תויח־תויחרזמ־תונושלל־תימואלה־השרדמב

ו יפא לע דומעי דימו קאריע לש הנופצב ינאריאה־יקאריעה לובגה תא רובעל םדא בייח
.תיפרגואיגו תינושל ,תינתא הניחבמ ןתסידרוכ לש הקומעה תודחאה לעו יתוכאלמה

.תידרוכה תויטוירטפה לש םילמסה ינש םה הלא — שמש לשו רה לש םושיר
ת ימואל ,תיגולונתא הניחבמש ךכב ריכהל תינאריאה הלשממה ןמ שרוד סרגנוקה"

, ראיתכב לבח :םיאבה תולילגהו תוזוחמה תא ןופצל םורדמ ןתסידרוכ תללוכ תיפרגואיגו
 תינאריאה היצרטסנימדאב ןתסידרוכ הנוכמה זוחמה ,האשנמרכ זוחמ ,ןתסירול זוחמ
, דאבאהמ ילבח רמולכ) ןא׳גייברזא זוחמ לש יברעמהו ימורדה קלחה תא םג ומכ ,תיחכונה
ם ידרוכה םיטנדוטסה תורדתסה לש 4־ה סרגנוקה לש תויפוסה תוטלחהה) .("ילאל׳גו קאקש
.(15 .םמ הטלחה .1959 טסוגוא ,הניו .הפוריאב

, דאבאהמ תקילבופר לש ימואלה ןונמהה ןמ דחא תיבב דחוימב תאטבתמ וז השירד
:ידנכפרש ןאמחר־לא דבע ררושמה רביח ותואש

2 2£1111 םייח םימ אוה ונלש טפנה א21112112 ¥1\
£־1 ונ !<6זתו2ת 8112 ח 2 ,האשנמרכ דע [היכרות] טרסמ 2  861
628 סונז^סז <1222116 ,תאז תעדוי (ךוכרכ) רוגרוג־אבאב 2
£. .ונל שי לוצומב םגו 2  ^ 41181111 >12 1121112112

םיילכלכ םייח") ןילאטס לש הזל ידמל בורק גשומ ,"םייח־חרוא״ב האור יקסרונימ .ו 20
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, םינגד) תוסריט ילודיג תרוצב תואלקחו תידוונ הרוצב הנקמ־לודיג ,רבד לש ורקיעב
.(רכו קבט
ם ימלסומ םה עירכמה םבורב ןכש ,םידרוכה יבגל היצאיצנרפיד לש םרוג הנניא תדה
ת יעישה תכל ךייתשמ םידרוכה ןמ טועימ .םיברעהו םיכרותה םהינכשל המודב ,םיינוס
 50,000 שי ןכ ומכו ,תינאריאה ןא׳זייברזאב רקיעב ,״יהאליא ילע״ לש תינוציקה
ו א םירושאה .לוצומל ברעממ ,רא׳גניס־לב׳גב דכולמ דחא שוג םהמו 21,"םידיזי"
ם יקלחנ םהו (100,000 ךרעל םרפסמ) םידרוכ םמצע םיבשוח םידשכה־םירצונה
ן ויערה תא ירמגל םויכ ושטנ םירושאה .םיטאינוא וא םילותק־םידשכלו םינאירוטסנל
, םהלש ךראירטפה לש תיצראהו תינחורה ותורמ תחת תימונוטוא הירוטירט ןוניכ לש
־ ושאל םידרוכה ןיב םיבוטה םיסחיה .(1932 תנש לש הדירמה) 1931 ־ב ושרדש ומכ
ל ש םתופתתשה ידי ־לע העשל ובעוה יכ ףא ,בורל תוחכוה קספה ילב םהל ואצמ םיר
, קאריעב םייטירבה טדנמה־תוגוטלש ידי־לע וסיוגש ,םיירושא הרטשמ־תוחוכ
ל שמה ,ןכאו .ינאזרב־לא אפטצומו דמחא לש םתגהנהב תוידרוכה תודירמה יוכידב
י בעכ םינמראה ןיבו וניניב ;הרעשה יבעכ םירושאה ןיבו וניניב" :רמוא ידרוכה
( 1963 ,זיראפ .תיתפרצ) ״ונימי לש קאריע״ ,ורפסב רסומ (^!■!!!ס!•) היינרו .ב 22.״רה
צונ םידידי םהינב לש הלימה ־תירבל םיקדנסכ לבקל םילוכי םימלסומה םידרוכה״ש
( דאבאהמ־תקילבופר לש הפוקתב םקוהש ידרוכ־ןפ ינידמ ןוגרא) "הלמוכ״ה ."םיר
ת ודע וז ירהו ,(תירושא םא ,ידרוכ בא) תבורעת־יאושינ לש םינב הכותל הלביק
23.םירושאהו םידרוכה תא םידחאמה הבריקה־יסחיל

ד וחייב ,ליעפ קלח הב םיחקול םהו תניוזמה הדירמל םירושאה םירצונה ופרטצה םויכ
ם ירושא שי) .יקאריעה ריוואה־ליח ידי־לע הידמעו לוצומ ןיב םהירפכ וצצפוהש ןמזמ
ר סומ 1963 רבוטקואב 27־28 םוימ ״דנומ־הל״ .(ידרוכה ינכפהמה אבצב םימחלנה
ם ידרומה םע הלועפ־ףותישבו הדיגב״ב ומשאנש םיירצונ תד־ישנא רפסמ רסאמ לע
ש י םירושאה .(זירוש לאפר באה ;וכאז ףושיב ,סיאר םאמות רויניסנומ) ״םידרוכה
א בצב דודג לע תדקפמה הריעצ הירצונ /גרו׳ג הטירגרמ :תימואל הרוביג םג םהל
ר משמ לכמ הלש םולצתה תא םירמוש םידרוכה הלירגה־ישנאמ הברה רשאו ידרוכה
.םהיקיתרנב

ת ועפות ןה תומואה" :תידרוכה המואה בכרהב םיירקיעה תודוסיה דחא תא ,("םיפתושמ
ו מצע ינפב הרקמ לכב לבא .רכו םיירסומ ,םייפרגואיג ,םיינתא םימרוג תוללוכה תובכרומ
ם יבחרמ ינפ־לע םירוזפה ,םידרוכה יבגל .עירכמ דיקפת הלאה םימרוגה ןמ םידחאל היהיש לוכי
, םייחה־חרוא םה םיירקיעה םימרוגה ,דאמ םירכינ םילדבה םהיניב שי תיטאמוס הניחבמו םילודג
. םינחרזמה לש 20־ה ימואלניבה סרגנוקה לכיטרפ ,"םידרוכה יאצומ") ."ןושלה — לכה לעו
.(1938 לסירב

ה סמ" ,(1961 תורייב) ״קרשמ-לא״ תעה־בתכב האוב סאמות באה לש ורקחמ האר
."םידיזייה לש יתדה םאצומ לע תיגולויצוסו תירוטסיה

.האוב םאמות באה לצא אבומ לשמה
.42 ׳ע ,1963 לסירב .תיתפרצ .״תידרוכה היעבה״ ,ואלב םיו׳ג לצא אבומ
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ן תסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה עצמב הקקחנ םג תירושאה־תידרוכה תאזה הנחאה
:(.ק.ד.פ)
ם יינתאה םיטועימה לש תויתרבחהו תוילכלכה ,תויתוברתה תויוכזל ...בורעל שי"
י די־לע תאזו ,רכו םינמראה ,םינמכרותה ,םירושאה וניחא תמגודכ ,ןתסידרוכב םייחה
, תמדקתמה תימואלה םתשרומ תאייחה ידי־לע ,הלאה םיטועימה לשמ רפס־יתב תמקה
רוכה םהיחא םע רומגה םנויווש תחטבה ידי־לעו םהלש םיסרטניאה תרימש ידי־לע
( 21 ףיעס) /,םייתוברתהו םייתרבחה םיילכלכה ,םיינידמה םייחה יחטש לכב םיד

ה יוליג לע האב ,תיברעה העפשהל דחוימבו ,םירז תטילשל תידרוכה לש םתודגנתה
ם י׳גירא׳חה תעונת) םיסרפהו םירברבה לצא עריאש ומכ ,תיתד הרוצב םייניבה־ימיב
ת דה השבל םימעפלש ךכב ריכהל אופא ונא םיאשרו ,(תיסרפה תויעישה ,םיירברבה
ם ירובס םידרוכה .תוירוטסיהה תוביסמל םאתהב ,"ימואל ןוג" הזיא םידרוכה לצא
ת וידיזייהש םידומ םירקוח המכ וליאו ,רתסאורוז תד ינב ויה םינומדקה םהיתובאש
ן כ־ירחאו םאלסאל הליחת ודגנתה םידרוכה .םידרוכה לצא ןתדיל תוינאירוטסנהו
ת לעב תאזה תוברתה ךותב תימואלה םתוימצע הבלביל ןכמ־רחאל .תוריהמב והולביק
, יבויא־לא ןיד־לא חאלצ ןוגכ םיראופמ םיגיצנ הל הדימעהו יטסילסרבינואה יפואה
ף רה ילב םויכ םילעמ ורכז תאש ,"תידרוכ־תיברע תוירדילוס" לש לגדה־אשונ
ם ידרוכה ובצינ 16־ה האמב .(!) ״םידרוכה לש םתואברע" תא קידצהל ידכ קאריעב
ק באמה תעב ,תויעישה לש הלועה חוכה דגנכ ,םתומכ םיינוסה ,םינאמותועה דצל
ת ויוכיסנ םידרוכה ומיקה 18־הו 17־ה תואמב .ליעאמסא האשהו םילס ןטלושה ןיב
ה עודיהו ,דחאכ םיינאמותועה םינאטלושהו םרפ לש האשה ידי־־לע ורכוהש תויאמצע
־ ימיב ידרוכה םזילדואי׳פה לש וחוכל הריהזמ המגוד ,ןאורמ־ינב לש וז איה ןהבש
.םידרוכה ברקב םייתכלממהו םיימואלה םייחה תומדקלו םייניבה
ל ש םויכ םיקלוחמה םיחטשה ינפ-לע תערתשמה ,תידרוכ הנידמש אופא ונא םיאור
, םידרוכה לש רתויב תוימיטניאה תופיאשה לש דקומה ־תדוקנ אוהש דעי ,ןתסידרוכ
י נויגהו םייק־ןב ינידמ ןינב היהתש יד אל ,יבמופב תאז םירשאמ םה ןיא םא םג
— היסא־תמדק לש רתויב תובושחה תוצראה תחאל ןתסידרוכ תא ךופהת םג אלא
י נוילימ 13־ו םירכינ טפנ תורצוא תלעב ,ר״מק 500,000 לש חטש לע תערתשמה ץרא
24.םיבשות

ן היניב תוקלחמה תונידמה .תועד־יקוליחל יתרוסמ אשונ אוה םידרוכה לש ללוכה םרפסמ 24
, םיידרוכה ןהיניתנ רפסמ תא דרפנב ןהלש הקיטסיטאטסב תואיבמ ןניא ןתסידרוכ תא
ם ייונישל ןותנ אוה םגש ,עצוממ■ ןדמוא קר תולעהל אופא רשפא .םירורב םיינידמ םימעטמ
ד מוא (1(01211311) ןאילאש רארד .םיידרוכ וא םיימשר תורוקמל תוסחיתהל םאתהב םימוצע
ז יראפ ,תיתפרצ ."תידרוכה הלאשה") בוריקב םינוילימ 10־ב םידרוכה לש ללוכה םרפסמ תא

60 1ד הירוסב ףלא 250 ,קאריעב 1.8 ,ןאריאב 3.5 ,היכרותב םינוילימ 4 רמולכ ,(1961
.מ״הרבב ףלא
י דידי" םשב (1964 רבוטקוא ,ריהאק) תויטסילרטיינה תונידמה תדיעוול חלשנש ריכזתב
ן ונבלבו הירוסב םיידרוכה םיימואלה םיגוחה יגיצנ םידמוא "תויברעה תוצראב ידרוכה םעה
:ןאריא ?םינוילימ 8 :היכרות) ךרעל ןוילימ 15־ב םידרוכה לש ללוכה םרפסמ תא



ו 47תידרוכה תימואלה העונתה

, תיקאריעה הנידמה הנבמ :קאריעב תידרוכה הלאשה תישאר
"לוצומ תייאליו" לש היעבהו ,תירוטסיהה התווהתה
י ניעב הנניא ,תללוכ הייארב ,תידרוכה היעבהש אוה הזה טושפה רפסמה ןמ עבונה
ך כ םא ףא ,הפוריאב ידמל החיכשה הפקשהל דוגינב ,םיטועימ לש היעב םינמואלה
ה יעב יהוז :אוה ךופהנ .םייח םידרוכה ןהבש תוצראה ןמ תחא לכב תרייטצמ איה
ת א תובורק םיתעל םיוושמ םידרוכה םיימואלהו ,הפקיה אולמב ,תימואלניבו תימואל
1־ה האמב ןילופ לש הזל םצרא לש הבצמ ה יסור ,היסורפ ןיב תקלוחמ התיהשכ ,9
־ בוא רפסמ לע הלוע ןתסידרוכ יבשות לש ללוכה םרפסמ ,םינפ-לכ־לע .הירטסואו
ם א .(םירצמל ץוחמ) ןוכיתה חרזמה לש תויברעה תונידמה ןמ תחא לכ לש היסול
ה יסולכואה תמועל ,םיבושח םיימואל םיטועימכ םידרוכה םיעיפומ ןאריאבו היכרותב
2 ־ל בורק) היסולכואה ןמ שילש םה קאריעב הנה ,ולאה תוצראה יתש לש תללוכה

.(בוריקב םיבשות ינוילימ 6—5.5 דותמ םידרוכ ינוילימ
 ןיב לדבהה המ ? ״םע״ וא ״ימואל טועימ״ קאריע לש םידרוכב תוארל ונילע םאה
ר פסמ הזיאמ לחהו ,םיטועימ לע רבדל םוקמ שי רפסמ הזיאמ לחה ? םעל ימואל טועימ
ל ש הבל ־בל ןהש אלא תובושת םהילע ןיאש תולאש ולא לכ ? םימע לע רבדל שי

. ותוהמב יסחי גשומ אוה "םיימואל םיטועימ" גשומה ןכש ,קאריעב תידרוכה היעבה
, דרפס — תונכשה תוצראל םהמ דחא לכ ופרציו םיחתנ השימחל תפרצ תא וקלחי םא
ראה תשמחמ תחא לכב םיבשויה םיתפרצה ירה — היגלב ,הינמרג ,ץייוש ,הילטיא
ן יאש דיעהל ידכ ךכב היה םאה ךא ,"םיימואל םיטועימ" קפס ילב ויהי ולאה תוצ
ת ובורק םיתעלש הדבועה ןמ תעבונ תלבוקמה הכרעהב תועטה ? םייק ״יתפרצ םע״
ה יווה איהש ,המואה ןיבו ,דיינו הנתשמ הנבמ איהש ,הנידמה ןיב תורצויה תופלחתמ
ת א םיפילחמש וא—דחא הנקב תולוע ןניא םלועל טעמכש םיתש—תיתוהמו העובק
א לממה ישונאה בחרמכ המואה תא םירידגמ השעמ־רחאלו טילשה םואלב הנידמה

.הנידמה תעבוקש תינידמה תרגסמה תא
ו מכ ,ידרוכ "ימואל תיב" ןימ תמקה לש ןבומב תרייטצמ הניא םג תידרוכה היעבה
־רוכה תימואלה העונתה לש התרטמ ,רבד לש ותימאל 25.תונויצה יבגל רבדה היהש

 הארנ םינוילימ 13—12 לש רפסמה .(ףלא 500 :הירוס !םינוילימ 2 :קאריע ; םינוילימ 5
ל ש ימשרה גיצנה ,ילנאו ףירש תמסיא רמ בקונש רפסמה הז .תעדה לע לבקתמה עצוממ
ם ינוילימ 6 רמולכ ,(1959 רבמבונ) "ןתסידרוכ" תעה־בתכב ,הפוריאב תידרוכה הכפהמה
ה ינמראב ףלא 150 ,הירוסב ףלא 400 ,קאריעב ןוילימ 1.8 ,ןאריאב םינוילימ 4 ,היכרותב
, ןאריאב םידרוכה לש ללוכה םרפסמ תא דחא ןוילימב הכירעמ ןאריא תלשממ .תיטייבוסה
ת קלחמ .ימאתאה זיזע תאמ ,"ןאריא") .םיראיתכבהו םירולה תא ןובשחב איבהל ילב
.(60 ,ע ,1963 ןארהט ,םירודישהו םימוסדיפה

ה לעמ ,הכובמ עורזל ידכ וא ,תידרוכה תימואלה העונתה לש החיר תא שיאבהל ידב 25
ו ז יכ המוד ."הינש לארשי" תריציב ידרוכה םויאה תא תובורק םיתעל תיברעה תונותעה
ע ובש" תעב קשמד לש ׳תעבה תלשממ השמתשה הב הנעטה תאז טרפב .תירוטסיה תוטש
המישאה רשאכ ,1964 רבמבונב הירוסב ןגרואש ,״קאריע לש יברעה םעה םע תוירדילוסה
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ה מדא לע תדרפנ הנידמ םיקהל וא השדח הירוטירטב םירגהמ ץבקל הנניא תיד
ה בש ,ןתסידרוכ איה ,םהלשמ בטיה תרדגומ הירוטירט םידרוכל ז תיברע תבשחנה

א ל םא המוא איה המו .םלועמ ובזע אל התוא רשאו 26 םינומדק םימימ םיבשוי םה

ו מכ ״? תידדה וז תא וז תורידגמה םיתש ,תישונא הרבחו ץרא ןיב םייק־ןב רשק״
- תעונת .םיידרוכ־םידומילל־זכרמה ןועידי לש 16 תרבוחב ןא׳ח רידב רימאה ריכזהש
ם עה לש תוימואלה תויוכזב הרכה גישהל אלא תשקבמ הניא תידרוכה רורחישה
ת א ןהיניב תוקלחמה תונידמה דצמ ימואלה ומויקב הרכה גישהל טרפבו ,ידרוכה

.ןתסידרוכ
ה יהתש ןכתיי אל םאה ,תינויצה העונתל תידרוכה היעבה תא תוושהל רשפא־יא םא
, התמדוקמ תוחפ־אל תיעטומ וז האוושה ? ןוכיתה חרזמה לש ״תירברבה היעבה״ וז

:םיאבה םימעטה ןמ תאזו
י פלכ םידרוכה םיניגפמש וזל ןוימד םוש הב ןיא םתפשל םירברבה לש םתקיז
ת יברעה ינפמ ףרה ילב תירברבה ןושלה הגוסנ יברעה שוביכה זאמ .םהלש םתסש
;״עקשמ־ןושל״ אלא הניא םויכו

, "ירברב םע" וא "תירברב המוא םויק" לע זירכמה ירברב ינידמ ןוגרא םוש ןיא
;ברגמה תוצרא ןיב ״קלוחמ״ה
ת עב םייניבה ־ימיב יוטיב ידיל ואב םירברבה דצמ תודיחיה "תוימואלה תובוגתה"

;(״הנהאכ״ה תדירמ) יברעה שוביכה
 ברגמה תוצראמ תחא לכ לש םיימואלה םייחב ירמגל םויכ םיבלושמ םירברבה
;הירי׳גלא לשו וקוראמ לש םירברבה ןיב םייעצמא־יתלב םירשק םוש ןיאו

; םירזופמ םייא־םייא קר אלא תינופצה הקירפאב תשבוגמ הצובק םניא םירברבה
צעל קבאמה לש ץחמה־שארב (םיליבאקה דחוימבו) םירברבה ודמע הירי׳גלאב
ם ויק" םשב אלא "תיליבאקה הימונוטואה" םשב אל הלהונ איהה המחלמהו ,תואמ
;״תירי׳גלאה המואה
ומדה" ביבס אלא ירוזא דעי ביבס תשבוגמ "תיליבאקה היציזופואה" ןיא םויכ
."הירי׳גלאב ינכפהמה ןוטלשה לש היצזיטרק

 הסננו ,תיקאריעה הנידמה לש ונימב דאמ דחוימה הנבמה לע טעמ דומענ הבה
ת א םיחתנמש העש תעדה תא ןהילע םינתונ דימת אלש תודבוע רפסמ תולעהל
.וז ץרא לש הבצמ
־ועימ ןכו ,םידרוכהו םיברעה :תולודג תוימואל תוביטח יתש הבש ץרא איה קאריע

ת זרכה״ל עקרקה תא רישכמ אוה "םיגלפומה וירותיוו ותוניתמ״בש ףראע לשרמה תא
ד ס׳ג עיז׳גת") "תיברעה המואה לש יחה ףוגה תעירק״לו "קאריע לש הנופצב הינש לארשי

.("היח־לא היברע־לא המוא-לא
ם יימואלה םיבהואש ומכ ,םיירהבה־ץרא לש רושימב םיברעה ובשיתהש םדוק בר ןמז26
ם יטועימ וא םיברע "םיבשיתמ" ןיא קאריעבש הדבועה תא שיגדהל שי .ריכזהל םידרוכה
ם יררוגתמה םידיחיה םיברעה .םיילושה הירוזאל ץוחמ ןתסידרוכב םיבשויה םייברע
.םירעב תוימוקמה תויושרהו אבצהו הרטשמה תוחוכ ישנא םה ןתסידרוכב
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ע בונ הז בצמ .(רכו םידוהי ,םינמכרות ,םירושא ,םינמרא) םינוש םיימואל םיט

ן ורחאה ןמזה לש ינידמ הנבמ איה תיחכונה התרוצב תיקאריעה הנידמהש הדבועהמ
ע בש ךשמ .הנושארה םלועה־תמחלמ ףוסב הלודגה־הינטירב לש הנוימד ירפ אוהש

ה לרוגל סחיב תגלפומ תונססה תילגנאה תוינידמה התליג ןכא (1925—1918) םינש
ם ינכמ םידרוכה רשאו "רוזארהאש תיאליו" םימעפל הנוכמה) לוצומ תייאליו לש
.תוגיסנו תוחיג ,םישושיג לש הרושב האטבתהו ("תימורדה ןתסידרוכ" םויכ התוא

ה שקיב התואש ,זא׳גחמ םימשאהה תיב ,תיברע החפשמ םע תירב התשעש ךרדכ שממ
ה דעונ רשאו ינאמותועה ןוטלשה ןמ וררחושש םייברעה םיחטשה לכ לע ךילמהל
ה תוא תטיקנ לע בושחל הלודגה־הינטירב הלכי ךכ ,הלש הינומגהל רישכמ תויהל

ת וינידמל רישכמה תא הל האצמ יכ היה המוד 1918־ב 27.םידרוכה תמדאב תוינידמ
1 ־ב .י׳גנזרב־לא דומחמ ךיישה אוה ,הינאמילוס לש םיידרוכה םידבכנה דחאב וז
ר יס ,םיירהנה־ץראב יטירבה יחרזאה ביצנל דומחמ ךיישה שיגה 1918 רבמצדב
ר שפאל" שקבתנ הב םיטבש־ישאר םיעבראכ ידיב המותח הדועת ,ןוסליו דלונרא
ר יס "תוברתה ביתנכ ,הינטירב לש התוסחב ,םולש־יכרדב םדקתהל ידרוכה םעל
י דרוכ לילג לע לושמי ןעמל תויוכמסה אולמ תא דומחמ ךיישל קינעה ןוסליו .א
ו עייתסנש םידרוכ ובצוה םמוקמ לעו וקחרוה םייכרותהו םייברעה םידיקפה .ימונוטוא

ונב 8 םוימ תילגנא־וקנאר׳פה הרהצהה תא הפפח םג וז תוינידמ .םייטירב םיצעויב
ם לשה םרורחיש" אלא תרחא הרטמ ןהל ןיא תונידמה יתש יכ העבקש ,1918 רבמב
ת וימואל תולשממ ןוניכו םיכרותה ידי־לע בר הכ ןמז ואכודש םימעה לש יפוסהו

ת ויסולכואה לש תישפחה ןתריחבמו ןתמזימ ןתוכמס תא תובאושה תויצארטסינימדאו
י תפרצה םימזילאירפמיאהש רחאמ וז החטבה הרפוה רבכ השעמל) ."םוקמה־תונב
ת חתמו ,וקיפ־סקייס ימכסה יפ־לע ןוכיתה חרזמה תא וקליחו ומידקה יטירבהו
. (ותשרלו יכרותה ןוטלשה תא שירוהל אלא ושקיב אל תירטינאמוהה ןיעח־תיארמל

ו קיפ־סקייס ימכסה יפ־לע תפרצל הצקוהש רוזיאב ללכוה לוצומ זוחמו ליאוה

ל ע תיפוס הל הרתיווש תפרצ םע תוקסיע לש הרושב הלודגה ־הינטירב החתפ ,(1916)
רותה טפנה־תרבח״ב 25%־ב םיתפרצה ףותיש תרומת ,(1919 רבמטפסב 15) לוצומ
 תוינידמ הלחה ךכב ."תיקאריעה טפנה־תרבח" תויהל הכפה 1928־ב רשא ,"תיכ
ל ש שדוקמה חבזמה לע ןברק תוידרוכה תופיאשה תא תולעהל התיה הדיתעש
.טפנה־ילופונומ
ה חטבהב זחאנ ןורחאה הז .דומחמ ךיישל םילגנאה ןיב םיסחיה ולקלקתה םייתניב
תינורקע הניחבמש ,ןוסליווש דועב ,תיטירב תוסחב תיאמצע תידרוכ חנידמ לש

 -הינטירב לש ,תילאינולוקה וליפאו ,תיברעה תוינידמב האלפומ תופיצר תרכינ ןכאו 27
, תלשוש םע וא (ןטלוש ,ךייש) ימוקמ גיהנמ םע תירב תיישעב תאטבתמ וז תוינידמ .הלודגה
ה רכה ףוסבלו ,וז החפשמ לש התורמל הפופכה תיתכלממ הביטח תמקה האב הירחאלש
 תוינידמ .טנמלרפ ידי“לע רשואש תירב־הזוח התא תרכנש רחאל וז הנידמ לש התואמצעב
ם ורדו יסרפה ץרפמה תוצראב .תיווכבו קאריעב ,ןדריה״רבעב דחוימב החלצהב הטקננ וז
.ינשה הבלשב וישכע וז תוינידמ תדמוע ברע
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־ ילוס זוחמ לע רומשל היה הצורו ססיה ,תידרוכ הימונוטוא לש התוכזב דימת דדיצ
ו רשע לשבו יגטרטסאהו יפרגואיגה ובצמ" ללגב ,רתוי קודה יטירב חוקיפ תחת הינאמ
. הלגוה דומחמ ךיישהו םילגנאה לע םידרוכה ודרמתה 1919 יאמב 28."רוזיאה לש
ת ויאיליו) הילגנאל םיירהנה ־ץרא לע טדנמה ןתינ (1920 לירפא) ומיר־ןס תדיעווב
ת א תירבה־ילעב ולעה (1920 טסוגואב 10) רווס־הזוחב וליאו ,(הרצבו דאדגב
ן תסידרוכב םוקתש תיאמצע תידרוכ הנידמל לוצומ תייאליו תא ףרצל תורשפאה
:םיאבה םירדסהה תא ללכ ןכא (ןתסידרוכ) הזוחה לש ׳ג קלח .תיכרותה

ד חא־דחא ונמתיש ,םירבח השולש הנמתו אטשוקב בשתש הדעו — .62 ףיעס״
ה זוחה תסינכמ לחה םישדחה 6־ב ןיכת ,הילטיאו תפרצ ,הינטירב תולשממ ידי־לע
...,ידרוכה דוסיה טילש םהבש תולילגל תימוקמה הימונוטואה תא ופקתל יחכונה
־ בואה הנפת ופקתל יחכונה הזוחה תסינכ םוימ תחא הנש ךותב םא — .64 ףיעס״
ח יכותו םימואלה־רבח תצעומ לא 62 ףיעסב םירומאה תולילגב תידרוכה היסול
ך ירעת םאו ,היכרותב יולת־יתלב תויהל ץפח הלאה תולילגב היסולכואה בורש
, התוא הל קינעהל ץילמת םאו ,וז תואמצעל תלגוסמ וז היסולכואש הצעומה
ת ויוכזה לכ לע רתוולו תאזה הצלמהה םע םילשהל התעמ היכרות תבייחתמ
.הלאה תולילגה יבגל תועיבתהו
ת וישארה תירבה ־תומצעמ ןיב תדחוימ הנמאל אשונ ושמשי הזה רותיווה יטרפ"
.היכרות ןיבל
ת וישארה תירבה־תומצעמ דצמ הלעות אל ,אובי רשאכו ,הזה רותיווה אובי םא"

ד ע לולכה ןתסידרוכ לש קלח ותואב םיבשויה םידרוכהש ךכל תודגנתה םוש
מצעה■ תידרוכה הנידמל ישפחה םנוצרמ ופרטצי לוצומ תייאליווב התע
."תאזה תיא

ת וארל םישקבמ םה ובש ,הזה עירכמה ךמסמב זחאיהלמ םידרוכה ולדח אל זאמ
ם א ,ןכא .תידרוכה המואה םויקל תימואלניבה היטמולפידה דצמ יקוחה רושיאה תא
ר ווס־הזוחש רורב ירה ,םימיוסמ תוחוכ־יסחיל יטפשמה יוטיבה תא הזוחב הארנ
.בר ןמז הז םלועה ןמ רבעש ירוטסיה בצמ ףפוח
ת משגה תא שרד זאמו ,הינאמילוסל רוזחל דומחמ ךיישה השרוה 1922 רבמטפסב
ז ירכה רבוטקואב .לצומ תייאליו לש םידרוכל םיעגונה רווס ־הזוח לש םירדסה םתוא
ן יב םיכוכיח ועלגתנו בצמה ערוה בוש .ןתסידרוכ לש (ךלמ) "ראדמוכוח" ומצע
־ ילוס תא םימעפ המכו המכ שיערה יתוכלמה־ריוואה־ליח .םילגנאל דומחמ ךיישה
.סרפב טלפמ ול רותל ץלאנ דומחמ ךיישהו ,(1923 רבמצד ,טסוגוא ,סרמ) הינאמ
ל אל םש ,היכרותב תימואלה הכפהמל הקנפשוגה תא ןתנש ,(1923) ןאזול־הזוח
ם ידרוכה לש םהיתווקתל ץק םשו היכרות לש םידרוכל עגונב רווס־הזוח ירדסה תא
ר בוד אל בוש ."תירבה־תומצעמ לש ןתוסחב ,תוברתה ביתנב םתומדקתה״ל סחיב
ובייחתה ןאזול־הזוחב .תידרוכ הנידמ לע ןכש לכו ,היכרותב תידרוכ הימונוטוא לע

.144 ׳ע ,1931 דרופסקוא .(תילגנא) 1920—1917 הימטופוסמ :ןוסליו .א 28
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ר חאל םישדח 6 ורפה וז תובייחתהו ,תידרוכה ןושלב שומישה תא דבכל קר םיכרותה

ר פסמ הלגהו תידרוכה ןושלה תארוה לע לאמכ אפטצומ רסא רשאכ ,הזוחה תמיתח
.םיידרוכ םיימואל םיגיהנמו םיליכשמ
ת צעומ הטילחה רשאכ ,1925־ב אלא תיפוס הרדסוה אל לוצומ תייאליו לש היעבה
3 )16-ה הבשומב םימואלה־רבח ה נותנה ,קאריעל זוחמה תא חפסל (1925 רבמצדב 7
ם ימעטה 29.תידרוכה היסולכואה לש הנוצרל דוגינב ,הנש 25 ךשמל ,יטירב טדנמל

ניאהש הילגנא הבשח רבד לש ופוסבו ,טפנב רישע לוצומ לילג :םירורב הז חופיסל
ת חת תיברע הנידמל לוצומ דייתשת םא רתוי םיחטבומ ויהי טפנה חטשב הלש םיסרט
, דומחמ ךייש לש ונוטלש תחת תידרוכ הנידמל אלו תימשאהה החפשמה לש הנוטלש
ף לק״ב תיפוס אופא הילגנא הרחב 1925־ב .םימעפ המכו המכ ותונדרמ תא ןיגפהש
ה נידמהש תעדל החכונ הרהמ־דע ךא ."ידרוכה ףלקה" תא השטנו ,קאריעב "תואברעה
ה טילחה ךכ םושמ 30.הב לושמל ןיא ,םיקזח םיררופמ תוחוכ ןיב תעלקנה ,השדחה
י דכ ,קאריעב הלש טדנמל וצקוהש םינשה 25 לע רתוולו םירבדה ־ךלהמ תא שיחהל
א לש ,הרותפ־יתלב היעב ךכב הל שירוהלו דאדגב תלשממ יבגל תוירחאמ קרפתהל
ט דנמה םויס לע הרהצהה 31.תיקאריעה הנידמה לש היתודוסי םצע תא עזעזלמ הלדח
—1930) קאריעב יטירבה ר שא ,תושדח תוידרוכ תודירמ ידיל האיבה ןכא (1932
ל ש ותרזעב ואכוד רשאו ,ינאזרב־לא אפטצומ אלומ דחא לע רבדל ולחה ןכשמהב
.יתוכלמה ־ריוואה-ליח

