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ת וחיש
ם ע

ינולא וכיסנ

םיינועבצה םיטהלה בלב ןשי בתכ :ותנ השמ
 דהכ עמשנה ,קינפורק לופד׳ז יאמיבה לש ולוק המיבל ץוחמ הלוע "תיאקירמאה הכיסנ״ב
 ,ןשי באכ ...חותפ עצפ ומכ..." ,למלממ אוה ,"...ךלמה קר" .יגולותימ םיאפר־םלועמ ירותסמ
"...ךלמ ...םיינועבצה םיטהלה ...םייניע־תזיחא לש תלוברעמה בלב ךרפמ ,חכשנ
 *ברעמ לע ,ינולא םיסנ תוזחמבש םיקחשמה לע ונלצא רבדל ובריח ,"ךלמה ידגב" גצוה זאמ
 בוביסל בוביס ןיב הלגמש ,ולש םיילארטאיתה םימסקה פוקסודיילאק לע ,םייניעהדרזיחא תול
 הלא םיינועבצ םיטהל הארמל תעדה לע הלועה הנומתה .ךלמ אוהש ןויקומו ןויקומ אוהש ךלמ
 היה הז" :״תיאקירמאה הכיסנה״ב ידרפ רמואש ומכ !םיצצופתמ שא־יקוקיז לש הנומת איה
 עוקת ראשנו םיימשב ץצופתמש גוסה ןמ ,עדוי התא ...םיקוקיז םע .ןטיפק ,זילע טירסת
"...םייניעב
 הכיסנה" ,"ךלמה ידגב״ב ינולא חירפמש םיביהרמה םיקוקיזה לש בהלנ דיסח וניאש ימ םג
 חקת" םיראשנ םה בטיה־בטיהש ,המודמכ ,תודוהל בייח ,"תלוגנרתהו הכפהמה״ו "תיאקירמאה
 עצפה" תא אלו ,םהבש םייניעה־תזיחא יקחשמ לע ,םתוא קר הארש ימ ךא ."םייניעב םיע
.רקיעה תא האר אל—םכותב יובחה "ןשיה באכה״ו "חותפה
 גהנש ,ינאפי רפוסב השעמ .ומצע ינולא םיסנמ םעפ יתעמשש הטודקינא יל םיריכזמ םירבדהו
 הסגשכ .("ינאפיה ןיירט קראפ" חרזמב והוניכ ןכל) םדא־ינב קיחצהלו עשעשל וייח־ימי לכ
 הלודג החמש לש םוי היהי יתומ םוי" :םהל רמא ,םיבוצע ויה ותוא םיבבוסהו ,תומל רפוסה
 .ותומ םוי דע ודוס תא ומע אשנ אוהו רפוסה ןווכתה המל עדי אל שיא ."ייח־ימי לכמ רתוי
 תא ףורשל ולחהשכ .ותיווג תא ףורשל הווצמ אוה יכ בתכ הבו ותאווצ החתפנ תמש ירחא
 ואלמתה ןכ ופוג לכאנש לככו שא־יקוקיז ויסיכ תא אלימ ינאפיה ץלהש רבתסה ,הפוגה
.הלודג הגיגח התיה ריעה לכב ךא ,רפאל היה אוה ."םיינועבצ םיטהל" םיימשה
 ,הלודג הגיגח דימת שי ויתוזחמב םג .ינולא לש ותריצי תא לכמ רתוי תנייפאמ וז הטודקינא
 ףרשנה והשימ לש וסיכ ךותמ דימת םיטלפנ םימסקהו םיקוקיזה יכ חוכשל ,יל המדנ ,רוסא ךא
 תא תווסהל דימת גאוד אוה ,רדבמ ןורטאיתב ןימאמ ינולאש רחאמ !םירתסמב םש־יא
.הפירשה
 רתאל יתיסינ—תועש הברהדדברה וכשמנש תוחיש—הז ןויאר ךרוצל ומע יתלהינש תוחישב
 שרושה תא ןיבהלו המיבה לע ינולא גיצמש אפוב־הריפואה ירוחאמ רתתסמה םוטנא׳פה תא
 רבדה ןתינ דימת אל .זילעה תוכסמח־ףשנ בלב ןויקומ שובלב רתתסמה ןשי באכ ותוא לש
.הגשהל
 תעשב םחוליקכ ,םתניתנכ םתוא רוסמלו םירבדב "רדס" םישל אל רשפאה תדימב יתפדעה
.תויעמשמ־דח תורימאו םיינקספ ,םילתלתפ םיקיפאב :החישה
 ידרפ רמואש ומכ ;םיעוטק םיגולאיד המכ אלא ,רדוסמו ךורע רתכ־םואנ אל ,ןכ םא ,ונינפל
 םינולב השולש יתאבה הז יתרתכה םויב !ימע ,יתובר ,יתוריבג" :"תיאקירמאה הכיסנ״ב
 אל השוחנ הטלחה ךותמ אלא—תוינוריא ,הלילח ,וא—תוילמס תונווכ ךותמ אל .םיינועבצ
 ,הלאה םינולבב ואצמתש חוטב ינא .ןכ הז ,תועוטק תורעה קר .רתכהדנואג תא םכינפל תאשל
 .הימוד) םייפכ־תואיחמ השקבב .אלמה רתכה־םואנ תא ,ולש םלועה־תפקשהו ותסיפת יפל שיא
״.״? אל ...ז םיינועבצ ...ז ךכ־הכ םיפי םינולב ...ז אל (.ךחגמ ךכ״רחאו ויתוביבס לע טיבמ אוה
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הנושאר השיגפ
ה תאש םידידימ יתעמש ? הלא םימיב בתוכ התא המ .ףוסה ןמ ליחתנ ילוא :ןתנ

? ןוכנ הז םאה .סודרוה לע הזחמ תביתכב קוסע
.ןכ :ינולא
? "סודרוה" ארקיי םג אוה :ןתנ

ל לגב יתוא דיחפמ "ישילשה סודרוה״ו ."ישילשה םודרוה" ארקייש וא .ןכ :ינולא
.ולדנאריפ לש "יעיברה ירנה"
? ולדנאריפ לש הזל ךלש הזחמה ןיב ןוימד שיש ךל עירפמ םאה :ןתנ

ה מ .אל .הזחמה תא בוש יתארק :בוש הז תא יתקדב וליפא ינא .אל ,אל :ינולא
, םוקמ אוהש הזיאב הככ ,אוהה הזחמהש םואתפ יתאצמש הז תמאב יתוא גיאדהש
ך ותב קחשמה ,ולדנאריפ לש הזה קחשמה ונשי לבא .רתוי יניעב ןח אצומ םואתפ
 ,תמאב דאמ הנוש הז ילצא .ילע עיפשה תמאב הזש יתיאר םואתפ זא ,קחשמ
.עיפשה הארנכ הז לבא

.תמאב עגושמ אוה .עגושמ קחשמ ונניא ךלש סודרוה לבא :ןתנ
ם ודרוה ,םודרוה לש ירוקמה רופיסב .םודרוה לש רופיס הז .עדוי אל ינא :ינולא

.עגושמ אוה
? םודרוה אוה ךיא זא ,ונימי־ןב םדא לע ךלש הזחמב רבודמ .דחא עגר :ןתנ
. דאמ רזומ רבד הז ירה .ןמז דאמ הברה הב קוסע יתייהש הלאש תמאב תאז :י נ ו ל א

 .הצינ דיל אלא ,המצע הצינב אל .הצינב רגש ,ינמרא שיא השעמל אוה סודרוה
ך כ־רחא .ינמרא רנוילימ :םוקמ אוהש הזיאב יתבתכו ,בל יתמש אל הלחתהב
ם ואתפש הז יל ורקש רתויב םירזומה םירבדה דחא .םינמראב קסעתהל יתלחתה
ה ארקנש הכלממה ןיבל הדוהי ןיב "תוברת־ירשק" ויה םודרוה ןמזבש יתיליג

, םיידוהי תומש הברה ויה םלצאש אוה רתויב םירזומה םירבדה דחאו .תינמרא
ש י .םודרוה אוה ילש ינמראה ךיא קוידב עדוי אל ינא םויה דע .סודרוה םהיניבו
ם ימעפל ינא ...ארונ הלאש וז ,תמאב ,עדוי אל דוע ינא .דובעל שדוח דוע יל
 סודרוה רופיס אוה רופיסה ...חוטב אל תמאב ינא .תואלתמאב ימצע תא םחנמ
י תייה אל הליחת ."דוד תיבל תונורכז" ארקנש רפסב ...ונשיש רופיס הז .םירמו
ת ונורכז" תא יל איבה אוהו וילא יתכלה ,דחא רינשוק יל שי .םייק רופיסהש חוטב
ל ע שי הרקמב .אלפומ רופיס .רופיסה לכ םשו דאמ הפי ךרכ הז ."דוד תיבל
ר בד ןיאש ינפמ .דאמ בוט רפס .טילש ,םילשורימ רוסיפורפ לש רפס םג סודרוה
! ךמצעל ראת ,דיאונאראפ לע הירוטסיה בותכל ...סודרוהכ ךלמ לע בותכלמ השק
־ הפי הז תא בתכ אוה !אל אוה לבא .םימעטמ הזמ םישוע ויה םימיוסמ םישנא
.ליגר אל .דאמ בוט רפס תמאב הז .אילפהל

? סודרוהל ינמראה רנוילימה ךלצא ךפהנ ךיא .תמדוקה הלאשל רוזחנ :ןתנ
 תודגא םג יתחקלו ,םירמו סודרוה רופיס תא יתחקל .םירבד השולש יתישע :ינולא

תחא לגרבו ןאכ םיילגר יתשב ,ןעשיהל המ־םושמ חרכומ ינא יכ ,תומיוסמ תוינווי



7תוחיש

ת ינקחשה ,םודרוה ינמראה :םישנא השולש לע ינרדומ רופיס ךותב הז לכ .ןאכ
ו מצעל חקל םודרוה :טושפ אוה רופיסה .םיללצה־רפוסו ,םירמ הכיסנה םג איהש
ר מתמ ינמראה לש הירפמיאה .תוניצס וליבשב בתוכש ,ולש הריטב "םיללצ*רפום"
. ירוקמה רופיסב ומכ .(התוא חצר אוהש ול המדנ) םירמ חצר ירחא ,רמולכ ,תטט
ם יללצה־רפוס זא .הטטומתה אל סודרוה תוכלמ םג יכ ,ךכ קוידב אל הז םצעב
. הכיסנה םג איהש תאזה תינקחשה ידי־לע ולש וייח תא סודרוהל ביתכמ הזה
ם לועל אוה ןועגש לש הזה טנמומה לבא ,ןועגשה ףס לע אוה .ךבוסמ תצק הז
ע בונ אוה .תיגולותפ הדבוע אל וליפא .ץרחנ טנמומ אל םלועל ,דיגהל ךיא ,אל
. הביק־ביכ וא ןטרסה תלחממ םג הארנכ אלא ,םייגולוכיספ םיעינממ קר אל
ם ואתפ םדא ןכ םא אלא ,עגושמ ימ קוידב עובקל לוכי אל התא .ארונ לבוס אוה
י ל המדנ .ןיינעמ אל טושפ הז זאו ,םירחא םדא־ינב םע רשק ירמגל דבאמ
ם עפ .רתוי רשקתהל לוכי אל התאש הז ןבומב ןועגש אל יהז "םודרוה" הזחמבש
א לש ינפמ ,עגושמ אוהש יתבשח "!יסקט" :בוחרה עצמאב קעצש םדאךב יתיאר
ל ש אשונה תא האוד אל התאו ,בוחרב םואתפ קעוצ םדא םא .יסקטה תא יתיאר
א ל טושפ התא םיעגושמ לצא םגש בשוח ינא .עגושמ אוהש ךל המדנ זא ,הקעצה
ל כתסמ התא לבא .ךממ םלענ הז אוהש םוקמ הזיאב .םיאור םהש המ האור
.יסקטה תא האור התא זאו ,לכתסמו

, ינמראה לש תיפסכה הכלממב ומכ אל םירבדה םילהנתמ ימודאה סודרוה לצא
ש יא היה םודרוהש הז דבלמ .םירוביגה ינשל םיפתושמ יפוא־יווק המכ שי לבא
ו יה .הארנכ ,לודג בהאמ .דאמ הפי .דאמ קזח שיא .יזיפה ןבומב—רוביגו ,הפי דאמ
.תויוטש ולא ,בוט .הרטפואילק םע םיניינע וליפא ול

1 "סודרוה" תביתכ לע ,לשמל—הזחמ תביתכ לע הברה דבוע התא םאה :ןתנ
ה זחמה תא .שיב קסע הז !םינש .הברה חטב !הברה תרמוא־תאזדדמ :ינולא

. ןמז דאמ הברה וילע יתדבע .22—21 ןב יתייהשכ בותכל יתלחתה ילש ןושארה
. םיקוחש ויהי אלש םייוטיב ינימ לכ יתשפיח ,ך״נתה לכ לע יתרבעש רכוז ינא
ל בא .וחוא אוצמל הצור ינאש ,הזה רפסב דוס אוהש הזיא שיש ןימאמ ינא םויה דע
, דלי ומכ .ןהילע w יתייה ,יתאצמש תוילגתה לכ .רתויב הסגה הרוצב יתכלה זא
 הרדיסה ךרוע .ל״הצ לש "לימרת" תיירפסל רופיס בתוכ ינא ,לשמל ,וישכע !המ
! הפי הזו .הביתכה ןמז לכ תוומה תא יל השע אוה .רה לארשי :ילש רבח אוה
ם הילע ףנומ םא קר אלא בותכל םילוכי אלש םישנא הברה שי :תעדל ךירצ התא
ל יחתמ הזו .ןורטאיתל ליגר רתוי רבכ ינאש הזב אוה לדבהה ?המ לבא .טוש
ה ז .ףונ״ירואית ותוא אלמל ךירצ התאו ,קלח ריינ לע בתוכ התא .יתוא גיאדהל
ת ליחתב .ביבא־לתב טסוגוא לע רופיס הז בתוכ ינאש רופיסה ...ףונ !קיחצמ
ה זיא םילשוריב יתייח .םילשורי לע רופיס יתבתכו ,הזמ טלמיהל יתיסינ הביתכה
ל כ תא יתישע זא .תומוקמה תא בוט יתרכז אל לבא ,רתוי תצק וא ,םינש עברא
ז א .לפרעב היהי הזש וא ,קוידב בוט האור אל ינא :יתרמא .לפרעב רופיסה
שארב יל סנכנש המ .תומחלמ ,הכונח ,םיאנומשח .הכונחב רופיסה לכ תא יתישע
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ה ז המ עדוי התא ,רק היהו ץובב ויה םינוויה םע ולאה תומחלמה לכש והז םואתפ
ז א .ביבא־לתל יתרבע ,ךישמהל יתלוכי אלש ןויכמ לבא !הזה רוקב םילשוריב
, רשפא ?ןיסמח לע בותכל רשפא המ ,ונ .ןיסמח לש ףונ םע רופיס הז וישכע
...םצעב

. הזמ קמחתמ התאו בותכל ךל השקש םשור יל שי ? בותכל בהוא התא :ןתנ
? אל ,בותכל םמעשמ הז םימעפל .עדוי אל ינא :ינולא
.ןבומכ ,בתוכ התא ובש םוי .ךלש הדובע־םוי יל ראתת ילוא :ןתנ

ה טמל ץר ינא לכ־םדוק .רקובב שש העשב םק ינא ילש םיבוטה םימיב :ינולא
. הלאכ םייפקשמ הל שי .םינותעהדורכומ לשמל ,םירכמ ינימ לכ םש יל שי ,רכיכל
, םדקומ םוקל הכירצ איהש הז לעו ,בצמה לע יל הכוב רבכ איהו הילא אב ינא
ה נממ הנוק ינא זא .םדקומ םוקל ךירצ אל ינאש תעדוי איה שוח אוהש הזיאב
ך כ־רחא .עשת העש דע עבש העשמ ךרעב חקול הז .םתוא ארוקו םינותעה תא
ם יעמושש המ ...וידאר יצח הזיא ,םירויצ םע ןטק רפס הזיא ,טרופס לע רופיס הזיא
ה מ .בותכל תבשל זא .הרירב ןיא ,אל .בותכל םיבהוא םא לאוש התא זא .םש
? םלש רקוב השעת

ל ש הרוצ איהש וזיא הנניא תונורחאה םינשב םייבל הברמ התאש הדבועה :ןתנ
?הביתכה ןמ החירב

.הזה ןינעב העוט התא .ןוכנ אל הז ,אל :ינולא
ה דובעה ידכ ךות ךיתוזחמ תביתכ תא םילשהל ידכ םייבמ התא םאה :ןתנ

? םתגצהב
ן ינע הז ,רתויב הלודגה תוטשפב ,תמאב־תמאב םייבל לש הזה ןינעה .ןכ :ינולא

י נימ לכ םע םיאב םישנא המל םעפ ףא ןיבמ אל ינא .הזחמה תא רומגל לש
א וה יומיבה ןינע לכ .ללכב יומיבב ןימאמ אל ינא .יומיב לע תוישפט תוירואית

ן ורטאית ? הנש םינומש ,הנש םיעבש ? םייק הז ןמז המכ .שדח יד יסחי יפואב
ש ישכ דוחייב ,ינויח אל יומיבש רמוא אל ינא ,אל .ןמז רתוי הברה רבכ םייק
א ל ינא .דיגהל המ שי רפוסל לבא .הזה קסעב דיגהל המ שי ול םגש םדא־ןב ךל
ת בשל לוכי אל ינא אליממ .תוטש וז ? תיבב בשיי הזחמה תא בתכש םדאה :ןיבמ
ו לוק היהאו תיבב בשא ינא זא .ילש רבד אוהש הזיא םיגיצמש עדוי ינא םא תיבב
? ןאלרטנומ לש הנומת ומכ רקו

ו א ,ותביתכ תא רומגל ןווכתמ התא ,הזחמה תא "רומגל" רמוא התאשכ :ןתנ
?המיבה לש יפוסה שומימה תניחבמ ותוא רומגל

ו א רוביד לש תוקינכט לשמל ,תוקינכטל ןווכתמ אל ינא ,ךל דיגא ינא :ינולא
. רתוי םשור השעתש הניצס ריבעהל ךיא םינקחש לש תוטיש הזיא ,חיננ ,וא ,הייגה
, השעמל ,בתוכ ינאש המ אוהש םוקמ הזיאבש ןימאמ ןמזה לכ ינא .הז אל הז
ר וח ןימ איה תאזה המבה .בחורו הבוג אוהש הזיאל דעונ ,בתוכ םדא לכש המ
א ל םעפ ףא ינאו ,ךכ יל המדנ דימת .אוהש ןפוא הזיאב ותוא אלמל ךירצש הזכ
ומצעב םייבמה יאזחמש המדנ דימת .םעפ ףא טעמכ תוחפל ? הזה ןינעב חילצמ



9תוחיש

רחא והשימ םא .הגצהל אלא בותכה הזחמל אל ,ףיסוהל לוכי ולש הזחמה תא
.תרחא הרוצב ותוא הארי אוה ,םייבי
 יאמיבה .ךכ־לכ יניעב ןח אצמ אל .ולסואב תגצומ "הכיסנה" תא ,לשמל ,יתיאר
" קיחצמ" לש ןינע אל הז .אל .קיחצמ היה אל הז לבא ,דאמ הפי הדובע השע
ש י םימעפל .המ קוידב עדוי אל ינא .והשמ היה רסח אוהש םוקמ הזיאב .אל וא
ל ע עיפוהל ךירצ אוהש יל המדנ לבא ,ומצע הזחמב בותכ אלש סותאפ הברה
 האירק תאז םא ,םוקמ הזיאב לפונש טורמ לגד הז םא .איהש הרוצ וזיאב המיבה
א ל הז .הז תא בותכל לוכי אל ינא .םימעפל ,יל המדנ הז ךכ .ץוחבמ תעמשנה
י ל המדנ .םירבד הזיא למסמ הז ,הז תא האור התא לבא .ומצע הזחמב עיפומ
ם ש הרוי והשימ :ייחב םעפ־יא יתבתכש הבוט יכה הקילפרה הנשי ״הכיסנ״בש
א יהש הז ללגב !דאמ הפי הרוש וז !הפי הז "?הא" :רמואו לפונ אוהו ,ךלמב
ו א :םייתשמ תחא זא ,הזחמה תא םייבל רז יאמיב אב היה םא .םוקמב ךכ*לכ
" הא" ינימ לכ השוע היהש וא—הז המ ול ריבסת ךלו ? הז המ יתוא לאוש היהש
י נאש ומכ ,"הא״ה תא םש דיגהל יתיצר .תורזחה ןמזב םש תויהל יתיצר ינא .ולש
תויהל חרכומ ןורטאיתל בתוכש רפוסש בשוח ינא .ותוא דיגהל ךירצש בשוח

.ןורטאיתב
? הלילב וא םויב ? תועובק תועשב בותכל גהונ התא :ןתנ

ת ועיגמשכ קר הלילב בתוכ ינא .וישכע הלילב בותכל לוכי אל ינא :ינולא
. םוקמ לש ןינע םג הז .הזחמה תא רומגל ךירצו הריימרפ ינפל תויטירקה תועשה
ל בא .דבל רג ינא ןאכ .השוע התא המ עדוי אל התא .ןיידע עדוי אל ימצעב ינא
ו א ,התא יושנ ינאש השאל הביח ךותמ הז םא עדוי אל ינא זא ,יושנ ינאשכ
? אל ,השאל עגונ הז .בותכל הלילב םק ינאש ,הביח־יא ךותמ

ס נכנ רבכ התא םא ,בותכל לגוסמ התא תועש המכ :ןתנ
? לולסמל

ר ופיסה תא וישכע בתוכ ינא .עובק אל הז .יולת :ינולא
ן מ ךתוא איצומש ןינע הז ,הביתכ ."לימרת״ל הזה
ה תאש המב ןימאהל טאל״טאל ליחתמ התא .םילכה
ו זש ענכושמ ירמגל התא הלחתהב .ישפיט הז .בתוכ

ח כונ התאו רופיס בתוכ התא םואתפ ,חור־תוער םתס
י נא ,עגתשהל אלש ליבשב זא .שיאה תא האור התאש
 ינימ לכ השוע ינא וא .םילכ ףטושו חבטמל ךלוה
ה ז .ולאכ תודובע דובעל בהוא ינא .תיב־תודובע
ם ק רפוסה ,ללכב .םישנל תצק רפוסה תא ברקמ
.םישנה לכ םע דחיב .תלוכמ־תונחל ךלוה ,רקובב
רבכו ינא ימ ספת אוה לבא !תמאב .השא לא ומכ ילא סחיתמ רבכ שדחה ינוונחה
״! םיסיטרכ״ :יל רמא
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ת ורזחבש וא ,םינקחשה םע תורזחה ידכ ךות ךלש תוזחמה לכ תא תבתכ םאה :ןתנ
? רתוי וא תוחפ יונב הזחמה היה תונושארה

ל כואש ...תמאב יתבשח "תלוגנרתהו הכפהמה" לע הדובעה תלחתהב :ינולא
ם ינקחשהש יתבשח .תורזחה ידכ ךות ,םינקחשה םע דחי הזחמה תא בותכל
ת א ןובשחהמ איצוהל לוכי אל ינא רבד לש ופוסבש ימצעל יתרמאו םיממעתשמ
. םירבדה םתוא םישועו רבד ותוא םיקחשמ ,ברע־ברע םיעסונ םהש הדבועה
ם תא דחי ילוא לבא .הזחמב היהי המ ךרעב עדוי רבכ ינא :ימצעל יתרמא
א לא ,רמול טסקט ול ונתנ םתס אלש שיגרי ןקחש לכו ,רחא רבדל עיגי הז
י ל שחל ירמאקב והשימש ,לשמל ,רכוז ינא ..ולש הזחמ הז םוקמ אוהש הזיאב
ד יקפתל ,טסקט וליבשב דחוימב יתבתכ זא .הנש םישש ואלמ ריתי ןסינל יכ
ל יבשב לבא ,הנש םישולש קר ףפותמ םש ףפותמה .הירוטקיו יאה לש ףפותמה
. הלודג החמשב רקובב יתאב ."הנש םישש ףפותמ רבכ ינא" :יתבתכ "הילוק"
ה חמשמ ץופקיא וה טסקטה תא לבקי רשאכש יתבשחו ,שידא ימצע תא יתישע
ף פותמ רבכ ינא" :ליחתה אוה .רבד םוש .םישש ןב אוהש רכז יאזחמהש ינפמ
ם יפייע םישנא םה םינקחשה ,רבד םוש ...קסעה לכ תא ךישמהו "...הנש םישש
.םיריעצה לע םג .םהילע סאמנ ןורטאית ומשש הזה קסעה לכו
ה מכ יתראשה לבא ,תורזחה ינפל הזחמה תביתכ תא רמוג ינא "סודרוה״ב
ל וכי אל התא .היהי רשפאש ,רמולכ .היצזיבורפמיא ארקנש המל תומוקמ
ג וסל לגרתמ ותודלימ ןקחשה הבש ,הטרא׳לדרדידמוקה ומכ תוזחמ תושעל םויה
ה ז תא אצמי אוהו ,לולסמה תא ול ןת .ומצעב הז תא השוע אוהו םידיקפת לש הז
ל בא .םילוכי תמאבש ,םידדוב ,ילוא ,איצוהל .ךכ אל הז ןורטאיתב םויה .ומצעב
ע דוי אל םצעב ינא ,הזה שוחה םהל ןיא .ער הז ,הז תא םישוע םהשכ ,ללכ־ךרדב
? הז עודמ .עודמ

?םינקחש בהוא התא ?םינקחשל ךסחי המ :ןתנ

.אלש הלאכ שי ,ןכש הלאכ שי :ינולא

? יאזחמה ןמ רתוי ןורטאיתב םיבושח םהש בשוח התא :ןתנ
ו מכ יאמיב שי ,לגרודכ האור התא :המגוד חקנ ,הארת ,ןכש בשוח ינא :ינולא

, םש םירבוע אל ותוא ,ללכה ןמ אצוי דחא ןקחש שי ונלש תרחבנה לכב /ץירי׳צ
ה שוע אוהו םש דמוע דחא בוט ןקחש .הז אל הז ,בוט יאמיב ארקנש הזה קסעה לכ
י אזחמה רבד לש ופוסב ,הארת .ןינעה לכ תא עבוק המיבה לע ןקחשה .הז תא
, המיבה לע ,ןאכ .ארוקו הז תא חקול והשימ .םוקמ הזיאב ראשנ הזו הזחמ בתוכ
ר תויב םיחלצומה תוזחמה .הזב ןימאמ אל ינא ? הזחמ ...!דימת .ןקחשה קר עבוק
. הלאכ םירבד ינימ לכו ,"תוילמאק" לש גוסהמ םייליווא תוזחמ דימתמו זאמ ויה
.ןורטאית הזמ השעת רבכ איהו ,תפחש ןימ הזיאב םושנל תונמדזה תינקחשל ןת

ד מוע אל התאש םושמ ,"לודג ץנוק" אל הז יאזחמ תויהלש תרמא םעפ :ןתנ
ךרטצת התא אל—לישבתה םא תחדקה םאו ,םינקחשה ומכ המיבה לע ךכ־רחא
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ל הקה ינפמ "ןגומ" יאזחמהש ינפמ םאה .םיפוצ יפלא יניעל ברע־ברע ותוא לוכאל
?תוירחאב אשונה ןקחשב בשחתהל ,ךתעדל ,ךירצ אוה

י נאש ינפמ ,טויס הז קחשמ לש הזה ןינעה לכ יל ...הארת .בשחתהל אל :ינולא
ה שוע אוה ,רמולכ .םיוסמ טקניטסניא הז ןקחשש םצעב ענכושמ ינא .ןקחש אל
ר בעמבו ,םוקמל םוקממ רבוע ,דיגנ ,זז אוה .ינכימ ןפואב ולש םירבדה בור תא
ת וגוז ףלא ,חיננ .קוחצ אל הז .ומלוע תא הנוק אוה הז םוקמל הז םוקממ הזה
ה זה רבעמה .םכח ,שפיט ,ןמש ,ךומנ ,הפי :ותוא תואורו וב תולכתסמ םייניע
ה רקי המ ,ןמזה לכ ימצעל רמוא ינא ,הרק המ .טקניטסניא הז ,הדוקנל הדוקנמ
ד ימת המדנ יל ?הזה רבעמה תא תושעל דחא םוי לכוי אל ןקחש םואתפ םא
ל ע םיעלק ,לפונ לכה םוקמ אוהש הזיאב .טטומתי לכהו ,הפורטסטק היהת תאזש

.הרק רבכ הז .תונומתהו ,םישנא
ש יגרמ ינא .תוטטומתמ ילש םיילגרה .לפונ טעמכ ינא ,המיבה לע הלוע ינאשכ
ך ירצ לבא .תולקב לוכיבכ ,הז תא םישוע הלאה םישנאהו .םייסנכמב השוע ינאש
ה זיאב ,דחא םוי םואתפ ,הז תא םישוע םה הבש תאזה תולקהש דחא עגר בושחל
. ןקחש אל :ינומכ תויהל זא םיכפוה םהו .דוע תויהל אלו קספיהל הלוכי איה ,עגר
ו ל חונ אלש יל רמוא ןקחש רשאכש ימצעל רמוא ןמזה לכ ינא זא ? זא הרוק המ
ם ינקחש .בוט הז ,תצק הז תא ףוקעל רשפא םא .רמוא אוה המ עומשל ךירצ ,והשמ
ם ישוח םהל שיש בשוח ינא לבא ,ןכ הז .םהל רמוא התאש המ םיעמוש ללכ־ךרדב
.םמצעל םיגאוד םה .םישוע םהש המ יבגל םיבוט

ו תוא ראתמ התא .ןקחש אוה "תיאקירמאה הכיסנ״ב םירוביגה תשולשמ דחא :ןתנ
ו ל ןיא ולשמ םינפ וליפא .תוימצע ילב ,וגא ילב ,יפוא ילב ,יטרפ םש ילב םדאכ
ם לגמ אוהש תויומדל םאתהב םייטסאלפ םיחותינ ןמזה לכ השוע אוהש ינפמ
! סוורס !םולכ לבא !םולכ ראשנ אל ילש םיירוחאה ןמו ,ךלוה חותינ אב חותינ״)
ת א אטבמ התא ןקחשה לש תאזה הרוטקירקב םאה .("עונלוקה תונמאל שדוק
? קחשמה עוצקמל ךלש סחיה

ל ע רופיס שי .היגולותימה ןמ ...ללכב ליחתה ןקחשה םע הזה ןינעה ;ינולא
ת א תוארל היה וילע וליטהש םילודגה םידיקפתה דחא .לואשל דריש סלוקרה
ו זעהש ,ולש םירבח ינש הרקמב םש הליג אוה הטמל דרי אוהשכ .לואשהדוכלמ
ץ יצהל זעהל םהל היה רוסאש הלא לש הזעהה לע הפי ארונ רופיס הז .ןכ־םג
 תואסיכ ינש לע םתוא בישוהו םתוא ספת לואשה־ךלמ םידאה .לואשהדוכלמב
, םילוקרה אב "!עישוה" :ול וקעצ םה ,םילוקרה אבשכ .םהילא םיקובד וראשנ םהו
ה יה רשפא־יא ינשה תא .םהמ דחאה תא איצוה אוהש־ךיא אוה ,קזח היהש ןויכמו
א וה רבד לש ופוסב .ועז לואשה ירעש לכש םירמואו ,ךשמו ךשמ אוה .איצוהל
. םינקחש לש המלש הרוש האצי הזה שיאהמ .תחת ילב לבא ,ותוא איצוהל חילצה
ל כש ןויכמ .יניעב ןח אצמ ארונ הזה שיאה .םיעודי ויה םה .תחת ילב םינקחש
?  הזה שיאה םע תושעל לוכי ינא המ יתשפיח ,לואשה לע אוה ״הכיסנ״ה רופיס
םיחקול םייטסאלפה םיחותינל רועה תא ? םישוע המ ןויער ןת !תחת ילב ןקחש
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ם גו ,םייטסאלפ םיחותינ ןמזה לכ השועש ןקחש ונממ יתישע זא ? ןוכנ ,תחתהמ
, ןטק דלי ךיא :האור התא .החידבה לכ תאז .ןוויב ומכ ,תוהובג םיילענ ול יתמש
? םלועה לע ףיקשמ ינא ךיא !הנוכשהמ ?םלועה לע ףיקשמ ,"ןטקה ץירומ"
ו ל ןיא זא ,םייטסאלפ םיחותינ ותוא םיחתנמ םא ?הפיאמ אלא .הנוכשהמ
. הכוב יתייה ינא ,עיפומ היה הזה ןקחשהשכ .יטיתאפ ארונ םגו קיחצמ הז .תחת

 הברה היה אוה הגצהב .בוצע ארונ יל הארנ אוהו ,הזחמה לכ תא בוש יתארק :ןתנ
.זילע רתוי

ה זחמ הז !זילע רתוי דוע הז תא תושעל היה רשפא !תויהל ךירצ ךכ :ינולא
ך ירצ ,יל יובאו יוא ,ימצעל רמוא יתייהו םש בשוי יתייה ינא .בוצע ארונ ,בוצע
א יצוהל .טעמכ .בוצע אוה הזחמ לכ ? המ זא .ונ ,בוצע הזחמ .םירבד המכ איצוהל
.םידחא ילוא

ך ירצ המל ? תמאב אוהשמ המיבה לע זילע רתוי תויהל ךירצ הזחמ עודמ :ןתנ
?הדאנופוב לש םיקוקיזב באכה תא ,עצפה תא תוסכל

ל ככ רתוי תופיוזמ תויהל תוכירצ תוגצהש בשוח ינא .ילש השגרהה וז :ינולא
.םיקוקיז םע היהי הזש .רשפאה

? תוילטנמיטנס אנוש התא :ןתנ
ב רעמה לש םיטרסה לכב הכוב ינא .הנושאר הגרדממ טסילטנמיטנס ינא :ינולא

.הכוב ינאו ,ותבוהאמ דרפנ יובואקו םילוחכ םיימש האור ינא קר .עורפה
? םיקיחצמ םירבדב ינשגרה תא ףוקעל הצור התא עודמ :ןתנ

?עירפמ הז :ינולא
? םצעב ,ןאכ הרוק המ ? הז תא ריבסמ התא ךיא :ןתנ

ש יגרמ ךכ־לכ ינא .הארנ ,עגר הכח .עדוי אל ימצעב ינא ,עדוי אל ינא :ינולא
ה זחמב ,תחא הניצס ,לשמל ,יל שי .הזה ןינעב קפס טעמכ יל ןיא !ןוכנ הזש
 ינימ לכ ול השוע םיללצה־רפוסש ןויכמ .רוכיש התיבה אב סודרוה ."םודרוה"
. םינומעפ םואתפ עמוש אוה ,גרוהל םירמ תא איצומ אוה ובש םויה הזו ,םיקירט
, ינשגר ארונ הז .םיחצורה תא חלוש אוהש ול המדנ ,םינומעפה לוצליצ לוקל
א והו ,ירמגל רוכיש סודרוה .דרוי םודרג הזיא וליאכ ץוחבמ עמוש התא םואתפו

ל כ ימצעל רמוא ינא זא (קוחצ) "!קוור ינא"—!םוב—"!םירמ ,אל ,אל" :רמוא
.ךכ רמגיהל חרכומ הז לבא הער החידב םתס תאז ילוא ,ןמזה

?תמאהו תונכה ןובשח לע םימעפל תואב ןניא ולאה תוחידבה םאה :ןתנ
תימאו םינכ תושגר םיקזחומה ,ונלש םירהצומה תושגרה םא איה הלאשה :ינולא

ע דוי התא המ .עדוי ימ .םדאךב ארקנשרדמ לש תוכלשהה תמאב םה םא ,םיי
ת ויהל ךפוהש ,םזגומו רזומ ןינע איה תמאל תאזה הריתחה ,ללכב ?הז המ
, ןאכ אל הז תמאהדכלועש ןמזמ ורמא םידוהיה .תוטש וז לבא .תינומה הזוכיספ
.םש הז
ל וכי ימ .קרוש וא .רש ינא םימעפל ,יל באוכשכ ? באכ הז המ .באכ :רמוא התא
ימצע תא יתאצמ ,לשמל ,ינא .רזומ ךכ-לכ רבד הז ? ללכב רעצ לש םידממ תעדל
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ם יבצמ יל ויה .םחלל יתבער ובש בצמב ימצע תא יתאצמ רבכ .םיארונ םיבצמב
, זיראפב היה הז ? ״ארונ״ םירמואש המ הז 1 ארונ הז :ימצעל רמוא יתייה .הלאכ
. בונגאו ןכודל םש ךלא ינא :ימצעל יתרמא .לוכאל ליבשב ףסכ וליפא יל היה אל
? "ארונ" ארקנש רבדה והמ ?ארונ הז .רהוס־תיבב יתוא ומישי ?הרקי המ זא
. הזה ןינעהמ קוחצ תושעל לוכי אל ינא ,תמאב .תוומה :דחא רבד דבלמ ארונ ןיא
ל יבשב אל הז ןורטאית לבא !בוצע הז .תמ אוה .ססוג םע חדבתהל לוכי אל התא

.םיתמה

ר זכא״ב .תרחא הריצי לש סיסבל וישכע דע קוקז תייה ךלש תוזחמה לכב :ןתנ
ה כפהמה״ב ,ןסרדנא לש רופיסה "ךלמה ידגב״ב ,ך״נתה היה הז "ךלמה לכמ
ר תויו רתוי רזענ התא הלא לכל ףסונ .ןייווט קרמ לש רופיסה "תלוגנרתהו
ם יגמאה לש הפקה־תיב ארקנ "ךלמה ידגב״ב .תינוויה היגולותימה ירופיסב
ם ירוביגה םג .הברנימ יליל—עונלוקה תינקחש ,"סוסאגפיס" סוסה ,"סוסאנרפ"

: "תיאקירמאה הכיסנ״ב רמוא ,לשמל ,ידרפ .היגולותימ לע רבדל םיברמ ךלש
ה זש תבשחש ינפמ היגולותימהמ תופוע ינימ לכ לש םיציבמ תותיבח יל תנגיט"
ת א הצור התא םא" :רחא םוקמבו "...יתוכלמ ויזב ילש םייניעה תא קילדי

ה יגולותימה לכ תא יל רוכמל ךירצ אל התא ,הנופצ תולעמ יתש ילש שארה

."תינוויה
א ל רקיעב ,םייגולותימ תופוע לש םיציבמ תותיבח ןגטל םסהמ ךניא ךמצע התא

."הכיסנ״ב

ר ופיסה הז !דאמ רורב יגולותימ רופיס לע ססובמ ״תיאקירמאה הכיסנה״ :ינולא
ה מדאהמ התוא בנג םידאה .ביבאב הקווד העיפומש ,לואשה־תכלמ הנופיסרפ לע
ר ופיס ןכל .הלעמל הלוע איה ,ביבאב ,םעפב־םעפ־ידמו ,לואשל התוא ליבוהו
‘ יסרפל ומכ תינייפא הנוכת שי ילש הנופיסרפל .יאמ שדוחב שחרתמ "הכיסנה"
: דאמ םירזומ היבוהאו .היבוהא לע תונתמ ריתעהל הברמ איה :לואשה לש הנופ
ל ואשה :תפסונ הדוקנ .הכיסנה רופיס הז .םוקמ הזיאב ףרגאתמ דחא ,ךלמ דחא
ז  םיערה לכ םע דחי אצמנ סולאטנט ובש םוקמה ונשי—םירודמ השולשל קלוחמ
, םייחל רוזחל םידיתעהו םיבוטה הלא םיאצמנ השעמל םשש ,םויזילא־תורדש שיו
— םיער אלו םיבוט אל ,םיינוניבה לש םוקמה ונשיו $ החמשו תוללוהב םייח םש
ה כירב וליפא םש שי .בוט םירכוז אל .תויעב ינימ לכ שי לדופסאב .לדופסאה הזו
‘ ירמאה הכיסנ״ב םג שי םש שיש המו .םיישפיט םירבד ינימ לכו הפצפצ־יצעו
ל קמ ,דיב לקמ םע אב קינפורק ,לשמל .הזחמה לכ ךרואל ךלוה תומיעה ."תיאק
ה אורה ומכ ,םיאור םתואל ןוויב לקמ ונממ םישוע ויה ןבדבודה־ץע .ןבדבוד־ץע לש
ק פס םה ,םהלש תוחילשה תא ודביאש הלא רמולכ ,םהבש םיאטוחהו ."סופידא״ב
.קינפורק ומכ .הלאכ םינמש ,םירבג קפס םישנ

ם אה ? עמשנ םלוק קרו הזחמב םיעיפומ אל םירחא םירוביגו קינפורק עודמ :ןתנ
? יגולותימ זמר הזיא שי ןאכ םג
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ת ומוקמ ויה .םיאפר״תוחור לש הריזב ןמזה לכ ויהי ןבהו ךלמהש יתיצר :ינולא
ם ישנאה לכש ןויכמ .םיללצ לש תוכלמכ אוהש םוקמל סנכי ןבה וליפאש יתיצרש
.םיללצ לש תורוצ ינימ לכ ,םיללצ ינימ םה הלאה
ק רו .םישלביירפס קר ארוק ילש רוביגה .בתוכ ינאש רופיסב וישכע רכזנ ינא
ם שה תא אוצמל לוכי אל .הזה םשב עוקת ינא) ...רימיזאק לש םישלבה תא

(.ןוכנה
? סארגמ ,ןדאוושנהוה ,קנאוושכ תומשל עיגמ התא ךיא :ןתנ
א יהש הביתכ שי םוקמ הזיאבש בשוח ינא .קחשמ קר הז םא עדוי אל ינא :י נ ו ל א

ת ושממ וזיא לבקל םיליחתמש םימיוסמ םירוק השוע התאש ומכ .םילמ לש אל
, הזחמה לש םירחא םיקלח לש הייווט םג השוע התא ךכ ,םהלש הייווטה ידי־לע
ו נלצאש ינפמ .ונלצא דוחייב .תומש ,יתעדל ,הז םהמ דחא .םילמ קוידב אל םהש
 ,חיננ .יתרפיסש םירבדה ךותמ ועבנ תרכזהש הלאה תומשה .ךבוסמ ארונ הז

. הירנופוב לש תילרטאית הרוצ תינמרגב הז קנאווש .תוירופהמ תחא םש הז .סארגמ
ם ימעפל .םימלש םימי םימעפל בשוי ינא תומשה תא אצומ ינאש דע .הזכ ןופוב
ה ז םנמא .הזב ךכ־לכ ןימאמ אל ינא לבא ,דובעל אל ידכ קחשמ הזש יל המדנ
ם מעשמ םג הזו ,דובעל השקש ינפמ ,דובעל הצור ינא דימת אלו ,גונעת יל םרוג
ך ירצ התאשכ ןינבב ומכ ,םיפיסומ תומשה אוהש םוקמ הזיאב לבא .םימעפל
ל קתנ אוהשכ הז תא שיגרמ דחא לכש בשוח ינא .יחרכה הז .םוגיפ וא הכומס

.ןוכנ םשב
י תלחתה .ישפיט הז .אל ? לכימ ? הל אורקל ךיא .הרוביג שי בתוכ ינאש רופיסב
א ל ינא !ןוכנ הז !התיד .בוט אל .ךחוגמ הז לבא—הנילואפ הל יתארק .שפחל

ל עבה לש םשה !התיד :ןוכנ הז .עדוי אל ינא .יתוא גורחתש וליפא .המל עדוי
.דוע יניעב ןח אצומ אל

ל ע ךלש תועידיה תא רישעהל ידכ עקר־רמוחל ןמזה לכ קקזנ התאש ןיבמ ינא ;ןתנ
 ךותב ךלש תוינוימדה. תויצאוטיסה.תא לותשל ,םהילע גתוכ התאש םיאשונה
ד רופ ירנה לש היפרגויבוטוא וישכע האור ינא יניע דגנל .תיטרקנוק תואיצמ
.. ..הצינ לע תוריית“רפסו

ה יצמרופניאה .היעב ןאכ שי .הצינב יחש רנוילימ. אוה ילש סודרוה .יאדווב :ינולא
ת ורשפא ינולפל ןתתש תינואג האצמה ,םויכ דוע ןיאו הברתמו תכלוה םויכ
ז א .ןיא הזכ ינואג רבד תיב־ףלאה ומכ .ק.יפסמ תועידי רפסמ ומצע ךותל סינכהל
, לשמל .םימיוסמ םימוחת לש תויעבל , סנכיהל אלא ,םירפוסל דוחייב ,הרירב ןיא
, טרופס לע בותכי דחאש וא .בוט .וגאקישב םייחבטמה־תיב לע בותכי יאקירמא רפוס
ב ותכיו ,קסעה תא דאמ בוט עדיי ,םינש שמח דמלי .עוצקמה תא דמול אוה זא
ל בא ,דאמ בוט ,טרופס—טרופס .ישפיט תצק עמשנ הז אוהש םוקמ הזיאב .הז לע
ה ז תא שיגרמ אוה ?טרופסלו םיבצקל עגונב המ וא ?ריעה־שארל עגונב המ
ר מוא התא ,ינש דצמו .קסעב עגנ אל הז אוהש םוקמ הזיאבש שיגרמ אוה ,ומצעב
.יטמיכס ארונ רבדל ףוסב עיגמ אוה ,הזכ רבד ומצעל רחוב אוה םא :ךמצעל
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ת א רישעהלו תויטמיכסה תא רובשל ידכ ןורטאיתב השוע התא המ :ןתנ
? תויועמשמה

ו נחנאש המב העיגנ ןהל שיש תירבעב טילמה יתשש הלצה טעמכ הז :ינולא
י כ .תומוצע תויורשפא תונתונ ולא םילמ ."הזחמ״ו "קחשמ" :תוארקנ םישוע
ו מכ והשמ ןורטאית לש יתרגסמ ךותב רוציל ןמזה לכ הסנמ התא השעמל
א ל התא םא תושעיהל לוכי וניא הזו .קסופ־יתלב קחשמ ןימ—הליבומ םואוטפרפ
ם ירבד ינימ לכ תופקשמש תוארמ ינימ לכ י םש
ם נכנ ינולפש ,לשמל ,בתוכ התא םא .םינוש תורואב
ו זיא םע םש בכשש ורבח תא םש שגפו ,תיב הזיאל
ו ז—רעונמ ולש הרבח איה תאזה השאהו ,השא
ל ש תוחילש וזיאב ןאכ סנכנ ינולפ םא לבא .המארד
ך למ הז םאו .סחי ותוא אל רבכ הז ,םיוסמ ךלמ
ת צובקל רתויב תירותסמ ךרדב ךיישש םיוסמ
.ןבומכ ,הנתשמ רבכ ןינעה ירה ,םירשוק
ף קתשמ אוהש יפכ ,רופיסה תא חקול התא םא ,וישכע
 ,תוברת ארקנש־המ לש םימיוסמ םידבר ידי־לע םויכ
, םויה דע ונתא םייחש םירופיס רמולכ ,היגולותימ
.תויועמשמ הברה אלמ ,בחר רתוי הברה השענ קסעה

 יביטאיצוסא םלועב םייולת הלאכ םיטקפא :ןתנ
ת א תוארל אבש להקה םא קפקפמ ינא .ףתושמ
.הזחמה לש יגולותימה עקרה תא ןיבה "הכיסנה"

, םא לבא ,רובעל ךירצ לכהש רמוא אל ינא :ינולא
ו יהש המ הזו ,םיהובג םיבקע לע ךלוה ןקחש ,לשמל

ו השמ ,והשמ קרוז הז זא ,ינוויה ןורטאיתב םישוע
.םיהובג תואריהל ךרוצה קר אל ,ףסונ

ז הז תא גישמ התא ךיא .תואיקבו עקר־רמוח הברה דירצמ הז לכ :ןתנ
.ארוק ינא :י נ ו ל א
? "סודרוה" לע הדובעב ,לשמל ? ךתוא ךבסמ אל הזו :ןתנ

ע נכשמ אוהו הצינ לע בתוכ ינאש עמש—הצינ דילי—ילש דידי .לאשת לא :י נ ו ל א
א וה !הצינ לע יל רפסת לא ,יתוא בוזעת :ול יתרמא .וירוה לצא םש רקבל יתוא
ם א .תוזחמ הז לע בותכל רשפא־יאש עדאו הארא ינאש ידכ הצינל יתוא חלוש
.ונרמג .בותכל לכוא אל רבכ ינא ,הזה םוקמה תא תוארל ךלא ינא

ם תשלש .םיטרס השולש השע רבכ אוה" :קינפורק לע ידרפ רמוא "הכיסנ״ב :ןתנ
. ..הפוקת וחתפש תונולשכ לבא ,סנאלסקא־ראפ תונולשכ םתשלש .םיכלמ לע
ר דינוריא רדענ ךניאש האור ינא ."׳םיכלמה ךלמ׳ :ול םיארוק תיעוצקמה תונותעב
.תימצע
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. ..ושי לע הזחמ םינש דאמ הברה ןנכתמ ינא ...ןמזה לכ ינא ...ןוכנ אל הז :ינולא
ת אז !תמאב ...רומג טוידיא תויהל ךירצ רפוסה ...המל עדוי אל ינא ...יתבשחו

ה זחמ יתבתכ ...רבד לש ופוסב עגופ הז .םיפלטע לש תושפיט תאז לבא !תושפיט
, שלש רפסמה ,הזה שולישה ,הלא םיקלח השולש .םיקלח השולש וב ויהש דחא
. ךכ־לכ שדוק הזש ינפמ אל .םימי טעמ אלו םישנא טעמ אל הוולמה רפסמ אוה
ם ישנא המל בושחת ...םאה ,באה .םוקמ הזיאב ליצמ דימת ישילש .היעב הז םינש
י רבג םע הבכש אל םירמש םתעד לע םידמוע

ל ע תוזחמ השולש :ךל לכ־םדוק םיאתמ טפשמה ראש .שולישה תא בוזענ :ןתנ
ו חתפש םנאלסקא־רפ תונולשכ" השולש .להקה לצא וחילצה אל םתשלשו ,םיכלמ
.תירבעה תואזחמב "הפוקת

.ימצע לע הזכ רבד בתוכ יתייהש ןימאמ אל ינא :ינולא
־ להק םהל שובכל תחלצה אל עודמ ? הכ דע תבתכש תוזחמה לכ ולשכנ עודמ :ןתנ

? םיפוצ
י ל המדנש ןויכמ ."חילצהל" לש ןינע אל הז .ןמזה לכ ימצע תא לאוש ינא :י נ ו ל א

ו בש בצמ רצויהל לוכיש יתוא דירטמ .יתוא דירטמ אל ,"חילצהל" ,הזה גשומהש
ו א ירוביצ ןולשכ תשגרה ךותמ םא ,"הלעמלמ" לש הדמעב ימצע תא אצמא ינא
. םירבד המכ ימצעל קמנל ןוצר ךותמ ,רתויב עורגה הרקמב ,וא ,תורירמ ךותמ
ל וכי ןאכ ינוונחהש ,לשמל ,דיגהל לוכי אל ינא .הזב הצור יתייה אל ארונ ינא
: םואתפ םירמואש בצמב אצמיהל לבא .הז אל .אל וא השוע התא המ עובקל
.בוט אל הז ."יטוידיא להקה ,ןיבמ אל להקה"

, אב אוה םאו—ךלש תוגצהל אב אל בחרה להקה עודמ םעפ ךמצע תא תלאש :ןתנ

?תורירקב ביגמ אוה
ה כיסנה" םע עסונ יתייה ימצעב ינא .רדסב אל הארנכ אוהש והשמ שי :ינולא

ה מ ןיבהל יתיסינ .רדרוקירפייטה םע דבוע יתייה ,םש יתדבע ירה ,"תיאקירמאה
, תובורק יד םיתעל קחוצ היה להקהש היה םירזומה םירבדה דחא .ןאכ הרוק
ם ירקמ ויהש בשוח אל ינא .םוקמ לכב טעמכ .םהל ונווכתהש ,םינוכנה תומוקמבו
ש יש יתשגרה אוהש םוקמ הזיאב לבא .הלבקתה אל הגצההש (םידדוב קר ילוא)
ר וחבה—הככ םיבשוח חטב :ימצעל יתרמא זא .דשח להקה :דחא .םירבד ינש ןאכ
ם ואתפ המ ,ילארשי אוה םאו .ביבא־לתב דלונ אוהש ןותעב וילע ובתכ הזה
ו א ,יאזחמב ,הגצהב דשוח התאשכ .דושח הז ? הז המ ? הלאכ תומש רמוא אוה
ק קלל לוכי התאש עגרב .דצהמ ,הככ הגצהל אב התא ,הגצהל ךיישש והשימב
ו א ,לוכי אל ינאש וא .יל השק הזו .הצור התאש המ תושעל לוכי התא ,להקל
ה ז להקו .להקה םע הזה רבדה לכ ,םלש קסע הז .תמאב לוכי אל טושפ ינא...ש
ש ממ ,שיגרמ ינאו .םייק אל ןורטאית הז ילב ?יחרכה תרמוא־תאז־המ .יחרכה
.םידשוח םישנאש ,שיגרמ

, עעונתמ ,יח ףוגל םילממ ךפה ךלש הזחמהשכ ,הרוכבה ירחא ךתשגרה המ :ןתנ
?הצורמ התא םאה ?שיגרמ
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. שפנ־טאשב הזמ אצוי ללכ־ךרדב התא ,הגצה השועו הזחמ בתוכ התאשכ :ינולא
. ..קלחל וליפא עיגמ אל הזו ,תיצרש המ תויהל לוכי אל הזו ,תיצרש המ אל הז
. םיזוחא לש הנקסמ איהש וזיא קיסהל לוכי התא ,תפלוח תושגרתההשכ ,ךכ־רחא
א וה ןוסאה לבא ? דוע המ ,ונ .תיצרש הממ ,לשמל ,זוחא םישמחל עיגה הז ,בוט
ך יא ,אלפתמ התאו ברע־ברע הגצהב םילכתסמש םיפוצה ףלא לע בשוח התאשכ
ם ה םאו .טקשב םיבשוי םה ךיאו .קסעה לכ תא ץצופמ אלו םק אל םהמ דחא ףא
ת וכיתחל־תועירק ןתוא םע הצוחה ךכ*רחא םיאצוי םה ךיא ,טקשב םיבשוי

. ירקמ והשמ םיפוצה ליבשב אוה ןורטאיתה ןינע לכ ילוא לבא .םהב םיערוקש
.רחא והשמ םיאצומ ויה םא ןורטאיתל םיכלוה ויה אל םה

? ךתונכב םימעפל קפקפמ התא םג םאה :ןתנ

ל אוש דימת ינאש המ .ףיוזמ ימצע ינאש םוקמ אוהש הזיאב המדנ יל םג :ינולא
א ל המל ?רחא והשמ אלו ןדאוושנהוה תיב לע הזחמ הקווד המל ,עודמ :ימצע תא
? הז לכו ,םיצו שוש לע הזחמ בותכל
* תרפוס לע בתוכ ינא םא שי*המ .ביבא*לת לע רופיס וישכע בתוכ ינא ,ינש דצמו
ם ינותע ארוק ינא ףוס־ףוס ? אל המל ? זיראפב היחו הקירמאב הדלונש םישלב
י תייהשכ תינווי היגולותימ יתארק אלו .הקירמאמו הילגנאמ וא תפרצמ םיאבש
/׳סופידא" ארקנש הזחמ יתבתכ 13 ןב יתייהשכ דוע ?דלי

? ךלש ןושארה הזחמה היה הז ;ןתנ
—8 ןב יתייה :ינולא י תבתכשכ ,ביבא*לתב ןושיקה בוחרב ,הנוכשב יתרגו 9

א והש םוקמ הזיאב .םישנאל הז תא יתיארה ."םידמגה תעבשו היגלש" לע הזחמ
.םעפ הז תא ובתכ רבכש םהל המדנ היה

? הנושארה הבינגה התיה תאז םאה :ןתנ
ל ש טרסה היה .ארונ הרקמ יתיאר ינא ?בונגל אל המלו .קוידב אל :ינולא

ם ואתפ יל המדנ היה טרסה תא יתיארשכ ."המבה תורוא" ול וארקש ןילפא׳צ
. םידה־ינבו םידה ותריציל ויה ,דבל היה אל אוהש ןמז לכ .ודבל אצמנ ןילפ׳צש
א ל ,בנוג אל אוה .םירמוא םירחאה המ דוע עמוש אל אוהו ,דבל ראשנ םואתפ
! דבל .דאמ הרק הגספ וזיא לע םש דבל אוה .דה בישמ אל ,ביגמ אל ,קיתעמ
ה מ לכ םיבנוג ונחנא .רהה תיתחתב ,הטמל הככ .לאל הדות !דבל אל ונחנא
? אל המל ,רשפאש

? הכ דע תגשה אלש גישהל הווקמ התא המ ? ךלש תורמויה המ :ןתנ
 דחא ,לכ*םדוק ?תורמוי םצעב הז המ לבא .לכה תולגל לוכי אל ינא :ינולא

, דובא אוהש ול המדנ ,והשמ רמוג אוהש ירחא :בתוכש דחא לכל םירוקש םירבדה
ל כוי אל אוה ? אל ,ןימ יניינעב ומכ חטב הז .הז תא תושעל לכוי אל אוה !רמג
...שארמ םירבד השולש ןיכהל דימת יאדכ זא ?דליי ןאל ?השעי המ .דוע

ל יחתמ התא ,ךיאו ,יתמ .שדח הזחמל ןויערה ךחומב דלונ ךיא יל ריבסהל הסנ :ןתנ
?ותוא בותכל
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. םינש הרשע״שמח ,רשע ינפל םהילע יתבשחש תוזחמ דימת בתוכ ינא :ינולא
? בותכל המ עדוי אל ינאש ןמזב השוע ינא המ ...ימצעל ראתמ ינא םימעפל
, טעב יתבתכ םעפ ...יוא .הביתכה־תנוכמ דיל בשוי ינא :ךכ ךרעב הז ,ןכבו
א והשכ דוחייב ,הלילב בשוי םדאדבשב .תונלבס יל ןיא .הנוכמה לע רשי ,וישכעו
. דחא ףא ול ןיאו ,הנשי ריעה לכ .יטוידיא הביתכה ןינע לכ ול הארנ ,דבל בתוכ
? אל ,יטוידיא תצק הז !םינושמ תולוק העימשמ הנוכמהו !בתוכו ודבל בשוי
. יניצר אל .יטוידיא עוצקמ הז ,עוצקמ הז םאו .עוצקמ אל הז הביתכ .הדות
ת א חקנ ,רצויהל הזחמ ליחתמ ךיא ,ךלש הלאשל עגונב !איצומ הזש הלאה תולוקה
: יל רמאו י׳גני׳גה ידידי ילא אב םינש שלשכ ינפל .יתבתכש ןורחאה רופיסה
ו ישכע בתוכ ינא ,עמשת :ול יתרמא .רופיס אבצה לש הירפסה ליבשב בותכת
י נאו הז תא לצננ אלש המל .הפוקתה לע םירפס הברה יתארק .םודרוה לע הזחמ
ף וסב לבא ,יתאצי הזמ ."ןיוצמ ןויער" :רמא אוה ! ? ירוטסיה רופיס ךל בותכא
.ירמגל רחא רבדל ,ןבומכ ,יתעגה
ה יגולוכיספהש יל רמא והשימ .חכוש אל םדאה .יתוא תלאש המ יתחכש אל .אל
 ינא .ןוכנ אל הז .םיערה םירבדה תא ומצעמ חיכשמ םדאהש תנעוט תינרדומה
ם ילשכה לכ תא .רכוז ינא—יל היהש ער רבד לכ .םיערה םירבדה תא קר רכוז

.ןיוצמ רכוז ינא ילש
ת א שטשטל ךכ־לכ גאוד התא עודמ ? ךלש תוזחמה ךותב אצמנ התא הפיא :ןתנ

? תובקעה
ך ניא תמאב .ךתריצי ךותב אצמנ התא הפיא תעדל לוכי אל םלועל התא :ינולא

.תעדל רשפא־יא .לוכי
? עדוי אל תמאב התא :ןתנ

. תמאב .הזה ןינעב חוטב אל ינא ."הקיתש התיה" :וז הלאש ירחא בותכת :ינולא
ו בתכש םייניבה־ימי לש םייתפרצ תוקינורכ־יבתוכ שי .ימצעל ןיימדל הסנמ ינא
ל וכי אל התאו םהלש תויביטקייבואה תוקינורכה תא ארוק התא .בלצה־יעסמ לע
: דיגהל לוכי אל תוקינורכ־בתוכ וליפא .םיניינעה ךבסמ םתוא איצוהל םעפ ףא
ה יה אוה .הזכ רבד ןיא ."םיניינעב ברעתמ אלו בלצה־יעסמ לע יל בתוכ ינא"

א ל ינא םג .ברועמ־אל תויהל לוכי אל אוה .תרחא וא וז הרוצב קסעב ברועמ
ת עדל ןפוא םושב לוכי אל ינא הארנכ לבא .ילש תוזחמב ברועמ־אל תויהל לוכי
...אצמנ ינא הפיא קוידב

. לינוא והימ קוידב עדוי התא "הלילה ךותל ךורא עסמ״ב .ךכ הז דימת אל :ןתנ
.רלימ לש "הליפנה רחא״בו גרבדנירטס לש "באה״ב םג ךכ

ל ש רכומ״יתלב טעמכ הזחמ ארוק וישכע ינא ...עדוי ינא .חוטב אל ינא :ינולא
: ארקנש הזה ןינעב דמוע התא הפיא :היעב תמאב תאז .״בוח“ילעב״ ,גרבדנירטס
— טושפ דחא רבדמ עבונ ,בגא ,תאז הלאשב טוטיחה .״השוע התאש םירבדה״
, ול םיסחימו בתוכה לש תוישיאל .ידמ הלודג תובישח םינתונ םויה .תמוסרפ
.ועבטמ אל ללכב םהש םירבד ,ותריצי ךמס לע
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. תמאב לודג רפוס אוה .ובאווס ולאטיא ,יקלטיא רפוס וישכע יתארק ,הנה
ויבוטוא הזש—תומדקהב םש םיבתוכ םג ךכו—ךל המדנ ולצא .ליגר־יתלב
ה לאשל ונתוא ריזחמ הז .ןימאמ אל הזב םג ינא לבא ,והשמ הזב שי .היפרג

ש יאה .הלאכ םירבד תעדל לוכי אל התא ?היגולותימ עודמו .היגולותימה לש
ע דוי דימת אלו וינעה ךותב ומצעב אוה .םירבד ינימ לכ ומצעל השוע
.וילע ריעהל

י פב םיעדויב םש התאש ךל הרוק אל :ןתנ
ת וישיא םילמ ,ךלש ןהש םילמ רוביג
?רתויב

ל וכי אל הז .אל םלועל ?ךייח לע :ינולא
ב ותכל לוכי אל התא .םעפ ףא ילצא תורקל
ת א השוע התאש ילב הזחמב הניצס
, הניצס השוע התא !לוכי אל התא .הניצסה
 שיאה ;השא ,שיא ,אסיכ :האור התאו

. קתש אסיכהו ,התנע השאה ,והשמ רמא
 ,שיאה ןיב ןאכ התא הפיא :לאוש התא
ך יא עדת ךל לבא .ןכ הז .השאהו אסיכה
ם עפ תייה ילוא .הלאב םירבד םידלונ
ו השימ תיארו ןג־תמרב "ןדע־ראב״ב
ה ז .ךנורכזב הטרחנ איהו השאל המודש
, ינויח רבד קיזחת ךל .פוקסודיילאק ומכ
ם עפ אל .הזה םיעבצה־קחשמ ךותב ,ישממ
י קוחצ אל הז .טעמכ תוצע־דבוא התא
.השק הכאלמ השוע ,בתוכש ימ לכ .ילש עוצקמב האג תויהל

? הארשהב ןימאמ התא :ןתנ
א לפתמ .אלפתמ ימצעב ינא םימעפל לבא .התוא יתיאר אל םלועמ .ןכ :ינולא

א לו דמל אל םלועמש םירבדל הדוקנל הדוקנמ עיגמו רדחב בשוי םדא ךיא
.הארשה תאזש בשוח ינא .םתוא האר

?בתוכ התאשכ התוש התא :ןתנ
ה דובע איה הביתכה תדובעש בשוח ינא !םלועל !אל םלועל !הלילח :ינולא

ת ועש דומעל םואתפ לוכי ינא ...םצעב ,םיניינב אל ...םיניינב ומכ ...הארונ
ה רוש ,לשמל ,וישכע יל שי .ךישמהל ךרד אוצמל אלו תחא הרוש לע םימיו
י נאש םוקמב .טקש תוארהל הכירצ וז הרוש .הבוט אל איהש יתיארש תחא
ר ביד אוה" :רתויב לקה רבדה הז ."טקש" יתבתכ ,טקש הארמש הרוש בותכא
ב ותכל ךיא .הזמ תאצל ךיא עדוי אל ינא .הז אל הז לבא ."טאל ךלה ,שרח
י לב ,תמאב ,שרח םא יכ ,הלמה תרימא ידי-לע—"שרח" אל היהת הרושהש
לכו ,"טאל״ו "טקש״ו "שרח" םע בותכ טפשמה לכ .העירפמש תאזה הלמה
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ם ייתניב !דז תא ריאשמ ינא ?תושעל לוכי ינא המ .בוט אל הז !תויוטש .הז
ה תאשכ הלאכ םירבד לע רבגתהל רשפא ךיא ךתוא לאוש ינא זא .םש
!ץר ינא ,רוכיש יבאשכ ?רוכיש

ל וכי ךניאו קיר ןוילג ינפל תועש דמוע התאש תובורק םיתעל ךל הרוק :ןתנ
?זוזל

. לוכי ינאש המ לכב רזעיהל ךלוה ינאו ,עקתנש דחא לכ ומכ ,עקתב יבא :י ב ו ל א
ם המ תחקל הסנמו ,תינוויה היגולותימה ןמ ילש םידידיה לכ תא םייגמ ינא
א וה המ ,וינפל ריעה לכ ,דבל אצמנ םדא .ורזעת :םהל קעוצ ינא .והשמ
!לודג דחא ךוחיג הז ?השעי

?היגולותימל ץוחמ רזעיהל בהוא התא ימב :ןתנ
א ורקל בהוא ארונ ינא .ילע עיפשמ רבד לכ .דיגא ינא ,םושרת אל םא :ינולא

ד אמ הברה ארוק יבא .רזומ רבד הז רחא לש הזחמ אורקלש יל המדב .תוזחמ
ה זש הצור יבא לבא ,דחפמ יבא .רזומ דימת הז זא .ילא םיחלושש תוזחמ
? בוט היהי הזש הצור יבא המל ,םצעב ,עודמ עדוי אל יבא .בוט הזחמ היהי

, יבלא תא וישכע ,לשמל ,ארוק ינא !בוט היהי הזש הצור ךכ־לכ אל ינא ירה
ע דוי אל ינא .יניעב ןח אצומ ךכ־לכ אל "ףלוו היני׳גריו" .לודג יאזחמ אוהש
, הפי בותכ .דאמ הפי הזחמ הז ,"הטועפה םילא" יניעב ןח דאמ אצמ .עודמ
א וה יכ יקסבייוטסוד לע םירמואש יוטסלוט עמש םעפ .והשמ םש רסח לבא
ש יגרמ ינא—יבלא ...םגפ םע לבא ,בוט ץורמ־סוס :רמא אוה זא ,בוט ץ^רמ־סוס
.ולש הזחמ דוע אורקל דאמ הצור יתייה ...והשמ םש

? רחא והשימ לש בוט והשמ ארוק התאשכ ,םימעפל אנקמ אל התא :ןתנ
ך יא .״70 הבונאזאק״ תא יתיאר .םיאשונב רקיעב אנקמ ינא !ןכ הז :ינולא

א ל ינא ומצע יאזחמב לבא ,אשונב אנקמ יבא .הזה אשונה יתעדב הלע אל
.אבקמ

מואשכ חתרתמ התא עודמ ?הז הזחמל—ןמזה קחרמב—םויה ךסחי המ :ןתנ
?תבתכש רתויב בוטה הזחמה והזש ךל םיר

ב הוא ,יתוא אנושש ימ לכ :והשמ ךל דיגא ינא ...אוה הזה הזחמה :ינולא
. יתרדרדיה "רזכא" ירחאש םירמוא םה .םיבהואה תא אנוש ינאו—ותוא
 דלי יתייה .ישפיט ...בותכ הז .יתודלי הזחמ הז ירה ?המל !!יתרדרדיה
ב תוכש םירשע ןב םדא־ןבמ שורדל רשפא המ .םירשע ןב קר .ותוא יתבתכשכ
.הזחמ

 .תילארשיה המארדב ליגר-יתלב ינישל גשיה תגשיה "ךלמה לכמ רזכא״ב :ןתנ
, תיסיסע םגו ,הממורו תיגיגח םג ,תיסאלק םג איהש הפש םש אוצמל תחלצה
?ךכ״לכ לטובמ גשיה הז םאה .תיתימא ןורטאית־תפש ,היח

, הפש ,הפש :םויה דע םירמוא םלוכו .הפשה לע הברה יתדבע ,ןכ :ינולא
.היה-םש־המ־עדוי־ימש בושחל רשפא !הפש .רקיעה אל הז .ישפיט הז .הפש

?תרבודמ־תינרדומ הפש םג איהש תיכ״נת הפש לש ןורתפל תעגה ךיא :ןתנ
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י תמשרו יתבשי .ך״נתה לכ תא יתארק 20 ליג דעו 18 ןב יתייהש ןמזמ :ינולא
ם ייתבש יתדבע !טוידיא הזיא !ילצא תורבחמה ןיידע ...םיקוספ הברהדדברה
ק יבדהל ידכ ןפוד־תואצוי םילמ יתשפיח ,םירבד ינימ לכ יתבתכ .תויוטש לע
.תעדה*לע*לבקתמ טפשמ היהי הזש ידכ ,ןפוד־יאצוי םיטפשמל ןתוא

ה יה הז .תילארשיה תואזחמב ןנער שודיח ונמזב היה "ךלמה לכמ רזכא" :ןתנ
* יהה תומארדולימה ןמו םידודרה הדאטרופרה תוזחממ גרחש ןושארה הזחמה
ף ונה ןמ ןהה םינשב גורחל תחלצה ךיא .תואמצעה־תמחלמ לש תויאור
?"ךלמה לכמ רזכא" תא תבתכ םיאזחמ הזיא תעפשהב ?שולקה יתמארדה

* ידמ" תא יתבהא לכ־םדוק .יאונא לש תוזחמה תא דאמ יתבהא ותעשב :ינולא
" האידמ" לבא .יתעד יפל ,דאמ ער הז לבא ,"הנוגיטנא" םג השע אוה ."הא

. רענ תמאב יתייה .יירפ רפוטסירכ תא םג יתבהא .הז תא יתמגרית .הפי היה
.התעבב ץיקמו דרחנ ינא "ךלמה לכמ רזכא״ב ףדפדמ ינאשכ םויה

?שדחמ ותוא גיצהלו הזה הזחמה תא דבעל הצור תייה אל :ןתנ
י נאש טסקטב ףדפדמ) .ילש םירחא תוזחמ שדחמ גיצהל הצור ינא .אל :ינולא

א ל הז "!יאצ" ."יאצ" :ומאל רמוא אוה המ הארת ,תמאב ,ונ (ול שיגמ
ן ודיכ ומכ יפוג לכ תא םיקשנמ ךירבד" :ןאכ הארת וא .יניעב ןח אצומ
י ניינע תא וליפא זא יתנבה אל ינא ...דחא עגר ?תרמוא*תאז "...רומ*חושמ
י פוג" :הקילפר ןאכ הארת ,לשמל ,וא ?"רומדוושמ ןודיכ ומכ" הז המ .ןימה
"...הפילקל דעבמ קמוח וסיסעו דאמ לשב ירפכ

ל ע ידמל הפוקש הירוגילא םיבר וב ואר "ךלמה לכמ רזכא" גצוהשכ :ןתנ
ם ישוג לש ןדסהו שיטפה ןיב תצחלנה ,הנטק המוא לע ;זא לש לארשי
ך ותב ,רמאנ .תורתוס תויגולואידיא ןיב הכותב תערקנו םילודג םייטילופ
ד רמה ןיב יוצחו תולפא תומקנמו תומחלממ ףייעה רוביגה—םעבריש ,ראשה
* תמחלמ רחאלש ריעצה רודה תא אטבמ—םימד*תוכיפש עונמל ןוצרה ןיבל
ם ייתגלפמה םישוגל םאתהב הזחמה ירוביג תא קלחל וליפא ןויסנ היה .תואמצעה

.ץראב זא ויהש
* תלת הבורב ותוא ףיעהל ליבשב דחא וספת םה !ובתכ זאש המ ,יא :ינולא

א ובב ליפהל ליבשב ,םילעמ ,םילעמ ,םילעמ :םירקבמה םה הלאכ !ינק
.םירקבמל ,תאזכ הנאת םהל שי .ןמזה

.תיטילופ ,תילאוטקא המארד תבתכש שיחכהל לוכי ךניא לבא :ןתנ
י ח אל התא ?ןאכ יח אל ינא ?המ אלא ,תילאוטקא חטב !הז המ :ינולא

ו ליאכ הז ? רבד ותוא אל הז ,ןיס לע בותכא ינא םאו ? הנשמ הז המ ? ןאכ
ה לאכ םירבדש ןימאמ אל ינא ,הארת .שורחל ךל םירמואו ףכוא ךילע םימש
ם ירמוא אל םייתורפס םירקבמו םייתורפס םיחתנמ :ללכב .הרטמל םיעלוק
.רבד םוש הז ,תמאב .רבד םוש יל

? והשמ ךל תרמוא תפטושה ןורטאיתה תרוקבו :ןתנ
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 ,תמיוסמ הנבה ילעבו ,דאמ םידמחנ םישנא םהש ןויכמ ,םירקבמה :ינולא
• תאטחה ןושלמ םיאטח .ךלש םיאטחה לכ תא ךל דיגהל ללכ־ךרדב םילוכי

 :רמוא ינא ,םתוא ארוק ינאשכ (".הפי דאמ הפש ,בגא ,איה תירבע) .הרטמה
: םמוקתמ ינא םואתפ־עתפל זאו .םינוכנ הלאה םירבדה לכ—ןוכנ ,ןוכנ ,ןוכנ
— םירקבמה—םהו !ילש יקסע הז ?ךניינע הז המ ?ךל עגונ הז המ לבא ,ברט
ו ז /׳ץבור תאטח חתפל" םירמוא תירבעבש יל המדנ היה דימת ?ואיטחה אל
ד ועבש דימת יל המדנ .האלפנ הפש וז תירבע) הרטמהדואטחה ,האטחהה םג
ר פוס לכש בשוח ינא .(תישממ ...דאמ הפש היהת איה הנש האמ הזיא
.ארוב השק ןיגע הז םייתורפסה םירקבמה ןינע ?המ זא .םוקמ הזיאב איטחמ

?םעט לש םירבד ץראב ןיידע ךילע ובתכ אלש בשוח התא :ןתנ
.אל ללכ־ךרדב .אל .אל !הפיא ?םירקבמה :ינולא
, הוא"" :ךירוביגמ דחא רמואש ומכ ךלש ןייארמל רמול לוכי התא ,ןכ םא :ןתנ

ם א בושח הז המ זא ,יתוא ןיבמ אל ךכו ךכ ןיב דחא ףא .יתוא בוזע .תמאב
ר ובענ לבא "!םינולב ,הז המ ךל דיגא אל ינא וא ,הז המ ךל דיגא ןכ ינא
?הילע רתוול רשפא םאה ,תרתוימ ,ךתעדל ,תרוקבה םא .תרחא הלאשל

ו מכ ןאכ השענ רבכ הז .תרתוימ אל ?תרתוימ תרמוא תאז המ :ינולא
 .בותכ המ אורקל ןותעה תא םיספות רבכו םימק אל דוע ונחנא .הקירמאב
א ל הז זא ,םיער םירבד םירמוא םירקבמה םא .תמוסרפה ךרעממ קלח הז

ה ז .הסנרפ לש ןינע הז .דאמ בוט הז זא ,םיבוט םירבד םירמוא םה םא .בוט
ת רוקבה .להק איבמ אל וא ,להק איבמ הז .תירחסמ הניחבמ דאמ בושח
ן ימ הזיא שי—רמול ךיא ,ומכ ,תרוקבה ךכ־לכ אלו .הז ןינעב דאמ הברה השוע
ם ירודמב עובשב עובש ידמ םימסרפמ התואש ,הריאשמ תרוקבהש לוק״תב
.תוגצהל תכלל אל וא תכלל םיצילממש הלאה
ן ימ איה תינורטאיתה תרוקבה רבד לש ופוסבש בשוח ינא ,עדוי אל ינא
ו תשירד ףקותב ורצענו ,דחא םוקמ הזיאל רעסנ וליאכ םירקבמה .רבעמ־תנחת
. תינורטאית תרוקב בותכל ידכ ,עדוי אל ינאש רחא והשמ וא ,ךרועה לש
.הזה ןינעב הברה םיניבמ אל םבור

י די־לע רסאנש ןוכנ םאה ?"אב ריעה־שאר" ,ךלש אבה הזחמל הרק המ :ןתנ
?םלועמ גצוה אל עודמ ?תויטילופ תוביסמ תימינפ הרוזנצ

!וה .ער היה הזחמה !הרוזנצ וזיא .אל :ינולא
ת ילאוטקא הריטאס וז התיהש רמוא םימי םתואב ךתא דבעש יאמיבה :ןתנ

.תבקונ
 •ינב לש םיאטחה לכ תא עדויש ריע“שאר לע הזחמ היה הז !ילאוטקא בוש :י נ ו ל א

א והו .תויסיטרכב קסעתמ היה דימת .תאזכ היסיטרכ וליפא ול שי .וריע
ל ודגה שיאה תויהל ספטמ הככ אוה !םירבד הזיא !ףוא .לוכש בא ומצע
ת א זא יל קיזחה ןיקסמש רכוז ינא .ארונ ישפיט הז ,אל .תאזה ריעה לש
.קדצ תמאב .קדצ אוה ."בוט אל הז" :רמאו הבהאב דיה
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, םינש המכ לש הקספה הלח "ךלמה ידגב" ןיבל "ךלמה לכמ רזכא" ןיב :ןתנ
ם ינשב הרק המ .ךלש ילרטאיתה ןונגסב תטלחומ הזופרומאטימל האיבהש
ש דחמ תלחתה עודמ ? ןורטאיתה לע ךתפקשהב יבטק ךכ־לכ יוניש םרגש ,וללה
? גרוטמארדכ ךכרד תא

.הטיסרבינואב יתדמל :ינולא

ן יבש ללחב הרק המ ."ךלמה ידגב" לש הזה טלחומה הנפמה הרק ךיא :ןתנ
ה לחתהב" :ךלמהךקחשה רמוא "תיאקירמאה הכיסנ״ב ?הלאה תוזחמה ינש
ם ג לח הזה ךילהתה םאה ."יניצ יתייהנ יב ודשחש בורמ לבא ,יניצר ארונ יתייה
ה ניפ "ךלמה לכמ רזכא" לש םימתה ,יניצרה ,ריעצה ינולא םיסנ םאה ?ךילע
?"ךלמה ידגב" לש בזכואמהו חכופמה ,יניצה ינולא םיסנל ומוקמ תא

ב שוח ינא ?"ךלמה ידגב" ןיבל הז ןיב (תוטבלתהו הכורא הקיתש) :ינולא
וישכע ותוא בתוכ ינא ?אל ,ךכ ורמא הברה ."ךלמה ידגב" ,בוט הזחמ הזש

.שדחמ
? םינש הברה ךכ־לכ ךשמב תבתכ אל המל :ןתנ

? םינש שש ? המכ
. (הכורא הקיתש) ...םינש עבש .שש אל :ינולא

. םילשוריב יתייה ,לכ־םדוק ...עדוי אל ינא ,תמאב
 הירוטסיה יתדמל .םינש שמח הזיא םש יתייה

.תפרצ־תוברתו
ך ילע ועיפשהש םירחא תוזחמ זא תארק :ןתנ

? שדח ןוויכב
ז א יתארק חטב !ןומה ארוק ינא ,הארת :ינולא

ה נומת ימצעל רייצל הסנמ ינא .הז אל הז לבא
? היכרותב הנטק ריעב םעפ יתייה ...הרקש המ לש
רשפא“יא הז דגנ) הקורי היחמצו םינבל םיתב םע ,ןורדנכסיא םשב ריע
ואטיבש םיררושמ ינש קר םצעב ריכמ ינא .הטרדגסקלא .(רבד םוש תושעל
ם ירבחה) .ינורדנסקלאה טטרווקב לראד בתכ םהמ דחא לע .הזה רוזיאה תא
?הז לראד תא בהוא התא ?שייבתמ אל התא ,המ :יל םירמוא ילש םיבוטה
ב תכש ינווי הז—סיפאואק םיארוק הזה ררושמל .(ותוא בהוא ינא !רעטצמ ינא
ר פסה וישכע .תישממה אלא היוזהה הירדנסקלא אל .הירדנסקלאב רגו תינווי
! ןאכ .טנאבילה לע בתוכ .ללכהךמ־אצוי ררושמ אוה .ןאכ .ילצא אצמנ הזה
ה שגרה שי דימת יל .הירדנסקלא דעו ןורדנכסיאמ הזה רוזיאה לכ !הזה רוזיאה
ם וסינויד קפס לש הזכ ןחלופ ןימ הזיאל םיכייש ונחנא אוהש םוקמ הזיאבש
ו נלוכ ונחנאו .ונלש םה םירימחמה םילאה לכו ...רימחמ לא .רימחמ לא קפס
 הואת ןימ .הזמ אצנ אלש ידכ הזה ןטקה םוקמל ונמצע תא םילגסמ
?אל !האלפנ
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ר זכא״ב םג העיפומ םינפה*רימחמ״לאה ןיבל סוסינריד ןחלופ ןיב תושגנתהה :ןתנ
ה זחמ ןיבש הקיתשה תונשב הרק המ ןיידע תרבסה אל ךא ׳"ךלמה לכמ
."ךלמה ידגב" ןיבו הז

ה ז תא יתשגפש םושמ ,הז תאו הז תא יתבתכ :רמול ךירצ ינאשכ :ינולא
 יתייה .ןינעל־אל .ךחוגמו לפת !לפת יניעב עמשנ הז—הזו הז ןמזב הז תאו
ר זכא" ןיב הרק המ ...!ףוא ...הזה הזחמה תא יתבתכשכ המכודנירשע ןב
ם ואתפ ?תוירע״יוליג ןימ ומכ ךל הארנ אל הז ?"ךלמה ידגב״ל "ךלמה לכמ
ם יררושמהו טנאבילה לש הזה ןינעל םואתפ יתסנכנ ינא המל ...ףשחנ לכה
...עדוי אל ינא ...ןימ הז .הז תא ןיבמ אל ימצעב ינא ...טנאבילה לש הלאה

הינש השיגפ
?"ךלמה ידגב" ןיבל "ךלמה לכמ רזכא" ןיב הרק המ :ןתנ

ל ע יתוא הלאש איה .היקבולסוכ׳צמ תרקוח וזיא המךמז ינפל יתשגפ :ינולא
. הזב האג תויהל םואתפ יתלחתהו !הלכשה יל שיש יתרכזנו ,ילש הלכשהה
ן יב והשמ הז ירה ןורטאית־ישנא יכ ,לואשל השייבתה הככ איה !קיחצמ
. רתויב תונוילעה תוגרדמהמ םילאוטקלטניא ןיבו ,םינושמ םיסנאו םינעוצ
רבינוא :הל יתרמא ?ךלש הלכשהה המ יל דיגת ילוא :יתוא הלאש איה זא
, ןכבו .תמדוקה ונתחישמ ךלש הלאשב זא יתרכזנ .יתרמג אלש קר ,הטיס
, לודגה ילזמל ,בותכל יתקספה .םילשוריב הטיסרבינואב יתייה וללה םינשב
ל וכי אל תמאב ינא .רבעמ ןימ .שדחמ יתלחתה ךכ־רחא .םידומילה ןמזב
ה זיא !םסרפמו .דש ומכ בתוכ יתייה אבצה ירחא .הזה רבדה תא ריבסהל
...בתוכו בתוכו בשוי יתייה !םיארונ םירבד !תויוטש !תושוב
ל בא ,םש יתדמל המ עדוי אל ינא .הטיסרבינואל יתכלה לודגה ילזמל
ם ישנא םהש םיצרמ המכ םש יל ויהו .יתבתכ אל .ןכ הז .בותכל יתקספה
ע גר ,ריעצה ינודא ,עגרית :הכמ ןימ םואתפ יל ונתנ םה .תמאב םילודג

. ריעצ המש יתאב !דלי יתייה ינאו .הזה םלועב םירבד המכ דוע שי ,דחא
.המחלמ הז ינפל התיהו

: הזכ רבד םימעפל בשוח ינא ,ןיבמ התא .ךלש הלאשה לע בישהל השק ,לבא
? השעא ינא המ זא ?ןוכנ .ילש תיטרפ הלאש םצעב איהש הלאש יתוא לאוש התא
י ל היהי דימת אל !םינש הנומש־עבש לש ןינע יל רזחשלו תבשל ליחתא ינא
י מצע תא קידצהל ןויסנ ךותמ וא ,תימצעדזנגה ןימ ךותמ םג—הז לע בישהל לק
, לשמל ,רכוז ינא .לכה תא רוכזא אל ינא םירקמה בורבש םושמ םגו ,דימת
י תרפיסו ,"המיבה״ב יל התיהש תאזה הגצהה ירחא דידי םע הפקרהיבב יתבשיש
בתכנ הזחמה םנמא ."ךלמה ידגב" .דליו םורע ךלמ לע הזחמל ןויער יל שיש ול
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י פכ ,ולאה תויופעתסהה
."ךלמה

,דאמ רורב רבד והז—ע

. ולאה םינשה לע ימצעל ןובשחוךיד תתל יל השק לבא ,תואבה םינשה לכ ךשמב
י רחא טרפ לש ,ילחז ,הזכ ילמנ רופיס ןימ ,טקולמ רופיס אוה הזה רופיסהו
ם ינפ״לכ״לע וא .עדוי אל דוע ינא קלח .עדוי ינא חטב קלח .הרוק המ תעדל .טרפ
, ךכ-לכ יל בושח אל םג הז .הז תא רענמ אל ןיידע ינאש םוקמ הזיאב עוקת הז
, תימצע־הנגה וזיאל ,הביס איהש וזיאמ ,ריתסהל הסנמ ינאש קלח שי םאו .הארנכ

א ל הז לבא ,עדומדרת ,הרכה־תת לע םירבדמ .שממ םייק אוהש חוטב אל ינא
.ןוכנ ךכ־לכ היהי
.ינשמ עוצקמכ תינרדומ הירוטסיה יתדמל ינא
M  רכוז ינא .ןואילופנו תיתפרצה הכפהמה לע יתדמל
ם ימיב םחלה יריחמ לע אורקל םסקומ יתייהש
ד באמ יתייה השעמל .1789 לש הלאה םייטירקה
, רתוי אורקל יתלוכי אל .הלאה םיניינעה לע תוליל
ם ימחלהו תויונחה תא ןמזה לכ האור יתייה יכ
, םינש רובעכ .זיראפ הז המ יתעדי אל דוע)
ן  דגנל האור יתייהו ,התוא יתרכהו זיראפל יתאבשכ
ה יה ,םילכוא םישנאש הלאה םימחלה תא יניע
. (!יאסרו לע הלענ :ודיגי םה טעמ דועש יל המדנ
̂ *לש תויופעתסהה לע יתדמל הירוטסיה ירועישב

ה יה םוקמ הזיאבש ,םהלש תובכרומהו םירבדה
.ןורטאיתב הרסח איהש ןמזה לכ יל המדנ

ת א לבקל ןכומ היה אל בחרה להקהש רבתסמ :ןתנ
י דגב" לש דאמ בכרומה הנבמב ןתוא תאטיב התאש

וממ והשמ דימת הז להקו—הצור להקהש המ :ינולא
, ולש םייחה ומכ היהי אל הזש .דחא וק לע רשפאה לככו ,יעמשמ־דח ,דאמ ריהב
י תיארו יתדמע יתבתכ אלש ולאה םינשב לבא .רכו קרופמ ,ףעוסמ היהי אלש
ה תא .קזחו לודג םלה הזיא ומכ ילע אב הזו .אל .ךכ אל ללכב אוה הזה קסעהש
— לודגה דרומה—רבגה ובש הזחמ יתבתכ ?יתישע המ :רמואו לכתסמ םואתפ
ד לי זא יתייה !תמאב ,ונ "!םינש רשע יל תיכיח אל !היופ" :השאל רמוא
, וישכעו !םינש רשע הלש רבגל הכחת השאש תאז תוטש וזיא לבא .יטנמור
ר אשהו ,לודג דחא הזחמ תבתכ :יל םירמואו ילא םיאב הלאה םימכחה לכ
א וה .םעבחר ךלמה הז :יניעב ןח תאצומש תחא תומד קר םש שי ? המל !תפיז

...וישכע הז תא השוע יתייה םא .תויוטש המכ ולצא םג .רתוי יניעב ןח אצומ
ע ורגה רבדהו .קינחהל תעדומ־אל היייטנ ,קינחהל ,ונלוכ לש ,ןאכ ונלש הייטנ שי
 !החידב ."בורקה חרזמה לש תויעבה תא קדוב" ,ףוסוליפ ינממ ושע :רתויב
ם יב החש םירושאה םיכלמה דחא תמאבש םירפסב יתארקו יתכלהש ינפמ ? המל
ו יה םוקמ הזיאב הנטק ריע וזיאבש קוידב יתעדיש וא .יל םסק הזו ןוכיתה
ידכ הזחמל יל ץוחנ היהו ,ינועבצ טרפ יליבשב היה הז יכ ,םיקוקיז םיחירפמ
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, ףוסוליפ ונממ םישועו 20 ןב דלי םיחקול הז ליבשב לבא .יח רתוי ותוא תושעל
ר טראס" :םירחא םע ותוא םיוושמ !לודג ףוסוליפ ? ןאכ דחא לכמ םישועש ומכ
ן יא ,יתובר" :םהל יתרמא !תופיסאל יתוא ונימזהו ״.״הזה בצמה לע רמוא היה
ר וחב הזיא ןאכ תוארל לוכי התא וישכע םגו ״? םתעגתשה םתא ,דיגהל המ יל
. "הרבחהו ,הנידמהו ,רפוסה לש תויעבה" :תרחמל בותכ ןותעבו ןוכרעמ בתוכ ריעצ
ר וחבהמ אצייש תויהל לוכי .הזמ ןוצר־יעבש ןאכ םלוכו !החידב תאז !ףוסוליפ דוע
! ןאכ ל1פת !חארט :וישכע רבכ ךתוא סופתל םיסנמ םה לבא ,בוט יאזחמ הזה
ט עבנ רחמ ,ןוכנ .רטראסמ תוחפ והשמל םיכסנ אל ונחנא ,אל .ףוסוליפ היהת
.רחא רבד הז .ךב

ם תואב ךלש תורמויה ויה המ ."רזכא" תא תבתכש םינשה תא רוכזל הסנ :ןתנ
ה מ ז הלש תויתרבחהו תויטילופה תויעבה לע ,ץראה לע רמול תיצר המ ? םימי

?הזכ הזחמ חימצהש יתרבחה עקרה היה
ל ש םירבח יתוא ונימזה תחא םעפ .ביבא־לתב ,המחלמה ףוסב היה הז :ינולא

: הלאה םיניינעל דאמ בורק זא יתייה .םיטסינומוקךולאס .תיטסינומוקה הגלפמה
י נאשכו .הזכ והשמ וא ןבוהטב םיעמוש ונייה .םשל יתסנכנ .הז לכו ,"לאמש"
ן בוהטב לע יכ ,םייניע יב וצענ םלוכ ,םיילענב הקירח וזיא הנווכ ילב יתעמשה
. ..ןילאטס לע זא םירבדמ ונייה ."רדסב" רמא אוה !ןילאטס לש תמתוחה התיה

ף וריט !םירבד הזיא :האור ינא םואתפ .וישכע בוש ותוא ארוק ינא .בונאד׳ז
. תמאב תחא םעפ םש יתייה .אוהש ומכ זא הז תא ונלביק ונלוכו .הנושאר הגרדממ
ת קדבש ןותעב ארוק ינא ,לשמל ,םויה .והשמ הזב היה לבא .ישפיט היה הז
ל כו תקרבו לוכשא :יל בשוח ינא זא .הביסמ ול ושעו י״אפמ תוריכזממ ךלוה
ת אז י״אפמ !הנידמ השעש טסורט !יקנע טסורט ושעש םישנא םה ירה ,הלא
ה למה ,המחלמה ירחא ,51 תנשב ךיא ימצעל בשוח ינא םואתפו !המוצע הגלפמ
ף קות הזל היה זא לבא !םואימ־תמחמרדצקומ רבד ןימ ונליבשב התיה י״אפמ
ת א ושבכש לע תורירמה הארנכ .ןוטלשה דגנ תורירמ וזיא התיהש ינפמ ,םוצע
" ללהנ דע אפלא״תיבמ" ונרמא םייחה לכ .הנטק התשענ ץראה םואתפ יכ .ץראה
. םירטמוליק לש ןינע הז ללהנ דעו אפלא־תיבמש וניבה זא .ריביס הזש ובשחו
ם ירש ויה םלוכו ,םהלש ץראה התיהנ .ושבכ .הנטק ץראה תא ונל ושע םואתפ
?  המל .םסרופמה רישה היה הז ,ןכ ״! קערד לכה״—״! קערד זיא ץלא״ :םילשוריב
! רמגנ !ידש םואתפ ואר ,םיזעה םימחולה לכ ,םילודגה "םיקינזוחאדזאמ״ה לכ יכ
ם ולואפ .ליחתמ סולואפ ,תמ ושי :דיגנ ,םוקמ לכב ומכ ליחתמ קסעה וישכע
ה ככ .הז לעמ דמוע הזו ,הז לעמ דמוע הז—תוגאד ,םיניינע ,היסנכרדנבמ השוע
? הככ היהי אלש ? םיצור םה המ !הז
. קוידב רכוז אל ינא ? זא יתבשח המ :ימצע תא לאוש ינאו ,23—22 ןב זא יתייה
ו יה ,"םזימרופנוק־ןונ" ,ולאה םילמה םג זא .רכוז ינא הז—תורירמ וזיא התיה
• ישנאו םולשה״ישנא ןיב ולאה תוארונה תונחבהה וליחתה םואתפו .ףקותה אולמב
לאוש ינא זא .םילוונמה ויה י״אפמ ,"םולשל ונינפ" ויה הדובעהדוודחא .המחלמה
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. "ךלמה לכמ רזכא" תא יתבתכשכ הלגעה התוא ךותב יתייה אל ינא םא ימצע תא
" יברעמ־יטנא" אוה םא ןחבנ זא םסרופ וא בתכנש רבד לכו .תויהל דאמ לוכי

י תצלאנו ן״יע םשב י״אפמ ןותע זא יתכרעש רכוז ינא ."יחרזמ־יטנא" וא
. רומח ומכ םש יתדבע ."ןרתח טסינומוק" ינאש יתוא ומישאהש ינפמ רטפתהל
 תמאב םינש ןתואב ויהש םירבד ללגב הז לכ !ןרתח טסינומוק ינא ,ףוסב
ה מ האור יתייה ,יתכרעש הלאה תונוילגב וישכע לכתסמ יתייה םא !םייעבט
ז א םסריפ אוה .ןדוא םע תויעב ויה :לשמל ,רכוז ינא ...ונבשחהש םירבדה
א ל וא רשכ ןדוא םא ;אל וא הז תא םסרפל םא השק ונטבלתה .הזחמ הזיא
ר תומ הז םאה" :תאזה הריוואה התיה לבא ,םיטסינומוק ונייה אל .םוסריפל
? רנקופל סחיב המו ?רדסב אל וא—רדסב הז הקירמא ידמ רתוי םא ."אל וא
ד ימת דמוע יתייהו .ותוא אורקל יתלחתהש ןמזמ אקפק תא יתבהא ינא ? אקפקו

ם א וישכע ימצע תא לאוש ינא זא .הזכ ןמז תמאב היה הז !תוחידב ...ההות
."ךלמה לכמ רזכא״ב ולש יוטיבה תא אצמ הז תמאב

.ןכש םיחיכומה דאמ םיטוב םירבד הזחמב שי :ן ת נ
ת ויומד" הנייהת אלש םגו (טסקטב ףדפדמ) ...הז לבא !"םחל" ,"םולש" ,ןכ :ינולא

ל וכי אל התאו עיפשמ ןמזה ,ןבומכ ...טעמכ יטסילאיצוס ...רוא קר ,"לפואה ןמ
ע דוי אל דחא ףא ,ילש חוכה המ עדוי אל ינא ,תויהל לוכי ...ןמזה דגנ דומעל
ת ורוצב הז תא שיגרמ התא םואתפ ,הלילה תכשחב ,םימעפל .ולש חוכה המ
ל וכי אל התא .ךמצעל אל וליפא ,הרבסהל תונתינ אל טעמכש ,תורזומ ארונ
.הז תא ריבסהל

ת ייהשכ ,זאש ינפמ "ךלמה לכמ רזכא״מ ךכ־לכ גייתסמ התאש םשורה יל שי :ן ת נ
ד לוס התא וישכעו ,םייעמשמ־דח ,םישרופמ ,םירשי םירבד רמול תזעה ,ריעצ
. הרדיתקל ןורטאיתה תמיב תכיפהמ ,תויעמשמ־דחו תוטושפ ,תושרופמ תורימאמ
ב צינ םיהולאה תא תיאר םאה" :ומכ טפשמ דיגהל םעבחר היה לוכי "רזכא״ב
ו לכי אלש םידבע ,ונלוכ ינפ־לע טושב ףילצמו ץראה ידסומ לע םיילגר יתשב
ן מ םיאצוי םייחה יכ תויחל ולכוי אלו /תויחל׳ ףילצמ אוה יכ תומל

."םיאב שואייה לאו שואייה
ם אה ? םייתמיבה םיטוטהלה ירוחאמ רתתסהל ןמזה לכ תמאב הסנמ ךניא םאה

? תיעמשמידחה ,הטובה ,תשרופמה הרימאה ןמ החירב ןימ הנניא וז תורתתסה
ף וסל דרוי התא םא חוטב אל ינא .הטובה הרימאה לש ןינע קר אל הז :ינולא

ם ירוב לש תונומת־םובלאל המדקה רבחמ וישכע ינא .המגוד ךל ןתא .ךתלאש
ה ז (תומדקהל החמומ טעמכ רבכ ינאו) המדקה השועש דחא לש היעבהו .ימרכ
ז א ,הרוגיפ אוה םידקהל שקבתמש ימ ."הרוגיפ" תויהל ךפוה םואתפ התאש
ח יטהל לוכי ינאש וא ,םיתשה ןמ תחא :ךכ ימצעל רמוא ינא ,הרוגיפ ינא םא
ו א ,(הרוגיפ ףכה^אולמ םכל הנה !השקבב ,הרוגיפ ינא) ילש תוירוגיפה תא
 ,רחסמה ליבשב בוט הז "הרוגיפ" התאשכ .ינא תויהל ךישממ ינא ןפוא“לכבש
בותכל יתלחתהש האור ינא םואתפ ,בשוי ינא ןאכ לבא .הז דגנ אל ינאו ,קסעה
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י מצעל ןמזה לכ רמוא ינא ךכ־רחא זא "."בשוח ינא" ,"ינא״ב המדקהב עטק
ר וטפ אל דחא ףאש בשוח ינא לבא ,דחפמ ןכ ינא ,ןכ ...דחפמ ךכ־לכ אל ינאש
...הלאכ תוארוממ
ר כוז ינאש המכ דע ןכ־יפ״לע־ףאו ,תורעיו םירהו םיפונ םיבהוא םישנא ,בגא
ר דעבש ,תורכיכ שלש־םיתשב ?ילש ןמזה בור תא הלבמ ינא הפיא ,ימצע תא
ל ע םירבדמ ,בגא .ןובשח יתישע !והז .םיתב הנומש־העבש דועו תובוחר הנומש
ה ז תא השועש והשמ שי לבא ?תאזה הלודגה ריעה הפיא ,"הלודגה ריעה"
• ימוליצ לע םש בתוכ ינאש המ ,ןוכנ אל וא ןוכנ הז םא בושח אל ,םצעב .תרחא
ו השימל המדקה בתוכ ינא ? הזה קסעה לכ ךותב השוע ינא המ איה היעבה ,ףונה
ו ליפאו ?ימצע לע אל םא דיעהל לוכי ינא ימ לעו ,דיעמ ינא ינש דצמו ,רחא
ן ימ ,"תוטוב" ןימ שי .קיעמש רבד ןימ הז ,לוכי אל התא ,המדקה קר תאזש
ר מוא התא זא .ריווא־עובמ הזיא ךותמ האירק וזיא ומכ אוהש "שרופמ רוביד"
ת ויהל ךירצ אל אוהש תרמוא תאז ןיא ,הזה שרופמה רובידה :הככ ךמצעל
ל וק תויהל ךירצ :רמולכ .תויהל בייח שרופמ רוביד ,לוכיבכ־לפרועמ םימעפל
. ףוס הזל ןיא .תכבוסמ ארונ היעב תמאב תאז לבא .לוק תויהל ךירצ ,םיוסמ
.תיפוסוליפ הרימא לש שרופמה רובידה אל הז
ה זיא !יוא) .ןאכ השוע אוה המ עדוי קוידב אוהש ילב םלועב ןאכ רבוע דחא לכ
, תשרופמה הרימאה (!ןינעל״אלש םירבד לע רבדל ליחתמ םואתפ ינא .טפשמ
ה תא םצעב ,רמולכ ,וילא רתחנה רדגב םהש םירבדה דחא איה ,תוסגב רמול םא
.תאזכ הרטמ שיש יד .עיגתש יחרכה אל הזו ,הז תארקל ךלוה
. רפוס איהש תרפוס ,תרפוס םש יתסנכה "לימרת" תיירפסל יתבתכש רופיסב
ן ויכמ ,התוא בהוא ילש רוביגה .חיננ לבא ,םישלב קוידב אל .םישלב־תרפוס
, םיחצורהש ןויכמ ? המל .םיחצורב אל לבא .הלש םירוביגב ומצע תא הלגמ אוהש
ם ינוש םה ,םירפסה לש םירחאה םירוביגהמ ללכ־ךרדב םינוש אל םהש יפ־לע־ףא
ם יטילחמ םגש םישנא .תעד״יצורח ,הטלחה־ישוחנ דימת םה :דחא רבדב תוחפל
. לעופה לא התוא םיאיצומ .הטלחהה תא םיעצבמ םגו תיעמשמ־דח הטלחה
ם יאצמנ םירחאה לכ .קסעה תא לבלבמש הזו .םינוגה םישנא טעמכ םה םיחצורה
ט עמכ םה תועד בורמ ,רמולכ ,תועד־תויפר לש בצמ הזיאב

ל ש םידהו תולוק-ינבו תולוק קר אל שי ,םלצא ,ולאה תולהקמלו .תולהקמ
ל ברועמ "ךות" אוהש הזיאב אצמתמש והשמ רדגב םהש םילילצ םג אלא תולוק
ה שוע ,חצור ותויה ףקותב ,חצור לכ .םיחצור לצא, ךכ אל .זרופמו דרופמ ,רזופמו

ל גוסמש ,תועד״אל לעב ,רזופמ תויהל תורשפא לכ ונממ רידמש םיוסמ השעמ
.םינושה סהידדצמ םירבדה תא תוארל וא רקשל
ת חאה—"תצרחנ״ה הבשחמה וא הרימאה לש הזה ןינעה לכ ,דאמ ךבוסמ הז

ה תאשכ ,ןורטאיתב דאמ הרזומ הרוצב אטבתמ ,בגא ,הז .תויורשפאה ללש ךותמ
 רבדב תותפל הטוב תויהל .דבלב דחא רבד לע בושחל חרכהה יגפב דימת דמוע
איה הביבסה לכ ,רמולכ .ללכ-ךרדב ,טעמכ ךל ןתינ וניאש רבד אוהו—דבלב דחא
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א ל ירמגל התאש עגרב ךתוא ליפהל םיעדוי םה דאמ הבוט ןיע וזיאב .ךדגב
ה שימח דומעא ינאש דע ילא ולפטיי אל םה :ימצעל רמוא ןמזה לכ ינא .ןגומ
.הלאה םימיב הקווד תעד־תולילצ לע רומשא ינאו ,הריימרפה ינל םימי
.חילצמ אל ינא בור־יפ״לע .םיזוחא האמב הז תא םישגהל יתחלצה תחא םעפ

...הכ דע ךלש רתויב םלשה גשיהה—"תיאקירמאה הכיסנ״ל יאדו ןווכתמ התא :ןתנ

ו נלחתה ובש םויב "תיאקירמאה הכיסנה" תא ונישע רשאכ הרק הז .ןכ :ינולא
י נאו ,עובש קר היה הריימרפה דעו םוי ותואמ .םויא רבד היה הז ,התוא גיצהל
ו נישע .םצעב ,שדחמ התוא יתבתכ .הינשה הכרעמה לכ תא עובש ךשמב יתנקית
ה תא ,טוידיא התא :ביבס םיקעוצ םלוכשכ ,הינשה הכרעמה לע הלילו םוי תורזח
• ירמאה הכיסנה" :דחא רבד קר שארב ןמז ותואב היה יל .םולכ ךל ןיא ,לוונמ
ה תאשכ ,םדוק ,םוקמ אוהש הזיאב יתעדי ינא .אל םלועב רחא רבד םוש ."תאק
. תאזה הנכסה המ עדוי ינא .ןכתסמ םוקמ אוהש הזיאב התא הזכ רבד השוע
ה זחמ םע הריימירפל עיגהל :שארב דחא רבד קר יל היה ,עובש ותואב לבא
.הז ינפל אל לבא .יתלפנ הריימירפה ירחא .ןכומ
. ןורחאה עגרב קוידב יתוא וספת "המיבה" ישנא .דלי יתייה "ךלמה ידגב״ב
 ומכ ףוסה דע ורמאנ אל םירבדה הבש ,הנכומ אל הגצהב .ואציו יתוא וספת

.ורמאייש יתיצר ינאש
ת מאב אוהש ןינע הז ."שרופמה רוביד" לש ןינע קר אל הז שרופמה רובידה
ה תא אוהש םוקמ הזיאב .ךייח לכ ךתא ותוא אשונ התאש שיב קסע—שיב קסע
.תשרופמ הרימא וזיאל עיגהל ליבשב רתוי ןקז תויהל ךירצ םג

ילוא .רתוי רתתסמ התא רגבתמ התאש לככ .ךפיהה הרק ךלצאש המדנ יל :ןתנ
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ר תוי הנממ ענמנ התאו תשרופמה הרימאבש ישוקה תא רתוי וישכע ןיבמ התא
.רתויו

.רמוא התאש המ ןיבמ ינא .קדוצ התא :ינולא
ך סחיב ינקפס רתויו ,ךביבס הרוקש המב וישכע חוטב תוחפ התא ילוא :ןתנ

.םירבדל
ו נתאמ דחא לכל שיש תוקינכט לש ןיגע הז םינקפסה לצא םג ,הארת :ינולא

ם יכרדה תחא .םינכסמה םיגדה ומכ .לכה לש הלאה םיארונה םיצחלב דומעל ידכ
ם הש ןויכמ .רוא־תוצצפ םהילע ךילשהל איה םיקמעמהמ םינידע םיגד גורהל
ת ונוילעה תובכשה לא דאמ הבר תוריהמב םילוע םה ,קחרמל־שוחה תא םידבאמ
ת א ןיבמ ינא .דאמ ריהמה רבעמה ללגב ,םלה םילבקמ םה םשו ,םימה לש
ק וידב ,עדוי התאש חוטב אל קר ינא .תונכב תחסנתמו ,הנכ םג איה .הלאשה
י נא לבא ,קוידב עדוי ינאש רמוא אל ינא .הזה רבדה המ ,עדוי ינאש ומכ
ר שבב טעמכ ,תעגל טילחמ וליפא ינא םימעפל ...ןמזה לכ הסנמ ינא .הסנמ
א והש םוקמ הזיאב .ומצעל אוהשכ רבדב תעגל .אשונכ אלא ,הרימאכ אל .יחה
ש רוד הז ."הכיסנה" לש הריימרפה ינפל עובש ותוא ומכ .טילחהל ךירצ התא
ה טלחהה אל—הזל עיגהל ץמאמה ן הזכ רבד ןימל עיגהל ןויסנה ,המוצע הקינכט
, םינוש םירבח ,רמול ךיא ,שי דחא לכל .בשוח ינא ,טושפ אל קסע הז .המצע
א רונ םהש םירבד יבגל תימעפדח הכלשה םהל שיש ,םיעדומ ,ןוכנ רתוי ,וא
, רמוא התאש המ ךל רמואו ןתנ השמ דחא םוי אב םא ,לשמל .ךיבגל םירעוב
ה קרזש תומד וזיא תויהל םואתפ ךפוה אוה .ןייארמ יליבשב תויהל לדח אוה זא
ם יעדומ םישנאש בשוח ינא .אליממ יתוא םיקיסעמש םירבד לע רוא הזיא יל
ת א ךל םיקרוז םה .םהלש םירוזאב ,םירבד םתואב םיקסוע םצעב םלוכ ,ךל
ו זיא ומכ םימעפל ,םתסנש רוח לש החיתפ ומכ וא ,םימעפל ,רכס ומכ הז .הז
ל בא ,הברה אל הז .ךילע םיבשוחש םירבח לצא ,הזכ רבד שי .טעמכ ,ההימכ
.והשמ תאז־לכב הז

? "ךלמה ידגב" לע בושחל תלחתה יתמ :ןתנ
.רחא הזחמ לע בשוח ינא ,דחא הזחמ השוע ינאשכ ,דימת ומכ :ינולא
."םלוכ ומכ" םשב ןוכרעמ תבתכ םייתניבו :ןתנ
ו יהשכ םייניבה־ימיב .בוט הז תא רכוז ינא ."ךלמה ידגב" ירחא גצוה הז :ינ ו ל א

ה זיאל ותוא םיאיבמ ,ךרדה ךרואל רכיא םיחקול ויה לובגה תא תוארהל םיצור
ם תישע המ" :רמוא היהשכו .חצר־תוכמ ול עקות היה ליצאה םשו ,לובג־ןויצ
ת א רכוז היה אוהו ."לובגה לש םוקמה הז .רבד םוש" :רמוא ליצאה היה ״? יל
ו זב תוגצהה לכ תא רכוז ינא .ילצא היהש המ הז .תוכמהמ .וייח־ימי לכ הז

.וז רחא
?  םיכלמ לע דימת בתוכ התא עודמ :תיתוטש הלאש ךתוא לואשל יל השרה :ןתנ

ם יבתוכ המ לע !תמאב ?םיכלמ לע םיבתוכ אל םלוכ .ןיבמ אל ינא :ינולא
.תמאב .תורחא תויומד ןיא .םינצבק לע וא ,םיכלמ לע ?ןורטאיתב
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א יבהל ןמזה לכ הברמ התא ךתא ונלש החישב םג ו ךלמ ךליבשב הז המ :ןתנ
.םיכלממ םייומידו תומגוד

י תבשחו הזחמ יתבתכ ינא םש .ידוד לא הנימינבל יתכלה 13 ןב יתייהשכ :ינולא
: היה םש ךיא .יקסבוחינרשט ומכ .םיזורחב ."ךלמה סופידא" .ירוקמ אוהש
— םדא-ינב ךשומ המ ? םיבתוכ המ לע .רכו ״חלשו תשק ילב ,הלילה תכשחבו״
.םירחא םיכלמ ,ךלמה סופידא ,ךלמה לואש ? הז אל

.ךלמ ןיא "תלוגנרתהו הכפהמה״ב :ןתנ
.רבד ותוא הז .הריפוא שי לבא :ינולא

־ ירופיס רפסל הליחתה איה .םיירהצ לוכאל יאנב יסוי לש אמאל ונכלה םעפ
ב תוכ סלקופוסשכו "...דחא ךלמ" :םילמב ליחתה הרפיסש רופיס לכ .תוישעמ
ז א .םלוכל עגונ ךלמה לש לרוגה יכ ?עודמ .ךלמב ליחתמ אוה ,סופידא תא
ן פואב הזב עגונ התא !תמאב ?תאזה הדוקנב תעגל אלו קפאתהל לוכי ימ
ם לוכו אטח ךלמהש ללגב אל הז ? יאבתב הפיגמה םש תצרופ עודמ ? אל .יעבט
?  דוע שי המ .תונוז ,םינציל ,םינצבק ,םיכלמ ,הז לע רבודמ לכה ? הזמ םילבוס
?ללכב םיבתוכ המ לע ?תוזחמ םיבתוכ המ לע
ת וזחמה לע התעד המ ,.יס.יב.יבב ןויארב ,טפורקשא יגפ ,תחא תינקחש ולאש
ה ז וישכע .םייחהמ רתוי הז ןורטאיתהש ונבשח דימת :הרמא איה .םיינרדומה
.םייחה ומכ

־ גהוה תיבל םויצאפינוב ךלמה—"תיאקירמאה הכיסנה" ירוביג ינשמ דחא :ןתנ
ת יטרקומדה הינמשב .היטרקומדה דגנ דאמ םיטוב םירבד המכ רמוא—ןדאווש
. ..רופא בלה ,םירופא םידגבה ,רופא דגבה" .הרופא ,הרופא ,הרופא ול תיארנ

ל פונ םוי לכ !םידבאתמ !םיטורבנ !םיטרקומדה לכ ,םלוכ םינורדנוכופיה
ר מדה לע המוד העד שי—"ךלמה ידגב" רוביג—רפסאק ךלמל םג ."ןוריווא
. "תיטקראמרפוס״ה ןומהה תרבח דגנכ ולש תוימעפה־דחה לע האג אוה ,היטרק
ל יבשב םייחלה תא רקוב לכ תטבוצש הגלפמ אל ,ךלמ" ,חווצ אוה ,"ךלמ ינא"
ל כ .ןמלטנ׳ג ,דבל ךלמ ינא .יעוצקמ דוגיא וא טסורט אל .עבצה לע רומשל
."םירסירתב םויה ךלוה רבד
־ ינואה םלועה ןמ החירב ןימ הניא ךלש ידגאה־יטסילאיורה םלועל הייגפ םאה
? רטניפ ,טקב ,בוכ׳צ ומכ םיאזחמ םידדומתמ ותאש ,שטשוטמהו רופאה ,ימרופ

ה יטרקומדהש ,רמולכ .טושפ ארונ רבדכ היטרקומדה תא ולביק םלוכ ,הארת :ינולא
ה מ דיגהל תוכז שי דחא לכל .דחי םדאה־ינב לכל הפךוחתפ תויהל הלוכי