 טסוגואב 23) קאריע לש הכולמה־סכל לצייפ רימאה לש ותודמעומ לע לאשמה תעב 29
.הינאמילוסו ךוכרכ תופנב "אל" םנומהב םידרוכה ועיבצה (1921

ט דנמה־תונוטלש לש םייתנשה תוח״ודב דוחייב שרופמה היוטיב לע האב וז העד 30
.(1947 זיראפ ,תיתפרצ .ובמאר ןאיסול תאמ ,״קוחהו םידרוכה״ האר) .םייטירבה
ל ש ומויס תוביסמל ןליבקהל יואר קאריע לע יטירבה טדנמה םייתסנ ןהב תוביסמה 31
ר וציל תורתוס תויובייחתהב הינטירב העייס םירקמה ינשב .לארשי-ץראב יטירבה טדנמה
ה ריגהל לארשי־ץרא לש הירעש תחיתפ בקע יברע—ידוהי ךוסכיס) ןורתפ ול ןיאש ךוסכס
, ץפנ־רמוח ןועט בצמ חכונ התוירחאמ ימואתפ חרואב הקלתסה םירקמה ינשב !(תידוהי
ן כ־ירחא ברעתהל תורשפא ידכ ךות ,הז לומ הז םיביריה םידדצה תא החינמ איהשכ
.ישילש דצ תועצמאב

ע ״ע) "תיקאריעה הקוחתה לש 2 ףיעסו תידרוכה המואה״ : (17 )1961 .םמ "ןאירוא" האר 32
.(191 דע 189

ן ואטבה ,"טאב׳ח״ב רמאמב בטיה חתונמ תיקאריעה הנידמה לש דחוימה הזה בצמה
3 רבוטקואב 19 ךיראתמ ,.ק .ד .פ לש ימשרה 2 ן יד־תיב ינפל אבוה וללגבשו 1960,
. ק .ד .פ לש יללכה־ריכזמה אוהש ,דמחא םיהארבא ,ןואטבה לש ישארה ךרועה יאבצ

:״טאב׳ח״ בתכ ךכו
, יטירבה םזילאירפמיאה לש ויתופיאש תא קפסל ידכ המקוה תיקאריעה הנידמה"
ו תלשממ ךופשלו—טפנה לע טרפב—ץראה תורצוא לע ותטילש תא ססבל דקשש

ת יקאריעה הקילבופרה" :"טאב׳ח" עבוק םוכיסב ."ודוהל ךרדה םיארוקש־המ לע

קלחו ,ןתסידרוכ איה הצראש ,תידרוכה המואה לש קלח תבכרומ תיחצנה
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ת עבונ וז העיבקמ ."הלודגה תיברעה תדלומה איה הצראש ,תיברעה המואה לש
ת וארל םיברסמ םה :םידרוכה םיימואלה יבגל תערכמ תובישח תלעב תינורקע הדמע
ל יאוה 33,תיברעה המואהמ קלח ,תיחכונה התרוצב ,קאריעב וא תיקאריעה הנידמב
- יקלח ינשו םע-יקלח *ינש לש קויד־רתיב וא ,םימע ינש לש דוחיא איה םהיבגלו

ת יקאריעה תיטסינומוקה הגלפמה לש התדמע םג איה וז תיטרואית הדמע 34.המוא
ת יקאריעה הנידמה הנבמ יפלכ התדמע תא תוריהבב הרידגה 1956־בש ,(.ע .ק ,מ)
ת ודוסיה ץחל תחת ,המודמכ ,העודי הדימב תאזו ,תידרוכה תימואלה הביטחהו

:.ע .ק .מ לש םיידרוכה

ק אריע לש תינמזה הקוחתב 2 ףיעס לע תרוקב חותממ וקספ אל םידרוכה םיימואלה 33
. "תיברעה המואה ןמ דרפנ־יתלב קלח איה תיקאריעה הנידמה" יכ עבוקה ,1958 ילויב 27 םוימ
3 ־ב ףראע לשרמה םסריפש תינמזה הקוחתה תא המצע וז הדוקנב םה םירקבמ םויכ
.1964 יאמב
ם ישמתשמ םניא םלועל ,םיברעה םיימואלל המודב ,םידרוכה םיימואלהש איה הדבוע 34
. "יקאריע םע" לע רבדלמ וליפא םיענמנ םהו קאריעל יוניככ "תיקאריע המוא" יוטיבב
, (ןטו־לא) תפתושמ תדלומ לע ,"תיברע המוא" וא "תידרוכ המוא" לע רבדל םיפידעמ םה
ם עה" םא ונמצע תא לואשל ונא םילוכי הלא םיאנתב ."יברע םע" וא "ידרוכ םע" לע
ל ע םירבדמ םיברעהשכ .םידרוכה יבגל ןיבו םיברעה יבגל ןיב ,ללכב םייק "יקאריעה
ו תוא ןויצל .םידרוכה תא וב םיללוכ םה םא תעדל ןיא םלועל ,"קאריע לש יברעה םעה"
ד ועב ,(ןופצה) "לאמש־לא" יוטיבל דאדגב תלשממ■ תקקזנ םידרוכ בשוימה קאריע לש קלח
ם ידרוכה ןויצל ."תימורדה ןתסידריכ" לע וא "תיקאריעה ןתסידרוכ" לע םירבדמ םידרוכהש
ם ירבדמ םידרוכהש דועב ,"םידרוכה וניחא" יוטיבב ףראע לשרמה שמתשמ םייקאריעה
ק אריע לש יברעה םעה" לע םירבדמ םהש ומכ "תיקאריעה ןתסידרוכ לש ידרוכה םעה" לע
."תיברעה
־ יגשומ םיפפוח םה השעמל ;םתס םילמ־קחשמ םניא םיחנומ לש םשומישב הלא םיקוליח
.ןתמו־אשמב תגלפומ תובישח םהל שי דימת .תורתוס תוינורקע תודמעו םינוש דוסי
־ לוקבש לע ינאזרבב הפזנש ךכ ידכ דע וליפא העיגה ןתסידרוכ לש תיטרקומדה הגלפמה
א לא "ןתסידרוכ" תאו "ידרוכה םעה" תא ריכזה אל 1964 ראורבפב 10 םוימ ולש ארוקה
.(םידרוכה םיחאה) "דארפא ןאו׳חא״ו (רוזיאה) "הקטנמ" לש תויתלשממה תוחסונב שמתשה

ל לגב .תואכרעה תומדאמ דרפנ־יתלב קלח אוה קאריעב םיברע בשוימה חטשה"
א יה .ימואלניבו ימואל ןכות הל רשא תיכרע הנידמ איה קאריע תינידמה התודחא
.תויברעה תונידמה תחפשמב יתוהמ קלח םג
ת ללוכ ,םזילאירפמיאה ידי־לע וותוהש םייפרגואיגה היתולובגב ,קאריע לבא"
.ןתסידרוכ לש קלח
ה דעהו תיברעה הדעה :תוינתא דוסי־תוביטח יתש קאריע היונב ןכ לע הגה"

.תידרוכה
ת לצופמה ,תידרוכה המואה לש דרפנ-יתלכ קלח אוה קאריע לש ידרוכה םעה"
ה שעמל ;תחא המוא אלא הניא תידרוכה המואה .קאריעו ןאריא ,היכרות ןיב םויכ
.המוא םידימעמה רכיהה־ינמיס לככ תניוצמ איה
,ףתושמ ץרא ־חטש לע תירוטסיה הניחבמ תססובמה ,שונא ־תצובק תבכרומ איה"
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ם ישורדה תודוסיהו תפתושמ ןושל הל שי ;תיטסילאירפמיאה הקולחה תורמל
ה ביטח םיקהלו ררחתשהל ,ינגומוה ימואל קשמ ללכל עיגהל הל רשפאל םייושעה
י טוירטפה רורחישה חכונ ונלש ינידמה וקה" ח״ודה ךותמ תואבומ) ."תימואל
. 1959 ראוניב 30 ,דאדגב ,"בעש־לא דאחתא״ב קתעומ .1956 רבמטפס ,״ימואלהו
.(10, 1959 .סמ ״ןאירוא״ב יתפרצ םוגרת

ם עה לש ימואלה ומויקב רוריבב הריכה אל 1958 ילויב 27־ה לש תיקאריעה הקוחתה
א דה י׳פ אכרוש דארכא־לאו ברע־לא" :3־ה הפיעס לש יברעה חסונה הזו .ידרוכה
" היקאריע־לא הדחו־לא ןמיד הימוק־לא םהקוקח רותסד־לא אדה רקויו ןטו־לא
ואלה םהיתויוכזב הריכמ וז הקוחתו תאזה תדלומב םה םיפתוש םידרוכהו םיברעה)
ת ויוכז לע םג ומכ ,םידרוכ לעו םיברע לע רבודמ .(תיקאריעה תודחאה ךותב תוימ
ם וש ןיא ,ינש דצמ .הרקמ הנניאש יאדו וז הטמשהו ,ידרוכ םע לע אל ךא ,תוימואל
־ אראפ רבדה היהיש המכ לכ .םידרוכה לש תורכומה תוימואלה תויוכזל סחיב הרדגה
ת רכהב ,ריינה יבג־ לע ,רתויב תכל וקיחרהש םה םיקאריעה ׳תעבה ישנא ירה ,ילסקוד
ת דקפמ לש תימואלה הצעומה" לש הרהצהה ןושל וזו .תידרוכה תימואלה תוימצעה
ר קוי הרו׳ת־לא תדאיקל ינטו־לא סל׳גמ־לא ןא׳פ..." : 1963 סראמב 11 םוימ ״הכפהמה
ה צעומה) "היזכרמ־אל־לא סאסא אלע ידרוכ־לא בעש־לאל הימוק־לא קוקח־לא
ס יסב לע ידרוכה םעה לש תוימואלה תויוכזב הריכמ הכפהמה תדקפמ לש תימואלה
ילע ידי־לע גצוימה *3,,יקאריעה ׳תעבה לש ילאמשה ףגאהש ףיסוהל שי .(רוזיבה

 7תעבה תגלפמ" ,דרפנ ינידמ ןוגרא ׳תעבה תגלפמ לש "לאמשה םרז" םיקה םויכ 34
ה גלפמה הטקנ ,הירוסב תרתחמב ךרענש ,7־ה סרגנוקב ."תילאמשה תיטסילאיצוסה־תיברעה
ת גלפמ" לש וזל רומג דוגינב ,תידרוכה הלאשב רתויב תמדקתמו תזעונ הדמע השדחה
ן וכיתה חרזמה תודלותב הנושאר םעפ וז ."תינמיה ׳תעבה תגלפמ" וא "תיתרוסמה ׳תעבה
ן תמבו■ תידרוכה היעבה לש תימינפה התנבהב ךכ־לכ תכל םייברע םיימואל וקיחתרה יברעה
: תאז הלאשב סרגנוקה לש תוטלחהה תיצמת תאזו .תידרוכה תימואלה העונתל הכימת
ם יסרפה םע אל ,םיכרותה םע אל ובברעל ןיאש ,ידרוכה םעה לש ימואלה ומויקב הרכה
; םיברעה םע אלו
;תימצע־הרדגהל ידרוכה םעה תוכז
ת ויניבושה) "תוימואלה לש תודליה־תלחמ" תעקוהו םידרוכה עומיט לש תוינידמה תליספ
;(תינעזגה תואנקהו
ה קילבופרה ךותב ,הלמה לש רתויב בחרה ןבומב ,הימונוטואל קאריע לש םידרוכה תוכז
.תוידרוכה תויאבצה תושירדה תייחד לבא ,תיקאריעה
ך ותב תומייקה תויתרבחהו תוינידמה תומגמה לש יתאוושה חותינ םג השוע הגלפמה
ת א בציל ךרוצ" שי יכ הנקסמ ללכל העיגמ איה .תיברעהו תידרוכה תוימואלה תועונתה
ד וסי לע ,תוימואלה תויוכזה לש ידדה דוביכ ךותמ תידרוכה־תיברעה תוירדילוסהו תודידיה
ן ורתפ אוצמל" ןכו "םזילאירפמיאהו תידרוכה היצקאירה ,תיברעה תויניבושה דגנ קבאמה
, םידרוכהו םיברעה םעה־ינומה לש םיסרטניאה לע הרימש ידכ ךות ,תידרוכה הלאשל יפוס
־ יתלב קלחכ תידרוכה הכפהמה תא" האור הגלפמה ."תינכפהמ תיטסילאיצוס הפקשה ךותמ
ר במצדב 25 ,תימואלה הגהנהה רשנימ) .״תיברעה המואב תיטסילאיצוסה הכפהמה ןמ דרפנ

.)1964
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ר שקב ריהצה זלה .וז העדוה לש התנכהב עירכמ דיקפת אלימ ,ידעס־לא חלאצ
ת וכז לש ןורקעה תא לכ־םדוק תמאות ונלביקש הטלחהה" :הז בושח תעד־יוליגל
י חכונה בצמה לש יביטקייבוא חותינ ירפ איה ,תינשו ,םדיתע תא עובקל םימעה
ם ירבדה חסונמ רתויב קוחר וניא הכפהמה־תצעומ לש תעדה־יוליג ."קאריעב
דהו תוימואלה תויוכזב הריכמ הקוחתה" :הקוחתל סינכהל םידרוכה םיצורש
וטוא לש דוסי לע תיקאריעה תודחאה ךותב ידרוכה םעה לש תויטרקומ
א יה תיחכונה תיקאריעה הקוחתהש ריעהל ונילע .("יתאד־לא םכוח־לא") "הימונ
ה קוחתה יבגל םג אלא הכפהמה־תצעומ לש תעדה־יוליג יבגל קר אל הגיסנ רדגב
, יקאריעה קוחה ינפל םיברעהו םידרוכה ןויוושב תוטשפב הריכמ איה .1958 ילוי לש
ם תוחרזאמ תועבונה תויוכזל טרפ םידרוכה לש תדחוימ תוכז םושב הריכמ הניא לבא
.תיקאריעה
ה יפא תורמל ,תיקאריעה הנידמהש בושחל םידרוכל העירפמ הניא וז תינורקע הדמע
ה רופ הלועפ־ףותיש לשו םולשב תווצ־םויק לש תרגסמ תויהל הלוכי ,יתוכאלמה
ואלה תויוכזה הנדבוכתו הנחטבותש יאנת־לע ,תיברעהו תידרוכה ,תודעה יתש ןיב
מה תרגסמב הימונוטוא םידרוכה ולבקיש יאנת ־לע טרפבו ,םידדצה ינש לש תוימ
ם יברעל דגונמב המצע הרידגמ הניא תידרוכה תימואלה העונתה .תיקאריעה הניד
־ תונורקעמ דחא איה "תידרוכה־תיברעה תודידיה" ,הברדא ;תיברעה תוימואללו
ם ייטרקומדה תוחוכה" לש םתכימתו םתדהא תא איה תרחוש ,ינש דצמ 35.הלש דוסיה
ק לח ונניא קאריע לש ינופצה קלחהש ריכהל םתשקבמו 36,"םייברעה םימדקתמהו
.םיברע בשוימ וניאש םושמ תיברעה המואה יחטשמ

ל ש תדחואמה תיטרקומדה הגלפמה" :וז הלאשב .ק.ד.פ לש רשבימ■ ךותמ עטק הנהו35
ת וירדילוסל ,יברעה רורחישל ,םיברעל םיניועה םידרוכ םתואב האור תיקאריעה ןתסידרוכ
. "הלש היביוא ,תררחושמה תידרוכה תוימואלה יביוא ,ידרוכה םעה יביוא תא ,תיברעה
י תמ .(1959 יאמב 7 ,"בעש־לא דאחתא״ .דאדגב ,תדחואמה תיקאריעה .ק.ד.ם תגלפמ רשנימ)
ן תידרוכה תוימואלה תא םיניועה םיברעל סחיב הדמע התוא םיברעה םיימואלה אופא וטקני

ם יטועימה ראשו ידרובהו יברעה סימעה ןיב הוחא־ירשק שודיחל םיקבאנ ונא (א" 36
.םזיטאראפסהו םזיטילופומסוקה ,םזיניבושה דגנ םג םיקבאנ ונא ...םיינתאה
ה גלפמה םע םימייקמ ונאש הלועפה־ףותישו תודידיה ,הוחאה ירשק קוזיחל םיקבאנ ונא (ב"
ם ימדקתמה םייטרקומדה םינוגראהו תיטרקומדה תימואלה הגלפמה ,תיקאריעה תיטסינומוקה
ם ינוגראהו תוגלפמה ראשו ונתגלפמ ןיב תמחולה הוחאה ןעמל םיקבאנ ונא .קאריעב
ר תי םע ונלש תודידיה־ירשק המיאל םג םימחול ונא .ןתסידרוכ יקלח לכב םייטרקומדה
, .ק.ד.פ עצמ) "ולוכ םלועב םימדקתמה םייטרקומדה םינוגראהו תויטסינומוקה תוגלפמה
.(6 ףיעס

ל בא הילאמ־תנבומ איהש הנקסמ תעבונ תידרוכ תימואל תעדות לש המויק תעיבקמ
י בגל ,תרחא ןושל .תחא איה תידרוכה המואה ,דחא ידרוכ םע שי :השיגדהל בושח
, היכרותב ,תיטייבוסה הינמראב ,הירוסב םיררוגתמה םידרוכה ירה םידרוכה םיימואלה
ת ונוש תונידמ שמח לש ןהיחרזא ,"םיימואל םיטועימ" םתס םניא קאריעבו ןאריאב
תועגונה תונידמה ןמ תחא ףא .המצע המוא התואל םינב אלא ,םדגאמ רשק םוש ןיאש
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שויה םידרוכה ןיב ימואל יפוא ילעב םירשק לש םמויקב ,ןבומכ ,הריכמ הניא רבדב

 37—.ר.ס.ס.ס אל ףא תמאה ןעמלו—תונכשה תוצראה לש הלא ןיבל החטשב םיב

ם ייק םא :ןהילאמ־תונבומ וז ןיעמ הרכה לש תוישעמהו תוינידמה תואצותה ןכש

ם תוכזכ תרכומה ,תימצעה־הרדגהה תוכז תא ונממ עונמל אופא ןכתיי ךיא ,ידרוכ םע

, יגש דצמ ? ״תוינאיסא־ורפא״ה לש ךוותה־ידומעמ דחאכ תרהצומו םלוע ימע לכ לש

ן ידב םמצעל עובתל םיימואל םיטועימ םילוכי ןתואש תוימואל תויוכזש רבתסמ

ל ש ןויערה ,ףוסבלו .םימעל דחימ ימואלניבה קוחהש ולאמ רועיש־ןיאל ןה תוטעומ

, םייתוכאלמ תולובג תעסושמו תונידמ שמח ןיב הקולח התמדאש ,תחא תידרוכ המוא

ו תילכתש רחאמ ,תדחואמו תיאמצע תידרוכ הנידמ תמקה) תוינוציקה היתונקסמב
3,(הנידמ םיקהל איה ללכהךמ־אצוי ילב םואל לכ לש ל ש ןהיתודוסי תא עקעקמ 8

ל כ ירה וז הדוקנבו ,ןהיחטש תולובג תא הלאש־ןמיסב דימעמו רזוחו ולא תונידמ

.הנממ הלעמל ןיאש הדימב תושיגר םלועה תונידמ

* תבר תאזה הדוקנה לע ינדימעה ,תורייבב בשויה לוגד גולודרוכ ,האוב סאמות באה 37
ם ניא ימואלה ןויערה תא סנ לע םילעמ םהשכ םיטייבוסה םידרוכה םיררושמה :תועמשמה
ה ינמרא תא אלא ,תופצל היה רשפאש יפכ ,םידרוכה תדלומ ,ןתסידרוכ תא םיריכזמ
.םתדלומ תא םיאור םה הב ,תיטייבוסה

ך כ לע םיזמרמ םניא םיינידמה םהינוגראו ללכ תואמצע םישרוד םידרוכה ןיא םויכ 38
, םהיתווקת יכבנב וא םהיתובל קמועב תננקמ וז העיבתש דחכל ןיא ,ןכ-ים-לע־ףא .םלועמ
ה דבועב םה םישח םינפ-לכ-לע .תינידמ היגטרטסא לש ךורא חווטל הרטמ איהש וא
ת וכזב שמתשהל םישקבמ םה ןיא םא םג ,תוטלחומה םהיתויוכזמ תחא איה תואמצעהש
.תאזה

(אובי ךשמה)



׳ ויתסהו וילשה" :דלפ והיתתמ
זופחמ בי׳גנל

“ אצויה םדאב םיקסועה זופחמ בי׳גנ לש םירופיס םתוא לע הנמב 1 ״ויתסהו וילשה״
ד חוימ גוס רדגב םה הלא םירופיס .יח אוה הב הרבחב םוקמ ול אצומ וניאש ,ןפוד
ג וסל .2׳ץוע םיאול והניכש יפכ /׳ירצמה רופיסה דיגנ" ,זופחמ בי׳גנ לש ויבתכב
ם הב הרבח־ירופיס לש הבושח הרדיס םסריפש רחאל הנפ טרפה ירופיס לש הז

ם ע תדדומתמה ,תינגרוב־ריעזה תיריהאקה־תירצמה הרבחה תא בר טוריפב ראית
ה בושחה הלאשה 3.תורוד השולש הז םהב הנותנ איהש םיירוטסיהה םיכילהתה
י רופיסל הרבת־ירופיסמ הז רבעמ רשפ המ איה רפוסה לש ותוחתפתה תנבהל
א וה טרפה ירופיס תא ןייפאמהש קר ןיוצי .םעפה וז הלאשב ןודנ אל ךא ,טרפה
ש פחמו הנממ גייתסמ ,הרבחה ייחב בלתשמ וניאש ,טרפה ,םדאב בלה־תמושת זוכיר
.ולשמ ךרד הכותב ול
" באלכ־לאו ץל־לא״ב ,לשמל .םינוש םייח ימוחתב הז אשונ ןחוב זופחמ בי׳גנ
י דיב רישכמ היה וכרד תישארבש עשופ אוה רופיסה רוביג .(םיבלכהו דדושה)
ל ש התרטמ הגשוהש רחאל וליאו ,והשלכ יתרבח יונישל המחלש תינכפהמ הצובק
ו בצמ םע םילשהל בריסש רחאמ .םיברב עקומו וירבחמ שטינ ,דדובמ אצמנ וז
* לא״ב .והוסיבה היבלכו הרטשמהש דע ,ולש ויתומחלמ תא םוחלל ףיסוה ,שדחה
ה נב תא הסנריפש ,תקפקופמ תרבגל קנופמ ןב אוה רופיסה רוביג (ךרדה) "קירט
, םלענה ויבא תא שפחמ אוה התומ רחאל .תוזולנ םיכרדב התשעש ןוממב דובכב
ו תויהב ךא ,אצומ אוה ןיא ויבא תא .דאמ רישעו םחוימ אצוממ היה ומא ירבדלש
י דיב ספתנש חצורכ םייסמ אוהו ,עשפ־ישעמל עלקנ לכ־רסוחמו ומלועב דדוב
.תושרה
. המוד ותביתכ ךרדו ,םירופיס לש הז גוס לע ,רומאכ ,הנמנ "ףיר׳ח־לאו ןאמס־לא"
ן בומכו ,הלילש ולוכש רוצי אוה ןיא ,יעמשמ״דח וניא ורוביג לא רפוסה לש וסחי

. בויח הלוכ הניא ורוביג תא תבבוסה הרבחהש םג ןאכמ .בויח ולוכש רוצי אל ףא
ה רבחב ירמגל דדובמ אוה ןיא .יעמשמ״דח וניא רוביגה לא הרבחה לש הסחי םג
א לא ,הב םיבלתשמו הרבחה לע םינמנה הלא ,םידדועמו םיכמות הב אצומ אוה יכ
, םילענ םיביטומ ללושמ וניא רוביגה לש וקבאמ .ןפודה אצוי םע םיהדזמ םה םבלבש
.תוילילש ןלוכ ןניא ויתורטמו

ת א טרפל הברמ וניא רפוסה .רקיע־לכ הטושפ הניא הלילשו בויח לש הלאשה ךא
יסחיבש הלילשהו בויחה ךכיפלו ,הלילעה לש יללכה יתרבחה וא ירוטסיהה עקרה
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ש מתשהל הברמ רפוסה .האלמ הרהבה ללכל םיעיגמ םניא הרבחה םע ורוביג
. ןאכלו ןאכל תושרפתמה תורימאבו ,םידדצ־תבורמ םיתעל םתועמשמש ,םילמסב
ם א רורב הז ןיא םג ךכיפלו ,שרופמב םינמנ םניא הרבחה לש םייבויחה םיכרעה
ט רפהש וא — הרבחה ןמ םירדענה םיכרע חרכהב םה םחול טרפה םנעמלש םיכרעה
.קרס־תמחלמ יהירה ותמחלמ לכ ךכיפלו םהב ןיחבמ וניא ונורויעב
ז ופחמ בי׳גנ לצנמ םנמאו ,בר יוטיב־שפוח רפוסה ידיב ןתונ הביתכ לש הז ןפוא
ם ג םינתינ ,תיללכה תינויערה תוריהבה־יא עקר לע ךא .תרכינ הדימב הז שפוח
ה ריחבה תא ארוקה ידיב ריאשמ רפוסהש המודו ,םינוש םישוריפל רפוסה לש וירבד
.בותכה ןכותל תוירחאה תא ארוקה לע אוה ליטמ ומכו שוריפל שוריפ ןיב
־ ירופיסל הקווד תיסופיט איהש המודו ,ויבתכ לכל תינייפא הניא וז תקמקמח הביתכ
ת יעמשמדחהו הרורבה ותביתכ ןיב לדבהה .וירופיסבש םירחואמה םג םהש ,טרפה
4  טרפה־ירופיסב תלפרועמה הביתכה ןיבל ולש הרבחה־ירופיסב זופחמ בי׳גנ לש
ה תוא ,תינרדומ 5 ״היקת״ לש העפות ןימל ןאכ ונא םידע אמש הרבסל חתפ חתופ
ץ לוא״ש ימל תרתומה ,הנומא יניינעב םינפ־תדמעה לש םאלסאב תירוטסיה העפות
.(106 ,זט ןארוק) ״הנומאב חטוב ובלו

ן הו ונכת ללגב ןה ילארשיה ארוקה תא ןיינעל יושע "ויתסהו וילשה" רופיסה
6 דפווה תלשממב ריכב דיקפ היהש־ימ אוה רופיסה רוביג .ותביתכ ןפוא ללגב

ן יב קבאמל עקרה .ותרשממ הכיפהה ןוטלש ידי־לע חדוהש ,1952 תנשב םירצמב
ה כיפהה םצעמ גייתסמ רופיסה רוביגשכ ,הכיפהה עקר אוה הרבחה ןיבל רוביגה
ה עגפנש ,תיריהאקה הרבחה לש הסחי תא ראתמ רופיסה .המיקהש ןוטלשה יפואמו
ם הב לקתנש םיישקה ביט תא ריהבמ אוהו ,ינכפהמה ןוטלשה לא ,הכיפהה ןמ
ל ש ינידמה דצה לע .תירצמה תינוריעה היצנגילטניאה םע ויסחיב הכיפהה ןוטלש
. תיתורפס ךרדב העפותה תא ריאמ זופחמ בי׳גנ וליאו 7,הברה בתכנ הלא םיסחי
ל ש שפנה יטבל תא ןוחבל — ול רתומ םג הארנכו — אוה בייחש יאדו רפוסכ
ו תרטמש רמול לכונ אל .םיטבלה תונכב ןומא לש םחי ךותמ הכיפהה ןמ םיגייתסמה
, תאז השוע אוה ןיא ןכש ,שדחה ןוטלשה לש וביט תא חתנל התיה רפוסה לש
ם הב שיש םיכרע וא תונוכת לכ רדענ רופיסב שדחה ןוטלשה תא גצימה סופיטהו
ב יט תא חתנל התיה רפוסה תנווכש רשפא .הז ןוטלשבש בויחה תא טילבהל ידכ
ך כ םשל ךא ,תירצמה היצנגילטניאה ברקב החוורה ,שדחה רטשמה ןמ תוגייתסהה
ם יישיאה םיטבלה רדגמ גרוח וניא רופיסה .רתוי הברה הבחר העירי שורפל וילע היה
ן יא וז הניחבמו ,הנעמלו הכותב לועפלו הרבחב גזמתהל לגוסמ וניאש טרפה לש
ו נתלכיבש לכש המוד ךכיפל .זופחמ בי׳גנ בתכש טרפה ירופיס ראשמ הנוש אוה
ט רפה ןיב םיסחיה ביט תא תפסונ םעפ ןוחבל הצרש אוה רפוסה תנווכ לע רמול
.םייטילופה םייחה עקר לע ,הרבחהו
ד ומעל היהי רשפאש ידכ ,רופיסה לש הרצק תיצמת רוסמל ונא םירמוא התעו

ר וסמנ םלוא ,םיקרפ 31 רופיסל 8.היעבה חותינב רטוסה לש וכרד לע רתוי בורקמ
.אבהלכ ,םיקלח העבראב ונכת תא
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א
ל ש הכשל שאר שמשמ אוה .ליעפ הגלפמ־רבחו הלשממב הובג דיקפ אוה אסיע
ר וזאמ רזח (1952 ראוניב 26) ״הרוחשה תבש״ב .ריהזמ ינידמ דיתע וינפלו ,רש
ה תיהש החיש הטורח ונורכזב .שחרתמה תא בורקמ ררבל םשל אציש רחאל הלעתה
ם תא אל םאה !הלשממה הפיא !םתא הפיא" :וילא ארקש ריעצ יאדיפ םע ול
ם כדי הצומק הכ הז עודמו ,קשנב םיצור ונא ?שדוקה־תמחלמ לע םתזרכהש
א סיע עיגמ ,וינזאב תלצלצמ הלעתה רוזא ימחול לש םתמשאה דועב "!וניפלכ
ה ידגארט יכ אוה שח לבא ,שחרתמה תא ןיבמ וניא אוה .העורפהו תרעובה ריהאקל
" עודי־יתלב רחמ ףושחל דיתע" הילעמ םמורתהש ךסמה יכו ,תשחרתמ תיתמא
ק לח אוהש הלשממה ייח לעו ,וייח םצע לע תפחרמ הלודג הנכס יכ שיגרמ אוה
, ערפתמ ןומה לוקמ םינאוסהו םינשעה ,ריהאק תובוחרב תדהדהמה האירקה .הנממ
ר כזנ אוה .םידגוב לש האירקכ וינזאב תעמשנ ,"תדלומה יחת ...סורה ...ףורש"
ל וטיב לע ורבדב ,ארקש ,טביסה־רבח 9,יבוהלס־לא באות־לא דבע ךיישה לש וירבדב
."םיהולא ידיב ונלרוגו ,ץקה ץיקה" : (1951 רבוטקוא) ירצמה״יטירבה הזוחה
ו תנווכ יכ ןבומ ךא ,ימ לש ותלשממ ריכזמ רפוסה ןיא) הלשממה ירוטיפ םע
ת א תלבקמ אסיע לש ומא .ךזניגה תקלחמל אסיע רבעומ (החפ סאחנ תלשממל
ב וטל ףאו ,םדוקה ךדמעמל בושת דוע" ,איה תרמוא ,"בצעתת לא" .טקשב הריזגה
ת וגרדב תולעל חילצה הכש ,הנבב תחטוב ,ןטק דיקפ לש ותנמלא ,םאה ."ונממ
ם יטיהר אלמ ותיב .האנה אקד עבורב תראופמ הרידב וישכע ררוגתמ אוהו ןוטלשה
ת רמוא ,"תואירבה רקיעה" .תונמוזמ םיתעל וב םירקבמ םירשו תווחפו ,ןיע־יביהרמ
ם אה םיטילחמ ,תיארחא הדובעמ שפונ לש הפוקת םהינפלש רחאמו .הנבל םאה
, ןאמילס קב ילע ןוילעה טפושה לש ותב םע םיאושינה תא ןיכהל תעה וז יכ הנבו