ם עפ ףלא ודיגיש .ןויווש ןיא לבא .אלש רמוא אל ינא ,יאדו .דיגהל ול שיש
!ןויווש ן י א—ןויווש שיש
ק יסעמ ןמזה לכ הז לבא ,ןוכנ אל וא ןוכנ הז םא עדוי אל ינא .תחא הדוקנ שי
א וה ונלש םיטרקומדה םייחה לש הזה רודיסהש דימת השגרה יל שי .יתוא
 גוחמ שי .ולאכ תויעבב ןטק גוחמו לודג גוחמ דימת שי .הרשפ לש רודיס
ידגב" לש תויסרווה תחאב .תועשה תא הארמש ןטק גוחמו תוקד הארמש לודג
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ן ורבהש הקשמ הזיא םש שי "".ראשנ אלש הזה ןייה" :רמואש טפשמ שי ״ךלמה
ה כפהמה ןמזמ—הבש םישש־םישמחו האמ ךרעב הז ,םיטייחל ןתונ יטסילאיורה
ר מוא ינאו ,המדנ זא .הזה קסעה לכ ליחתמ ךרעב זאמ .םויה דעו תיתפרצה
י ל המדנ ,ךתוח ךכ־לכ היטרקומדה לש הזה תפומה הארנ ץראבש ינפמ הז תא
. והשמ רדסנ ,בוט ?בער התא ?ךתא המ ,ךתא המ ,תמאב" לש הזה קסעהש
. הרשפ אוה הז לכ—"תויחל ידכ לבקת לבא ,לודג רישע םנמא היהת אל התא
ר בממק רדסנ .רבממק םג לבקת ,בוט" :ךל ונעי "!רבממק הצור ינא" :קעצת םא
."ם לוכל
ר מוא ינא ,"םייטרקומד״ה םירופאה םינוכישה תא לשמל האור ינאשכ ,ינש דצמ
י נוילימ ינש ןאכ ורבטצה .תויחל םיכירצ הלאה םינומהה ,םיהולא :ימצעל
ה זש םעפ ףלא םעטה־ינינא וקעצי ?אל .אוהש הפיא רוגל םיכירצ םה ,םישנא
ה ז ןורטאיתהו—ןורטאיתל אב ינא ,םואתפ ,זא .רוגל םיכירצ םישנאה לבא ,רעוכמ
. הריפוא יל תושעל וצר אל .הריפוא יתיצר "תלוגנרתהו הכפהמ״בו—יטתסא רבד

" תלוגנרתהו הכפהמ״ב .םירבדה לש ינשה דצה תא םג ,ןכ םא ,האור התא :ןתנ

. היטרקומד ומכ ןיא .דימת רמוא ינאש המ הז—היטרקומד" :תויומדה תחא תרמוא
ה ב שי לבא ,הצלה ןבומכ תאז ."הז תא השועש המ הז לבא .ןוכנ ,םלשומ אל

.והשמ
א ל םה !אל ,םילותיפ ףלא ולתפתיש .רוזעי אל ,םיווש אל םדא״ינב :ינולא

ם או ,םיווש תויהל םיסנמ םלוכ יכ ,םיווש ויהי ילוא טעמ דוע ,ןבומכ .םיווש
ע גנ ילש אבאש המדנ דימת יל .ילוא ,םיווש ויהי םה זא—םיווש תויהל םיצור םה
ל ש דיב העגנש ,ולש תרזועה לש ףתכב עגנ הזה ןטלוסה ,ןטלוסה לש ףתכב
ח סיפ״יצח רגיח״יצח לש רבד הזיא התיה ללכב תאזה הנוזהו ,ןימי דצמ הנוזה
ו נתוא ושע ,םינפהו ? יתממ ? הווש תויהל םדאךב לוכי ךיא .םוקמ אוהש הזיאב
.םיווש אל .ילוא הז .םימוד אצנ םש .ןכ ,םיקובקבב ?םימוד

ם ג אוה םלועה לע ךלש םיטייחה תופכל םיצורש הזה ימרופינואה ןויוושה :ןתנ
ה כפהמ״ב םגו "תיאקירמאה הכיסנ״ב םג רזוח הז אשונ ."ךלמה ידגב" לש אשונה
: ןוגכ ״םייטרקומד תודסומ״ קוחצל םש התא הלאה תוזחמה לכב .״תלוגנרתהו

ת רוכשמה־שולת ,תויתלשממ תוזרכה ,היחמה רקוי ,ימואל חוטיב ,תורדתסה
ת וואתה״ו םיפפורתמ םירציה ובש יטרקומד םלוע רייצמ התא .עונלוקו תונותעו
."יצחל דע ודרי

. םינש וא דחא רבד דועו ,הסנרפ ,הבהאב ? םלועב םיקסעתמ המב ,הארת :ינולא
א יה ,םירחא יבגלו ,ומצע יבגל ונתאמ דחא לכ לש ,םויה ונל שיש הנומתה
ת כרעמ ירה .ןובשחה דומילב ומכ טעמכ .םייניבה־ימי לש הנומת השעמל
. תוטש תאז .םייניבה־ימי לש םידומיל־תכרעמ השעמל איה רפסה־יתבב םידומילה
ו לוכ אוהש םייניבה־ימימ ריבא לש הנומת איה ונמצע לע ונלש הנומתה םג ךכ
ה שענש המ לכ יבגל ,"תוואת" ,"םירצי" תאזה הלמה לע בושחל קר .רכו םירצי

לכש ינפמ .ונימיב רתויב םילודגה םידרוסבאה דהא הז ,השאו רבג ןיב ונימיב
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ם הלש םינמזהו ,םידבוע השאה םגו שיאה םגשכ ,םויה לש תרגסמב ,הזה קסעה
ת ורובש ללכב םהלש תובהאהו ,םירחא םישענ םהלש םיניינעהו ,םירצק םישענ
הנוש הרוצב יח םדאה ...םוי־םוי םישנא ינומה םישגופ םה ,אצמנש המ לכ יבגל

ת ויאקירמאה תומסריפב ומכ ,םירבדמ ןיידע לבא .תרחא איה הנומתה לכ .ירמגל
! ךכ אל הז לבא ."תוקושת״ו "תרואת" ,"תולודג תובהא" לע ,עונלוקה־יתבב
!רהמ ךכ־לכ םיצפוק אל !ךכ אל הז

ץ פוק היהש םייניעה-לוחכו ידנולבה ,הז לכו זעה רבגה לע רופיסה ןאכ הפיא
, םירבד לש השדח הרוצל ףיטמ אל ינא ...רמוא אל ינא ...והשמ שי ?דש ומכ
ע נכושמ ינאש בשוח ינאו .ךכ אל הז .רחא קפס םוש ילב אוה הזה קסעה לבא
ה יגולותימה לש הזה סמעמהש ןויכמ םיישפיט םיבצמב םמצע תא םיאצומ םישנאש
םישענש םירבדה בור ,השעמל .הזב קפס םוש יל ןיא .קיעמ ארונ השדחה
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ם לועב השענש המ יבגל םדא־ינבל שיש גשומ הזיאל םיאתהל ידכ םישענ
א רונ איהש היעעבב קסעתמ ינאש יתבשח "ךלמה ידגב״ב ,יתעד יפל ,ןכל .הזה
— רבד ותוא םה הלאה םירבדה ינש יכ .תמאו ,הבהא לש היעבה וז :הבושח
. ..םיגשומ לא ,הלאה םיגשומה לא תאזה הריתחה ןמזה לכש .יל המדנ היה ךכ
.תואצרה הצרמ ינא !ףוא

ם ידירש םה ,"יצחל ודריש תוואת" לש הפוקתב םייח ךלש םיכלמהש רחאמ :ןתנ
סיראה ןווינה .ןוונתהש תוכלמ־םלועמ והשמ ,הארנכ ,םהב שי .דבאש םלוע לש
.רצויכ דאמ ךתוא ךשומ ,העוט ינניא םא ,הזה יטרקוט

י סויל בותכל תינכת יל התיה ,"המיבה" תא בוזעל ונדמעשכ .ןוכנ .ןכ :ינולא
י שילשו ,ךלמו ןציל לע ינש ,םינציל ינש לע דחא—םינוכרעמ השולש יקזחו
ל ע ןויער הזיא יל היה .יתבתכ וליפא דחא .ליחתה הז הככ .םיכלמ ינש לע
ך למה .ןבלה ךלמה תא שבוכ רוחשה ךלמהו (חש ומכ) ןבל ךלמו רוחש ךלמ
ו לוכו עבצ הברהב חורמ ,עובצ ,ןוונמ ןבלה ךלמה ,הפיו ריעצ ,ץימאו זע רוחשה
ם ישגפנ רוחשה ךלמהו ןבלה ךלמהש בצמל עיגמ הז .יישנ ,םיידעב טשוקמ
 ,דחא רדחב ןבלה ךלמה םע אולכ רוחשה ךלמהש רבתסמו ,רבד לש ופוסב
ך רד םלועה לכל תיארנ םהלש השיגפהש רודיס רדיס ןבלה ךלמה השעמלו

ר וחשה ךלמה היהי םא ,יפוס ןפואב ,ענכיהל ןכומ םצעב ןבלה ךלמהו ,היזיבלט
ם יאור םהו ,תואסיכ ינש לע םיבשוי םה .םלועה לכ יניעל ,ותא בכשל ןכומ
ן ויערל ותוא ריבעמ היזיבלטהמ ןבלה ךלמה ךכ־רחא .להקה לא םינפה .היזיבלט
ך למה תא בהוא ןבלה ךלמה ...זועה ול שי םא ,ןאכ בכשל םיכירצ םה השעמלש
, וינפל ופר תורנ ומכ םלוכו ריעל אבש שבוכה !שבוכה אוה רוחשה ,רוחשה
ם לוכו ,ףפוכתהל הארוה ןתנ ןבלה ךלמה וליאכ .שובכל ךירצ היה אל אוהו

ו יה .שובכל וליפא ךירצ אל ,האמחב ומכ רדוח רוחשהו .םיכר ושענ ,ופפוכתה
.ךבתסה הז לבא .הנבלה הבוהאהו הרוחשה ותבוהא ,תובוהא יתש םג םהל

. "תיאקירמאה הכיסנה" ירוביגב ןבלה ךלמהו רוחשה ךלמה ןמ והשמ ראשנ :ןתנ

.הזמ ארונ דחפמ ינא .חוטב אל ינא .ראשנש יל המדנ .ראשנש בשוח ינא :ינולא
. יל השק ארונ ,ילאיר םוקמ לש תרגסמב הז תא םישל לוכי אל ינאש ןמז לכ
י כ .םישבוכהו תנוונתמה תיאמורה תורסיקה לע יתבשחש ןבומ .ילאירה םוקמה
א וה ,הזה ןבלה ךלמה ? יסור אוה 1 הז המ ,הזה רוחשה ךלמה :ימצעל רמוא ינא
, זא הברה הז לע יתבשח .ירוטסיה עגר הזיא הזל אצומ יתייה וליא ?יתפרצ
ן ויכמ .הזה רבדה םע רדתסהל לוכי אל ינא .ארונ קסע הז .יתאצמ אל לבא
ת א אוצמל ילב בותכל לוכי אל ינא .ילאיר םוקמ םהל אוצמל לוכי אל ינאש
י תוא ריזחמ הז .יל םימסוק ארונ הלאה םינוונמה םירסיקה אוהש םוקמ הזיאב
. רבד ותוא הז םירגובמו םידלי .תודגאה ,תויגולותימה ,םנשיש םיסותימה לא
ם יאצמנ ונחנא יכ ,הרוקש המ הז לבא .הדגא ןימ הזיא בושח אל ,הנשמ אל הז
םעו הדגא םע ןמזה לכ יח ימצע תא שיגרמ ינא .םירבד יפלא םע ןמזה לכ
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. ךכ םייח םירחא םישנאש בשוח םג ינא .שיש המ לכ םעו דאמ קיתע רופיס
ת ולבגימ לעב אוהש ,ןורטאית ומכ עוצקמ ומצעל רחוב םדאשכש בשוח םג ינאו

— יחטש הז ירה ןורטאית ,חטשה ינפ־לע וב השענ לכהש םושמ תולבגימ—ולשמ
ו א ?קוחצ תצק ,סותימ תצק ,ןושל :הז תא ליצהל ךיא אוצמל םיחרכומ זא

.יתמארד דאמ והשמ
ל כ םיגיצמו הילגנאמ דוחייב םיעיגמש ,הלאה תוזחמה תא לובסל לוכי אל ינא
 ,׳חבטמה תלוכסא" ,אכדמ הז יתוא .הלאה םירופאהו םיינוניבה תודמעמה תא ןמזה

.וזה
ה גצה ויה וליאכ ,היזיבלטה ידי־לע תורסמנ "ךלמה ידגב״ב תוניצסה בור :ןתנ

ת וניצס הברה ריבעמ התא "תיאקירמאה הכיסנה" הזחמב ,תאז תמועל .תטרסומ
י לרטאיתה רופיסה תא רפסל תאזה תוקקדזהה תא ריבסמ התא ךיא .עונלוקב
?לוכיבכ ,רחא םוידמ ידי“לע

א וה הז לע .בוט אל .תחא הבכיש רייצמ אוה ? רייצמ רייצ םעפ תיאר :ינולא

ת א השוע הזש בשוח ינא ,תובכשה תא ךירצ אוה .םעפ דועו ,והשמ דוע רייצמ
ה יזיבלט ךרדש ,חיננ ,דיגהל .הנושמ רבד ןימ הז ,ןורטאיתב םג ךכ ...רויצה
־ ימיל לגרודכ קחשממ ,לגרודכ קחשמל ולש שארהמ ,םדא־ןבה לש שארה ךלוה

. ולאה תובכשה תא ךירצ דימת .ונימי־תב המארדל רזוח םייניבה־ימימו םייניבה
ן יבו וידארה ןיב ,היזיבלטה ןיבו וידארה ןיב ,רבדה תא זיזמ הז ןמזה לכ
?תושעל רשפא המ ,תרחא .הזב והשמ תושעל רשפא .םישנאה

ש ישכ הקווד ,עונלוק וא היזיבלט ךרד הניצס גיצהל רחוב התאש בל יתמש :ןתנ
ו תרענו הנוראב ררושמה ןיב השיגפה ןוגכ ,תוארהל ינשגר דאמ והשמ ךל
ן אכ ןיא םאה ."תיאקירמאה הכיסנ״ב ונב ידי־לע ךלמה חצר וא ,"ךלמה ידגב״ב
?תננסמ ןיעמ ,תושגר לש םלב ןיעמ

...ךל יתרמא ,ינשגר יד םצעב ינא :ינולא
...השוע התאש תוגצהב אל לבא :ןתנ

! ״ךלמה ידגב״ לש תוגצהה ןמזב רנגרב לסוי תאו יתוא תוארל ךירצ תייה :ינולא
ם ירכס .םירגוס זא ,ידמ רתוי היהי אל הזש ידכ ,םימעפל .קדוצ התא .ןוכנ לבא
.ער אל הז זא ,הככ םיבתוכ םא ?םיבתוכ ךיא .רדסב הז לבא .םש םירכס ,ןאכ

י שוקה והמ ריבסת ילוא .ךמצע לע רבדל דאמ ךל השקש השגרה יל שי :ןתנ
.ךתריציב םג םייק ישוק ותוא היה אלול ךתוא לאוש יתייה אל ? הזה

ה תאש הז ךמצע לע רבדמ התאשכ ךל םירוקש םירזומה םירבדה דחא :ינולא
ך כ־לכ הז בותכלש רמוא אל ינא .היסהרפב בותכל טעמכ תוסנל ...ןמזה לכ ךירצ
ה שק .םירובידב ךבתסמ ינא !ףוא ...ךכ תויהל ךירצ היה םצעב הז ...לש קסע
 תחא םתא שגפנ אלא ,ריכמ אל ינאש אל ;ריכמ אל ינאש םישנא םע רבדל יל
ת מאב רבדל ליחתת םא יכ ? המל .תישארבמ רבד לכ ליחתהל ךירצ התא .הנשל
!םיבתוכ הז ליבשב .ףוס הזל היהי אל ,השוע התאש המ לע
אוהש םירבד המכש ימצעל רמוא ןמזה לכ ינאו .דבל יחש רבח ,לשמל ,יל שי
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. חדקמ לש חוכ הל שי הבשחמש בשוח ינא .תודידבל םתוא סחימ ינא רמוא
ת חא הלמ וא חוכ ןיא טעמכ .םיחדקנ תוריק םה תוריקה וליפאו ,חדוקו חדוק הז

, םירמואש ומכ ,רובעל הלוכי הבשחמה זא .קסופ וניאש הזה חודיקה תא רוצעתש
ם יימש תספותו ,תרזוחו ץראה תופנכ עברא תא תרבוע איה .תועבגו םירה
.םירהו
, םיכבס־יכבסב םנמא—םירבד דיגהלו םואתפ תאצל ךילע הפוכ ןויארה םימעפל
ה לא םירבדשכ .ךמצע לע םייטרפ טעמכ םהש םירבד אטבל תאז־לכב לבא—ןוכנ
י תרמא ?יתרמא המ ,עגר ,עגר :ךמצע תא םואתפ לאוש התא ,ךילא םירזוח
ק סע היה דיורפל םעפש יתעמש ? יתרקיש אל םאה .הזכו הזכ רבד הזו הז םדאל
ו זיא ול השע דיורפו ,םירופיס ינימ לכ ול רפיסש ןזור הזיא ,טנייצאפ הזיא םע
, רבד ןיא :דיורפ ול רמוא .ךתוא יתרקיש :ול רמוא ליצאה ףוסבל .הזילאנא
...והשמ הז םג ,הז םג .תרקיש הבש תאזה ךרדה תא םג לבקמ ינא
י נאש ?המכחה המ .הז לע רבדל ליבשב אל הז תורפסש יל המדנ ןמזה לכ
ורתנא תצק דועו ,גולויצוס תצקו ,גולוכיספ תצק היהא ינאש ?לודג םכח היהא
ז א .הז אל הזש עדוי דחא לכ ירה ?הזב םעטה המ ?תוצרהל ליחתאו ,גולופ
ל פונ אוה םימעפל זא .תורפס לע רבדל ךירצ םדא .םירזומ םירבד םיאצוי
ע וצקמב םיקסעתמש םישנא שי ,בוט .תורפסב תואצרה הזו ,תרחא הרומהמל
ן תי אוהש קיחצמ הז זא ,רבדל תמאב ךירצ רפוס םא לבא .םניינע הזו ,הזכ
ת ודבוע ףלא־האמ דוע עדוי רפוס םא בושח הז המ .ןינעל עגונ אל הז .תואצרה
.ומצע ןינעל עגונ אל הז ,ןיס לע

? ןמא רותב השוע אוהש המ לע רבדל ונממ םישקבמ םאו :ןתנ
. םימרוג הברה ךכ־לכ הזה ןינעב םיברועמ .יולת הז ?השוע אוהש המ :ינולא

ם יארוק אל ונלש םירפסה תא .םינושמ ארונ ,הככ ,ץראב ונתוא השועש המ הז
ת ודובעה לש םג אלא ונמצע לש קר אל םירבוד תויהל םיביוחמ ונחנא זא .הפ

ז א ,ףלא האמ ותוא וארקש ,"רלס־טסב" אוהש רפוסל אב תייה ,חיננ ,םא .ונלש
ר פוס אוה םא .וארק רפסה תא יכ .רקובב לכוא אוה המ ותוא לאשתש יעבט הז

ל ע יתוא לאוש התא .ולש םעזה לע ותוא לאשת זא ,שיא האמ ותוא םיארוקש
ת וגצה םירשע קר ויה ירה ? הז תא ואר םישנא המכ לבא /,תלוגנרתהו הכפהמה״
!םיקיר יצח תומלואב
ל יחתמו ןעטמה לכ םע םנכנ התא זא ,תורפס לע רבדמ התאשכש איה הרצה
ת ועד יל תויהל תולוכי ,רמולכ .תועד יל ןיא תמאב .תועד ןיא יל .שקשקל
י נא המ ;ןמזה לכ הז לע יתבשח ינא לבא .תרחא הדוקנב וא תמיוסמ הדוקנב
 תאצוי איה ירה ,הירואית איהש וזיא יל שי םא !ןועגיש הז—ויוורטניא השוע

ף לא בשחלו בשחלו תבשל לוכי ינאש םעפ ףלא בל יתמש .בתוכ ינאש ירחא
ש יו ,בותכל ךלוה ינא .רבד םוש ?הזמ אצוי המ .המצע הניצס התוא םימעפ
י נא םואתפו ,בתוכו בשוי ינא ךכ־רחא .דובעל םיליחתמש םיירותסמ םילגלג ינימ
.אציי אוהש יתעדב יתילעה וליפאש ילב ,אצי רתויב בושחה רבדהש האור
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ך מצעב התא לבא !וחנוה ןה .וחנוה אל ולאה םירפיצה־תודוכלמש רמוא אל ינא
ו ישכע .אצי אל הז יתבשחו יתבשחש ןמזב ׳םיהולא :רמואו ךמצע לע אלפתמ
ך כ הז ילש הירואיתהש רמואו הצוחה וישכע אצא ינא ?המ זא .אצי הז ןאכ
ה צרת ,םיטוטהל־השעמ הזל ארקת הצרת םא ,הביתכה ןינע לכב שי ?ךכ וא
, תוהובג רתוי דוע םילמו ,הארשה הזל ארקת הצרת ,ףושיכ־השעמ הזל ארקת
.רזומ ארונ הז ,לבא .הצרת םא

. ..ונתאמ דאמ םיקוחר וא םיינוימד תומוקמב םישחרתמ ךלש תוזחמה בור :ןתנ
 ,*םורדב יתייה "תלוגנרתהו הכפהמ״ב .הצרא טאל־טאל ברקתמ ינא :ינולא

...הנה רזוח ינא הצינמ .הצינב רבכ ינא "םודרוה״ב .הקירמא
ם גו "ךלמה ידגב״ב םג "הכיסנ״ב םג ,ןאכ ןמזה לכ אצמנ התא ,השעמל :ןתנ

ם תואל ,ןאכל רתוי ברקתמ התא ךכ—קיחרמ התאש לככש יל המדנ ..."הכפהמ״ב
י שנא לע רפסמ התאשכ .םדוק תרביד םהילעש רכיכו תובוחר השולש־םינש
י נא—הקירמאמ חרוא ירחא רזחל םהיתורענ תא םיחלושה "הנטקה הירוטקיו"
ב וש להנל תשקעתמש הנקז לע רפסמ התאשכ .דאמ ונל םיבורקש םירבד רכוז
. תמיוסמ תילארשי העפות רכוז ינא ,התקדצ תא הנחכותש תויטפשמ תוריקח בושו
* אנאה םזיטנאמורב ךחוגמו געלנ ןקז ךלמ ןיב טקילפנוקה לע בתוכ התאשכ
י ניע דגנל האור ינא ,חכופמה ,יניצה ,טסינוטרופואה ונב ןיבל ולש יטסינורכ
.ןאכ ,וישכע .ונילע דאמ םיקיודמ םירבד
.תודעה תקחרהל דימת קקזנ התא המל איה הלאשה

.תויהל ךירצ הז ךכש יעבט ךכ־לכ יל הארנ הז :ינולא
־ סקא תצק תויהל ידכ םיינוימד ,םיקוחר תומוקמ םימעפל רחוב התא םאה :ןתנ

?ונימב־דחוימ יטוזקא ףונ הזיאב םיהדהל ידכו יטנגאווארט
־ םורד לע ,לשמל ,יתבתכ .םיהדהל ללכב לוכי והשימש בשוח אל ינא :ינולא

 יתיאר .הקירמא־םורדב יתייה אל םעפ ףא לבא ,רזומ הז .תוזחמ ינש הקירמא
. תוטש לש םוקמ הזיאמ אצוי הזש םימעפל המדנ ןכ־םג יל .קוחרמ הז תא
. הוושמה־וקל תחתמ םוקמ אוהש הזיאב שחרתמ ,לשמל ,"תיאקירמאה הכיסנה"
ה קירמא־םורד .םוקמ לע יתבשח .הוושמהרקל תחתמ םוקמ ךירצ יתייה ינא
ה תיה המחלמה ןמזב .םיככת לש רזומ םוקמכ דלי יתייהשכ יל הבשיתה דימת

ם יטרסהמ םג עדוי ינא .ואדיווטנומב םש התוא ועביטש ,"אפש ףארג" ,חינא
ה כיסנה" תא זא .םש םירוק ,הלאכ םיניינעו ,לוגיר לש תוינונקש ("הדליג")
, הלאכ תומוקמו ,ילי׳צ לע יתבתכ ךכ־רחא .הקירמא־םורדל יתלטה "תיאקירמאה
ב וט רמוא ינא .עדוי אל התא .םש יל בוט ."הירוטקיו" ארקנש הזה יאל יתרזחו
. ןוכנה םוקמה תא אוצמל חרכומ ינא ,רופיס בתוכ ינאשכ וליפא .לשמל ,יל
א ל התאש הזב ליחתמ הז .יטוזקא םוקמ ןיא .יטוזקא םוקמ לש הלאש אל תאז
.לוכי אל ןיידע ינא .לארשי־ץרא לע בותכל לוכי

?לוכי ךניא עודמ :ןתנ
אב ינא ?ילש םוקמה לע בתוכ אל ינא ?ולש םוקמה לע בתוכ אל ימ :ינולא



יגרלא םיסנ38

ן פואב לארשי״ץרא לע בותכל לוכי אל ינא לבא ? אל ,ביבא־לתב הנטק הנוכשמ
ע גונ הז .הלוח םעה .דלי יתייהשכ "סופידא" תא יתבתכש הזמ ליחתה הז .רשי
י נא םא .םינש שי ? הלשממ־שאר לע ,בותכא ינא המ :ימצעל רמוא ינא .ךלמל
ך כ־רחאו .העבש שי ,רוסיפורפ לע בותכא ינא .השימח שי ,ריע־שאר לע בותכא
.הנטק ץרא תאז ?תושעל לוכי התא המ ...תונעטב אובל םיליחתמ

? ןאכ שחרתיש והשמ םעפ בותכל הצור אל התא :ןתנ

ר וזחל הצור ינא ! הז תא םג בותכא ינא 1 הז תא םג הצור ינא ,ןבומכ ,ונ :י נ ו ל א
.רוזחל הצור ינא ,תמאב !הנה
, הצוחה הנטק האיצי ןימ יתישע תמאב ינא .ץראה לע רופיס וישכע בתוכ ינא
!קיעמ תמאב הז לבא
ר ופיסב םש יל שי .דחא ןרפס לש םש יתבתכש יל הרק ? יל הרק המ עדוי התא
, םש יתבתכ ,בל יתמש אל ,ינשה .םולשב רבע ,לאל הדות ,דחא .םינרפס ינש
א וה .הלאהו הלאה תומשה ,ול רמוא ינאו (רנגרב) לסויל רפסמ ינא ךכ־רחאו

. הזכו הזכ ולש הרקמהו ,ךכו ךכ ומש הזה ןרפסה אלה ? עגושמ התא :יל רמוא
ה תאש ימ ,ריכמ התאש םישנאה םע דבוע ךלש שארה ? הזב השוע התא המ ,ונ

, ךלש רבח השענ אוה זא ,ינולפ ריכמ התא .אוהש ןפוא הזיאב ךילא םנכנ ריכמ
ל כ םהילע בתוכ התא .דאמ בורק וא ,אנוש וא ,ביוא וא ,רבח .רתוי וא תוחפ
...םתוא אל הז ,םהילע אל ןבומכ .ןמזה

ת ילארשי הקיטמילבורפ שיבלמ היהש ינומכ והשימל םחיתמ תייה ךיאו :ןתנ
, לשמל ,"תיאקירמאה הכיסנ״ב האור היהש והשימל ז ךלש הזחמ לע תילאוטקא
?םיקיתו ןיבל םיריעצ ןיב לארשיב תורודה*קבאמ לע הזחמ

י תייה ,לשמל ...ימצעל רמוא ינא ,תרמואדואזרדמ ...טלחהב הזש בשוח ינא :י נ ו ל א
 ךיא ? אל ? תרמוא תאז המ !חטב !ןקזה ןייד ויבא לומ הז ןייד תא תוארל הצור
.ןאכ דאמ עוקש הז .הלאה םירבדה תא האור ןמזה לכ ינא ? דחי םיכלוה הלא ינש

ה כיסנ״ב והשימ םואתפ רמוא המל ?תודעה תקחרה תא שיגדמ התא המל זא :ןתנ
ה קירפאב הנטק ץרא" :תאזה תיחקיפה החידבה תא לארשי לע "תיאקירמאה
? ״רולקלופ הברה .דאמ םיאנק .תררחתשמה

ך שמל עיפוהל קוק׳ציה לש הואתה ומכ—דיגהל הואת ןימ יל שי .ךפיהל ;ינולא
 תונומראב יתלדג אל ינא .לארשי־ץרא הקווד ןמזה לכ וזש—ולש םיטרסב הינש
. םימעפל ךכ*לכ יתוא זיגרמש המ הזו ,ביבא־לתב הנוכשב יתלדג ינא .םיכלמ
, הנוכשב תדלונ התא ,דבכנה ינודא :הככ ךל םירמוא םה ,ךל םינתונ אל םה
ה מ ?המל .םיכלמ לע בותכל לוכי אל התאו ,ךייח־ימי לכ הנוכשב היהת התא
, דלונ אוה הפיאו !תוניצרב ? הז המ ? היפ וזיא לש הקיחב דלונ ריפסקש ? שי
. ןמזה לכ הז תא שיגדמ ינאו !?שי המ ?רוסא עודמו ?הז תא יל רמואש הז

י נא ,ןענכ ךלמ ,רבד הזיא ,הניתשלפ וזיא ילב הזחמ לוכי אל ינא ,ביבא־לת
רבקא יגאש בשוח ינאו ,ןאכ יתלדג .הנושמ הזו .ייח ימי לכ ןאכ ינא !חרכומ
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 הז ,ןאכ רבקא ינא ?רבק־תזוחא וזיא יל תונקל ןמז יל היהי ילוא .ביבא־לתב
?אל ,רורב

 ,רזומ רבד ללכב הז םדאךבה" :רמוא "תיאקירמאה הכיסנה״ב יאלמשחה :ןתנ
? הז לע ךתעד המ .״םולכ ןיבמ אלו ןמז הברה ךכ־לכ יח

 םינש הברה ךכ־לכ :ךופה טפשמ םצעב ירה הז .ער אל הז—! ״םדאךבה״ :ינולא
 ,ירפב םיקסעתמ םישנא .והשמ וילע תעדל םיכירצ רבכ ,םדאךב םע םיקסעתמ
.תעדל םילוכי ויה רבכ םדאה לע םג .והשמ םיעדוי ,היתב ,חמצב
 .הזכ טפשמ רמוא הלעמלמ יאלמשחש בוט הז ? הזכ טפשמ לע ךל דיגא ינא המ
.רתסומ .הלעמלמ הז תא רמוא אוה ,ותוא םיאור אל



תוברתהו ןורטאיתה :וטרא ןמוטנא
ל ע רבדל םלועמ ךכ־לכ וברה אל ןיידע ,הלאש־ןמיסב םינותנ םמצע םייחה םויכש ףא
ר שא םייחה לש וז תיללכ תוטטומתה ןיב הרזומ הלבקה שיו .תוברתו היצזיליביצ
ד חא הנקב התלע אל םלועמש ,תוברתל ונתגאד ןיבו ונלש תיחכונה הכובמה שרושב
.םייחה לע התוצירע ארומ תא ליטהל ידכ האצמוה השעמלש ,םייחה םע
ן יינועמ וניאו בער םלועהש ריעהל ילע המוש ,תוברתה לע רבדל דוע ףיסוא םרטב
־ תארוה אוה בערה לא קר תובסומה תובשחמ תוברתה לא ןווכל ןויסנהשו ,תוברתב
.תילכתב־תיתוכאלמ העש
ם לועמ ענמ אל המויקש ,תוברת לע ןגהל הקווד אל אוה ,יל המדנ ךכ ,רתוי בושח
ף חודה םחוכש תונויער ,תוברת יורקש־המ ךותמ ,איצוהל אלא ,םדאה ןמ בער
.בערה לש הז םע ההז בייחמהו
ר בד שי יכ ןימאהלו ונתוא הייחמה רבדב ןימאהל ;תויחל םיכירצ ונא ,לכ־תישאר
, ונלש םיירותסמה וניכבנמ קפומה רבדה המ־יהי ,יכ ןימאהל—ונתוא הייחמה המ
.דבלב לוכיע־תגאדכ ונפדרל ול לא םלועל
ת ולכל אלש רתוי דוע ונל בושח ירה ,לוכאל לכ־םדוק ונל בושח םאש רמול ינוצר
.בוערל טושפה ונחוכ תא הליכאל הדרחב קרו־ךא
ם ירבדה ןיב ערק תאזה הכובמה שרושב ינא האור ,רודה לש ונמיס איה הכובמה םא
.םתוא םילמסמה םינמיסלו תונויערל םירבדה ןיב ,םילמל
 ,*רתל םה םייניפא ולא לש ןהיתוריתסו ןרפסמ ;תויפוסוליפ תוטיש רדעיהמ אל ,יאדו
־ שה ולא תוטישש חיכוהל רשפא ןכיה לבא ;ונלש הנשיה תיפוריאהו תיתפרצה תוב
ן הב תושעל שי תויפוסוליפ תוטיש יכ רמוא אל ? ונייח לע ,םייחה לע םעפ־יא ועיפ
: הנוכנ תויהל תבייח תחא ,תואבה תוביטנרטלאה ךותמ לבא ;ידיימו רשי שומיש
ם מצע םייחה חא לכלכל ידכ דע ונתייווה תא תואלממו ונכותב תויוצמ ולא תוטיש
ן הב ןיא ךכ םושמו ,ונתוא תואלממ ןה ן י א ש וא ,(? םירפסב עצב־המ ,רבדה ךכ םאו)
.(?הנמלעית םא תפכיא המ ,הז הרקמבו) םייחה תא לכלכל תלוכי
, שדח רבאכ ונכותב תחמוצה תוברת לש ,הלועפב־תוברת לש גשומה לע דומעל ונילע
ה לועפ לע וליפא תשלוחה תישומיש תוברתכ היצזיליביצה לעו ;הנשמ־תמישנ ןימכ
אלמ איה היצזיליביצל תוברת ןיב הנחבהה ;העד־תולילצ ,רתויב תוקדה ונית
.ההז היצקנופ ןייצל תואבה םילמ יתש ,תיתוכ
א יבמ "היצזיליביצךב" ראותה וליפא ךא ,ותוגהנתה יפל ןודנו ןד היצזיליביצ־ןב םדא
ב שוחה םדא ,תוטישב דומלה םדא בשחנ ךנוחמו "היצזיליביצךב" םדא :לובליב ידיל
ת והזל תחת ,םישעממ תובשחמ קיפהל הרשכש תצלפמ—םילמס ,םינמיס ,תורוצב
.דרוסבאל דע חתופמ ,תובשחמ םע םישעמ
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ל כתסהל םירחוב ונאש ינפמ הז ירה ,רידת ףושיכ .א.ז ,תירפגו שא םירסח ונייח םא
.ונצירממ םחוכ היהיש תחת תינוימדה םתרוצב םינויעב םיעקושו ונישעמב
א וה ישונאה לש הז עגנש וליפא רמוא יתייה .דבלב םדאה תלחנ אוה הזה רשוכהו
ן ימאהלמ ינא קוחר ןכ לע יכ .םייהולא ראשיהל םיכירצ ויהש תונויער אמטמה
ו תוברעתהש רובס ינאו ,יהולאה תאו עבטהךמ־הלעמלש המ תא איצמה םדאהש
.וכותבש יהולאה תא ,רבד לש ופוסב ,התיחשה רשא איה םדאה לש הנשונה
ד וע קבד וניא רבד םוש הבש הפוקתב שדוחמ ןויע םיכירצ םייחה לע וניתונויער לכ
ד וע הנניאש הרישה 5 ם י ר ב ד ה לש םתמקנב בסהש אוה הזה ביאכמה עקבה ;םייחב
: ךופהה םדצמ עתפל העיפומ ,םירבדב האצמל םיחילצמ ונא ןיא בוש רשאו ,ונכותב
ם הבש תחשנה רחשה-רסוחש םיעשפ לש םידקת־אלל ברה רפסמה לע םכתעד ונת
.םייחה לע האלמ הטילש ונל תונקל וגינוא־רסוחב קר רבסה ול אצומ
וליסב תאטבתמה ,תרסוימה הרישה ירה ,ונלש תוקחדהל ןקרופכ רצונ ןורטאיתה םא
ם תויביסנטניאש הדבועה תא המגדמ ,םייחה תודבוע תא תפלסמ איהש םינושמה םיפ

.רתוי הבוט היחנה אלא תשקבמ הניאו הניעב תרמשנ הדוע םייחה לש
 היווה שקבל םידחפמ ונא רבד לש ותימאל ,ונייחב םסקל לוקב עוושנש המכ לכ ךא
.ונמיסבו ותעפשהל הנותנ הלוכ-לכש
. לשמל ;תוריבכ תוילאמונא ולא־יא חכונ המתנ ונלש יאדווה תוברתה־רסוח ךכ םושמ
ומה הינא לש רבעמה םצע לוכי תינרדומה היצזיליביצה םע עגמ םוש ול ןיאש יאב
ת ועודי ןניאש תולחמ לש תימואתפ תוצרפתה ידיל איבהל דבלב םיאירב םיעסונ הכיל
, ןורגיש ,תלעש ,תעפש ,תקבלש :ונלש ןוגכ תומואל תודחוימ ןה אלא אוהה יאב
/וכו סיטיריונילופ ,םיטיסוניס
ם וקמ לכבש הדבועה ונתאמ תמלענ ,ער םחיר םישוכהש ונא םירובס םא ,ךכל המודב
ם יפדונ ונאש וליפא רמוא יתייהו ."ער ונחיר" םינבלה ונא ירה הפוריאל ץוחמ רחא
.םהוזמ עצפב תלגוממ הסרומכ הנבל הנחצ
א וה רתיו םזגומ רבד לכש רמול רשפא ךכ ,ןיבליש דע וטהלל רשפא לזרבהש ומכ
.תגלפומ תוקמקמתה לש ןמיסל ןבלה היה םינאיסאה יניעב ? ןבל

ג שומ ,תוברת לש גשומ ונמצעל רוציל ליחתהל ונא םילוכי ,הלאה םירבדה ירחא
.האחמ לכ-םדוק אוהש
דמל ותוא םידירומש ךותמ תוברתה גשומ לע יופכה םעטה-רסח סוניאה דגנ האחמ
ולא תא תולגמה תותד חימצמה רבד ,תעדה לע ותולעהל ןיאש ןואיתנפ ןימ לש הגר
.םינואיתנפל ןהיה
ם ייחו הזמ תוברת התיה וליאכ לשמ—םייחה ןמ לדבומב תוברתה גשומ דגנ האחמ
. םתלעפהו םייחה תנבהל ןדועמ יעצמא התימאל-תוברתה התיה אל וליאכו ,הזמ
ר בעמו אמוג־תוליגממ הלעמלש תוחוכ שי .הירדנסקלאב הירפסה תא ףורשל רשפא
ל בא ,הלאה תוחוכה תא תולגל תלוכיה ונתאמ ללשית ינמז ןפואבש לוכי :ןהל
,ןיעב תויוצמ ןניא בוש ונלש תוזרפומה תויורשפאהש רבדה בוט .אכודת אל םתמצע
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ה טילקה־תלוכי ידי־לע קר תלבגומ ,ןמז ילבו בחרמ ילב תוברת :תוחבתשמ תורוצש
לאמה תוכופהת תואב ןמזל ןמזמש תמא .זועדונשמב עיפותו בושת ,ובאדביבצע לש
ת ונשיה םטוטה תונומא .םייחה תא שדחמ תולגל רמולכ ,עבטה לא רוזחל ונתוא תוצ
 תויצמת םיגופסה םישובלמ ,םימער טולפל םילגוסמה םימצע ,םינבא ,םייח-ילעב לש
ם יסומכה תוחוכה תא ןווכלו ףושחל ,עובקל יושעש המ לכ ,רבד לש ורוציק—תויח לש
ת יטאטס תלעות אלא םיבאוש ונא ןיא ונממש ,תמ רבד אוה ונליבשב—םוקיה לש
.ןקחש לש אלו םיפוצ־להק לש תלעות ,תיטתסאו
; םינקחש ליבשב רצונ אוהו ,עעונתמ אוהש יפל ,לעופ ןקחש אוה םזימטוטה םלואו
ם זימטוט לש םייביטימירפהו םיירברבה םיעצמאה לע תנעשנ תיתימא תוברת לכ
.דוגסל שקבמ ינא ,תילכתב-םיינאטנופסה רמולכ ,םייארפה וייחל רשא
ו נאש םיחוורהו ונלש יברעמה תונמאה גשומ אוה תוברתה ונל הדבא וללגבש רבדה
ם יגהונש סחיל דוגינב ,וידחי ןתוא לוקשל ןיא תוברתו תונמא .הנממ קיפהל םילמע
!לכה ןהב
ל ש יפוריאה לאידיאה וליאו ,חוכו חור־תוממורתה ךותמ תלעופ התימאל תוברת
־ תוממורתה רחא טוהל ךא חוכה ןמ לדבומה סופדב שפנה תא תקצל הסנמ תונמאה
יסו וילותיפ םא .ברק תוומ ללוחמ אוהו ,שומיש־רב וניאש ,ינלצע גשומ והז .חורה
ם ״אטבמ םהש םושמ הז ירה ,םיינומרה םה לטאוקלאצווק שחנה לש םיבורמה ויכוב
ד דוצל ידכ קר ןאכ האב תורוצה תמצע ;םדור חוכ לש תודונתהו לקשמה-יוויש תא
.ותאשל ןיאש םילילצ ףקיה רוציל היהי יושע הקיזומב רשא חוכ ןווכלו

ל ש הבוצחל המודה ולש תרוטקה־תתחמ לעב שאה-לא :תוכנ-יתבב םינשיה םילאה
;  ול רשא קוריה םחשה ריק לע ,םיבורמה םימה־ילאמ דחא ,קולאלט ז היציזיווקניא
ת דהדהמה ,הנתשמ הניאש העבהה ;םיחרפה לש םאה־הלאה ,םימה לש םאה-הלאה
- ופת ,תרשואמה העבהה ;ןקרי־ןבא הטועה הלאה לש ,םימ לש םיבר םידברל תחתמ
ל ש םימוטא םיבבוסו-םיגח םש םוקמ ,תרוטק בורמ םיעקבתמה םינפ-יוות ,םסקה־תס
ה בוח־תדובע לש הז םלוע ;םיחרפה לש םאה־הלאה לש םינפ-רתסלק—שמש-רוא
אגרוא תוברת ילעב םישנא לש םלועה ,ןידכ הופליג רשאכ םייחל המק ןבא וב רשא
, ונכותל סנכנ הזה ישונאה םלועה ,םתמדרתמ םיררועתמ םיינויחה םהירבא םגש תינ
ן פ דחפמ ,רוחאל טיבהל ילבו רוחא בוסיהל ילב םילאה־לוחמב לבח חקול אוהשכ
.לופיל טמ חלמ־ביצנל ,ונומכ ,תויהל ךופהי
. שומיש םשל םישענ םירבד :תונמא ןיא ,םירבדמ ונא וקיסקמ לעו ליאוה ,וקיסקמב
.תידימת חור-תוממורתהב יורש םלועהו
ג שומ תיטנתוא תוברת הדימעמ ,תוינפה־רסחו םייחה־רסח ,ונלש תונמאה גשומ דגנכ
ם ישקבמ םיאקיסקמה ןכש .דירחהל־דע—ת ו י נ פ ־ ל ע ב ,רמולכ—יפושיכו יכונא
ת וננובתה ךותמ םיררחתשמ םניאש ,הרוצ לכב םינופסה תוחוכ ,"תונאמ״ה םע עגמ
. ולאה תורוצה םע יגאמ יוהיז ידי־לע םייחל םירוענ םה אלא ,ןמצעלשכ תורוצב
.היצקינומוקה תא זרזל ןאכ םיאב םינשיה םימטוטהו
םייניעב ונביבס לע טיבנ םג םא ,ןושיל ונתוא דדועמ לכהש העש—אוה השק-המ
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 ןניא בושש םייניעב ,םולח ךותמכ ביבס טיבהל תאז םער ררועתהל—תוגרוע ,תועדומ

.המינפ הנפומ ןטבמ רשאו ןדיקפת תא תועדוי
ת אז־לכב םא םג ,תוינפ־תרסח הלועפ רבדב ונלש הרזומה הסיפתה םלועל האב ךכ
.החונמה לש יותיפה תא תכחול התויהמ םייתעבש המילאו ,איה הלועפ
ל ספהש עגרמ ביזכהלו ססהל תבייח תונמאהו 5 וליפכ אוהש לצ ול שי יתימא םלצ לכ
.ותחונמ תא בירחי ומויק םצעש לצ לש ןימ ותואל רורד ארקש ןימאמ
, םימוטרח־בתכ לש םימיאתמ םינמיסב תואטובמה תויפושיכה תויוברתה לכל המודב
ל כמו תונושלה לכמ רתונש דיחיה אוהו ,ולשמ םיללצ ול שי ןורטאיתה םג ךכ
ו יללצ ויה אל הליחתכלמש רמול רשפא .םהיגייס תא וצפינ ויללצ רשא תויונמאה
.םיגייס םילבוס
א לל תוברת רבדב ונלש ןבואמה גשומל רושק ןורטאיתה לע ונלש ןבואמה גשומה
.אלמ ללחה יכ ףא ,תונקירב קר ,הנפת רשא לכב ,ונשפנ שוגפת הב רשא ,םיללצ
ז יגרהל ףיסומ ,םייח םירישכמב שמתשמו ענ אוהש םושמ ,יתימאה ןורטאיתה לבא
ם תוא השוע וניא ןקחשה .םכרד תא ששגלמ ולדח אל םלועמ םייחהש םוקמב םיללצ
י פוא ןתונ אוהש יפ־לע־ףאו ;עעונתמ אוה ,תווחמ השוע אוה לבא ,םיימעפ תווחמ
ר בדה םע תאז־לכב רבחתמו רזוח אוה ןנברוח ךותמו ןהירחאמ ירה ,תורוצל ימהב
.ןתכשמה ידיל איבמו תורוצה ןמ רתוי םימי ךיראמה
, םילמ ,םילילצ ,תווחמ—רבד לכ לצנמ ךא רבד םושב יוצמ וניאש ,ןורטאיתה
ה כירצ שפנה הבש הדוקנב קוידב ומצע תא הלגמו־רזוח—ךשוח ,רוא ,תוחווצ
.הייוליג תא אטבל ידכ ןושלל
— ןואש״תולוק ,תורוא ,הקיזומ ,בתכבש םילמ—תחא ןושלב ןורטאיתה לש ועוביקו

ל ע הדיעמ יהשלכ תחא ןושל לש התריחבש יפל ,אבו״שמשממה ונברוח תא רשבמ
.התלבגהל הוולתמ ןושלה תושביתהו ;ןושל התוא לש םידחוימה םיטקפאל הקיז
ת ומש ןתמ לש הלאש רדגב רבדה ראשנ תוברתה יבגל םג ומכ ןורטאיתה יבגל
, העובק הרוצבו העובק ןושלב םצמטצמ וניאש ,ןורטאיתהו :םתייחנה לשו םיללצל
, םיללצ לש שדח רודל ךרד סלפמ םג אוה אלא אווש־יללצ דימשמ אוהש יד אל
.םייחה לש יתימאה הנארה ־ןויזח םקרתמ םביבסמש
ו א ןורטאיתה תא רוציל אוה ושוריפ ,םייחה לא עיגהל ידכ ןושלל דעבמ עיקבהל
ר מולכ ,שדוקמ ראשיהל בייח הז השעמש ןימאהל אל אוה רקיעה ;שדחמ ותוא רוציל
ת ויהל תבייחשו ,ותוא רוציל לוכי דחא לכ םתס אלש ןימאהל אוה רקיעה—שרפומ

.הנכה
ב יחרמ אוהו ,םדאה תוחוכו םדאה לש תוליגרה תולבגהה תייחד ידיל איבמ הז רבד
.תואיצמ יורקש־המ לש תולובגה תא ץק־ןיא־דע
ם ייח־תועמשמ ,ןורטאיתה ידי־לע שדוחתש םייח לש תועמשמב ןימאהל ונילע
א לש המ לכו .ודילומו ,ןיידע םייק וניאש המ לע דחפ ילב טלתשמ םדאה הבש
ה טלקה־יפוג ראשינש ךכב יד רמאנ אל םא םייחל ואיבהל ןיידע רשפא דלונ
.דבלב
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ם ייחל םינווכתמ ונא ןיאש ןיבהל שי ,"םייח" חלמה תא םיגוה ונאשכ ,דועו תאז
ר יבש זכרמ ותואל אלא ,םהלש םייתדבועה חטשה־ינפמ ונל םיעודי םהש יפכ
ד חא רבד ונתפוקתב ןיידע שי םאו .םלועל תועיגמ תורוצ ןיא וילאש עעונתמו

ה יהנש תחת ,תורוצב וגלש יתונמאה שומשימה הז ירה ,תמאב רורא ,ינטש
.תובהלל דעבמ םיתתואמו דקומה לע םיפרשנה תונברקכ

(>נש ארוק־לוק) תוירזכאה־וורטאית
ם ייח־ןויסנ ,יטויפה בצמה תא ירה ,הרכהב־אלש וא הרכהב ,םיעדוי‘אלב וא םיעדויב
, םירכשמ םימס ,עשפ ,הבהא ידי־לע ,רבד לש ודוסיב ,שפחמ להקה ,ילאטנדנצסנארט
.תוממוקתה וא ,המחלמ
ל ש תרפרפמו תטהול הסיפת ןורטאיתל ריזחהל ידכ רצונ תוירזכאה־ןורטאית
ם ייתמיבה תודוסיה לש תגלפומ הסיחדו המילא הרמוח לש וז הארוהבו ,םייח
.דסוימ אוה הילעש תוירזכאה תא ןיבהל שי

ר שפא ,הטיש־ךרד ךכ היהת אל ךא םימד־תבוקע היהת ךרוצ־תעלש ,וז תוירזכא
ת א םייחל םלשל תששוח הניאש תינדפק תירסומ הרהט ןימ םע התוהזל אופא
.םהל ומלשל הבוחש ריחמה

ןכומה תניחבמ .1
:לופיט םיכירצה םיניינעהו םיאשונה תניחבמ ,רמולכ
ת ינייפאה הסיסתלו השגירל םימיאתמה םיניינעו םיאשונ תוירזכאה ־ןורטאית רחבי
.ונתפוקתל
ם דאה לש םיסותימה תא ץיפהל המישמה תא ודבל עונלוקל חינהל ותנווכב ןיא
ד גנתיש ידי־לע ,רמולכ :וכרד יפ־לע תאז השעי אוה ךא .םיינרדומה םייחה לשו
ם יקוסיעה תא הנפואל סינכי בוש ךכו ,םלועה לש ינכטהו יתלעותה ,ילכלכה יווישל
ן ורטאיתה ריתסה םתואש ,םילודגה םייתוהמה םירציה תאו םילודגה םיינחורה
.לוכיבכ־תברותמה םדאה לש הדולחל תחתמ ינרדומה
ם ימודקה םיטסקטל םאתהב ועצוביו ,םיילסרבינוא ,םיימסוק ויהי הלאה םיאשונה
.תונשי תוינאריאו תוידוהי ,תויסודגיה ,תויאקיסקמ תוינוגומסוקמ וחקלייש ,רתויב
ת או ,בטיה םיחתונמו םירוזג ויתושגרו ויפאש ,יגולוכיספה םדאה תא החדיש םע
 ךורטאית הנפי ,תווצמו תותד ידי־לע תוועמו םיקוחל ףופכה ,יתרבחה םדאה
.םלשה םדאה לא קר תוירזכאה
ת א םג אלא הדיקפת יולימ ידיל שפנה לש ןוילעה דצה תא קר אל איבי אוהו
.םייחה םע ןויווש םיסב לע וב עיפות תומולחו ןוימד לש תואיצמה ז ךופהה הדצ
תוחוכ ,םיעזגו םימע ןיב תויושגנתה ,תולודג תויתרבח תוכופהת ,ןכ לע רתי
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 ןיב םיוליג לע ואובי תוילרוגה לש הכישמה ־חוכו הרקמה תויוברעתה ,עבטה
, םילא לש םתמוק־רועיש. ידכ תולדגומ תויומד לש ןהיתווחמו ןתעונתב ,םיפיקעב
ה נגשותש תוימשג תורוצב ,םירשימב ןיבו—םייתימ םידממב ,תוצלפמ וא םירוביג

.םישדח םייעדמ םיעצמאב
, הלאה םיימסוקהו םייעבטה תוחוכה ,ולאה תוצלפמה ,הלאה םירוביגה וא םילאה
.תונשיה תוינוגומסוקה ןמו רתויב םימודקה שדוקה־יבתכמ םייומיד יפ־לע ושרופי

הרוצה תניחבמ .2
־ ידע תינשוחו תבהלנ הריש לש היתונייעמב לובטל ןורטאיתה לש הז ךרוצ דבלמ
ה ריש ,להקבש רתויב תעדה־יחסומו םירגפמה םיקלחה תסיפתל וליפא הנותנה ,דע
ט סקטה ןמ אלו יומיבה ןמ עבתנ ,םייביטימירפה םיסותימל הרזח ידי־לע תמשגומה
ל ש יפוא םהל תוושל—לכה לעו ,הלאה םינשיה םיכוסכיסה תא שממל המישמה תא
ו שמומיו ןורטאיתה לא םירשימב ואבוי הלא םיאשונ ,.א.ז ;תויעצמא־יתלב
.םילמב וגומי־ופלדי םרטב תווחמו תועבה ,תועונתב
.רבחמה תונדורו טסקטה לש תינורטאיתה לבהה־תנומא לע רתוונ אופא ךכ
י די־לע םירשימב תיווחנו תשחומה ,הקיתעה תיממעה המארדה לא םירזוח ונא ךכו

.רובידה םוסחמו ןושלה יתוויע ילב חורה
־ ןויזחב רידחנ ונאו ,הוארה־ןויזח לע לכ־תישאר ןורטאיתה תא דסיל איה ונתנווכ
 תוגרד לכבו םיירשפאה םירושימה לכב לצונמה בחרמ לש שדח גשומ הוארה

ן מזה לש תיפיצפס הסיפת ףסותת הזה גשומה ךותבו ,הבוגבו קמועב הביטקפסרפה
:העונתה לש וזל
ת א ףרצנ ,רשפאה רדגבש רתויב לודגה תועונתה רפסמ תיוולב ,ןותנ ןמז־קרפב
.וללה תועונתל םירושקה םייזי׳פ תויועמשמו םייומיד לש ירשפאה ברימה
ו א ןיעה לש תינוציחה ןתאנהל קרו־ךא ואובי אל ולעפויש תועונתהו םייומידה
.חורה לש רתוי תיאדכו הסומכ האנה התואל אלא ,ןזואה
ה מב ,לוכיבכ ,םג אלא וחפנבו וידממב קר אל ינורטאיתה בחרמה לצוני ךכ הנה

.(dans ses dessous) ול תחתמש
, תוקיתש ,םימצע לש הינונקה ידי־לע האישל עיגת תועונתהו םייומידה תפיפח
.םילמ אלו תותוא השרשב רשא התימאלדויזי׳פ ןושלב וא ,םיבצקימו תוקעצ
 ןותנ ןמז־קרפ ךשמל םירדוסמה םייומידו תועונת לש וז תומכב יכ ןיבהל שי ירהש
, תמיוסמ תיזי׳פ החתירו המיעפ םג ומכ דחאכ בצקימהו הקיתשה תא םיללוכ ונא
ל ש םחור יכ רמול רשפאו .תמאב םילעפומו תמאב םייושע תווחמו םימצע תבכרומה
ה רוהטה תינורטאיתה ןושלה תריצי לע הפוח היהת רתויב םימודקה םימוטרחה־יבתכ

.תאזה
־ לע־רובד רוביד ;םייעצמא־יתלב םייומידו תועבה דימת היה בהוא יממע להק לכ
ל ש סיכתוחהו םירורבה היקלח לכל וסנכי ,םישרופמ םיילולימ םייוטיב ,ונפוא
.תברעתמ העדותהו החונמב םייורש םייחה םהבש םיקלחה ,הלועפה
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— תמאב תיגאמו תיפרשיכ הארוהב םילמ הנאובת הזה ינויגהה ןבומה דבלמ ךא
.ןנבומ רובעב קר אל ,תוינשוחה ןהיתונירקו ןתרוצ רובעב
ם ייטסאלפ םייוליג ,םילאו םירוביג תולוליה ,תוצלפמ לש ולאה תוריעסמה תועפוהה יכ
ת א ץצפצפלו עקעקל ידכ םינזואמה רומוהו הריש לש ץפנ ־תוצירפ ,תוחוכ לש
— תיתימא הריש לכ לש יטסיכראגאה ןורקעל םאתהב ,ןיע־תיארמלש תועפוהה
ה יטסגוס לש הריוואב אלא םייתמאה ןהימסק תא הנעפשת אל ולאה תועפוהה
.שפנה לע עיפשמש אוה םישוחה לע יעצמא־יתלב ץחל הבש תיטונפיה
ת ושיגר רמולכ ,םיבצעה תא ןווכתמב םיחנוז ונימי לש ילוכיעה ןורטאיתב רשא דועב
י רה ,הפוצה לש תילאודיבידניאה היכראנאל םתוא םיריקפמו ,תמיוסמ תיגולויזי׳פ
ת דיכל לש ןמזה־יקודב םיעצמאה לכ לע דימעהלו רוזחל ןווכתמ תוירזכאה־ןורטאית