ת רגובו תניוצמ הרענ איה ,אולס ,ותב .ןומראה יברוקממ ,רישעה החפשמה־בורק
, בושח דמעמ לעב ןתחב תניינועמ איהש שוריפב הרמא המא .ינמרגה רפסה־תיב
ה גרדל עיגה רבכו םישולש ןב קר והירה אסיעו ,הלשמ ריבכמל הל שי ףסכ ןכש
ה רחתמ ,ןסח ,ודודךב ןכ עדוי אסיע .טסוגוא שדוחל םיאושינה ועבקנ ךכו .הינשה
 הרשמ אשונ ,תישימחה הגרדל קר עיגהש ,אוהש אלא ,אולס לש הדי תא שקיבו וב
. רחסמה“ידומילב ךמסומ ראותב רטועמ אוהש ףא ,סויגה־תדעווב הבושח־יתלב
.השאל ותוחא תא אשי אסיע יכ איה ןסח לש תכחוגמה ותפיאש
ד מוע לכה" .הלשממה תפלחהמ רתוי הברה תכל־הקיחרמ הרומתב ןימאמ ןסח
— ״! שרושה ןמ רקעיהל בייח הזה ןשיה לכ .טטומתהל ול חיננ יכ בטומו ,טטומתהל
, וללה םינקזה יכ ןימאמ התא םאה"—.אסיע השקמ ״? הילע היהי המ תדלומה תייעבו״
, הפצמ התא המל" .הלאשב ןסח ול בישמ ״? הורתפי רשא םה ,םיתחשומהו לכשה־יפר
ם ילגנאה וכלייש ךירצ" :ףיסומו ,ןסח בישמ ,"שדח םדל"—.אסיע לאוש "?אופא
..."שדחמ ליחתנשו תוגלפמהו ךלמהו

א בצה" .וידארב הרדושש אבצה תעדוה עמשל אסיע עתפוה 1952 ילויב 23־ה רקובב
אצוי אסיע .הנקזה תלאוש "??החפ־יבארע ימיבכ" .ומאל רמא ,"ךלמה דגנ אצוי
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ע ומשלו ,ץיקה תנוע תא םש םילבמה ,ותגלפמ ישאר תא שוגפל הירדנסקלאל דימ
ה בר תוריהמב ונחכש" :ריעמ ןאמילס קב ילע .רבד עדוי וביא שיא ךא .םהיפב המ
"...םילגנאה ודעצי טעמ דוע .יבארע חקל תא
ה לוהמ התיה ותחמשש אלא ,הבר החמש אסיע שח םירצמ תא קורא׳פ ךלמה אצישכ

ם ויה הרקש המ אלה" :דחא רמא הב םיער־תחישב היוטיב האצמ ותשגרה .בצעב
, "תאז ונישע אל לבא" — .״שורדה חוכה ונידיב היה וליא ,ונמצעב םישוע ונייה
ה נומתב טיבה אוה" .שדח ףוצרפ םייהה ושבלי טא־טא יכ שח אסיע .געלב רחא בישה
ת לעב הישוכ לש הפוצרפ הנממ טבינ .הרקה חאה לעמ היולת התיהש תיתונמאה
, ףוצח ינשוח טבמ וינפב תצעונה ,תרעוכמ אל ךא ,תוטלוב םייניעו תוסג םייתפש

."רגת ארוקו יותיפ רמוא
ה עידי .דאמ הבושח הרשמל הנמתנ ןסח וליאו ,העש־יפל וחדנ אסיע לש ויאושינ
ל ש ומא .םינורחאה םימיב ול עריא רשא לכמ רתוי השק המולהמ אסיעל התיה וז

, לשמל ,ךכ ?םינושמ םירבד םירוק וביבסמ ,םנמא .ונגישי ןברוחה יכ עדוי אסיע
ק בד ,ותגלפמ םעטמ רבעשל םירחבנה־תיב רבחו ןיד־ךרוע ,תרי׳ח םיהארבא ורבח

־ ותגלפמ תא הנגמו תונותעב םימסרפתמה םירמאמב החבשמ ,הכיפהב תובהלתהב
ו ילע ךכוסה ןורטפ ול אצמנ ,םידיקפבש םיתחשומה ןמ היהש ,קידצ סאבע .אוה
, אסיע ומכ ותרשממ חדוה יקאב־לא דבע רימס קר .חטבל ותרשמב בשוי אוהו
ר מא ,"ונל םייופצה םישנעב לקה אוה קוליסה" .םהיתוגאד תא וידחי םינתמ םהינשו
ם אה ךא"—."יהשלכ הרבחב הדובע אצמנ ילוא לבא ,הבולע היסנפ לבקנ" ,רימס
.אסיע לאוש "ך שדחמ לכה ליחתהל זוע אצמנה ? רבדה ונל לקיי

, ונרשיב חטבתש ינוצר" :שארה־בשוי ול רמא רוהיטה־תדעו ינפל אסיע עיפוהשכ
ו הומישאה ןהבש תורומחהו ,תובר ויה תונולתה ."ודבל קדצל אלא ונינפ ןיא ןכש
ה תיה אל םאה" :ןנוגתה אסיע .םייתגלפמ םימעטמ תופדעה ןתמבו דחוש תלבקב
י וארה דחא הובג דיקפ לע אנ־ועיבצה" .לאש "?רבעב ונייה תודוסימ תויתגלפמה
ח חושת אל עודמ" :הנקזה ומא ותלאוש תיבב .אוושל ךא .ארק ״! ודיקפתב ראשיהל

.הכישנכ ול הביאכה התצע ״? םהמ דחא אוהש ,ךדוד־ןב םע ךניינע לע
ל בקי תופסונ םייתנש ךשמו ,היסנפ לביק ךא רטופ אוה .הנכסב ןותנ היה אל ומויק
, רבעב לביקש תומורתה ןמ רצונש ,קנבב ןוכסח ול ויה ןכ ומכ .האלמ תרוכשמ
."תונתמ" איה ףא האלמה ,האנ הרידו
. ויתוביס לעו וקוליס לע עדי קבה םלוא ,אולסב אצמי ותמחנ תא יכ הויק אסיע
. ךכ לע ול רפיסו ודידי היה הדעווה ר״וי ןכש ,קלוסי אסיעש שארמ עדי אוה
ק בה תעדל .הלש שארה־בשוימ הקזח הדעווה ןכש ,ותבוטל רבד תושעל ודי הרצק
א וה יכ ןעוט אסיע םנמא .הלא םיאנתב םיאושינה תא םייקל יואר הז היהי אל
ו יה ותעדלו ,תומשאהה רתי לכ לע עדוי קבה לבא ,יטילופ ןברק אלא היה אל
ק בה םג היה תיטפשמה ותוניסח אלול יכ בטיה עדוי אסיע .תורומח תוחכוהה
י תייה אל םלועמ ינא ,םוקמ לכמ" :םירתמ אוה .שדחה ןוטלשה ידי־לע חדומ

.קבה םע םיסחיה וקתונ ךכבו ״! ךלמה ידימ הבוט לכ יתלביק אלו טסינוטרופוא
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ו נייה" .סאבעו ,םיהארבא ,רימס ,אסיע :היעיברה תשגפנ אגידוב־לא הפקה״תיבב
: ןעוט םיהארבא וליאו .רימס ןנוק ,"הכפהמ־יסורה ונירה התעו ,הכפהמ יצולח
..."הבכרמה לא ץופקל ונילע יתעדל"
־ להנמ לש הרשמ ול עיצמ אוה .ורקבל אב אוהו וחכש אל ,אסיע לש ודוד־ןב ,ןסח
: אסיע רהרהמ ,רורב בצמה ,ןכבו .להנמה־ןגס הב אוה ןסחש הרבחב תונובשח
: ענכשל הסנמ ןסח !תוומה אובי ןכל־םדוק ?ותוחאל לעבו ויתחת דיקפ היהאש
 דוחייב .אוושל ךא ,"םישדחה םייחב גזמתהל תונמדזה םג יהוז ,הרשמ קר וז ןיא"
. הרבח־להנמ ןגס תויהל ךפה ,ןטק דיקפ היהש ,ןסחש הדבועה אסיעל ול התשק
."המצעתנ ומצע־סרהל ותייטנו ,ךלהו קזחתה הכאלמ לכמ תובשל ותפיאש ןועגש"

ב
" ?ךדיתע רבדב המו" .הירדנסקלאב דדובתהלו ריהאק תא בוזעל טילחמ אסיע
.בישה ,"רבעל ךפה ידיתע" .תוגאדומה ויתויחא תולאוש
. םינווי סלכואמה הימיהארבא עבורב תוריד־תיבב הנטק הריד רכש הירדנסקלאב
.ותדלומב תורז תשגרה וב ףא וכסנ ותדלומב םירגה םירזה ברקב םייחה
. הפק־תיבב יקאב־לא דבע רימס םע שגפנ ,תמיוסמ ןמז־תפוקת רחאל ,דחא םוי

ו דודל ףתוש השעג אוה .היהשמ םייניע־ריהבו אירב ךא ,רתוי הזר הארנ רימס
־ לא הלאסר־לא" רפסה תא אסיע האר רימס לש ודיב .ומע דבועו םיטיהרב רחוסה

א סיע .רימס ריבסמ ,"בלל יתמא עוגרמ ףווצתב אצומ ינא" .םמותשהו 10,"הירישק
 ןמ בוט םס איה השאה" :רהרהמו ,ולומ תבשויה השאב החיש ידכ ךות טיבמ
ת ונב״מ תחא םע שגפנ אוה ,"שינרוכ״ה לע ,לילה תוצחבו ."םירוסיי עיגרהל ףווצתה

ר תונ אלו .ונניאו תמ ,רשה תרשמל ויניע אשונה ,רשה־תכשל להנמ ןודאה" ."הלילה
ו מכו ,הליל־יקרחכ םילחוז וירציש ,הבישחבו תודידבב עוקשה רוכיש אלא ונממ
."ויעונמב תחפונ רפעב ללוגתהל הזע הפיחד

ד דוב יכ האור איה .יתמא יואטנט םש ,יריר המשו אטנט ריעה ןמ האצומ הרענה
. הליחת בריסש רחאל ,ךכל תואינ אוה .החפשכ ,ומע רוגל ול העיצמו ושפנל אוה
, םעט־בוטב הדיקפת תא האלימ איה .ןויקנו תומימח ותרידל התנקה התוחכונ ,םנמאו
ה תיה איה ."תרבג לש הזל עיגמ וניא ךא החפש תגרדמ הלעמל אוהש דיקפת"
. "דחא לימ וליפא ךכל ףסונ השרד אלו ,הקשמבו ןושיעב ,לכאמב ותא תפתתשמ"
״ ? םילגנאה תאיצי לע רמולכ ,תואמצעה לע ךתעד המ״ .ןינע לכ האצמ אל תוינידמב
י  םיקותמה םהימי לע תובר יתעמש ינא לבא ,ךכב םנוצר םא ואציי ,הא" .התוא לאש
."םפסכמ הלש הפקה־תיב תא החתפ הפקה תלעב יתדידי
ו הואלימ םדוקה רטשמה יגיהנמ דגנ םיטפשמה לע תועידיה ,אושנמ־םישק ויה םימיה
ש גרב הרענה לא תוטנל ובל לחה טאל־טאל ."םירכשמ םימס קלחמ היה וליאכ" דחפ
! יסרא שחנ״ .ול התרה יכ התליג דחא םוי הנהו .הז דגנ םמוקתה אוה ךא ,קומעו םח

 ןמ השריג םימחר אללו ׳קעצ "!?יתיבב הסחמ ךל יתתנש לע ילומג והזה—

.תיבה
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ו ליחתיו ,וילא לפטית הרטשמה ,םיברב ונולק תא הרענה הלגת אמש אריתה התעמ
ק רבמ ועיגמ דחא םוי .רבד עריא אל ךא .קנבב ויתונוכסח רבדב ותוא רוקחל
.ריהאקל רזוח אוהו ,ומא תומ לע עידומה

ג
ר חאל .הרודה םדצרמ תינוכמב ודודךב ןסח עיגה ,ומא תיבב םילבאה סנכתהב
ם יהארבא ,סאבע ,רימס דחי ובשי ובש רדחבו ,תיבב וידחי םידידיה ופסאנ היוולהה
ז עה אל םידידיה ןמ שיא יכ ,הלתהמל דאמ דע המדש הזחמב" אסיע חכונ ןסחו
ק לח הנה תוינידמהש רחאמו ,ןסח לש ותוחכונב םיינידמ םיניינעב ותעד תא אטבל

ו חביש לכהו (קא׳פנ) תודסחתהה ןמ סונמ היה אל שגפימ לכב וידעלב־רשפא־יאש
ם זילדואי׳פה לוסיח ,ינכולמה רטשמה לוטיבכ םיאלפומה םיירוטסיהה םישעמה תא
. ..טעמב אלא החישב ףתתשה אל אסיע .ןשיה םולחה הז ,יוניפה דוחייב ,יוניפהו
ן מ הלועה ןארוקה תאירקל ןיזאמ ינפ ודימעהב ,רצונש בצמל וגעל תא ריתסהו

."תישילשה הגרדה ןמ ןיירק ויתחת בשי וב ,ןילקרטה
ה לעתש ךירצ" :ותדמע תא לוקשלו רוזחל ול עיצהו אסיע לא ןסח הנפ ותאצ ינפל
ם יתעל ,םנמא .בריס ךא ,בל־תמושת לש הז יוליגל םעפנ םנמא אסיע ."תבכרה לע
ו לכשש לככ ךא" ,תרתסנה ותסובתב וינפל הדוהו ובירי לש ונויגה תא לביק תובורק
ה סרוא אולסש אסיעל עדונ ןסח ךלהש רחאל ."ןורח־ירמב ובל עקש רתוי ,ענכתשה

.ןסחל
ם יהארבאו .אסיע המת ? םנוצר תועיבש־יאל הביסה המ .ושדוח אבידוב־לאב תושיגפה
. לכ יפב ותוממור יכ ףא ,םדאל ךרע ןיא םויה יכ איה תמאה" :ריבסמו חרוט
ת מאה" :הדומ אוה .תלצופמ ותוישיאש שיגרמ אסיע .״ןובס־תועוב לש םע ונחנא
ה יעבהו ,רבעה םע דימת יבל לבא ,הכיפהה תקדיצב םיתעל ענכתשמ ילכשש איה
ל ע קלוח ,תיטפשמה הלכשהה לעב ,םיהארבא ךא ,"יבלו ילכש ומילשי דציכ איה
ט ילשה ןיבש רשקהש אלא םהמ ענכתשי לכשהש תונורקע לש היעב וז ןיא" :ותעד
ר תויב חילצמה טילשה יכ רמול רשפאו ,הבהאב ומכ תרתסנ ךרדב עבקנ טלשנהו
."םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ,םדאה תא דבכל הברמה אוה םעה בל תא תונקל
."ואיצוה ךיפמ ךעלב תא" :ורמאב תרידו םיהארבא אטיב םלוכ תושגר תא ךא
ר שפא יניערגה םויאה" :הללק ולוכ וניא יניערגה םויאהש אסיע רהרהמ ובל־רמב
ג אוד ךניאה ?היצזיליביצהו" :םאבע ותוא לאוש געלב ."ונתקוצמ לע לקי ףאש
ש ושחנ יכ ונל המו ,היצזיליביצה ןמ קלח ונישענ אל ןיידע לזמהמוטל"—״? הלרוגל

.תורירמב אסיע בישמ "!הרעבתה ןמ
, םתלוזל ומכ הלוג םירצמל ןיא יכ לע ול רצ .םירצממ רגהמ אסיע היה ןוצרב
א לו ןוחג־ילחוז םה םירצמה" לבא .הילא רגהל לכויש ,לשמל ,תימורדה הקירמאב
. רימס ורבחכ ףווצתב ןימאהל לוכי וניא אוה .שפנ־טאשב אוה רמוא ,"ףנכ־ירפצ
."שרפמ אלל הניפס ךנה התא" .רימס תא לאש ? ״ךשרפמ ןכיה״
םע האבש העש ריכה התואש הרישע השא ,הירדק תא השאל אסיע אשנ ךכיפל
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 ברה שוקיבה בקע ,תיבה תרומת ןוגה ריחמ לבקל הויק אוה .ותיב תא תונקל המא
, ("ןאיעא-לא") םינפ־יאושנמ דחאכ תויחל ףיסוהלו ,ריהאקב םיינוריע םיעקרקמל
ה אושנ התיה איה םנמא .השא םג אצמ וז תונמדזהב אלא הנוק אצמש יד אל הנהו
ה ליג םתואש ,הלא תונורסח לבא ,תודלו דימעהל החילצה אלו םימעפ שלש רבכ
ת א הירדק ול התליג וליא ןכש .ויניעב תולעמכ וארנ ,תוישיאה ויתוריקחב
ן מאנ לעבכ תואריהל" ,דיתעב םעפי־יא ,תורשפאה ול תנתינ ,דתיה אל היתונורסח
."ותטילש תאו ודמעמ תא קזחל יושעה רבד ,הבזכנ ותווקתש
. "וחכשיי אלש תונורכזה עבור" ,אקדב הריד תינש אסיע רכש םיאושינה רחאל
ה פסכמ ונהיי אוהו הירדקש בטומ יכ ריהבה ,ריכב הרטשמךיצק לש ותנמלא ,ותמחל
ו יה םיאושינה ייח .בל־םותב םייח־תוכירא הל לחאל ולכוי זא ןכש ,הייחב דוע
ל ע עומשל עתפוה דחא םוי הנהו .ןינע־ילוטנ ךא ,תוניחבה לכמ ןוצר־יעיבשמ
ך א ,הז אוה בר השעמ ןכאש תודוהל ץלאנ וחרכ־לעב .ץאוס־תלעת לש התמאלה
ה לעתמ הווהה היהש תמיא לכ" ,האנק־לוכא הלוחכ היה אוהו וברקב לפנ ובל
."לחלחתמ היה ,יח ןרכזבש רבעה תוגספל המודה הגספל

ו יתושגר לכ .יניסב םידוהיה תפקתה לע העידיב תונותעה ותעזעיז דחא רקובו
ם ירוהריהה תא ותבשחממ קיחרהל וילע היה חוכבו ,שדחמ ורוענ םייטוירטפה
ק יסעיש המ יל שי" .ויתויווחב ףתשל לוכי היה אל ותשא תא .הלרוגו הכיפהה רבדב
ו בשיש העש ,הקעזא־תריפצ העמשוה ברע ותוא .ול התנע ,"רתוהו־יד יחומ תא
ה מחלמל המחלממ םירבוע ונייח לכ" :תאז תאשל הלכי אל הנקזה .ותמח תיבב
ו נל שפחנ יכ בטומ אל םאה .ריווא־תוצצפו םיחתות יזגפ ,הקעזא תוריפצ .המחלמל

״! ? תרחא ץראב גג־תרוק
. "הקירמאו הילגנא ,תפרצ תודמוע לארשי ירחאמ" :םיהארבא קספ אגידרב־לאב
הו הבשחמה תופוס ךותב ותדמע עבקי דציכ :החקרמכ התיה אסיע לש ושפנ
־ תולעב הנזרכת םרטב םתוא לסחל דמוע ונאבצ יכ הארנ" :גלגיל רימס ךא ? תושגר
 :ךומנ לוקב קספ םיהארבא .םלוכ יפמ ץרפ גלגלמ קוחצו "...ןתדמע לע התירב

, תינבצע החמש ןימב וירבד תא ועמש וירבחו "!ףוסה והז ,רורב רבדה וישכע"
.המשא־תשגרהמ היקנ התיה אל םתצק לצאש

ו יתושגר ןיבל הכיפהה ןולשכב תוארל ןוצרה ןיב העוסש התיה ושפנש ,אסיע
ו ל בישה ״? ונתוא וסיבי םידוהיהש תמאב םתא םיצור םנמאה" :לאש ,םייטוירטפה
ך כ־רחא .שדחה שוביכה־אבצמ ונצלחתש ,ןיע־תיארמל הסובת היהת וז" :םיהארבא
ם ע םולש תיישעבו יניס לע תוטלתשהב ,ילוא ,קפתסהלו תגסל לארשי ץלואת
ח רזמב תוכורכה תויעבה ןורתפ םשל תפרצו הילגנא הנברעתת ךכ־רחא .םיברעה
, דז רבד לש ושוריפ ןיאה" :אסיע לאש .״ותומדקל םירצמב בצמה תרזחהו ןוכיתה
ר תוי בוט בצמ הז היהי ,םוקמ לכמ" — ״?תיברעמה העפשהה תפוקת לא הרזח
. ושפנל רבדמכ אסיע רמא ״! ונעלקנ ךבס הזיאל״ .םיהארבא בישה ,״וישכע ונבצממ
א לא ,ונמצעב דוגבל וא תדלומב דוגבל ונילע .םירוסייו בל־יקקחו ,םיטבל הזיא"
״! דאמ יטנמור התא״ :סאבע ול בישה .״תווממ יל השק היהת וז המחלמב הסובתהש
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י ניעב ןכש ,וילע רעטצהל רבד ונל רתונ אל ? רעטצנ המ לע״ :ףיסוה םיהארבאו
י מצעל ינא רמוא םיתעל" :אסיע בישה ."תוומה ןמ בוט םייח לש גוס לכ תמה
ו נחנא ראשינש בטומ יכ ימצעל רמוא ינא םיתעלו ,רוחאל הרזחה ןמ לק תוומהש
" דועיי הל ןיאש ץראב דיקפת ונל היהישמ דועיי הל שיש ץראב דיקפת אלל
ל ע רבגתהל חוכ ול שקיב אוהו ,אושנמ אסיע לש שפנה־ירוסיי ורבג םויה תרחמל
ה כיפהה ןיבל וניב דירפמה ץיחה יכ ול המדנ הנהו .הכיפהה םע תוהדזהלו ויסוסיה
ו לוכ ,רמאו םיהארבא ותיבל אב םירהצה־רחא םוי ותואש אלא רהמ שיח םלעיי

ו נישנאמ םידחא .הציקל האושה עיגת תודחא תועש ךותב" :תוניצרו ימצע־ןוחטב
ד וע ןתינש המ ליצהל ידכ וענכייש םענכשל םיארחאה םע וז העשב םישגפנ
ם ע תוהדזהל וא ,וז העידי עמשל החמש ושפנב אוצמל אסיע לוכי אלו "!הלצהל
.ורבח לש ויתווקת

ה בזכאה הררש אגידוב־לאב םהיתושיגפבו ,ויהשכ ובש םימיה ,הפלח הנכסה םלוא

.רבעבמ רתוי

ד
ה שיערמה העידיה םג .ןינע אלל ,םינב אלל ,הדובע אלל ,תילכת אלל םייח יח אסיע
ש יגדי יכ ןכתייה" :תפפור הוקתו ףלוח ןינע קר וב הררוע ללחל םדא חוליש לע
״ ? וזה תדלומה לא תצלואמה ותוכיישמ םלעתיו ישונאה ןימה לא ותוכייתשה תא
ה גיאדהש הרוצב םיפלק־־קחשמב עקש אסיעו ,רב־לא־סארל הרובחה לכ האצי ץיקב

ו תגלפמ הרדרדתה ויתונעט תורמלש בטיה עדי רכות־ךותב .וידידי תאו ותשא תא
, םעפ וטיבהב .התלפמ םע םילשהל בריס תאתלכב ךא ,תירסומ הניחבמ הימי ףוסב
ך ורא הליל רחאל ודרפנש העש ,יבוהלס־לא באות־לא דבע לא ,רחשה תולע םע
סואה םילייחה ,אטנטב רצעמב וייח תא לחה הז ,הנה" :רהריה ,םיפלק־קחשמ לש
ת נש תא םייס ךכ־רחא ׳ידעס יחי ,תדלומה יחת׳ קעוצ אוהשכ והורסא םילרט

ר פסמ ןובשח יתושרבו יתמייס ינאש םשכ ,תויונפ תורשמב רחוס אוהשכ 1942
."רצמ־קנבב 33123

ל יצהל ץמאמב ,הירדנסקלאב ץיקה תיראש תא תולבל ותשא םע אצי וידידי תצעב
ם ג ךא .יהשלכ הדובע שפחי םשמ ובושבש הוקתבו ורערעתנש החפשמה ייח תא
ה עש ,דחא םוי .ריעה תובוחרב םימשמ ךלהמ היהו חונמ אצמ אל הירדנסקלאב
ת לעב התשענ איה .הל הנטק תב הנהו יריר תא האר ,"שינרוכ״ה ךרואל לייטש
א יהש אצמ הנטקה תבב קוחרמ וננובתהב .לודג יוניש הב לחש רכינו ,הפק-תיב
ח ותפל וילא האירק וז ןיאה .שעגו רעס ובל .ויתויחאו ומא ,ותחפשמיתונבל המוד
ה תא וייחש הירדקמ דרפיהל ,ריחמ לכב תמאה חכונ ץמואב דומעל ,םישדח םייחב
ה דליה יכ התדוה אלו ,וריכהל הנאימ יריר ךא ?םינפ־תדמעהו ףויז לש םייח םה
ץ מיאש ,םינב-ךושחו ןקז שיאל האשינ יריר יכ ול עדונו ,רבדב רקח אוה .ותב איה
ם ימסב רחסמ לשב רוסא היה איהה תעב ךא ,הפקה־תיב לעב היה אוה .תבה תא
דומעל אלא אסיעל רתונ אל .םינומא ול הרמשו קסעה תא הלהינ ירירו ,םירכשמ
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ך כ ,הב וטיבהב .םיה־ףוח לע המא דיל תעשעתשמ איהשכ ותבב לכתסהלו קוחרמ
ן תונ אוהש העש עבטל תודע ,םידחפה לש םתולבהל תודע איה הנטקה וז" :רהריה
ה תא ףא לכות אלה וישכעו .תותיחש־ישעמ לע רבגתהל תלוכי לש המגוד ונל
ך יתוסובתו ךנובצעו ךתגותמ רוציל לכות אלה ?תחא םעפ ולו ,עבטה תא תוקחל
״? טועפ םג ולו ,ןוחצנ
ם דא עתפל םנכנ ,ודבל הפק־תיבב ותבשכ ,הלילה תוצחב .ותיבל בש אל םוי ותוא
ע ספ אוה .המודא הנשוש ודיבו ,םילוורש־תתופח הצלוח שובל ,ירירשו המוקררבג
ף או ,אסיע תא ריכהש וב היה רכינ .בקונו ץימא טבמ ויניעבו ,םינתיא םידעצב
ם עטמ רקיבש העש חחוש ותא ,הלעתה רוזאמ ריעצה אוה אלה :וריכה אסיע
א סיע .ותא החישה רחאל רסאנ ריעצה יכ רכז אסיע .עורפה רוזיאב ןוירטסינימה
ו לספ ילגרל לספס לע בשיתהו "שינרוכ״ה לא ךלה אוה .הפקהרויב תא בזעו ,ששח
ר יכזה ,אסיע לא הנפ אוה .ודיל בשיו ויתובקעב אב ריעצה ךא — לולגז דעס לש
ח חושל ונוצר ,ךפיהל .וילע הניט ובלב ןיא יכ חיטבהו ,תמדוקה םתשיגפ תא ול
ר בד םוש ןיא" :בריס אסיע .וישכע ותוא םיניינעמה םיאלפנה םירבדה לכ לע ותא
ת בשל רשאמ ונביבס השענב ןינע אוצמל בטומ אל םאה" .בישה ,"יתוא ןיינעמה
. קומע זמר הב שיש הלאש ריעצה לאש "?לולגז דעס לש ולספ ילגרל הכישחב
ם צעב" :בשחו אסיע וירחא טיבה ,ךלהשמ .ךלהו םק ריעצהו ,ולשב דמע אסיע ךא
ר זע וב אוצמל היה לוכי אלה ? ומע חחוש אל עודמו ,תוער תונווכ לכ ול ויה אל
ד עצבו ,םואתפ ומוקממ םק אסיעו ."וקיבדהל דוע לכוי רהמי םא .ויישק לע רבגתהל
.הבישחבו תודידבב עוקשה ובשומ תא וירחאמ וריאשהב רוחבה תובקעב ךלה ריהמ

# # #
ג זמתהל ,הכאלמב םישועה לע ףרטצהל ץאו ,ונוממשמו ותודידבמ אסיע ץלחנ ךכו

ש וריג :היגשיהב המצע הגיצמ איה ? הרבחה לש הביט ,אופא ,המ .הרבחב שדחמ
ת פקתה ינפב הדימע ,הלעתה תמאלה ,םילגנאה יוניפ ,םזילדואי׳פה לוטיב ,ךלמה
. םתלודג שיחכהל וא םהמ םלעתהל לוכי וניא אסיעש םיגשיה םה הלא .םיביוא
ץ ורימב וגישהש ,ודודךב ,ןסח אוה וז הרבחב תובלתשהל וכרדב ישוקהש המוד
ה רבחב גזמתהל אסיע לכוי ןעמל .תובישח־לעב םדאל בולע ןודיקפמ ךפהו םייחה
ם דצרמב עסונ ,הרבח להנמ ןגס השענש ,ןסח לש ויגשיה םע םילשהל וילע השדחה
. םילשמ וניא אסיע ךא .אסיע לש רבעשלחתסורא תא תאשל דמוע אוהו ,ראופמ
ה ניש אל םייתרבחה םיסחיה תניחבמ יכ ,רפוסה לש ותפקשה ונל תררבתמ ןאכו
ם יירמח םיאנתב הכורכ תודיקפה םלוסב ההובגה הגרדה .רבד םוש שדחה רטשמה
ם יאושינ ידי־לע יתרבחה ודמעמ תא ססבל חילצמה דיקפל תרשפאמ איהו ,םידחוימ
, הכיפהה בקע הנתשנ אל דבכנ רישע ותוא לש ודמעמ .דבכנו רישע שיא לש ותבל
ו רקיב הצר םדוקה רטשמהש ימ םע וירשק תא םיאתמה ןמזב קתנל עדיש רחאמ
.ורקיב הצור שדחה רטשמהש ימ םע םימיאתמ םירשק חתפלו

ר טשמב םג םתלועפ לועפל םיפיסומ ,ותוסחךבו ןורטפה ירשק ,םייתחפשמה םירשקה
םגש רשפא .המואמב עגפנ אל ,תחשומ דיקפ היהש ףא לע ,קידצ סאבע .שדחה
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ץ עוי ודודךב םג .הנקזה ומא תצעכ ,הרזעל ודוד־ןב לא הנפ וליא לצינ היה אסיע
, םיהארבא ודידי יפמ עמוש אוהש המצע הצע התוא ,"הבכרמה לע ץופקל" ול
ל ש םתצעל העוש וניא אסיע .ותלפמל לחימו שדחה רטשמב ךמות ינפ דימעמה
ת צע תאו ומא תצע תא ותוחדב ."הבכרמה לע ץפוק" וניאו ,ותבוט“ישרוד תשולש
ה תואב העוט אוה םאה ךא .ןוכנ השעמ השוע אוה ןיאש חינהל רשפא ,ודודךב
? המצע הצע התוא איהש ,תריח םיהארבא ,וער תצע תא החוד אוהשכ םג הדימ
? השעמה אוה רבד לש ורקיעו ,ביטומל תובישח ןיא יכ זמרל רפוסה אב ילואו

? היהי רשא ביטומה היהי ,הלוספ הרבחה ןמ השירפה יכ ריכזהל רפוסה אב אמש
ף ידעה ימו ?תקפסמ ,תישפנ תוהדזה אלל ,"הבכרמל הציפקה" םצע םאה ,ךכ םאו

ף רטצמה ינשהו ,המלשה־יא ךותמ שרופה דחאה ?םיהארבא וא ,אסיע :םינשה ןמ
י רה ,ןוילע וצ איה הרבחל תופרטצהו רקיעה אוה השעמה םא ? םילשמ וניאו ללכל
־ ידמו ותדובע תא דובעל ךישממ אוה ןכש ,יבויחה השעמה תא השוע םיהארבאש
י הוזו — רקיעה איה הנווכה םא .שדחה רטשמה חבשב םירבד םסרפמ אוה םעפ
ה שעמ איה התלפמל הוקת ךותמ הרבחל תופרטצהה ירה תקהבומ תימלסומ הסיפת
א יה "הבכרמה" לא השעמל־תופרטצההש הפקשהה .(קא׳פנ) הדיגבו תועיבצ לש
א למל שיש אלא ,ללכ ןפוד־תאצוי הניא ,תופקשהלו תונווכל רשק אלל ,תיבויח
ו ניאש טרפה יכ לבקלו 11 תועטב תויחל לגוסמ וניא רוביצהש ןימאהל :ףסונ יאנת
ם יהארבא לש םתומד יהוזש חינהל השק .העוטה אוה רוביצה םע תוהז שיגרמ
ם ידוהיה ןוחצנ םע םילשהל ףא םינכומה ,שממ םיעובצב םראתמ רפוסהש ,סאבעו
ן וטלשהש הדמב ,הרבחה לש התקדצב םיענכושמ םניא םה .המחלמב םירצמה לע
ר רושה רטשמה ןמ רמולכ ,"תוומה ןמ בוט םייח גוס לכ" יכ םירובסו ,התוא גצימ
.םירצמב
ם תוהדזה לע תירסומ הניחבמ הלוע ,השעמבו הבשחמב ,אסיע לש ותוגייתסהש ןאכמ
א ב אוהש ירה ,רפוסה לש ותעד יהוז םנמא םא .ץוחלו הפשה ןמ וירבח ינש לש
, ןכ לע רתי .השעמל שרוד ןוטלשהש הממ רתוי הברה ירצמה ליכשמה ןמ שורדל
ם ינפה־ידימעמ דגנ ףיטמה הפל ,םילשמ וניאו גייתסמה ,אסיע תא השוע אוה
ן עוט אוה ,תיתוכלמה הכגיפה יכחלממ היה יכ קבךאמילסל ריכזמ אוה .םידסחתמה
ה דימה־הנק יפ־לע ודיקפתב ראשיהל לוכיה הובג דיקפ ןיא יכ רוהיטה־תדעו ינפל
. ודוד־ןב ןסח לש ותוחכונב םינפ דימעהל םיבייח םהש העש ויערל זבה אוה ,שדחה
ה דבועה תא עיקוהל ותנווכ ילוא ;רפוסה הפ ףיטמ םינפה־ידימעמ דגנ קר אל ילואו

ו תוניסח תא ומצעל חיטבהלו ושוכרו ותדמע לע רומשל חילצמ ךלמה ישנאמ שיאש
ת א וטטרשב ילואו ?שדחה רטשמה ינמאנמ דחא םע םיאושינ־ירשק תועצמאב
ה לכל ןה הרודה תינוכמל ןה הכז ןוטלשל ותוריסמ בקעש ,ןסח לש תרוויחה ותומד
י תרבחה רטשמב בר יוניש לח אל םצעבש רמול רפוסה ןווכתמ ,תסחוימו הרישע
ה מדנש הממ רתוי הקומע תועמשמ ול שי הלא לע אסיע לש ומעז ילואו ? םירצמב
? ןיע־תיארמל
לבקל ונילע דציכ .ןוטלשה דגנ תרוקב תעמשומ ותועצמאבו אסיע יפב קר אל ךא
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ן יא םויה" יכ רמוא אוהש העש ,םיבפה־דימעמו דסחתמה ,םיהארבא לש וירבד תא
? םעה לע דוהא תויהל ונוצרב םא ,םדאה תא דבכל טילשה לע יכו "םדאל ךרע

ם ירצמב ףקות*תב איה וז תרוקבש ןימאמ וניא זופחמ בי׳גנ יכ חינהל רשפא םאה
ל ש ויפב התוא םש אוה םעט המ ,ףקות*תב איה תרוקבה םאו ?הכיפהה רחאלש
ך רעב םילגודהש זמרל אב אוה םאה ?ודואמ לכב ןוטלשה תלפמל ףאושה םדא
ש קיב קר ילוא וא ? ןוטלשל םלש בלב םינמאנ תויהל םילגוסמ םניא םירצמב םדאה
ן יזאהל בטומו שממ לש תונעט םהל שי םבלב ןוטלשל םידגנתמה הלא םגש רמול
?םהל
י כרד טקונ רפוסהש םושמ ,ןצרתל השקש תולאש הברה תררועמ רפסה תאירק ,ןכא
ם ירבד המכ רפוסה יפב יכ קפס ןיא ,תאז םע .רעצה הברמל ,תוקמקמח הביתכ
א סיע לש ותטלחהו — ירירל אסיע ןיב םיסחיה תשרפ .ארוקה לא ידמל םישרופמ
א יה ׳אטחב התרוהש ,םהבו ליאוה ,"הלילה תונב״מ התיהש ימ לש הדי תא שקבל
ת ויתרבח תומכסומ לע היולג רגת-תאירק ןה — ״םידחפה לש םתולבה״ל תודע
" היתובהא" תוכופהת רואל דחוימב תמעור איה וז רגת״תאירק .םירצמב תוישרש
ל ש ויאושינ תא ףידעמ היה יאדו רפוסה .קב ןאמילס לש תחבושמה ותב ,אולס לש

ן סח לש ויאושינ לע ,תויתרבח תומכסומ ץותינ םושמ םהב היהש ,ירירל אסיע
* תרענ ול אשי דימא ליכשמש יוכיס לכ ןיא םויה לש םירצמבש הדבועה .אולסל
ר ישע דבכנ לש ותב םע ןוטלשה ידיקפמ דיקפ לש ויאושינ וליאו ,הינע בוחר
ת רוקבל ותררועמו זופחמ בי׳גנ תא תממוקמ וז הדבוע ,םהילאמ־םינבומ םיבשחנ

.הכיפהה־רטשמ לש יתרבחה ןכותה טועימ לע הפירח
ה נחמ לא אסיע לש ותופרטצה הבושח רפוסה יניעב יכ קפקפל םוקמ ןיא םג

• םימחולל עייסל איה ויניעב הבושחה הרטמה .איהש הכאלמ לכ ,הכאלמב־םישועה
ם תבישי .ןורשכהו ןויסנה ילעבל םיקוקז םה יכ ,דיתעב םכרד תא אוצמל רבעשל
ה שעמה תיישעמ תוטמתשה ויניעב תיארנ לולגז דעס לש ורכז לצב הלא לש

ל א הלא לש םתופרטצהל יאנת םאה ,הלאשה תראשנ הניעב םלוא .ןוכנהו בוטה
י יחל רוזחל טילחה אסיע ?ויתוטישו ןוטלשה םע תוהדזהה איה הכאלמברכישועה
ד עו הכיפהה זאמ וירבח ולאש ןתואשו ,לאשש תולאשה לכ ךא ,הריציו הדובע
.הבושת אלל וראשנ ,םולה
ו רפסב חתנל ןווכתה זופחמ בי׳גנש תואדו לכ ןיא ,םירבדה תליחתב רמאנש יפכ
א שונהש קפס ןיא ךא .םירצמב ןוטלשהו היצנגילטניאה ןיב קבאמה תוהמ תא הז
ו ניא טרפהש העש הרבחהו טרפה ןיב סחיה אוה תונורחאה םינשב וליבשב יזכרמה
, תונקסמ אלל וחותינ ראשנ ירה ,ותנווכ הנושארה הנווכה םנמא םא .הב בלתשמ
ר ופיסה לש יזכרמה אשונב ךא .תוהדזהל ,םילשהל היצנגילטניאל ארוק אוה ןיא ןכש
ת וטמתשהה ,רוביצה ןמ השירפה :ותנווכל סחיב קפס לכ ריאשמ רפוסה ןיא
. ןהב דומעל םילוכי טרפהו הרבחה ןיאש תוילילש תועפות ןה ,"הבכרמל תופרטצה״מ
ה ל ארוק והירה ,תוהדזהלו םילשהל היצנגילטניאל ארוק רפוסה ןיא םג םא ,ךכיפל
.ףרטצהל הפ*לכב
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תורעה
.רצמ תבתכמ תאצוה ,זופחמ בי׳גנ תאמ ,"ףיר׳חלאו ןאמסלא"

.1965 רבמטפס 10 ,םארהא־לא

" קוש־־לא רצק" ,"ןירצק־לא ןיב" היגולירטה איה הז גוסמ רתויב תמסרופמה הריציה
.הל ומדקש תוריצי לש הרושל תרתוכה^תלוג איהש ,"הירכס־לא״ו

, תינוערפה ,המודקהדנירצמ ירופיס תא תונמל רשפא ומצע ינפב דמועה םירופיס גוסכ
.ןאכ ונניינעל םיעגונ םניא הלאש אלא ,זופחמ בי׳גנ לש

."םאלסאה לש הידפולקיצנא״ב ךרעה האר

."היצנגילטניאה רבשמ" לע לכייח לש וירמאמ תרדיס ,לשמל ,האר

.ךכל הנווכהש ןבומ ןכותה ןמ לבא ׳םעפ ףא רופיסב רכזנ וניא דפווה תגלפמ לש המש

ת יצמת דוחייבו ,רפוסל לווע השעתש חרכהב תיתורפס הריצי לש תיצמת תריסמ לכ
 תיצמת לש האירקש ןייצל רתומל .תרדגומ תחא תואר־תדוקנמ ותטיש תא גיצהל האבש
.המצע הריציה תאירקמ ונרטפל ידכ הב ןיא

.ראתס־לא דבע םעפו ,באות־לא דבע םעפ :רופיסה ךלהמב הנתשמ םשה

ת נשב בתכנ .ףווצתה ,ימאלסאה םזיציטסימל ישומיש דירדמ ,הירישק־לא הלאסר־לא
.(1074—986) ירישק־לא ידיב 1046

.םאלסאב תיזכרמ תיתרבח־תיתד הסיפת וז ףא



המואמ־אל לע המוהמ בור :ןאו זר ם>סנ
םידצמ לש תואטיסרבינואב ׳םיימואל תועוצקמ" תארוה

. "םעל םייחה ביתנ תא םיסלפמה ץרלח־יבצומ אלא ןש־ילדגמ ןניא תואטיסרבינוא"
, יתמארגורפה ורוביחב תואטיסרבינואה תומישמ תא רצאנ-לא דבע אישנה רידגה ךכ
ת ואטיסרבינואה תא ץלחל ידכו ,וז הרדגהל םאתהבו /׳תימואלה הלועפה תליגמ"

ת ועוצקמ״ל הבוח־לש םיסרוק ןלוכב גיהנהל טלחוה ,ןהלש ןשה־ילדגממ םירצמ לש
ם עטמ תואטיסרבינואל רסמנש ריכזתב עבקנש יפכ .(הימוק־לא דאומ־לא) "םיימואל
ל כ לע הבוח םהש ,הלאה םיסרוקה תגהנהב הרטמה ,ההובג־הלכשהלךוירטסינימה
י דכ ...ויתוחנה יפל םילעופו םזילאיצוסב םינימאמה תורוד דימעהל" איה ,םיטנדוטסה
."הלועפו םייח ךרדל םתכיפה תאו םייטסילאיצוסה םייחה תשרשה תא רשפאל
לש ינשב האב—םייתנש םיסרוק השולש םיללוכה—"םיימואלה תועוצקמה" תגהנה
, הנושארה תימדקאה הנשה ידומילב "תיברעה הרבחה" לע סרוקה ללכוה 1960־ב .םיב
ם ינש שלש רחאל וגהנוה ,"םזילאיצוס״ו "ילויב 23־ה תכפהמ" ,םיפסונה ינש וליאו
ל כל וחינה תיעיברה הנשה סרוקל רשאב .תישילשהו הינשה הנשב םידמלנ םהו

תהל םידמלנה תועוצקמה ןיב הקיז תויהל לכותש ידכ ,המצעב וב טילחהל הטלוקפ
.הטלוקפה לש תדחוימה תוחמ
־ ידימלת דצמ הדהא־רסוח לש סחי ןוגכ—שדחה גהנמה דימעהש םינושה םיישקה ןמ
י שוקה היה—םתס םיינויע םידומיל הלאה תועוצקמב תוארל ויה םיטונש ,םיעדמה
, עיתפמב םהילע אב רבדהש ,םירוסיפורפו םיצרמ .דומילה-ירפס לש הז רתויב ףירחה
ו כייתשה אל תועוצקמהו ליאוה ,םלואו .םהידימלתל םימיאתמ םירפס ןיכהל וכרצוה
ן יב ,הכאלמב םדי תוסנל םמצעל תוכז םירומה ואר ,הרידגהל רשפאש תויחמומ םושל
- ירפס לש עפש התיה האצותה .םירומ ראש םע הלועפ־ףותישב ןיבו ומצעל דחא לכ
ש י .והובו־והות םע תלבוגה תינויער הכובמ אוה םהיניב דיחיה הוושה דצהש ,דומיל
. תונוש תוסיפתו תושיג םישמה טעמכ םהבו ,הלאכ דומיל-ירפס םישמחמ הלעמל םויכ
ן יב קוליחהו ,םמצע םיאשונבש יתוהמה ישוקה :היסומלרדנאה תא וללוח םימרוג ינש
.םירבחמה לש תוילאודיבידניאה טבמה־תודוקנו תופקשהה ,תושיגה
־ וסה יפואה ."ילויב 23־ה תכפהמ" לש סרוקב לופיטה דחוימב היה השק הארנה יפכ
ל אמג תא התלעהש ,"םיישפחה םיניצקה" תעונת לש קיודמה ירוטסיההו ילכלכ־ויצ
. תעדה תא החינמ הרוצב רדגוה אל םלועמ ,ןוטלשל ויניצק תצובקו רצאנ-לא דבע
ו רטשמל תונושארה םייתנשב רשא ,ומצע רצאנל הכובמ תצק אשונה םרג השעמל
ה כפהמ" התיה "םיישפחה םיניצקה" תכיפהש רבדה ןוכנ םג םאש הירואיתה תא חתיפ
המ יכו—תיתימאה התרטמ התיהש איה "תיתרבחה הכפהמה" ירה ,הרוהט "תינידמ
תיפוס וחסונ תאזה הלופכה הכפהמה תורטמ .דעומל אובת אוב וז תיתרבח הכפ
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ה כרה םילופונומהו תוילדואי׳פה ,םזילאירפמיאה תריקע : 1956 לש הקוחתל אובמב
ה רבח לש הנוניכו ;יתרבח קדצ תחטבה ;קזח ימואל אבצ ןוניכ ;שרושה ןמ םיינש
.תיטרקומד
ד וע וחתופ ילויב 23-ה תכפהמ לש םייגולואידיא םידדצ ראשו הלאה םידדצה לכ
ת כפהמ" הגהנוה רשאכ םלואו .1962 תנשמ רצאנ לש ״תימואלה הלועפה תליגמ״ב
* תועוצקמ" תרגסמב ,םירצמ לש תושרדמבו תוללכמב ידומיל סרוקכ "ילויב 23־ה
ר שאב רורב גשומל ברקתמה רבד םוש םיטנדוטסל שגוה אל ,"םיימואלה הבוחה
וטסה ינפל ונתינ .תיתרבחה התועמשמו ירוטסיהה העקר ,הכפהמ התוא לש הביטל
ל ע םהיתופקשהש םירוסיפורפו םיצרמ ידיב תחא־לגר־לע ורבוחש םירפס םיטנד
ר שפא תאז םע ."היפוסוליפ" וא ןוויכ םוש ילב הארנה יפכו ,רתויב תוקולח אשונה
, תיתאוושהה ,תיטסאלוכסה :אשונל תוירקיע תושיג שלשב הלאה םירפסב ןיחבהל
."תיעדמה״ו
תסמ וז חורב ובתכנש םירפס :םימעט ינשמ תרוקב החתמנ תיטסאלוכסה השיגה לע
ה כפהמל ומדקש תוערואמה לע םייעצמא־יתלב םירואית םירסומ םהש ךכב םיקפ
, הז ןיעמ ןויסנ השענשכ םלואו ;חותינלו שוריפל ןויסנ םוש ילב ,הירחא ואבשו

.וז השיגל תומגודה תוברו .םמעשמו יחטש אוה שגומה שוריפה
־ קלא לש הטיסרבינואה ןמ ,הראדח אפטצומ ר״ד רסומ "ילויב 23רד תכפהמ" ורפסב
ם ע ,םיניצקה תכיפהל ואיבהש תוערואמה לע עונלוקךמוי חסונב רואית ,הירדנס
ה חפ־יבארע תעונת ןוגכ םיאשונ לע "הליגמה״ב רמאנש המ תקתעהב קפתסמ אוהש
.1919 תדידמו
- תיברעה-היליהקב לשמימה תונורקעו ילוי תכפהמ" רבחמ ,ףרו׳ג־לא המייעט ר״ד
ם לעתמ אוהש וב שי ןורסח לבא ,תונשרפ לש בוטרוק םנמא ףיסומ ,"תדחואמה
ה בולשכו התוצרפתהל ואיבהש תוערואמב ץוחבמ םיצחלו תועפשה לש םתובישחמ
.1952 לש הכפהמלו ,1919 לש הדירמל ,יבארע תעונת לש
ד בע ר״ד תא תועינמ ,ימשרה חסונל רתי-תולגתסהמ תועבונה ,תונשרפ לש תויועט
ה דמע טוקנל ,ריהאק תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ןמ ,שישח לאמכ דימח־לא
( יתרבחה-ינידמה) לופכה היפאש ,1952 לש הכפהמה ביטל סחיב ללכ הלבקל ןיאש
ז רכוה רשאכ ,1961-ל דעש איה תמאה םלואו .התליחת םצעמ ,וירבדל ,הילא הוולתנ
ת ינידמ תערכמ הדימב הכפהמה הראשנ ,םימסרופמה םייטסילאיצוסה םידעצה לע
.יתרבחה בלשה תוניצרב לחה 1961 ילוי רחאל קרו ,היפאב

ה ילעבש יפל ,"תיתאוושה״ה וז איה ,רתוי הברה תירקמו ,רתוי דוע החיכש השיג
ת כפהמ ןיב תוקפקופמ תואוושה תאלעהל םיספתנ אלא רבודמה אשונב םיזכרתמ םניא

, תילגנאה ,תיאקירמאה ,תיתפרצה—תימלועה הירוטסיהה לש תולודגה תוכפהמל 1952
.תיניסהו תיסורה
ר יהאק תטיסרבינואמ יראמוע־לא םלייוס ר״ד איבמ "ילויב 23־ה תכפהמ" ורפסב
הוושמ אוה ןכ-ירחאו ,וללה תוכפהמה ןמ תחא לכ לע רתויב תויחטשו תורצק תוסמ
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־ גנאה הכפהמה תא ראתמ אוהש רחאל ,לשמל .םירצמב 1952-תעונתל ןהמ תחא לכ
— םיתשה ןיב ןוימד-יווק לש עפש יראמוע־לא ר״ד אצומ ,״תכשמתמ הכפהמ״כ תיל
א וה ."תוכשמתמ" ןהיתשש הדבועהו ,תומילאמ ןתוענמיה ,יטסימרופירה ןיפא רקיעב
ה רתחש העונת התיה וז ףאו ליאוה ,תיאקירמאה הכפהמל םג הבריק לש םיווק אצומ
ן יב ."לופונומו לוצינ ,דובעישמ רורחישו ...םיחרזאה ןיב ןויווש ,טרפה שפוח״ל
, האוושהל םוקמ לכ אצומ יראמוע ר״ד ןיא ןיסו היסור תוכפהמ ןיבו תירצמה הכפהמה
ת פה שוכרה תא הדביכו ינשוכרה רטשמה תא הלביק" ילוי תעונת ירה ותעדלש םושמ
...יברעה םלועה תולובגל ץוחמ תוינכפהמ תופיאש הל ןיאש םושמ ןכו-״יט
א יה הפ טטצל רשפא התואש הכפהמל "תיעדמ״ה ,תישילשה השיגל הדיחי המגוד
 .ריהאק תטיסרבינואב השדח הירוטסיהל רוסיפורפ ,סינא דמחומ ר״ד תאמ רקחמ
ר ״ד קלחמ הז רפסב ."םיירוטסיהה היתורוקמו ילויב 23רד תכפהמ" תרתוכה תחת
:םיבלש השולשל 1952 תכפהמ תא ,זאר׳ח דייס ר״ד םע ףותישב בתוכה ,סינא

? (57—1952) תימואלהדויטרקומדה הכפהמה וא ,״ימואל רורחישל הכפהמה״
; (1961—1958) םירצמ—הירוס דוחיא תפוקת איה ,״תיברעה תימואלה הכפהמה״
איצוס הרבחל תינשוכר הרבחמ רבעמה־תפוקת תא ןייצמ ,"תיגולואידיאה הכפהמה"

.1961־ב הלחהש—תיטסיל

ו בתכנ עוצקמכ גהנוהש ןמזמ ."תיברעה הרבחה" לש הז אוה רתוי דוע ךבוסמ אשונ
אשב םיקסועהו ,םילק םייונישב ,םש ותואב םייורקה דומיל־ירפס םישולשמ הלעמל
ל שמימה תוטיש ;היתורטמו הנכת ,התעפוה ,תיברעה תוימואלה ןוגכ תושקומ תול
ואיגה םג ומכ—יטסילאירפמיאה דובעישה ;תיברעה היצקאירה ;תויברעה תוצראב
ו סינ םיבר הכ םירומש אלפ ןיא ."תיברעה תדלומה" לש הווההו הירוטסיהה ,היפרג
ת ורפסהו ןושלה ,הנידמה-יעדמ ,םיטפשמ ,הירוטסיה ,היפרגואיג ירומ—הכאלמב םדי

.היגולויצוסו היגולוכיספ ,תיברעה
ם הב היהי אל ,ןמצע תואצרהה םג ךכ ךותמו ,הלא םירפסש שארמ רעשל היה רשפא
ם ישיגרה םיאשונה לע הדיחא הפקשה*תדוקנל וליפא ברקתמה והשמ תולעהל ידכ
חאה רחא ףוג וא ,ההובג־הלכשהלךוירטסינימהש רבדה דאמ עיתפמ תאז םע .הלאה
ודמ םהבש םירפסה ןכש .הזה םירבדה־בצמ םע םילשה ,ריהאקב הלא םיניינעל יאר
ת צעונה ,תימלסומה השיגה ןאכ היוצמ :רשפאה רדגבש השיג לכ טעמכ םיאטבמ רב
פאש וז ןאכ היוצמ ;םאלסאה לש ותיילע ימיב תיברעה תוימואלה לש התישאר תא
?  ״השגרה״ לש הלאש איה תוימואלה תניחבמש ,תיגולוכיספה השיגה הל אורקל רש
. םהילע םיקלוחה הלאו—תיברעה תוינמואלה תודוסימ דחא תדב םיאורה הלאכ שיו

. התחימצו תיברעה תוימואלה אשונב האישל העיגמ היבוברעהש ידמל רבדה יעבט
ינוא םיצרמ המכ ידי*לע בתכנש ,"תיברעה הרבחב רצק רקחמ" יורקה רפסב ,לשמל
תהש תוערואמה" : 94 דומעב רמוא דומחמ ןסח ר״ד תא ונא םיאצומ ,םייאטיסרב
ו ליאו—"תפתושמ תוימואלב הרכה לע ודיעה םאלסאה ינפל יברעה יאה-יצחב וללוח
ת ימואלה הרכהה" יכ עבוק ,רפס ותוא לש 88 דומעב ,םיהארבא ףיטל-לא דבע ר״ד
."18־ה האמה ינפל תואיצמ התשענ אל ינרדומה הנבומב
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ת וימואלב םאלסאה לש ומוקמ לע תועבומה תופקשהב תרכינ וזל המוד המאתה־יא
י לוטבד׳ח-לא ינסוח ילע ר״ד רמוא "תיברעה תוימואלהו דמחומ" ורפסב .תיברעה
י נש יכ וחיכוה םייטילופ תוערואמו םייעדמ םירקחמ" : (12 ׳ע) סמש־ןיע תללכממ
ל ש הייח תבשחנ ןושלה $ הירוטסיהו ןושל םה תוימואלב רתויב םיבושחה תודוסיה

ת וימואלה ירקוח" : (35 ׳ע) רמוא רבחמ ותוא ךא .״התשגרה—הירוטסיההו ,המוא
."רדסה הזב ,תדו ןושל םה תוימואלה לש םיירקיעה תודוסיהש דחאכ טעמכ םימיכסמ
י די-לע םעפה תאז ,"תיברעה הרבחה" לע רחא רפסב תעבומ ירמגל תדגונמ הפקשה

, םייתד תודוסי לע תנעשנ הניא תוימואלה" : (36 ׳ע) עבוקה ,יראמוע־לא םלייוס ר״ד
ם אתהב םהיניב הלועפ־ףותישל תודוסי חינהלו םדא-ינב דגאל העייס תדה יכ ףא
ל ש ןתורצויהב םרוגכ הלש ףחודהרדוכ תא וישכע החפיק תדהש ומיעטהב "...תדל

ס סבמ ,הנידמה ןמ תדה תא תודירפמ םויכ תוינרדומה תוגידמהשו ,תונידמו תומוא
בדה דחא" : (38 ׳ע) לארשי לש המגודה תא ואיבהב ותפקשה תא יראמוע־לא ר״ד
ל ש ינידמה ודמעמ תא םימאות םניאו להקה*תעד לש התודגנתה תא םיררועמה םיר
ת ודוסי לע התונבלו הנידמ ןנוכל תיאנקה תונויצה לש התושקעתה אוה םויכ םלועה

."םייתד
ת יימואלל הלא םירפס םיאיבמש רתויב תוירוקמהו תוינשדחה תורדגהה תחא םלואו

ד ומחמו הדוע הללאדבע ,ילאג סורטוב תאמ "תיברעה הרבחה״ב אצמית תיברעה
א -ה תואברעה וניניעב" : (207 ׳ע) תואברעה לע םירמוא םה ךכש ,אסיע יריי׳ח
־ חאה-תועונת ,םזילאיצוסה ,םזינומוקה ,היטרקומדה ומכ שממ—תינידמ היגולואידיא
ן תוא תולבקמ תונוש תומואש תודועתו תויגולואידיא ראשו ,הקירמאבו הפוריאב תוד
ת ואברעה לש ךוותה־ידומע םה השולש ,הלאה םירבחמה ירבדל "...ןנעמל תומחלנו
:היגולואידיאכ

;םירז תטילשמ יברעה םלועה רודחיש
;םייעבטה ויתולובגב יברעה םלועה דוחיא
.םיביריה םיימלועה םישוגה ינש ןיב קבאמב םזילארטיינ

ר קח" יורקה רמאמב .לובליב לש הדימ התואב םיקול הלאה דומילה-ירפס לכ אל
ח רפה ,סינא דמחומ ר״ד חתפמ "ירוטסיההו ינויעה םידדצה ןמ תיברעה תוימואלה
קשהה תחא המודמכ איהש הפקשה ,ריהאק תטיסרבינואב השדח הירוטסיהל רוסיפ
ת ומוא לש ןתווהתהש םיעטמ אוהש רחאל .אשונה לע דאמ תוטעומה תוביקעה תופ
ואה תא סינא ר״ד רידגמ ,תחא הציפקב םלשומ וניאש ךשוממ ירוטסיה ךילהת איה
ם ייח ,תפתושמ ץרא ,תפתושמ ןרשל תלעב איהש" תירוטסיה םישגא תצובקכ המ
. "תפתושמ תוברתב ויוטיב ידיל אבה ,ףתושמ יגולוכיספ הנבמו םיפתושמ םיילכלכ
ה עפות איה ,תויומואלה רתיל המודב ,תיברעה תוימואלה" יכ סינא ר״ד קיסמ ןאכמ
."19־ה האמה ינפל הלח התישאר ןיאש השדח תירוטסיה
ת יברעה תוימואלה תחימצ תא םיצעונה הלא דצמ תרוקבה תא ןאכ םידקמ סינא ר״ד
וריפ ןיא רבעב תיברעה תוימואלה לש םיביכרה םויקש ןעוטו דמחומ לש וימיב דוע
ועדי אל ךכ" :רמואו ףיסומ אוהו .ירוטסיה םרוגכ וז תוימואל העיפוהש חרכהב וש
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, ןכ לע רתי .תימלסומה תוחילשה תא קר אלא תיברעה תוימואלה תא םייניבה־ימי
ם הש ,םיכולממו םיבויא ידי־לע הלהונ םינבלצהו םיראטאטה ינפמ חרזמה לע הבגהה
א לא תואברעה םשב אל ולהונ ןיד־לא חאלצ לש ויתומחלמ וליאו—םיברע־יתלב
."םאלסאה ןמ דרפנב םויק הל היה אל תואברעה .םאלסאה םשב
־ תעד ותעד ןיידע ,ןזוא־עמשמל ידמל תוענכשמ סינא ר״ד לש ויתורבס םג םא ךא
ת יברעה תוימואלה ,"תיברעה הרבחה" אשונ לע ובתכנש םירפסה .טעמכ דיחי
ינואה לש םיטנדוטסה תובלב ירמגל םירתוס םימשר םיריאשמ תיברעה תודחאהו
 תונומאב םיקיזחמה םירצמ לש תורוד תדמעה לש המישמהו—תוירצמה תואטיסרב
- שהלדוירטסינימה לש היחנהה ךותמ הרייטצהש יפכ ,ןהל םאתהב םילעופו תומוד
.דימת התיהש ומכ הקוחר הרטמ איהש המוד ,ההובג־הלכ

, םזילאיצוס לש םירכומ םינז ראשמ אוה לדבנ המבו—"יברע םזילאיצוס" קוידב והמ
, תעדה תא החינמה הבושתל התכז אל םלועמ וז הלאש ? יטסיסקראמה ןזה ןמ טרפבו
ת ורוהל וכרצוהש םיירצמה םיצרמהו םירוסיפורפה הכובמב םייורש ןיידע ךכיפלו
."םיימואלה םיאשונה" לש הז םיוסמ קלח
א ל רצאנ־לא דבע לאמג אישנה לאשנ היגמרג־ברעמ לש היזיבלטב ןויאר תעשב
ם אה .ומישגה יכ ןעוט אוהשו ףיטמ אוה ולש יברעה םזילאיצוסה לש וביט לע רבכמ
? ואיצמה ודבל אוה קרש ונימב־דיחי והשמ ,םזילאיצוס לש ירמגל רחא גוס הז

, "יברע םזילאיצוס לע םירבדמ ונאשכ" :טלחהב הרורב התיה רצאנ לש ותבושת
ם יגיהנמ ."םזילאיצוסה לש ת י ב ר ע ה ה מ ש ג ה ל איה השעמל ונתנווכ ירה" ,רמא
ל אמכ ,אישנהךגס היהש-ימ .וז הכובס הלאשב המוד הדמע םיטקונ םירחא םיירצמ
, ירבצ ילע וליאו ,"םזילאיצוסל ת י ב ר ע ה ך ר ד ה " לע רביד ,לשמל ,תעפר ןיד-לא
ם זילאיצוסה לש הקיטקארפה" םשב רפס בתכ ,הלשממה-שאר ותעשב היהש ימ

."םירצמב
ו ניכהש םזילאיצוס לע םיבורמה םירפסב האצמל ןיא תוריהב לש וז הדימ וליפא
שונ" םתוא תרגסמב ,םהלש תישילשה הנשה ידימלתל םיירצמ םיצרמו םירוסיפורפ
סמב םירשעמ הלעמל ,הלאה םירפסה ןמ דחאב ףא טעמכ .הבוח לש "םיימואל םיא
א והש םירבדה לש וא ,םזילאיצוסה לש הרורב הרדגה ,לשמל ,םיאצומ ונא ןיא ,רפ
- קלאב םיטפשמל-הטלוקפב רבח־רוסיפורפ ,ידוראב־לא ילע ר״ד .םהב לוגדל רומא
ח יננ וליפא ,םזילאיצוסה גשומ" :הלאה םירבדכ אשונה לע ורפסב ונל רמוא ,הירדנס
א שונב םירקוח הברהש תורשפא — תקהבומ תחא תיטרואית הרוצב ואצמל רשפאש
ם ק הלאה םירבדה ירחא ."םזילאיצוסה לש הרדגה תתלמ ענמינ ןכל ...התוא םיללוש
ז עה ונמזבש ינפמ קר ,טסילאיצוס םיוסמ םירצמ יתד גיהנמל ארוקו ידוראב ר״ד
.םירצמ ךלמ קורא׳פ לע תרוקב חותמל
ן מ םידחא םיספתנ םזילאיצוסה תרדגהמ העיתרה ןמ האצותכ ירה העודי הדימב
, "יברעה םזילאיצוסהו תיברעה הרבחה" יורקה רפסב .תומוגע תוריתסל םירבחמה
םילדבה" לע ,יקואש םענומ־לא דבעו דאו׳פ דמחא ר״ד ,וירבחמ םירבדמ ,לשמל
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ן הל וצמיאש תונושה תורבחב םילגתמ םהש יפכ—יטסילאיצוסה רטשמה תמשגהב
צוסה הלשממה ,תיטירבה רוביילה תלשממ ,תוצעומה־תירב ןוגכ ,םזילאיצוסה תא
.(178 ,ע) ״רכו ,רלטיה לש ינמרגה םזילאיצוסה ,תיתפרצה תיטסילאי