.תושיגרה
ת א םילצנמה ,תולוק וא תורוא ,םיעבצ לש המצע־תוגרד םיללוכה ,הלא םיעצמא
ם ינוט ,יוגה טפשמ לש ןיבו ילקיזומ בצקימ לש ןיב ,הרזחהו םיטוטירה ,המיעפה
י די־לע קר םתעפשה אולמ תא גישהל םילוכי ,תיללכ רוא תכיפש וא םידחוימ

.םיסנאנוסידב שומישה
י דיל םתוא איבנ ,דיחיו־דחא שוח לש ולגעמב הלא םיסנאנוסיד םצמצל תחת לבא
ה ווחממ ,רוא לא הלממ ,ןואש־לוק לא עבצמ ,והנשמ לא דחא שוחמ וטשפתיש ךכ
.רכו ,לילצ לש החוטש תוילאנוט לא הפוטח
ו מלוא אולמ לא ,המיבה לוטיב ידי־לע ,בחרוי ,הנביי ךכו רבוחי ךכש ,הןארה־ןויזח

ף יקי ,הלעמלו הפצרה ןמ םילתכה לע רוא לש םירצ םירשגב ספטיו ןורטאיתה לש
ת ועונת ,םייומיד ,רוא לש רידת ץחרמב ותוא הרשיו שממ־לעופב הפוצה תא
ל ש ןתמוק־רועישל תולדגומה ,ןמצע תולעופה־תושפנה תא לולכת הרואפתה .תולוקו

ם ימצע לע םידימתמ םיפוליחב םילטומה םיענ תורוא לש םיפוגו ,תויקנע םגד־תובוב

.תוכסמו
י ונפ םוקמו הגופה ויהי אל ךכ ,הסופת הניאש הדוקנ ללחב היהת אלש ומכ שממו

ה ציחמ היהת אל ןורטאיתהו םייחה ןיב :רמול הצור .הפוצה לש ותושיגרב וא ושפנב
 הנומת לש הטרסה תעשב םעפ לכתסהש ימ לכ .תופיצר היהת תאז תחתו ,תשרופמ
.ונתנווכל קוידב ןיבי אוהש טרס הזיאב
, םיירמח םיעצמא םתוא ונתושרל ודמעיש ונא םיצור—ןורטאיתב הואר־ןויזח ךרוצל
י די־לע םויו םוי לכב םיזבזבתמה םיגוסה לכמ םיבאשמבו םיפסומ םינקחשב ,תורואב
. וז ןיעמ תוסרפתהב יגאמו ליעפ אוהש המ לכ גישהלמ ןתניב רצקת םלועלש תוקהל
ארקיי תוירזכאה ןורטאית לש ןושארה ןויזחה

וקיסקמ שוביכ
ה יגולוכיספה לע ,םרות אובב ואובי םישנא .םישנא אלו תוערואמ המיבה לע הלעי אוה
ל ש םרואל ונבויו םימיוסמ תוחוכ לש םתנירקכ ולבקתי םה ךא ,םהירצי לעו םהלש
.םדיקפת תא ואלימ םהב רשא תירוטסיהה תוילרוגהו תוערואמה
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:רחבנ הז אשונ
ן הב ינויח ןינעש תויעבל רשפאמ אוהש םיזומירה לכו ולש תויעצמאה־יא ללגב

.םלועלו הפוריאל
א וה .היצזינולוקה תלאש תא דימעמ "וקיסקמ שוביכ" ,תירוטסיהה תוארה־תדוקנמ
. הפוריא לש דימת הליעפה התולכיס תא הלמח תעדוי הניאש תירזכא הרוצב הייחמ
ת ותד תמועל תורצנה תא דימעמ אוה .הלש התונוילע גשומ תא עקבל רשפאמ אוה
ו א וז הרוצב ברעמה רציש תובזוכה תוסיפתה תא ןקתמ אוה .רתוי הברה תוקיתע
ת א שגר־ד1קיב שיגדמ אוהו ,תומיוסמ עבט־תותדלו םיבכוכה ־תדובעל סחיב תרחא
ת ותד םהילעש םינשיה םייזיפאטימה תורוקמה לש םלועל־הכומסה הרישה תאו דוהה
.תויונב ולא

ל שו היצזינולוקה לש דירחהל ־דע תידיימה תאזה הלאשל שגינ אוהש ךותמ
־ ־ןמיסב דימעמ הז אשונ ירה ,התלוז תא דבעשל המצעל תחא תשבי האורש תוכזה
־ תלשלש לע עיבצמו םתלוז לע םימיוסמ םיעזג לש תיתימאה תונוילעה תא הלאש
. היצזיליביצ לש םימיוסמ םיסופדל עזג לש ונואג תא תרשקמה רתויב תימינפה סחיה
ת ירסומה הינומרהל דוגינב םילחנתמה לש הצירעה היכראנאה תא דימעמ אוה
.ודבעוש אל ןיידעש הלא לש הקומעה
ת דסוימה ,ןמז ותוא לש תיפוריאה היכראנומה לש רדסה־יאל דוגינ ךותמ :דועו
ה יכררייהה לע רוא ךסונ אוה ,ןהמ הלעמל ןיאש הלוועו תוימשג לש תונורקע לע
ר ערעל רשפא־יאש םיינחור תונורקע לע תדסוימה ,תיקטצאה הכולמה לש תינאגרואה
.םהילע
ס נרפל העדיש הרבח התיה םולש־תרחוש המכ הארמ אוה ,תיתרבח תואר־תדוקנמ
.הכפהמה הב המשגוה התישאר םצעמ רשאו הינב לכ תא
. ימ״וכעה רדסה םע תילותקה היכראנומהו ירסומה רדסה ־יא לש וז תושגנתה ךותמ
, םייומידו תוחוכ לש ןתומכ ועמשנ אלש תויוצצופתה ידיל איבהל אשונה לוכי

ם יאשונ םהו ,םינפ־לא־םינפ םימחלנה םישנא .םיירזכא םיגולאיד םשו־הפ תועורזה
.רתויב םידגונמה תונויערה תא ,ןולק־תותואכ ,םכותב
־ ןויזחבש ןינעה לש תויעצמאה ־יאו םיירסומה םימעטה ךרוצה־יד ושגדוהש רחאל
ה לעי ןתואש תויושגנתהה לש ינויזח ה ךרעה תא םיעטנ הבה ,הזכ רשא הואר
.המיבה לע
א ל הירוטסיההש לצופמה ךלמה ,המוזיטנ1מ לש םיימינפה םיטבלה ירה ,לכ־םדוק
.ויעינמל רשאב וניניע תא ריאהל החילצה
ה רוצב וגצוי ,היגולורטסאה לש םייתוזחה םיסותימה םע ולש ילמסה חוכיווהו ,ויטבל
.תיביטקייבוא תינומת
ל רוגה דגנ םעה דרמ ,תונושה תויתרבחה תובכשה ,ןומהה אב ,המוזיטנומ דצל ,רחאו
ם יפוסוליפה לש םהילופליפ ,םירפוכה לש םתעווש ,המוזיטנומב למתסמ אוהש יפכ
ל ש ןתוצירפו ןתועיבצ ,תונגרובהו םירחוסה תונדגוב ,םיררושמה תוניק ,םינהוכהו

.םישגה
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־ הפו ,ןויזחה ינפ־לע םיישממ םילג־םילג ורבעי תוערואמה בשמו םינומהה לש םחור
, תכעודה םתעדות שק־ינקכ ףוצת הלא םילג יבג־לעו ,םימיוסמ חוכ־יווק ועבקי םשו

.םידיחי לש תשאונה וא הרממה
, הינומרה ידיל םאיבהלו הלאה חוכה־יווק תא עובקל איה היעבה ,תינורטאית הניחבמ
.תויביטסגוס תוניגנמ םהמ קיפהלו םזכרל
ם יגולאידו תוקסורמ תוניגנמ םתוא ,ןחלופה־יסכט ,תולוחמה ,תועונתה ,םייומידה הלא
ל ש םיקלח םתוא יבגל טרפב ,םילמב רשפאה תדימב וראותיו ועבוי ,םיימואתפ
ה רוטיטרפב ומכ ,םינפצב רוסמל אוה ןורקעה ןאכש יפל ,גולאידב םניאש ןויזחה
.םילמב ראתל רשפא־יאש המ ,תילקיזומ

.ותוחתפתה רדס יפל הוארה־ןויזח לש הנבמה ןאכו ♦

ה נושאר הכרעמ
הרהזא תותיא

א יאמהדווסירה ,הלש םירוגמה ־תורעמ ,היפונ ,הירע לע ,היפיצב וקיסקמ לש הנומת
.הלש
ם ירזומ םיפונ םתואו םיידרפס םירדנ־ימלצ המכ לודג הדימ־הנקב םיריכזמה םימצע
.תיכוכז־ינומעפ תחת וא םיקובקבב םירוגסה
— תורעמהו תוסירהה ,רעיה ,ףוגה ,םיטנמונומה ,םירעה רכז הלע־וי ךכל המודב
ו א םיילקיזומה םיעצמאה .הרואת תועצמאב—טלבומב םתרוצ ,םתומלעיה ,םתעפוה
, הסומכ תויריל לש חורב וננכותי ,םתודח תדיכלל ,םהיתורוצ תשגדהל םיינומתה
. תוזימרו םישחל תעפושה הריש לש התארשהל םיאתתש ,הפוצה יניעמ תמלענה
, םימצע ;האבו־תשמשממה הרעסב שחה ףונ .הפוסב הואר־ןולחכ ,קבאנו דעור לכה
ם יבכוכ־ילפנכ ריוואב םיפלוח ארפי־יסוס יללצ ,תודובא תולמש ,םיגירא ,הקיזומ
ם ןעב תפחוס חורהש םע ברש־יעותעת ויתודג לע אלמה קפואב קרבכ ,םיקוחר
ה ליחתמ הרואתה ךכ־רחא .תומילא רטמ־תופוס תאבנמה הרואתב הפצירה ךרואל
ם יבישמ ,םיבשותה ידה לכ ןיב םיחוכיווה ,תויגחרצה תוחישה לעו ,תונתשהל
ם יפסאנה וינהוכ םע המוזיטגומ לש המיאה־ירודח ,םיזכורמה ,םימליאה םיסוניכה
.עיקרה לש תורומחה תורוצה ,תולזמה“לגלג תותוא םע ,סכט־בורב
ם ילודג וישנאו סטרוקו ,תוטובהו תוטועפ תוינאו םי לש הרואפת ,סטרוק ליבשב
.םיעלסכ םינתיאו תוינאה ןמ רתוי

ל ש תיתפרצה הרודהמב ללכוה אל וטראל "וקיסקמ שוביכ" לש רתוי םלשה הזה חותיפה *
La N־a הנושארל םסרופ אוה ;חוקל .רז רמאמ ונממש רפסה ,״וליפכו ןורטאיתה״ ef ־ סרמ
. "םירידאה םהיחרואל םירידא תואבצ לש ׳ץאטלופ" ולוכ טסקטה ארקנ םשו ,1950 לירפא
(ד״היבלמה)



49תוברחהו ןורטאיתה

הינש הכרעמ
יודיו

.סטרוק יניעב םעפה תיארנ וקיסקמ
ף ושיכ ,ףושיכ םוקמ לכבו ןואפיק ויע-תיארמל ;םיסומכה ויטבל לכל סחיב הקיתש
ת ולעת לע תונומרא ,רוא לש תומוח ומכ םירע םע ,עמשיי־לב ,עינ־לדח ןויזח לש
.הדבכ הניגנמ ,םידמוע םימ לש
ש ער ךכ־רחא .תומוחה תא תורטעמ תולגלוג ,רדוחו דח דחא לילצל ,עתפל ,רחא
ל ש םיסיכ ומכ םינומהב םירוח ,הארונ תויגיגח לש םשור ,םימויא אלמ שובכ
.סטרוק תארקל ודבל דעוצ המוזיטנומ :לועלע־תפוסב הממד

ת ישילש הכרעמ

תיווע־ירופריפ

.דרמ—ץראה ירושימ לכב
.דרמ—המוזיטנומ לש ותעדות ירושימ לכב
.לרוגה םע חצנתמה ,המוזיטנומ לש ושפנב ברק־הדש
.םילאה רכז תא הלעמה תיפושיכ הרואפת ,ףושיכ
ך מ״יומסה תא טלמל ידכ השא תוורע עסשכ ועסשמ ,יחה ללחב ךתוח המוזיטנומ
.ןיעה
ת ורזומ ,תוקודס תוניגנמ ;תונורג ,תולגלוג הדיחא־יתלב הרוצב אלוממ המיבה ריק
ר מכ ומצע המוזיטנומ .םיצע־ימדגכ תועיפומ ,ולאה תוניגנמה לע תובושתו ,ןתרריבשב
ם יידי הברה ? ןיע־ירוונסמ םירחאה ,רוא״קפסב ויקלחמ המכ ז לצופמ ,םינשל עקובמ
ך א ,העדות לש םינפ-בר ןקוידכ תועובצ תועבה ופוג לעו ,ותמלש ךותמ תוחלתשמ
.ןומהה ךותל תוכפשנ תולאשה לכ המוזיטנומ לש ותעדות ךותמ
ת ויהל ךפוה ,המוזיטנומ לש ושארב ויתויח לכ לע גאש ןכל־םדוקש ,תולזמה־לגלג
ם ירבודה לש םידמולמה םישארה ידי־לע םוליג ידיל ואבוהש שונא־ירצי לש הצובק

ן ומהה ןיא םתצורמבש םייאשח םיקחשמ לש הצובק—חוכיווב םיריהזמה ,םיימשרה
.תוביסמה תורמל ,גיעלהל חכוש
ת וינא .םיתבב םתוא םיזיחשמ םהשכ ,םהיפיסב םיפפונמ םייתימאה םימחולה םלואו

ל ש םהיתורצוא תונועט ,ינמגרא וגידניא לש טקש סוניקואב תוחלוצ תופפועמ
.םירחא םיפפועמ טיש־ילכב םיחרבומ קשנ־ילכ םיעיגמ ינשה רבעבו ,םיטלמנ

ר וצמהש תמדקומ השגרהב ,לכוי רשא לככ קרמ לוכאל רהממ הזרו שוחכ שיא
ו בש ינשער ספיספ אלוממ המיבה ללח—ץרופ דרמהש העשבו ,ריעה לא ברקתמ
 .רבא לא רבא םיפופצו םיסוחד תולייח םעפו םישנא םעפ תיזזת ־יזוחאכ םישגנתמ
, תומער ,םיצומק םיפורגא ,תועווג םייניע ,םימויא םינפ ,הפינצ־תווחמ אלוממ ללחה
ד רבכ םיסרכ ,תולגלוג ,םינוירש ,םירבא םירשונ המיבה ירושימ לכמו ,םיגיזירש
.עבטה־ךרדמ־הלעמלש תויוצצופתהב ץראה תא ץיצפמה
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תיעיבר הכרעמ
תורטפתה

־ ןוחטב לש טעמכ עשורמו רזומ ןדבא ידיל האיבמ המרזיטגומ לש ותורטפתה
ב הבהמה ,רצואה יוליג בקע תררועתמ תמיוסמ תקולחמ .וימחולו סטרוק לצא ימצע
.(תוארמ ידי־לע גשוי הז רבד) .המיבה תונרקב תוילשאכ
 ומכ—ךועימו תורזפתה ,תוקרפתה ,תוררופתה לש םשור םיקיפמ םילילצו תורוא
, ינאידניא םע ידרפס ,םירזומ תוגוז םיעיפומ .ץראה לע םיימימ תוריפ לש תועקבתה
ם יבשחמה תונורקב הנאו ־הנא םידדונתמ ,םירוחשו םיעובצ ,העווזל ־דע םילדגומ
. גיהנמ דוע ןיא בוש יכ זמרל ,תחא־תבב םיסנכנ םידחא סטרוק ודנאנרה .ךפהתהל
ב בוס השאר רשא הטרדנא חכונ וליאו ;םידרפס םיטחוש םינאידניא תומוקמ המבב
ל ע םיאב םניא הדיגב־ישעמ .םלוחכ ,תועורז־טומש ,סטרוק הארנ הקיזומ לש בצקל
.ריוואב םיוסמ הבוג לע תולוע ןניא םלועלו ,ןאכבו־ןאכב תושחור תורוצ ,םשיע
ת וטטומתה ךותבו .םיכרד אובירב ועבוי םישבכנה דצמ דרמ לש םויאהו תאזה הסיסתה
 ןמתסי (ףורטל המ דוע ול ןיאו ליאוה) והותב הלכש סגה חוכה לש וז תוררופתהו
.תטהול תיטנמור הבהא לש ןושאר זמר
ת וברק לש םייתמארדה םירציה אל .הואת־ישגר םיעיפומ ,קשגה־ילכ ורקפוהש התע
- ןויזחב הנושאר םעפ וז ,הב רשא המרע־תלובחת ,תובשוחמ תושגרה אלא םיבר הכ
.השא לש שאר הלגתי ,הוארה
.םיאלחל ,םיריאממ םידאל תע םג וז ירה הז לכמ האצותכו
ל ער־ינצינ ,םילמ ,םילילצ—םימליא םיבולבילכ—םיעיפומ העבה לש רושימ לכ לע
, םדא־ינב לש םהישאר החשמ תד־חור לש בשמ ,ךכ ךותבו .עקרקל ךומס םיצינמה

ל ע םיה לש תוינמחגה ויתופילצכ םירורב ,לוכיבכ םיצרפתמ םידירחמ הריענ ־ילילצ
ת עיקר .המוזיטנומ לש היוולהה־יסכט הלא .םיעלס־עוצר ףכ לע ,ריבכ לוח־בחרמ
ת ולברעמ ,רחא .ברקע תועורז לשכ םהיתועיספ לוקש םידיליה ןומה .לומלימ ,םיילגר

— הנחצה תמחמ םיחופנ םהימטחש םימוצע םישאר ,םיריאממה םידאה לש םביתנב
ל ש דח ץרפכ ,תואג־לושחנכו .םייבק לע םימוצע םידרפס דבלמ המואמ ,המואמו

ו תפוגו ,תורובח־תורובח ולוכ ןומהה תא ףחוסה דרמה ,םי לע רטמ ט1בחכ ,רעס
ל ש םיזעה תיוועה־ירופריפו .הינאכ םהישאר לע תלטלטימ תמה המוזיטנומ לש
ת ומוחה לומ לא גדכ םיטחסנה ,םידכלנה םידרפסה לש םהישאר ףצק ,ברקה

.תוקירומו תורזוחה



ה>רנק טפשמ :זר םהרבא
גולורפו תונומת הנומשב הזחמ

:םיפתתשמה
ן וחטבה תוביצנ שיא — לור
( ר״בק) ישארךוחטב־ןיצק
הנידמה״ריכזמ
(ר״בקס) ישאררוחטב־ןיצק ןגס
לור לש ונב—יראל
לור לש ותשא—הגרמ
יראל לש ותשא "הגרמו לור לש םתלכ—הניל
ופיק הל1ד
הדע
הדלי
ףיקז •טפוש *רוגינס *עבות

הירנק תנידמ—םוקמה

הווהה—ןמזה

רבחמל תורומש תויוכזה לכ

 תרגסמב תונמאלו תוברתל תירוביצה הצעומה תכימתל הכז הזחמה ♦
."ירוקמה הזחמה דודיעל םיאמיבו םיאזחמ יתווצ"
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גולורפ

• דבלב הירנק תנידמ למס תא הריאמ הדיחי רוא־ןרק ♦הפישחב היורש המיבה
ה שובלה ,רפס־תיב תדימלת ,הרשע־שלש תבכ הדלי הלגתמ ראומה למסל תחתמ
ר פס הידיב •רכו דורו טרס הרעשב ,הנבל הצלוח ,הלוחכ םילפק־תיאצח *תיגיגח
•הפי ךרוכמ

:הדלי
י נב דרמל הנש שמחו־םירשע תואלמב (םואנ ןיעכב תחתופו להקה לא הנופ)

ל בוי תיצחמ םויה ונא םיגגוח ,תוצירעהו יוכידה דגנ—הירנק ץרא—ונצרא
.ונתוריחל

י דימלתל יש םויה ןתינש /׳דרמה תודלות" רפס ךותמ קרפב תאז גח־תרצע חתפא

.הירנקב רעונה־דרשמ םעטמ ,רפסה־יתב
 ,חירנק ינבב ופיק ןדורה טלש תומימת םינש עשת..." (תארוקו רפסה תא תחתופ)
ו תישארו ,דרמה ץרפ ונוטלשל תירישעה הנשבו .ותוצירע הדבכ הנשל הנשמו
, תוביצנה ןינב רבע לא ורעתסה ,הללכמה־תיירקב ונגראתהש ,םידרומה .ונתריב־ריעב
־ תיירק לא וגוסנ ,ופדהנ םידרומה .ריעל וקעזוה ןדורה תוסיגו העש הפלח אל ךא
ל כמ תרתוכמה הירקב םידרומה וקיזחה םימי השולש .הינתיבב ורצבתהו ,הללכמה
ה ירקה .ןדורה לש ותדוקפב הללכמה הזגפוה םימי השולש רחאל .וענכנ אלו הירבע
ם ידרומה .שא־תלוכאמל התיה ,הירנק לש חורהו תוברתה ןכשמ ,הארמה־תרודהו הפיה
.םת אל דרמה םלוא .םירהל וטלמנ םרתיו ,ובשנ םקלח ,ולפנ םקלח
ו ירחא ףחסו ךלהו חקלתה דרמהו ,תירזכאה הזגפהה ןמ העזעוז הלוכ הירנק
. דרמה הנחמל ןקשנ לע ורבע תומלש אבצ־תודיחי .םירהל ורהנ םיבר .םינומה
ט למנ סבומה ןדורהו ,ופיק לש וחוכ ץפונ הרובג־תמחלמ לש םימי שדוח רובעכו
.ץראה ןמ
.התוריח הבשוה הירנקל
א בוהו ,םיל רבעמ וטיק ספתנ ,עגימו ךשוממ דוצמ רחאל ,םינש שש רובעכו
.הירנקל
־ ימחול לש םטפשמל רסמנ םימדה־אמצו רזכאה ןדורה :ןובשחה תעש העיגה ךכו

(.הלוכ המיבה לע טשפתמ רוא .תמלענ הדליה) "...שפוחה
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הנושאר הנומת

ן חלוש רדחה זכרמב •הירנק תנידמ לש ןוחטבה תוביצנ וינבב ר״בקה לש ותכשל
ו קח ןופלט—םודא דחאה »םינופלט ינש ןחלושה לע •םידחא תואסיכ וביבסו

ו מוקמב ראשנ הנידמה למס •ןולח—קמועב •ץוח־ןופלט—רוחש דחאהו ,ימינפה
•םדוקמכ

(.ןחלושה דיל בשוי) : ר " ב ק
(.הצוחה טיבמו ןולחה דיל דמוע) :ר״בקס
, ךישחמ רבכ (תוהש רחאלו ,רצענ .רוזחו ךולה רדחב עסופ) :ריכזמ
.ךישחמ ,ןכ :ר״בקס
.עגר לכב עיגהל יושע אוה : ר״בק
? רצעמה םוקמב ,םייתניב םש רבע אל אוהש חוטב התא :ריכזמ
.ימינפה וקב ,דימ יל םיעידומ ויה : ר ״ ב ק

? רחאמ אוה עודמ לבא : ריכזמ
.ול םיכחמ ונאש עדוי וניא : ר ״ ב ק

?עדוי וניא (עתפומ): ריכזמ
.עתפומ היהי אוה .רדסב הז : ר ״ ב ק
.ןוחצינה יצח דימת איה הלאכ םירקמב העתפהה :ר ״ ב ק ס

? ברעה בושי אל רבכו התיבה עסנ ילואו :ריכזמ
.בושל חרכומ אוה : ר ״ב ק
.ימויה ח״ודה לע ותכשלב םותחל וילע :ר ״ ב ק ס

.ול םיכחמ ונאש עדיי אל אוה לבא : ריכזמ
.ול עידוי רעשב ףיקזה .רדוסמ לכה :ר ״ ב ק ס

(ןופלט לוצליצ)
...!ימינפה וקה (תוליהבב) : ריכזמ
ה סכמ) ...ישארךוחטבדיצק תכשל (תרפופשה תא םירמו ןופלטה לא שח) :ר"בק ס

...ומצעב ...!אוה הז (רובידה תימופ לע ודיב
ם ושב ...תוחדל רשפא־יא ,אל ...ןכ ...רבדמ (תרפופשה תא ודימ חקול) : ר ״ ב ק

( תרפופשה תא קרוט) .וישכע ,ןכ ...תולעל ךילע .ןופלטב אל ...ןפואו םינפ

? רביד ןכיהמ :ריכזמ
.עיגה הז־התע .ןינבב ןאכ ,ורדחמ : ר ״ב ק

? ןכבו :ריכזמ
.ותיבל ןפלטמ קר .הלעי דימ : ר ״ב ק

! ? ןפלטמ המ ...? ותיבל :ריכזמ

.רוחיאב התיבה רוזחיש : ר ״ ב ק
(תומיעפ שש לצלצמ קוחר לדגמ־ןועש)

...שש רבכ (ונועשב ץיצמ) :ריכזמ
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.שש ,ןב :ר"ב ק ס
?םכתריחבב םיחוטב םתא (המ־תוהש רחאל) : ריכזמ
.ונממ בוט ןיא : ר " ב ק
? ולש תקורסתל בל תמש אל (ריכזמה לא) .לזמ שממ ...חזה ןוימדהו :ר"ב ק ס

ם ג ןכל .ופיקל ונוימדמ תיחפהל ידכ ,הלעמ יפלכ קרתסהל דיפקמ אוה דימת
.םפשה תא ונמזב חליג

.תקיודמ היצמרופניא ךל שיש האור ינא : ר י כ ז מ
.ןבה םע יתדמל .התיבה םהילא סנכנ יתייה דרמה ינפל :ר ״ ב ק ס
? לפנש הז : ר י כ ז מ
.יראל ,ריעצה םע .םקלא םע אל .אל :ר"ב ק ם

ם א המו (ר״בקה לא ,המ־תוהש רחא) םיכנה ןוגרא שאר ...הז ,ההא :ריכזמ
?םיכסי אל אוה

א וה .ופיק לש רצעמה םוקמ לע הנוממה אוה .הגאד לא .םיכסי אוה : ר ״ב ק
.ותוירחאל שחכתי אל

? שחכתי םאו : ריכזמ
.ותוא ריכמ ינא .שחכתי אל אוה : ר ״ב ק

.הבזכאל חתפ איה תורכיהה : ריכזמ
.וז אל : ר ״ב ק

.בזכאל הלולע תורכיה לכ :ריכזמ
־ תיירק לש הזגפהה ירחא ,ונב תומ לע ול עדונשכ ותוא יתיאר ינא : ר ״ ב ק

ה תיה איה .ותשא .ונתא התיה הגרמ םג .םירהב .הטמב דחי זא ונייה .הללכמה
, הטמב וידיקפת תא אלימ םימי שדוחמ הלעמל .הל רפסל ששח אוהו הלוח
...לורל ,רקויב

.הנילו יראל יאושינל םינש
!הנותחה תא דתי ונגגח וישכע קר ירהו ? םינש שמח רבכ : ר ״ ב ק
י תנחבה אל ...!הנידמה־ריכזמ (ריכזמב ןיחבמ) ...םינש שמח רבכ ,ןכ : לור

.ללכ
.השקבב בש : ר ״ב ק

.דרמה ןמ לק ונניא טפשמה לבא : ריכזמ
. ימצעב חטוב ינאש ומכ וב חטוב ינא .אוה אל .זאמ הנתשה אל לור : ר ״ב ק

.בוט ברע (וכרדב דימ ךישמהל רמואכ ליעמ שובל .סנכנ) : לור
.בוט ברע (ותארקל םק) : ר ״ ב ק
?תאזה תופיחדה המ : לור
.בש : ר ״ ב ק
?תאזה תופיחדה המ : לור
.בש : ר ״ ב ק
שמח .תיגיגח החורא ברעה םיכרוע ונא .התיבה רהממ ינא (דמוע) : לור
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?ןינעה המב (בשוי) : לור
?רצעמה םוקמב תייה ילוא : ר״בק
י רה .םירודיס הברה דוע וראשנ .טפשמל דעוימה םלואב יתייה .אל : לור

.דבלב םיימוי דוע ורתונ
?םש בצמה המו : ר ״בק
.דעומל ןכומ היהי : לור
.תוחדל ץלאינש ששוח ינא (המ־תוהש רחאל) : ר ״ב ק
?בוש ?תוחדל : לור
...ןכ : ר ״ב ק
?עודמ לבא : לור
...!תמ ...ופיק (תוהש רחאל): ר״בק
א ל ...רבד ךכ לע עדוי ינניא (הכורא תוהש רחאל) ...!?תמ (םהדנ) : לור

.יל ועידוה
.ונל ועידוה .ןינבב תייה אל : ר ״ב ק
?הרק הז יתמ : לור
.העידיה תלבק םע דימ םשל ונאצי .ןמז דבאל ונלוכי אל .םיירהצה־רחא : ר " ב ק
? רסמ ימ : לור
.םינרותה םירמושה : ר״בק
?הרק הז ךיא : לור
.לער (תוהש רחאל) : ר ״ ב ק
?עבק ימ ...?לער : לור
.ר״בקסה : ר״בק
?אוה (ההימתבו ח״בקסה לע עיבצמ) : לור
.עדוי התא ירה .דרמה ינפל האופר דמל אוה : ר ״ ב ק
.יראל םע דחי :ר "ב ק ס
?אפורל וארק אל עודמ : לור
.הלגתי רבדהש רוסא :ריכזמ
?םירמושהו : לור
.ודדוב םה : ר ״ ב ק
? םתוא םתרקח : לור
.רוקחנ דוע : ר ״ ב ק
!דימ !רוקחל שי : לור

...םתוא קר אלו (השגדהב) :ריכזמ
? שוריפ המ : לור
.לור ,רצעמה םוקמ לע הנוממה התא : ר ״ ב ק
.טרפ לכ ונקדב םוי־םוי .ונוחטב ןעמל לכה השענש םיעדוי םתא : לור
.ומצעמ רדח אל לערה ,תאז־לכבו : ר ״ ב ק
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?ןיינועמ היה ימ ...ןיבמ ינניא ...ןיבמ ינניא : לור
.וישנא : ר ״בק
.םגיהנמ היה אוה ירה ?ופיק לש : לור
.ותומ קר .םהל ליעוהל דוע ולכי אל וייח : ר ״ ב ק
.וגל ועידוה .ןינבב תייה אל : ר ״ ב ק

ם ינש עשת .הירנקב הדר אוה םינש עשת ? ןיבמ ךניא ,ונתוא סורהי ותומ : ריכזמ
, ונא ?ותוא ונדכל ונחנאש רחאל ?תמ ופיקש ,םעל רמאנ המ .המד תא ךפש
?וידימ ותוא לוזגנ ,טפשמה תא םעל ונחטבהש

.ותוא וליערה םהש חיכונ (ךובנ) : לור
? ךיא : ר י כ ז מ
...לערה לש היולג הקידבל הפוגה תא רוסמנ (סוסיהב) : לור
?ונדגנ התסה ענמתו ותוא ליערה ימ עבקת הקידבה םאה :ריכזמ
?עודמ ?ונדגנ התסה : לור
.טפשמה ןמ םידחפמ ונאש .ותוא ונלסיח ונאש ורמאי : ריכזמ
.ונל ןימאת איה .ונתוא הריכמ הירנק : לור
. טפשמה ןדבא לע ונל חלסי אל םעה .ונידיב היה ופיק ירה ? ןימאת דציכ : ריכזמ

. ונדגנ קשנל םעה לש ותבזכא תא וכפהי םה .הזל םיכחמ קר םה ?ופיק ישנאו
ו פיק .שפוחה ןעמל םימחולה ונאו רזכא ןדור היה אוהש חכשיו ףחסיי ןומהה
.הדגא ,חור ,ןירותסמ ויניעב ךופהי

.ופיק אוה ימ תעדוי הירנק : לור
.טפשמה שורד ךכ םושמ .רצק אוה ןורכיזה : ר ״ב ק

. םינשי םה .וידהוא תא םג ךכבו ,יבמופב ותוא עיקוהלו רוזחל ונילע :ריכזמ

.םימייק םה
.שדחמ םינגראתמ םה :ר ״ ב ק ם

.ונדצמ השלוח לש עגרל .רשוכ־תעשל םיכחמ קר םה .והז : ריכזמ
.ךכל תוחכוה ונל שי .ץוחבמ םחב םיכמות שי םגו :ר״בקס
.ונביבסמ רואנה םלועה (הינוריאב) : ר ״ב ק

. טפשמ אלל םישנא םילסחמ ונאש .לגגו׳ג ונלצא םגש ורמאי םה וישכעו :ריכזמ
?יחרכה טפשמהש ןיבמ ךניא םאה

.טפשמל הקוקז איה .לור ,ופיקל הקוקז הניא הירנק : ר ״ב ק
...?ומייקל ךיא לבא .טפשמל הקוקז איה : לור
...וישכע םג .ומייקל רשפא : ר ״ב ק
?טופשנ ימ תא לבא : לור
...ופיק תא : ר ״ ב ק
...?ןווכתמ ...התא (תימואתפ הלהבב) : לור
.ליפכל ...ןכ : ר ״ב ק
...אל ,אל : לור
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.תחא הלמ אל ףא .לור ,רבדל ךרטצת אל : ר ״ב ק
?יבא הקווד עודמ לכא : לור
...עדוי התא : ר " ב ק

(.שואי תעונתב וינפ לע ודי ריבעמ) : לור
ך ומכ ימ .רצעמה םוקמ לע הנוממה תייה התא ...לור ,תאז קר אלו : ר ״ב ק

...ותעבהב ,ויתועונתב .וב תננובתה .ותוא תיאר םוי־םוי .ותוא ריכמ
...םיאשר םכניא ,אל אל : לור
. םיאשר םה .ךידיב ופיק תא ודיקפה הירנק יחרזא ינוילימ הנומש : ריכזמ
...ולגר תא דביא יראל ...סקלא תא וגרה םה .לכוא אל ינא : לור
.דבלב ךתוחכונ השורד .רבדל ךרטצת אל .ךל רוזענ ונחנא : ר ״ב ק
.הזב דומעא אל ינא : לור
.ונלוכמ רתוי .התא קר .לור ,דומעת התא : ר ״ ב ק

1 ךיךיב הירגק לש הלרוג :ריכזמ
...!ונמחל ונעמלש רטשמה לרוג :ר "ב ק ם
...ןמז יל ונת ,ןמז יל ונת (ץלחיהל שקבמכ ,םק) : לור
.ופיק תא ריזחי אל ןמזה :ריכזמ
...!וצחלת לא : לור
. לור ,טפשמל הקוקז הגרמ (תישיא המינבו ,וילא ברק .תוהש רחאל) : ר״בק

.סקלא ליבשב
...יב טיבת איה : לור
.רופיאל דעבמ ךתוא ההזת אל איה ; ר ״ ב ק
...ופיק תא יב הארת איה ...רופיאה : לור
...םהינש ,דרמב ועגפנ םה םג .ךכל םיקוקז הנילו יראל םג : ר ״ ב ק
.תעדל םהילע (הטלחה ךותמ) : לור
ף תשל רוטא .דרמה ימחול ׳םיכנה ןוגרא ישארמ אוה יראל !אל (קעזנ) :ר ״ ב ק ס

.ידוס הכ ןינעב והשלכ ןוגרא ףתשל רוסא .םתוא
...הגרמ לבא : לור
!ןובשחב אב אל : ר י כ ז מ

.תעדל החרכומ איה .הידעלב לכוא אל ינא : לור
.תוחפ ךראי טפשמה .םקלא לש ותומ תא הנממ תרתסה םימי שדוח : ר ״ ב ק
ל וכי ינניא ...תורזהו ,הקיתשה תוליל בוש ךכ״רחאו ...?ריתסהל בוש : לור

...ידבל דוע לוכי ינניא .תעדל החרכומ איה .בוש
.האיבהל בכר חלש (ר״בקסה לא) .התיבה ןפלט (תוהש רחאל) : ר ״ ב ק

! ? השוע התא המ (ר״בקה לא להובמ ץא) : ריכזמ
( .ץוחה־ןופלט תרפופש תא ול שיגמ) .לור ,ןפלט (ריכזמה לא בל םיש ילב) : ר ״ ב ק
( .תלדה לא הנופ) .תודיחיב התא רבדל הצור ...ינא ...אל (ססהמ) : לור
!?ןאל (ךרדה תא וינפב םסוח) :ריכזמ
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(.אצוי) ...רוזחא דימ ...ירדחל : לור

?השאה ףותיש תא ריתמ התא עודמ (ר״בקה לא) : ריכזמ
.הנחלוש דיל ,התיבב חמצ דרמה .התוא ריכמ ינא .השא םתס הניא איה : ר " ב ק
!ןוכיס הז לבא : ר י כ ז מ

!יתוא ורטפתש םכתא יתשקיב (ץרפתמ) : ר ״ב ק
? וישכע .ירשפא־יתלב הזש עדוי התא :ריכזמ
.יתרכה יפל לועפל יל וחינה ,ךכ םא : ר ״ ב ק

.םהיניב םירבדמ םה המ תוחפל תעדל ונילע לבא : ריכזמ
ק תנמ) .הנזאהל עקשה (ריקה רבעל עיבצמ) .הנה .בישקהל םג רשפא :ר״בקס

(.ריכזמל ושיגמו ימינפה וקה ןופלט תא
(.עקשה רבעל ,וידיב ןופלטהשכ ,רהממ) :ריכזמ

?םשל תאצל רשפא רבכ ילוא (שחלב טעמכו ,ר״בקה לא הנופ) :ר "ב ק ס
? ןאל : ר ״ ב ק
...רצעמה םוקמל :ר ״ ב ק ס
.םדקומ דוע .אל ןיידע : ר ״ ב ק
...חכויהל ידכ .התיבה ךרדב םשל תשגל דוע לוכי אוה לבא ;ר ״ ב ק ס
. םשל תאצל לכות ךכ־רחא .ימצעב ,התיבה םהינש תא עיסא ינא .הגאד לא : ר ״ ב ק

?תנב
(ח כ י ש ח)

הינש הנומת

— קמועב *תואסיכו ןחלוש •תוטשפב רדוסמ •לור לש ותיבב רדח •המצע העש התוא
ת בגנמ הניל •ריקה לע היולת סקלא לש ותנומת •ןופלט רישכמ ,הניפב •ןולח
ת א קבאמ החומו ריקה לא תשגינ •ביבס טבמ הפיעמ •ןחלושה ינפ תא תילטמב
•תומיעפ שש לצלצמ קוחרה לדגמה־ןועש •סקלא לש ותנומת

ת ומיעפל הבישקמ איה .הידיב םילכ סומע שגמו רניס תשובל תסנכנ) :הגרמ
.שש רבכ (ןועשה

. ךל רוזעא .הגרמ ,יל ינת (שגמה תא הידימ לוטיל תרהממו הב החיגשמ) : הניל
(.ןחלושה לא תושגינ ןהיתש) .הניל ,הדות :הגרמ

(ןופלט לוצליצ)
.יראל הז יאדו .תא ישג ,הגרמ (הידיב ןיידע שגמה) : הניל

, הז ימ ...?יראל (ןופלטה לא תשגינ) .ךכ*לכ יתגאד רבכ ,לאל הדות :הגרמ
. ..ןחלושה תא וישכע תוכרוע ונא ...?ףוחד ןינע ...?רבדמ התא ןכיהמ ?לור
. בוט ...ןכ ...עיגה אל דוע יראל ,אל ...יל רוזעל האב איה ,ןכ ...ןאכ הניל

(.תרפופשה תא תקרוט)
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ן רביד ןייאמ (םילכה תא תכרועו הפמ תשרופ) : הביל
.ףוחד ןינע הזיאב םש ותוא םיבכעמ .תוביצנה ןינבמ :הגרמ
ם הינש .ןבה ןמ הנוש וביא באה ?האור תא (ןחלושה לע תורנ הדימעמ) : הביל

.םיקוסע דימת
?ןיידע אב אל יראל עודמ :הגרמ
ט רפ רבד םלועב ןיא וליאכ .תועיסב ,תושיגפ ,תובישי .ליגרכ ,ןוגראה : הביל

. ..טקש תצק ונל עיגמ .הלא לכמ תצק הפריש יתשקיב ךכ־לכ .הזה ןוגראל
ך כ־לכ אוה .הזה טפשמה דוע וישכעו .עומשל הצור וניא אוה לבא ...הנלש תצק
.רחא רבד םוש לע ותא רבדל רשפא־יא .ותארקל חותמ

. ןוגראהו ,אוה .ופיק לש ותסיפתל ואיבה םה ירה .הניל ,תאז ןיבהל ךילע :הגרמ
.םישופיחה תא םימצמצמ ויה יאדו יראל לש ותונשקע אלול

.חותפ עצפ ומכ ,םרוזו יח ןיידע לכה ולצאו .ספתנ רבכ ופיק לבא : ה נ י ל
?הזכ היה אל םקלאו .הזכ ,הניל ,אוה הזכ :הגרמ
...רתוי דוע רעוס היה םקלא (הנומתה רבעל טבמ הפיעמ) : הניל
ה לכא וליאכ ,לור םע דחי תיבב ןאכ ולכא םינשהשכ .םימוד ויה הזב ,ןכ :ה ג ר מ

ה שיגמ יתייה ...ינאו ,םיחכוותמו םיחכוותמ ויה ?תרכוז ךניא .הלוכ הירנק ןאכ
...ןחלושל לכואה תא

(.תורנה תא הקילדמ) : הניל
!?השוע תא המ ,הניל :הגרמ
.יראל דובכל : הניל
!ונניא ןיידע לבא :הגרמ
ו מכ םה .םיקלוד תורנ תבהוא ינא .רואה ךותל סנכי אוהש הצור ינא : ה נ י ל

.תוחרוז ...םהלש םייניעהו ,יכב רחאל םיקחוצ םידלי
...?והשמ הרק ילוא ...ךישחמ רבכ (ןולחה לא תשגינ) :הגרמ
.רחאמ דימת יראל : הניל
...?ונתאמ תאז םיריתסמו ...?הנואת וזיא התרק ילוא :הגדמ
ך כ״לכ ייהת לא .ונל םיעידומ ויה ,הנואת וזיא התרק וליא .יעגריה ,הגרמ :הניל

.אובי דימ אוה .תגאדומ
, םיאפורה .ודיל ויה םלוכ .יתעדי אל ינאו םילוחה־תיבב זא בכש תועובש :הגרמ

.אל ינא קר .תא ,םירבחה
.עידוהל היה רשפא־יא זאו קתינ רשקהש תעדוי תא ירה : ה נ י ל
י נניא גרהנ ךיא וליפא .יתעדי אל ינא קר .לורל ...ועידוה םקלא לע לבא :ה ג ר מ

.תעדוי
ת עדל היה לוכי ימ ...הזגפהה לש תאזה היבוברעב ...עדוי וניא דחא ףא : הניל

!?ותלוזל הרוק המ
י ל ורפיס ול ,יל ינימאה .יתעדי אל ינא קר יראל לש ותעיצפ לע לבא :הגרמ

...השרמ יתייה אלו םשל הצר יתייה ןמז־דועבמ
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. רשפאה לככ ונליבשב ושע םה .םש ויה םיבוט םיאפור (התוא הקיספמ) :הניל
? לגרה תא עוטקל ךכ־לכ ורהימ עודמ לבא :ה ג ר מ
.ותוא ליצהל ידכ תאז תושעל םיחרכומ ויה םה .םייח־תנכסב היה יראל ירה : הניל
ם וש יל רפסמ וניא .ךכ לע רבדמ וניא םעפ ףא אוה ...ול באכ יאדו הז :ה ג ר מ

!םש תייה תא ? הניל ,קעצ אוה .רבד
.רחא ףירצב יתבכש ינא : ה נ י ל
ה יה .הברה הכב םג אוה .והשמ ול באכשכ "אמא" קעצ דימת ,דלי היהשכ :ה ג ר מ

ה צר דימתו ...הזכ ןטק היה אוה .ותוא חצנמ היה סקלאשכ הכבו םקלא םע קחשמ
...סקלא ומכ ...לודג תויהל

(.רמוא ילב תאצוי) :הניל
ו יהשכ םהילע עומשל תבהוא הניא איה (השפנל ומכו ,הירחא הטיבמ) :הגרמ

...םינטק םידלי
.אמא ,םולש (ןטק םיחרפ דגא ודיב .הלק העילצ תשגרומ ותכילהב .סנכנ) :יראל
.יתגאד ךכ־לכ .ףוסיףוס (ותוא תקבחמ) !יראל :ה ג ר מ
? גואדל שי המ :י ר א ל
.ךכ־לכ רחואמ רבכ :ה ג ר מ

.תוגאוד ןתייה אל ןמזה ינפל תורנה תא ןתקלדה אלול :יראל
(.הרוביד ןמזב תסנכנ הניל) .תויגיגחב ךתוא לבקל התצר הניל :ה ג ר מ
( .םיחרפה דגא תא הל שיגמ) .ךליבשב הזו .הניל ,הדות (הניל לא שגינ) :יראל
(.הפיטעה־ריינ תא םיחרפה ןמ הריסמ .ול תקשונ) .יראל ,ךל הדות : הניל
.השימח קר .הניל ,ןצמק ינא :י ר א ל

.רתוי דוע ןצמק תייה הנש ינפל (תקחטצמ) :הניל
(.הל קשונ) .חרפ הנש לכב .תוחפ היהא האבה הנשבו :יראל
.הניל ,לטרגאב םיחרפה תא ימיש :ה ג ר מ
(הדיב םיחרפהו תאצוי) : הניל
.ןחלושל בשנו אבא אובי טעמ דוע :ה ג ר מ
.רהמ ךכ“לכ אובי אל אוה :יראל
? עודמ :ה ג ר מ
ל ע וקרוזו וסיכמ ןותע איצומ) .המואמ םיעדוי ןיא ןכלש ןשה־לדגמב :יראל

(.ןחלושה
?החדנ ופיק לש וטפשמ (תארוק) :הגדמ
.הלאשךמיסב בותכ אל הז :יראל
? ףוס־ףוס רמגיי הז יתמ :ה ג ר מ
!ףוס־ףוס ליחתי הז יתמ :יראל
!ךתוא תלאוש ינא ,יראל ...? בוש םיחוד םה עודמ :ה ג ר מ
.עדוי ינניא :י ר א ל
ופתתשה םלוכ םה ירה ? םה ? םייחב ותוא וריאשי םהש בשוח התא ,המ :ה ג ר מ
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.ותוא וגיהנה םה .דרמב
.יטילופ טפשמ הז :יראל
.חצר לע טפשמ הז :ה ג ר מ
.םהיגזאל ךיפמ :יראל
.אבא תא לאשא יבא :ה ג ר מ
.רבד רמאי אל אוה ? אבא :יראל
• ? דימת ? תעדל רוסא יל ? עודמ :ה ג ד מ
.עדוי וניא אוה לבא :יראל
.םיניינעה ךותב אוה ירה .ינממ ריתסמו םינפ דימעמ קר אוה .עדוי אוה ה ג ר מ
ם ירשהדוצעומב םויה בשוי היה ,הזב אצמתה וליא .הקיטילופ יניינעב אל :י ר א ל

.ןוחטבהדווביצנב אלו
ת א המירמ איה .ןופלטה לצלצמ ןמזב ובו ,םיחרפ לטרגא הדיבו תסנכנ) :הביל

.ךליבשב הז ,הגרמ ...ולאה (תרפופשה
? הז ימ :ה ג ר מ
(.םיחרפה לטרגא תא וילע הדימעמו ןחלושה לא תשגינ) .תעדוי יבביא :הביל
. ..זלור ,ןכ ,ןכ ...םירבדמ אל ?הז המ ...ולאה ...ולאה (ןופלטה לא תשגינ) :הגרמ

ם של ...?וישכע ...ךל קר םיכחמ .תיבב רבכ יראל ,ןכ ...ךלוק תא הריכמ יבביא
. ..? תיבוכמ תחלש רבכ ...ךל קר םיכחמ ,ךורע ןחלושה ? רשפא ךיא לבא ...? המ
.אבא לא תעסוב יבא (תרפופשה תא תקרוט) .הכחא ,בוט ...ךכ־לכ יחרכה הז םא

?וישכע : הביל
.בכר חלש אוה .בר ןמזל אל :הגרמ
? רביד ןייאמ :יראל
י בפל תעגהש בוט (ימואתפ קוביח יראל תא תקבחמ) .תוביצנה ןיבבמ :הגרמ

(.תאצוי) .שבלתהל ךלא ...השוע יתייה המ תעדוי יבביא ...יתייה תרחא ,ןופלטה
.הגאד תמאב אמא ?תרחיא עודמ (יראל לא תשגינ) :הביל
.תגאוד דימת איה :יראל
ך כ־לכ םדקומ תאצי ?םויה לכ תישע המ .התגאדב יתוא םג הקיבדה איה :הביל

.ךיתיאר אל לומתאמ .רקובה
.טפשמה תליחת םויב הנגפה דורעל ושרד םירבח המכ .ןוגראב יתייה :יראל
? המ םשל ? הנגפה : הניל
.תוכז םהל שי .הזה ןוגראל םיכיישה םה ימ תעדוי תא :י ר א ל

? םתא םיכסמ התאו :הניל
ת ויודעה .רחב יב .ומשב דיעהל יב רחב ןוגראה .טפשמב ןימאמ ינא .אל :י ר א ל

...םתוא חירכי הז .ונתוא עמשת הירנק לכ .תוומל ותוא ןודל םתוא הנחרכת
( תינוכמ תריפצ תעמשנ ץוחבמ)

!תינוכמה ,הגרמ (תארוק) : הניל
הנופ) ...ול רחב ברעה הקווד (תנטור .לק ליעמ השובל רדחה תא הצוח) ;ה ג ר מ
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. ונל וכחת לא .םייתניב ולכאת .םיבער יאדו םתא .חבטמב לכואה (םהילא
(.תאצוי)

?וישכע הקווד הל ארק עודמ : הניל
.הל ארקש בוט :יראל
.החוראה תנכה לע ונלמע ךכ־לכ : הניל
.רתויו רתוי ילע דיבכמ הזה סכטה הנשב*הנש~ידמ :יראל
.דחי ונלוכ ונא הז םויבש ךכ־לכ בושח הז םהל ? עודמ : הניל
ה זב השיגרמ ךניא .םיחרפו תורנב תונקיר ןאכ םיטשקמ .םייניע־תזיחא :יראל

, בולכב ומכ ולש תוביצנב רגתסמ אוה .םעפ ויהש ומכ דוע םניא םה ...? ךמצעב
.וז םע הז םירבדמ םניאש טעמכ םה ? בל תמש אל ...המצע ךותב איהו

...בריק אל ,הארנכ ,םתוא .םדא־ינב ברקמ ןוסאש םירמוא : הניל
ך ותב םהלש םידעצל בישקמ ,הזה ןחלושה דיל בשוי ינא ,םיברעב ,םימעפל :יראל

ע סונ ינא ךכ*רחא ...הממדה תא השירחמה םהלש וזה תמליאה תוקפאתהל ,טקשה
ו חמשיש ...םתוא ברקיש והשמ םהל תתל ךיא .םהילע לקהל ךיא ,בשוחו התיבה
...אצומ ינניאו ...שדחמ םתוא רושקיש ...וב

(.תחרובכ ונממ תקחרתמו רמוא ילב המק) : הניל
? ךל המ ,הניל (הירחא ץא) :יראל
.תאז םהל תתל לכוא אלש שארמ תעדי (קונח לוקב) : הניל
...יתנווכתה אל ינא ,הניל לבא :יראל
ל ע ךל יתרפיס םילוחה־תיבב דוע .תעדי התא (תרבוג תושגרתהב) :הניל

...יתרתסה אל רבד .העיצפה
?תעמוש תא ,בוש הזב יליחתת לא ,הניל (היפתכב זחוא) :יראל
ה מל ? קיר ראשיי ונתיבש תעדי םא יל תאשינ המל !התא 1 תלחתה התא : הניל

...ללגב קר םאה ?יל תאשינ
...!?המ ללגב (התוא עסשמ) :יראל
...םולכ־־אל (קונח לוקב ,עגר רחאלו ,המצע ירבדמ הלהבנ וליאכ ,השירחמ) : הניל
ס קלאש ינפל דוע ךתוא יתבהאש תעדוי תא ...הניל (תוכורא הב טיבמ) :יראל

ר בד םוש ךביבס תיאר אל .יב תנחבה אל תא קר .הרובחה ךותב ,ללכב ךב ןיחבה
...ךיתומולח רוביג ,ודבלמ

...לדח,יראל : הניל
...ולש הנומתה—םוקמ לכב ,עיפומ ומש דרמה לע רפס לכב !רוביג אוה ,ןכ :יראל
ם ימיה ורבע .דוע הז לע עומשל הצור ינניא !לדח ,יראל (ותוא תעסשמ) : הניל

.םירוביגו תורובג לש
. וירחא דיצל תאצל יתלוכי אל ינא ...יח ופיק דוע לכ ,ורבע אל ןיידע !אל :יראל

...ילש השעמה היהי הז .טפשמב ,יתודעב .ותוא רומגא ינא לבא
. יתוא םג לבליב אוה .ךתוא לבליב אוה .לכב םשא אוה .הזה רוראה טפשמה : הניל
? הצור תא ,וילע רתוונש :יראל
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 חינת םויה תוחפלש יתיויק ,יראל ...וניאושינל םינש שמח םויה לבא .אל : הניל
. ..הלאה תורנה תא האר .לכה תא חכש ,יראל (תוכרב) .יתא קר ...היהתו הז לכל
...ךליבשב קר ...םתוא יתקלדה ךליבשב

(ה כ י ס ח)

תישילש הנומת

י נפל םיטעמ םימי •טפשמה תליחת רחאל תועובש השימח •לור לש ותיבב הליל
 לפסו ,הביתכ־ירישבמ ,לוק־םשר ןחלושה לע •תמדוקה הנומתבכ רדח ותוא ♦ומויס
ה ארמב ותאובב תא ןחוב אוה •וקמטצנו ונקז וינפ •ןחלושה דיל בשוי ל ו ר •הפק
ם ה תולוקה •לוק־םשרה ןמ םיעקובה תולוקל ללכ בישקמ וניאו ,ודיבש הנטק
•רקחנה ופיקו ,רקוח ,ןיירק לש םהיתולוק

, הרשע־עבראה הריקחה תבישיב ופיק רגדא ריסאה לש הריקחה יטרפ :ןיירק

ר קוחה .םיירהצה־רחא 16.00 העשב ,ראוני שדוחב הנומשודנירשעה ,יעיברה םוימ
.גידור לימא דקפ^בר—

. ךתשא לע םיטרפ רפסמ ךיפמ עומשל הצור יתייה םעפה !ופיק ריסאה : רקוח
.םכל שורדש המ לכ הילע םיעדוי םתא ? יפמ עומשל המ םשל : ו פ י ק

( הבושת ןיא) ...?םשה ,ןכבו .םיקיודמ םיטרפה םא קודבל יוצר ,תאתלכב : רקוח

...םיעברא (הבושת ןיא) ...?ליגה ...?ןוכנ ...ופיק הלוד
!עשתורכישולש : ו פיק
־ יהשכ התוא תרכיה ,ןובשחה תא השענ םא ,רמולכ ...הפי ,עשתו־םישולש : רקוח

.הפי השא התיהש םירמוא (הבושת ןיא) ...שמחו־םירשע תב הת

.ןכ : ו פ י ק
...הליעפו : רקוח

.םכמצעב תאז םיעדוי םתא : ו פ י ק
ה תיה התוא תרכיהשכו ,םכתגלפמל הפרטצה הרשע־עשת ליגבש ונל עודי : רקוח

א ל .יצראה דעוול דע התוא תילעה ,ןבומכ ,ךכ־רחא .יזוחמה דעווב הרבח רבכ
."?ןבה דלונ יתמ (הבושת ןיא) ."?ןכ

.הרשע־שלש ןב אוה וישכע : ו פ י ק

. "?וישכע אצמנ אוה ןכיה ...?ןוכנ ,רוטקיו (הבושת ןיא) ״.?ומש .םיישדחו : רקוח
...ויניעל תאז םתישע םתא .ויבא תא םתפטח וב םוקמב : ו פ י ק

(•םייתסמ הטלקהה־טרס)
ף יסומ אוה .רישכמה לש קרסה־תלועפבו הטלקהה תקספהב שח וניא) : לור

(.ודיבש הארמב וינפ תא ןחובו
.רמגנ טרסה ,לור (המינפ הציצמ) : הגרמ
(הלוקב חיגשמ וניא) : לור
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.לור ,רמגנ טרסה (רישכמה תלועפ תא הקיספמו ןחלושה לא הברק) : הגרמ
.המואמ טלוק ינניאו ,וילע רבוע ינאש תיעיברה םעפה וז : לור
.הטימה תא ךל יתעצה רבכ .ףייע התא : ה ג ר מ
(.לפסה ןמ םגול) : לור
.םדריהל לכות אל .הפקל חנה : הגרמ
.םדריהל הצור ינניא : לור
.תוצחל בורק רבכ ...הזה רישכמה דיל בשוי התא תועש : ה ג ר מ
ם יריבעמ םה וישכע ...עיגה רבכ הלש סוטמה (ונועשב ץיצמ) ...?תוצח : לור

...הריעה התוא
ה שיגפה דוע .ומייתסה רבכ תויודעה לכו .ונירחאמ תועובש השימח ,לור : ה ג ר מ