, רצנ-לא ובא זעומ-לא דבע תאמ "תיטסילאיצוסה הרבחה לע״ב הרוק רבד ותוא
א ל הל הצמיא אל" םירצמש 217 דומעב םיעטמה ,הירדנסקלא תטיסרבינואמ אוה םג
ה רבחה תא תונבלו המדיקל עיגהל הנויסנב יצאנה תא אל םג יטייבוסה ןויסנה תא
ה יגולויצוסל הקלחמה שאר ,תאזע זיזע־לא דבע ןוגכ) םירחא םירבחמ "השדחה
ל ש תומגוד דחי םיבבגמ ("תיברעה היגולואידיאה" ורפסב ,ריהאק תטיסרבינואב
ל ש היכרותו וקנאר׳פ לש דרפס ,ינילוסומ לש הילטיא ןוגכ תויטסילאיצוס תורבח
ע בוק תונשוכרה לע ורבדב .ידמ רתוי ירוקמ אוה ללכב תאזע ר״ד) ךרותאתא לאמכ
ה יורק הלש היצזיליביצה ךכ םושמ ז תיתד תואנק לע תדסוימ תונשוכרה״ש אוה
י ברעמה םזילאירפמיאהש הביסהש תאזע ר״ד ןעוט וירבד ךשמהב ."תיברעמ־תירצונ
י סולכואב תואור ברעמה תומצעמש איה ןוכיתה חרזמה תוצרא לע טלתשהל שקיב
.("בלצל םדבעשלו םהב םחליהל ךירצש םירפוכ" הז רוזיא
ש י ,ךחוגמה םע םימעפל תלבוגה ,ןיע־תיארמלש תאזה היבוברעה ןמ ןטק אל קלח
ם זילאיצוסה תגהנה זאמ םירצמב הז אשונב ועמשוהש תוימשרה תורהצהל סחיל
א לא וניא יברעה םזילאיצוסהש הדיחא העד ןיעמ םויכ ילוא שי םא םג יכ .יברעה
ן ורתי לבא ,תילכתב רורב גשומ וניא םנמא ומצע הזו) "םזילאיצוסל תיברעה ךרדה"
ם יתעל ירה ,(הרותה לש שדח ןז ונניא יברעה םזילאיצוסהש ריהבמ אוהש וב שי
• הריהמו הנבומ יברעה םזילאיצוסה לע ומצע רטשמה לש ותפקשה התיה תוקוחר
ל יאוה ,ונימב־דיחי והשמ אוה ולש םזילאיצוסהש זמר דימת ומצע רצאנ .תילכתב
מעמה לכל גואדל שקבמו םירחאה לע הרבחב דחא דמעמ לכ תטילש לסופ אוהו
.התימאל תיטסילאיצוס םיחנומךושלב תיתוהמ הריתס יהוזש וילאמ־ןבומ—תוד
צמה םייאטיסרבינואה דומילה־ירפסב תורזומ תורהצה הברה ץרתמ הז רבדש רורב
־ צוסהש איה הלא םיאשונב תטלשה המינה .הזל םיבורק םיאשונו םזילאיצוס לע םייר
ה רישעה השרומל הקיז םוש הל ןיאש הרוהט תיברע "האצמה" אוה יברעה םזילאי

ט טוצש רפסב ,תאזע ר״ד .םלועב אוהש םוקמ לכב תיטסילאיצוסה הבשחמה לש
 תיתרבחה ,תימואלה היפוסוליפה" אוה יברעה םזילאיצוסהש ,לשמל ,ןעוט ,הלעמל
ר טשמל תתל ונא םילוכי" :בושו ״...רצאנ־לא דבע לאמג אישנה הגה רשא השדחה
ח כומכ ,ונימב-דיחי ,ירמגל שדח םש והז .יממע םזילאיצוס :שדח םש שדחה ירצמה
."וריכזמ וניא (?)ןגרוב לודגה רקוחהו רתויב םסרופמה רוספורפהש הדבועה ךותמ
ד בע לאמג אישנה לש ותטיש" :רמואו ףיסומ ריהאקב היגולויצוסל הקלחמה שארו

א ל םג תיחרזמ אל איה תיתרבחה תוינידמהו הלכלכה ,לשמימה ימוחתב רצאנ־לא
ומוק ןיבו ינשוכר ןיב ,םזילאיצוס לש גוס םושל אוהש סחי לכ הל ןיא !תיברעמ
י ל ו ם ל וז הטיש ןיב ןוימד לש הדימ שי ,תמא .ירמגל הנימבדודיחי איה : יטסינ
— יטסיראדילוס םזילאיצוס הפוריאב םימעפל יורקש המ וא ,ם ז י ר א ד
."תונשוכרל םזינומוקה ןיב םזילארטיינ לש הרות
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ת יטסילאיצוסה הרותל יברעה םזילאיצוסה ןיב סחי םוש האור וניאש ןקימדקא דוע
ל פטל דעונ יברעה םזילאיצוסהש ןעוטה ,בו׳גחמ-לא תעפר ר״ד אוה איהש ומכ
בנ ויתונורקעשו ,םידחוימה ויכרעל םאתהב ,יברעה םלועה לש תויפיצפסה תויעבב
ת א החוד בו׳גחמ־לא ר״ד .הלאה םיכרעהו ולאה תויעבה רואל דחי ופרוצו ורר
ם ושמ קר אלא םזילאיצוס לש שדח גוס םושמ וב ןיא יברעה םזילאיצוסהש הרבסה
ם יבייח לבקתהל וז הרות לכות ןעמלש בתוכ אוה .םזילאיצוסה לש ת י ב ר ע ה מ ש ג ה
ה בשחמהש .א.ז—הנוכנ הניאו תספות הביא ןהמ תחא ףאש תוחנה יתש לבקל ונא
ד בלב דחא גוס אל םייקש רכוי םאשו ,תחא הנירטקודל הכילומ הלוכ תיטסילאיצוסה
ג וס הזיא לש םושיי קר אוה םויכ םירצמב גהונה םזילאיצוסהש ירה םזילאיצוס לש
ן יא ולאה תוחנהה ןמ תחא ףאו ליאוה .םזילאיצוס לש ,אליממ רבכ םייקה ,יפיצפס
־ דיחי והשמ אוה יברעה םזילאיצוסהש קיסמ והירה ,סורגל ןכומ בו׳גחמ־לא ר״ד
.םזילאיצוס לש רחא גוס םושל המוד וניאו ונימב
ם זיסקראמ־יטנא אוה ,םלוכל טעמכ ףתושמה ,םזילאיצוסה לע הלאה םיבתכב דחא דצ
, "יברעה םזילאיצוסה" ורפסב ,חייב־לא םענומ-לא דבע ר״ד עבוק ךכ .יתישארב
־ תדוקנכ ול לטנ םקראמ לראקו ליאוה ...ודעיב העוטו ותחנהב הגוש" םזיסקראמהש
ם דאה ךותב תמייק היעבה תמאה דצ לעש ןמזב־וב ,תמיוסמ תיתרבח העפות אצומ
ר מוא ףרו׳ג־לא המייעט ר״ד ."תילאודיבידניאה ותוימצע ךותב שוטנ קבאמהו ומצע
יפכ ויערכ לעו וברק לע םזיסקראמה תא םיחוד ונא" :״ילויב 23־ה תכפהמ״ ורפסב
ם זיסקראמה תא ףקות (הלעמל ׳ר) ידוראב־לא ילע ר״ד ."הרוהט תינדמח היפוסול
ה חלצהבו ,"האנש־תלוכא ,הדיחפמ תוטלתשה תרות" ,"תירסומ־יתלב הנירטקוד״כ
ת אזע זיזע-לא דבע ר״ד .םדאה לש ורשאל סחי לכ הל ןיאש יאדוול־הבורק תילכלכ
— תוצעומה-תירבב ותמשגהב—םזיסקראמה תא לסופ אוהו רתוי דרע תכל קיחרמ
ן יב םיאושינל רתיה ןתמו השאל רבגה ןיב ןויוושל הפטהה תמגודכ םיאטח ללגב
.הריסאל ריסא



םירפס

ןתה תוצרא
־ תהל יבייפא זוע סומע לש םירופיסה ץבוק
חאה םינשב הריעצה הזורפה לש התוררוע
אירל הביש םיקהבומה הינמיסש ׳תונור
־ בח־יתלב" םירוביגב קוסיע ,ירופיס םזיל
ועב ,םיצרפתמו םיקחדומ םירציב ,"םייתר
ת רטשוממ היצזיליביצ לש הקיחב ארפ םל
.תנדועמו
- יליבהירל ונתנווכ רקיע ,םזילאיר ונרמאב
, ונלש ימוקמה ףונל הנורחאב תנתינה היצט
ה רמויה לע רותיווה םג .ישונאהו יפרגואיגה
ה ריתחהו ,תושדח תויטתסא תורוצ שופיחל
ה יווה לש ישיא בוציעל—תאז תחת—האבה
־ םילאיר םיעצמאב ,רכומ־אלה הדצמ תרכומ
, םייתריווא־םייטסילאיר וא םייגולוכיספ־םייט
ף א ,לבוקמה רופיסה לש תינוציחה תרגסמב
ר שקהב זוע םומע לש רכיהה־ינמיסמ דחא הז

.יתורפסה וליג ינב םירחא םירצוי לש
ש יו ,ךכ־לכ תישיא זוע לש ותביתכ םלוא
, ונימב־דחוימ םלועו תיאמצע הניגנ המע
ם ע הלש ףתושמה הנכמה יכ אצמנש דע
ץ ראב השדחה הזורפה לש םירחא םייוליג
ת ובישח לעב ךכ םושמו—רתויב בחר אוה
.תינשמ
ם לוא .ץוביקה אוה םירופיסה בור לש םעקר
ה נוש תואר־תדוקנמ םירבדה םינתינ ןאכ
ץ וביקה ירופיסב הל ונלגרוהש וזמ ירמגל
ם ייחה ןיא ןאכ .םהימדוקבו 50־ה תונש לש
. תימויק הדבוע אלא היעב רדגב ץוביקב
ה יווהב ,תולעופה תושפנב העובט היעבה
ם יסחיה רושיממ רתוי הברה הבחר תימינפ
ש י רשפא .תיביטקלוקה תרגסמב םייתרבחה
ה מצעה ןיעמ ץוביקה לש תושחרתהה עקרב
ו ניא זוע םומע םלוא ,ימינפה רבשה לש
ל ע אלו ץוביקה ייח לע אל טפשמ ץרוח
ת א גיצמ קר אוה .יהשלכ תיתרבח היווה
ן נובתמ ,ותוא םיניינעמה םידדצה ןמ וירוביג

ה למחב הלוהמ היפורתנאזימ טעמ אלב םהב
ק הבומה היוטיבש השק הינוריאבו ,תימצע
י נאה לש ורוביד־חרוא ,ןונגסה אוה רתויב
.רפסמה
ר צואב רתויב רישע רפסמה לש ונונגס
ד ימת עובט אוה תאז םע ךא ,ויתולמ
א טבל םילמ לש ןתלכיב ןומא-יא תשוחתב
.אוהש ומכ רבדה תא

ם ירבדה תא חטשמו יב דגוב רופיסה"
ל ש הינפב ןנובתמה ירהו .הז-רחאדדזב
. דחא םלעיהב םירבדה לכב ןנובתמ הבוט
י תשקיב .םילמה לש ןנויפר שרוש ךל ירה
, תמא .תאזל חיננ .ףייזמ יתאצמנו קיידל
־ רתסלק תא רייצל םילמה לש ןחוכב ןיא
וכב האלמתנ ןנולשכ בגאש רשפא .הינפ
א לש ילע ןה תודיעמ :תרחא תילכת ןח
י נניאו אמוס ינניאו יתונותשע ופרטנ

( "תורהנה לכ" ,93 ׳ע) ״...ינא לולצ .הזוה
ת א תחמשמה ןושלה םע הז ימינפ קבאמ
־ יאל החכוהב דימתמה ךרוצהו ,םירבדה
א מוס ינניא" יכ תעדל ,תונותשעה־ןדבא
ת וחתפמה דחא ילוא אוה ,"הזוה ינניאו
.הלאה םירופיסה לש םמלוע תנבהל
לחש) םינושה םירופיסה ןיב ינושה לכ םע
ם גו ,ץוביקל ץוחמ תשחרתמ םתלילע םק
א וה ליגהו—המוד דימת וניא םהירוביג ליג
ת א םהב אצומ התא דימת ,(יבושח ןאכ
ל ומ תברותמ םלוע לש הלופכה הייארה
ם ניאש תומלוע ינש ,יתייח ,יאמק םלוע
, דחא ישפנ סקלפמוק לש תוכלשה אלא
־ םלוע .תולעופה תושפנה לכ תא ערוקה
ש חור ץבוקה לכל ומש תא ןתנש םינתה
יגה לש םשפנ־יכלהבו םהיתובוגתב םש־יא
י טסקרס קוחצ איהש ,הלליב הנועו ,םירוב
, האנקה לש המוארטל ,דחאכ באכ-תקעצו
ה בהאה ,תינימה תומילאה ,תוירעה־יוליג
ם יידוסי תונורבשו םירצי ראשו ,הרוסאה
.וירוביגו רופיסה תא םיליעפמה

־ תדוגא תאצוה ן ןתה תוצרא :זוע םומע*
ב יבא־לת ,"הדסמ" דיל לארשיב םירפוסה
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! ]המכ םלוע אוה זוע לש ומלועש ונרמא
] (.תדמתמה תעדה־תולילצ תחכוהל ,ןוחכיפל
̂ '-יפלכ-רזכא ,אכדמ םלוע םג והז דכ םושמ

' ׳הקיע אוהש ,ןוחפיפה .דאמ ירשבו ומצע
ורק םיתעל ותוא הלעמ ,רופיסה לש וחוכ
םירופיסב דוחייב ׳תמא לש םיהבגל תוב
. "הלולח ןבא״ו "עפצו םידוונ" ,"הרז שא"
ד ודיע הב שי זוע סומע לש ורפס תעפוה
ם יכרע תלעבו הבוט תרופיסל םיפצמל בר
.םיריעצ םירפסמ לש םטע־ירפמ שממ לש

.ר .ש

ץראה לע רופכ
ד לפלפא .א תועצמאב ונעדוותה "ןשע״ב
ם היתורוק ןורכזש םוי־םוי לש םישנא לא
ם תוא הוולמ הפוריא ידוהי לש האושה ימיב
. םיילמרונ םייחב תובלתשה םהמ ענומו לצכ
־ יסב הנייטצה "ןשע" ירופיס לש םתלילע
ו דצלשכ ,תואיצמב ןוגע ,רורב השעמ־רופ
. םירוביגה לש םינפה־םלועמ והשמ■ זמרנ
יצמל רכז רבכ ןיא "הרופה איגב" ירופיסב
סילאירה השעמה-רופיס .תילארשיצרא תוא
־ םלוע רואיתל ירמגל ומוקמ תא הניפ יט
יאה ינפמ םתחירבב רשא םירוביג לש םינפ
יבסב םתייהש .תוריק אלל אלכל ועלקנ המ
י עבטה םלודיג־תיבמ תקתונמו תדדובמ הב
יג .ריהמה םנולדח תארקל םתוא הליבומ
, םינקז וא םידלי םבור "הדופה איגב" ירוב
ת ודגנתהה־חוכ דוביא אוה םהל ףתושמ■ רשא
.םהייחב הנורחאה הנחתל םעיגה םרט דוע
ר ופיס םג הנמנ "הרופה איגב" ירופיס לע
ונב איה םג תשחרתמ ותלילעש ,"הפיררה"
ה תושחרתה ןמז קרו םידדובמו םיקורי םיפ
ר כיה־ינמיס .וננמז םדוק הנש םייתאמ־האמ
סהה לש הקיטמילבורפהש םידיעמ םידחא
ם תולעהל היה רשפא־יאש םיאנתל תולגת
י קחרמל דלפלפא ידי־לע תקתעומ תעדה לע
" ץראה לע רופכ" זכרמב ,םנמאו .רבעה
, םיזמרנ קר םמוקמו םנמזש םירופיס םידמוע
ו נאש המודמכ תודמלמ תוטעמה תוזימרה דא
ם ירוזאב ,19-הו 18־ה תואמב םש-יא םייורש
.הפוריא־חרזמב טעמ םייטוזקאו םידדובמ

ת רבח לש תוררופתהה יכילהתל ליבקמב
ו השמב תעגונ םתעפשהש ,תוזוחאה־ילעב
- לב םהו (סיבשב ירופיסבכ) םידוהיה לרוגב
ם ילח ,ןוילע חוכ לש וילעפב םינבומ־ית
והיה תוביבסב הרומתו תוררופתה יכילהת
.תוראותמה תויד
ל ש ינוציחה רואיתב ןיינועמ וניא דלפלפא
ופיסה לש םתעיגגו ,םייתרבחה םיכילהתה
־ שבל דוגיגב ןאכו) םיעודי תוערואמב םיר
ן מזהו םוקמה קוחיר .רתויב תפפור (םיב
תב הביטקפסרפ ךותמ ןנובתהל ול עייסמ
ונמה הרבחבו םיטרפב תוללוחתמה תורומ
ת וחוכה תנבהמו לודגה םלועה ןמ םיקת
ת ויצאוטיסל םיעלקנ הלאשכ ,וב םילעופה
ל צ" ,"תונלדתש לש התומ") תויופצ־יתלב
ת ויושחרתהה ,("שוריגה" ,"הנחתב" ,"םירה
ן תאובב קר ,תוראותמ ןניא טעמכ תוינוציחה
ת ורימאב ,םישנאה ירוהריהב תפקתשמה

. בגא לש תובוגתבו םמצע ןיבל םניבש
ומתה לשו• הגשה תונוע תופילח לש רואיתה
ו נידיב ןתונ תולרוג ץרוחה ןדורה עבטב תור
.שחרתמל תוביסה ןמ והשמ תנבהל חתפמ
ך ותב וא םמצע ךותב םיסנוכמ םירוביגה
ן מ םקותינ .תרגוסמהו תמצמוצמה םתרבח
ם יאנתה ידי-לע םג םרגנ ינוציחה םלועה
" םירה לצ״ב הריטה—םינותנ םה םב םייעבטה
ר חסמה תודוסמ״ב בושייה ,תקחורמו ההובג
ל כ ךשמ םיגלשה ידי־לע קתונמ "ריעזה
ם ירוביגה .דועו "הנחתב" ןידה אוהו ,ףרוחה
רפל■ ישפנ רשק םירושק ,םתביבסל םידומצ
ת בוגת האר) התוא םידימעמה םינטקה םיט
ת ומוקממ םתדירפ לע "שוריגה״ב םידליה
ק ר עודיה םש םוקמ לכלשכ ,םהל םירכומ
ה נממ גורחל םירוביגה לש םנוצר• ףרח .(םהל
־ ימי םה םהימי בור ,רתוי בוט םלוע לא
.םמוקמל םתוא םילבוכה ףרוח
יבמ ,ויתורגישמ ותריקע ,ומוקממ םדא תאיצי

ט לחומ קותינו ןורכיש ידיל בורה־לע ותא
ו ילא םוקמה ןמ האיציה .םימדוקה וירשקמ
ם היתומא רויבט לא םירבועכ םישנאה םירושק
, םייתסהל תבייחה םירוענ־תייזהל הלושמ

ת אצוה !ץראה לע רופכ :דלפלפא ןרהא *
.׳מע 1965 ; 149 ,״הדסמ״ דיל םירפוסה תדוגא
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ש פנהו ףוגה רהוטב המיגפ וא הבזכא הפוסו
ר חסמה תודוסמ" ירוביג ,"םירה לצ״ב השמ)

.("הנחתב״ו "ריעזה
והמ תויעב לא ונתוא םיעדוומ■ םירופיסה
ם דאה תוכייש—ומויקבו םדאה שפנבש תוית
, םילבכמ רורחישל ותהימכ ,הרבחלו םוקמל
ך יא ותדימע ,תינוציקה הרומתל ותולגתסה
. ונממ םילודג תוחוכ תוללותסה לומ םינוא
ה קיטמילבורפהמ רבחמה ררחתשה הרואכל
עבה וטשפוה השעמלו ,האושה תפוקת לש
ת ודבועה ןמ וררחושו ןמזה־ןב ןשובלמ תוי

ה וולמה הקעומה תשוחת .ונלוכל תורפומה
ו ז תא הריכזמ "ץראה לע רופכ" תאירק תא
ט בחתמ דלפלפא ."רבדה" תאירקל הוולתמש
אשהש אלא ,ימאק ידי־לע וחסונש תויעבב
ך כ־לכ תונבומ ןניא ולצא תוררועתמה תול
ייק ןהש הדימב) ויתובושת אל ףאו ןמצעמ
ן אכמו ,טפוש ומצע םש וניא דפלפא .(תומ
- םיה״ה הלילעה התיה אל עודמ םג ןבוי

ו ז תמגוד ,הירוגילאל וירופיס לש "תירוט
.ימאק לש
ר ואב דלפלפא לצא םיראומ םידחא םיניינע
ו תגצה ךרדמ תושקבתמה תונקסמה ,שדח
. תולבוקמ ןניא םידחא םירופיסב תואיצמה תא
דתש לש התומ" רופיסה יואר בל-תמושתל
ס ייגל האבה םיאפור תצובקב השעמ—"תינל
ה שירפמ הרייעה ,אבצל הרייעה יריעצ תא
ה דימעמו ,םפוגב םישולחה ,םילדה־ילד תא
ם ג רוטפל ידכ לכה השעיש ןלדתשה תא
ייעה לש הכרד וז התיה .תורישה ןמ םתוא
שכ םג תרזוח הרגישהו ,םלועמו זאמ הר
ם ירשע ,לשכנ ןלדתשה .הנתשמ תואיצמה
ר סיתמ וניא שיאו ,לבסל םינודנ םיינעה־ינב
־ ריה לש לצ הלעמה ,ןלדתשה דבלמ ךכ לע
ן עמל שלחה תברקהב םגפ היה אמש רוה
יסה לכ םידיעמ "םירה לצ״ב .םיקזחה םויק
- תוחוכ דצמ אובל דמועה ןוסאה לע םינמ
ו ב הלחש ,השמל תינפומ תעדה ךא ,ץוח
ר יצל השמ תכיפה .גיצנדב רקיב זאמ הרומת
ה וולמ תוערואמה לכ לוכיבכ םיבבוס וילעש
ה אושה ןמ—רקיעה ןמ תטלחומ תעד*תחםהב
ב ל־תמושת בסהל יואר .ץוחהמ אובל הברקה
- חתב״ב ומכ ,הז רופיסב ."עסמל תונכה״ל םג
ת וצרא לא ץראה ןמ האיציה תראומ ,"הנ

רכ ,תעדומ-יתלב החירבכ הקירמאכ תוקוחר
ת ייווה לא תודימצמו לועמ תוררחתשהל ןוצ
ר בודמהשכ ,"השיגפ״ב םג אוה ךכ .תדלומ
.לארשי-ץראב
ל ש םתוגהנתהב תמייק הניא טעמכ תועדומה
ל ש תויקוחה תא ףשוח רפסמה .םירוביגה
וסמו ירזכא ,דדובמו רכונמ םלועב םתואיצמ
ם לועל רזה תרידחב ךורכה ץמאמה בר .ןכ
ף חסנ אוה ,וז תואיצמל ארוקה רוחשכ ךא ,הז
יצמה ,ויארוק לע לקמ וביא דלפלפא .המע
ט עמכ השעמה-רופיס ,תירכנ וירופיס לש תוא
שקה ,םינפ-תלילע איה הלילעה ,םהמ רדענ
ם יקד ץוחהו םינפה תויושחרתה ןיב םיר
ת יריל הריצי לש בשוח־השעמ ,םיבכרומו

.הנינא
ם ירופיס ץבוקל רפוסה ףריצ םעט המ הומת
- בדהש ,"םיכומנה תומוקמב" תמגוד םישולק
־ תיבמ תלוספ תניחבב אוהו הבורמ וב תונר
.רצויה
א וה ץבוקבש םיבוטה םירופיסב ןפוד־אצוי

ם יפונ לע זמרמה ,"׳גרו׳ג־טנס ייאב" רופיסה
י רופיסב השדח הקיטמילבורפ לעו םישדח
ת ואיצמה ןמ חורבל הסנמ ורוביג :דלפלפא
ת רגסמ רוציל ץלאנ אוה םשו דדובמ םוקמל
ו זמ הברהב הנוש הניאש ,ומויקל השדח
.וירחאמ ריתוהש

.ז .א

דבעה
סב רעגניז-סיוועשאב קחצי לש לודגה וחוכ
יוואה ןמו הלילעה ןמ ול אב "דבעה" רפ
ם ימשונ רפסבש הרוש לכו ףד לכ .תחאכ הר
ארטו ילרוג בצע הגופסה ,תדחוימ הריווא
ארה םילמב רבכ הליחתמ הנורחאה וז .תויג

- ירצב םוי לש ותליחת" :ןמורה לש תונוש
ר ופיצ התוא רחשב-רחשב .התיה רופיצ תח
ה שקיב לוכיבכ .ארפ תחירצ התואו המצע
."העיגה החירזה־תעש יכ היאצאצל■ רשבל

: םוגרת דבעה :רעגניז־סיוועשאב קחצי •
1965  1 ,םעל הירפס / דבוע םע ;גלפ םייח
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, רחשה לש ותולגתהו שמשה לש התחירז
ת או הלילה לש וצק תא ליגרכ תולמסמה
ן תדיל—שדחה םויה לש עקובו הלועה ורוא
ן מ בלה דערג דימ .רופיצ לש ארפ תחירצב
ת ריווא ךכו .תובוט םירשבמ םניאש תותואה
ת ישענ רפסה לע הכוסנה הסוחדה תודרחה
ונה הרושל דע ,רתויו רתוי הצוחלו השובכ
ק ספ ןימלעה־תיב" :ולש ןורחאה ףדב תבק
ם ינברה אל ."רוהט תמו הידוהי איה הרשש
רפ אל ףאו ,אשידק־ארבח ישנא אלו ,וקספ
א וה ימו ידוהי אוה ימ ועירכה הלהקה יסנ
ם יעבוקש םה םייח םישנא אל .רוהט תמ
, םיתמה .רוהט וא אמט המר ידוהי אוה ימ
, םיקזוקה ידיב ןמזמ אל וטחשנש םיבר םהבו
. רוהט תמ אוה ימו ידוהי אוה ימ םיקסופה םה
ה לחה״ו ,םייחה ידי־לע לבקתנ םניד־קספ
."לולא שדוחבכ םוקמל הריהנ
. רפסה לכ לש ,םותימה וא ,היעבה ןאכ
ת וליהק רקחמש יד אל ט״תו ח״ת "תוריזג"
כהש אלא הניארקואבו ןילופב תומלשו תובר
שנה לש םהיתוחומל היבוברעו לובליב וסינ
ם לועה־ארובב ןוחטבהו הנימאה .םייחב םירא
ו לחה תוקפסו ,ורערעתנ םלוע לש וגיהנמבר
ל ש םימוחתה תא ובבריע שפנ־יעוזעז .םסרכל
ר ציו ער רצי ,רוסאו רתומ ,האמוטו הרהט
ו מיקהש םיקזחה םירכסה תא ופטשו ,בוט
ה לא תורוקממ .הנאתלו רציל תרוסמהו תדה
ה תסינש ,תיאתבשה העונתה ןכמ־רחאל הקני
־ שיטמו תוחולה תריבשמ היגולואידיא תושעל
 רזחשמ וזה הריוואה תא .םימוחתה שוט
־ ונמאה םיעצמאה עפשב רעגניז־סיוועשאב
־ אידיורפ םילכ םהב—ותושרל םידמועה םיית
־ שהל חילצמ אוהו—םיקהבומ םייאקפאקו םינ
.וננמז־ןב ארוקה לע התור
ת וחור םג ,ןמורב םילעופ םדא-ינב קר אל
ם ישנאל םיעירפמ וא םיעייסמ םיקיזמו םידשו
ם ירכינ םידירש ?הזב הז םתוא םיכבסמו

ם ירכיאה ברקב םימייק םיבכוכ-תדובע לש
וונתמ תינלופה הלוצאה ן םירצונה םינלופה
ן היסנרפו תוליהקה ינבר ,תירסומ הניחבמ תנ
ם יראותמ םהו ירסומה-יתדה םויז םהמ לטינ
לש דובכה .תפידרבו תינרמחה םתונטלתשב
ר יתסהש ,ארובה ידי-לע םלועה תרקפה ? םה
ה שגרהה תא םירצוי ,רחבנה ומעמ וינפ

ב צינ םדאה !ןייד־ןיאו־ןיד־ןיא לש המויאה
ל ש םיב עבוטו םיהולא אלל ולרוג לומ
ו ל התיה שמש תחירז לכ״ו ,הבזכאו שואי
ר סיי םנמא" ,ןכ-יפ־לע־ףאו ."םיימשה ןמ סנכ
ם פא .ונממ רינפ ריתסה ,וריחבחמע תא לאה
ת חתמש ירה ."ומלוע תא גיהנהמ לדח אל
ם ידחפ ,תוקפס לש תושקהו תורמה תופילקל
ו כותש ,הנומא לש ןיערג רתתסמ םיטבלו

ת א ,הברהב וא טעמב ,ןיזמ אוהו יח ונדוע
.ןמורה רוביג ,בקעי לש ושפנ
ב ולע לאימולש הזיא ונניא "דבעה" בקעי יכ
ו ליח לכ תא רסמש הבישי-רוחב תומדב
, שמחו־םירשע ןב אירבו הפי רבג אוה .הרותל
ת וקבאיה רחאל .םייוואמו םירצי אלמ אוהו

ל ש הבהאל התפתמ אוה וירצי םע תכשוממ
ת ווצמ .הילא רשקנו ,םירכיאה-תב ,הדנאו
ו מויק לעש ,ויחא וב ומייקש "םייובש־ןוידפ"
מס המכ) "דקרמ בד" לש ויפמ םהל עדונ
ה חוכב ןיא ,(•ותוחילשבו חילשב שי תויל
 תעד לע הרייגמ אוה .ושפנ־תבוהאמ וקתנל
א והו ,םירגה לע הרזג תוכלמה יכ ,ומצע
ה מצע המישמ איה .תודהיה יניד תא הדמלמ
עפ .ירכנה האטבמ רכוי אלש ידכ ,תמליא
ם עפ :תקעוצו התומליא לע תרבוג איה םיימ
, הלעבל ערהל הצור "ץירפ״הש הל המדנשכ
דלב השקמ איהשכ ,התומ ינפל הינש םעפו
ם עו ,ייוגה האצומ תא וליג היתוקעצ .הת
ר דגל ץיחמ "רומח-תרובק" תרבקנ איה התומ
ו קונית םע חרוב בקעי .תורבקה-תיב לש
ר זוח אוה תובר םינש רחאל .לארשי-ץראל
, שדוקה־ץראל ותשא תומצע תא תולעהל
ידבב תמ ומצע אוה .הרבק תא אצומ וניאו
ר וב םירפוחשכ .ינע ןצבקכ ,"שדקה״ב תוד
ת יב" יכ ,ותשא תומצעב םילקתנ ורבקל
. "ורדגמ םינפל הסינכהו הילא ברקתה ןימלעה
א לא לארשי רבקל הרש־הדנאו האב אל ךכו
.הילא אב לארשי רבק
, בקעי לא תכשמנ ,האירבהו הפיה ,הדנאו
ת א איצמי ידוהיהש השגרה ךותמ וליאכ
עיש תוברה תויחדה .התמשנל שורדה ןוקיתה
א והש ופוס .תוקיפסמ ןניא התוא החוד בק
ת או הירוה תיב תא תשטונ איהו ,הל הנענ
 הסנמה ,ידוהיה ירחא תכלוהו התדלומ-רפכ
-וסייבו בר ןמז .םידוהיה לש םמלועל הברקל
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ו ליא" .ותבהא םע בקעי קבאנ םילודג םיר
ה יה—רהרהמ היה—םירס וא םומ״לעב השענ
ח ינמ וניא "םדה חוכ" לבא ."לכל ץקה אב
ו יניעש המ אלא םדאל ול ןיא" ,רהרהל םוקמ
, רוכז" :וריהזמ היה בוטה ורצי ."תואור
ל א .ןילקרטל רודזורפ אלא וניא הזה םלועה
ד חא ןיע־ףרה לשב אבה םלועב ךקלח חפקת
א לו ,הילע םלוח היה ןכ-יפ־לע־ףאו "...הז
: םינשל הלצפתנ ותוישיא .ותוואת ונממ הזז
ו הדימעי אלש ,םיהלאה תא שקיב דחאה"
א למל רתיה שפיח ...ינשהו ,תונויסנב
ע לקנו לטלטימ היה ךכ ."ףוגה־תוואת רחא
ח ורה לע רשבה רבגש דע בטוק לא בטוקמ
ה שע זאמ .הדנאו לש השפנב הרשקנ ושפנו
ת לבק אלל הרשכ הידוהי התושעל■ ידכ לכה
ו תושעל ןתינ אלש רבד .םינברה ידימ רויג
- עבשה האמב ותושעל היה רשפא־יא וננמזב
ו לביק אל "םייוג״ה אלו םידוהיה אל .הרשע
שא הדנאו-הרש יבגל בקעי לש ונורתפ תא
ה ל ןיאש ,תיאליטרע המשנ הראשנ איה .ות
ה זב אלו םידוהיה לש םמלועב אל הזיחא
, התרפכ התיה אל התתימ ."םייוג״ה לש
ת רוסמה יפל האב "רדגל רבעמ" התרובקו