.ונרמגו—טפשמה-תיבב םימוכיסה הירחאלו ,רקובב תאזה
? הירבקל אובל הל ושרה עודמ : לור
, קדצ אוה הזב .ונתוא םיעיקומ ויה ישפחה םלועב .ברסל היה רשפא-יא : ה ג ר מ

.הנידמה־ריכזמ
.טפשמה ןמז לכ רבדל ךרטצא אלש וחיטבה םה לבא : לור
. הרזחב התוא וסיטי דימו ,תודחא םילמ קר .התא חחושל ךרטצת אל ירה : ה ג ר מ

.ונלצא תוידוסה לע רומשל ולכוי ךכ קר
...הגרמ ,דחופ ינא : לור
א ל םירחאה םג .ךתוא ריכת אל איה .התוא שטשטל וחיטבה םה ירה : הגרמ

ר ישכמ תא בוזעל יתזעה אל .יתדחפ ינא םג הליחתב ...םידעה ,םיטפושה .וריכה
ה רקיש יתששח ךלש אתה ןמ ונפוה תומלצמהש םעפ לכב .עגרל וליפא היזיבלטה
.םולשב רבע לכה ,לאל הדות לבא .והשמ

א יה ...התא לבא .רוגינסה םע אל וליפא .רבדל חרכומ יתייה אל םש : לור
...ןב ול הדלי איה .וינפב טמק לכ ,ולוקב ןוג לכ הריכמ

ר פסמ ללגב טפשמה תא ונכסי אל םה .ךילא ברקתהל הל וחיני אל םה : ה ג ר מ
.ולאה תוקדה

(.לפסה ןמ םגול) ...ולוכ טפשמה ןמ רתוי ןה ולאה תוקדה : לור
.םדריהל לכות אל .לור ,הפקה ןמ לדח (לפסה תא ונממ הקיחרמ) : ה ג ר מ

...ילומ תבשוי איה ןמזה לכ ...טויס הז ...םדריהל אל בטומ : לור
! ? ימ : ה ג ר מ

רזה ...םדאמ קירו ךושח םלואב ...הקיר המיב לע .ופיק הלוד .תאזה השאה : לור
ם ואתפ ...בוזע תורבק״תיבב ומכ ,תאזכ הממד ביבסמ ...ונתוא קר םירייאמ םירוק
. ופיק ינניאש רמול הצור ינא ...ילא ברק אוה .םנכנ והשימו תותלדב םיקפוד
...רזוח הז הליל־הליל ...ךשוחה ךותב ...םלענ אוה לבא ...!קועצל הצור ינא

ן םתוא שרג .םהב עקשת לא .תדוכלמ ומכ םה הלאה תומולחה ,לור : ה ג ר מ
...? םויה לצליצ יראל : לור
.ונתוא ורקיב םה לומתא קר ירה ? לאוש התא עודמ ,אל : ה ג ר מ
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...ןורחאה ןמזב ךכ~לכ הנתשה אוה : לור
ר שפא־יאש תעדוי ינא ,אל ,אל ...תודעה תא ונממ וענמש ,השק וב עגפ הז : ה ג ר מ

...עגפנ יראל לבא ...היה
י לע ועיבצה םידע רשע־הנומש ...ן ילומ דומעי אוה םגש ,תיצר המו : לור

ד יה תאת יאר אל תא ...הללכמה־תיירקמ הזה ןקזה ןנגה ...ינא—ופיק הז :ורמאו
ת וניגה לע קר .וליפא תאז ריכזה אל אוהו ,הזגפהה זאמ ,תקתושמ איה ?ולש
. ..ורקענש סוקיפה־יצע לע רבידשכ ,ולש טבמהו ...רתוי עורג היה הז ...רביד
.ירועל תחתמ אבחתמ ופיק וליאכ יתוא תופדור םהלש םייניעה

!חצור היה ופיק !ךכ בושחל ךל רוסא !לור : ה ג ר מ
ת כלל םואתפ יתלחתה ינאו ,והשימ יב טיבה ,בוחרב יתכלהשכ ,לומתא : לור

ך כ־רחא .יתוא עיגרה הז .ימצע תא תוארל ידכ הוארה־תונולחב יתלכתסה .רהמ
י ראלש יתרכז זא .ימצעב יתרצע ישוקב .ץורל יתיצר בושו םישנאב יתלקתנ
א וה ...יראל לש הזה טבמה לבא .התיבה יתרהימו ונתוא רקבל וחיטבה הנילו

...יתוא דיחפמ
.ךתוא בהוא אוה .ךנב אוה יראל : ה ג ר מ
.ותוא דבאל דחפמ ינא לבא .ימצעל תאז רמואו רזוח ינא ןמזה לכ .ןכ : לור
.ותודע תא לטבל תשקיב התאש עדוי וניא יראל ירה ? עודמ : ה ג ר מ
...ךתוא םג .םכלוכ תא דבאל דחפמ ינא ...יל המדנ םימעפל ...תאז־לכבו : לור
ת סחשכ ,ולאה םינשה לכב רשאמ רתוי יל בורק התא וישכע .לור ,ךפיהל : ה ג ר מ

י תלוכי אל ,םקלא לש ותומ לע יל עדונשכ ,זא .המואמב יתוא תפתיש אלו ילע
ט קשהמ דחפל יתלחתה .ןמזה לכ טקש תראשנו ךדבל הזב תקזחה ךיא ןיבהל
ו ליאכ יתשגרה .רז שיא ומכ ,והשמ ינממ ריתסמ התאש יתדשח דימת .ךלש הזה
ו ליפא .םיילגרב הב עוגנל יל םינתונ אלו המדאל לעמ ריוואב יתוא םיקיזחמ
. ..תרחא לכה וישכע ...וניניב הזה קתרמה ראשנ ,ךדיל יתבכש רשאכ ,תולילב
, ךכ־רחא לבא .המומה יתייה הליחתב ,תוביצנה ןינבל יל תארקשכ ,ברע ותואב
ל כ יתיכיח הזל יכ יתשגרה םואתפ ...יב תלכתסה התאו ונדבל ונתוא וריאשהשכ
ר מא ומצעב הנידמה־ריכזמ ,הנה .דחיב םידמוע ונינש וישכע .ולאה םינשה
ר תומ םוקמ לכל ,ינפל תוחותפ תותלדה לכ וישכע .ונינשב יולת ולוכ טפשמהש
.םיר1עה’תצעומל וליפא ,ךלש ןוחטבה־תוביצנל .עירפמ ןיאב סנכיהל יל

.הגרמ ,דחפמ ינא : לור
ה תא .םירהל .הפמ עסינ ךכ־רחאו .רמגיי לכהו ,לור ,םידחא םימי דוע : ה ג ר מ

...םידליה םע םשל םיעסונ ונייה ? לפמה דיל ,אוהה ןטקה רפכה תא רכוז
(.ןותע ודיב .חתפב עיפומ) : יראל
...!יראל (וב הניחבמ) : הגרמ
.םינשי םכניאש יתבשח .ןולחב רוא יתיאר : יראל
?והשמ הרק ?תאזכ העשב : הגרמ
.תמיוסמ היצמרופניאל קוקז ינא : יראל
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? היצמרופניא וזיא : הגרמ
(.לורל ןותעה תא טישומ) : יראל

."?תדחוימ האצוה (וב תנייעמו ןותעה תא תפטוח) : הגרמ
־ ארחש יתיכיח .תוירט תוינמחלכ התוא ףטח בוחרב להקה .םייתעש ינפל : יראל

.רבד רסמנ אל ךא ,הלילה־תושדחב בצמה תא ריהבי ויד
?רסמיהל ךירצ היה המ : הגרמ
.הירנקל האב ופיק הלודש ןוכנ הז םא : יראל
.סקריקב םיגולאב ...ומכ .םישדח םירופיס םיחירפמ םוי לכב .אוושדוועומש : ה ג ר מ
.אבא ,שיחכהל םכילע ,ךכ םא (לור לא) : יראל
.ךכל תבותכה ונניא אבא : הגרמ
!ןוחטבהרווביצנ לש םיניינעה םוחתב הז : יראל
.יאשר ינניא .שיחכהל וא רשאל ידיקפתמ הז ןיאש עדוי התא ירה ,יראל : לור
ה פתוש איה .ופיקל הרזע איה ? הנוגה הרייתכ ןאכל סנכיהל תיאשר איהו : יראל

.וישעמל
.םתלוכי ירה ? התוא םג םתספת אל עודמ : לור
, השא איה :ורמא .הנממ תופרהל ושרד םירשה*תצעוממ ?תחכש רבכ : יראל

.תאז לכעי אל רואנה םלועה (הינוריאב) .ןבל םא

?וישכע הנתשה המ ?וישכעו : הגרמ
...הנוצרמ תאז השוע איה םא לבא .הגה אובל התוא םיחירכמ ונא ןיא : יראל
.ונבל םאו ,ותשא איה : הגרמ
.״! ? תא ,אמא ? הילע הניגמ תא : יראל
.רחואמ רבכ .יראל ,וישכע ךל : ה ג ר מ
? רמול המ ךל ןיא ,אבא ,התאו : יראל
.וישכע חנה .ןאכמ תכלל ךממ יתשקיב אל םלועמ : ה ג ר מ
ה ל ושרהש ןוכנ הז םאה .םירורב םירבד ךיפמ עומשל הצור ינא ,אבא : יראל

?ותוארל ידכ הירנקל סנכיהל
.רוסא הז .יראל ,יתוא לאשת לא : לור
.״! יל .תונעל בייח התא יל ,אבא : יראל
...לוכי ינניא ינא (שולח לוקב ןכמ־רחאלו .קתוש) : לור
ט פשמ ןיאש יתספת אל דיא .יתייה םימת הש הזיא ״.! וקדצ םה ,ךכ םא : יראל

! ? הירנקב
,העשרדעש ותוא םייח ונא !טפשמ שי : ה ג ר מ
? עודמ ? דיעהל ינממ וענמ עודמ ,טפשמ שי םא : יראל
א ל הזו ׳ןוגראב רושק ךמש .יטרפ שיא ךניא .תאז ךל וריבסה ,יראל : לור

.טפשמה תבוטל
?  דוע אלו ןוכרדו הדיל־תדועתל קר רושק המש ? יטרפ שיא ופיק הלודו : יראל

רחמו ,ותשא לע םיסח םתא םויה ,דיעהל ינממ םתענמו ופיק לע םתסח לומתא
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.םהינשל וחלסת
? חולסל םילוכי ונחנא ךיא !יראל : ה ג ר מ
!םכתא תיחשה ןוטלשה : יראל
ם אה .ךביבס טבה !והשמב ונינתשה ונחנא םאה !יראל ,רבדמ התא המ : הגרמ

? םקלא לש הנומתל טרפ ...? דרמה זאמ המ־רבד ןאכ ףסונ
? הז המו (לוק־םשרב ןיחבמ .הנממ וטיסמ דימו הנומתה רבעל טבמ ףיעמ) : יראל
(.םיקתוש) :םהינש
ך ןאכ הזה רישכמה המ : יראל
.הדובעהמ ,אבא לש הז ...הז : הגרמ
. אבא ,שדחמ םש םכתא וכנחיו בר ןמז רובעי אל .הדובעהמ (הינוריאב) : יראל

. ופיק ימיב ,זא ומכ ,הפ־לעב םתוא ודמלתש ידכ םיטלקומ םימואנ םכל וקלחי
‘ הלמ ,הזכ דחא רכוז דוע ינא ...תובוחרב םתוא ועימשי ךכ־רחאו .ליחתמ הז ךכ
י תוא ובחס םהשכ ,ונלש הללכמה תזגפה ירחא ,ופיק לש ןוחצנה־םואנ ...הלמב
...םתא

.יל תרפיס אל התא ,יראל ...־?ךתוא וספת םה (תמהדנ) : הגרמ
י תיצרש והז ,םהידיב יתייה ינא לבא ,סקלא ומכ יתגרהנ אל ינא ,אמא ,ןכ : יראל

ת חתמ ,ולש םייוניעה־ףתרמ לע ...םידעה־ןכודמ ,וינפב רשי ,ופיקל ול רפסל
...םש יב ושע םה המו ,תוביצנה ןינבל

. ..יל יתרפיס אל םלועמ ...! ? ופיק לש ףתרמב תייה התא (ותוא תעסשמ) : ה ג ר מ
.אמא ,ךליבשב םירופיס אל הלא : יראל
. ..לכה ...יל רפסתש הצור ינא (וב תזחוא) .יראל ,םתוא תעדל הצור ינא : ה ג ר מ
.אמא ,יל יחינה (הנממ טמתשמ) : יראל
ו ריתסתש הצור ינניא .יל רפסל בייח התא .יראל ,ךלת לא (וב הקיזחמ) : ה ג ר מ

.רבד ינפמ
(.התזיחאמ טמשנ) ,יחינה ,אמא : יראל
...יראל ?עמוש התא .רקובב רחמ אובת ,וישכע אל םא : ה ג ר מ
(.אצוי) .בוט ,בוט (ןטור) : יראל
ם ינפל תינפנ) ...ךל הכחא ינא .רקובב רחמ ,יראל ,רוכזת (וירחא תארוק) : הגרמ

...ז תעדי התא ,לור (רדחה
...יתעדי ...ןכ : לור
ר פסיו רקובב רחמ אוביש רמא אוה ? תעמש ,וישכע לבא ...יל תרפיס אלו : ה ג ר מ

...תודעה תא רוסמי יל ,רקובב רחמ .יל
(הכיש ח)
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תיעיבר הנומת

ה פוחמו רוגס ןולחה •ןוחטבה־תוביצנ וינבב ר״בקה לש ותבשל ♦רקובב תרחמל
• םפשו ,קד רופיא ןוג וינפב •תלדה ןמ קחורמה דצב אסיכ לע בשוי ל ו ר •ןוליו
•הבינעו ,םייחרזא םידגב שובל

א יה .שופיחה תא הלצא םירמוג וישכע (ונועשב ץיצמ .ודיל דמוע) : ר ״בק
.דימ סנכית

.ןוליווה תא לשפה : לור
ה ריגמב יל שי ? תותשל ילוא ? םייתניב והשמ הצור ,לור .יתלשפה רבכ : ר " ב ק

.ןנערמ והשמ
.הציחמ ןאכ ןיא ?הנה יתוא םתרבעה עודמ : לור
ם לוכ .לכה הלקליק תאזה הפלדהה לבא .הנה התוא איבהל רננכית אל ירה : ר ״ ב ק

. ליגרה ןמ רתוי ...םישנא וארנ רצעמה םוקמ דיל .הירנקב איהש םיעדוי רבכ
.םתוא תועטהל םיחרכומ ונייה

.ילא ברקתת איה : לור
י נש אוה ןמיסה .תוקד שלש דוע (ונועשב ץיצמ) .ברקתהל הל רשפאנ אל : ר ״ ב ק

.ימינפה וקב םילוצליצ
.ןוליווה תא לשפה : לור
.רוגס ןולחה םגו .לור ,לשפומ ןוליווה : ר ״ ב ק
...רקוד ...רואה לבא : לור
.טעמכ ךשוח ןאכ : ר ״ ב ק
...ךכ־לכ דח הארנ אוה ...הלש טבמה .הלש תונומתה לע יתרבע : לור
.ףוסה דע הפקה תא התתש איה .שושחת לא .ןיחבהל לכות אל איה : ר ״ ב ק
? תיאר התא : לור
.הפיט הריאשה אל איה .ןונזמב הטמל .לפסל הפקה תא יתגזמ ימצעב : ר ״ ב ק
?עיפשההזו : לור
.ךינפ תא האור ךניא התא .לור ,רדסב הז ...עיפשי קפס אלל .עיפשי הז : ר ״ ב ק

( .הנטק הארמ ןחלושה תריגממ איצומ) ? בוש חכויהל הצור התא .םימלשומ םה
...!אל : לור
(.הריגמל הארמה תא ריזחמ) : ר ״ב ק

...אובל זעת אל איהש יתיויק ןורחאה עגרה דע : לור
ו נלוכי םאה .םלועה לכ תא השיערה .הרירב ונל התיה אל ,השקעתה איה : ר ״ב ק

. ונתבוטל קר איה םעפה ונלש המכסהה ? ונב םינתונש ןומאה תא סורהלו ברסל
ש י הכורא ךרד ...תאז םיניבמ ןיא ונלצא קר ...םלועב ונדמעמ תא הלעי הז
ה דימעה איה .ןורחאה עגרב וזה הפלדהה ,הנה .תוירחא יהמ ןיבהל ידכ רובעל
ו ישכע רבכ התיה השאה .לכה ירחא רבכ ונייה איה אלול .םיילגרה לע ריע יצח
.השעמ ירחא ...רוקיבה לע העדוה םימסרפמ ונייה ונחנאו ,הרזח ךרדב
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...תאזה הרוראה השיגפה ילב היה רשפא ול ...תאז“לכבו : לור
ק ר הז ...ךכ־לכ קחרה ולגלגתי םירבדהש ונרעיש אל .לור ,רעטצמ ינא : ר " ב ק

.התיבה רוזחלו רופיאה תא דירוהל לכות תוקד המכ דועב .תוקד המכל
? הלצליצ הגרמ : לור
?לצלצל הכירצ התיה .אל ?הגרמ : ר ״ב ק
.אובי יראלשכ ,החיטבה איה : לור
? ןאל ,אובי : ר ״ ב ק
(.ןופלטה לא שגינו םק) .רקובב אוביש רמא אוה .התיבה ונילא : לור
!?השוע התא המ (וירחא רהממ) : ר ״ב ק
.אב אוה םא לואשל הצור ינא (ודיב תרפופשה) : לור
!רחואמרבכ : ר ״ב ק
.רתוי אלו לואשל ,עגרל קר : לור

(לצלצמ ימינפה וקה ןופלט)
!ךמוקמל רוזח !םיסנכנ םה : ר ״ב ק
(.ומוקמל רווח) ...?רבכ : לור

(ינש לוצליצ)
.יסנכיה ...השקבב יסנכיה (תלדה לא וינפו חתפב עיפומ) :ר ״ ב ק ם
...תאזכ תרוחרחס .יל הרק המ תעדוי ינניא (הכילהב השקתמ .תסנכנ) : הלוד
.יבש (תלדה לא בורקה אסיכה לע התוא בישומ) :ר "ב ק ס
ה צור ינא .רדחל רדחמו םוקמל םוקממ !םכלש הזה קחשמה (תבשוי) : הלוד

ה מק) ...!התא !רגדא (לורב הניחבמ) ...םכלש םירדחה תא אלו ותוא תוארל
(.ותארקל המוקממ

(.לור ןיבל הניב בציתמ) : ר ״ב ק
.וילא ברקתהל אל ךתוא ונרהזה (הקיזחמו הירוחאמ הב ספות) :ר "ב ק ם
(.התדימעב השקתמ) : הלוד
.ןאכ התוא בשוה (אסיכ היתחתמ חינמ) : ר ״ב ק
( .ר״בקסה לע תנעשנ) ...הלוכי ינא .דומעל הלוכי ינא (תפקדזמ) .אל ,אל : הלוד
.יבש :ר ״ ב ק ם
ל ע יל חלס .רגדא ...תרוחרחס תצק קר .רדסב ינא (אסיכה לא תחנוצ) : הלוד

א לו ,ןמזה לכ ותוא יתייח .הזה עגרל יתיכיח העיסנה לכ ...תאזה השלוחה
ל א .יל הרק המ תעדוי ינניא ...וישכע הקוודו ,ךרדב ויהש םיישקה לכב יתשגרה
...ן התא ךיאו ...רובעי הזו תצק עגריא קר ,בל בישת

?רוטקיוךיא: לור
ת ויהל הלולע ךילא העיסנהש ול יתרפיס .יתא עוסנל ךכ־לכ הצר אוה : הלוד

, םימעפל .הלאה םישדחב ךכ־לכ רגבתה אוה .ללכ דחפ אל אוה לבא ,תנכוסמ
ל בא הנממ בתכמ ךל יתאבה .התא הזש יל המדנ ,ךלש הבתכמה דיל בשוי אוהשכ
.ותוא ומירחה םה
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? בתכ אוה המ : לור
ת ובשל וחילצה אלש ,םתא רבדמ ךניאש ,טפשמב ריכמ ךניאש האג אוה : הלוד

ת ועש .ךלש הנומתה םע הירבק לש םילובה ,ךלש םילובה לע ךל בתכ אוה .ךתוא
־ תיירק שוביכ דובכל ? ןוחצנה־לוב תא רכוז התא .םהב לכתסמו םדיל בשוי אוה
ר תוי הזה לובה תא בהוא אוה .היחצמה־עבוכו ךלש ןקוידה וילעש הז ,הללכמה
.לכמ

? וילע רמוא אוה המ ...? המל ...? ותוא בהוא אוה : לור
.םינומהב ותוא סיפדי דוע הירבקב ראודהש רמא אוה : הלוד
? הזגפהה לע רמא אוה המ לבא : לור
?הזגפהוזיא : הלוד
.יבממ יריתסת לא ? רמא אוה המ .הללכמה לש : לור
...!רגדא ?רבדמ התא המ : הלוד
?עשפ הזש רמא אל אוה : לור
?עשפ המ ?עשפ : הלוד
.תאזההזגפהה : לור
...!רגדא ? רבדמ התא המ : הלוד
...םכותב ובלש םינבהו ,םיניינבה ,םיצעה .ףרשנ םש לכה : לור
יח קיו .ךלש ןוחצנה היה הז ירה ...רגדא ?ךל הרק המ ,םיהולא־לא : הלוד

.הזה ןוחצנה לע ךתוא ץירעמ אוה .וב האגתמ אוה .םויה דע ותוא
...חרכומי נא ,ול ריבסהל ךירצ דוע ינא ,אל ,אל ...יתוא ץירעמ אוה : לור
?ריבסהלהמ : הלוד
...הרירב לכ יל ,דתיה אל ׳הרירב יל התיה אלש : לור
(ותארקל הצר) ...רגדא ?ךל ושע םה המ ?הפ הרוק המ : הלוד
!וילא ברקתהל אל ךל ונרמא (הב רצוע) :ר ״ ב ק ס
?ול םתישע המ : הלוד
.רבע ןמזה : ר ״ ב ק

.ונתאמ ותוא תחקל וחילצת אל םתא ,אל ,אל (םהמע תקבאנ) : הלוד
.םוקמה תא בוזעל ךילע (תלדה רבעל התוא ךשומ) .רבע ןמזה :ר "ב ק ס
ו תוא םתבחס םתא ,ותוא םתפטח םתא (תלדה רבעל םהינש ידיב תפחדנ) : הלוד

ת ונשל וחילצת אל םתא לבא ,לכ יניעל ותוא תוזבל םילוכי םתא ,חוכב טפשמל
ץ ירעמ קיו ,ראכז ,ךתוא ונשי םהש השרת לא (תלדה לצאמ ,לור לא) .ותוא
(.ר״בקסה ידיב הצוחה תאצומ) ...!ךתוא

ה ז ,לור ...רמגנ ,והז (הלקהב) ...!הפועתה־הדשל רשי (םהירחא ארוק) : ר ״ב ק
?עמוש התא ...רמגנ

...ותוא ץירעמ אוה (ומצע ךותב עוקשכ) : לור
ה ריגמה ןמ איצומ ,ןחלושה לא שח) .והשמ תותשל חרכומ התא וישכע : ר ״ ב ק

?ךל המ (חנוצ לור לש ושאר) ...לור ,התש (תיסוכ גזומו קובקב
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...תרוחרחס : לור
.ךתוא קזחי חז ,התש .רופיאה ללגב ,אפור איבהל לוכי ינניא : ר ״ ב ק

?רבכ רשפא (המינפ ץיצמ) :ריכזמ
.םולשב רבע לכה .ןכ ,ןכ : ר ״ ב ק

(סנכנ) :ריכזמ
(ושאר טמושו טעמ התוש) : לור
? ךל בטוה : ר ״ ב ק
...הליחבו,תרוחרחסה : לור
ת רבש שממ !תראפתל הזה ןחבמב תדמע ,ךל רמוא המ ...לור ,רובעי הז : ר ״ ב ק

ל א) .הזכ ןויער ללכ יתעד לע הלע אל .יתלהבנש עגר היה ,תמאה ןעמל !התוא
־ תפיטש לש קחשמ הינפל קחיש אוה .ותוא תוארל תלוכי אלש לבח (ריכזמה

!ריהזמ היה הז ,חומ
...ריווא הצור ינא ...יל קינחמ : לור
ח תופו ןוליווה תא טיסמ ריכזמה) .השקבב ,ןולחה תא חתפ (ריכזמה לא) : ר ״ב ק

ו ישכע (םיקוחר ןומה תולוק םיעמשנ ץוחבמו ,רדחל רדוח ףסונ רוא .ןולחה תא
ל א ושאר הנפמ) ?הז המ ...ךב קר .חוטבל רשפא ךבש יתעדי ינא .ךל לקוי

?םש הז המ (ןולחה
...םישנא ןומה .םישנא (ןולחה דיל) :ריכזמ
.ןוליווה םג (ןולחה לא ץא) !רהמ .ןולחה תא רוגס !?המ : ר ״ב ק

( ודיל דמועה ר״בקה לא הנופ אוה .םיגומנ תולוקהו ןולחה תא רגוס) :ריכזמ

...הנגפה ...ומכ הארנ
?!תוחורה לכל ,םהל עדונ ןפוא הזיאב : ר ״ ב ק
?תרגס עודמ (ותבישי םוקממ) : לור
,החונמל קוקז התא .ץוחב שער ידמ רתוי : ר ״ ב ק
? שער הזיא ...? שער : לור

.בוחרב םישגא .רבד םוש : ר י כ ז מ
? הפ ...? התא (ריכזמב ןיחבמ) : לור
ו חקל .רמגנ לכה ,הנה .ךתוא ךרבל ידכ .ךילא יתאב (וילא ברק) .ינא .ןכ : ריכזמ

.דוע התוא הארת אל רבכו סוטמל התוא

!הנה םיאב םה (סנכנ) :ר "בק ס
?םהימ : ר״ ב ק

ש גינ ריכזמה) .רעשה לא םיברקתמ םה ,הנגפהה שארב םה .םיכנה ןוגרא :ר״בקס

(.וילא
ר ״בקסה תא ךשומ) .ותוא בוזעת לאו וילא רוזח (ריכזמה לא) ...ששש : ר״ ב ק

?םהיניב יראל ,דגה (הדצה
.ונידיב הלע אל רבכו השאה תא איצוהל וניצר .תוארל יתקפסה אל :ר ״ ב ק ס

? ןינבב ןיידע איה ! ? המ : ר ״ ב ק
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י תיצר ...והז ...ןכ (טומש ושארשכ ואסיכב עוקשה לור דיל בוש דמוע) : ריכזמ
ל ע "תוריחה־רדסמ" תוא תא דל קינעהל הטילחה םירשה־תצעומ ...ךל רשבל םג
.הירנק ןעמל םיברה ךילעפ

.ןכוסמ הז (ר״בקסה לא) : ר ״ב ק
.המינפ ץורפל דוע םילוכי םה ,רורב ;ר ״ ב ק ס

.ןויערל ובהלנ םירשה לכו ךכ לע יתצלמה ינא :ריכזמ
. םיניגפמב עגפת לא קר .םוריחךקת ליעפהלו םירעשה תא רוגסל שי : ר ״ ב ק

?תנב .םהב עוגפל אל םינפ םושב
(.אצוי) .ןכ ,ןכ :ר "ב ק ס

(םינפב עמשיהל םיליחתמ ץוחב ןומהה תולוק)
.תורוצנו תולודג .וללה םינשה לכב תולודג תישע :ריכזמ
? הלאה תולוקה המ : לור
ב כשת ,הפס שי ךומסה רדחב .החונמל קוקז התא וישכע .לור ,םולכ“אל הז : ר ״ ב ק

(.םוקל ודיב עייסמ) .תצק
י םיקעוצ םה עודמ לבא (דמוע) : לור
י תרמא .תולהקתה םתס .בל םישת לא (ךומסה רדחה רבעל ותוא ךילומ) : ר ״ ב ק

.ריעב תושגרתה הררוע תאזה הפלדהה ,ךל
(.ןולחה לא הנופ) .הנגפה תאז לבא (בישקמ) : לור
? ןאל ,לור (ןולחה לא וכרד תא םוסחל הסנמ) : ר ״ ב ק
א וה (הלהבב גוסנ) ...םש אוה ...!יראל (הצוחה טיבמו ןולחה תא חתופ) : לור

. ..יראל ...יתוא ץירעמ אוהש הרמא איה (ושפנל ומכ) ...לומתא ומכ ,ךכ״לכ ףעוז
!?ול םישוע םה המ (הצוחה טיבמו רווח)

.רעשה תא םירגוס קר .רבד םוש םישוע םניא : ר ״ ב ק
ת א חתופ ,ןחלושה לא ץר) ...!רצחל !סנכנ אוה !ותוא רבע אוה לבא : לור

(.הב טטחמו הריגמה
ה סנמ) .יתוא הארי אוה .הנה הלעי אוה (הב טיבמו הארמה תא איצומ) : לור

...רועה ךותל םנכנ הז ,דרוי אל (ומפש תא ריסהל
.רופיאה תרסהל שורדה לכ אצמנ ךומסה רדחב ,עגריה ,לור : ר ״ ב ק

...ילא ברקתי אוה ,הנה הלעי אוה .קיפסא אל ינא (םפשה תא טרומ) : לור
.םוריחךקת ונלעפה .ןאכ דע עיגי אל אוה ; ר ״ ב ק
! ? יראל דגנ : לור
.רעשה תריגסל קר הנווכה : ר ״ ב ק
!םינפב אוה .ותוא רבע אוה לבא : לור
.ותוא ובכעי םיפיקזה : ר ״ ב ק

.רקפה םוקמ הניא ןוחטבהדווביצנ .יאדו : ריכזמ
.ר״בקה תא תוארל שרוד אוה !ןינבבב יראל (םנכנ) :ר "ב ק ס

!דימ .הצוחה ותוא איצוהל :ריכזמ
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.חוכב ותוא םיבכעמ םיפיקזה .תוגרדמה לע רבכ אוה :ר ״ ב ק ס
.ותוא תוכהל םהל רוסא : לור
( ר״בקסה לא) .הנה הלעי אוהש רוסא לבא .שיא םוש םיכמ ןיא ,לור : ר ״ב ק

.המ־יהיו הטמל ותוא ודירוה

(.הצירב אצוי) .ןכ ,ןכ :ר ״ ב ק ם
...? הטמל ןאל ...? הטמל : לור
?ךל הרק המ ,לור ...רצחל ,תוגרדמהמ : ר ״ב ק

.םשל ותוא וקרזת לא ,ףתרמה ונשי הטמל : לור
.ונשמתשה אל םלועמ .הזה ףתרמב םישמתשמ ונניא ונחנא : ר ״ ב ק

.ירוטסיה גצומ קר והז דרמה זאמ : ריכזמ
!ופיק לש ףתרמל ותוא וקרזת לא .םשל ותוא וקרזי םה לבא : לור

(ח כ י « ח)

םירבד־תמלשה

.העשכ רחאל ר״בקה תכשלב תשחרתמ תישימחה הנומתה
. תונותשעהךדבאו תיללכה המוהמה ךותב ר״בקסה ידיב ףתרמל דרוה ,רבתסמכ ,יראל
ם רטב ףתרמה ןמ תאצל ברסמו ולגרב עגפנ יכ ןעוט יראל .דימ וררחשל דקופ ר״בקה
 ותואצמיה תפלדהל דבלב הליע ותדמעב םיאור ר״בקסהו ר״בקה .אפור ידי־לע קדביי
ת ונגפהה תא דימ שדחל ארוק םיכנהךוגרא ,םנמאו .שדחמ ריעה תרעסהלו ףתרמב
ה מילא תושגנתהל םיששוח ר״בקסהו ר״בקה .יראל לש ורורחשל ץחל ליעפהל ידכ
ש ומיש אלל ףתרמה ןמ יראל תא איצוהל ךרד םישפחמ םה .תושק תרשרשדוובוגתלו

ח וכיו םינשה ןיב ץרופ תונבצעהו תוחיתמה ךותב .רורב אצומ םיאור םניא ךא ,חוכב
ך כ ךותבו ,םינוש םיקומינב השעמה תא ץרתמ ר״בקסה .ףתרמל יראל תדרוה רבדב
ל ע ןגמ ר״בקה .תמדוק תוביריב ,ראשה ךותב ,ץוענה ,יראל לא ןיועה וסחי ףשחנ
ת יטאה הרומתלו יוצחה ומלועל חתפ ךכב חתופו ,הפ־יצחבו םישמ״ילבמ ,יראל
:וכותב תללוחתמה

ה רעש לופת אלש םירמוש .תאזה השאה לע םיניגמ ונחבא .לרוגה קוחצ (תורירמב) :ר ״ ב ק
א יה הנב תא ?תוראפתה וזיאב ?הללכמה תזגפה לע הרביד הודח וזיאב תעמש אל .השארמ
.יראל תא םירסוא ,התוא רוסאל םוקמב ...ונחנאו .ם?שעמ םתואל תכנחמ

י מ .הירנק לש הדמעמ ןעמל קר ונלעפ .הרירב ונל התיה אל ירה ...לבא (ךובנ) :ר ״ ב ק ם
? קיזמ המו הירנקל םויה ליעומ המ ןיבמ וניא אוהש םשא

? ןיבמ התאו :ר ״ ב ק
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י ל תרבסהשכ ׳דלש םיקומינה■ ויה הלא .ךירבד לע יתרזח קר ינא לבא ,יל חלס :ד ״ ב ק ס
ת ייה .הירנק לש התבוטל יחרכה רבדהש תרמא לורל םג .ליפכב הזה קחשמה לכ תא
...ענכושמ

.יתייה• :ר ״ ב ק
? וישכעו (םהדנ) :ר ״ ב ק ס
(קתוש) :ר ״ ב ק
ה יה טושפ ? הזה ףרוטמה קחשמה לכב ונכבתסה המ םשל ,ךכ םא ...ןיבמ ינניא :ר ״ ב ק ס

...תמאב אוהה תא ליערהל רתוי
י קותש :ר ״ ב ק

ם תלכיב ןיאש רחאמ .יראל לע תלאושו המינפ תצרופ תלהובמו תגאדומה הגרמ
א ציו עגרל אב אלא ללכ רצענ אל יכ םירמואו םירקשמ םה ,ורצעמ לע הל תולגל
. םיכנה לש םתנגפה רוזיפל עימדמ זגב שומישה לע ר״בקה תא החיכומ הגרמ .דימ
. לורמו הנממ ותעירקבו ,יראל לש ותנומא סרהב ,תורדרדיהב ותוא המישאמ איה
ת וטטומתה ידיל איבת ךכבו טטומתת תרמרוממהו תבזכואמה הגרמ יכ ששוח ר״בקה
ה יהש הענכשל ףוסבל חילצמו ,הניבל וניב ערק תעינמל תושאונ םחול אוה .עצבימה
ר ״בקה לאוש התאצ םרט .לור לש ונוחטב לע רומשל ידכ הנגפהה רוזיפב חרכה
:ובצמ לע

? שיגרמ אוה ךיא :ר " ב ק
ד חא איצוה .ששואתה ךכ־רחא לבא .וינפ הארמל יתלהבנ התיבה ותוא וריזחהשכ :הגדמ

ר בכ םינש .םילובה ,יראל לש וביבחת םעפ היה הז .םהב לכתסהל לחהו םילובה ימובלאמ
...לכתסהל לחהשכ יתחמש לבא ,וישכע הקווד םתוא רכז לורש יתממותשה .םהב ועגנ אל

? םילובב :ר ״ ב ק
.ותוא ועיגרי םה ילוא .חולשל וישכע קוקז אוה :ה ג ר מ
...םיהולא־לא (הנממ הנפנ) :ר ״ ב ק

?תרמא המ :הגרמ
? לכתסה םילוב הזיאב ...םולכ־אל :ר ״ ב ק
...הירנק לש םילובב (תכייחמ) :ה ג ר מ

.תמדוקה תושחרתהה רחאל דימ ףתרמב תשחרתמ תיששה הנומתה
ף עוזהו רמרוממה יראל .התיבה בושלו ףתרמה ןמ תאצל יראל תא לדשמ ר״בקה
ת ודעה לוטיבב האור אוה .טפשמב ותודע לוטיב לשב ףצק־ףצשב ר״בקה תא ףקות
ף תרמל ותכלשה .דרמב הדיגבב וירבחו ר״בקה תא םישאמו ופיקל השענש דסח ןיעמ
.ופיק םע תוסייפתהל ותריתחבו רטשמה תורדרדיהב ףסונ בלשכ ויניעב תשרפתמ
ה חילצמ הניא ,התיבה בושלו תאצל יראל תא ענכשל ידכ ףתרמה לא האבוהש ,הניל
ר זוח הינשה הנומתב גוזה־ינב ןיב עלגתהש טקילפנוקה :אוה ךופהנ .הילודישב
א לש רחאל ,הפגב ףתרמה תא תבזוע הניל .יוחיא אלל םעפהו ,תאש־רתיב ץרופו
ת ושגנתה ידיל ךכב איבתו ותאילכ לע ץוחב עידותש יראל לש ותשירדל המיכסה
.המילא
.תרבוגה ותורירמבו ותודידבב ףתרמב ראשנ יראל
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 *רמה ןמ תאצל ןונב אוהו ר״בקה לש וילודישל הבעב יראלש ךכב תמייתסמ הנומתה
 ,טפשמה םלואב חכונ תויהל ,דבלב תחא םעפ ולו ,ול השרוי יכ :דחא יאנתב תאז .ףת
.םיכסמ ר״בקה .םינוש םידבוכמלו םיאנותעל השרומכ

.תודחא תועש רחאל ,טפשמה םלואב תשחרתמ תיעיבשה הנומתה
 ראשה ךותב וילע ליטמו ,חצרה לורדפיק תא ףקות ,םויסה םואנב דמועה ,עבותה
 הלגמ ,תוטטומתה ףס לע דמועה ,לור .וירבחו סקלא לש םתחיצרב הרשי המשא
 איצומו עצמאב הבישיה תא קיספמ ,ותרזעל םלואה ןמ ץר ר״בקה .תופלעתה ינמיס
.וגר1הו "ופיק״ב הרוי ,םלואב אצמנה ,יראל .תיכוכזה אתמ לור תא



לארש>ב ןורטא״ת לע ,טכרב לע :עקרמות לאג»
וו״אר
? ןורטאיתל תעגה ךיא .ש
ן ורטאית בהוא יגאש יתבשח דימת .רתויב יעצמא-יתלב אוה ןורטאיתל ילש רשקה .ת
 .ינוצר תא עיבשה אל ,רענכ ,ןאכ יתיארש המ .הזכ ןורטאית יתיארש יגפל דוע ,בוט
. םשור ילע השע אל הז ךא ,"הפשכמה" ןמ יתדלס םעפו "קייווש״ב יתקחצ םעפ
.בוט ןורטאית ימצעל יתניימיד דימת
? בוט ןורטאית ךמצעל תניימיד ךיא .ש
ם ילבקמש היצמרופניא ךמס לע ,םשור הזיא רצונ רוקמה תא םיאור אלשכ םג .ת
ד אמ .בוטל ןוירטירק אוהש הזיא רצונ .הזב אצויכו םיטילקתמ ,תויצקודורפירמ

י נאו ,(אבצה ינפל תצק ליחתה הז) רעג יתויהב תאז יתבהא ,תוזחמ יתארק דימתמו
ת א חינהלו ,םייתיצמת ,םירצק םירבד אורקל בהוא ינאש ינפמ ,םויה דע תאז בהוא
י לע התשעש הגצה .ילש ןוימדל—הלאב אצויכו שפנ ,ףוג ,הביבס לש—םירואיתה לכ
ל ש ויומיבב "המיבה״ב "ךלמה סופידא" התיה םהה םימיב בוט ןורטאית לש םשור

.ירתאג ןורייט
? וילא הקווד עודמו ,טכרב לש ןורטאיתל תעגה ךיא .ש

ארה םעפה התיה וז ."ירמאק״ב "ןאו׳צסמ הבוטה שפנה" תא יתיאר 1955 תנשב .ת
ה תסינ אלש ,הרואפתה וז התיה הגושארו־שארב .יבל לא רביד ןורטאיתהש הנוש
ם ג הזחמה .תיתמיב היצקורטסנוק ןימ התיה אלא םייטסילרוטאנ םיטקפסאב קחשל
ט כרב תא ריכהל יתטלחהו הינמרגל יתעסנ הנש התואב .ריבכ םשור יב ריאשה אוה
י כ ףאו ,"שורגב הרפוא״ה תא םג םנמא יתיאר ןכ ינפל .ןורטאיתל ברקתהל תוסנלו

י תוניבה אל ("להוא״ב הרואפתה תא זא רייצ ידוד) הזחמה לע הברה יתעמש
י ל הארנ ,םש תוכובה םישנה ללגב .רוקמב ותוא יתארק אלש םושמ ילוא ,ותלודג תא
.ןדאפדלוג לש הזחמ הזיא דוע ומכ רבדה
? הרואפת רויצ ןוגכ ,רדגומ רבד טכרב לצא דומלל תשקיב םאה .ש
ם יכורכה םירבדה לכב .ותוא שוגפל יתיצר .הרורב תינכת לכ זא יל התיה אל .ת
ה רועמ תויהל .אל רחאהו ןיינעמ דחא רבדש רמול רשפא־יא לבמאסנא־תדובעב
.לכה דומלל בייחמ הז ,ןורטאיתב
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ז םידימלת ולבקתנ דציכ ,טכרב לא זא אב ימ .ש
ם יסופיט ינימ לכ זא םש ויה ."לבמאסנא רנילרב״ה דיל היה אל שממ רפס־תיב .ת
ת כלל אל ידכ תפרצמ וחרבש םיתפרצ םיטסינומוק ויה .תוצרא ינימ לכמ ואבש
ן וסב 1נב ויה ,(לשמל ,גול רפוטסירכ) םירזומ םילגנא םיררושמ ויה ,הירי׳גלאל
ק לחו ,םיקלסמ ויה קלח .םלוכ םע חחושמ היה טכרב .ינלופה יקסראניבסו ,יצייושה
ל אוש היה אוהו וביבס םיבשוי םלוכ ויה תורזחה תעשב .יתלבקתה ינא .ראשנ היה
.םתעדל
י םיישעמ םידיקפת םג םידימלתל ונתינ םאה .ש
ט קלל ,לשמל .םיישעמ םידיקפת ונל םינתונ ויה ,רחא יאמיב וא ,ומצע טכרב .ת
ר ייצל תוסנל ;תושבלת לע תויצאירו ינימ לכ אוצמל ;תושבלת לע רמוח תוירפסב
ת מאל ;םירחא אלו םירבדה הלאכ עודמ קמנל ;טסקטל דומצב תמיוסמ הניצס
.עדמב ומכ—םיטנטסיסא לש תודובע—תורעשה
וזיו תועמשמ םהל היהתש ידכ ,םישנאה תוצובק תא לכ-םדוק רייצ :יל רמא אוה
, הרואפתה תא רייצת םביבסו ,עיבהל םיכירצ םהש בצמלו טסקטל סחיב תיטס׳זו תילא
ה דעונ אל ויבגל .רוטאקסיפו דלוהריאמ םג םימוד םירבד ושע וינפל .ךפיהל אלו

ת ורואפתה לכב .תיתוהמו תיטתסא היצמרופניא תתל אלא הילשא רוציל הרואפת
.הזכ וק לע רומשל יתיסינ ,זאמ יתישעש
? ״לבמאסנא רנילרב״ב םירחא םיאמב לש םתדובעב ברעתה םאה .ש
. ידמל רחואמ בלש דע תישפח די ול ןתונ טכרב היה ,םייבמ היה רחא יאמיבשכ .ת
, ונמז לע םח אל אוה .ילנויצארו יטמולפיד ןפואב תאז השע ךא ,ברעתמ היה ךכ־רחא
ל ע ץפוק היה .ול תיארנ הניא תרחא וא וז הדמע עודמ ריבסמ היה תועש ךשמבו
־ תארי התיה ,ותעדב ובשחתה .(ילאנימוני׳פ קחשמךורשכ ול היה) םיגדמו המיבה
. עמשש העדה וא הלאשה ךרעכ ,וכרעכ דחא לכל בישמ היה אוה .ויפלכ הלודג דובכ
ם ישנה לא םג .תודלימ םירופסה וירבחל רשאמ ץוח ,ישילש ףוגב םלוכל הנופ היה
ה נופ היה (תחא גג־תרוק תחת םישנ עברא־שלש םע תויחל ליכשה דימת אוהו) ולש
."דיקפתב" ויה ןהשכ ישילש ףוגב
ה יה אוה) .הלחמ התיה הרזחמ תורדעיהל דיחיה ץוריתה .דאמ השק התיה ותא הדובעה
־ אטיו־תולולג דימת םיאלמ ויה ויסיכ .םויא רדנוכופיה דימת ראשנו ,ותעשב שבוח
א והש ול רפיסש ימ לכל ןתוא עיצמ היה דימתו ,םלועה יבחר לכמ לביקש םינימ

, המיבה לע תונושארה תודמעהה ירחא .רקובב 10־ב תוליחתמ ויה תורזחה (...הלוח
־ רחא .תובובו הרואת ־תודמע םע םגד םג היה .תוטלקהו םימולצת םיניכמ ויה רבכ
 היינב לכ ;דמעמ לכ לע ,הטס׳ז לכ לע םיחכוותמו םיטנטסיסאה לכ םיאב ויה םיירהצה
ך א ,דבלב תיטתסא איה וליפא ,תמיוסמ היצקנופל אלא רוח תמיתסל קר אל הדעונ

ו א תוצמית ,הנומת לכב ,אוצמל התיה הרטמה .ילנויצאר ןפואב תקדצומ דימת
.יטסילאירה רבדה לש ןונגיס
ד ימעהל םיסנמ ,םיחכוותמ ויה םהו ,וביבס םיבשויה לכ תעדל לאוש היה אוה
,ותבשחמ ךרד המ ,גהנתהל םיוסמ סופיט ךירצ ךיא ,םתעדל לאוש היה אוה .תוצובק
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ה ברהו תועדה ידוגינ .טעמ אל הנממ הנבנו היצמרופניא באוש היה תועדה לכמ .רכו
.שוטילה תא ןתנש והז—היצמרופניא
. "םגד־תגצה" תושעל םימיוסמ תוזחמב םיגהונ ויה ,תכשוממ הדובע תמאלו רצקל ידכ
ם יניכמו ,הרואפת־רייצו ישאר ןקחש ,יאמיב היצניבורפב ןורטאית הזיאל םיחלוש ויה
ת אז .ןורחאה תורזחה עובשב אב היה ומצע טכרב .ימוקמ תווצ םע הגצהה תא םש
ו יה .ישארה ןקחשה תא לגרתלו הגצהה תא רצקל ,תודמעהה תא קודבל ידכ ושע
.ןילרבב תורזחה תלחתהל סיסב שמשמ היה הזו ,לכה םיטילקמו םימלצמ
י ןורטאית לכל הווש ךרע סחיי אלש ןאכמ .ש
ה תיה תאז ךא .ויתוטישב דובעל ןכומ היה ןורטאית לכ אלש םושמ ,אלש יאדו .ת
־ ורפה ןורטאיתה ליבשבו ,םייוסינ־הדש רבדה היה טכרב ליבשב .תירטס־וד הטסד
, הזמ ץוח .ןילרבמ ישאר ןקחשו רייצ ,יאמיב לבקל לודג דובכ הז היה ילאיצניב
ן יב ודבע "לבמאסנא רנילרב״ב וליאו ,השולש־םיישדח הגצה לע ודבע היצניבורפב
ק פס ץראב .םיניבמו םיבוט םינקחש םע קר ,ןבומכ ,תושעל רשפא תאז .שדוח 14־ל 9
ם ינקחשה לע .הגצה לע המימת הנש יאמיב דובעי וליפא ,תואצות ןתואל ועיגי םא בר
.תתל המ ,רמול המ היהי אל םיאמיבלו ,רבדה סאמיי טושפ
ך תורזחה ידכ ךות טסקטה תא הנשמ טכרב היה םאה .ש
, םצעב ,המ" :רמואו טפשמ הזיאל בישקמ היה םימעפל .הברה הנשמ היה אוה .ת
ה זל שי ,ךכ ראשייש לבא ,הז תא ןיבמ אל ינא ,עדוי ינניא ? הזב רמול יתנווכתה
."ןיינעמ לוצליצ
ם ישנא ודוביעב ףתישו ןכומה ןמ רמוח חקל דימת .ודבל הזחמ בתכ אל םלועמ אוה
ת מסרופמה "שורגב הריפוא״ה םג) תווצ לש עצבימ הז היה דימת .ותא ודבעש
ט סקט הדובעל איבמ היה טכרב .(לגנא ךירא :רחא יאמיב לש ותדובע ,הכלהל ,התיה
ך יא" :יל רמא םעפ) .בר ןמז ולצא ״ובכש״ש םיטסקט הלא ויה בורה־לע ךא ,ןכומ
, םתוא וגיצי אל םלועלש חוטב יתייה םתוא יתבתכשכ ? הלאה תוזחמה תא יתבתכ
, וגיצי אל םא :ילש תוזחמל םישנא ןומה יתסנכה .קוהיל לש היעב יל התיה אל ןכלו
א מא" ןוגכ ,המחלמה ןמזב ובתכנש תוזחמ ויה הלא ("...הביתכה ןמ הנהיא תוחפל
פאה ברימ תא תוסנל התיה ולש הטישה .םירחאו "ריגה־לגעמ" ,"ןאו׳צס" ,"דארוק
, םירמחב ,הרואפתב ,יומיבב םג ומכ טסקטב ,תומלש איהש וזיאל עיגהל ידכ תויורש
ו השמל עיגהש דע ,דחא ידדצ דיקפתל תושבלת הרשע־עברא ףילחה םעפ .תושבלתב
.ותעד תא חינהש
. םיוסמ ןקחש לע "שבלתמ" וניא טסקטהש תעדל חכונשכ םיטסקט הנשמ היה אוה
ל ש ותשיג ,השעמל .ילמיטפוא והשמ אוצמל ןויסנ אלא היצזיבורפמיא התיה אל תאז
ר תוי ול שי ,םיבצמ רתוי הסני םאו .החסונ םוש ןיא יכ ,תיטתופיה איה יאמיב לכ
ד ע ולצא עובק היה אל רבד םוש .טכרב השע ךכ .רתוי בוט והשמל עיגהל םייוכיס
ן ייצ םא .תורעה םשורו ןרות יאמיב בשוי היה הגצה לכב .הירחא אל םגו ,הריימרפה
.תרגסמה ךותל הנומתה תא סינכהל ידכ הרזח םיכרוע ויה ,"הזז" תמיוסמ הנומתש
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? םינקחש טכרב רחב דיא .ש
— ולבקתה ,עטק וגיצה ,ואב םה .ץראב ןאכ םירחובש ומכ קוידב םתוא רחב אוה .ת
. המר ילעב םינקחש חתפל רזע הז .רטופ—ןורטאיתב טלקנ אלש ימ .ולבקתה אל וא
, "םיבכוכ" ויה אל םש ."לבמאסנא לש תיליע" לבא ,תיליעה ויה וראשנש הלא
א ל ןפוא םושב ,םידחוימ םיפוצרפ ילעב םיסופיטו ,םיבוט עוצקמ־ילעב ויה בורה
א ל יאריפוא לוקב רשש ימ םג .ותוא וניינע אל הלא .םילבוקמה "םירוביג״ה יסופיט
"רטאית השטיוד״ה ויה לוממ) "לוממ רישת ךל" :הזכ דחאל רמוא היה אוה .לבקתה

ת נק ,בגא) .עודמ עדוי ינניא .דחוימב תורעוכמ ויה רחבש תוינקחשה .(תוריפואהו
" לבמאסנא רנילרב״ב הקחישש ,ץיברוה הקיל׳גנא לע ולש תורקבה תחאב בתכ ןנייט
ט ופשנש הצור וניא טכרבש םושמ ,הנמש הרענ" :״ריגה לגעמ״מ השורג דיקפתב
ה ינפש הרענ יהוז" :ןכו ,"תיזי׳פה הכישמה לש חונה סיסבה לע ולש תויומדה תא
. תתרשמ לש ימוק דיקפת ,רתויה לכל ,הל ןתונ היה ונלש ןורטאיתה .חופתכ םילוגע
.("ולש הרוביגה תא הנממ השוע טכרב
? וינקחש םע טכרב דבע ךיא .ש
ם יבייח ויה םינקחשה לכ ךא ,ןורטאיתה דיל שממ רפס־תיב היה אל ,רומאכ .גד
. ןקחש לכ לש םיישיאה םינותנב בשחתה אוה .ןמזה לכ .העונתו לוק־חותיפ דומילב
ר בדל םהל ןתונ היה ,םיטפשמל תונוכנה תויצאנוטניאה תא ואצמיש ידכ ,לשמל
ך א ,תיליעה תינמרגה איה ןורטאיתה תפש .םאצומ־תוזוחמ לש םיימוקמה םיבינב
ב לשב .ולש טקלאידב רבדל ןקחשל רתוי לק .םעה יפב תרבודמ הניא טעמכ וז
ם ושמ ,ללכ־ךרדב ,קלח היה רבעמה .ןורטאיתה תפשל םירבוע ויה רתוי רחואמ
ה עונתה תא סינכהל ידכו ,בצק גישהל ידכ ,בגא .םישבוגמ ויה רבכ העונתהו בצקהש
י די-לע ,דבלב בצקה לש ןומיס תורזחב םינקחשהמ שרוד טכרב היה ,ןוכנה בצקל
נשמה םיסופיטב ,ימוקמה בינה תא ריאשמ וליפא היה םימעפל .טסקטה "תעלבה"
, "תנמרוגמ" תידנלוה ןימ חבטה רביד ",ןארוק אמא״ב) .עירפה אל רבדה םא ,םיי

ם ילמב ,הרישבו הביתכב םגו רובידב םג ,םיטפשמ םייסל בהא ומצע טכרב .(ךפיהל וא
.יראואבה בינב גוהנכ ,הנורחאה הרבהה ןהמ הצצוקש
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ה יצביטומה ןמ ירמגל םלעתה םאה ?םהידיקפת תא םינקחשה םע חתינ דיא .ש
? תיגולוכיספה
ה תאש רחאמ" :ןקחשל רמא אל אוה .תיגולוכיספ היצביטומב קסע אל אוה .ת
ל הקהו ,ףרוטמ קחשמ התאש רחאמ" :רמא אוה .״ךכ וא ךכ גוהנל ךילע ,ףרוטמ
ם ייתיצמתה םיינרוצה םיטקפסאה תא שיחמהל ךילע ,ףרוטמ וינפל גיצמ התאש עדוי
."ךתעד ךילע הפרטנ דציכ ללכ ותוא ןיינעמ הז ןיא .ףרוטמ ושיחמיש רתויב
ד ציכ תינקחשל ריבסמ טכרב הבש ,"ריגה־לגעמ" לע תחא הרזחמ הטלקה ידיב שי
ה רקמב תגהונ הרכיא ךיא ריבסמ אוה .התיב ףס לע תאצומ איהש דליה תא םירהל
ה אור איה ךכ־רחא .הרזומה העתפהה ללגב ,תעתרנ איה ןושארה עגרבש רורב .הזכ

א יהש תעדה לע לבקתמ ? הרכיא תערוכ דציכ .ומירהל ידכ תערוכ איהו ,דלי והזש
. העונתה לש ,השיגה לש ינרוצה דצב שגדה תא םש טכרב .היסנכב ומכ תאז השוע
א וה רבסהה .אנוש אוה ך י א אלא אנוש אוה ע ו ד מ אל ותוא ןיינעמ ,אנוש םדאשכ
. םיננגוסמו םיתצמותמ לבא ,םייחה ןמ םיחוקלה םירבד—םישענ םירבדה ךיא דימת
ה מיבה לע תועמדב הכוב התיה ,טכרב לש תוירואיתה לכ תורמל ,לגייו הנלה)
.(םילכה ןמ טכרב תא איצומ היה הזו ,"׳זארוק אמא" תא הקחיששכ
ם יפנע ינימ לכ וא ,היגולוכיספ ןורטאיתל דימצהל תוגהונה תוטישהש רובס ינא
ל וזליז טושפ ןה ,םמצע תועוצקמה ילעבל ןיידע םיריהנ םניאש םירחא םייעוצקמ
, יתעדל .ןקחשל יאמיבה ןיב החישב ,לוכיבכ תוטשפב םירתפנ םירבדה ןאכ .עדמב
י קסע לכ .שממ םהב ןיא "המיבה לש היגולוכיספה" לע ורמאנש םירבדה לכ
. םמצע םה ללוכ ,םימימת םישנא םהב תומרל םיאמר ידיב ילכ םה וללה "תוהדזה״ה
ר שפאו ,םיימש־תנתמ ,ןורשכ והז .םירבדה תא השע ןקחש ךיא יתוא ןיינעמ אל
ע יגהל לוכי הז ,םייזי׳פה םייוסינהו היגולוכיספה ךא ;ןורשכה תא שטלל ןבומכ
? תוומ דע ? חצר דע ? עיגהל תוהדזה הלוכי ןכיה דע .םידרוסבאל
- ונמאב האנהה .יזי׳פ רצי אוהש הזיא קפסל אב אל ,תויונמאה לככ ,ןורטאיתה ,יתעדל
ל בא ,םישוחה תא תוקפסמ ןהש םנמא ןוכנ .הנושארו־שארב ,תילכש האנה איה תוי

ת א ההקמ ,םזילרוטאנל יוקיח אוהש רבד לכו ,הילשאה .חומל םירושק םישוחה
א למי ןקחשש ךכ לע דיפקהל לוכי יאמיב .תונמאה תרטמ תאז אל יתעדלו ,םישוחה
ה ז ירהו—לשמל ,ולש התה תא שחוב אוה הב הרוצה לע—םינטק םיטרפ ינימ לכ
.תעבוט הלוכ הינאה םייתניבו ןטק רוח הזיא קקפב םתוס היה וליאכ
? טכרב לש יפאה ןורטאיתהו רוכינה תועמשמ ךיניעב המ .ש
: טושפ אוה ןורקעה .יטרואית ןפואב הברה וב קסע טכרבש גשומ אוה רוכינה .ת
ם דא טילבהל הצרא םא .ותוא רכנל ,רחא ותושעל ךירצ ללכה ןמ רבד איצוהל ידכ
ם ינקחשה תא לכ־םדוק םירכנמ ןורטאיתב .םודא ומטח תא עבצא ,האמ ךותמ דהא
ת ויצאנוטניאב ,תוביסמב ,ןבל רופיאב ךכ םשל םישמתשמ :םישנאה ללכ ךותמ
, "גנוס״ה .ברקתהל תנמ־לע קחרתהל ,תוגייתסה רוציל ידכ — םירבדל תורז תוושמה
ידכ ,בושחתש ידכ ,חתפתתש ידכ םירבדה ךלהמ תא רבוש אוה .רוכינ יעצמא אוה םג
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ת ניחבב איה ףא ,"קיטספאלס״ה יטרסבש תוהדזהה־יא) .תילכשה האנהה תא רוציל
.רוכינ תארקנש תצלפמה לכ יהוז .(םיוסמ רוכינ
ם יעוריאה אל .יתמארדה ןורטאיתל דוגינב ,טכרב עבטש גשומ הז םג ,יפאה ןורטאיתה
ל ע ןהמ שיקהל רשפאש תולובא׳פה אלא יפאה ןורטאיתב םיניינעמה םה םיישיאה
ת א תרשל הדיקפתש הנוכמ יהוז .היצמרופניא רוסמל האב הרואפתה .םירחא םירבד
ר וסמל דעונש ןורטאית והז .דבלב "לאקול" וא הריווא תריציל יעצמא אלו ,ןקחשה
.רתויב הנהמהו רתויב הריהנה הרוצב ,לכש ילעב םישנאל תילכש היצמרופניא
? רחבנ להקל ןורטאית והז ,רמולכ .ש
, וז הניחבמ .תוארל אב אוה המ עדויה להקל .ןורטאית לש להקל ןורטאית והז .ת
ם ג .קוחרה חרזמה לש ןורטאיתה ןמ הברה טכרב עפשומ ,תורחא תובר תוניחבמכ
ה ניא םהלש תומלשהו ,םעוצקמ תא םיעדויה ,"הכאלמ־ילעב" םה םינקחשה םש
ת וארל אב אוהש שארמ עדוי להקהו ,"תוהדזה" לכ ןיא םש םג .קפסב תלטומ
, שי יכ ףא ,יתעדל ,םשמ אב רוכינה גשומ לכ .תואיצמ לש הילשא אלו ןורטאית
.לשמל ,הטרא׳לד הידמוקב ,יפוריאה ןורטאיתב םג תומוד תומגוד ,ןבומכ
 קר אל ונורטאיתב ךמתסמ אוה .ןיבהל ול רזוע םגו ,ולש להקה תנבה לע ךמוס טכרב
ר טיפ לש תויתדה תוכולהתה ירויצ ןוגכ ,תויסאלק תונומת לע ףא אלא "םייחה" לע
. "ריגה־לגעמ״ב ,היימוד לש ןידה ־יכרוע ירויצ וא ,"ואילילג״ב ופקתהש ,לגיורב
וכנה תויצאיצוסאה תא וררועי םהשו ,םיחוקל םירבדה ןיינמ עדוי להקהש חינמ אוה
ם ברקל ידכ תואוושה ךרועו ,תוגצהה לש תוינכתב תורוקמה לע עיבצמ םג אוה .תונ

.להקה לא
ה יינבה .תוינתלכש תונקסמל עיגהל הסנמה הדיחיה השעמל איה טכרב לש הטישה
י תעדל .הטושפ—רמולכ ,הרקיעמ תינכט איה הטישהו ,הרקיעמ תילנויצאר איה ולש
ה מיבה חטש ,לבגומה הגצהה ןמז :ותוהמו ועבט םצעמ ןורטאית תמלוהה הטישה יהוז

, תויתיצמתהו תוריהבה אישל הב עיגהל ךירצ .םילמס לש הפש םישרוד ,לבגומה
, "ה מ "ה אלו "ךיא "ה אוה ךכל ןושאר יאנת .יוטיבה תעשב תויטתסאה אישל
ה רצונ אל תונמאה .תורבדה תרשע תפטהב קפתסהל ןורטאיתה היה ךירצ ןכ אל םאש
.תונמאה תבהאל תכנחמ איה רתויה לכל .ךוניחהו תודימה ןוקית םשל
ך רתויב בושח תאז־לכב "המ״ה היה טכרב לצא .ש
ב ושחה אוה "המ״ה אל ךא .ותשלוח התיה וזו ,ןמזה לכ ותוא לכא והשמ .ןוכנ .ת
, תינוויה המארדב ברעמה־תוברתל היה יד ,בושח ןכותה היה וליא .רציש ןונגסה אלא
.קיפסמ היה דחא הזחמ וליפאש רשפא .לכה הב שיש
, הנושארה םלועה־תמחלממ עזעוז טכרב .םיבושח ול םיארנה םיאשונב הלתנ םדא לכ
. םיעדוי ונניא םמש תא וליפאש םישנא יפלא דוע וביגה והומכ ךא .הז לע ביגה אוהו
 רבח לכ .ושיב וקסע ולש "םינויסאפ״הש םושמ הקווד הבושח הניא ךאב לש הקיזומה
. ופיטה םלוכ .טכרב רמאש םירבד םתוא עיבה דיב טע ול היהש תילאמש הגלפמ
ם ירבדה תא ריהבהל ונוצרב םימהשכ ךא ,"ךיא״הו "המ״ה ןיב רשק ולצא היהש ןבומ
.םמעשמ היה הז .יקרוג יפל "םאה״ב ,לשמל ,ומכ .יתונמאה םכרע דבא ,םפוס דע
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ן ווכתהש םימיוסמה םירבדה ילב םג ראשיי טכרב רציש המש רובס ינא ,םוקמ־לכמ
. ןורטאיתה תא רמזית אוה .ןורטאיתב םירשעה האמה לש העפותה היה אוה .רמול
ך רע־הווש דיקפת היה תיתוזחה הקיטתסאלו הקיזומל .תועמשמ ולצא התיה הצובקל
ל כמ ,ולש "םיבכוכ״ה ןמ ,ולש תוירמאקה ןמ ןורטאיתה תא איצוה אוה .ויבגל
, םנמא .םהב ולפיט אל טעמכ הקיסאלקה זאמש םירבד הלאו—הלפתה הקיטנמורה
, והשמב הקל הארנכ הז םלצא ךא ,רוטאקסיפו דלוהריאמ םג הזב וקסע וינפל
ת ורזח ידי־לע םירבד "ריבסהל" הריתי הדיקשב םיתעל ,תויטסאבמובב םיתעל
.םהלש תיתאה תועמשמה לע תוזרפומ
ל יבשב םירשעה האמה לש ןורטאית רוציל ידכ ינכט יעצמא םושמ דלס אל טכרב
. ולש "םישוכה״ב הנד ןד אוה וירחא והשמ שדיחש דיחיה .םייטנגילטניא םישנא
ן ימ רצי אוה .ומצעב םייב אל ןורחאה הז יכ ףא—םיבצמ תריציב אלא טסקטב קר אל
ה זו ,ןונגס והז .תושחרתה ךותב תושחרתה .ןורטאית-ךותבךורטאית-ךותבךורטאית
.טסקטל רבעמ דמוע
ט כרב .תויונמאה ראשב ומכ ,יוטיב־תורוצ תתל תבייח איה ,יוטיב תנתונ הקינכטה
ו מכ ,ןיעל־םייולגה םירבדבש יפויה תא ,ןורטאיתה לש םזינכימה תא רואל איצוה
טאיתב םג תאז םישוע .רואה תורוקמו םיכסמה תכרעמ ,המיבה לעמ םייולתה םילבכה
.המיבה לע םינקחשה תא םירפאמ וליפא םש ,"יקובאק״ה ןור
? ןורטאיתב היצזילנויצארה תולובגל ץוחמ םיראשנה םימרוגה םה המ .ש
ם ירבדב היצלוקיפס יהוז .החסונ־רסח רבד איה תונמאה .םיילנויצאר־אלה םירבדה .ת
ך ירצ תועדה לכלש רבד לש ונולשכ לע דימת םיאלפתמו םירזוח ןכל .םיעדומ־אלה
ל ש ,הלבגימהו ,הנוכתה יהוז :םירבד לש םמויקב םישיגרמ םואתפ .חילצהל היה
ן יב רעפה ןטקש לככ .הנוכמה ןיבל םדאה לש הימיכה ןיב לדבהה הז .תונמאה
ט ושפ הז םימעפל ךא .תומלשל םיברקתמ ךכ ,ילנויצאר ןפואב ,האצותה ןיבל ןוצרה
.הרוק אל
" שורגב הריפוא" לע תונורחאה תורזחה תעשב יכ םירפסמ טכרב לש ןורטאיתב
ה יהת הגצההש רמאו ,טכרב לש םיקיתווה וירבחמ דחא ,רלזייא סנה רוטיזופמוקה אב
. הרוכבה ינפל "םיגנוס״ה בור תא איצוהל וצר בצמה תא ליצהל ידכ .ץורח ןולשכ
ן וכנ םנמא) ."וקבדנ" םה הריימרפב עתפלו ."םיקבדנ" םניא טושפ םירישהש וטילחה
ן אכו ,יטקנופארטנוק סחי הזיאב םיאצמנ םה ךא ,םירבד "רובשל" ודעונ םירישהש
, םיילנויצאר־יתלב םירבדל המגוד יהוז .(הז סחי רצונ אלש םתסהךמ םהל היה הארנ
.תרחא םה םואתפו ךכ םה םואתפש ,םיישובא־םתס
ל צא—ישיאה ןונגסה שוטשיט תא תמרוג "החנומ״ה לבמאסנאה תטיש ןיאה .ש
? לשמל ,הרואפתה־רייצ
ב לשל ליכשהש איה—הילע חכוותהל רשפאש ,הטישל ץוחמ—טכרב לש ותולדג .ת
. םינכדועמ דימת ויהש םיעצמאב שמתשהלו ןורטאיתה ךותב תויונמאה לכ תא דימת
ואפתה .הבוט הרואפת היהתש גאדו ,רתויב םימיאתמה םירוטיזופמוקה תא חקל אוה
רייצל עדי אל יכ ףא .ותא דחי ,םיכשוממ םייוסינו תוכורא תוחיש ירחא ורצונ תור
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, ויניעב ןח אצמ אל והשלכ דגב םא .רייצה תא תוחנהל עדי תאז־לכב ,דחא וק
- יתלב והשמ אוצמלו הפוקתל תונמאנה לע רתוול לגוסמ היה ,םייוסינה לכ רחאל
.הגצהל םיאתמ לבא יטנתוא
ר ובס ינא .וטוא ואיתו רהנ רפסק ויה זא ותא ודבעש םיעודיה הרואפתה־ירייצ ינש
ל ש תויחנהה תא ולביקש יפ־לע־ףא ,םהלשמ ןונגס לע רומשל וחילצה םהינשש
א ל םא—יהשלכ הרואפת רייצ םהינשמ ימ ןיחבהל ילע השקי אלש רובס ינא .טכרב
א וה יאמיבהו ,לכה תולככ ירחא ,"החנומ" תויהל לבמאסנאה לע .שארמ תאז עדא
ע די לעב תויהל בייח לבמאסנאב טרפ לכ ךא .ןורטאיתב רתיה־תויוכז לעב שיאה
ם גו טכרב לש תוזחמ המכ םייב ףא רהנ רפסק :בגא .ןורטאיתל יפיצפס ,בר ינכט
.(לייו טרוק לש הקיזומ םע) ומצעב הריפוא בתכ

ת יהשש הפוקתב םירחא םירבחמ לש תוזחמ םג ולש ןורטאיתב טכרב גיצה םאה .ש
י ונורטאיתב
ל כש רמא טכרב לבא ,ריפסקש לש תוזחמ םג ,םירבד ינימ לכ וגיצה ללכ־ךרדב .ת
ה גיצמה ה ק ה ל ל ו ןורטאיתה לש וקל ומיאתהל ךירצש ,ינרדומ דוביע שרוד רבד

י נפמ יקסבורטסוא לש לפת הזחמ הזיא זא וגיצה .ריפסקש גצוה אל ינמזב .ותוא
ם ש םישוע ויה םעפ־ידמ .העווז התיה תאז .ותוא םייבל התצר ץיברוה הקיל׳גנאש
ה תואב הינמרג־חרזמ לש ךוניחה־רש .םימויא םייסור תוזחמ ינימ לכ—תויוטש
ו תוא וגיצה ."ףרוחה ברק" םשב דרגנילאטס לע הזחמ בתכ ,רכב סנאהוי ,הפוקת
ה קיזומ התיהו ,גלשו חור ושע ,המיבה לע םיקנט ולעה .ירמגל יטסילרוטאנ טרס ומכ
.ירמגל רקע לבא םלשומ היה לכה—רלזייה סנה לש תירנגאו־ודבספ
? תיטילופ תורמ לביק טכרב םאה .ש
א ל ךוניחה ־רשל םג .היגולואידיא הברה סינכהל השרה אל ,קזח היה דוע לכ .ת
ה ברה רביד אל אוה .ולש הזחמה תא גיצהל תואינש הזמ ץוח ,הברה ברעתהל חינה
־ואידיא תורמ לש םיניינעב תויעמשמ־וד תורעה ריעמ היה םעפ־ידמ קרו ,הז אשונב
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ת גצהל ליבקמב "םוטאה תכורעת" ןורטאיתה לש הייאו׳פב ךורעל ודמא םעפ .תיגול
י מיטיגל הז ןיאש רמא טכרב .יחרזמ קשנו יברעמ קשנ םש גיצהל וצר ."ואילילג"
ק שנמ רתוי תוריל ביטימ ברעמל חרזממ ןווכמה קשנהש חיכוה אל שיאש םושמ"
."חרזמל ברעממ ןווכמה
־ דע ףדרנ היה ותעשב .רבד לש ופוסב ,ומצע טכרב תא התפל ואילילג לש המלידה
י תייה ול .תינרוחא הברה רוזחל ךירצ הינמרג־חרזמל וסחי תא ןיבהל ידכ .ראווצ

ה יה הז .טסינומוק ךפוה יתייה ינא םגש יאדוול־בורק ,30־ה תונשב הינמרגב יח ינא
ת וארונה תוכמה תחא .םזיצאנל תודגנתה לש תקהבומה הרוצהו זא לש "ןוט ןוב״ה
ר סוח איה ,הלאמש תינוציק הרוצב ותוא הריבעהש ,יברעמה םלועב טכרב לש
ם ע "ואילילג" תא הלעה אוהו "שורגב הריפוא" תא םש ועציב .הקירמאב ותחלצה

ן וטולש המדנ לבא .(דאמ בוט היה הזו ,מ״מ 16־ב טרסה תא יתיאר) ןוטול סלרא׳צ

ו ב עגפ הז רבד .תויטסינומוק־יטנאה תוריקחה ימיב טכרבמ וקחרתה םירבח המכ דועו
ץ יר׳פ ידיב םיובש ,"םיתמ םיניילת םג" םשב טירסת םג טכרב בתכ דווילוהב .דאמ
א ל טכרב .דירדייה לע יצאנ־יטנא טרס היה הז .רלזייא סנה לש הקיזומ םע ,גנאל
, דווילוה לע רישב רמא רמול ול היהש המ לכ םצעב ,הקירמא לע הברה רביד
."ילש םירקשה ןמ רוכמל הוקתב רותב דמוע ינא רקוב ־רקוב" :םילמב ליחתמה
ה יהש ,(רוטיזופמוקה לש ויחא) רלזייא דראהרג אב םשלו ,ץייושל רבע הקירמאמ
ט כרבל עיצה אוה .םימי םתואב הלש "ישילשה שיאה״ו הגלפמה לש ןקיטרואיתה
, ותדלומ־ריעל רוזחל הצר ,השעמל .רזח טכרב .הינמרגרדרזמב ןורטאית םיקהל
.ןוישר ול ונתנ אל םיאקירמאה ךא ,גרובסגואא

? ךירעה טכרבש ןורטאיתה ישנא ויה ימ .ש
ר פסק םג .יצאנ ךפהשכ ונממ בזכאתה ךא ,הגרואיג ךירנייה תא ךירעה אוה .ת
ט כרב רזח תאז־לכב .הב דבעו הינמרגב המחלמה ימיב ראשנ ,רעונמ־ורבח ,רהג
ם יטרבקב עיפוהש ןקימוק ,ןיטנלאו תא םג דאמ ךירעה אוה .ןורטאיתל ותוא לביקו

ת א םג ,הברה ונממ דמל יכ ןעטו ,ותעשב ,ותא דחי עיפוה טכרב .20־ה תונשמ
ב תכ "הינשה םלועה־תמחלמב קייוש" תא .דאמ ךירעה ןילפ׳צ תא םג .רוכינה
־ ברעמב דבעש ,רוטאקסיפ תא םג ךירעה אוה .(רשק םהיניב היה הקירמאב) וליבשב
, לעופה לא אצי אל רבדה ךא ,ולש ןורטאיתב םייבל ותוא ןימזה ףאו ,הינמרג

.המ־םושמ
? םלועב םירחא םינורטאיתב טכרב גצומ דציכ .ש
א ל ,ןחלופה ףא לע .40־ה תונשב טכרב ןחלופ לחה תויסקס־ולגנאה תוצראב .ת
, ותוא הלכיע אל תפרצ םג .יטכרב הזחמ לש הגצה םוש םויה דע הילגנאב החילצה
ו רטאית ולוקיפ״ה גיצה הילטיאב קר .עורג היה ולשמ םש יתיארש המ לכ ..יתעדל
ם ה .םיקלטיאל האיכ ,ירמגל הנוש השיגב ,האלפנ "שורגב הריפוא" "ונאלימ הד
, הטרא׳לד הידמוק וא הקסץלפא׳צ ןימ ושע ,ןמורהו הזחמה ,טרסה תא ובבריע
ך רעב איה םהלש המרה) ידמל ינוניב ןפואב טכרב וגיצה דנלוהב .ןיוצמ רבד לבקתהו

םתס ילוא ? טכרב גיצהל ולא תוצראב וחילצה אל עודמ .(ונלש ןורטאיתה תמרכ
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י תמגוד תויהל רוסא .תוירואית יפל דובעל וסינ ילואו ,ןורשכ רסוחב תאז ושע
.וק־רסח ןורטאיתב ןונגס קיתעהל רשפא־יא הארנכ .הלא םירבדב
? ץראב טכרב תוזחמל השיגב ףלוסמ ,ךתעדל ,המו .ש
ל געמ״ב .לבמאסנאל בל ־תמושת לכ ןיא ,תישאר .ןינבה תרוצ לכ ,השיגה לכ .ת
ת ירקמ התארנ הדמעהה לכ .בר־ברע םביבסו—"םיבכוכ" ינש המיבה לע ויה "ריגה
ה יה הז ,התנוש הקיזומה םג ,ןונגיס םוש ,הלובאפ לש קחשמה ןאכ היה אל .דאמ
ל געמ" .דלי הצמיאש תחא לש תיטרפ המארד ןיעכ הארנו ,טלחומ םזילרוטאנ טעמכ
ף וסבל תחמוצ ןהמש ,תוליבקמ תויושחרתה יתש וב שי :רזומ הזחמ אוה "ריגה
ה טריפוא ,תיחטש היצטרפרטניא התיה תאז .ןהיניב רשק היה אל ןאכ .תישילשה
.דאמ םיבוט תמאב—םיבוט םיטסילוס ינש םע תילאיצניבורפ
. ומיאתה אל םיישארה םינקחשה וליפא .רתוי דוע עורג בצמה היה תורחא תוגצהב
־ יא תייעב לע ךא ,תוינומהה תונומתה תא תונבל ילוא ביטימ היה רתוי בוט יאמיב
.רבגתמ יאמיב םוש היה אל םינקחשה לש המאתהה
א צמש תורוקמה ןמ והשמ ,תירבעמ והשמ ול םגרתאש טכרב ינממ שקיב םעפ ,בגא
ש פנה״ב ,תירבעבש ול יתרפיס .ויתוזחמ ימוגרת לע החישל ונעגה הזמ .רפס הזיאב
ל אש אוה .(העבש קר רוקמב) םיליפ רשע־השולש רישב שי ,"ןאו׳צסמ הבוטה
ע יפוהשכ .םימוגרת ןינעל והשמ דועו .םיליפ רשע־השולש ויהיש רתוי בוט הז סא
־ ריש ןימ ,םיוסמ ריש וינפל וארק תויאקירמא־יטנא תולועפל הריקחה־תדעו יגפל
י תבתכ לבא ,עדוי ינניא" :הנע אוה ״? הז תא תבתכ התא״ :ולאשו ,םזינומוקל ללה
."תינמרגב המוד תרתוכ לעב ריש
י ץראב ןורטאיתב יוקל ,ךתעדל ,המ .ש
ה לועפ־ףותיש אוה ןורטאית .קיר ללחב רצונ וניא ןורטאית .וק ול ןיא ,תישאר .ת
ם עט־ןינא היהיש להקמ שורדל רשפא־יא .םיליעפ תוחוכ ןיבל םיליבס םיפוצ ןיב
ו מע םיכסהל רשפאש ,יתונמא וא ,יטילופ וק הז היהיו—םיוסמ וק ןורטאיתל ןיא םא
ת ויהל לוכי וניא ןורטאיתו .ונניא רבדה ןאכ .םיוסמ םעט לש המר תוחפל וא ,אל וא
להק ןיא .הזאר׳פ יהוז .עורג להקב ןאכ םיקידצמ וקה רסוח תא .הזמ־תצקו־הזמ־תצק
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ש טיק גיצמש ןורטאיתמ שורדל רשפא־יאש ומכ .םיעורג םילייח ןיאש םשכ ,עורג
ת א לבקיש ולש להקה ןמ שורדל רשפא־יא ךכ ,בוט והשמ םואתפ השעיש הנשה לכ
.ןורטאיתב םיסנ ןיא .םואתפ־עתפל בוטה רבדה
ו ניא ןורטאית .רוביצ־יגקסע אלו עוצקמ־ישגא יושע ןורטאיתש רורב תויהל ךירצ
. ןותחת תיבו ןוילע תיב ,םיצל-בשומ ,םינקז־בשומ לש היצניבמוק וניאו דסומ
ן ורטאיתב .ןורטאיתב הנובה םרוגה וניא הז ךא ,שי םנמא ,םיבוט םינקחש ,"בוט רמוח"
ן יא ןאכ .רשפאה לככ םימלשומ תויהל םימרוגה לכ םיבייח לבמאסנא לש תונמאכ
ם ירוטארטסינימדאל חינהל רוסא .שוטילה תא תתל ,תינכתה תא ביכרהל לוכיה שיא
.הלהנהב תבשל םילכסותמ םינקחשל רוסאו ,תועד עיבהלו תורזחל סנכיהל
ם יחקול .שממ ןורטאיתב םיקסוע םניאש םישנא ידמ רתוי שי ןורטאיתה ביבס
ה ביס םוש ןיא ."תורוטל׳ח" םישוע םלוכ .ןורטאית“ישנא םניאש םיאקיזומו םינרואפת
ר שק ילב ,ומצע תוכזב עודי רייצ אוה הרואפתה תא רייצמש ימש ךכב תואגתהל
, ןורטאית ישנא תויהל םיכירצ הלא לכ .ןאכ ראפתהל םיגהונש ומכ ,ןורטאיתל
.לבמאסנאהמ קלח
1 ץראב ןורטאיתה תא אירבהל יושע ,ךתעדל ,המו .ש
ה לטבא תויהל הכירצ .םינורטאית השימחל קוקז וניא םינוילימ ינש לש רוורפ .ת
ת יטקלאיד תוחתפתה יהוז ,ןורטאיתבש הרוטקנוינוקב ,ונלצא הרוקש המ .ןורטאיתב
ק זחומ תויהל בייח אוהו ,דחא ןורטאית תויהל ךירצ .םימרוגה ראש תוחתפתהל סחיב
ע ודי יכ ,יתכלממ דסומ ידי־לע תקזחומ תויהל תונמאה הכירצ םויכ .הנידמה ידי־לע
 הזה ארונה רבדל םוקמ שי ןאכו ."עיתרמ קשנ" לכמ תוחפ אל בוט קשנ איהש
ה יהתש ,קוסעל לוכי אוהש המב קוסעי םדא לכש חיטביש ,"תוחומ־תווצ" ול םיארוקש
.תלוכיהו ןוצרה ןיב היצרופורפ
ם יחלשמ אל םג ונחנא .םיירוקמ תוזחמ ןיאשכ םיירוקמ תוזחמ תולעהל ךרוצ ןיאו

.חריל םיליט
(ינדמל הילד :ןויאר)



רואטמה :טאמנריד ךידדידפ
תוכרעמ יתשב הידמוק

דלפנדוק הנדע :תידבע

םיפתתתשמה

עשיה־ליח ישנא ,םירטוש ,םיל״ומ ,םירקבמ

ןהוכ ץול לאונמע
ן לבק לודגה ם ייה ו מ
 חתנמ רטאלש רוסיפורפ
םיקסע־תשא ןזמונ ׳בג
תיבה־ןכוס רזואלג

ע שיה״ליחמ ילדירפ רויאמ
הרטשמ״חקפמ טורפאש

ל בונ־סרפ לעב רטיווש גנאגפלוו
ותשא הגלוא
ונב ןחוי

ולש ל״ומה הפוק לראק
ן יטינומ לעב רקבמ ןגרואיג ךירדירפ
רייצ רדנאוושנפינ וגוה
ותשא הטסוגוא

ם ירוגמ־יניינב םיארנ וירוחאמ ♦הובגו רצ ןולח ,לאמשמ ,המיבה ינוכריב •טהורמ היילטא
י צחו־שמח :העשה ,קיעמו דבכ םוחה ,הנשב רתויב ךוראה םויה ,ץיק •םיימש ,םילודג
, עכושמ רהוצל תחתמ ךוכה ךותב ,הבגומ ךוכ ןיעמ ,עצמאב המיבה יתכריב •םיירהצה־רחא
ך וכל ןימימ •רכו םילכ ,םילוחכמ ,םיעבצ םע זגרא ,ךוכה םינפב ,וירוחאמ •םירייצ־ןכ
• הרצו ההובג איה ףא ,האיצילו הסינכל דיחיה חתפה רמולכ ,הדיחיה תלדה תאצמנ

, םינפלמ ילאמשה הצקב •תילולפאב םש־יא םלענ והצקו רדחה לש וללח קימעמ הזמ האלה
, הטימ ינמיה ריקה דיל •םוריע־תנומת היולת הילעמ ,הנשי הדיש ,ילאמשה ריקה דיל
י רוחאמ ,םינשי תואסיכ ינש הזמו הזמ היתושארמל ,המיבה הצקל ליבקמב תדמועה
• ביבסמ תוחנומו תויולת תורחא םוריע־תונומת •תפסונ םוריע־תנומתו דוגרפ הטימה
ל צפתמה ,ותרוצב ינוימד הבורא־רוניצ םע ,לושיב־תריכ םג שמשמה לזרב־רונת—ךוותב
• וב םלענ אוהש דע ינמיה ידדצה ריקב םידחא םיפיקע־ילוקיע ירחא הלועו רונתה לעמ
, תדמוע ,לאמשמ םינפל רונתה דיל •םילותיח םהילע םייולתש ,םילבח רדחב םיחותמ ןכ
, תצק םוקע ,ןשי לוגע ןחלוש הירוחאמ ,הביצי־יתלב הנשי הסרוכ ,ריקה יפלכ התנעשמ
ר ייצמו רדנאוושנפינ רייצה החותפ תנותכב דמוע רויצה־ןכ דיל •אסיכ וירוחאמו

ת דמוע ,להקה לא הבג ,רונתל הטימה ןיב •ויפב ול העוקת הירגיסשכ םוריע־תנומת
םצעב האפק וליאכ ,הלודג תבגמ םע ,ותשא ,רדנאוושנפינ הטסוגוא המורע

•הבג בוגינ
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(תלדב השיקנ)

.אובי :רדנאוושנפינ
ם וחה ףא לע ,הרקי התפ שובל .חלוגמ־יתלב .רטיורש סנכנ .תחתפנ תלדה)
ת ורנ ינש ול םיעוקת תילאמשה ועורז תחת .תושודג תודווזמ יתש אשונ .דבכה
(רייצל ףיסומ רדנאוושנפינ .בל־םושב ויתוביבס לע טיבמ אוה .םילודג

(הבושת ןיא) ?השקבב—ןכ :רדבאוושנפינ
ל א ויניע שטולו רוחאל ףוס־ףוס הנפנ) .הטסוגוא ,טקשב ידמע :רדנאוושנפינ

(רטיווש
...התא ...אלה הז לבא :ר ד נ א ו ו ש נ פ י נ

(רדחה תא תינש ןחוב) .רטיווש גנאגפלוו .ינא הז ,ןכ :רטיווש
.הנתשה אל רבד םוש :ר ט י ו ו ש
ה כובמ בורב ךילשמ) ...לבא ,יל חלס—רמול יתיצר—אלה התא לבא .יל חלס :פינ

(ולענב התוא ךעממו הפצירה לע הירגיסה לדב תא
.רמול תיצר ,תמאהדכלועל ךרדב רבכ ינא :ר ט י ו ו ש
—רטיווש רמ לבא :םינ
— תורנה תא ינממ תחקל ךבוטב ליאות ילוא .ןוכנ הז ירה .לבא ילב :ר ט י ו ו ש

( לוגעה ןחלושה לע םתוא חינמו תורנה תא ונממ לטונ) .רטיווש רמ ,ןבומכ :םינ
—תודווזמה :םיב
— זעת לא :ר ט יו ו ש
.רטיווש רמ ,החילס :פינ
ה יה אל םינש הז ,דאמ האנ םעפה ץיקה ? ןולחה תא רוגסל ליאות ילוא :ר ט י ו ו ש

.רוקמ דעור ינא לבא ,הנשב רתויב ךוראה םויה םג םויהו ,הזכ ץיק ונל
(ןולחה תא רגוס) .דימ ,רטיווש רמ ,וילאמ ןבומ :פ י נ

ר טיווש רמ לבונ־סרפ לעב .בל־יטיטרמ םירואית םיאלמ םינותעה :רטירוש
ל עב ,ןצמחה־להוא תחת רטיווש רמ לבונ־סרפ לעב .יווד־שרע לע םילוחה־תיבב
* תטימ לע רטיווש רמ לבונ־סרפ לעב ,םיחותינהךחלוש לע רטיווש רמ לבונ־םרפ
יינעתהה דקומ הכפה יתסיסג ,ימלוע םוסריפל התכז יתלחמ .קומע ןופליעב וילח
 ירוביצה סובוטואה לע יתילע .יתחרבו ילגר יתאשנ ינא לבא .תירוביצה תונ

ן יב יתבשי .ךכב ןיחבה אל שיא .ןאכ יננהו—םילוחהדויב ינפל רצענש ןושארה
(דדונתמ) .יתוא ההיז אל שיאו סובוטואה יעסונ

—ץמאמה .תבשל ילע :ר ט י ו ו ש
יל השרת :פינ
ר צענ ךא הסרוכה לא ויתודווזמב שגינ) .ססוגב עוגנל רוסא .םיידי ילב :רטיוו ש

(השאב וטבמ ץעונו
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ד מוע אוה רתויה לכל תודחא תוקד דועבש עדוי םדא .רזומ תמאב :ר ט יו ו ש
ם ייכרי האור ,המורע השא לומ ומצע אצומ אוה םואתפו ותמשנ תא איצוהל
—םיבוהז םיידשו הבוהז םרכ ,תובוהז

.יתשא :פ י נ
.הזכ ףוג םעפ דוע קבחל ,בוטה ילא .הפי השא :ר ט י ו ו ש
(ןימימ המיבה יתכריב ,דוגרפה ירוחאמ תמלענ איה) .ישבלתה ,הטסוגוא :םינ
ז  ךמש המ ,בגא—רקיה ידידי ,ערמדביכש לש םיעותעת־תויזה ולא :ר ט י ו ו ש
.רדנאוושנפינ וגוה ,רדנאוושבפינ :םינ
ב וש לכתסמו רונתה דצב תודווזמה תא דימעמ) .יתעמש אל םעפ ףא :ר ט יוו ש

(ביבסמ
ך ב־רחא .רייצ ינא םג יתייה זאו ןאכ יתררוגתה הנש םיעברא ינפל :רטיווש

(הסרוכב בשוי) .בותכל יתלחתהו הזה רונתב יתונומת תא יתפרש
(רוחריח לוק טלופ) .תעלוצ הסרוכ התוא ןיידע :ר ט י ו ו ש
—רטיווש רמ (הלהבב) :פ י נ

(הללק עילבמ רדנאוושנפינ) .יתעש העיגה :ר ט י ו ו ש
.ויתובא לא ףסאנ םדאשכ יגארט רבד םוש הזב ןיא :ר ט י ו ו ש
!םימ !הטסוגוא :פ י נ

.ונירחאמ היהי לכהו עגר דוע :ר ט י ו ו ש
.רטיווש רמ ,םילוחה־תיבל רוזחל ךירצ תייה :םינ
(קומע םשנתמ) .תויוטש :ר ט יוו ש
.הילטאה תא רוכשל הצור ינא ,עמש :ר ט י ו ו ש
?הילטאהתא :םינ
.ןאכ תומל הצור יתייה .העש יצחל :ר ט י ו ו ש
?ןאכ :םינ
.ןאכל יתאב ךכ םשל ירהו ,תוחורה־לכל :ר ט י ו ו ש

(םימ סוכ הדיבו תסנכנ ,השובל ,הטסוגוא)

.רטיווש רמ ,השקבב ,םימ :ה ט ם ו ג ו א
(ויניע הב ץעונ) .אל םעפ ףא .םימ התוש אל ינא :ר ט י ו ו ש
ך ל ארקא םא ילע יסעכת .השובל תאשכ םג—דאמ תכשומ הבקנ תא :ר ט י ו ו ש

?הטסוגוא טושפ
.בר ןוצרב .רטיווש רמ ,השקבב :ה ט ס ו ג ו א
ר מוא יגאש יל יחלס .יתבוהאל ךתוא השוע יתייה ,ססוג יתייה אלול :ר ט יו ו ש

—חצנה ינפ חכונ ,התעש אלא ,תאז
.רטיווש רמ ,ןבומכ :ה ט ס ו ג ו א

ק סע הז תומל ,רדנאוושנפינ ,עמש—השוחת לכ ודביא רבכ ילגר הנה :רטיווש
לענה םירוצעמה ,ךשארב תוצצה ולאה תובשחמה .ךמצעב הארתו הסנת .עגשמ
עירפהל הצור ינניא וישכע לבא .ריבכ שממ .ךל תולגתמה תותימאה ,םואתפ םימ
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ב חות) .יתיווג תא ןאכ ואצמת ורזחתשכו ידבל העש עבר יתוא ובזיע .דוע םכל

(רדנאוושנפינל וטישומו ףסכ־רטש ףלוש ,הןרפה־ליעמ ךותל ודי
.האמ :רטיווש
.רטיווש רמ ,תודותרבור :םינ
? המ ,הטורפ ילב :ר ט י ו ו ש
—יתונמא ןכפהמ רותב ירה ,רתוי וא תוחפ :פ י ב

י דכ ףרוטמ תויהל ךירצ .דורו היה אל יבצמ םג הזה הילטאב יתרגשכ :ר ט י ו ו ש
ת ויהל טילחמו תואטורגל ולוחכמ תא קרוזה ,ןורשכ רסח רייצל יארשא תתל
, רדנאוושנפינ ,לכונכ גוהנל ,תוכלכולמ תולובחת ינימ לכב רזעיהל יתצלאנ .רפוס
(הןרפה־ליעמ תא חתופ) .יכרד תא יל סלפל ידכ

.םושנל יל השק !ריווא :ר ט י ו ו ש
—םילוחה־תיבל עידואש בטומ תאז־לכב ילוא :פ י נ

—הטימב בכשל ילע :ר ט י ו ו ש
—םישדח םינידס איבא .רטיווש רמ ,םיעצמה תא ףילחא :ה ט ס ו ג ו א
. ךפוג םוחמ ןיידע םימח םה ,הטסוגוא ,ךלש םינידסב תומא ?המ םשל :ר ט יוו ש

(ןחלושה לע ףסונ ףסכ רטש חינמ .וילגר לע םק)
. בל־בחר השענ אוה תומה לומ ןיעבךיע דמוע םדאש העשב .האמ דוע :ר ט י ו ו ש

ו ילגר ,הליל־תנותכב דמוע ,הסרוכה לע ותוא חינמ ,הןרפה־ליעמ תא טשופ)
(תושובח

, רתוי אלו תודחא תוקד דוע לש ןינע יאדו הז .בכוש ינא ,ןכבו :ר ט י ו ו ש
(ול עייסל תשקבמ הטסוגוא)

ו השמ לע בושחל הצור יתייה םינורחאה ייח יעגרב .הטסוגוא ,יל יחינה :ר ט י ו ו ש
.הפי הבקנמ רתוי יתוהמ

(הטימה לא וטאל עסופ)
(הטימה לע ערתשמ) .םולכ־אל לע בושחל הצור יתייה :ר ט יוו ש

(עינ אלל בכוש) .לודחלו גומיהל ,םימודמידב לולצל טושפ :רטיווש
ן יידע ונשי הכימשב םג .לזרב ומכ קזח ןרזמ ותוא ןיידע j הנשיה יתטימ :ר ט י ו ו ש

!הטסוגוא .הנוויכ תא התניש אל וז הסואמ ןותלקע־תבורא םגו ,יאלט ותוא
? רטיווש רמ ,ןכ :ה ט ס ו ג ו א
!יתואיסכ :ר ט יו ו ש
(ותוא הסכמ) .רטיווש רמ ,השקבב :הטסוגוא
ל בא ,תושעל המ .ןאכ םתוא דמעהו ,רדנאוושנפינ ,תורנה תא חק :רטיווש

ר שאכ .ןינעל ךייש טושפ הז—•תויגיגח תצק בייחמ הז ,םלועה ןמ קלתסמ םדאשכ
.םייטנמור םואתפ םישענ ונלוכ ,הנורחאה ונתעש העיגמ

( הטימה ידצ ינשמ םינשיה תואסיכה לע תורנה תא ביצמ) .רטיווש רמ ,ןוצרב :פ י נ
.קילדהל :ר ט יו ו ש
(תורנה תא קילדמ) .רטיווש רמ ,דימ :פינ
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.הטסוגוא ,תונוליווה תא רוגסל :ר ט י ו ו ש
ה ילטאה יורש התע .םירוחשה תונוליווה תא תרגוס) .רטיווש רמ ,ןכ :הטסוגוא

(רוא םיציפמ םיקלודה תורנה קר .הלפאב
? הצורמ התא .רטיווש רמ ,רדסב :סיג

.ןכ :רטיווש
.דלומה״גחב ומכ טעמכ הז :ה ט ס ו ג ו א

ב כוש רטיווש .הממד .בל־תנווכו תודחיתה לש החונתב םידמוע ותשאו רייצה)
(וילע םינכרנ םינשה .עינ אלל

— וגוה :ה ט ס ו ג ו א
?ןכ :סינ
.םושנל לדח אוה :ה ט ם ו ג ו א
!ונרמג :סינ
ז מיהולא־לא :הטסוגוא
. יפוסו טלחומ ןפואב :םינ

? וישכעהמו :הטסוגוא
.עדויינניא :פינ
— תיבהךכוסל אורקל יאדכ ילוא :הטס וגו א
!לזאזעל ,שיב בצמ :םינ

(הממד)
— וגוה :הטסוגוא
?  הטסוגוא ,שי המ :פ י נ
. םייניעה תא חקפ אוה :ה ט ם ו ג ו א
.דשה ותוא חקי :פ י נ
ץ וחמ רבד םוש רייצמ התא ןיאה .םוריעדוונומת לכה (ישירח לוקב) :ר ט י ו ו ש

? המורעה ךתשאל
.רטיווש רמ ,םייחה תא רייצמ ינא :פ י נ
?  םייחה תא רייצל ללכב רשפא םאה .רדנאוושנפינ ,חס התא המ :ר ט י ו ו ש

(הכובמ)
.וכל,ןכבו :ר ט יו ו ש
. תומואתה תא הפמ איצוא קר .רטיווש רמ ,דימ :ה ט ס ו ג ו א

?תומואת :רטיווש
.םישדח השש תונב .הטירו המריא :ה ט ס ו ג ו א
.יל תועירפמ ןניא .ןתוא יריאשה :ר ט י ו ו ש
— םילותיחה לבא :ה ט ס ו ג וא

. יל םיעירפמ םניא םה םג :רטיורש
— םהמ ףטפטמ דוע :ה ט ס ו ג ו א

.בושחאל :רטיווש
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.הטסוגוא ,יאדווב :סינ
(הכובמב תקתתשמ)—רטיווש רמ :ה ט ס ו ג ו א
.תלדה ינפל ינא—יל קוקז היהת םא :ה ט ס ו ג ו א
ל א םינופ םינשה .הדירפל ןויפרב הל ףנפנמ) .הטסוגוא ,הפי השא תא :ר ט יוו ש

(תלדה
.רדנאוושנפינ :רטיווש
? רטיווש רמ ,ןכ :םינ
.דחא יגלב רטסינימ יל ריכזמ התא :ר ט י ו ו ש
.רטיווש רמ ,ןכ (לבלובמ) :םינ

ת ושורפ וידי ,עינ אלל בכוש אוה .ודבל ראשנ רטיווש .הילטאה תא םיבזוע םינשה
ח תופ ,הטימה ןמ םואתפ דרוי אוה םייח קבש יכ רבכ םירובס רשאכו ,םינפל ול
ב וחתל ליחתמו רונתה ינפל ותנתוכב ערוכ אוה תאז רחאל .תודווזמה יתשמ תחא
, הביבח תוזח לעב ,ץול ןהוכה המישנ ־ספאב עיפומ .הדווזמה ןכות תא וכותל
ם ידגב שובל ,בהז־יפקשמ ביכרמ ,לד ופוג־הנבמ ,םיעברא ןב אוה .טעמכ תיתודלי
(הרותית־תבחר הרוחש תעבגמ תילאמשה ודיב קיזחמ ,םיהכ

!םירידא םיהולא !רטיווש רמ :ץ ו ל ן ה ו כ ה
!הצוחה :ר ט יו ו ש
!תואבצ־יהולאל ללהו־חבש :ץול
.םיקוספ םושל קוקז ינניא :ר ט י ו ו ש
!יחהתא :ץול
!םיתש־תח׳ ,ףדנתה :ר ט י ו ו ש
.םילוחהדויבמ רשי אבו סובוקעי תליהקמ ץול לאונמע ןהוכה ינא :ץ ו ל

(רונתב שא קילדמ) .תומשנ־העורל קוקז ינניא :רטיווש
.ךתטימ לא יתוא הקיעזה ךתייער :ץ ו ל
.הנממ תופצל היה רשפאש המ קוידב הז :ר ט י ו ו ש
ן יאש טושפ ןהוכ ינאו ,ימלוע םש לעב ,לוגד רפוס התא .ךובנ תמאב יתייה :ץ ו ל

.תינרדומה תורפסל םירשק םוש ול
(רונתב טטחמ) .ןיוצמ רעוב הז :ר ט יו ו ש
-ךל רוזעל יל השרת :ץ ר ל
—תוריינה תא יל שיגהל ליאות םא :ר ט י ו ו ש
ת א ול שיגמו הפצירה לע אוה ףא ערוכ ,ןחלושה לע ותעבגמ םש) .בל־ץפחב :ץו ל

(הדווזמה ןותמ תוריינה
: םיעשת .םמ םיליהת־רומזמ יתרמא ינאו הרכה־רסוחמ ךתטימב לטומ תייה :ץ ו ל

."רודו רודב ונל תייה התא ןועמ ינודא"
.ןיוצמ רעוב הז .רדסב רורויאה :ר ט י ו ו ש
."םדא״ינב ובוש רמאתו אכד־דע שונא בשת :לא התא םלוע דע םלועמ״ :ץ ו ל
—תטהלתמ שאה ךיא תוארל גונעת :ר ט י ו ו ש



93רואטמה

( הטסוגוא הציצמ תלדל דעבמ .וינפ לעמ העיזה תא החומ) .דאמ םח ןאכ השענ :ץ ר ל
?רטיוושרמ :הטסוגוא
.יח ןיידע יבא :ר ט י ו ו ש
(תמלענ) .רטיווש רמ ׳ןכ :ה ט ס ו ג ו א
—ךישמנ ,ןכבו :ר ט י ו ו ש
.השקבב (תוריינ שיגמ) :ץו ל
—יתובקע לע תולעל תחלצה ךיא אלפתמ קר ינא :ר ט י ו ו ש
ך תנווכ לע תרביד תחדק־ימודמידב יורש ךתויהב .תישארה תוחאל תודוה :ץול

(םואתפ םהדנ) .ךלש ןשיה הילטאל תשגל
—רטיווש רמ :ץול
?ןכ :ר ט י ו ו ש
—ןאכ ונחנאש ,ףםכ*ירטש הלא—הלא—אלה הלא לבא :ץול
?המ זא :ר ט יו ו ש
-ףלא לש תורטש :ץ ו ל
.רורב :ר ט י וו ש
.םוצעןוה :ץול

.יצחוךוילימ :רטיווש
—ו ןוילימ (םהדנ) :ץו ל
.הביתכמ יתחוורה הז לכ .יצח :ר ט י ו ו ש
-ךלש םישרויה ,רטיווש רמ ,ךלש םישרויה לבא .יצחו־ןוילימ :ץ ו ל
.יל תפכיא אל :ר ט יוו ש
: הזכ םוצע םוכסב תושעל רשפאש המ בשוח ינאשכ .תופעותךוה הז ירה :ץול

—הז לכ תא ףרושו ךלוה התאו—תוינמחר תויחא רישכהל ,םיכרצנ םידלי ןיזהל
.רפאו־רפעל :ר ט יו ו ש
—םניחדופשיא־ןרק ןעמל ,ףלא לש דחא רטש קר יל היה וליא :ץ ו ל
.ןובשחב אב אל :ר ט י ו ו ש
—םימלסומ תלצהל ירנויסימה דסומה ןעמל וא :ץ ו ל
י לבו הזה הילטאב יתייחשכ הטורפ ילב יתייה .אל ןפואו־םינפ־םושב :ר ט יו ו ש

(ףסכ־ירטשב רונתה תא קיסהל ףיסומ) .וב תומל הצור ינא הטורפ
? התא (וילגר לע םק) ? תומל :ץ ו ל
.יחור תא חפאו יל בכשא ןשעב הלעי ינוה לכש ירחא :ר ט י ו ו ש
— התא ,ךחור תא תחפל לכות דוע הז ךיא ,רטיווש רמ ,ךממ השקבב לבא :ץ ו ל

.רטיווש רמ ,ונתאמ תכלה רבכ אלה ,התא
(ץול לא ויניע שטול) ?יתכלה :ר ט יו ו ש
ך יניע תא תמצעו ךפוגב דער רבע ,םיעשת קרפ םיליהת יתללפתהש העשב :ץ ו ל

.חצנל
(הימוד)
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.בל־ערוק עגר .דיה הז (שרח) :ץול
: (גאושו וילגר לע םק אוה עתפל ,רונתה ךותל ףסכ־ירטש בוחתל ףיסומ רטיווש)

(הטסוגוא העיפומ חתפב) !הטסוגוא :רטיווש
? רטיווש רמ ,ןכ :ה ט ס ו ג ו א
!םלש קובקב !פוה !קאינוק :ר ט י ו ו ש
(תקלתסמ) .רטיווש רמ ,דימ :ה ט ם ו ג ו א

!הא ,יתכלה (ול עייסמ ןהוכה) .הנרפה תא שובלל יל רוזע :רטיווש
—וימחר־םכ לא ךתוא ףסא םיימשבשדניבא :ץ ו ל

ב כוש ימצע יתאצמ יתרכה ילא הרזחשכ .יתפלעתה טושפ !םיטופטיפ :רטיווש
—טרס ךורכ היה ירטנס ביבס (ההות) .םילוחה־רדחב ידבל

.תוירט תויווג יבגל לבוקמ הז :ץול
ל ע יתצלחנ .תורנ וקלד יתושארמלו םיחרפ לש רה םרענ הכימשה לע :ר ט י ו ו ש

. ילש הילטאל יתשגינו לבונ״סרפ לש םינמאנהתבחו הלשממה ירזל תחתמ עברא
.לכה הז

.בשוח התא ךכ :ץ ו ל
.הדבועוז :רטיווש
.11.50 העשב .ךתומ תא תישיא עבק רטאלש רוסיפורפהש איה הדבוע :ץול
.תיעטומ הזונגאיד לש יסופיט הרקמ :ר ט י ו ו ש
.האופרה הדשב תימלוע הטירוטואב רכומ רטאלש רוסיפורפה :ץ ו ל
.תועטל הלוכי תימלוע הטירוטוא םג :ר ט י ו ו ש
.רטאלש רוסיפורפכ אל :ץ ו ל
(םישמ ילב ומצע ששממ) .םייחב דוע ינא ,לכה תולככ ה ט יו ו ש
ו ז .הייחתל תמק ,רטיווש רמ ,תוומלצ־איגמ ונילא תבש .רטיווש רמ ,בוש :ץ ו ל

. המוהמ הצרפ םילוחה־תיבב .תיעדמ הניחבמ רועריעל תנתינ הניאש ,הדבוע
. ליגו הןדח ברמ ילע רחרחס ישאר .ןתחת וסרק ,ועג הריפכה לש םיפסה־תומא
.םיתש וא תנוקד קר .הלק העש תבשל יל השרת ילוא

(לוגעה ןחלושה ירחאמ בשוי ץול ןהוכה) .השקבב :ר ט יו ו ש
ד ע שערנ ינא .הניכשה יפנכ קש© ,תושגרתהה ,הזה סנה .יל חולסל ךילע :ץ ו ל

ם ימורממ דרי ארובה לש ותראפת ויזו םיימש־ירעש וחתפב וליאכ .שפנה תולכ
—ןוראווצה תא תצק ריתהל יל השרת םא .ונתציחמב תורשל

! ינא !הייחתל יתמק (הינשה הדווזמה תא חתופ) .ךמצעל עירפת לא :רטיווש
!תניוצמ החידב !תוומלצ’איגמ

!תואבצ־יהולא שודק ,שודק ,שודק :ץרל
.ךלש םיקוספה םע ףוס־ףוס יל חנה :ר ט י ו ו ש
ב ל־ילרעו םימוס יניע הנחקפית ןעמל ,רטיווש רמ ,ךב רחב םימורמבךכושה :ץ ו ל

.ותרושבל ןזוא וטי
ףסכ תורורצ ליטהל בוש ליחתמ) .ישוכר תיראש תא ףורשנ ,המידק :ר ט יוו ש
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ה יהתש דימת דיפקמ יתייה הז ינפמו .ףסכ חיוורהל ידכ יתבתכ .(רונתה ךותל
ר כומה ,רורא םינונז־ןב תויהל יתיצר אל .םייח־חקלו רסומ־ירבדמ היקנ יתביתכ
ם נוימדל הקוסעת יתקפיס .לכה הז ,תוישעמ־ירופיס יתאצמה .ןוממ תרומת חור
ת וריש תרומת יל עיגמה תא תובגל יאשר יתייהו ירפס תא ונקש הלא לש
י תלוכי אל המשנ .ןגוהו רשי קסע .ייח ויה הלא .יתישעש המ קוידב הזו .הז
ה זחמ הנש לכב בותכל התא םעפ הסנ .ןמזה קיפסה אל ךכל ,ימצעל תושרהל
. םיימינפ םייח יורקה הזה דרטימה ןמ רטפיהל ךילעש דאמ רהמ תעדל חכויתו
. שיחכמ ינניא ,ךדירדלשמל ךייש הז .ץול ןהוכה ,ןאכ יל עיפומ התא םואתפ הנהו
ה תאו ,רכו םילרנימ ,םינמש ,םימ ,ויביכרל םדא ול קרפתמ הנה .ןכ־יפ־לע־ףאו
י תוא ענכשל ידכ ?המ םשל .הניכשה יפנכו םיסנ לע תומלוע שיערמו אב
י נא ? ךתנומאל רושיא ךל קפסאש ידכ ? הנוילעה החגשהה ידיב תרש־ילכ ינאש
ר בד אלא דוע שקבמ ינניא .תורפס ילבו תויצקיפ ילב ,רשויב תומל הצור
ת ישירח הריהנ התוא ,ותמירזב ףורצה ןמזה תשוחת תא םעפ דוע שדחל :דחא
ת ושממ תא ,דחא עגר ,םעפ דוע תויחל אוה יתשקיב רשא לכ .ןולדיחה לא
(םק) .הווה הלוכש תחא הינש דוע ,םייחה

.שאב הלע ישוכר .ונמייס ,ןכבו :ר ט י ו ו ש
(תודבכב תפשנתמ ,הטסוגוא העיפומ תלדה חתפב)

.רטיווש רמ ,קאינוקה הנה :הטסוגוא
!ינת :ר ט יוו ש
( הירחא טיבמ אוה .תקלתסמ) .רטיווש רמ ,דימ :ה ט ס ו ג ו א

!פוה ,הצוחה :רטיווש
(הירחא טיבמ אוה .תקלתסמ) .רטיווש רמ ,דימ :הטסוגו א
. בוט הז (התוש ,קובקבה תא חתופ ,הסרוכב בשוי) .המיסקמ הרפ :ר ט יו ו ש

.ךלש ,תעבגמה (ןהוכל הטישומ ,ןחלושה לעמ תעבגמה תא לטונ)
(ומוקמב ראשנו תעבגמה תא חקול) .תודות־בור :ץול
ח יצחוךוילימ תא לסחל יל תרזעש ךדצמ הפי :ר ט י ו ו ש
.רטיווש רמ ,רזעיי םלועל ארובב חטובה .רבד־אל־לע :ץול
.התיבהו—הנפ הרוחא ,וישכעו :ר ט יו ו ש

(ןחלושה לע תעבגמה תא חינמו רזוח ךא םק ןהוכה)
י דיב ילרוג .תואירבהדקב ינניא ךא ,םיעברא ןב לכה־ךסב ינא .רטיווש רמ :ץ ו ל

י תקפסה אל ןיידע ברעהדוליפתל םגו יתיבל בושל יתייה בייח רבכדוז .םיימש
ף ייע ינא ,תופחוד יתומצע לכ ,שושת הכ םואתפ ימצע שיגרמ ינא ךא .ןנוכתהל
—עגר קר—תצק בכשל יל השרת ילוא—רטיווש רמ ,תודמ דע

.הסמ םוקל לגוסמ ינניא רבכ הכו־הכךיב (התוש) .השקבב :ר ט יוו ש
ל א םילשוכ םידעצב שגינ) .יחוכמ הלעמל התיה תושגרתההש ששוח ינא :ץול

ר יתהל ליחתמ) .םיילענה תא ץולחא םגש בטומ ילוא (הילע בשוי ,הטימה
.ונקיתל תצק רוזחי ילש םדה־רוזחמש דע קר .םיתש וא תנוקד קר (ויכורש
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— ותלועפמ קסופ יבל (והזח לא וידי ץחול) .ךלש ךותבכ ךמצע תשגרה :ר ט י ו ו ש
!רטיווש רמ ,ץמאו־קזח :ץול
—גונעת הנביא קנח תשגרה :ר ט יוו ש
—ךתוכלמ אובת !ךמש שדקתי ,םיימשבש־וניבא :ץול
!תוליפת ילב (ינקרוש לוקב) :ר ט יו ו ש
.החילס (הלהבב) :ץול
, יתגנכיתש ומכ ךכ־לכ תיגיגח הרוצב אל (התוש) .יתמשנ תא איצומ ינא :ר ט י ו ו ש

ת ושעל ךרטצת ,ןהוכ ,ךילע םחרמ ינא (התוש) .וז תפנוטמו הבולע הסרוכב אלא
. יתמחיר וילע םגו דחא ןהוכ ילא אב ונמזב (קחוצ) .ילש םיתמהרוייחת לע בלצ
, תעדל המצע תא הדביא ,לודג ןיישעת לש ותב ,הינשה יתשאש ירחא היה הז
, תושעל המ—םונהיג ויה וניאושינ ,ךירעמ ינא ,הנישדוולולג וליק יצח העלב
 ,ןכבו ,השעמ רחאל ןנואתהל הצור ינניא ,הל היהש המ הזו ףסכל קוקז יתייה
. םעפנ היה ןהוכה ,רוציקב—תממודו הנבל ,התומ־שרע לע הל הבכשש העשב
א וה .הרטשמה־רקוח עיגהש ינפלו היווגב קסעתה דוע אפורהש העשב ץצ אוה
ש טלו הטימה ינפל דמע אוה .ךומכ םיהכ םידגב שובל ,ץול ,ךליגב ךרעב היה
. הליפתל תושורפ םיידיב .אובמהדכלואב בשי רתוי רחואמ .ילש החונמה לא וניע
ו פוסב ךא ,שדוקה־יבתכמ םיקוספ ילוא ,והשמ רמול שקבמ אוהש וב רכינ היה
ם שו ירדחל ינימשה קאינוקה ירחא יתסנכנ ינא וליאו .םולכ רמא אל רבד לש
ם יטפש השוע ירפכ רפס־תיב לש םידלי תתיכ ךיא ,רופיס יתבתכו יתבשיתה
ר עש ינפל ,רפכה עצמאב תוומל ותוא הכמו הלש יטסילאידיאה ריעצה הרומב
ת א שטשטמו הרומה תפוג לע רוטקרטב רבוע דחא רכיא ךיאו ,רפסה־תיב
ו זש בשוח ינא .רטושה ללוכ .הזחמב םיפוצו ביבסמ םידמוע םלוכו .השרפה
ה תוא יתבתכ .םעפ״יא בותכל יתחלצהש רתויב הלועמה הזורפה תריצי התיה
: הינש יתייערב ,תמאב הב היה הזה הרומה ןמ והשמש יל המדנו תחא המישנב
, אובמה־םלואל יתאצישכ ,רקוב־תונפל ךא .ותעדמ םדא האיצומ התיה טושפ איה
ן הוכ היה אוה .לבח .םש בשי אל רבכ ןהוכה ,בלכ ומכ ףייעו ירורהסכ דדונתמ
.עשי־רסח