ל ע קלוח רבחמהש אלא .תינברה תידוהיה
— םנ ךרדבו ,תירוטסיהה תודהיה לש התעד
כמ אוה—ורפסב םירסח םניא תואלפנו םיסנ
ל ש ותועצמאב ,לארשי ללכל התוא םינ
.לארשי-רבק
ם ימאות רעגניז-סיוועשאב לש ונושלו ונונגס
ם יטפשמה .רפסבש הריוואה תאו חורה תא
ירחה .הנונשו הדח העבהה .םיכתוחו םירצק
ת ואמהמ ןילופ תודהי לש תילוסליפה תופ
יב רבחמה לש ותביתכב הל האצמ ופלחש
ם ימצמוצמ םירבדה .םיירוקמו םיינרדומ םייוט
ם הו ,םלוא לש וחתפכ בחר םנכת ךא םיטעומו

־ ימרז .ןוימדה תא םיביחרמו בלה תא םיבוש
ר פסב וגזמתה תובר תופוקתמ םיבר ןושל
־ יכרעמ עיבמה ,אלפומ הבכרמ־השעמ ללכל
. םינש־תואמ ינפלמ "םייוג״ו םידוהי לש בל
רה םלועל ארוקה תא הריזחמה איה ןושלה
פמה םדה רוזחמכ הומכו ,םוקמבו ןמזב קוח
.הריציה יקלח לכ תא ליע
, רוקמה ןמ וז ןושל םגרתל היה לק אל יאדו
ל ע ןה תיבחה לע ןה רומשל חרכהה ללגב

א וה *:א ,המישמב דמעש ,גלפ םייח .ןייה
קעב ךלהו תונוש תופוקת לש ןושלל קקזנ
ע ייתסנ אוה .ופלחש םינמזל רבחמה תוב
ם ידיסח ירופיס ,םיארי־ירפס לש םנושלב
ם וגרתה תא ךופהל הכזו ,םינבר תורפסו
.רוקמל

.פ .י

לודגה עסמה

ד שאכ ,1936־ב .דרפסב דלונ ןורפמיס ה׳חרו׳ח
ת רבחב ,עיגהו ותדלומ תא בזע ,13 ןב היה
ד בע 1939־ב .דנלוהל ,םירחא שפוח-ימחול
ת ונושארה המחלמה תונש .תפרצב רוגל
ה יפוסוליפ דמול אוהשכ זיראפב והואצמ
943 1-ב .תרתחמה תולועפב ףתתשמו ןוברוסב
וע ,הלועפ־יפתשמ ידי-לע ןמטנש חפב דכלנ
־ קב םירחא םייטילופ םיריסא םע חלשנו הנ
ובה לע הנמנ אוה .דלאוונכובל תומהב־הר
ש וביכה םע .עסמה רחאל םייחב ורתונש םידד
ת וחרזאתה יישקב לקתנו ,ררחוש יאקירמאה
ו תיב תא הנב ,חרזא ךפה רשאכ .תפרצב
ה מחלמה רחאל הנש הרשע־שמח ?תפרצב
. "לודגה עסמה" ,ןושארה ורפס תא םסריפ
ת א םגרית ךכ־רחא .רוטנמרופ־םרפב והכיזש
ק וסע אוה םויכו ,תיתפרצל "םוקמה־אלממ"
למ ותלילע זכרמבש תידרפסב רפס תביתכב
.דרפסב םיחרזאה־ת טה
ע ודמ ןיבהל עייסת ילוא הרצקה היפרגויבה
ם ינש הרשע־שמח בתכנש יפכ רפסה בתכנ
ר ואית—ותלילע זכרמב :המחלמה רחאל
ולש השעמה-רופיסל ? דלאוונכובל עסמה
ת וחישה יעטק—דיתעלו בורקה רבעל תוח
צאיצוסא רפסמה-רוביגב םיררועמ תוארמהו
מה רואית .עסמל ומדקש תויושחרתהל תוי
ץ לאמ םייתסנש רחאל הנש הרשע־שמח עס
ו השמ רפסלו םעפב־םעפכ תוטסל רבחמה תא
־ חישה רחאלש םימיב ,וירחאל םייתנשה ןמ
ה לילעה תא םיווהמ ןמז-ידבר השולש .רור

: םוגרת ?לודגה עסמה :ןורפמיס ה׳חרו׳ח *
?  1965 ,תפיכוד / םילעופ תירפס ;ידע ןר

.׳טע 237
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א לממה ,דחא רופיס ידכ הב םירזתשמו
חמה ימצעל ביצהש המישמה תא וז ךרדב
ת וסנלו עסמה תוערואמ תא רזחשל :רב
.םחקל תא ןיבהל
ת ונבל ןורפמיס הסינ המחלמה רחאלש םינשב
א יבהו׳ השא אשנ ,ילמרונ םדא ךרדכ וייח׳ תא
ם ות םעש ומצע לע דיעמ אוה .םלועל םידלי

, ויתורוק תא רפסלו בותכל הסינ המחלמה
ט רפ לכו ונממ םילודג תוערואמהש שח לבא
גרתה לש םילג ופיצמ תויושחרתהה יטרפמ
ל א הבישה .החוכנ הכרעה םיענומה תוש
, םינשה לכ חונמ ול ןתנ אלי ורכזש ,עסמה
י ידידי תאו וינב תא ףתשל ידכ םג האב
ו יארוקש שארמ׳ עדוי אוה .ויתויווחמ והשמב
א והו ,ךוותב ויהש םתואכ שוחל ולכוי ול
ן נובתהל םהל רשפאי רפסהש ךכל הפצמ
ח ילצה ןורפמיסש קפס ןיא .ץוחבמ המיאב
ו מצע דימעה םיעדוי-אלב וא םיעדויב .ךכב
ג וחה לע םינמנ םניאש ,ויארוק םוקמב
־ וסנבו ,תונחמה ידירש וידידי לש םצמוצמה
יס תא רפיס םתגשה לובג המ רעשל ות

.ורופ
שה םלועה־תמחלמ םניינעש םירפסב ארוקה
ת ועווזה ירואית רחא ףחסנ אוה םעפ אל הינ
- ורדסמ קלח ויה וליאכ ןמע םילשמ■ אוהשכ
ת מרוג הקינורכל תועווזה תכיפה .םלוע־לש
ל ש הכרעהה תלוכיב תמגופו םישוח־תוהק
ע סמה רופיס דצב איבמ ןורפמיס .תוערואמה
ם ינשה ןמ תויושחרתהו תויומשרתה יעטק םג

.רורחישה רחאלש םינשה ןמו ול ומדקש

ת דחוימ הטלבהל עסמה יעטק םיכוז ךכ ךרדב
ל ש םיאיבל ארוקה תא הלעמ םתאירקו

ה ייה בוליש לש וז ךרדש םג־המ ,שוגיר
ר יפיסבש תישיאה המינה ףוריצב ,רבעב
ק רש ןומא ארוקב תררועמ ,תורוקה ךשמה
ן נובתהל ןתינ ךכ קרו ,םירבדה ועריא ךכ
.םהב

ה חישה יעטק םיאבומ עסמה רואית זכרמב
ה דשה-ריע דילי ,רענה .רימסמ רענה םע
ט עמ ריעצ אוה ,ימיטפואו םימת ,תיתפרצה
ר פכמה .עסמלרבכש רחא ךורכו רפסמה ןמ
ה אב הליחתב ן החיש רושקל םילדתשמ ונכשו

ם אש םהל ירב ן המונתמ םררועל החישה

־ יש .וטטומתיו םתרכה תא ודבאי ,ומדריי
נה ז הקומע תורשקתה תוכפוה בגא־לש־תוח
ף ייע רפסמהו ירטיב־רשוכ לעב וניא רע
צוי םשו־הפ םירמאנה םיטפשמה ךא ,רבדלמ
ת לוכי .תיימל ךרדב הקומע תודידי םיר
ת א טעמב הליצמ והער םע שיא תורבדיהה
ת מחמ ומרגנש םוטמיטהו ןויהקה ;םהינש
ם ישנאה בורל ומרג קנחמהו אמצה ,בערה
ד פסמה .הליחתכלמ םהיתונותשע תא ודבאיש
ד ע טעמכ דמעמ םיקיזחמ רימסמ רענהו

יברה םויבשכ ,תונורחאה תועשב קר .ףוסה
ם ילפונה םה םיברו היסומלרדנא תרצונ יע
ורזב רענה עו1ג ,םיתמו םיקנחנ ,םיפלעתמ
.רפסמה תוע

־ ריהה ןמ ,תויצאיצוסאה יעטקמ ,תוחישה ןמ
־ מיס לש ותומד הלוע השעמ-רחאלש םירוה
ס פתיהל ידכמ ריעצ היה 30-ה תונשב .ןורפ
י רה ינש דצמ ךא ,תילאמש היגולויזארפל
ת ובבר לע הנמנ ותויהמ ,הלוג רענכ ויתויירות
ה פוריא־ברעמב םידדונה תדלומ-ילב־ינב
פה ,ימורדה וגזמ ןכו ,ינמז טלק מםשפחב
א וה םזישא׳פב קבאמהש ,תוריח־םחולל והוכ
ש רוד וניאש וילאמ־ןבומ תניחבב ויבגל
.יגולואידיא קמנה

. םדא־ינבב ןורפמיס לש ותוננובתה הקד
ם יבצמב שח אוה הליגר-יתלב היציאוטניאב
ם ריכהש םישנא םייורש םהב םיחונ־יתלב
ה ידוהיה השאה םע השיגפה) הפוטח תורכיה
, דולב טנדוטסה תשרפ ,יאזיראפה בוחרב
א וה .(דועו ,הינמרגה דירגיס םע השיגפה
, שיא םוש לש ותוגהנתה תא טפוש וניא
ר ומשל םיחילצמה הלא םע ההדזמ אוה ךא
ת א ךירדמ ףא אוה) תע לכב שונא־םלצ לע
ד מעמ קיזחהל םדא יושע דציכ םיארוקה
.(הלאכ םיאנתב

ל ש תבכרומה הקינכטל קקדזמ אוהש ףא
ת ורמלו ,ןמז לש םידבר השולש בובריע
ת ביתכ םע קרפנש* ,םוצעה ישגרה חתמה
ל ש ומוגרית .תקתרמו הרורב ותלילע ,רפסה
ה אירק לש השוחת ארוקל הנקמ ידע ןר
.רוקמה-תפשב

.ז .א
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ר אתמ הב׳צא אוני׳צ ירגינה רפוסה לש ורפס
ר פכב םודקה יטבשה רטשמה תוטטומתה תא
צונה תוברתה לש םתרידחמ האצותכ ,ירגינ
 לש םהייח .יטירבה ילאינולוקה ןוטלשהו תיר
ר גינה תודג לע רשא םייביטימירפה םיטבשה
גמ .היצזילאידיא םוש ילב םירסמנ ןותחתה
: תנווכמ תיטסילאיר איה רבחמה לש ותמ
י נפל תואיצמב ויהש יפכ םירבדה תאלעה
 לש תירפכה הליהקה .דבלב םידחא תורוד
- וא לע ,םודקה המויקב הכישממ טבשה-ינב
מהו תלבוקמה התוברתו יתרוסמה הייח־חר
ם ילאה ןחלופ ביבס תזכורמ תוברתה .תשדוק
עיב םינכושו ריוואה תא םיאלממה ,תוחורהו
־ תונברק םג ללוכה ,ןחלופה .םיכומסה תור
ם יטבשה ינב לש םדחפל הבוגת שמשמ ,םדא
ם ימוצעה עבטה־תוחוכ לש םתוללותשה ינפמ
ינו םיגהנמ דילוה םייחה־ןויסנ .םיירזכאהו

שנה ,ורבחל םדא ןיבש דובכ-יררועמ םיסומ
ם ירסמנו רפכה ינקז ידי־לע תונדפקב םירמ
ם ויקה לע םיקודב הרימש־יעצמאכ רודל רודמ
ת חא עבצא םא" .ללכהו דיחיה לש ףתושמה
, "תועבצאה ראש תא םג םהזת ,ןמשב הלבט
ט בשה־ינב לכש ןורקעהו ,דהא לשמ רמוא
. העפשההו חוכה אולמב לעופ הזל הז םיברע
ם לוכבו רפכה ינב ידיב םייוצמ■ םילשמ הברה
ל שו תוכילה־םעונ לשי הבר המכח הנומט
שמה תנווכ .ורבחל םדא ןיבש תובוט תודימ
ם ינורחאה תורודה תא ךנחלו רשקל איה םיל
. םינושאר תורוד לש םנויסנו םתמכח רואל
ר בג ,ווקנוקוא רפכה ןב אוה רופסה רוביג
ו יבא .הביבסה לכב דבכנו דימאו ץימא ,קזח
ל לושמו ינע ,ויפאב שלח שיא ,תעד-לק תיה
א בסל המוד רוכבה ונב .יתרבח דמעמ לכ
א רוק ויבאו ,תוכרהו תושלחה ויתונוכת לע
ד בכנ דמעמ ול היה אלש ,באל זובה .השא ול
בח הדמעל עיגי אלש ,ןבל געלהו ,ותליהקב
ל ש ובלב וסינכה ,לדגישכל יהשלכ תיתר
ו ייחב ירקיעה םרוגכ דחפה תא ווקנוקוא
ם חוכש—ןבה יכיבסתו באה יכיבסת .םיימינפה
, תוברת־ישנאכ םיביטימירפ ,םיבר יבגל הפי

חי ןאכ ורבח—תרחא תשבי לכבו הקירפאב
ת א ברקלו רפכה ןב לש וייח תא ךבסל ויד

א והש ,ימצעהךוחטבה רסוח .תע-אלב םצק
ם יטושפה םיטבשה ינב לצא לבוקמו םייק
ש יאה לש םייחה־תאנה תחת רתוח ,רתויב
ו תרובג־ישעמ לכש ,שלח שיאל וכפוהו קזחה
ר חאל .תובורמה ויתושלוח לע תופהל םיאב
, םירצונה םירנויסימה ירחא ךשמנ ונבש
א וה ,היסנכ םוקמב םימיקמו רפכל םירדוחש
ד חא ןכ־ירחא גרוה ףא התסירהב ףתתשמ
ש נועהו טפשמה דחפמ .לשומה לש■ ויחילשמ
ם לועה ןמ רטפנו תעדל ומצע דבאמ אוה
ם אתהב ,בלכ־תרובק םנמא רבקנה ,רוביגכ
ץ ק םימשה םישנא יבגל טבשה תרוסמל
.םהייחל
ם ירבג ,טבש-ינבו םינקז לש תובר תויומד
ת ויביטימירפהו ,רופיסב תוראותמ■ ,םישנו

ונוכתב ללכ תעגופ הניא םהלש תיאקירפאה
וטה תויתרבחה םהיתודימבו תוישונאה םהית
ר יכזמ םהלש ינחלופה יווהה .תוערהו תוב
ה ארנ .ך״נתה ןמ םימיוסמ םירופיס וליפא
, הווהבו רבעב אוה דחא יביטימירפה םדאהש
ה לודגה ותלעמ .םינמזה לכבו תומוקמה לכב
ד ע־ישנאל רעש ונל חתופ אוהש רופיסה לש
ידמה התוריח ינומעפש העשב הקירפא לש
ם ירנויסימה .הבר הכ המצעב םילצלצמ תינ
ת ירצונה םתבוח תא ,קפס אלל ,ושע םירצונה
ם זיאיתונומה תא םיטבשה ינבל ואיבה רשאכ
ה יה הרבסהל רתויב השקה רבדה) ירצונה
־ יוביר תמועל ,דיחיה לאה לש שולישה ןינע
פמ םתוא וררחישו (םיאקירפאה לצא םילאה
ת א רשע דימת אלש אלא .תוחורהו םילאה דח
. תירצונ תונלבסבו תלוזה־תבהאב םתבוח
: םירנויסימ לש םיסופיט ינש הלעמ רבחמה
, חור־ךרואבו תונלבסבו הבהאב לגד דחאה
- ינב ברקב תורצנה תא רידחהל חילצה ןבאו

ה דמע אלו ךרדה ול הצא ינשה .םיטבשה
ארטה ךוסכיסה תא םרגש אוהו ,ותונלבס ול
ו יזמר .םיטבשה ינבל לשומהו■ היסנכה ןיב יג
נולוקה ןוטלשה לע רבחמה לש םייתרקבה
ם ייביטימירפה ויניתנב הארש ,ילגנאה ילאי
.דאמ םיעונצ םה ,דבלב יטסירולקלופ םרוג

רת !היפואומואב תלופמ :הב׳צא אוני׳צ *
ם ע ? שד .א ידיב ךרענ ,ןוסקילז םירמ : םוג
.׳מע 160 ן 1965 ,םעל הירפס / דבוע
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ם יעצמאב—שרופ אוהש רפסה לש ושודיח
ה בחר העירי—רתויב םיינוכסחו םיטושפ
ם ינתשמה ,הירגינב טבש ייח לש הפיקמו.
וחה תירצונה תוברתה לש החוכמ םיכלוהו

.םכותל תרד

רפוק לחנ

ם יבשיתמה ינושאר לש הקומעה םתשגרה
ם השמ רתוי םייחה יכ" התיה הילרטסואב
ן יב קבאמ םה ירה םדאל םדא ןיב קבאמ
ם יבשיתמ לש םכרד וז ,ןכאו ."רבדמל םדאה
ן ושארה םקבאמ :השדח ץרא לכב םינושאר
, הקוחרהו הבורקה המדאל םדאה ןיב אוה
ל ודגה םלענה חוכב ותכשומו ול תמסוקה
ם ימרוגה דחא םלועמו זאמ היה הז יוריג .הלש
ו פחדו םבשוממו םתיבמ םדא-ינב ואיצוהש
־ אלו השדח ץרא יוליג םשל דודנל םתוא
ם הייחב םיבדנתמה ומליש םעפ אל .תעדונ
ת ורוק ןכמ־רחאל ועדונ םאו ,םתזעה דעב
. אכדמו םוגע רופיס הז היה םינורחאה םהימי

ר וקה ,הלצהל הוקת לכ רסוחו׳ תודידבה
ה מויאה השגרהה—לכה לעו ,אמצהו בערהו

ת א וכפה ,םדאמו לאמ םיבוזעו םיחוכש םהש
י דיב םהל המרגנש הידגארטל םהייח ףוס
, סליוו קרב תחלשמ לש הלרוג היה ךכ .םמצע
, ןופצל םורדמ הילרטסוא תשבי תא התצחש
ל ש ורפסב ראותמ הרופיס .הנש האמ יגפל
."דפוק לחג" ,דהרומ ןלא
ת שרפ תא רקחש ,ילרטסוא יאנותע ,רבחמה
ושקה םיברה םיכמסמה תא קדבו תחלשמה
. השעמה־רופיס תא רזחיש ,היתולועפב םיר
, תחלשמה יפתתשמל שידקה הבורמ■ בל־תמיש
חאו הנוגראב םיברועמ ויהש םישנאל וא
ו יה םיפתתשמה לכ אל .היתולועפל םיאר
־ בימב דומעל םירשכומו םדיקפתל םימיאתמ
ת ורמל תאזו ,םמצע לע ולביקש םישקה םינח
ו רחבנ םיבדנתמ תואמ-עבש ךותמש הדבועה
ה רומחהו תינדפקה הריחבה .דבלב הרשעכ
, תקפסמ תרושקת רסוחו תונבה־יא הענמ אל
נאה ןמ קלח לש תוישיא תונוכת ללגב ןה
־ ףותיש לש התואנ הדימ רסוח ללגב ןה םיש

ימ רשא םידחא ויה םתמועל .םדצמ הלועפ
ם ימיה ןחבימב ודמעש יד אל תובוטה םהיתוד
ל כב ולגתנ ףא אלא םהילע ורבעש םישקה
ה ל לגוסמ םדאש תימצעה־הברקהה תראפת
ן וגכ םישק םידיקפתבש אלא .ורבח ןעמל
נאב היה יד אל תחלשמה לע ולטוהש הלא
ל כהש היה חרכה ןאכ .דבלב םיבוט םיש
רע וירבח לכש ,תווצ לש ילוע םהילע ולבקי

ם ימדוק ורבח ייח דחא לכו הזל הז םיב
- שארב חרכה היה ךכמ תוחפ אל .וייחל
ל ע דוקפל קר אל עדויה ,םיאתמ תחלשמ
ד חא לכ דימעהלו םנגראל■ םג אלא םישנא
ם רקיעב ויה תונולשכה .יוארה ודיקפתב םהמ
ל כ .תחלשמה ירבח בכרהב ,ישונאה םוחתב
יר תחלשמב ויהי הכרד תישארמש םרג הז

ם השכ הנממ ושרפ הירבחמ קלחו ,םינדמו תוב
.םיבזכואמו שפנ־ירמ

י נגראמ .םירחא תונולשכ םג ויה םלואו
ה יתולועפל םידרחו םירע ויה אל תחלשמה
ם ירבדה תייאר .םהמ שרדנש לככ התחלצהלו

יצמה תייארמ דאמ הקוחר התיה ןרובלמב
ד שה היכרדב הדנו-הענש תחלשמה לש תוא
ת ישעמה השיגה .הילרטסוא תשבי לש תוממ
ל ע ורמשש ,השעמה ישנא לש תיביצקתהו

ה דמע אל ,תואצוהה לע ודיפקהו תונובשחה
ב ל יוליג לש זעונה השעמל םחי םושב
ה פונ היה רתויב לודגה לושכמה ךא .תשביה
: דחאכ רבדמ-אלו רבדמ היהש ,ץראה לש
ורעו תועבג ;רב-יחרפ הטועה הממוש המדא
חמה ז ץצח ינבאו םיעלס ,תונופטש ימר םיצ
ן יב םיקחרמה .רתויב קיצמה היה םימב רוס
ך א .דאמ םילודג ויה תויעבטה םימה־תוכירב
ק ורי :ירמגל רחא ףונה היה םימ ואצמנשכ
ישע היחמצ ,סוטפילקא יצעב עפושמ ,ולוכ
ט יט הסוכמ התיה המדאה .םירפיצו םיגד ׳הר
ת כילה לע ודיבכהש ,תודח םינבאו השק
ה תיה ףונה לש תוינוגדחה .םילמגהו םישנאה
, לימ ירחא לימ ,העש רחא העש" .הדירחמ
: ךינפל ערתשמ רושימ ותוא ןמז ותוא לכו

.תמאב בושח םוקמ םושל עיגמ ךניא םלועל

ל חר :םוגרת *רפוק לחנ :דהרומ ןלא *
ה ירפס / דבוע םע !רוחיש לאומש ,דיבר

.׳מע 1965 ; 216 ,םעל
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כומ תופייעה .םלועה םצמטצמ הלא םיאנתב
ע קרקה .בצקה לש םומעה ץחלה ידי-לע תער
ו חינהל ךילעש קחרמ ךא אלא ,עקרק הניא
ה ערפה לכ—הכילה לש וז המדרתב ...ךירחאמ
."ץמאמ איה הבשחמל הקיז לכו ,הזיגרמ
־ זוחמל ונגסו תחלשמה שאר ועיגה ףוסבל
ם יל תכפשנה הלעת דיל ודמע םה .םצפח
א לו ,הילרטסוא ןופצבש היראטנפראק ץרפמב
ץ מאמ דוע תושעל םנוזמו םחוכ םהל ודמע
ן אכו ,רוזחל םהילע היה וישכע .םיל עיגהלו
ה כירצ התיהש הצובקה !תולקתה לכ ולגתנ
ם וקמה תא הבזע םבושל רפוק־לחנב תוכחל
ש יאה .דוע םתא השגפנ אלו םדוק דחא םוי

תה םילמגו ןוזמ תפסות איבהל ךירצ היהש
. רוחיאב וכרדל אציו הקפסאה םוקמב בכע
 לש הלרוג תא וצרח ולאה תולקתה יתש
: םדוק רבכ ותמ הירבחמ המכש ,תחלשמה
, תחלשמה-שאר—קרב ותמ הרזחב ךרדב
ב ער לש םימויאו םישק םיאנתב ,וינגס סליוו
.תוחוכ־תסיפאו

.פ ?

לוחי טקש תימי

ה צצה בגא .ךכב־המ־לש םילע רורצ ,הרואכל
ח צמ ףיעזהל וליפא ילוא התא יושע הנושאר
: רמולכ ?השוע וז המ החמשל :ההימתב
ך ורכלו■ איצוהלו חורטל םירבדה־לעב האר המ

ם הש ,גלשכ חצו ןבל ריינ לש םידומע 36
ם לוכ־לכו ,"וטינ" םידומע 25 קר השעמל
ן אכ ןיא םולכ ?דוע אלו ריש םינשו־םירשע
ו תואל ,םוסריפ־תוליהב התואל תפסונ המגוד
- קרס־ייוליגש ,םיליחתמ םירבחמ לש רצי־זחפ
ת א אלמל ,םתסה ןמ ,םיברמ םהלש רסובו
חמב םינמסרכ ראשו םירבכע לש םהיסרכ
ת אצוהל םיספתנה םיל״ומה טעמ לש םהינס
?תאזה ץראב הריעצ הריש
, תוחפ הפוטח ,הינש הצצה ץיצמ התאשכ לבא
ה תא ךכ־רחא .טעמ ררקתהל הליחתמ ךתעד
וש ,שממ לש האירק םירישב אורקל ךשמנ
חר תדימ הלגמ ,םמוצמיצו םטועימ תא חכ
ת ומי ןתואש ךפוסו .םהב שיש תואלמו תוב
ך יניעב תולושמ (!תיאווש אל ,החותפ ד״וי)

ה תאש ,וז היכנוקכ ,בטומ ,וא !לודגה םיכ
־ יכדו םי-תיימה עמושו ךנזא לא הכימסמ
.וילג
, ןוחמש־ןב לאירבג לש לוחהו טקשה תומי

בב וטע־ירפמ תוטעמ אל םינש הז םסרפמה
שונ ,(ןללכב "תשק״ו) תונוש תויתורפס תומ
ה יפוח לא ןנער שודיח לש ךפונ ןהמע תוא
ש יקהל השק םג םאו .תירבעה הרישה לש
ו לש היפרגואיב־וטואה לע הלא ויריש ךותמ
ה שק אל ירה ,(הברה ןאכ בושח הז ןיא םג)
ת ופקתשה לע עיבצהל (ילוא ,בושח םג ףא)

־ ןב ןכש .םכותב ולש "היפרגואיגרטוא״ה
ו ב רכינו ואצומב יאקירפא־ןופצ אוה ןוהמש
־ רצ תוגה-תובדתו הריש-תוברת גופס אוהש
ם היתותוא םינתונ הלא םינותנ .תינרדומ-תיתפ
־ םי יפוא תלעב איהש ,ותרישב םינינרמה
ה דוחיי רקיע הזו ,המתוח הז .קהבומ ינוכית
.םויכ תירבע םיבתכנה םירישה ללכמ
יא לש ןינע ןאכ ונניא הז ינוכית־םי יפוא
א וה ןיא ףא ,שפנ־תאשמ לש וא היגולואיד
ם יגשומבו תומשב ףונפינב ויוטיב לע אב
ם יה תוצרא לש היפרגואיגה ןמ םיחוקלה
ן ווי ,ןענכ לש היגולותימה ןמ וא ןוכיתה
י מצע ,יתוהמ אוה הזה יפואה .אל .אמורו
ך כ ידכ דע ,תאזה הרישב יעצמא־יתלבו

- םי" םיירוטסיה־םייפרגופוט םיזמר הלא-יאש
ן יעה תא סופתל ידכ םהב ןיא "םיינוכית
ה מירזה תשגרה תא עירפהל וא דחוימב
ת ועפשהש ךכ ידכ דע !תיטנתואה תיתייווחה
ן ו׳ג ןס לש וז ןוגכ ,הב תורכינה תומיוסמ
ה עימט ןאכ תועמטנ ,ירלאו לופ לש וא סרפ
...הברק לא ואב יכ עדונ אלו—תינאגרוא
־ טנש ךכב קפתסנ ,וז תיפררפיר המישר רדגב
ל ש חקרה־ןיימ תויפכ המכ ארוקה תא םיע
: 14 ׳עמ טועפ ריש ,לשמל ,הנה .ןוהמש־ןב

ר מתה תופכ / .ףפוטצמ ינא / ,ףנטצמ ינא
/  .םיבלול תושענ ירועב החוורל תושורפה
ם יעלקנ הררב וטשש םיכוראה םיעוגעגה
ת ורכל הצור ינא ,יתדלי / .הדח ברחל יב
.ךלש הרעש לכב תוקומע תוליחמ

יש) לוחו טקש תומי :ןוחמש־ןב לאירבג ♦
.׳טע 1965 ! 36 ,תורפסל תורבחמ ! (םיר
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: 17 ׳עמ ,ןטנטק אוה ףא ,דחא דועו
ם ותר בכר / ילע הדרי ן ךיא .םילאל הדוב
י תפשש / .השאר לע / םיברועו׳ םירוברבל
י די לובמ / .היסורבמא ידשו ן .הל רטקג
.הווג לעמ םילגה ףצק תא / ץחור

, רתויב תזכורמ—דבלב תחא "תיפכ" דועו
ס סונתמה ףוריצה תא תללוכ איהו—המודמכ
:ולוכ הזה םירישה־ץבוק לע

י תיאר / וזחב חתפש ןטקה ןולחה ןמ
מאתמ םירפיצ יצלחופ / לוחו טקש תומי
יתע תוניפס / םיגד ירומיש / רישל םיצ
/ / םירמגנ םיליבשו / םי תושפחמש תוק
ש ח ינא / םירתה תא דירוהל רהממ אוה
דמה תא ךישממ אוה תועבגל רבעמ יב
/  םירפיצ םיעדוי אלש םיימש ויניעב / רב
ו לוקב / םימ ועדי אלש םילחנ ופוג ךרואל
/  םיאל םילמג תובקע םיסדהמ עמוש ינא
ו פוג לוח / ויתורעשב תבשונ הניא חורה
( 28 ׳ע) .וב ןיא םיפדצ וליפא / תמ

ל ש וז תתמ לע הנכ הבוט־תרכה ךותמו
ה ב םוצמיצש ,הב תמאו הב חוכש הריש
א לו קפאתהל םילוכי ונא ןיא ,הב תוקמעו
ר ישמ םויס־יתב ינש דוע ,חוניק םשל ,איבהל
:(32 ׳ע) ףסונ דחא

/  .הממד / .םיבשע הלעה ונביבסמ םיה
ש ופת יבא יכלמו םינשי םלוכ םילבוחה
11 .םלוח אוהו ויפערשב
/  .בלחו םיחרפ לש רוהט רוע .ידלי .יבא
ת עשב / הדאמ הלוחכ ראב לש םוסק לוק
־ זאהו המלחאה םדואה תודגא תא הקיתע ןיי

.דגרמ
.מ .כ

םירמ־תב יריש
י גפב ביצה םירמ־תב דבכוי לש היריש רפס
ו עימשהש םיחבשה :השק היעב בתוכה
א ורקלו רוזחל ילע ופכ ינזאב ויתודוא-לע
ו ליאו ,ידיב תועטש ששחמ ,בושו בוש וב
ו פטשו ואג ךכ וב יתארקו יתיברהש־ לככ
גרה ,םיצפחה .ךכ-לכ תובורמה םילמה יתוא
ם ילמה-תשר דעב טלמנ לכה—םדאה ,תוש
ת א אוצמל ידיב הלע אל יתיסינש לככ .וזה
ש קבמ ונתאמ דחא לכש תא ,יתשקיב רשא