 (הטימה לע ערתשהו וילענ תא םייתניב ץלח) .רומג ןולשכ ,חלצי־אל ינא :ץול
.המדרתב תעקוש הליהקה ,יתשרד תא אשונ ינאשכ

* ימ .הינשה יתשא לש בהאמ היה ילוא .ןהוכ היה אל ללכבש רשפא :ר ט יוו ש
ה תלע אל םעפ ףא םויה דעש רזומ .םיבר םיבהאמ הל ויה וליפא ילוא ,עדוי
(התוש) .תאזכ תורשפא יחומב

.רוקמ אפוק שממ ינא םואתפ :ץול
.תצק רירק יל םג :ר ט יו ו ש
—ונתאמ קחר בוש התעו היה בורק הכ םיהולא :ץ ו ל
ה מ לכו ,ישונא רדה לש בוטרוקב הזה םלועה ןמ דרפיהל יתנווכב היה :ר ט י ו ו ש

(התוש) .םייחל .יתרכתשהש—אוה יתחלצהש

I
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.ךתייחתב ןימאמ ךניא ;ץול
.המודמ תוומ לש הרקמ .ןוחביאב תועט טושפ :ר ט י ו ו ש
.תומל הצור התא :ץול

ח נוצ ,ןחלושה לע תצרמנ העונתב קובקבה תא ביצמ .התוש) .ץלאנ :רטיווש

(הסרוכה לע הרזחב
 .ךתייחתב ןימאמ ינא (ויפכ שרופ ץול ןהוכה .הימוד) .ךתמשנ לע לאה םחרי :ץ ו ל

ת א עדוי תואבצ־וננודא .היהת היח יכ ןימאמ ינא .סנ ללוח םיהולאש ןימאמ ינא
ה דיקעה־תומ לע ןוילגנוואה תרושב תא איבהל ,איה השק המישמ םנמאו .ישפנ

ט רפ תויאר רמוח םוש ךדיב ויאשכ ,ותייחת סנ לעו ונעישומ סוטסירכ לש
י חילש לש םבצמ היה וז הניחבמש ןייצל ינא בייח דובכה לכב .ךלש ךתנומאל
ל לוח שממ םהיניע דגנל .ךלהתה םברקב וננודא .רתוי הברה חונ וננודא ושי
א וה .אפיר םיערוצמו םיחסיפ ,םהיניע־רואמ תא בישה םימוסל .תואלפנו םיסנ

ם ק ,םדו*רשב ,אוה רשאכו .השדח םייח־חור חיפה םיתמבו םימה ינפ־לע ךליה
ו עבצאב ששמל ,ויניערדארמל ןימאהל בריס ןיידעש ,ןקפסה אמות השרוה ,ורבקמ
ן ימאהל דאמ לק הלאכ םיאנתב .םיהולאהךב לש ורשבב םירמסמה יבקנ תא
א ל ונל החטבוהש םיימשה־תוכלמ .בר ןמז ינפל היה הז ךא .המלש הנומא
ה דוקפ תעשב ונל דומעיש רבד רתונ אלו ,הבישחב ךלהל ונילע רזגנ .המייקתנ
, םיימשבש־וניבא .ונתנומא תא דועסל הפיסוה איה קרו איה .ונבלבש הוקתה תלוז
ת וארל וחקפנ יניעו ילע ךימחר ורמכנ התע םלוא .לד דעס הז היה יכ ידע התא
י נפמ ךתראפת ויז תא תוארל םהמ רצבנש הלא לע םג אנרדסוח .ךרוא תא
.םירוונסב םתוא התכיה ךתורתתסהש

(המינפ הציצמ הטסוגוא .הטאל תחתפנ תלדה .הממד)
(הממד) .רטיווש רמ (שחלב) :ה ט ס ו ג ו א

. סוסיהב תסנכנ הטסוגוא .הממד) .רטיווש רמ (העמיק םרומ לוקב) :הטסוגוא
(רדנאוושנפינ ץיצמ תלדל דעבמ

.רטיווש רמ (םר לוקב) :הטסוגוא
?ונ :פינ
.הנוע שיא ןיא :ה ט ם ו ג ו א
.בצמה המ יאר :םינ

ת יבה־ןכוס עיפומ חתפב .רטיווש לע תנחוג ,הסרוכה לא תשגינ הטסוגוא)
(רוחש תובע םפש ולו ,גזמ־בוטו עיזמ ,ןמש שיא ,רזואלג

?ןכבו :רזואלג
.תוארל תשגינ יתשא :םינ
ם שור ילע השע דימ .רדנאוושנפינ ,תוגרדמב הלוע שיאה תא יתיאר :רזו א לג

ת ייה .עורזה תחת תורנ ינשו הזכ ם1חב הנרפ־ליעמב ,ךתוא לאוש ינא .דושח
—הרטשמל אורקל ךירצ

(תפקדזמ הסוגוא)
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.וגוה :ה ט ם ו ג ו א
?תמ :םינ
.יל המדנ :הטסוגוא
(הטימה רבעל ההוב רזואלג) .לאל הדות :פי נ
ם מותשמ ינא ,רדנאוושנפינ (הטימה לא שגינ) .דחא דוע בכוש םש :רזו אל ג
.ךילע
? דחא דוע :םינ
!ץול ןהוכה :הטסוגו א
...ל ךלה ןהוכה םג :םינ
ר דס היהיש יארחא ינא ,תיבהךכוס ינא .ךילע םמותשמ תמאב ינא :רזואלג

.תורז תויווג יתש ,ךלש הילטאב ,ןאכ אצומ ינא םואתפו ,הזה תיבב
(ויניע חקופ הסרוכב רטיווש)

ל ע םק) .ולש יאנפה־תועשב רייצל גהונ היה יגלבה רטסינימה םג :ר ט יו ו ש
.וז הסרוכב תומל חונ אל (וילגר

(היניע וילא תשטול)—רטיווש רמ :הטסוגוא
(הקיתש) !פ^ה ,הטסוגוא ,הטימה לא יתוא יכילוה :רטיווש
.רטיווש רמ ,רשפא־יא (הכובמב) :חט ס וגו א

?רשפא־יא עודמ :רטיווש
.תמ ןהוכה—רטיווש רמ ,ןהוכהש ינפמ—ש ינפמ :הטסוגוא

(ןהכב ףעזב טיבמ .הטימה לא שגינ רטיווש .הקיתש)
.הפמ היווגה תא וקלס (הב בשוי ,הסרוכה לא רזוח) .הזחהז ,ןכבו :ר ט י ו ו ש

(הקיתש)
.רטיווש ןודא :רזואלג

?התא ימ :רטיווש
—טשמל עידוהל ךירצ לכ־םדוק .תיבה־ןכוס ינא :רזו א לג

.ססוג ינא ;רטיווש
.עדוי ינא :רזואל ג

?ילש הטימב היווגה תבכוש תוכז וזיאב ;רטיווש
.ימשר ןינע אוה הריטפ הרקמ :רזואלג
.יתוא ןיינעמ אל :ר ט י ו ו ש
.רטיווש ןודא ,יתרשמ תא ןכסמ ינא :רזו אל ג
.הטימה תא יתרכש ינא :ר ט יו ו ש
.עדוי ינא :ר ז ו א ל ג
.לבונ־סרפ לעב ינא :ר ט י ו ו ש
.רודזורפל ןהוכה תא איצונ .ךתוירחא לע ,רטיווש ןודא ,רדסב :ר ז ו א ל ג
—הטסוגוא ,תא םג ירזיע .המידק :םינ

(היווגה תא איצוהל אוושל םיחרוט םתשלש)
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!םירידא םיהולא :רזו א לג
—ךלוה אל הז :פיב
.ידמ דבכ :הטסוגוא
די תתל ,רטיווש ןודאה םג םיכסי ילוא :רזו אל ג
(הקיתש) .חילצנ יאדו דחי ונלוכ :פ ינ
.עגונ אל ינא—ןהוכב (תויטלחהב) :ר ט יוו ש
.ךירצ אל זא :םינ
—הרטשמל עידוהל תאז־לכב ךירצ ,ןכ םא :רזו א לג
(םק) .אב ינא :ר ט יו ו ש
ו נינש ונחנאו ,הטמל וספתת ,השאהו ,לבונ־סרפ לעב ינודא ,התא :רזו א לג

?םינכומ .הלעמל
.ןכומ :םינ

.הנכומ :הטסוגוא
(ןהוכה תא םיאשונ) .ןכומ :רטיווש
.תוריהז :הטסוגוא
.םיבצע ילב קר :פינ
.תלדה ינפל ותוא חיננ :רזו א לג

(וב תכמותה ,הטסוגואו רטיווש םירזוח .קיר הילטאה)
ת אז־לכב ילוא .היונפ בוש הטימה הנה .ונעגה ,רטיווש רמ ,ךכ ;הטס וגו א

—םייקנ םיעצמ איבהל ץורא
.אל :רטיווש

—הזרפה תא ריסהל הצור התא ילוא :ה ט ס ו ג ו א
.קלתסהל (הטימה לע הןרפה־ליעמב ערתשמ) .אל :ר ט יוו ש
—תוכירצ ויה ןה—תומואתה לבא :ה ט ס ו ג ו א
!הצוחה :ר ט יו ו ש
.רטיווש רמ ,ןכ :הטסוגוא
ה עונתב ףנפנמ) .רתוי יניעב ןח תאצומ תא עגרל עגרמ ,הטסוגוא :רטיווש

ר בכ המדנש דע ,וינפל תושורפ וידי ,עינ אלל בכוש .הדירפ תואל ודיב השולח
(הטימה ךותמ קנזמ אוה ,עתפל ,זאו ,ותמשנ תא איצוהש

ל עש םוריעה־תנומת תא רוחאל ךפוה) !ןמש חמי ,ולאה תונומתה :ר ט יוו ש
ה סנמ ,הדישה לע הסרוכה ןמ ספטמ ,תורחא תונומת הירחא ,םירייצה־ןכ יבג
* רחוס ,םי יהו מ סנכנ .תחתפנ תלדה .הילעמ היולתה קנעה־תנומת תא ךופהל
(תויח עפוש ,םינומש ןב ,םיבר םיתב לעב ,ןינב־ןלבק ,םיעקרקמ

ת לדה ינפל !יה (הדישה לע רטיוושב ןיחבמ) ?והשימ ןאכ שי !יה :םייהו מ
!היווג תחנומ ךלש

.עדוי ינא :ר ט י ו ו ש
?ךלש איה :םייחומ
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( הנומתה תא ךופהל ויתועיסנב ךישממ) .אל :רטיווש
?ךלש תלדה ינפל השוע איה המ זא :םייהו מ
.ימצעב הל קוקז יתייה ינאו הטימב ילצא הבכש איה :ר ט י ו ו ש
י מ ,תוחורה־לכל (חתרתמ)—רבסה שקבל—סומינה לכב—יל השרת :םי יהו מ

?הזה ןנימ־רבה
.תושגרתהמ תמ אוה .םובוקעי תליהק לש ןהוכה :ר ט י ו ו ש
.יל םג תורקל לוכי הז ,םדא־ןב ,עמש :םי יהו מ

ש גינ) .ךלוה אל הז (הדישה ןמ דרוי) .הז אל קר—ךממ שקבמ ינא :רטיווש
, ןכבו (הב בכשנ ,הטימה לע ותוא ךילשמ ,הורפה־ליעמ תא טשופ ,הטימה לא
ם יטיהר לש םהילעב ,וז הדירחמ םירוגמ־תווררא לש תיבה^לעב ,לודגה םייהומ
.ןאכ יל רסח דוע אוה קר ,וז הבולע םודס־תטימו הלא םישפשופמ

?יתוא ריכמ התא ,םדא־ןב ,עמש (ההות) :םייחומ
א יה .הזה הילטאב הנושארה יתשא םע יתררוגתה הנש םיעברא ינפל :ר ט יו ו ש

.תילמינימ הלכשה תרסוחמו תינשוח ,רעש־תמודא ,הנוסח ,הכיתח התיה
.התוא רכוז ינניא :םייהומ
. לודגה םייחומ ,םיינע ונייה :ר ט יו ו ש

. ינא אל ,תונמא תרחוש התיה יתייער :םייחומ
(הקיתש) .תונמא תרחוש ;ר ט יוו ש
ר דחה זכרמל ןחלושה ירחאמ אסיכה תא ריבעמ)—עמש .דחא עגר :םייחומ

?הזב זומרל הצור התא המ (וילע בשויו
.רבד םוש :רטיווש
—ןכבו !תויוקמחתה ילב :םייחומ
ו נסנכנ .הרידה־רכש תא ךתייערל איבמ יתייה שדוחישאר לכב ,ןכבו :ר ט יוו ש

( הקיתש) .התיבה הרזחב םיקנאר׳פה 100 תא תחקל יל התשרה איהו הטימל
.100 :םייחומ
( הקיתש) .100 :ר ט י וו ש
? ןמז המכ ;םייחומ
.םייתנש :רטיווש
?שדוח לכב :םייחומ
.שדוח לכב :רטיווש
— הנש הרשע־שמח ינפל הרטפנ יתשא :םייחומ
.ימוחנת תא לבק :ר ט י ווש

( ירוחאה הדצ לע הנומתה תא ךפוה ,הדישה לא שגינ ,םק םייהומ)
.ראשה תא םג ,הבוט יל השע :רטיווש

( הגאשב םואתפ ץרופ ,תונומתה ראש תא ךפוה ,הקיתשב ,םייהומ)
?רקשמ אל התא ,םדאךב :םייחומ
(הקיתש) ?רקשל המ םשל :רטיווש
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?התא ימ :םייהומ
.רטיווש גנאגפלוו :ר ט י ו ו ש

—לבונ*םרפ לעב ותוא (ההות) :םיייהומ
.קוידב :ר ט יו ו ש
—אלה ועידוה םיירהצה תושדחב לבא :םייחומ
.ידידי ,תזפחנ העדוה :רטיווש
.תיסאלק הקיזומ המלש העש ורדיש הז ירחאו :םייהו מ
—רעטצמ תמאב ינא :ר ט יו ו ש
—ש הרק ךיא לבא :םייחומ
.ןאכ תומל ידכ םילרחה־תיבמ יתחרב :רטיווש
ל א שגינ) .םיתש וא תיסוכל קוקז ינא (ביבס לכתסמ)—תומל ידכ :םייהו מ

א וה לכמ ארונהו (קאינוק ומצעל גזומ ,סוכ איבמו רזוח ,ךוכבש ןחלושה
.100 (וחכנ ההוב) .ילאנאב ךכ־לכ הזש

.בערב םיתמ טושפ ונייה תאז אלול :ר ט י ו ו ש
.100 :םייהומ
.םהילע יל רתוומ תייה אל םעפ ףא התא :ר ט יו ו ש
? ךתשאו (התוש) .רבד םוש לע שיא םושל רתוומ ינניא םעפ ףא ינא :םייחומ
.ןינעה תא הספת :ר ט יוו ש

—ו :םייחומ
ת וחבושמה הלי׳פה תוצמוא תא זא יתלכא ינאו בצק םע יב הדגב איה :ר ט י ו ו ש

ל כב ,םימעפ שלש דוע יתנתחתה זאמ (קחוצ) .ייחב םעפ־יא יתמעטש רתויב
י תאשנ ףוסבל .הגשמ היה ,םייחומ ,הזו ,התמדוקמ רתוי תסחוימ הבקנ םע םעפ
.ןלוכמ הבוט התיה איהו ,ןופלט״תרענ יל

(התוש)—םימעפ שלש דוע :םיייחומ
ת א הבלמ ךתוחכונ .הילטאה תא יל ןיחצמ התא .ףוס־ףוס ,רבכ ףדנתה :ר ט י ו ו ש

.יבש םייחה ץוצינ
. רטיווש ,םינומש ןב ינא (התוש) .ךלש םייחה ץוצינ לע אירחמ ינא :םייחומ
!םירשעורדאמ דע :ר ט יוו ש
.רוש ומכ אירב :םייחומ
.ימצעל ראתמ :ר ט יוו ש
. תיבל תיבמ ותא בחסיהל ץלאנ יתייה .לכור היה יבא .הטמלמ יתלחתה :םייחומ

ף נעב לגר םישל יתחלצהש ינפל ,םיילענ־יכורש ,רטיווש ,םיילענ־יכורש יתרכמ
. היינב תונלבקל קסע םג ךכ־רחא יתחתפ הזל ףסונ .םינשי םינבמ תסירה לש
ף א יתנווכתה אל םג לכה תולככ לבא .יתייה אל םעפ ףא ינוחמצ :חדומ ינא
י דכ םימלש םיעבר יתחליג .ילאיצוס םלוע־ןקתמ ךותב הרייראק תושעל םעפ
* תופפכב יתלסיח דימת אל היצנרוקנוקה תאו םייליבאטנר תומוק*יבר םיקהל
ןמאהו ,יגפמ םידעור יביוא .סיכב ילצא ןלוכ תוגלפמה .הלעמל ינא וישכע .ישמ
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ם ירשואמ החפשמ־ייח ילב (רגיס ףלוש)—םייטרפה ייח לבא .םיביוא יל שיש יל
' ליבשב ספטל חילצת אל תיבב תיתימא תומימח ילב ,תמאב םילודג םיקסע ןיא
ך פוס תימינפ תוקבד ילב ,םייחה ימורמ לא ךתוא ךילומה קלקלחה םיבנגה
(רגיסה תא תיצהל הצור) .םיכפשה־ביבב רומגל

.תומל ךלוה ינא ,ןשעל אל :ר ט יוו ש
י לצא ודמע תובקנה ,יל ןמאהו (וסיכל רגיסה תא ריזחמ) .ןבומכ .החילס :םייחומ

י תראשנ .ךכב החילצה אל תחא ףא לבא ,יתועורזב ןמצע תא ליפהל רותב שממ
ע דוי ינאש המ יתעדי ול התוא חצור יתייה לבא ,התומ ירחא םג יתשאל ןמאנ
ל בא—ךממ השוע יתייה דוע וישכע םגו—השוע יתייה ,רטיווש ,ךממו .וישכע
.די םירהל רוסא ססוג לע (ומוקמב בשויו רזוח)—תושעל המ

.ךמצעל עירפת לא :ר ט יו ו ש
.םירזגל ךתוא עורקל לוכי יתייה :םייחומ
.ךתושרל ינא :רטיווש
.ךיתומצע תא קסרל :םייחומ
.אירב אל הז ,קפאתת לא :רטיווש
ה רקמה לע ףסונ יב הדגב איה םימעפ המכ עדוי־ימ ,םיימשבש־ילא :םייהומ

.הזה
—ןובשחב איבהל ךרטצת םיבהאמ ירסירת המכ :ר ט י ו ו ש

(רדחה ללחב ההוב טבמ ץעונ םייהומ)
.םוצע ןובאית תלעב התיה ,ךכ םא :םייחומ

ם יהכ םידגב השובל ,תיטנגלא ,ראות־תפי ,הרשע־עשת תב ,הגלזא העיפומ
. תלדה חתפב תרצענ איה .רטיווש לש תיעיברה ותשא ,הנפואה תוריצי בטיממ
(הלהבב בשיתמ רטיווש

.ןופלטה*תרענ ,הנה :ר ט יוו ש
.רטיווש (שרח) :הגלוא
!יל הרסח דוע וז חרצ קר :ר ט י ו ו ש
(תלדה לע תוחוכ־תסיפאב תנעשנ) .יח התא :הגלוא
.הירורעש תויהל ךפוה הז טאל־טאל ,עדוי ינא :ר ט י וו ש
—הנורחאה ךתחונמל ךיניע תא יתמצע :ה ג ל ו א

.ךדצמ הפי :רטיווש
—ךידי תא יתשרפ ;הגלוא

.דאמ דמחנ :ר ט יו ו ש
—םירזו םיחרפ יתרדיס :הגלוא

.יתררועתהש ירחא ,היציזופמוקה ןמ יתמשרתה :ר ט יו ו ש
.הדירפל ךל יתקשינ :חגלוא
.חגלוא ,הקותמ תא :ר ט י ו ו ש
—תלדה ינפל ,ץוחב :הגלוא
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.בל־ץבש :רטיווש
— ינא—ינא—וישכע קר יתאבש יל חלס (הקיתש) .בוט ןהוכ היה אוה :הגלוא

י ל השרה אל רטאלש רוסיפורפה—הטימה תא יתאצמ םואתפשכ יתפלעתה
—דימ ץורל

.ןיבמ :ר ט יו ו ש
—בוט־יכב לכה רמגנ ,לאל־הדות ,וישכעו :הגלוא
.קפס ילב :רטיווש
.ךדי־לע ראשא :הגלוא
ה ז .תומל ךלוהו רזוח ינא םעפ־ידמש הנש הז ,ילש תצרענה ,הגלוא :ר ט יוו ש

. תבוש ינא .קחשמה ןמ אצוי ינא .ןורחאה עגרב םעפ לכב לצינ ינאש הנש
ף וס־ףוס הצור ינא .הז טלקמ*םוקמל םימטמוטמ םיאפור תייפונכ ידימ יתטלמנ
ם ישנא ילב ,והשלכ רישכמל רבוחמ תויהל ילב ,הפב םוחדמ ילב .טקשב תומל
. םימעפ תורשע ,וזמ הז ונדרפנ רבכ ןמזמ .הפמ יכל ןכל .יביבס םיצצורתמה
!םולשל יכל .הפמ יקלתסהו תינשקע ייהת לא .ךחוגמ תויהל ליחתמ רבכ הז

(םק םייחומ .ושאר לעמ ןידסה תא ךשומ)
(הגלוא ינפל הדיק הווחמ) .ךלוה ינא :םייחומ
ל בא .ותוא גורהל יתלוכי (תלדה לא שגינ) .לודגה םייחומ .םייחומ :םייחומ

ת חתמ ושאר איצומו רזוח רטיווש .הקיתש) .שודק יליבשב חז—ססוג םדא

(ןידסל
? ןאכ דוע תא—(ףעזב) :ר ט י ו ו ש
.ךתשא ינא :הגלוא
י לישפה .תאזה תויגיגחה תא דוע תאשל לוכי ינניא (בשיתמ) .יתנמלא :ר ט יוו ש

.תונוליווה תא

(ריהב שמש־רואב הילטאה לבוט בוש .תתייצמ איה)
ם ירמ ,הטימה ןמ דרוי) !םיילענה (תתייצמ איה) .ןולחה תא יחתפ :ר ט יו ו ש

ת עבגמ תא ןחלושה ןמ לטונו ,הטימה ינפל תודמועה ,ןהוכה לש וילענ תא
! הזה ןהוכה (הצוחה תלדל דעבמ םיילענו תעבגמ ךילשמ) .תעבגמה (ןהוכה
א יה) .םירוראה תורנה תא יבכ (הזע הטבחב תלדה תא קרוט) .לכה חפ חכש
ק וקז ינא .יתוא אירבהל הלולע דוע תאזה תינקדצה תרוטקה תריווא (תתייצמ
ה דשה־בשעכ חיחצחל ,וב קמטצהל ,שמשה טהלב ברציהל ילע .תומל ידכ שמשל
ר שפא ,תמאב (הסרוכב בשיתמ) .ידמ רתוי תילולחל ןיידע יב שי .ץיק-ינוברחב
( תותשל הצור) .תאזה הסרוכה לא םעפ לכב רזוח ינא רבד לש ופוסב ;קוחצל קר

! הטסוגוא (תומואתה יכב עמשנ .ןחלושה לע וגיצמו קובקבה תא ריזחמ) .קיר
(הטסוגוא העיפומ חתפב)

.רטיווש רמ ,ןכ :הטסוגוא
!פ1ה !תוחרוצ תומואתה :ר ט יוו ש
,טקש ...ש (הצוחה םידליה־תטימ תא העיסמ) .רטיווש רמ ,דימ :חטסוגוא
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— םילותיחה תא םגש יאדכ ילוא (חתפב תרצענ) .הטיר ,טקש .המריא
!קאינוק קובקב דועו !הצוחה :רטיווש
(תאצוי) .רטיווש רמ ,דימ :הטסוגוא
? ליעמה תא הצור התא :ה ג ל ו א
.אל :ר ט יוו ש
? םיבאכ דוע ךל שי :הגלוא
.אל :דטיווש
.םיאפורל ןימאהל הכירצ יתייה אל .טויס היה הז :ה ג ל ו א
ז ןימאהל אל הרירב ךל שי :ר ט י ו ו ש
.הוקת דל ןיאש יל ורמא הנש ינפל רבכ :הגלוא
.םייתניב יל םג רבתסה הז :ר ט יוו ש
ר פיס אוה .ריעה לכ תאז העדי עדי אוהש עגרבו ,ךכ ורמא דלש ןבל םג :הגלוא

, הבורקה ךתריטפ לע ורביד םוקמ לכב ,הלילה״ינודעומב תינפשח לכל ךכ לע
, המדאל תחתמ תבכש רבכ וליאכ וסחיתה ילא .תווקל ןיידע תפסוה התא קרו
—הנוז לע ומכ ילע ולפנתה םלוכ

! דשה ךתוא חקי (הקיתש) .תייהש המ קוידב הז ?הצור תא המ :ר ט יוו ש
.יתוא גורהת דוע ךלש הדוסחה תונתייצה

.יל חלס :הגלוא
ת ענמנ ,ימויקב תזרפומ תובשחתה ךותמ ,אמש הווקמ ינאש יבשחת לא :ר ט יו ו ש

.ךידסח תא ידידימ והשימל קינעהלמ
.שיא םושל ידסח תא יתקנעה אל :הגלוא
. תמאה תא יל תולגל היה ךתבוחמ ,יל הנמאנ תויהל ךתבוחמ היה אל :ר ט י ו ו ש
.יתדחפ :הגלוא
ב ורמש ינפמ תמאה תא יתעדי אל .הזה שיבמה דחפה .יתדחפ ינא םג :ר ט י ו ו ש

ו ישכעו ,ןמזמ התוא שחנמ יתייה ןכ אלול ירהש ,התוא תעדל יתיצר אל דחפ
ם יימש שיאבמ רבכ יפוג ,דוע התוא םילעהל רשפא־יאש ינפמ התוא עדוי ינא
.ץראו

.התמאתה אל תמאה :הגלוא
.יל רסח דוע הז קר .ולאכ תויוטשב וישכע יאובת לא :ר ט י ו ו ש
ם יאפורה ךיא יתיאר .שלחנו ךלוה התא ךיא יתיאר .ךל רוזעל יתלוכי אל :הגלוא

ך כו .תקתושמ ומכ יתייה .יד :רמולו ברעתהל תלגוסמ יתייה אל .ךתוא םינעמ
ן הוכה ,ךתטימ דיל יתדמע רקובה .המימת הנש ,םוי רחא םוי רבדה ךשמנ
ר מאו ףקדזהשכ ,זאו ,רמגנ לכה םא קודבל ידכ ךילע ןכרנ רוסיפורפהו ללפתה
. ץימא תייה התאש ינפמ הצימא יתייה .יתיכב אל וליפא ,ונתאמ הקלתסהש
(הטימה הצק לע האל תבשיתמ) .יח התא וישכעו

ת לגוסמ יתייה אל טושפ ,תפסונ םעפ ךתוא דבאל יתצלאנ וליא (שרח) :ה ג ל ו א
—תויחל ךישמהל
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(הטסוגוא ,תודבכב תמשנתמ ,העיפומ תלדה חתפב)
.רטיווש רמ ,קאינוקה הנה :הטסוגוא
!רבכ ינת !ףוס־ףוס :ר ט יוו ש
.רטיווש רמ ,ןכ :ה ט ס ו ג ו א

?גזימ :רטיווש
—היקנ סוכ איבהל ץופקא ילוא :הטס וגו א
!םילבה :ר ט יו ו ש
.רטיווש רמ ,ןכ :ה ט ם ו ג ו א
.הלעמל דע ,אלמ :ר ט יו ו ש
.רטיווש רמ ,ןכ :הטסוגוא
!פוה .ףדנתהלו הנפרדרוחא וישכעו :ר ט יו ו ש
(תאצוי) .רטיווש רמ ,דימ :הטסוגוא
ר בכ יקלתסה (התוש) .יתבריקב תאשל דוע לגוסמ ינאש דיחיה רוציה :רטיווש

.ףוס־ףוס
.תראשנ ינא :הגלוא
(התוש) .םיבצעה לע יל הלוע תא :ר ט יו ו ש
.הברה ךכ־לכ התשת לא :הגלוא
.לזאזעל תכלל ןנוכתמ התאשכ ,הזמ אירב רבד ןיא :רטיווש

(רטיווש לא ויניע שטולו םידמב י ל ד י ר פ עשיה־ליח רויאמ עיפומ חתפב)
(םלענ) !יח אוה !יח אוה :רויאמ ה
.חוררדלוח ,הנה :ר ט יוו ש
— תמה ןהוכה ,הזה דיחפמה הילטאה וישכעו ,ארונה םילוחה־תיב םדוק :הגלוא

.התיבה רוזחנ ,אוב
.ןאכ אוה יתיב—תומל ליבשב :ר ט יו ו ש
ה חוטב ינא לבא ,ןאכ הרק המ קוידב הניבמ ינניא .תומת אל התא :הגלוא

.היחתש
ם ימיב תוגאד אלל םדא יתייה .יתוא ליעגמ הז ,תויחל ילע סאמנ :רטיווש

ם ושל תובישח יתסחיי אל .םלועה לכ לע יתפצפיצ .בותכל יתלחתהשכ ,םהה
, דעומ רופיש ,ילאיצוסא סופיט יתייה .ישארב וצצש תונויערל טרפ ,רבד
. תורתומה ,ףסכה ,םידוביכה ,םיסרפה ,החלצהה האב ךכ־רחא .יצרתש המ ,ללוה
ה נושארה יתשא .ינונגסו ינרפיצ חופיט לע יתדקש .וכלהו ונדעתה יסומינ
ר בכ תישילשהו הינשה יזקנ וליאו ,הלוחכ הפילח יל גישהל ידכ טייחל הרסמתה
ר וביצה־יסחי תאו יתליהת תא ונגריא ןה .דבלב תורפסל ןצרמ תא ושידקה
. תפומ־רפוס תיפוס תושעיהל תנמ*לע יפאררעיזב יתלמע ינאש העשב ?לש
ו נלש הרבחהש רפוס .יפוס היה הז .לבונרכרפ :תצחומה המולהמה ,ףוסבל
ם ימב גודל יתאצי ןכל .דימתלו*תחא תחשומ ראשנ הקיח לא ותוא תצמאמ
.ימצע לע םעז בורמ (התוש) .םעז בורמ .ךתוא ? יתכחב יתילעה המו ,םירוכע
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ת או .הנורחאה םעפב ,םעפ דוע דורמל קקותשהש ןקז שיא יתייה .םלועה לעו
ם עפ דוע יתוא דימעהל תחלצה .ךתכאלמ תא תעדוי תאש ,לזאזעל ,תחכוה
־ םיפותב ,יתטטומתהש דע ,םיאלפ־אלפ שממ ,םידחא תועובש ךשמל םיילגרה לע
 ןוגה עוצקמ םלועב ןיא .תונחה תא רוגסל הלוכי תא .םלשנו־םת .תולוחמבו
ת רשכומו הפי ןופלט־תרענ ריעב התיה אל ,וב תיחמתה תאש הזמ רתוי רשיו

ת וישיא תכפה וניאושינל תודוה .הבוט יל ישע ,ךעוצקמל אופא ירזח ,ךממ
ת א וטשיק ךלש םוריעה־ימוליצ ,םינותעה לכב העיפוה ךתנומת ,תמסרופמ
ה ווצמ ינאש סכנה תא .םיקחש עיקרה ךריחמ ,םיקוורה תוריד לש ןהיתוריק
!הצורפ ול שירומ ינא ,וינג תא ומעל שירוה רסיק םוילוי .ללכל

(הילטאל סנכנ ,שמחו־םישולש ןב ,רטיווש ןחוי)
!הייחתל םק ןקזה !האור ינא המ !אבא :ןחוי

!ןחוי (וב תרעוג) :הגלוא
.ךתוא שוגפל םיענ .הדומחה תגרוחה ימא ,ךל םולש :ן ח ו י

?ןאכ שפחמ התא המ :רטיווש
.ילש םישרשרמה יצחוךוילימ תא (תונרוק םינפב) :ןחוי

?ךלש :רטיווש
.ךלש שרויה ינא :ןת ו י

.ילוא :ר ט יו ו ש
.קוחה רמוא ,ץרענה ידילומ ,ךכ :ןחוי
.תעדל ךירצ התא :ר ט יו ו ש
.םיילושב קר ןובשחב האב ונלש הקותמה אמא .יתניינעתה :ןחוי
—דובכה לכב :ר ט יוו ש

? ףסכה הפיא ? ןכבו :ן ח ו י
.קנאבב :ר ט יו ו ש
. ךל שייבתה ,םינורחאה הסיסגה־ירופריפב (הקיתש) .אבא ,רקשמ התא ;ןחוי

ך פסכ לכ תא ריבעהל תירוה .קנאבה ןמ רשי הז עגרב אב ינא (הקיתש)
?המ ,עיתפמב ,ךכ (הקיתש) .םילוחה־תיבל

—אילפהל־ףירח חומ ךל שי :רטיווש
— ךל תודוה ינאו .המלועל ימא הכלה ךל תודוה .אבא ,חרקכ־הרק המשנו :ן ח ו י

.רשעתהל ךלוה

?חוטב התא :רטיווש
(הירגיס איצומ) .םיזוחא םייתאמב :ןחוי
.הפ ןשעל ךל רוסא ,ןחוי :ה ג ל ו א
( הירגיסה תא תיצמ) .ןשע תצקמ תומי אל ךקיח־בכוש .ןח־תלעי ,יעגריה :ןחוי

(רטיווש לש וינפ ךותל ןשעה תא ףשונ) ?ילש בהזה־יציב הפיא ?ןכבו

.תודווזמב ןאכ :רטיורש
(ןחלושה לע תודווזמה תחא דימעמ) .ער־אל ךתוא יתכניח .האור התא :ןחוי
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ל א שגינ) .הקיר (ההותו חתופ) .רנוילימה ישיא ,ךדצמ תעד־תולק .הלוענ אל
( ןחלושה ןמ הדווזמה תא ךילשמ) .הקיר (התוא םג חתופ ,הינשה הדווזמה
(רטיוושב וטבמ ץעונ ,םירדוק םינפב) .תוקיר ןהיתש

(ןחלושה לע קובקבה תא ריזחמ) .קיר ילש קובקבה םג :רטיווש
ה קיפסה רבכ ךלש תנוזנזה .המרה־תמחלמ .םיניכס־לע ךליי הז ,ךכ םא :ןחוי

?המ ,דצב ילש יצחוךוילימה תא הל םישל
?חוטב התא :רטיווש

.חוטב ינא :ןחוי
ת ותלד תא חתופו ףפוכתמ ןחוי) .רונתב שפחמ יתייה ךמוקמב ינא :ר ט יוו ש

(הקיתש .רונתה
.ףורש ריינ (שרח) :ןחוי
.ילש יצחו־ןוילימה הנה :ר ט יו ו ש
(רונתה תא תוארפב ןקורמ) .רפא :ןחוי

ם ידעצ רפסמ השוע .םק) .יפוס ןפואב םעפה תומל ךלוה ינא ,ןכבו :רטיווש
.שממ ןיוצמ רשוכב ינא .יטסטנפ (םיינזזפ

(רדנאוושנפינ ץיצמ תלדה דעבמ) .לכה הז ,תלחג יריישו ,רפא קר :ןחוי
—רטיווש רמ :םינ

.תיבח ומכ אלמ ינא :רטיווש
.ןהוכה תא האיצוהו הקנולא םע האב הרטשמה :םינ
ן מ םילותיחה תא ערוקו ףטוח ,הטימה לע ץפוק) ירדס ןאכ היהיש :ר ט יוו ש

!הצוחה—םילותיח ,םילותיחה תא ןאכמ וחק ,םילותיחה תא קלסל (לבחה
(הלהבב םלענ) .רטיווש רמ ,דימ :פיג
ס אמנ .תדלוי־יריצ ,תוגוודזה ,םייח יל םיריכזמ םה !הצוחה !הצוחה :רט יו ו ש

, תיבובקרל ,בחטל קוקז ינא .םיחל תוקונית־ינבשיו יפיפ לש חיר ןאכ םושנל ילע
ם יפסונ םילותיח ערוק) !חצנ־ידא םושנל הצור ינא ,תורבק ריוואל קוקז ינא
?ןאכ דוע תא (הגלואב וטבמ ץעונ עתפל ,לבחה לעמ

.תכלוה רבכ ינא :ה ג ל ו א
(ודיב םילותיח רורצ ,הטימה לע ףפותשמ רטיווש)

? הברה יתיתש ,ידיגה (םירוהריהב עקוש)—תצק הארנכ יתייה :ד ט יוו ש
.קאינוק םיקובקב ינש :הגלוא
ט במב הגלוא תא ןחובו הטימה דעסמ לע ןעשנ) .דובכה לכ (ןרוק) :רטיווש

?לבסנ־יתלב יתייה (רהרוהמ
.אל :הגלוא
.תומל ךלוה ינאש ינפמ הז (הקיתש) .ןכ ,תרמוא תאז ;רטיווש
.יח בוש התאש ינפמ :הגלוא
ה לע ישוכר לכ (קחוצ) .יתריקי ,ךדיתע לע תצק בושחל יכרטצת :רטיווש

—תובהלב
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.דצב והשמ רבכ יל שי :ה ג ל ו א
ת ועובש ךשמב ,ילש תנוטנטק ,אלפנ דחי וניליב (קחוצ) .ךילע ךמוס ינא :ר ט י ו ו ש

...םידחא
.ןכ ,הא :הגלוא
.ועקבתה תוריקהש דע דחי ונקחצ :רטיווש
—הא—וא :הגלוא
.ןשע אציש דע ונללוהתה :ר ט י ו ו ש
—ךיא דועו :הגלוא
? המ ,הדער המדאהש דע ונסלעתה :ר ט י ו ו ש
י נפל עורכל ןיידע ףיסומ ןחוי ,תאצוי) .ךתא ,אלפנ יוליב תמאב היה הז :הגלוא

(ןקורמה רונתה
.יצחוךוילימ (רפא תואלמ וידי .םק) .ףרשנ לכה :ןחוי
.דאמ הזילע הפירש התיה וז :ר ט יוו ש
?תאז תישע עודמ :ןחוי
.עגר לש ףחד .ינב ,עתפךויער :ר ט י ו ו ש
—תובוח יל שי :ןחוי

.ףסכ תולוע הטכאיו םקול־הד תוצורפ :רטיווש
ו תוא יתאבה רבכ ?וישכע השעא המ .ינואג לולעת (הקיתש) .ןיבמ ינא :ןחוי

.ךלש ףסכה תא ,ןובשחב
.ינב ,העטומ ןובשח :ר ט יו ו ש
.ישונא־יתלב התא :ן ח ו י

? ישונא־יתלב תמאב הז ןיאה—יגב ,תומל :ר ט י ו ו ש
י ל השעו ,ןקז ,ביבח היה (תלדה לא שגינ) !ףוס~ףוס רבכ תומ—ןכ םא :ןחוי

ז א .ךייחב הנורחאהו הנושארה םעפב ,בוט השעמ השע .תאזה הבוטה תא
, עמוש התא ,רבג תויהל לכוא זא .היהת אל רבכ התאש ירחא ,תויחל ינא לכוא
.שממ רבג

—וישכע ךל :ר ט יו ו ש
ם יגולמתה יל וראשנ דוע .שואייל םוקמ ןיא ,בגא (קחוצ) .רבל דרוי ינא :ןחוי

(הטסוגוא הציצמ תלדל דעבמ .תמכ םמוד בכוש רטיווש .אצוי) .ךירפסמ
(הממד) .רטיווש רמ :הטס וגו א
.רטיויש רמ (לוק תמרהב) :הטסוגו א
(ןולחב וטבמ ץעונ) .הטסוגוא :ר ט יו ו ש
—הפצרה לע םילותיחה :הטס וגו א
—רעטצמ ינא :ר ט י וו ש
( םתוא תפסוא ,לס דוגרפה ירחאמ האיצומ) .רטיווש רמ ,רבד ןיא :הטסוגוא

.רטיווש רמ ,הפי השא ךל שי
.יל התיה :רטיווש
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.תוגרדמב הדרישכ התכב איה :הטסוגוא
.הרשע־עשת תב איה :רטיווש
?—רטיווש רמ ,והשמ ךתוא לואשל יל השרת :ה ט ס ו ג ו א
.ילאש :ר ט י וו ש
ן המ ,רייצל עדוי אל אוה ? ןורשכ ןיא וגוהל :ה ט ס ו ג ו א
(ןחלושה לע לסה תא הדימעמ הטסוגוא) .אל :ר ט יוו ש
.םילותיחה תא יתפסא רבכ .והז :הטסוגוא
.פו»ד .תלדה תא ילענ :ר ט יוו ש
.הלוענ איה (תלדה תא תלעונ) .רטיווש רמ ,דימ :הטסוגוא

(ןולחב וטבמ ץוענל ףיסומ אוה)
.הנה יאוב :רטיווש
ר דנאוושנפינ ליחתמ ץוחב .טקשב וילא תשגינ) .רטיווש רמ ,דימ :הטס וגו א

(תלדה תידי לע ץוחלל
!הטסוגוא :םינ
.רתוי בורק :ר ט יו ו ש
(תלדב קפוד רדנאוושנפינ) .רטיווש רמ ,ןכ :הטסוג וא
!יחתיפ ,הטסוגוא :פ י ג
—יל רק :ר ט י ו ו ש
— הנרפה תא איבא ילוא :ה ט ס ו ג ו א

.יטשפתה :רטיווש
.רטיווש רמ ,ןכ :ה ט ס ו ג ו א
(תלדב טבוח) !חותפל ! יחתפ !הטסוגוא ,יחתפ :םינ
—הטימל ,ילא יסנכיה :ר ט י ו ו ש
ט ובחל רדנאוושנפינ ףיסומ תטשפתמ איהש העשב) .רטיווש רמ ,ןכ :הטסוגוא

(התוא לטלטלו תלדב
!חותפל !חותפל :םינ

 המוגרתב ,טאמנריד ךירדירפ לש והזחמ ,"רואטמה" לש תוכרעמה יתש ךותמ תחא ,וז הכרעמ
 תורומש תויוכזה לכ .ירמקה ןורטאיתה לש הבידאה ותושרב הפ ספדנ ,דלפנרוק הנדע לש
.ירמקה ןורטאיתל
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תינומה תרושעת לש םלועב רעבמה דיקפת
ם ייעוצקמ םירקבמ לע םיעדוי ונא ןיא .ידמל שדח אוה רקבמ לש ידפומה דיקפתה
־ סוריפאפב ,תרחמל םהימשר תא םסרפל תנמ־לע םיינוויה םינורטאיתב ובשיש
רדומה םינמזה לש האצמה וזש ,םלועמ תרוקב התיה אלש רבדה שוריפ ןיא .רקובה
י וטיבל הנווכה ןיאו ,והשלכ ירוביצ יוטיב ןכתיי אל .תינרדומה תונותעהו םיינ
ת עלבומ ,תוריחבב תמיוסמ הגלפמ דעב םיעיבצמ ונאשכ .תרוקב אלל ,דבלב יתונמא
. תרוקב ילב תונמא ןכתית אלש רמוחו ־לק .תורחא תוגלפמ יפלכ תרוקב וז הלועפב
ה נוכת וב היהתש אלב רוציל לגוסמ רצוי ןיא .רצוי לכב רקבמה ןומט ,השעמל
ת טיקנ םג העמשמ ינחורה וא יתרבחה םוחתב הדמע תטיקנ לכ .תיביטקלס תיתרקב
ת וידמוקב ,סנאפוטסירא .םירקבמ םג ,ראשה ךותב ,ויה םיאיבנה .תיתרקב השיג

א לא ,("םיננע״ב) תיפוסוליפו ("הטארטסיסיל״ב) תיטילופ תרוקבב קר אל קסע ,ולש
ו יתוארוהב ,טלמה .תינוויה המארדה ילודג לע ולש תוידוראפב ,תיתונמא תרוקבב םג
־ רקבמ לכש ,הפירח תרוקב חתומ ,"הזחמ־ךותב־הזחמה" תגצה ינפל םינקחשל
ם זגומ קחשמ־ןונגס לע ,יוניש אלל טעמכ ,ויתומישרב הללכל ןכומ היה םויכ ןורטאית
ו ל ןיאש ,הארנכ ,רבתסמ םויה דע דמועו־םייק הז ןונגסש הדבועהמו—יטיתאפו

.הנקת
. ידמל םייתורירש םה תרוקב ןיבל תונמאו תורפס ןיב םיחתומש תולובגה ,םצעב
, תיתרקב תורפס םג איה תמחול תורפס .ןה תחא תרוקבהו תורפסה תובורק םיתעל
ם ג לבא ,סנאפוטסירא תא יתרכזה רבכ .תיריטאס תורפסב םירבדה םירומא רקיעבו

ת רוקב איה יוטסלוט לש "םולשו המחלמ" לכ ,המ־ןבומב .הז רנא׳זל ךייש טפיווס
י נויע חוסינ וז תרוקב תשבול רפסה לש םיימלופה ויקרפבו ,םיוסמ יתבשחמ םלוע לע
י כ םא—תילרטאית תרוקב ףא אוה "םולשו המחלמ״ב הרפואה תגצה רואית .שרופמ
ת לילש איה ,יוטסלוט תועדל רשי יוטיב איהש ,תחאה :תורטמ יתש ול שי הז עטק
ר ואית איה הינשהו ;התוליוואו התויתוכאלמ לש העקוה ,יתונמא ףנעכ הרפואה
י לב ,וז הרוצב הגצהה תא הארתש הל םרוגה ,השאטאנ לש דחוימה ישפנה הבצמ
.שחרתמל ספתיתש
ת ומגודב ומכ ,ןהמ ילארגטניא קלחכ םא ,תויונמאה תא דימת אופא התויל תרוקבה
ת גצהמ אצוי םדאש תמיא ־לכ חרכהב תמייק איה .ןהילע הבוגתכ םאו ,הלעמלש
ה רוצב בותכ אוה" :הרעהב רפס רגוס וא ,״יניעב ןח האצמ הגצהה״ :רמואו ןורטאית
א וה ,ןורטאיתב וא תורפסב רתוי יקב םדאשכ ."וארקל רשפא־יאש דע ךכ־לכ המויא
ת רוקבהש םיזירכמה םינמא םתוא .תאזכ העדל עיגה עודמ קמנלו ריבסהל םג הסגמ
,םתוא ןיינעל החרכומ איה .םיעדוי־אלב וא םיעדויב ,םירקשמ םתוא תניינעמ הניא
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־ יבידניאה תורותה לכ ףא לע ,תונמאה .להקה ןעמל םהיתוריצי תא םירצוי םהש ינפמ
ם יניינועמ ,להקה ןעמל םינמאה םירצוי םא .קהבומ יתרבח רצומ איה ,תויטסילאוד
, םלוג־להק .תרוקבב םיניינועמ םה :רמולכ .םהיתוריצי לע הנובנה ותבוגתב םה
ן יינועמ ןמאהש להקה אקווד וניא ,ןמאה ול שיגמש המ לכ תמטמוטמ הצרעהב עלובה
ן כ םא אלא—תיבויח איה וליפא ,הנובנ־יתלב תרוקבב ןיינועמ ןמא ןיאש ןבומ .וב
, ןווכתמ רקיע־לכ תרוקבב ןיינועמ וניאש זירכמה ןמא םלוא .תימינפ תורשי אוה רסח
. תימינפ תורשי ךכב תוארל השקו .תיבויח תרוקבב קר ןיינועמ אוהש רמול ,םצעב

ל ש התעפוה לע תידיימה הבוגתה ,תפטושה תרוקבה התיה אל רבעבש רבתסמ םלוא

ת וינויע תויתרקב תוריצי ובתכנ םנמא .תדרפנ תידסומ היצקנו׳פ תקזחב ,הריצי
י דסומ דמעמ ןיידע הלביק אל תרוקבה םלוא ,םיגוש םיגוה ידי־לע הדימ־ינק וותוהו
, ןבומכ ,הנווכה—תוריציה ורצונ ןהב תורבחהש היה ךכל םעטהש רבתסמ .רורב
, תוינומלא תורבח ויה אל—הדיחיה תוברתה־תלעב זא התיהש ,תיתרבחה תרמצל
ד ומלל ידכ םינותעל ןיתמה אל ,ךלמה רצחב גיצמ ריילומ היהשכ .םינומה־לש־תורבח
ה בילעמ התיה הכלממה־ילודגו ךלמה ינפ־לע םתפדעה ,תישאר .םירקבמה תעד המ
, קפס ילב ,ונמנ ומצע םיפוצה-להק לע ,תינשו .םינותע זא ויה וליא ףא ,םינורחאה תא
ו כוויתל קוקז היה אל הז להקו ,תפרצב רתויב ןדועמהו חתופמה םעטה ילעב םישנאה
, ויניעב ןח אצומ המ עדי הז להק .רתויב בוטה רקבמה היה ומצע אוה .רקבמ לש
ע יבהו—העוציב תאו תיתורפסה התוכיא תא ,העפוהה תא בטיה חתנל עדי ;עודמו
ם ינורטאיתב יכ רוכזל ףא יואר .הגצהה רחאל דימ םיעצבמהו רבחמה ינזאב תאז
ר שקה היה ךכו ,םינקחשכ תוגצהב םיתעל םיפתתשמ םמצע הלוצאה ינב ויה םייכיסנה
ם הל התיה ךכ ךותמו ,םיעצבמה םג ויה םיפוצה .רתויב ימיטניא המיבל להקה ןיב
ם ג םיכיסנה ויה הלא םינורטאיתב ירה ןכ ומכ .הריציה יכילהתב הבורמ הנבה
ם הו ,תונמא יניינעל ץעוי לש ותצעב ורזענש וא ,םירקבמה ויה םמצע םה .םינורטפה
י כ הארנ תמיוסמ הניחבמ .תורמזתה וא םינורטאיתה לש םמויק ריחמ תא ומליש ףא
ה שענ רקבמה .תונמאה לשו הרבחה לש היצזיטרקומדה תדלות אוה רקבמה דסומ
ר יבסאש יפכ ךא ;םעהו תונגרובה ינומה ,םישדחה םינורטפה לש יתונמאה םצעוי

.ךכב הצמתמ ודיקפת ןיא ,םירבדה ךשמהב
י קסבאלסינאטס לש ויתונורכזב םיאצומ ונא הזכ ןורטאית לש ותריציל תניינעמ המגוד
ק רפ .וידידיו ויבורק בור ופתתשה וב רשא ,ותיבב ול םיקהש ןורטאיתה תודוא ־לע

א שונב אצמנבש רתויב םיניינעמה םיכמסימה דחא אוה "תונמאב ייח" ךותמ הז
ו תבוהאל רוביגה רפסמ התיג לש "רטסיימ םלהליו״ב .תונמאה לש היגולויצוסה
ה תיג ראית ךכבש עודיו ,ותודליב ותיבב ול הנבש תובובה־ןורטאית לע תינקחשה
ב צמש רוכזל יואר ,ןורטאיתה לע רקיעב יתרביד התע דע םאו .ומצע לש ותודלי תא
ם יעורג ויה ונורטפל ןמא ןיב םיסחיה לכ אל .תורחא תויונמא יבגל םייק היה הזכ
ן יבש הלא תמגוד םיסחי םג ויה .גרובצלאז לש ףושיביכראל טראצומ ןיבש הלא ומכ
ם יטילקת ליכשמה רוביצה זא עמש אל ,תאז דבלמו .יזאהרתסא ןזורה ןיבל ןדייה
תוטאטנק רמיז וא םיירמאק םילבמאסנאב ומצעב תופיכת ףתתשה אלא וידארו
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ת ביתכו הניגנ תעדל היה בייח ,וירחאל םגו ,סנאסנרה ימיב ליכשמ שיא .היסנכב
. הילגנא ךלמ דימשה ירנה רביחש תואנ תוילקיזומ תומיענ ונידיב תויוצמ .םיריש
, ילאר רטלוו ריס ףא הומכו ,םתרוצב םימלשומ ,םיבוט םיריש הבתכ הלודגה תבזילא
. הלמה לש יבויחה ןבומב םיטנאטליד ויה םה .םסרופמה יאנידמהו תוצראה־הלגמ
ד בלב יאנידמ אלו ליאוה ,סנאסנרה־ישנא ןורחאכ לי׳צר׳צ תא רידגהש ימ קדצ ילואו
.רייצו רפוס ,חלמ ,לייח אלא היה
ו ב ויה וז תיליע "תרבחב תונמאה יבגל טרפה לש ודמעמ יכ רורב הלעמל רומאה ןמ
ה עידי ,תונמאה לש יעוציבה דצב הבורמ תואיקב לעב היה ,דחא דצמ .תוניחב יתש
ק וקז היה אל ךכמ האצותכ .עוציבב תישיא תופתתשה לש הגרדל העיגה תופוכתש
ה נבה ילעב ויה ,וידידי וא ,ומצע אוה .תונמא־תריצי לש הביט תא ול וריבסיש
ה דימ־ינק ול התנקהש ,הפיקמ תיסאלק הלכשה לעב טרפה היה ןכ ומכ .ךכב תקפסמ
ר ואל ,הרבחה לש םינטקה הידממ רואל ,ינש דצמ .תונמא לש הכרע תטיפשל םירורב
־ תעד ןיב הציצח התיה אל ,םינושה היקלח ןיב יעצמא־יתלב עגמ םויק לש הדבועה
ה ריצי לע ותעד תא םירשימב עיבהל היה לוכי להקה .תונמאב םיקסועה ןיבו להקה
, םינמאו םיעצבמ ןיב םירשיו םיינאגרוא םילמוג־יסחי לש בצמ היה ,רמולכ .יהשלכ
ה קסעו תינויע הבור התיה זא תרוקבה .ינש דצמ ,םהינכרצו םהיפוצ ןיבל ,דחא דצמ
.תפטוש הבוגתב אל ,הדימ־ינק תעיבקב
ם וקמ־לכמו ,היצזילאידיא איה ןאכ תראותמה םעט־תנינא הרבח התואש ריעהל יואר
א ל וז הרבח .ההובגה תונגרובהו הלוצאה יגוח יבגל קר םייק היה הז בצמש רורב
ה בור־בור תא רמולכ ,םיאלקחהו הכאלמה־ילעב תא ,הריעזה תונגרובה תא הללכ
ם הל יואר הז םעט ־בוט םלוע לש ותעיווג לע םילבאתמה לכ .התוללכב הרבחה לש
ה קירה תויבונסה ,תוסגה ויה תובר הלא םיגוחב ףא יכ ,לכל־תישאר ,ורכזיש
. םינומהה לש תוימהבו תורוב ריחמב התנקנ וז תיתוברת המרש ,תינשו ;תלויאהו
, םהה םימיה לש םימצמוצמה םידממב םג ,תרצוי התיה תוברתב םינומהה תלילכ
ל ש ינומלא גוח זא רצונ היה חרכהבו ,ונימיב ונל תורכומה ולאל תומוד תועפות

.תוברת־ינכרצ

ב
ר אתל העשה העיגהש רורב םימדוקה םירבדב רבעה־לש־היצזילאידיאה תמינ ךותמ
־ תרסוחמ תינומהה הרבחה תא ,תויליבד־ידכ־דע־תוחמתהה תא ,רודה תונוונתה תא
ה רבחה ינפב חיטהל םיגהונש םירבדה הלאב אצויכ לכו ,תיביסאפה ,ףוצרפה
ר אתל הסננו ,ךרע־יטפשמ תעמשהמ ענמיהל ונל בטומ וז תרגסמבש אלא .תינרדומה

.םתייווהכ־םירבד
ו בוחב ןפוצ הז חנומ .בזוכ אוה "תינומה תרושקתל יעצמא" חנומה םצע יכ יל הארנ

. םהיניב רשק שמשמו םיפוג ינש ןיכ דמועה ילכ לש רמולכ ,עצמא לש תועמשמ
־ילכ .ירמגל הנוש בצמה ,השעמל .תוידדה לש תועמשמ ןפוצה חנומ הז :תרחא ןושל
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ת ורבוע תורדשתה .םיירטס־דח םה ,םנבמו םביט םצע ךותמ ,םיינומהה תרושקתה
.אל המו םהב רובעי המ עבוק דחא דצ קרו .דבלב דחא ןוויכב םהב
ת ורשקתהל יעצמא אוה ןופלטה .לשמל ,ןופלטל הנווכה ןיא :יתנווכ תא ריבסאו ףיסוא
ר וגיש רשפאמה ילכ אוה תינומה תרושקתל ילכ .וב םיחחושמ םהינש .םידיחי ינש ןיב
• ירודיש ירהש) ולוכ םוקיה ןוויכל ,דסומ םאו םדא םא ,טרפ לש ודצמ תרודשת לש
ה רבחל רשפאמ והנבמ ןיא .(םירחא םיבכוכב םג טולקל הכלהל רשפא ,לשמל ,וידאר
 בתכמ םדא חלוש םא .ןופלטב ומכ ,ילכ ותואב ןרדשל בישהל הכותב והשימל וא
• רישכמ וא ןותעה ידי־לע אלו ראודב בתכמה רבעומ ,וידאר־תנחתל וא ןותע־תכרעמל