ל ש וז םיאפר*םלוע ךותב ,הריש וארקב
.תושטשוטמ תוילולימ תויוהמ

. הטשפה לש הריש איה םירמ־תב לש התריש
, ךייחמ חצנ יא" איה ,לשמל ,הלש זיראפ
פחנ םיעגר—םירשונה וילע/ערוזו אטחתמ
ה אג תוריח לא" דועצל תאצוי המא ."םיז
באה ."תועמדכ םינגור םימחר לא/רעצ לש
ל ע םיבורמ םייוניכה .הפיכב לשומ יטקרטס
ת ולקב םלקדמ ,ךכ-לכ "יריש" לכהו .תושגרה
פומ תויריש תויוהמב קוסיעה שרושב !וזכ
- אפה ,םתסה־ןמ ,חנומ ךכ-לכ תוללוכו תוטש
־ י׳צר ותוא ,תיסורה הרישל ינייפאה םות
חרה תיסורה המשנה" לש שגרתמ ביטאט
ו לוכ םוקיה ויבגלש ,תירבע הרודהמב "הב
. שפנה־תובהלתה לש היצקייורפ אלא וניא
" םימלוח" ,"םירכוז" םיימשה ,הדשה ,םיצעה
הו ,םדאה םע חחושמ עבטה ."םיבבודמ״ו
. עבטה לומ םינואדיא ,דימת םעפנ ,םדא
:ומכ תורוש ןה הזכ שפנ בצמ לש הדלות

ו ניא אוהו / ןיעה בהלו םינ אלא וניא אוהו
־ ןיא תלחות/רעסנה בל תולכו יכב אלא
ף ס לע ההימכ רמז / ,ןיאמ-יא שואי ,םש
.רתפנ אל םלוע

י נפב רגוסמו־רוגסה םולע ,"רתפנ־אל םלוע"
וע ,םישטשוטמ םימצע לש םלוע ,תררושמה
ות" ,"חצנ" לש תונוסרפ סלכואמ ולוכש םל
־ הל״ו "לובג ןיא ףס לע לכב רשוא" ,"תלח
ד ימת תיארנה לבת ."םיכשמתמ םיקחרמ תוב
ה אב אלש תוקקותשה לש תועמד קודל דעבמ
ם צע םושל ןיא הזכ םוקמב .הקופיס לע
ו תרוצ ץפח םושל ןיא ,םירורב םירומגו ק
ולש ,ןוגינכ םירה" זא םיכפוה םירהה .ולש
פנ אל לרוגכ עתפל םימומע / ברחכ םיפ
ף דכ / תרפסמ הרעסכ ,הפוסכ םיאג / רת
ת ויהל זא ךפוה םלועה ."לארשי ימי-ירבדמ
.תוללכה לש םלוע

ם ירמ-תב תריש לש םיירקיעה הייוקיל לע
ם ירישה רוזחממ ו״ט ריש ונדימעהל יושע
ת כשוממ הלחמ רואית ורקיעש ,"ןויאר"
ת יבה הזו .םילוחה-תיבבש ילוחה תריוואו
: ובש ןושארה

, םילעופ תירפס ;םיריש :םירמ תב דבכוי *
.׳מע 318 ז 1963
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ם יפקתשמ םינפ/.ןבולו הממד קר .הממד
ם ולחכ / ,תבשחמו רויצכ םיגונע / .םינפב
.םינפבמ םירבד

י דמל תילאנאב הרימאב ,אופא ,חתפנ רישה
ה רוצה בקע הדימה לע רתי תיתמארדו)
 הממד קר----------הממד :לש וזה תיתזרכהה
: הנושארה הטשפהה ,ךכ־רחא דימו .(ןבולו
ו א (?) גונע אוה רויצש ומכ םיגונעה םינפ
( ?הבשחמ ילוא וא) תבשחמ־תכאלמש ומכ
ל ש םולחכ םג םה םינפ םתואו .איה הגונע
ה ילאירה םלוע לכל רותיו הזיא) םירבד
, דציכו .הקווד םינפבמו (י ׳םירבד׳ הזה יוטיבב
ם ולחל "םירבדה" םילוכי ,רבד לש ופוסב
:אבה עטקבו ?םינפבמ

- אומו םיילוש גונע / דרווה קר ןחלושה לע
ו מולח ןוגי/תרהרוהמ המגעב הגהמ/םד
.םעפנה

ך רוצל ."םדאומ" אלא םודא וניא דרווה
. םימצעל תושיגר־יא וזיא ךא ,יאדווב ,זורחה
א וה ,ומצע תא לואשל ארוקה בייח ,המו
ה מגע" ,דרוול ,ול שי דציכו ?"םעפנ ןוגי"
המ" אלא "הגוה" וניא הב רשא ,"תרהרוהמ
, דיחי ילאיר םצע ,דרווה םג ?הקווד "הג
ת יבבו .תפחוסה תוילולימב ותושממ תא דבאמ
:האישל היצקרטסבאה העיגמ אבה

ת לטרועמ תוטשפב/תרפסמ איה ,איהו
ם ש/תררחושמה םתודידב תוהבג/ףוגכ
.ףושחה םירבדה

, איה״ל קודיצה המו) תוטשפב תרפסמ יהשימ
ם תודידב תוהבג לע (?הזה יתמארדה "איה
בדה לש הזה ןירותסמה בוש) םירבדה לש
א יהו תודידב "םירבד"ל שי םג םאו .(םיר
ה זיחא לכמ תישפח רמולכ ,"תררחושמ"
י המ ?תאזה "תוהבג״ה האב ןיינמ ,הייפכו
ק ר םלוא ?הררחושש תודידב לש תוהבג
ם ש" חונעיפל םיעיגמ ונאשכ ,אבה תיבב
ש רופמ םש ותוא יוליגל ,"ףושחה םירבדה
:אלא וניא הז םש יכ רבתסמ ,ארונ

ד חא אל ןוירה לע / לעב לעו הדיחי תב לע
ירע לע / תעדמו השידא הדירפ לע / למעו
.לרוגו תורירע ,תור

- יטסימה ונתוא האיבה הז גוסמ "תותימא״ל
תב לש התשלוח רקיע הז ,ןכאו .היצקיפ
בועה .םלועה לומ איה םינוא-תרסח :םירמ

. הדי-לע ושבכנ אל תוימוימויה ,תוטושפה תוד
. ןתוא תטייפמ איה ןכלו ,ןתוא הארי איה
ם ירבדה לש "תררחושמה םתודידב תוהבג"

ח וכ" תא וא ,"איש ומכ הימוד" תא ריכזמ
ו נויסנ ךא !ןמרתלא לצא "םימיה לש םהבג
פומה תא ךופהל אוה ןמרתלא לש דימתמה
ו ידמימ תא יטקרטסבאל קינעהל ,ישחומל טש
ך רדב ,הטוהל ןמרתלא תריש .ילאירה לש
- אמיאב שובכל ,םייביטאיצוסא םידוהדיה לש
" תורגובמה" תוטשפהה תא םג המלוע לש םי׳ז
 הסנמה םירוענ־תריש רש ןמרתלא .הרואכל
, םישוחה תרזעב תואידיאה םלוע לע רובגל
ל צא .טשפומה לע ירישה רמוחה תא הפוכה
: ךופה אוה ךילהתה ,תאז תמועל ,םירמ-תב
ר מה תטשפה לש המוציעב םידמוע ונא ןאכ
בוסה לש המודמ "היצזיביטקייבוא" לש ,ישח
ל ש ןחבמב םידמוע םניא םישוחה .יביטקיי
ן כלו ,תוארמה םלוע ,ינוציחה םלועה תטילק
הל ,םיטקייבואה תא לולשל ןושלה תשקבמ
.יאידיאל בבוסה לכ תא ךופ
ם יספתנ םירמ-תב לש היריש תאירק ךות
כה הפיאשל ,םעפב-םעפכ ,בלהו ןיעה םנמא
־ סימה היווחה לא ,םילמה ךרדב ,עיגהל הנ
. תואיצמל רבעמ תואיצמ לש הצחמל־תיט
ך א ,הקווד בבוסמ אלא איה הביס אל רשפא
ת יטטסקא תורעתסה םיתעל תוכפוה תורושה
ה טיטרמ חור זא תפלוח רישב .יגולה לע
ם יקוחר תומלוע / בורקמ ידי־לע םש־יא" לש
, "יניבל םניב ריק" ןיידע םנמא ."םימותסו
ד יה־תלזא .תישחומ תירותסמה םתושממ ךא
מו .יטנדנצסנרט דמימ תשבול םלועה חכונ
, תיטרפ הקיטסימ לש רצ םוחת ותואב ׳אלימ
ן יא ,הלפרועמ׳ תישיא היזה וזיא לש ,תרסוימ
פהה .םוגפל ידכ וז הריש לש היתונורסחב
פוה סותאפהו תוילטנמיטנסה ,הללכהה ,הטש
ל ש םיוטיבל ינחור רישכמ ,הרואכל ,םיכ
ת ויווה לש םלוע היחתמו שי ךכו .םימלענ
/  רוע לש תורומשל תחתמ רוא״ לש ,תוזומר
ק ר הצק לא הצקמ/תרחא האירקכ—הממדו

."תרזחומ אל הבושתו היפיצ / ררחתסמ דה

משמ שפני-יוליע לש וז תימדת תגשהל
ל ש תויטסינויסרפמיאה תודמצהה םג תוש
י דיב רבדה הלוע םא .םיטשפומ םצע־תומש
תוילולימ תויושי לש הגיזמ תרצונ ,םירמ-תב
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. היביכרמ הנושו השדה ,תחא היווהל תודרפנ
א יה תררושמה לש תוילטנמיטנסה םלוא
ל עמ" ומכ תובכרתל םיכוז ונא ךכו .הירכועב
, תוומ" ,"ןמזו םיכרד יווצקמ ,תלחותו השימכל
, רורד" ,"תלחותו םולח יליבש" ,"םולחו ישנ
ם ילמב חתפנה רישל ףא וא ,"תודידבו בואכמ
ר שוא/תעדה לש םותמ—םהינפ לעש לטה"
."דועייו לרוגמ—לוכשה

נוקב זחאיהל םירמ־תב ידיב הלועשכ קר
, םייקה ץפחב ,תישממה היצאוטיסב ,יטרק
ק ורי חירו ,תוומו" ומכ תורוש איה תבתוכ
ומה םצעה ."דיה תא תעבטב ץבשמ / הובגו

ירמ תומגודהו ,רובידה תא וביבס דכלמ שח
ה מולח היזה לש ירפ הניאש היווח לכב : תוב
ל ויט תראתמ איהשכ .שחרתמו רבדה בש
לה ןאכ" :םילמב התיווח תשחמתמ הליפאב
וע לצ םע לוק תשחוב / םייניע-תמוצע ,הכ
ו תוא ,בהלושמה ,דימתמה ירישה יוריגה ."רב
ך כ־לכ םיילאנאבה םיגוויזה תא רציש יוריג
ת ודיתעה חיר" ,"יודיווכ הוונעה התימה" ומכ
 זחאנ ,"ןבולמה שואייה תונע״ו "ףלוקמה
ה ביבס שבגתמו תיזחנה היצאוטיסב עתפל
י טתאפ ריש ףוסב ,לשמל ,ךכ .תחא־תבב
ת ועיפומ "ןויאר" רוזחמ ותואמ ז״י רישכ
:תורושה

וע / םייברע־תניצכ תימואתפ תורגב דע
ק ר הצק לא הצקמ/.הקיתשב ןתוא תפט
.הקירו הזר ןדי־ףכו / םיימשו רוא

ומה תא תררושמה התאר הנושארל וליאכ
ה תוא תורכשמה םילמל דעבמ ,הדי-לע רש
ת א התאר ,הקיתשה ,רוקה תא התאר ,דימת
ם יהובג ,םיחותמה םיבחרה םיימשהו רואה
: ולוכשבו וקוידבו ותוקדב םייאמה טרפל לעמ
ה למה םג .תוקיודמ ,תוצמוקמ םילמה .דיה־ףכ
ז או .הדימה לע רתי העירפמ הניא תויתמארד
ו תואב ,תררושמה הבתכ דציכ :המת התא
:ןכל-םדוק תורוש המכ ,שממ ריש

, םימשונ / טמקמ ורעננ ןהידגב תופנכב
ם יעורק ןדי-לע ובכשש/.םימיה םיבשנתמ
.םימחרו יודיוומ םיפוקש/,עמדמ

! תוחכפתהה תא התפכ היווחה ןאכש אלא
ם שו .רמאנה תא הארב הזחנה לומ הדימעה

ת ועמשמה־רסוח ,תויתרישה ,םותאפה ומרגנ
.ןנכתב אלו םילמב קוסיעה בקע
צנ םירוענ יריש םה םירמ־תב לש היריש
ן ושל .דימתמ שפנ־ןוילכ לש הריש ,םייח
ת וילטנמיטנסה .תילטנמיטנס הריש וז :תרחא
יחא התוא תררושמה לש הילמל הנקמה איה
יחב לש האצות דימת איהש ,תינוטונומ תוד
־ יש״ה היווחל תומיאתמ םילמה .תישפנ הר
, הדירפה ,לומלימה ,העובשה .תדתועמה "תיר
, רשואה ,בחרמה ,עמדה ,םימחרה ,יודיווה
ה דשמ םיטוקל הלא לכ—תערוכה השיגפה
.תיטנמורה הרישה לש םילמה
יש לש ,ינוטונומה ,יתימהה ןוגינה םג ןאכמ
ישה לע הרשמ דיחאה לקשמה .םירמ-תב יר
ת א ןתממה ,טעמ םמעשמ ,ןסורמ ןוט םיר
ת וילאנאבל הנקמו ,רתוי תויטתאפה תורימאה
 קחרמ לצונ. וז ךרדב .םיוסמ רדה רתויב
ק חרמ דעב .ינמרוצה תא הפימה ,ילאנוט
:ומכ תורוש בותכל ןתינ הזכ ילאנוט

ם ילבה תודרטמ / עמדו תונע לש םוהתמ
־ שממ / תממושו החקיפ תוזירזמ / יאבהו
//יוודו ןדבא תופר
וסו קרקריה ךלרוג / םעזו טהלב :הבישקה
ם ינמז-רדנ / תעדונ־אל הבשחמ הנופצ / רע
.ררחתסמ

, ןוגינ ותואב רמאנשמ ,רמאנה לכ וליאכ
.הריש אוהש וילע הקזח
ם ירמ־תב ירישב םידיחאה ןוגינהו לקשמה
ינה .תוותסהל תוילולימה תוטשפהל םיעייסמ
, האירקה תעב ,רובעלו רהמל ךילע הפוכ ןוג
י רישה תיבה לש הינשה ועורזל תחאה ועורזמ
סמה ,חנתא תורסח ,תורצק תורוש .עבורמה
ן וט ,תיבה וא הרושה ףוסב דימת תומיית
א לש ךתוא םיבייחמ ,המישנ-רצק ,"םרומ"
. ולוכ תיבה ףוס דע ,םושנל אלש ,בכעתהל
ת א ,האירקה תעשב ,גזממ התא אליממ
. תחא תוהמל םצעה-תומשו ראותה־תומש
- קיד ,הפוטח העורת לוקב ארקנ ולוכ רישה
:ומכ עטקב ,ךכו .תימול

־ ןיא תלכתו םירהז / רחש אלל ימדו םירהז
יעל רבעמו / תחמוצה העשה הדיחי / םש
.םצעית ינ

ה רזחה ,תוחיספה רדעיהו הזירחה םיבייחמ
,תונושארה תורושה יתשב החיתפה-תלמ לע
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( תלכת ,םירהז ,ימד ,הירהז) ינוגדחה ןינמה
ת חא המישנב אורקלו רהמל ,ומצע לקשמהו

ה עשה תכפוה אליממו ."םצעב" דע "םירהז״מ
כת תארבנ תומצענה םייניעל רבעמו תרהוז
ם ילהמנ םירבדה .רחש אלל ימד הוולמה תל
.תחא תילולימ הכתהל הזב הז
: םירוענ־תריש לש היתונוכתמ וליא םג ,בושו
ת ורושה ,תדמתמה תובהלתהה ,המישנה רצוק
- ריעהו ,דמאנה תא הפימה ןוגינה ,"תויטאופ״ה
ם נמא שי .תושוחתה ימוחת לש ןווכמה לופ
ש גרנ ,הצחמל־יטסימ ,ינמלוח םלועב םסק
ת א בותכל תמעפנה הנאתה םלוא ,הז ירישו
־ יא תא המרג דחא םלעיהב ולוכ םלועה
.תיטגמיסה תוריהבה

.כ .א

םטוט

ן ויערה תא הגהש ימ לש ובל שחר בוט רבד
ל ש טסיריש רחבמ לש םימוגרת איצוהל
, יאקירפאה ררושמה-יאנידמה ,רוגנס .ם .ל
ורה היתובאמ רבעשלו לאגנס אישנ םייכ
־ ענתהה־תעונת לש םיינידמה היגיהנמו םיינח
, תיתפרצה־תרבוד הקירפאב תינוטכוטואה תור
מכ ,ירבעה ארוקה וילא עדוותה הנושארלש
ם ירופיס" היגולותנאה ארקמ ךותמ ,המוד
־ הכ .׳ז ,בג תכירעב) "וננמז־ינב םייאקירפא
ישה רשע־העבש .(1963 ,״רפסה םע״ .בונ
־ רוקמ ונינפלש וז הפוסאב םיאבומה ,םיר
ה ריצי־תפוקת ךותמ םיטקולמהו ,םוגרת־לומ
, קפס ילב ,םהב שי ,םינש-תורשע המכ לש
ה מכ לע ,לפרועמב םג ולו ,ונדימעהל ידכ
, םיידוסיה םיביטומהו ,םייזכרמה םיעינמה ןמ
ק דצבש ,רוגנס לש יטויפה־ינחודה ומלועב
, תיתפרצ־ורפאה הרישה יקנע לע בשחנ ודוע
ם יישוכה םיררושמה ללכ לש םמלועב םג ומכ
־ יטנא־םייביראק ןיבו םיאקירפא ןיב :רמולכ)
ל ש הרחשמ לחה ,םהיתורוניכ ולתש (םייל
.תפרצ תורהנ לע ,תיחכונה האמה
י לוא "םירשג רושגל״ו "ברקל" ותנווכש ימ

ר חבמ) םטוט :רוגנס ראדיס דלופואיל "
. ח ,רימא .א ,רהזךבא .א :םוגרת ן (םיריש
,"דקע" תאצוה ?לבנע .ש ,רנרל .א ,ירוג

ם ירבד ונינפל איבהל ותייטנ איה תיעבט
, רבתסהל רתוי םיחונו ,עמשיהל רתוי םילקה
ה דימב ריהנה—ינידמהו ינויערה עקרה ךותמ
ת יאקירפאה תורענתהה לש—תרחא וא וז
י תוברת םע יאקירפאה ליכשמה לש ותומיעו

. היתורוקמ םעו יפוריאה "טסילאינולוק״ה לש
ו תמ רשא לאגנסמ םיאבורה לא" ןוגכ םיריש
א בצב םישוכה םילייחה לא" ,"תפרצ דעב
ג רובמסקול" ,"ןוכית םי" ,"תירבה־תוצרא

ם הב שי ןכא הלאב אצויכו "םיחצרנה" ,״1939
ע גונש המ לכב טעמ אל וניניע ריאהל ידכ
־ הרכהה תולגתהלו ,תימצעה־תוהזה ישופיחל
־ גרפ םיילאוטקלטניא םיגוח םתואב ,תימצעה
ל כבו ,רתויו רתוי םיעבוקה םייאקירפא־וק
ת יברעמה הקירפא לש התומד תא ,םינבומה
ת ופוכת םמצע םישחה ,רבעשל־תיתפרצה
ז יראפבו ןא׳זדיבאב ,ראקאדב םהלש ךותבכ
ל בקתמ תופוכתש אלא דוע אלו—הווש הדימב
ע בורב רתוי םיכרענו םינבומ םהש םשורה
- םיטהולה ויפוח לע רשאמ הרפ־הד-ןמר׳ז־ןס
ם יכרעל רשא לבא .וגנוקה לש םיליבהמה
שמ וללהש המוד ,רתוי םייתונמא-סייטויפ
" םיינויצ" תוחפה םירישב רתוי רכינ םלק
( הז רשקהב וז עבטמל קקדזהל רתומ םא)

ן אכ ואבוה הקווד הלא יכ ףא ,רוגנס לש
 םלקשמ תא ףקשלמ הקוחרה היצרופורפב
ן בומב .ררושמה לש ותריצי ללכב יתימאה
ו נינפלש הז רחבמ יכ אופא רמול רשפא עודי
ם ג םא ,ררושמה־רוגנסל השוע אוה לווע
ר וגנסל םרוג אוה חור־תחנש יאדוול־בורק
.אישנה־יאנידמה

תהלו ,הילע עיבצהל תוחפ־אל יוארש הדוקנ
ה תשגהב רכינה לושירה איה ,הילע עיר
ן יא .דבלב דחא ןבומב אלו—וז הפוסא לש
ומעה רפסמל ןויצ ןיא ,העפוה-תנשל ןויצ
ק וסיפ לעו ןוכנ דוקינ לע הדפקה ןיא ! םיד
ם ירכינ תומיגפו "םיכופסיח" הברהו ,ןוכנ
? הספדהב ושמישש טספואה־תוחול תנכהב
־ וד םימושירל ,תיסחיה ,בלה־תמושת ףא לע
ו קל תונמאנ ךותמ—ינוציח רודיהלו םייעבצ
, ינייפאה ,"לוזב־יטנגלא" לש יטתסאה-יפארגה
" דקע" תאצוה לש הירצומ בורל ,המודמכ
- ארגופיט תומאתה־יא שי—ןורחאה ןמזה דע
•קמל ירבע דומע ןיב םייניע־תורקנמ תויפ
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ו בוציעב ןוזיא־רסוח םימעפל ,יתפרצה וליב
- תורעה תואבומשכ טרפב) ירבעה דומעה לש
ה גירח וליפא דחא םוקמבו ,(וילושב רבסה
ל כב אבומה תיתפרצה תואה סופיטמ תמרוצ
מש רוקמה ללגב ,יאדו ,תאזו) םירישה רתי

ך א .(הז םיוסמ ריש לש וחסונ םלוצ ינמ
, ונינפלש הרקמב ,לכמ רתוי אוה ביאדמ ילוא
. ותימאל ד״היבלמ לש וא ,ךרוע לש ורדעיה
— יהשלכ המדקה רבחיש ימ היה אלש יד אל
- יארוק ינפל רוגנס לש ותגצהש קפס ןיאו

י רואית ,ףיקמ אובמ תבייחמ םיירבע הריש
ה אריש־ ימ םג היה אלש אלא—דחאכ ינחתנו

ל ע םימגרתמל ריעהל ומצעל הבוחו תוכמס
ו לשכנש םוגרת־תוכריפ לע וא הנבה־יירקיל
ח קפיש ימ וליפא היה אלו ,םשו־הפ םהב
ך כל גאדיו הספדה־םדוקש יפוסה חסונה לע
וש ריש לש יתפרצה וחסונמ הנרסחת אלש
ה קווד תועיפומה (תובושחו) תומלש תור
חאה ינפלש רישב :לשמל) ירבעה םוגרתב
ע ונמל דיפקיש וא ,("תינקירפא הניכש" ׳ןור
ע יפוהלמ ("וגנוק" רישב) "ךדש" תא
יגה הברמל ,הקווד תילאמש ן״ישב ,"ךדש״כ
.הכובמהו ךוח

.מ .כ

רבילוב

ר פסב ןתינ רבילוב ןומיס לש וייח-רופיס
ר וזש ישיאה םרוגהשכ ,קבאמה עקר לע הז
ה קירמא לש םייתרבחהו םיינידמה םיאנתב ןה
ת ישאר לש תינחורה הריוואב ןה■ תיניטלה
ה גופס התיה וז הריווא .הרשע-עשתה האמה
שהה תופוקתמ■ תועדה־יגוה לש םהיתונויער
יחבמ .הלודגה תיתפרצה הכפהמה לשו הלכ
ב צמה לש חותינ רפסב שי תירוטסיה הנ

יש בגא םינמז םתוא לש יתרבחהו ינידמה
חמהש ,םיימואלניבה םיסחיה תכרעמב םבול
ל לוג תיתורפס הניחבמ .םהב ליגרו יקב רב
ן ומיס לש וקבאמו וייח תודלות תא רבחמה
ל ע ,תימינפה ותוחתפתה םע דחי ,רבילוב
ך ותמו הברה ותוליעפ לש םוקמהו ןמזה עקר
וסהו םיינוציחה תוערואמל הבר הדמצה
יספה םוחתל הרידח םג רפסב שי .םירע

— תרכינ החלצהב םימעפל—תרזחשמה ,יגולוכ
חה תוישיאהש םע ,םיעוריאהו תובוגתה תא
־ וב לש ותומד .תודבועה םע תשגנתמ הקז

ירמא ימע לש םבלב הקוקח הראשנ רוביל
ו דיב הלעש ,לודג יאנידמכ תיניטלה הק
ת ודוסיה תא חינהלו םהיתוצרא תא ררחשל
שוהש ,תימאנידה ותוישיא .יאמצעה םמויקל
ל ש ןרורחישמו תיתפרצה הכפהמה ןמ העפ
ה סיוג ,תינופצה הקירמאב תירבה־תוצרא
.וייחל הרטמו ןכות ךפהש ,קבאמל הלוכ
שהה .רבילוב עפשוה תונויערמ קר אל ךא
ן ומיס ורוממ ול האב וייחב תעבוקה העפ
ה יה אוה .ןוזניבור םג ארקנש ,םגירדור
ומה דחאו רתויב םיירוקמה םישנאה דחא"
ן כפהמכ ."םהיתועדב רתויב םייאמצעה םיר
הו ףוגה לש "ישפח" ךוניחב לגדש ךנחמו
ם כנחל ידכ בוחרה ןמ םידלי ףסא שפנ
, חורכ" ,םוקמל םוקממ היה דדונ .םליכשהלו
א והו ,"העונתב דימת םיאצמנש ,םיכו שמשכ
ה קילבופר רוציל ידכ יכ" רבילוב תא דמילש
. "השדח המוא רוציל הליחת םיבייח השדח
ל א ודימלת לש ושפנ הרשקנ ול תודוה
ח תפנ ובלו ,תיתפרצהו תיסאלקה תורפסה
ת א ןיבהלו ליכשהלו דומלל ןוצר אלמנו

ת ופתושמה םהיתועיסנב .םלועב שחרתמה
ך ותמ ,ותלכשה תא רבילוב םילשה הפוריאב
ו יה זיראפב :תוערואמבו םישנאב תולכתסה
י דימ הל אבש הכפהמה לש הנולשכל םידע
ת א םמצעל ורזחיש הילטיאבו ,ןואילופנ
ו לגתנ הב רשא ,הקיתעה אמור לש הייח
ל וכי דציכ היעבל טרפ" תוברתה תודוסי לכ
סמה םלענל ןורתפה .שפוחב תויחל םדאה
. "שדחה םלועב קר אצמיהל לכוי הזה ירות
י כ" ,ורומ תוחכונב ,רבילוב עבשנ אמורב
ר שא דע וחור טוקשת אלו ודי חונת אל
וצר ידי־לע ותוא םירסואה םילבכה תא קתני
ו שדקוה עגר ותואמ ."דרפס לש החוכו הנ

ל ש ןרורחישל תקסופ הניאש המחלמל וייח
ח כופמ היה וליא .תיניטלה הקירמא תוצרא

מא תואמצעו רבילוב :דנרט .ב .י .םורפ •
- ירפס ן ךרובמ הימ :םוגרת ז תיניטלה הקיר
! 1965 ,״רדה״ תאצוה ,הירוטסיהל תפומ
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ת ושעל לגוסמ היה אל םלועמ ירה טסילאירו
.ונויערו ונוזח חוכב השעש המ
ל ש החוכמ קר אל ועבנ םילודגה םיישקה
א לא ,אבצה לעו היסנכה לע ןעשנש ,דרפס
, םינושה םיעזגה ןיבש האנקהמו האנשהמ םג

ם ג .הרכה-תולעב תומואל ויה אל ןיידעש
ה מדאה־תדיערו ,רבילובב ומחלנ םיימשה ןמ
812 1־ב הלאוצנו תא הדקפש רתויב השקה
ס קאראקבו ,םיבר םיחטשב דחוימב העגפ
ך כב ואר םינהוכה .ודי־לע וררחושש ,הריבה
ו ליאו ,רורחישה־תעונת דגנ םיהולא־עבצא
ם חלינ ,ונדגנ אוה עבטה םא" :זירכה רבילוב
 המחלמה ."וננוצר השעיש וילע הפכנו וב םג
, םירידס־יתלבו םירידס ,םינטק תוחוכב הלהונ
ידמו טמולפיד ,דקפמ ,לייח ךפה רבילובו
ח וכב אלימ הלאה םידיקפתה לכ תא .יאנ
ת עב קזח תויהל" וילע רזגש ,זעה ונוצר
ראנא ."הלפמ תעב שאיתהל אל םלועלו הרצ
ב קע תיניטלה הקירמא יבחר לכב הטשפ היכ
ר בילוב .ידרפסה ןוטלשה לש ותוררופתה
ם תוריח תא חיטבתש ,הקזח הלשממב לגד
א בצה לש לודגה וחוכ תרזעב םיחרזאה לש
ה יה אל״ש וילע ורמא .התושרל דומעיש
, גונעת םשל תחא םד־תפיט ךופשל לגוסמ
ב שח ול ולוכ םלועה לש ומד ךפוש היה ךא
- מא־םורד לש התואמצעל שורד רבדה יכ
. ויבתכבו וימואנב םג ול דמע וחוכ ."הקיר
ת וברק ימי תוברל ,דחא םוי וילע רבע אל
י נידמה םוחתבו ,םירפסב ארק אלש ,םישק
ב תכ אוה .תומדקתמ ויתופקשה ויה יתרבחהו

יינעמ איה תיניטלה הקירמא לש התואמצעש
ם לועב גשוי ךכ ידי־לע יכ ,הפוריא לש הנ

רתו הלכלכ יסחי לע םסובמה לקשמ־יוויש
ת ישיאה ותופיקת .תושביה יתש ןיב תוב
ה אר אל המחלמה יאנתב םלוא ,הברה ותכביס
ל ע ונוצר תא ליטהל אלא הלועפל תרחא ךרד
ק ר אל ויה ויניע דגנלש םגרדמ ,םידחא
י אבצהו ינידמה םדיתע אלא העשה תויעב
ס ניכ תאז םע .םחלנ םנעמלש םימעה לש
רהל ידכ 1819 תנשב הרוטסוגנאב טנמלרפ
ה חיתפה־םואנ .תיתקוחו תרחבנ הלשממ ביכ
ר טשמה לע ותפקשה תא חתיפ ובש ,ולש
ם ילודגה םיחותינה דחא בשחנ ,יטרקומדה
ר חא ךשמנ ובל .ןוטלשו היטרקומד לש

נא לשו קיתעה םלועב אמור לש םירטשמה
ת ונוכתה" תא ץירעה דחוימב .ותפוקתב הילג
, תיטירבה היכראנומה לש "תויאקילבופירה
ן וטלשל רתויב לצאנה יוטיבה תא הב הארו
ו ילעמ וקיחרה ויתופקשה .םדקתמ יטרקומד
ל ש רתויב לודגה יניטנגראה םהבו ,םיבר
־ ןס .ןיטרמ־ןס הד הזו׳ח לרנגה ,םימי םתוא
ה קירמא תוצראב ןוטלשה שארבש הצר ןיטרמ
יאב תוכלמה־יתבמ םיכיסנ ודמעי תיניטלה
־ בופירב שרופמב לגד רבילוב וליאו ,הפור
 םנמא םיקיזחמה ,םיאישנ ןשארבש תיקיל
־ ררש ןיאש אלא םהייח ימי לכ םהיתורשמב
למה ומייתסנ 1826 ינויב .השוריב תרבוע םת
ר בילוב לא העיגהשכו ,םידרפסה םע תומח
חאה ידרפסה דקפמה לש ותעינכ לע העידיה
ה דות" הסמרו יאבצה וליעמ תא ערק ,ןור
י לע היהי אל בוש םלועל" ,רמא ,"לאל
ה תיה המחלמהו ,ומדב היה םולשה ."דקפל
.ונממ ענמיהל לוכי אלש ער חרוכ ול

חאה ויה ןוהצנה רחאל ואבש םינשה עברא
ו נתינ םנמא .וייחב רתויב תושקהו תונור
, היבילוב תנידמו ,תוירוטטקיד תויוכמס ול
ל ע הארקנ ,ורפ לש קלח התיה םדוקש
ר יאשה השדחה הנידמה לש הקוחת ב .ומש
ד יחיה וניינע .החותפ תדה תלאש תא רבילוב
ם ייקל חרזא לכ לש ותוכז לע הנגה היה תדב
ה הו קיפל דגנתה אוה .ונופצמ יפל תדה תא
ר שקה לעו תדה תווצמ םויק לע הנידמה לש
־ שמה־יתב" .היסנכה תודסומל היתודסומ ןיב
ם יהולאו ,םיימשב םה הלא םיניינעל טפ
, הלבקתנ אל ותעד ."טפושה אוה דבלב
־ תימורה תדהש העבק תיבילובה הפיסאהו

ל ש ותקוח .הנידמב תטלשה איה תילותקה
ה ל המדקש וזל המודב ,היבילובל רבילוב
חמה תורוקב בושח ךמסמ איה ,הרוטסוגנאב
יאש .תיאקירמאה תשביה לש תינידמה הבש
ה קירמא תא דחאל התיה וימי ףוסב הזעה ותפ
ל כ ןיבש םירשקה תא קדהל ידכ תימורדה
יחהו תוימינפה תויעבה ןורתפ םשל׳ תוצראה
ם זי הז ךרוצל .םיפתושמ תוחוכב תוינוצ
ה בר הבזכא ול םרגש ,המאנאפ־סרגנוק תא
מה תוצראה ךותב תודגנתה ררועו ליאוה
, הפוריא תונידמ דצמ הביאב לקתנו תוררחוש
הקירמא תוצרא לש ןחוכ לודיגמ וששחש
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ן מצע■ ןיבל תונידמה ןיב םיסחיה םג .תיניטלה
, תובבל-קוחיר ומרג םיסרטניא־ידוגינו ופירחה
ל ש ונוטלש דגנ הבורמ תורמרמתה וררוע
“ צה ךכ .תונידמה דוחיא תא וררופו רבילוב
ח ילצה אלו תואמצעה-תומחלמב רבילוב חיל
ו לש לאידיאה םלוא .ןהירחאל אבש םולשב
ת וררחושמו תויאמצע תוקילבופיר תמקה לע
ו שקיב םינשה ךשמבש אלא דוע אלו ,גשוה
ב ושייל תוררובו םולש יכרד תונידמ ןתוא לכ
ר בילוב ןהל הרוהש יפכ ,ןהיניבש םיכוסכיסה
.ררחשמה
ם יררחשמ לש םלרוג היה רבילוב לש ולרוג
ה אבש הבזכאה .תישונאה הירוטסיהב םיבר
ת וחוכה לע רבגתהל וחילצהש רחאל ,םהל
ן ורחאה רודהש ךכמ העבנ ,םידבעשמה
ה נוכנ .הלואגל לשב היה אל ןיידע דובעישל
יאבש עבוקה ,דנרט ,םורפ לש ותרדגה אופא
ת ודוסיה דחל וגזמתנ רבילוב לש ותויש
ו פחדש םייטנמורהו םיילנויצארה ,םייסאלקה
, דשא ,ןויגה־תרסח תיטנמור הקתפרהל ותוא
- בש ןויגהה" התיה ,םטנאוורס לש ויוטיבכ
."ןויגה־רסוח
ת א האיצוהש "רדה" תאצוה התשע הפי ,ןכא
/ גירבמקמ דנרט .ב .י .םורפ לש הז ורפס
. "תידרפסה הקירמא לש התואמצעו רבילוב"
ילופ היפרגונומ ירבעה ארוקל הנתינ ךכב
ת שביל ומקש םילודגה םישיאה דחא לע תיט
- עישמ הרורחישל קבאמה שארב דמעש ,וז
ר שאכ וז האצוה הגהנ הפי אל ךא .דרפס דוב
ה שענש ,רפסה לש ירבעה ומוגרתב הלזליז
סמ בל־תמושת אלבו ןוזפיחב וא לושירב
,תילגנאב רפסה לש ומש וליפא .הקיפ

ם יחסונ ינשב אבומ 8^מ1311
^3011־ 8,מ(16(111 4116 1ן)0מ^6מ06 ס£ 3,1 ,
ר פסה לש ינוציחה רעשה ףוג לע :םינוש
ה קירמא רודחי ש ו רבילוב :בותכ
. ימינפה רעשה לע וליאו ,תידרפסה
רפס ה הקירמא ררחשמ רב י ל ו ב
יפ תילגנאב 1מ<ג6ק6מ(16מ06 י ד
ם א .רודחיש אל ,תואמצע ,ןבומכ ,השור
ש י אליממ ,תולקת ולח דבלב םשה םוגרתב
י וקל ןכאש ,ולוכ דפסה לש ומוגרתל שושחל
.ס ♦י.םוגפו אוה

תירבעה תורפסה ןוקיסקל
בע" המ־םושמ היורקה תורפסהש רבתסמ
ם ינקיניצ לש םתעדל דוגינב ,איה "תיר
. ראופמו בר ןינע ,סיעכהל לארשי-יאנושו
ת א אנ-וחתיפ .תיתומכה הניחבה ןמ תוחפל
י כ תעדל וחכויתו לסרק רמ לש ןוקיסקלה
ורחאה תורודב "םיירבע״ה םירפוסה רפסמ
ותמ תויוברת םגו ,דאמ־דאמ אוה לודג םינ
, ןנושלמו ןתמדאמ םלועמ ולג אלש תונק
א ל ,תורפסה םוחתב םש ןמצעל ואיצוהו
.תאזכ רשא תומכב הנשובח
ת ורפסל םג יכ ,לשמל ,ומצעל ראית ימ
י ולה ןימינב) הלשמ קזלב שי תירבעה
ם ייתד םיחוכיווב וימי לכ קוסע היה״ש ,קזלב
סורב הליחת ,שידייבו תירבעב תורצנה םע
, הדנק ,הילגנאב ןכמ־רחאלו ,ןילופבו הי
ה רבח םיקה ףא ןודנולב .תירבה-תוצראו
( י) 25 הל שיו ,(״...ןויסימב המחלמ םשל
להה םוחתב םישודיח־ישדחמו ,םיציבורוה
— םלועה יבחר לכב תוחולשו ,לופליפהו הכ
ר שפאש םיבוט םירפוס המכל ,ילוא ,טרפ
ת א הנמנו בושנ אל .םרואל םמחתהל היהי
ר מ לש ותמישרל וסנכוה אלש םירפוסה
ה בחרהב רבדה ןיוצ רבכש רחאל ,לסרק
ס חיל ןיא ונתעדל יכ ,וידארבו תונותעב
ת וחפ דחא רפוס .הז רדעיהל הבר תובישח
ה מוצע תלשוש תמועל םה המ רתוי וא
ן וקיסקלב תסנוכמה םלוע־תועורז-תקבוחו

.היפיעס־יפיעסו היתוחולשל ,הזה
י מל איה ,תאז־לכב ,ונל הקיצמה הלאשה ךא
? תרשל אב אוה ימ תאו הזכ רפס ץוחנ
ו נממ וליכשי אל הירקוחו תורפס ירקבמ
ש דקומה עצמה רצוק ללגב תאזו ,הברה
ם יטרפ לש םוצעה לובמהו תוישיא לכל
- וטה־ילופכ םיפדה תא םיפיצמה ךרע־ילק
( ןבומכ ,ובתפיישכל) תרוקבה ירפס .םיד
ה בחר היצמרופניאב ארוקה תא ודייצי
ילע הקזח תוידפולקיצנאה .םיחותינ הוולמו
־ הו תויפרגויבה ירקיע תא הנאבתש ןה

ודב תירבעה תורפסה ןוקיסקל :לסרק .ג •
! 1965 ,םילעופ תיירפס !םינורחאה תור
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ושחה םירפוסה לע תושורדה תויפרגוילביב
ת ובישח םהל ןיאש הלאל רשאו .תמאב םיב
ק ר קיסעהל םייושע םהו ,תינחור־תיתורפס
ושי ,םהינימל בוא-ילעבו תוימדקא-ינרבב
.הזה ןוקיסקלהמ םהל חמצת אל הע
ודג הדובעב עיקשה לסרק רמ :דצב קוחצ
קודמו הבר העיגי קר אל ,קפס ילב ,וז הל
ם ג אלא ,שממ תידפולקיצנא תואיקבו תקד
.ןינעל הבר הבהאו הברה שפנ־תוריסמ

— העד תווחל םיילפכ ונל רצ ןכא ךכ םושמ
שרתה ירפ ,הקלחב תוחפל ,ןבומכ ,איהש
ך רכב היהישמ רתויש—דבלב תישיא תומ
, ןייעמל ,הרומל ליעוהל ידכ הז םשוגמ
שהל אוה יושע ,םתס עצוממה ליכשמל וא
. םינותעב םיגולורקנה ירבחמ תא תחנ עיב
.םחוננ ןויצ-ילבא םעו

.ר .ש



תרבוחב םיפתתשמה

ר פסמכו ררושמכ ,הנורחאה הפוקתב דוחייב /,תשק" יארוקל ידמל רכומ ןתיא ןתיא
ן רהא לש וריש .תורעבה רועיבל הלועפב םויכ קסעומה ,תרניכ הבשומה ןב אוה .דחאכ

ה רוא .וז הנש ךשמהב רוא תוארל דיתעה ,"דתי" ,ויריש ץבוק ךותמ אוה רימא
 תאמ םיריש לש ןושאר ץבוק .(הכ תרבוח ׳ר) "תשק״ב הירישמ רבכ המסריפ ןטר גמו א ב
ה חמתמה יתפרצ ןחרזמ אוה ר נ טינ א ג ,ז ר ם ."דקע" תאצוהב רבכמ אל עיפוה רסב בקעי
ף סותנש ךשוממ רקחמ ירפ איהש ,הז אשונב הפיקמה ותדובע .תידרוכה הלאשב הנורחאב
ם סרופת ,םיידרוכה שפוחה־ימחול תוסחב ,1964־ב תיקאריעה ןתסידרוכב ידוסי רויס וילא
ה בידאה ותושרב ונלצא תמסרפתמ איה .וז תרבוחמ לחה ,"תשק״ב םיפוצר םיכשמה העבראב
י דיל הנושארה םעפב ךכב איבהל ונתנווכ .0ע1€1!ז: ,ללוהמה יתפרצה ינחרזמה ןועברה לש
ת ובישח תלעב איהש הלאש לע ,וננושלב וביטב רידנ ,ףיקמ רקחמ ןיינועמה ירבעה ארוקה
ב חרמב תירבעה המיאה לש הדמעמ םצעלו דיתעב לארשי לש התוינידמל הלעמב־הנושאר
ו רבחמל "תשק״ב ןושאר םוסריפ אוה ,"שומנ" ,ןפג ןתנוהי לש וריש .הלש יטילופואיגה
ן רעבט תבשות ,הריעצ תררושמ איה ראוד הדרו .אבצב התע תרשמה ללהנ ןב ,ריעצה
ת רבוח ׳ר) 1961*ב דוע "תשק״ב ספדנ ןושארה הרישש ,תיתובמא תורדקב םג תקסועה םויכ
ו יריש ץביק תעפוה זאמ וטע ירפמ "תשק״ב ספדומה ןושארה אוה ללה .ע לש וריש .(בי

. םילשורי בשות ,30 ןב אוה ,יתורפס רקבמו הרומ ,יבהז ס ק ל א .״ףר1ט ףורט״ ,ןורחאה
ן אכו ,"תירבע הפקשהב םלוע" ,וירמאמ תרדסב ינש קרפ אוה ן ו ר ו ח .ג .ע ר״ד לש ורמאמ
־ הרפה םוחת אוה ,דחוימב החמתה וב יעדמה םוחתב ותואיקבמ הבחרהב בואשל ול ןתינ
ו נלצא םימסרפתמ וירופיסש ,ע ש י ה י .ב םהרבא .טרפב תינוכיתמיה וזו ללכב הירוטסיה
ם ילשמו זיראפב יערא-תבישי תונורחאה םינשב בשוי ,(1959 ףרוח) ב תרבוחמ לחה תועיבקב
ש משמ ,וכ "תשק״ב עיפוהש ,"דליו םימי השולש" ורופיס .ינשה וירופיס ץבוק תנכה תא התע
ט  ם י ל ןמחנ .הנשה וקיפהל ןווכתמ רהוז ירואש ילארשי טרסל טירסת תנכהל םיסב התע
ס פדנ םדוק קרפ ."ןרטנימוקה קדצ" ,ויתונורכזמ יששה קרפה תא וז תרבוחב םסרפמ
.המודמכ ,תיעצמא־יתלב תומשרתה לע ססובמ ן ר י מ ן ב ו א ר לש ורופיס .ונלש זכ תרבוחב



* תונחב ןבזכ ,םיגוריסל• ,םש דבעו הקירפא־םורדב םידחא םישדח תפלוחה הנשב השע רבחמה
, "בזוע רלוה אבא" ,ולשמ םדוק רופיס .ןודנולב אצמנ אוה וישכע .גהנו ןינב־רגנ ,םידגב
ת רבוחב הספדנ ,"םוקיטסימ ומ^ה" ,ויתוסמ תרדסש ,טקרמיונ לואפ .חכ "תשק״ב ספדנ
ר צקה רופיסה םוחתב ותריצימ הנושאר םעפ וז ונלצא םסרפמ ,"תשק" לש חכו וכ ,הכ
ת ירבעה הטיסרבינואב תילגנאל הצרמ התע שמשמה ,הז םידדצ־בד רבחמ ."יפוסוליפ״ה
י רבד תינמרגבו תילגנאב םסריפ ,ריעה־קרויחינ לש ׳גלוקדילקורבב הצרמ היה רבעשלו

, ן ו ר ב ע ז ע ו ב .םייפוסוליפו םייגולויצוס ,םייגולוכיספ םינויע םג ומכ תיתורפס תרוקבו הריש
ן נוכתמ אוה .(וכ תרבוח ׳ר) וטע ירפמ רצק רופיס "תשק״ב רבכ םסריפ ,טסיצילבופהו רקבמה
, ל״כטמב א״גא שאר םויכ ,דלפ והיתתמ ףולאה .א״ת תטיסרבינואב וידומיל םויסל םג
ם זילאיצוסה" לע הסמ (ןוכיתה חרזמל הלוכ השדקוהש תרבוחה) אכ "תשק״ב רבכ םסריפ
ה קירפאו*היםא*יעדמל ןוכמה רגוב םג אוה ,ותמקה זאמ ל״הצב תרשמה ,דלפ ףולאה ."יברעה
ל ש ותסמ .ונתביבסב תפטושה תוחתפתהה רחא ותביקעב דימתמה ,תירבעה הטיסרבינואב

־ תויזחת לש הרדס ךותמ תיתפרצמ המגרות "םיטרקונכטה לש םדיתע" לע שירפ דרפלא
־ םיסחי־רקחל־ןוכמה םעטמ העיפומה ,?11ן:ן1111נ1€5 היורקה תוילכלכ־תויתרבח־תוינידמ דיתע
" תשק״ב אבוה המצע וז הרדס ךותמ .לאנבו׳ז־הד ןארטרב לש ולוהינב ,ץייושב םיימואלניב
 הסמה ."דיתעב םיינידמה תודסומה לש םתומד" ,ה׳זרוויד םירומ ׳פורפ לש ורמאמ םג חכ
ל ש הבידאה ותושרב ןאכ תקתענ ,ריעצה יתפרצה־יצייושה רבחמה תאמ ,םיטרקונכטה לע
ל ע רקיעב ,םירמאמו תוסמ לעבכ וניארוקל בטיה רכומ ןאו ׳זר םיסנ .ל״נה ןוכמה
פרש י&עףב ׳םורפ .םיילארשי־םייתרבח םיאשונ לע םג ךא םיינוכית־חרזמ םיאשונ

, ב״הראב ןדתבש־תשפוחב התע השועה ,א״ת תטיסרבינואב היפוסוליפל הקלחמה שאר ,ן י י ט ש
א ובמ" ,וניארוק בורל בטיה יאדו הרוכזה הסמ (זכ תרבוח ׳ר) "תשק״ב הנורחאב סיפדה
.(הנורחא האצרה) "היפוסוליפל

ם ש .טכ "תשק״ב ספדנש תיזג ףסוי לש דחא ריש תרתוכב הבברתשנש תועט ןקתל ונילע
.תועטב ספדנש יפכ ,"תומולחה חישל" אלו "תומוחה חישל ריש" ל״צ רישה



םילשורי • קילאיב דסומ

׳םלועה תורפסמ תפומ ירפס׳ תרדסב םישדח םירפס

םישנל רפס־תיב :ריילומ
, םייתפרצה םיאזחמה לודג לש וטע־ירפ ,םיזורחב הלוכ הבתכנש וז המיסקמ הידמוק
ת ררושמה ידידדשעמ ןח אלמו ןנורתמ■ ירבע םוגרתב הנושארה םעפב תאצוי

ל ש םיירוקמ■ םירויצ 10 ןכו תמגרתמה תאמ אובמ וולנ רפסל .גרבדלוג האל
.י״ל 6 — ׳טע 112 .ק א פ ו ׳צ ש ־ ה מ ו ת ט ו ו י א תרייצה
םסם£א8נ קחשמה םדאה :הגניזיוה ןאהוי
ת וריציה תחא .שרב ה שמ אובמ םידקהו רב י להו מ .ש תידנאלוהמ םגרת
ק חשימה תא זכרמב הדימעמה ,ונרוד לש הירוטסיהה־תוייפוסוליפב רתויב תובושחה
ש רב .מ ׳פורים לש ףיקמה ואובמ .ונייח ימוחת לכב תישונאה תוברתה שרושכ
.י״ל 9.— ׳טע 228 .רפסה רבחמ לש ינחורה■ ומלועל ארוקה תא םינכמ
תוידמוק :ריפסקש םאיליו
(תויועט לש הידמוק / רבד־אל לע קסע בור / הפוסה / ץיק ליל םולח)
אדיורב םירפא תורעהו תואובמ ףיסוהו תילגנאמ םגרת
.י״ל 4.50 הזחמ לכ ריחמ■ .םירפס העבראב ,יועתורודהמב תוזחמ 4
(.ה״כשת■ תנשל תפומ־ימוגרתל יקסבוחינרשט סרפב וכז םימוגרתה]

םינשה־ירפס :םרטיקאט
ת ורעה ףיסוהו י ק ס ב ו ש ר י ו .ח אובמ■ םידקה ,י ק צ ר ו ב ד הרש תימורמ המגרת
.י״ל 12.— .תופמו תונומת 10 תייוולב ׳טע 408 .עובלג .ע

םימיה־ירבד :םוטיקאט
(םימאונה לע החיש .הינמרג ,אלוקירגא ייח)
ת ייוולב 'טע 332 .עובלג .ע תורעה ףיסוהו יקצרובד הרש תימורמ המגרת
[ עדמ־ימוגרתל יקסבוחינרשט סרפב הנשה וכז םימוגרתה] .י״ל 12.— .תופמו תונומת 6
םילשורי ,92 .ד.ת קילאיב דסומ לש הצפהה רודמבו ץראב םירפס רחסמ־יתב לכב גישהל

ם ירפס
םישדח

 תוחצ
א תוחידב
ן ישודיקד

תאמ
(1527—1592) ומוס הדוהי
ןושארה ירבעה הזחמה
ם יחפסנו תורעה אובמ
י״ל 5-80 ןמריש ♦ח

י מורה ןומהה
םייטילופה

ץ וביקה תאצוה
דחואמה

 ןומה
ם יגיהנמו
ימורב

תאמ
ץבעי יצ ׳פורפ
ןיבש םיסחיה תכרעמב ןד רפסה

ויגיהנמ
י״ל 9—

ריבד תאצוה

249194 .לט ,27 ןיטוס 'קר ,ביבא־לת

ועיפוה

ם רוגתיפ טפשמ / ןמרתלא ןתנ
ה רפיס ןיב" :רבד־תירחא םע הזחמ
."רופיסל

ם ימה לע קבאמה / ילק עשילא
; והנבמו ויתודלות — יצראה םימה לעפמ
ה יטהה תונויסנ ;הקתמהו החלמה תויעב
ץ ראה תלכלכ ; תויברעה תונידמה לש
.םימולצתו תופמ תייוולב .םימה קשמו

ם ע ןיב ן ךיירטשנטור ןתנ
ותנידמל
ן ויע קימעמ תועד־הגוה לש תוסמ רפס
ל ש הנקוידבו ונרודב ידוהיה םעה תויעבב
ד אמב הפקתשהש יפכ ,תילארשיה הרבחה
ל ש םייתרבחה םירבשמהו םיינידמה תוער
.לארשיב ןורחאה רושעה



1836

דהרומ ןלא תא־ ןבלה ס ו ל > נ ה
ת יזכרמה הקירפא תויווח תא תיטמרד הרוצב ראתמ "ןבלה סולינה"

ם הייח תא םעפ אל ונכיסש ,םיליגר־יתלב םישנא הלא ויה ♦סולינה תורוקמו
, קלח חטשכ ונייוצ םימי םתוא לש תופמבש ,םייקנע ץרא ילבח רוקחל ידכ
•עדונ־יתלבו ןכוסמ

, תיחכונה האמה תליחתב ומויסו 1856־ב הז תולילע״רופיס לש ותליחת
•"תונפסל חותפ םימ־ביתנ תויהל ךפה םלועב רתויב רידאה רהנה" רשאכ רודימ כ תא־ המולע תוחילש1

ת דחוימה הגולפה רבח ,קיתו "הנגה" דקפמ לש ורופס לש השדח הרודהמ
ם יעוריא תפטושו הריהב ןושלב רפסמה ,הלפעההו שכרה יליעפמ ,הפיחב
•הדגא ישעמכ םויה רבכ ונל םיארנה ,םהב ףתתשהש

•דחאכ שישקלו ריעצל ףלאמו הנהמ האירק רפס

ל קד םירפא תאמ י " ש תולילע
תבחרומ השדח הרודהמ

ש יגהל רחב ,ץראה םורדב "הנגה״ה לש י״שה דקפמ היהש ימ ,רבחמה
ה רטשמה ישעמ רחא תוקחתה :יחה רופיסה ןרדב תוישיא תויווח ונל 1
תלפעהל עויס ,קשנ תשיכרב ףותיש ,ןהיתוינכתו י״א תלשממ לש תשלובהו 6

•דועו תועידי תגשה ,תרתחמה ירודיש תחטבה ,י״אל םידוהי
תולועפהו ,הבורמ הנכסה ,םידחוימ םיאנתה ,םיטעמ ויה םיעצמאה_

•תפומל הברקהו שפנ־ףוריח ךותמ ועצוב

ירייטלא .׳ג תאמ תינח י ש א ד
• הרעסבו םלהב ,יאשחב ביואה לע אובל היושעה הדיחי הצר דקפמה

ם שב ועדונ םיצימאה חישנאש ,תלשוחמ ודנמוק תדיחי לביקו הצר אוה
•ירייטלא ♦׳ג רפסמ הלא םיר׳גניר לש םהיתורוק •"יבראד לש םיר׳גנירה"

םישדח םירפס :י׳רפסה םע״
הריש
תוריצי רחבמ :ורוברביא־הד הנאוח
• תיניטלה הקירמא לש הלודגה תררושמה
הונ *פ ר״ד ידיב םגרותמו שגומ
תילייגה הרישה לש היגולותנא
־ יבתוכ םיינרדומ םייריא םיררושמ העברא *םוגרת לומ רוקמ
הונ *פ ר״ד :ירבע חסונ *תילייג

הפי תורפס
שאה הנה :טרופקנלב לקיימ
רימא *א םוגרתב *י״לינ לע ןמורה
לומתא לש תירחש :רוצ בקעי
20־ה תונש לש לארשי־ץרא יווהמ בל־ישבוכ תונורכז

ןויע
ל ארשי-ץראב תורצנה לש הרצק הירוטסיה :יבלוק לואש
םימולצת ׳מע 12 םע *תילגנא
ם תייווהכ םירבד :ןוירוג־ןב דוד
רוביצה תא ריעסהש ינידמ רוביח
ביבא״לת ,611244 ♦לט ,9 קילאיב ׳חר



רימש השמ תאמ
מו הווהה ונמזש ,רבחמה לש שדח ןמור
ומד .םילשוריב ןדרי—לארשי לובג ומוק
ה רבחה ישנא ,םיברעו םילארשי—ויתוי

.רפסה־תנוכש יבשותו ההובגה
ה בחר העירי תשרופה ,םירושימ־תבר הלילע
ן מורה .הווהב ונייחמ תויעבו תויווה לש
ר כמ־בר .ימואלניב סרפ אשונה םסרופמה
.ב״הראב

גוצרה
ולב לוס תאמ

ר וביג לש הרוגמה וחומ — הלילעה םוקמ
ר וביג ,רבעשל רוספורפ גוצרה סזומ ,רפסה
 קבאנה דדוב ,תואיצמה ןמ שולת יטנמור
' םיתמו םייח ,תושונאה ילודגל ויבתכמב
־ את וביא חדוקה וחומ .םדא ייח תנקתל
ל ש הרישע המארובאפ םא יכ ,תוצלפמ
" ורק — רפסה לש ומויס .ונרודב הרבחה
.הווקת לש הנושאר רוא

םיגתכ
לורג םלושמ תאמ

ה סמ ;וסורב םינויע ;ונמזו ילבאיקמ)
(טנאק לע
ל ורג םלושמ לש תיתורפסה תינויעה ותנשמ
- יעדמל הטלוקאפה ןאקד ןגס שמישש ,ל״ז
.ביבא־לת תטיסרבינואב חורה

" רדה" םירפס תאצוה
ביבא-לת ,10 לצרה ,הר

עיפוה
 הבהאה תונמא

ם ורפ ךירא תאמ
ר יפש .ד .א :תילגנאמ

דצ לכל הבהאב ןדה רבס
האב ,תיטנמורה הבהאב ,היד
ת בהאב ,םהידליל םירוהה תב
 ,תיטוראה הבהאב ,םיחאה
 .ארובה תבהאבו תימצעה הבהאב

.י״ל 5— רפסה ריחמ
.םירפסה תויונח לכב גישהל

םורקכ עיפוי

ה ק^נרב

ת יאנומשחה

ט פאפ דראווה תאמ
ח לש לאירוא :תילגנאמ

 דראווה רייצמ הז ריבכ ןמורב
־ רב לש היתולילע תא טסאפ
הו תראפתה תא ,הפיה הקינ
ם ידוהיהו םיאמורה לש רועיכ

.םהיתויוברת לע דחאכ

מ" ע ב הדסמ תאצוה
724112/720142 .לט .21 יקסניטוב׳ז ךרד ,ןג־תמר :זכרמה

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

ם ישדח םירפס
םיקחשב הלקת דורלסקא ךורב

י קרפ וב םירבועו םירוזש .סוטמב הסיט ךות םידיגו רוע תמרוק ותלילעש ןמור
. ילארשיה ריואה־ליחב — רורחישה-תמחלמב רגסנ לגעמהו ,הלפעהב ,הדגירבב םייח
" תונויצ" יחש ,רבצ לש וייח תא ףא שגר־ינידע םיוקב הווט ,וירוכיב ירפ הזש ,רבחמה

.ךכ לע ותעד ןתנש ילב
(םירופיס) ץראה לע רופכ דלפלפא ןרהא

—  ובש דחוימה .הריעצה םירפסמה תרמשמב רתויב םיינורשכה דחא אוה רפסמה
: וירופיסל תישירח הנידע המינ .המוקתו האוש ;הפו םש ;םויהו לומתא :ונייח ךשמה

.רחש־ימודמידו המח־ימודמיד תעשב םדא לוק
."הדסמ" דיל םירפוסה־תדוגא תאצוה ,"רוקמ" תיירפס

טלמנ רייסא ןמרופ ןו׳ג
ת ירבה תוחוכ לא םייובשדדבחממ חרבש — םינתתות־ןיצק — רבחמה לש ורופיס
ו פא תחת תולודג לעפש ,יטרהאלפוא רוינסנומ לש ץימאה ןוגראל ףרטצהו הילטיאב

.םיטלמנה המחלמה־ייובשל הסחמ־תומוקמ תחטבהל ינמרגה שבוכה לש

ןוראב םולש
היבמולוק־תטיסרבינואב רוסיפורפ

לארשי םע לש תיתדו תיתורבח הירוטסיה
. םרפו אמור ישרוי : (1200—500) םינושארה םייגיבה־ימי — ׳ה—׳ד םיקלח — םיכרכ 2
ה צקהש הזמ הברהב בר םוקמ םינושארה םייניבה־ימי תונש 700־ל שידקה רבחמה
ה נושארה התיצחמ .םינושארה םיכרכה תשולשב תומדוקה םינשה םייפלאל
ת וילכלכה־תויתרבחה ,תוינידמה תויולשלתשהה תקידבל הבורב השדקוה וז הרדס לש
ת ילאוטקלטניאה הריציה לש םיירקיעה םיחטשה תא תרקוס הינשה תיצחמה .תויתדהו

.תישונא היצזיליביצל הבושחה התמורתו תידוהיה



תשק

ת ואבה תורבוחה תינכת
1966 תנשל

( ביבא) אל
ל אשמ

?םולשה ,רחא הם

( ץיק) בל

ן ורטאית

( ויתס) גל

השדח תינמרג תורפס

 תיגוד
תונמאל הירלג

םירפסל רחסמ־תיבו

ביבא-לת
3 4 ןמשירפ ׳חר

227586 ןופלש

 תונמא ירפס לש לודג רחבמ
תילארשי חקיפרג לשו

:לש תודובע

? דאב ,יעלקלא ,קפוא
־ פוה ,תג ,וינטג ,לייב
, ןרפלח ,יולת ,רטשש
י דלפ ,רסמ ,ןיקתיו
םירחאו

ופי-ביבא־לת תיריק

ופי-א״תב םיינוריע םינואיזומ
ם יזכורמ .57760 ןופלט ,14 דלישטור־תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע ביבא־לת ןואיזומ
.לארשיו םלועה תונמא בטיממ ,לוסיפבו רויצב םיגצומ וב

. 226058 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןתיב ביבא־לת ןואיזומ
.לוסיפבו רויצב תינרדומ תונמאל דעוימ
"ץראה ןואיזומ" תירק
.443059 ןופלט ,ביבא־תמר ,סזומ רטלוו ש״ע תיכוכזה ןואיזומ
.ןוכיתה חרזמב רתויב רישעה אוהש ,הקיתע תיכוכז ףסוא ליכמ
ת ועבטמ ףסוא ליכמ .445579 ןופלט ,ביבא־תמר ,ןמדק ש״ע תועכטמה ןואיזומ
.ןוכיתה־םיה רוזאמ תועבטמ רקיעב ,תוקיתע
ם יגצומ 300־כ וב םייוצמ .448242 ןופלט ,ביבא־תמר הקינכטלו עדמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמיתמ ,הקיטואנורטסא ,הקיטואנוריוא :עדמה יפנעב
ן ופלט ,חקור תורדש תניפ הפיח ךרד ,ביבא־תמר רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ

־ ישימשתו שדוק־ילכ תוברל ,תיתרוסמו תיממע תידוהי תונמא יצפח ליכמ .447055
.תונוש תופוקתמ תוידוהי תושבלת ןכו ,השודק
. 615901 ןופלט ,26 קילאיב בוחר ביבא־לת תודלותל ירוטסיה ןואיזומ
ק סועה םלועב ונימב־דיחי .615901 ןופלט ,26 קילאיב בוחר בתכה ןואיזומ
.ותוחתפתהו ויתודלות ,בתכב

ן ופלט ,ופי ,(ןועשה דיל) 10 המלש ץרפמ בוחר ופי—א״ת תוקיתעל ןואיזומ
.ריעב תונוש תוריפחב ופשחנש תודועתו םייגולואיכרא םיגצומ ליכמ .825375



ו ויצ
וכ״עב חוטבל הרבח

חומיכ יקסע לכ

ה פיח ,םילשורי ,ביבא'לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבבלא ׳חר

ו רתב
ה כורעתב
תדמתמה

■ דעפז341 דו!1
רס

99 הדוהי-ןב ׳חר ,א״תב
הגוצתב

 לחה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
 לע םלשומ היטבמא רדחמ
,למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
ינס הקימרק ,הקינורטקלא
 ירצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

 •הקיטסלפו תכתמ
• •00״מ החותפ הכורעתה
•צ״החא 30*4 דע רקובב

ס יציממה
2 2 *2322*0 2

ד ונלוס
ס ססס

• 01) 0 0 0
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מ־עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

- יתלבה ןוכישה תורבח ןיב הלודגהו הקיתוה
ןוכיתה חרזמבו לארשיב תויתלשממ

רפכבו ריעב הנוב

, םידיקפו םילעופ ,םילועו םיקיתו תנכשמ *
- וצקמ-ילעבו עבקה-אבצ ישנא ,םיריעצ תוגוז
םייאמדקא תוע

תוריד 75,000־מ הלעמל הכ דע התנב

םיבשות 350,ססס־מ רתוי הכ דע הנכיש

ת ונוכש 100״ו םידבוע תוירק 12 המיקה *
םילעופ

*

ישארה דרשמה
21 י׳צניו-הד ודרנואיל בוחר ,בי ב א־ל ת

.םיפינס
עבש־ראב ,תובשומ ,ביבא־לת ,הפיח ,םילשורי
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