 אצמנ החוקיפבש תוכמסה ידי־לע םוסריפל לספנ וא םסרפתמ אוהו ,רדשמה וידארה
א צמנה רוביצה תעידיל בתכמה אבוי םא הדיחי תעבוק איה וז תוכמס .תרושקתה ־ילכ
ל ש ותעיגפ ינפמ ןנוגתהל םדא לוכי הב הדיחיה הרוצה .ילכה לש ותצופת ףקיהב
ת ובכל ,ןותעה תא אורקלמ לודחל לוכי אוה .תוענמיה ךרדב ,תיביסאפ איה ילכה
.טרסה לש הגצהב רוקיבמ ענמיהל וא ,היזיבלטה וא וידארה טלקמ תא
ם תויה םצע ,םביט םצע .תינומהה תרושקתה־ילכ לש םביטב רהרהנו ףיסונ הבה
ל בכ םילודג םינומה םע עגמ תגשה םשל לועפל םבייחמ ,תינומה תרושקתל םילכ
ע יגהל םינווכתמ םא .ךרוצ לכ םהב היה אל תאז אלול .ונבנ ךכ םשל ירה .רשפאה
כמו ,"תיב־יגוח" ןוגכ ,םירחא םירישכמב שמתשהל רשפא ,תמיוסמ הנטק הצובקל
ת ינומהה תרושקתה ילכ לש םביטמ ןכש .תיפסכ הניחבמ םיפידע ףא הלא םיריש
ם תוא םיליעפמשכ קר םייתרוסמה םיעצמאה ןמ רתוי םילוז םה .דאמ םירקי םהש
ת יקנע העקשה בייחמה ,ינרדומה ינומהה רוצייה לכל םימוד םה ךכב .ןומה יפלכ
ו זמ רתוי הלוז הרוחס לבקי דדובה ןכרצהש ידכ הכירצו רוציי לש םוצע רוזחמו

.םייתרוסמ םיעצמאב הקפוהש
שבש ולאמ הברהב תולודג רודיש־תנחת וא סופד־תיב תמקהב תוכורכה תועקשהה
. רוביצל העדוה תריסמל זורכ תחילשב וא ,די־יבתכ תקתעה םשל םירלבל תריב
ם ילוקישו .םימוצע םינומה לא תועיגמ ןה םא קר ,רומאכ ,תומלתשמ ולא תועקשה
.םייטסינומוקבו םייטסילאיצוסב םג אלא םייטסילטיפאק םיקשמב קר אל םימייק הלא
י לכב הצוענ ,תויראגלוול רמולכ ,יכרעה ןבומב תוינומהל הייטנש רורב ןאכמ
ל דגי ךכ ,םהב תירמחה העקשהה לדגתש לככ .םתאירב־עבטמ תינומהה תרושקתה
ח רכהב ונניאש ,רתויב בחרה ףתושמה־הנכמל חרכהב םינופ םילכה .תוינומהל ץחלה
ל ובסל ןכומ רוביצה ןיאש רסומו םיסומינ לש תלבוקמ המר שי ,רמולכ .רתויב ךומנה
ן ה רוביצב טרפ לכ לש ויתויטנ םא םג ,םיירוביצ יוטיב־ילכב הל תחתמ לא הדירי

ת רבוע םיינומהה תרושקתה־ילכ לש םתלועפ ןיא םלוא .רתוי הברה "תוסג״ו תודקפומ
. תדמתמה ותכמנה תא תמרוג איה .הז ףתושמ־הנכמ לש ותמר לע העפשה אלל
תשמ וז הקינכט .םינומה לא הייגפה תקינכט םצע ידי־לע תרצונ תאזה תוימאנידה
: המגודל .םיללכומ תושגרבו םירציב ,םיקיודמ־יתלבו םיסג םיחוסינב חרכהב תשמ
ש מתשהל םיטונ םימסרפמה ויהי ,תוידנולב םישנ םיפידעמ םירבגה בורש ררבתמ םא
לש סופיט־בא םירצוי םה ךכ ידי־לע .םהלש תמוסרפה־ינוטרסב הקווד תוידנולבב
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ל צא וליפא וז תומד לש תפסונה התבחרהלו התשרשהל םיעייסמו ,הקושח תומד
א וה ךכ רתוי ללכומ שגר וא יומידש לככש רחאמו .תורחרחש םישנ םיפידעמה םירבג
, תיללכ האוושהל ,דודירל םיעייסמ הלא םילכ ירה—היצאודיבידניאו תוקד לוטנ
.היפורטנאה תרבגהל
ה ברהל תוינפ שי תיללכה המגמה ךותב .תויללכ תומגמל ,ןבומכ ,ןאכ סחיתמ ינא
אודיבידניא םינכתו תורוצ לש ,םישדח םימעט לש תוחתפתה שי .םידחוימ םירוביצ
ו ידאר־יתיכסת ןוגכ ,יתונמאה טרסה ןוגכ .םמצע תרושקתה־ילכ ךותב ,םישדח םייל
ן ילפא׳צ ומכ םינואג ומקו ."דנומ־הל״כ המר ילעב םינותע ןוגכ ,ההובג המר ילעב
, רבודי דוע ךכ לע .םילכה תא תמלוהה תונמאה תא םהב םירצויו הלא םילכ םילצנמה
ד חא הזו ,יל המדנ םלוא .הלא םילכ יבגל תרוקבה לש הימוחת םה הלאש םושמ
ה ייטנ יכו ,היצאודיבידניא רסוחל ,ןומיהל איה תיללכה הייטנה יכ ,ןועיטה תודוסימ

.תודגונה תויטנה ןמ רתוי הזע וז
ר וביצה לש ותונעיה תדידמל םירישכמה לש םביט םצע ךותמ םג תרצונ וז האצות
. תילאודיבידניא הבוגת אל ,םייטסיטאטס םירישכמ םה הלא .רוביצה לש ויתופדעהו

ן דמואל תוטיש ,עונלוקב רוקיב ירפסמ ,םירפסו םינותע לש הצופת ירפסמ םה הלא

ל הק לש ליעפה הנעמה רדענ הלא לכב .יאקירמאה "גניטייר־רפוה״ה ןוגכ ,הנזאה
י ליעפמ ןיא םג .םיירטס״דח םה ,רומאכ ,םמצע םירישכמה ןכש ,םיניזאמה וא םיפוצה
ד אמ רשפא ירהש ,םילבקמ םהש םיבתכמ יפל תונקסמל עיגהל םילוכי םירישכמה
ם יינייפא םניאו תודחוימ תויטנ לעב טועימ םה םיבתכמ בותכל םיטונה םישנאש
ך ותמ םירשימב םהל העודי הניא םירישכמה יליעפמ לש םלהק תעד .ולוכ רוביצל

.םהינזא־ומב הועמשש
ד ימת ולכי םישנא .םינמזה לכב תמייק התיה תיביסאפ הבוגת יכ ןועטל רשפא
ם תצופת םצע םלוא .ררושמ לש ויריש אורקל ברסל וא ,ןורטאיתב רוקיבמ ענמיהל
. תיביסאפ־אל הבוגת הרשפיא ,תיביטקלס ,ידמל תינגומוה ,תינומלא־יתלב הצובקב
ם סרפמו בתוכ ףוסוליפה הבש הרבחב בתכיהל םילוכי ויה אל ןוטלפא לש םיגולאידה
ל ש תואיצמ ,תמיוסמ תיתרבח תואיצמ םיפקשמ םיגולאידה .הפ־לעב חכוותמ וניאו
.גולאיד לש ,רוציקב ;חוכיו

ה יצזילקידארל ליבקמב .ףסונ דוסי םג ריכזא .עגמ־קותינ לש דחא דוסי ונינפל ,ןכבו
י לכ לש תדמתמ היצזילקידאר תמרוג הדצמ איהש ,עדמהו היגולונכטה לש תדמתמה
 יתונמאה יוטיבה ימוחתב תדמתמ היצזילקידאר םג תמייק ,תינומהה תרושקתה
י וטיבה ףא קחרתמ ,עדמה לש תכלוהו הלדגה תוירטוזאל המודבו .ללכב ינחורהו

י וטיב יכרד םג יכ רוכזל יואר .בחרה להקה לש ותנבה רדגמ רתויו רתוי יתונמאה
צמוצמ םירוביצ םתואל ןתונפב ,תינומהה תרושקתה ילכב תושמתשמ ולא תוירטוזא
ן רכו וא גרבנש לש הקיזומה יבבוח להק םנמא .ןכל־םדוק םמויק תא יתרכזהש םימ
ת ועצמאב תישענ וזכ היינפ .ןה ףא וידארב תורדושמ םהיתוריצי ךא ,ידמל םצמוצמ
ה ניחבמ םיזכורמ םניא הלא םימצמוצמ םירוביצש םירקמב םיינומה תרושקת־ילכ
.םהילא היינפ לש רתויב הלוזה הרוצה אוה הלא םילכב שומישה ןכלו ,תיפרגואיג
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ם הירדש רקיע רשאכ קר וזכ היינפ םמצעל תושרהל םילוכי םילכה יכ שיגדהל שי
ם ירוביצל היינפ ידי־לע םרגנה דספהה תא ךכ ידי־לע הסכמו ,תינומה הצופתל ןווכמ

ן ומימ םירשפאמה םיירחסמה םירודישה תמגודכ ,םירשימב אב הז יוסיכ .םימצמוצמ
ל ע תרושקתה־ילכ תקזחה ידי־לע ,םיפיקעב וא ;יתוברת ןכות תולעב תוינכת לש
ס רטניא לשמ בר ולקשמש יתוברתו ינידמ סרטניא לע הרימש םשל רוביצה ןובשח
.ומצעלשכ תינומהה הצפהה
ם ע רשי עגמ ידיל עיגהל םירצויה ולכי וב ,רבעב בצמה ןיב ערק רצונ ,הרואכל ,ךכ
ל ש םתבשחמ תוחתפתה רחא רתויב הרגיפ אל להקה לש ומעט תוחתפתהו ,להקה
ן אכ רצונ ,הרואכל .םידדצה ינש ןיב םוצע קחרמ םע ,םויכ בצמה תמועל ,םירצויה
. ךוותמכ ,םייניבה־שיאכ רקבמה לש ותעפוה תא בייחמה אוה הז חוורימו—קיר חוורימ
ל ש םהיליעפמ ינזאב עימשמה שיאה ,םינומהל םירצויה תונווכ תא שרפמה שיאה
.םהינזאב עימשהל לגוסמ להקה ןיאש תילאודיבידניא תעד־תווח תרושקתה־ילכ

ך רוצ לכ ןיא םצעבש ונל רווחתי ,הדיפק־רתיב ןינעה תא קודבל הסננ םא ךא
צמא םיליעפמה ידיב .םלהק ןיבל תרושקתה ־ילכ יליעפמ ןיב עגמה תניחבמ רקבמב
ם ג ףיסוא .ויתויטנו להקה לש ומעט לע הבר תואדווב דומעל םהל םירשפאמה םיע
ר תוי הברה תידוסי הרוצב להקה לש ויתויטנו ומעט תא םיריכמ םה קפס ילבש ,תאז
ל ש ומעטו תיתוברתה ותמר .ומעט לשו להקה לש יסופיט גיצנ ללכ וניאש ,רקבמה ןמ
א והש הדימב ,"עצוממה להקה־שיא" לשמ הברהב םיהובג ללכ־ךרדב םה רקבמה
ה לגת תורקב לש הקידב .תרושקתה־ילכ יליעפמ לשמ ףא תובורק םיתעלו ,םייק
. להקה תמרל םמצע םידירומ םירפוס וא םינורטאיתש לע םייוניגו תוניק ללכ־ךרדב
ם יקסוע תובורק םיתעל םנמא .האוושמה לש ינשה הדצב םג םירומא םירבד םתואו
ת מועל לבא ,םירצוי לש םהיתונווכ חותינבו תונמא־תוריצי לש תונשרפב םירקבמה
 .יתוברתה סרטניאה תא ,םתעדל ,תודגונה תוריצי ינפמ להקה תא םה םיריהזמ ףא תאז

- ילכ יליעפמ ןיבל להקה ןיב טושפ ךוותמ לאכ רקבמה לא סחיתהל רשפא-יאש ןאכמ
 וניאר וליא ,רומאכ .רתוי הברה הבושחו תבכרומ היצקנו׳פ אלממ אוה .תרושקתה
ל כ םצעב היה אל ,הטושפ תינכימ היצקנו׳פ להקה ןיבל תרושקתה ־ילכ ןיב םיסחיב

.םירקבמב ךרוצ
, "לקה לגה" ןוגכ תודסומב םיאור ונאש ומכ ,הלאכ תמאב םה םיסחיה הבר הדימב
וחתה לכב .תירישע הגרדממ םיטרס ,"םיגאלאטס״ה ינורפס ,תונושה רודיבה ־תומיב
א יה תועמשמ־תבר הדבועו ,שוקיבו עציה לש טושפ ירחסמ םחי שי וללה םימ
ם ייורש וללהש ,וילאמ־ןבומכ ,אוה לבוקמ .טעמכ םהכ םיקסוע םניא םירקבמהש
א ל ךא ,ךכל רשקב הקיטסיטטס לכ יל ןיא .תימיטיגל תרוקב לש הימוחתל ץוחמ
ה לא םימוחתב הקווד תמקרתמ תינומהה תרושקתה לש התומכ בור םא עתפוא
־ תיבב ןהוכל המ" תניחב ,םהב ולגר ףכ תא גיצהמ ללכ־ךרדב ענמנ רקבמהש
בומה תינכתה איה ,יס־יב־יבה לש "תישילשה תינכת״ל םיניזאמה רפסמ ."תורבקה
ה יזיבלטהו וידארה תרוקב ירוט םלוא ,םיניזאמה ללכמ זוחא 1.5 לע הלע אל ,תרח
תוינכת" יורקש המ לע .וז תינכתב הנושארו־שארב םיקסוע ויה תיטירבה תונותעב
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ר קבמל ןיא ,תינומהה תרושקתה לש הניינב־בורו הניינמ״בור ילוא ןהש /,תויראלופופ
.רמול המ

ג
ה מ הדיפק־רתיב קודבנש יוצר ,רקבמה לש ודיקפת תא תוריהב ־רתיב רידגאש ינפל
־ ינק יגוה לש אוה דחאה .םירקבמ לש םיגוס ינש ןיב ןיחבהל םיגהונ ."רקבמ" עמשמ
ת א םיריכזמ ונאו .ללכב תונמאה לש וא םיוסמה יתונמאה םוידמה לש הדימה
ל ש םדוקפיתב ונוידו ןוטלפא לש ,"טויפה תונמא לע" לעב ,וטסירא לש םהיתומש
ם יריכזמ ונא השדחה הפוקתבו ,ולש "הנידמה״ב יתרבחה רשקהה תרגסמב םיררושמה

׳ ץאקול ,םידנארבו טראהקרוב ,יקסנילייבו ןייט /גירל1ק ,ןוסנו׳ג לש םהיתומש תא
.לייוצרוק ךורב ,חמצ המלש ,ןמשירפ דוד—תירבעה תורפסה־תרוקבבר ,ךברוואו

ר ודיש וא רפס ,עפומ לכל תועגונה ,תופטושה תומישרה ילעב לש אוה ינשה גוסה
ג וסהמ הביתכב ,םיקסועו ,וקסע ןושארה גוסה לע םינמנה םגש ריעהל שי לבא .דרפנב
, םה ינשה גוסהמ םירקבמ .רתוי תופיקמהו תוידוסיה םהיתודובע לע ףסונ ,ינשה
ם ירקבמה תמישר תא ונרקסב םלוא .תונורחאה םינשה םייתאמ לש שודיחה ,ןבומכ
ר שפא .תונורחאה םינשה םייתאמ ינב ,םבור ,םה ףאש םיאצומ ונא הלעמלש םילודגה
־ בומה ,לכה לע תולבוקמה הדימה־תומא ודבא הב הפוקתל תינייפא םתעפוה םצעש
י לוא תוסיפתו תונונגס לש םיריהמה םיפוליחה .תונמא־תוריצי תדידמל ,ןהילאמ־תונ
ה דימ־ינק םישפחמהו ,וז הכובמב ךרד םיטוונמה םירקבמ לש םתעפוה תא ובייחש םה
ם ג אלא םנאסנרהו ןווי תונמא יבגל קר אל ,חיננ ,םטקנל רשפאש ,םישדח םייטתסא
ב קע המכו־המכ־יפ השק תישענ ,בוטה ,הפיה תנחבה .קוחרה חרזמה תונמא יבגל

.הז יפוסניא יוביר
א יה ."םייטרואית״ה םירקבמה יבגל קר אל תמייק בוטבו הפיב הנחבהה תייעב םלוא
ה דימ־ינק יפל לעופ וניא ,ץאקול ונניאש ימ .תרוקבב קסועה םדא לכ יבגל תמייק
ם ג םינמנ ינשה גוסהמ םירקבמה לעש ,הז רשקהב ,ריכזהל שי .,ץאקול לשמ םיכומנ

ם ובריב סקמ ,טילזאה םאיליו ,ולש הקיזומהו המארדה תרוקבב ,וש דראנרבכ םישנא
ן יא ךכ םושמ .םינטקו םילודג ןיב חרכהב הצוח וניא ,אופא ,לדבהה .ןוסליו דנומדאו
, םיערו םיבוט םירקבמ שי .םירקבמ ןיב םילידבמש הרורבהו הדחה הלדבהה תא לבקל
־ גיאהו תושיגרה ,תלוכיה תדימב אוה לדבהה םלוא .םיערו םיבוט םינמא שיש ומכ
ו מכ .תוינללוכ תוירואית רוציל םתרמויב וא הלאו הלא לש תורטמב אל ,טקלט

, םיערכ םיבוט .םירקבמה ךכ ,הבוט תונמא רוציל םישקבמ ,םיערהו םיבוטה ,םינמאש
ר ומשלו ,ערהו בוטה לש תיתימא הנבה ידיל עיגהל ,ןבתל רב ןיב ןיחבהל םישקבמ

.תיתוברתה תשרומה לע
ה ילאמ־תגבומ איה דימת אל ,תיתוברתה תשרומה תרימש לש ,וז הנורחא הדוקנ
ת ויהל לוכי וניא הידעלבש ונל ררבתי דימ ,רבדב תצק רהרהנ םא ךא—רקבמ יבגל
םירשקה יוליג לש ,גוויס לש הכאלמ ,הבר הדימב ,איה תרוקבה תדובע םצע .רקבמ
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ם ייתוברתה הקיניה תורוקמ יוליג לש ,תיתוברתה תשרומה לא הריציבש םיימינפה
י רהש—הל ףסונש הז שדח ךבדנ רואל תרוסמה לש שדהמ-הניחב לשו ,הריציה לש
, "ער״ו "בוט" םיגשומה םצע .הלוכ הנומתה הארמ תא הנשמ הנומתל תפסות לכ

ומשרתה תורבטצה ירפ םה ,הבורמ הדימב םינתומ םה ,םינחובו םיטפוש ונא םהיפלש

ד מלי וליפא ,הברה הווש וניא היציאוטניא רסחה רקבמהש ןבומ .תויתוברתה וניתוי
ה יציאוטניאה לבא .תרוקב לש הקינכט לכב יקב היהיו םלועבש םירפסה לכ תא
ף אש רובס ינא .תמדקומה האנתההו ןויסנה ידעלב איה םיגוא־תרסח רתויב תחתופמה
, לעופה לא חוכה ןמ התוא םיאיצומ םה קר .הלא האגתהו ןויסנ ידעלב תמייק הניא
.הכרצ-לכ היציאוטניאה תדדחתמ תעדו ןויסנ תפסותב קרו
וברתה תרוסמה לש "רמשמ־בלכ" הבר הדימב אוה רקבמה תילאידיא הניחבמ ןכל
, תרוסמה תא קדובו רזוח אוהו ,הילא תושדחה תופסותה תא קדוב אוה הרואל •תית
ם ייוטיב דגנ ,תונרמשו ןורויע ךותמ ,םחלנ אוהשכ וליפא .ולא לש ןרואל ,רומאכ
ם ייוטיבש רובס אוה .ותמחלמב בויח לש דצ שי ,ול םינבומ םניאש םישדח םייתונמא
ת להנתמ ותמחלמו ,תישונאה תוברתה רבצ.ך תא םיסרוה םהש ,םייטסיליהינ םה הלא
ם שב םירקבל שדחתמה ןמ םוצע קלחש שיחכהל ןיא ,ןכאו .תוברתה לע הנגה םשל

בויחה ,םייתימאה םישודיחה םימלענ תופוכתשו ,םייניע-תזיחא אלא וניא "תונמא"
ת ונרמש—הרירבה תדמועשכו .תיסקריקה תונטוטהלה לש ןואשהו המוהמה ךותב ,םיי

ת וחפל ךא ,האופקו םיתעל איה םיחומ־תרצ םנמא .הפידע תונרמש—? םזיליהינ וא
ר מולכ ,תיתוברתה תרוסמה יפלכ דובכ־שגרו תוירחא איה הרודח ,תעד־תולק הב ןיא
.ונלש הדימה־ינק תא םילאוש ונא ונממש דיחי רוקמ ותוא יפלכ

ת מייק איה .תיתוברתה תרוסמה ירטונ םה ,ןבומכ ,םירקבמה קר אלש ריעהל שי
ם לעפב ,םמצע םינמאהו .התוא הנובו התוא חתפמה אוהו ,ומשל־יואר ןמא לכב
 תואטיסרבינואה םג .תיתוברתה תרוסמל רתויב ףירח שוח ילעב םה ,םירקבמכ
ר בצה־יתב ןתויהב איה תואטיסרבינואה לש ןתשלוח םלוא ,תרוסמה תורטונ תושמשמ
ש משל רבד לכ יואר תינורקע ןכש ,הנחבה אלל תמרענ איה וב םוקמ ,תרוסמה לש
.ימדקא רקחמל

ד
ת רושקתה־ילכ םוחתב רקבמה לש ודיקפת לא םירזוח ונא ,הז ידדצ לויט ירחא ,ןאכו

ת רוסמה ןיכ אלא םילכה יליעפמ ןיבל להקה ןיכ ךוותמ רקבמה ןיא ,יתעדל .םיינומהה
ל כ וב ןיא ,ןכ אל םאש .דחאכ םיינומהה תרושקתה־ילכו להקה ןיבל תיתוברתה
ם ימיאתמה םינכוס ידי־לע עצבתהל לוכי םילכה יליעפמל להקה ןיב ךוויתה .ךרוצ
— חוכ ול שיש הדימב—חוככ ,יתוברתה ןופצמה אשונכ םלוא .רתוי רועיש-ןיאל ךכל
תסא הדימ־ינק לש רעזימ תרימשל ,הלא םילכב שומישה לש היצזינאמוהל םחולה
, הלעמל הניוצש הדבועה ןמ תעבונ ותעפשהו .העפשה םג ול שיו תובישח ול שי ,םייט
ה קיז רשא םימוחת םתואב—רמולכ ,םירחבנ םימוחתב קר ותעפשה תא ליעפמ אוהש
תיראלופופה הקיזומה םוחתב רמול המ ,רומאכ ,ול ןיא .תיתוברתה תרוסמל םהל
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ם צע לע ןנוקמו ויתועבצא רכופ היהיש ךכל טרפ ,וימודו ילסרפ סיוולא לש וז ןוגכ
ת רוסמה לש הדימה־ינקב התוא דומל ללכ לוכי אוה ןיא .תאזכ העפות לש המויק
ן בומב אל ,ןשיה ןבומב תוברתל יתנווכ "תיתוברת תרוסמ" הנומבו .תיתוברתה
, תינחורה תרוסמה רחבמ לש ןבומב תוברתל ןווכתמ ינא .יגולויצוסה וא יגולופורתנאה
ת ועמשמ תאשונה תוברת :רמולכ .קוחהו תדה ,רסומה ,הבשחמה ,תונמאה ימוחתב
ת ועפות דגנ םוחלל אוה תוברת־ישנא לש םדיקפת .תיברע ,תיכררייהו תיביטקלס
. ןהב ןיחבהל המ ןיא .תונחבה ןהב ןיחבהל אלו "םינומה־תוברת" יורקה גוסהמ
ם יקסועה ,ץראל־ץוחב ןיב ונלצא ןיב ,םייניצר םירקבמ יתעד לע תולעהל לוכי ינניא
ן הילא סחיתהל םילוכי םה .יתוברת ךרע ןהל שי וליאכ ,תוניצרב ולא תועפותב
א שונכ וא ,יתרבח רקחמל אשונכ ,םיוסמ ינחור בצמל םימוטפמיסכ קר ןתוא ןוחבלו
.ומצע ינפב דמועה רבד לאכ אלו ,תויטסירומוה תויצאטרסידל
ו נא ןיא וז תרגסמבש ,תיתוברתה תויסחיה תלאשב תודחא םילמ רמול יואר ןאכ
ה נודנה תיתוברתה תרוסמה .היוארה בלה־תמושת תא הל שידקהל ,ןבומכ ,םילוכי
ה תוברת איה "םינומהה־תוברת" וליאו ,תמיוסמ תיתוברת הבכש לש תרוסמ הניא ןאכ
־ תוברת" .וז לש הדימה־תומאב וז תא ןודל ןיא לוכיבכ ןכלו ,תרחא הבכש לש
, תינכימ ,דאמ הכומנ ןוגרא תמר תלעב תוברת איה ,הנבמ םצע ךותמ ,"םינומהה
ת לעפהל תנווכמ איה ןכ לעו ,תואשילק יפל היונב ,תינוגדח הרוצב הלילח־תרזוח
ת וברת .ינחורה ןכותה תרשעהל אלו—טעמכ יגולויזי׳פ אוהש גרדב םינתומ םיסקלפר
ר דסה־רסוח תא הריבגמ ,היפורטנא־תריכגמ איה ,םיישפנ םינבמ תסרוהו תגגופמ וז
ן יאש ,רחא גוסמ תוברת וז ןיאש הדבועה .הרוצ תרסח ,תחא המרל יללכה דודירהו

ת חכומ ,תוברת־יא אלא ,ונלש םילבוקמה הדימה־ינק תא הילא םשיל םיחילצמ ונא
ת ויונמא תא ץירעהלו ךירעהל ,תונורחאה םינשה האמב החתפתהש ,ונתלכי ךותמ
ם יקטצאה תונמא תא ,הינאיקואבו הקירפאב םיביטימירפה תונמא תא ,ודוהו ןאפי ,ןיס
ו לדגש ,םינומזפה־ידעצימ לש םהירוביג תא ךירעהל ונתאמ רצבנש דועב—םיקטלוטהו

.שממ ונכותב
. תיתוברתה תרוסמל הרמויו הקיז םהל שיש םימוחתב קר ,רומאכ ,קסוע רקבמה ,ןכבו
, רקבמה לש וניד ־קספו ותניחבל םמצע םידימעמ םה תאזה הרמויה םצע ףקותבו
. העפשה רקבמל שי הז רשקהבו .תאזה תרוסמה לש ידסומ חרואב רכומה גצימכ
ר רחתשנ תיתוברתה תרוסמה דיפל־אשונ לש דיקפת לעבכ רקבמה תא הארנ םא קרו

א בנלו להקה םעט תא ,לוכיבכ ,אטבל רקבמה ךירצ ןהיפל תויטפואה תויועטה ןמ
ו דיקפת אלא רקבמ לש ודיקפת וניא הז .חילצהל םידיתע טרס וא רפס ,הגצה הזיא
ו א הגצהש העשב קר להקה לע העיפשמ תרוקבה תעדש איה הדבועו .ןגרמא לש
ם א תעדל זא םישקבמ תרוקבה יארוק .תויתוברתו תויתונמא תונווכ םהל שי רפס
.תויתוברתה םהיתורמוי תא םימישגמ רפסה וא הגצהה
ל לכ העיפשמ הניא תרוקבהש תוגצה לש םיוסמ גוס שיש עדוי ןורטאית־שיא לכ
ם דא .ויבגל העירכמ תרוקבה תעדש רחא גוס שיו—ערל םאו בוטל םא ,ןתחלצה לע
וניא ,"רוטליטנו השיומ" וא ,"יחרזמ הזילע לש רזומה הרקמה" תא תוארל הצורה
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ף א םירקבמהש איה תפלאמ הדבועו .םירקבמה ךכ לע ובתכ המ תעדל ללכ ןיינועמ
.ולאכ תוגצהל םינמזומ םניא
ל ש הדלות אוה תידסומ העפותכ רקבמהש איה ,אופא ,הילא ונעגהש הנקסמה
תה לש יוליג אוה .תינומהו תינומלא ,תישיא-יתלב הרבחב תרצונה היצאיצנרפידה
ל ש יבויחה ןבומב תיליע לש םזיטנאטלידה תא םייקל הלוכי הניאש הרבחב תוחמ
ם ירבודה רמולכ ,הרבחה לש םיקחרתמה תווצקה ןיב ךוותל ודיקפת ןיא םלוא .הז חנומ
תהב םילכתסמ ונא םא ,הנושאר הייארב תואריהל לולע רבדהש יפכ—םיניזאמהו
א לא—םירקבמ הלא־יא וליפא םינעוטש יפכו ,תינכימ הפקשה ־תדוקנמ וז תוחתפ
ן בש ,עדי לעב תויהל אוה בייח ןכל .םיבייחמ הדימ־ינק לע הרימש אוה ודיקפת
ן מא .ודיקפת תוהמל החכוה וז ףאו .הלא הדימ־ינק םה המ עדוי אוה ןיא עדי אלל
ם ג .ןבומכ ,ךכב ועייסמ עדיש ףא ,רוציל תעדל ךירצ אוה .ןעדי תויהל בייח וניא
. רוב רקבמ ראותי אל םלוא .היהיש יוצר יכ ףא ,עדי לעב תויהל חרכומ וניא להקה
.םירקבמ ארקיהל םייואר םה ןיא ,הלאכ שי םא
ת רושקתה תרגסמב םימצמוצמ םימוחת םתוא לע לח והירה ,ךווית םייקש הדימב
י רהש .היצאודיבידניא־ןדבאו דודיר לש תיללכה המגמל םיפופכ םניאש תינומהה
, רמוא יתייה—תיתוברת תועמשמ ילעב םירדש ריבעהל הנווכ שי הלא םימוחתב קר
א וה ,רומאכ ,תינומהה תרושקתה לש יללכה ןכותהש ינפמ .ללכב תועמשמ ילעב
ת רפסמה העדומה .יביטמרופניאו ילגויצאר יפוא לעב אל ,ינכימו יטונפיה יפוא לעב
ו נתוא עינהל אלא קרמב שי המ ונל רפסל תנווכתמ הניא קרמ לש ויתולוגס לע ונל
ה תועמשמ לכ תא תלטונה הנווכ ריתסמ הרואכל-יביטמרופניאה ןכותה .קרמ תונקל

־ יבידניא רסח אוה ועבט םצעמ רוביצה ברימ תא ףיקהל ןויסנה .היצמרופניאה לש
א לא ותוא םיחנמ הלא אלש ינפמ ,םייתוברתו םייכררייה הדימ־ינק רסח ,היצאוד
י אדו ,םייכררייה הדימ־ינק םשב לעופה ,רקבמה .רוביצה ברימל עיגהל הנווכה
ן יב ,הריתס ,תידדה תורז ,אופא ,שי .ולאכ תוילאטוט תוינפ לא סחיתהל לוכי וניאש
ד ילי אוה תרוקבה דסומ םצע לבא .תרוקבה םוחת ןיבל תינומהה תרושקתה םוחת
ם היליעפמ לע הנמנ רקבמהו ,םיינומהה תרושקתה־ילכ תא הדילוהש תוחתפתה התוא
־ יאשונ םה ,תינומה תרושקת לש םיקהבומ םילכ םהש ,םינותעה .הלא םילכ לש
ם הש םיגותעה יכרצל תובר תוניחבמ םמצע םימיאתמ ףא הלאו ,םירקבמה לש םרבד
ם וידמל דומצ אוה .ינשה גוסה ןמ רקבמ לש המלידה ,השעמל ,וז .םהב םידבוע
, ודמעמבש תוריהבה־רסוח תביס םג וזו .ודי־חלשמ תא ,רבד לש ופוסב ,רתוסה
ם ניאש םירבד הלאב אצויכו ,ןומהה בהאי המ שחניש ונממ םיפצמש היפיצל הביסה
 היצטניירואה ןדבא תנכסל ינשה גוסה ןמ רקבמה רתוי יולג םג ךכ םושמ .וניינעמ
ם יפוצר ץחלו חוקיפ םייקל אוה לוכי ,שחרתמל ותודימצל תודוה ,תאז תמועל .ולש
.םייטרואית םירקבממ רתוי תרושקתה־ילכב שחרתמה לע
וקהש ,ןבומכ ,איה הבושתה ? םירקבמ םינמממ םינותעה המ םשל :הלאשה תלאשנ
ת עדל ידכ :בוש ,איה הבושתה ? םהב םיצור םיארוקה עודמ ךא .םהב םיצור םיאר
רקבמה לש ומעט ןיא םא ךא .ברעה ןורטאיתב תוארל המ וא ,אורקל המ ,בוט המ
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י  ותעד תא אורקל ןורחאה הז ןיינועמ תאז-לכב עודמ ,עצוממה ארוקה לש ומעטב
ה רבחהש איה ,הנכירפיש יטסיטאטס רקחמ ךרעייש דע ,יתעדב הלועה הדיחיה הבושתה
ה קוקז איהש ;הלש תיכרעהו תיתוברתה תרוסמה תרגסמל תוסחיתהל דימת הקוקז
ר קבמל הקוקז הניא איה .התעד־תולילצ םשל ,תינחורה התוהז תעדות םשל ךכל
א יה .היניעב ןח אצומ המ תעדוי איה ,היניעב ןח אצומ המ הל רמאי הלהש ידכ
. םיבייחמה םייתוברתה םינחבה תא היניע לומ דימת םייקיש תנמ־לע ול הכירצ
ה יניעב םיבושחה םה ,המעזו התוממוקתה תא םיתעל םה םיררועמ וליפא ,הלא םיגחבו

.ךורא חווטב
. תירוטסיה תוישיא הל שיו ןופצמ הרבחל שיש החינמ איה .תימיטפוא השיג ,ןבומכ ,וז
ן ופצמ לש וימייקמ ןיב וננה ,םירקבמה ,ונאש העמשמ ןכש ,תינרמוי השיג םג ילוא וז
ו ילאש ילאידיאה םגדה והז יכ ינא רובס לבא ;הזכ אוה רקבמ לכש ןעוט ינניא .הז
 ךוותמו לכור אלא אוה ןיא ,ןכ אל םאש .רקבמ םשל יואר אוה םא ,ףואשל בייח אוה

.תויונמאה קושב ןטק



קידוג ארויג םע ןויאר

? ןורטאיתל תעגה ךיא .ש
 רמג אוה .דאמ חלצומו יניצר ,עודי ןקחש היה יבא .ןורטאיתב ישילש רוד ינא .ת
א מא דצמ וא ודצמ החפשמה לכ .ינלופה יתכלממה ןורטאיתב ולש הריירקה תא
ורטאיתה לש םינגרמאה דחא היסורב היה יבס .םיטרסבו ןורטאיתב ותעשב וקסעתה
.ןיד־ךרוע תויהל ילע היה תינכתה יפל .םינ
ן וכית יתרמג .הכפהמה ירחא ןילופל ורבע ירוה .השרווב יתכנוחו היסורב יתדלונ
- שכ ,41 תנש דע הנליווב הטיסרבינואב יתדמל "סוזואלק סורמונ״ה ללגבו השרווב
ה פוריאב המחלמב םינש יצחו שש יתריש .ןילופב סיוגש םודאה־אבצל יתסייגתה
, ל״הצל יתסיוג .ינלופה אבצה יאצוי םיניצק םע לארשי־ץראל יתאבו ,(םינחתות)
.םינחתות תגולפ דקפמכ יתריש םינש עבשו

? ןורטאיתל רשק הזיא ךל היה ולא םינש ךשמבו .ש
.אלש טעמכ .ת

? ןורטאית תוגצהל תכלה .ש
, 55־ב .החפשמה לש רבעה ללגב ,הזל ףתוש ינאש השגרה תאז־לכב יל התיה .ןכ .ת
ד צל יתשגינו םידומילב ליחתהל ידמ רחואמש יל היה הארנ ,אבצה תא יתבזעשכ
א בש דע ,Booking Agency גוסמ הנושאר תונכוס יתנגרא .ןורטאיתה לש יקסעה
י תקסע ,םינטקה םירבדה ןמ לודחל יתטלחה .הדובעה לכ תא יל סרהו יניס־עצבימ
ד עצ םג היה וקסאי׳פ לכ דימת לבא ,שארה תא יתרבשש דע יתחלצה ,ץוח־תונגרמאב

יעפב םיפסכה תא עיקשמ התא ,םיוסמ םוכס תמיוסמ הנשב חיוורמ התא םא .המידק
, בוטה םשה אוה בושחה .ר׳צנפ הרוקשכ דוביאל תכלוה הניא העקשההו ,המצע תול
ם יגשיה יל ויה העודי הפוקת ירחא .ףסכב דודמל רשפא-יא הז תא .׳וכו ,ןומאה
ך ירטיד ןלראמ ,הטנופאלב יראה ,תיניפיליפה הקהלה :לשמל) םיירסומו םייפסכ
. תרצוי הדובע םוש תאזה תוקסעתהב ןיא .הזמ קופיס יד ןיאש יתטלחהש דע ,(דועו

.העפוהה ךלהמ לע עיפשהל לוכי ךניא

ם יאתה ילקיזומה ןורטאיתהו ,םיקסע יניינעב תירבה-תוצראב הברה יתרקיבש ןוייכמ
י לב תירוקמ הקפהב ליחתהל יתדחפ ״? ונלצא תושעל אל עודמ״ :יתבשח ,ילש גזמל
ה לודג החלצה התיה תאזו ,"םירוורפה רופיס" תא םייאקירמא תוחוכ םע יתקפה .ןויסנ
ד ימת .ירשבמ לכה יתדמל .רפס-תיב יליבשב היה "םירוורפה רופיס" .םידקת אלל
.ןורטאיתל תיאקירמאה השיגה יתוא הכשמ

? ךתעדל ,ילקיזומ הזחמב קיפממ שרדנ המ .ש
חה ,קוהילה לש הנוכנ הריחב ,ןורטאיתב הנבהו תואצמתה ,ינוגרא רשוכ קר אל .ת
שי .הגצהה תנוכמ תא םייקל דיאו ףקיה הזיאבו דימעהל םיעצמא הזיא הנוכנ הטל
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ירה ,תרומזתה :ליגר ןורטאיתב רשאמ השולש־יפ םיבר תודוסי ילקיזומה ןורטאיתב
ל ע טילחהלו הז לכ תעדל ךירצ קיפמ .הזכ ןורטאיתב םייתוהמ םיקלח הלא—םידוק
ה טלחהה םא .ומצעב קיפמה השוע ,הלהנהה יראוטרפר ןורטאיתב השועש המ .הז
.סרהיי אוה—אל םא ;הזמ הנהיי אוה ,הנובנ
ה ברה הגצהה לע הרימשה .ליגר ןורטאיתב רשאמ השק רתוי הברה םידבוע ונלצא
ת ועובש 5 .רתוי תיביסנטניא לבא רתוי הרצק הגצה לע תורזחה תפוקת ,תינדפק רתוי

.תועובש 4y2 וקיפסי בורקבש הווקמ ינא .להק ינפל עוציבל הנושארה הרזחה ןיב
: ךפיהל .תורחתה ןמ דחפמ ינניא ינאו ,םיילקיזומ תוזחמ גיצהל וסינ םירחא סג
ו ליא .םינורטאיתה רתיב םג עגופ ןולשכ לכ ;תרחא הגצהל תרזוע תחא הבוט הגצה
ז וכיר .רשואמ יתייה ,םינורטאית המכ דוע ויהי "הרבמהלא" דילש גישהל יתלוכי

טאיתמ אצוי התאשכ .הביבסה תא חתפמ ,הביבסל יגיגח יפוא ףיסומ םינורטאית לש
ה גצהב היסרפד .ןורטאיתל ןובאיתה תא דבאמ התא ,תחלצומ־יתלב הגצהמ ,ילש ןור
.הלוכ הירפירפה לע םגו להקה לע םג העיפשמ הלשכנש
? ירמגל ךתוא טטומל לולע ,לשמל ,המ ,ש
ן וילימ 1/2 לש דספה .תיפסכ הרזע לבקל תורשפא ןיא יל .ילש תלוכיל םג לובג שי .ת
ם יקסעב חילצהל ךיא" ירחא ,הז לע יתרבגתה ינא .ותוא סורהל ידכ קיפסמ והשימל
.םיפוצר תונולשכ המכ ויה וליא הזב דומעל לוכי יתייה אל לבא ."ץמאתהל ילב
? ״המיבה״ב ״רבילוא״ תגצה הלשכנ ,ךתעדל ,עודמ ,ש
ט נמיטנס ותוא ךרעב םינודנולל היה "רבילוא" יבגל .יתעדל ,םיטנמלא השולש .ת
ץ קועה תא ואיצוהש עגרב ."רלדנסה ימלשו ךלמה המלש" יבגל ונלש להקל ומכ
נגל רפס־תיב לש להנמ רשאמ תננג רתוי תויהל הכפה תומדהו ,ןיגייפמ ימשיטנאה
י אמיבהש םשור יל שי .המיבה לע ןאגאלאב םע ,ןיראכאס ראשנ .לפליפה לטינ—םיב
ה נשמ־ידיקפתל גישהל חילצמ ינניא ינא םג .םידיקפתה בור יבגל הצרש המ גישה אל
ר ופיס" ,לשמל ,ומכ ,"יסאלק" ילקיזומ הזחמ ונניא "רבילוא" .המר ילעב םישנא
־ יטנא לוכיבכ תויהל ךירצ היה הז הפ .הבוטה היזוליאה תשגרה םע ,"םירוורפה
ה שק ןאכ .ימוקמה דוסיהו טקלאידה תרזעב הרטמה תא וגישה ןודנולב .ילקיזומ־הזחמ
ל ע הדובעהו ,ענכיש אל הז .ןיגייפ לש ותומדב להקה םע לבחה תא חותמל היה
. םידליה אוה תאזה הגצהב םיבושחה םירבדה דחא .ןוצר־תעיבשמ התיה אל קחשמה
ל וקו יטירב לייח לש תעמשמ ,ךאלמ לש ףוצרפ םע םידליל םלועל עיגנ אל ונחנא
.םילגנאה לש םינומרוהה לע םיעיפשמה ,היסנכב הלהקמ־רענ לש
? ךלש ןורטאיתב םידלי קיסעמ התא .ש
.הנורחא םעפו הנושאר םעפ וז ."ינאו ךלמה״ב .ת
ם ניא "ינאו ךלמה״בו ךכ־לכ םיחוד ויה "רבילוא״ב םידליהש ריבסהל ךיא .ש
? םיחוד
א ל תפרל סנכנ התאשכ .רתוי תובוט תואצות לבקמ התא רתוי הקזח תעמשמב .ת
ך ניאשכ וליפא ,קוריל לכות אל היקנ הפצר לע לבא ,הפצרה לע קוריל השק ךל היהי
.םיטעומ תוסנקה לבא ,הקזח תעמשמה .הדובע־תריווא לש ןינע הז .רתויב ךנוחמ םדא
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* ושח םינקחש יתרטיפ לוזליז ללגב .םישנאב רידחהל םיסנמ ונא עוצקמל דובכה תא
א ל עודמ ,םידליל עגונב ,הנהו .המיבה לע "הרוטל׳ח ושע" םהש ינפמ—דאמ םיב
לכ איה הדובעה־דרשמו ךוניחה־דרשמ תניחבמ תוילאמרו׳פה ? םידלי רתוי קיסעא
ו נל לישכה טעמכש דע ,תורדגהב םואית רסוחו ךכ־לכ לודג ךוביס שיו ,תמשוגמ ךב
.הגצהה תא רבדה
ם ינימזמ ,םינהנ םידליה לבא .ונילע השקמו השק הז .הגצהב םידלי ףתשל ךרוצ ןיא
...יכוניח הזחמ םג הזו .םידלי ילב רשפא-יא "ינאו ךלמה״בו ,תוחפשמו םירכמ
? ירחסמ ןורטאית הז המ .ש
י נפמ ילוא ,םיכמתנ־םיירחסמ םה .םיירחסמ םניא םירחא םינורטאית םא עדוי ינניא .ת
א לש שארמ רורבש םירבד תושעל םהל רשפאמ הזו ,םילבקמ םה ביצקתהמ קלחש
ם ויכ ארקנש המ .דרוסבא הז לבא ,וחילצה הלא הקווד םיתעל יכ ףא .להק וכשמי
ם ישנא 4 םא לדבהה המ .תוקרפתמו תחא הנועל תומקומש תוקהל ןה ולא ,״ירחסמ״
ד חאש וא ,תונברהמ רשכה ולביקו "ביטרפואוק" הזל םיארוקו תירחסמ הקהל ומיקה
? ותשא םע הז תא השע
- ילעבו םירקבמ רפסמ .יאנג־יוניכ השענ הז ,תונותעב םירוטה יבתוכ ללגב ,המ־םושמ
ם יגשיהל עיגהל לוכי ירחסמ ןורטאית .תנגוה־יתלב השיג תאז .יאנג הזב םיאור םירוט
נאבו ב״הראב ,היסורב .הידיסבוס לע יחה יתונמא ןורטאית לש ויגשיהמ ולפי אלש
ן ימאמ ינניא .תפומ־תוגצה םשל הנידמה ידי־לע ולוכ קזחומה ןורטאית שי הילג
ל כ םע) "רטנס ןלוקניל" וא "קיו דלוא" ומכ ,הידיסבוסב קזחומ ולוכש ןורטאיתב
ן יא םהבש ,תיחרזמה הינמרגו ןילופ ,היסור ,תפרצב םינורטאית וא ,(םהלש תורצה
ת וגצהב הבוח ידי אצוי ךמתנ וניאש ןורטאית םג .ראוטרפרה לע העפשה םוש הפוקל
־ תיב אוה יראוטרפרה ןורטאיתה םאה ,ונלצא לבא .ןתולעהל הקדצה ,יתעדל ,שיש
ם וקמ תונפל ידכ הבוט הגצה דירוהלו—הגצה ירחא הגצה רציל ותבוחמש תשורח
. ירשפא־יתלב הז ןאכ לבא ,תאז תרשפאמה הרוצב ןורטאיתה יונב ל״וחב ? תרחאל
ץ מאמ לש ראותה תא שורדל תוכז התוא יתעדל ול שי ,ילש ירחסמה ןורטאיתה
.רחא ןורטאית לכ ומכ ,תיתונמא המרל
? ראוטרפר לש אלו הנבמ לש ןינע אוה ירחסמה ןורטאיתה ,אופא ,ךתעדל .ש
ח טשב תוחמתהל לוכי אוה םאו .ודועיי תא שארמ ומצעל עבוק ןורטאית .ןכ .ת
ר זופמ ולש ראוטרפרהש ןורטאיתמ רתוי ההובג המרל ןמזה ךשמב עיגי אוה ,םיוסמ
.הנבמ לש הלאש קר איה תוירחסמה .םיחטש הברה ינפ־לע
? רצוי וא רחוס ךמצע תא האור התא םאה .ש
ר מוא ןכל .ילילש לוצליצ הזל היהי ,עומשל םיצור םתאש המ דיגא ינא םא ,בוט .ת
ל וכי ינא .רצוי ינאש זירכא ,הלשממהמ י״ל 1000־ה תא לבקאש עגרמ .רחוס ינאש
ח ונא ,דרא׳ציר ףילק וא הרטאניס ,הטנופאלב תא איבא םא רתוי הברה חיוורהל
ם לשמ ,שיא 260 קיסעמ ,השק דבוע ינא וישכע .רתוי הברה חיווראו רתוי הברה
?  המ םשל—תורצ הברה ימצע לע סימעמ ,שדוחב תורכשמ י״ל 200,ססס־ל בורק
.הבהאמ הזב דבוע ינא .תונגרמא יקסעל האוושהב סחי לכ אלל איה תויחוורה
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? ישיאה ךמעט ? ילכלכ ,יתונמא ? והמו ,ךלש ןורטאיתב וק שי םאה .ש
ה צור ינאו ימצע־דובכ יל שיש ןויכמו ,םישנא לש רתויב לודגה רפסמל הנופ ינא .ת
י נא ירה—ידובכב עגפיהל אלו ,קופיס יל םינתונש םירבד תושעלו ,המרהמ תדרל אל
שהה ,םיליגה ףקיה תניחבמ ,לכל קנע־רעש אוה ילקיזומ הזחמ .םומיסקמה תא השוע
ב הוא ינא ותואש ילקיזומה הזחמה תועצמאב רתויב לודגה להקל עיגהל .ךוניחהו הלכ

.ילש וקה הז—
? ךמצעב תיארש תוגצה יפ־לע קר י תוזחמ רחוב התא ךיא .ש
.דימת .יתיארש םירבד קר .ןכ .ת
.בוט רקבמ התאש ךילע ונישלה .ש
ן ורטית תגצהב ונימב־דחוימה !יביטקורטסנוק רקבמ יתייה ,רקבמ יתייה וליא !ךא .ת
. רקופ קחשל יתבהא אבצב יתייהשכ .םוקמ םושב והומכ אוצמל ןיאש רבד אוה
ה ז וישכע לבא ,ילש הלאה םיקסעב אצמנ ינאשכ ,וישכע םג רקופ קחשל יתיסינ

. םמעשמ רבכ רקופהש תאזכ איה םיקסעב דראזאהה לש היצרופורפה .יתוא םמעשמ
? קיפמ לש עוצקמבש קופיסהמ קלח אוה םג הזה רומיהה םאה .ש
.םדא לכ לש םייסיסבה םירציה דחא הז .קפס ילב .ת
? דיתעל תוינכתה המ .ש
 ינא .ומדוקמ הנוש ילקיזומ הזחמ לכ היהי הבורקה הפוקתבש הרטמל יל יתמש .ת
ת ויהל ךירצ הז .רבדב הברה יתלקש ."ןאלבזק" ,ירוקמ הזחמ וישכע קיפהל הסנמ
י תוכז .ילקיזומ הזחמ והז .היעב הפ גיצהל דלוה אל ינא ."יתבש חאלצ״מ דאמ הנוש
ו נלש בושייה לש בכרהה תא הארנש ןימאמ ינא לבא .תלבגומ איה היעבב קימעהל
ם לוכ תא תשבגמ ץוחבמ הנכסה המכו ,הצובקל הצובק ןיב שי היתאפמיס טעמ המבו
— תונוכנ תוביסמה םא ,יבויחה טנמלאה תא אצומ התא הצובק לכבו .קצומ ףוגל
.הז תא ושעיש יתשקיב ךכ .ילילשה טנמלאה תא םג ,ןבומכו

1 הזחמה תביתכ ךילהתב ברעתמ התא םאה .ש
- יקוליח שישכ וא ,יתנווכ יפל אל םילגלגתמ םירבדהש בשוח ינאשכ ברעתמ ינא .ת
.הרשפב ךרוצ שיו הביתכל םירחאה םיפתושה ןיב תועד
י תורזחה תעשב הדובעב ברעתמ התא םאה .ש
ם יעצומ םיישאר םידיקפת) ותוא רשאמ ינאו קוהילה רמגנש ירחא ,ללכ־ךרדב .ת
י לב םימי 10־כ דובעל יאמיבל ןתונ ינא ,(הנשמ־דיקפת קהלמ יאמיבהו ,ידי-לע
ה ז ןיא .תינושארה הדמעהה תאז .לבוקמ ךכ .ותדובע תא חיכוהל לכויש ;יתוברעתה
ת וקילפר לש תוטמשה ,יוניש שקבמ ינא ןכ־ירחא ."שארה לע ול בשא" ינאש ןגוה
ל קוש ,האור ,אב ינא .לכב ברעתמ ינאו—רבד םושב ברעתמ ינניא .המודכו ,תועגופ
ל בא) ירושיא ילב הקיזומה ןמ דחא טקט איצוהל רשפא־יא .אל וא םיכסמ ,העצה
ט ימשהל שקבמ היה ,לשמל ,ינאיצרג .ףוס ול ןיאש ןינע הז יכ ,(ץילמהל רשפא
ו ל תוארנש תוקילפר טימשהל שקבמ היה קוינק םרוי ,התוא בהוא וניא אוהש החיתפ
.ףוס רבדל ןיאו ,"ץלאמש"
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? םוגרת םירחוב ריא .ש
.קוינק םרוי יתא אצמנ הז ליבשבו ,תועטל לולע ינא לבא .טקניטסניא יל שי .ת
? םייראוטרפרה םינורטאיתה לע התא תעפשה ,ךתעדל ,המב .ש
ר תוי עיקשהל ,תוגצה לע רתוי דיפקהל םינורטאית המכ יתצרמהש בשוח ינא .ת
 ןיב אלפנ תושעל רשפא ןורטאית .בוט רבד יתישע ,יתישע תאז םאו .םיפסכ
ת ושעל ךירצ םא לבא .תחכשנ־יתלב היווח תויהל הלוכי וזו ,םירוחש םיעלק
.תולודג תועקשה שרוד הז ירה ,הגצה
ן  םייראוטרפרה םינורטאיתב םיילקיזומ תוזחמ תגצהל הפיחד תתנ ,ךתעדל ,םאה .ש
.םתוא םיגיצמ םירחאה ויה אל "הואנה יתרבג" אלול .ןכש בשוח ינא .ת
, םינקחש לע ךלש תורחתה ינפמ שושחל דוסי םייראוטרפרה םינורטאיתל שי םאה ,ש
? םהל עיצהל לוכי התאש רתוי הובגה רכשה ללגב
ע יגהל תרזוח־יתלב תונמדזה ול שי ילצא ילקיזומ הזחמב ישאר ןקחשש קפס ןיא .ת
— דיקפתה םצעו ,תומדב םוסריפ לש זוכיר .רחא ןורטאיתב וילא עיגי אלש םוסריפל
ת וחפ־אל םלשמ "להוא" ,ףסכל רשאב לבא .םירגתא הלא—בוט ללכ־ךרדב אוהש
ל כ לבא .קופיס םהל ןתונ הז .ילצא דובעל ם י צ ו ר םה ...ישאר דיקפת ליבשב ינממ
ר בדל ןיא ןכל .ולש טלמאה תא וא ולש ולתוא תא וייחב םעפ תושעל הצור ןקחש
.םינקחשה לע תורחת לע

?הנשמ־ינקחש רחוב התא ךיא .ש
. תובוט תואצותל ונעגה םיליחתמ םע םג .תוניחב ידי ־לע םידמעומה לא םיעיגמ .ת
י פל דיקפת ילצא לבקי אוה .ילצא בשחנ וניא רחא ןורטאיתב ןקחשה לש דאטסה
.הליהתל תוינומלאמ קנזל והשימ לוכי ןאכ .ותמאתה
? ךלש ןורטאיתב םיעובק םינקחש לש הצובק םע דבוע התא םאה .ש

 ינאיצרג ,(יפרגואירוכ רזוע) ירוצ םהרבא ,קוינק םרוי :תווצב קר שי תועיבק .ת
.רבד לכ לע שבלתהל רבכ לגוסמ ינא ילש תווצה םע .דוסיה הז .ילקיזומ להנמכ
י הגצהל םיירוקמ תוזחמ לש תועצה ךל ויה .ש
ם יטפוש לש תווצ .תוזחמ לש תונוט ונלביק .םיסרפ יתתנו תורחת לע יתזרכה .ת
.זר םהרבא לש דחא הזחמ לע ץילמה
ז יתמארדה ןורטאיתה םוחתב ךיתופיאש לע תרתיו םאה .ש
ב רע לכב "ץורל" הכירצ הגצהש ןימאמ ינניא .םלוא יל ןיאש יגפמ יתקספה .ת
ם יימוי הגצה "ץירא" אל ינא זא דעו ,דחוימ ןטק םלוא יל ץוחנ הזל .רחא םוקמב
ה קהל םושל .המארד םג השעא ינא לבא .יואר להק ילב חדינ םוקמל הרוכבה ירחא
.ישפח ינא .ינורטאית רגא׳ז םוש לע ןויכיז ןיא

? תוזחמ ארוק התא .ש
א נוש ינא לבא .הז תא בהוא ינא .שדוחב םיימעפ ,םעפ .הברה אל לבא ,ןכ .ת

.תוזחמ ינזאב םיארוקש
ו יראוטרפרה ןורטאיתה תא אירבהל דיא תועצה ךל שי ,ךנויסנ ךמס לע םאה .ש
הדימ־הנקב :םיליבקמ םינוויכ ינשב תכלל ךירצ היה םהמ דחא לכש בשוח ינא .ת
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ה זיא תויהל ךירצ ,ינש דצמ .ינויסנ ,זעונ ,ידראגנאווא ןורטאית שיגהל ,דאמ םצמוצמ
.םידיקפת תקולחב תמיוסמ הרגיש דגנ המחלמו ,ראוטרפרה תריחבב ןויגה
ן ורטאיתב וידעלב־רשפא־יאש חרכה הז) בוט דחא יסאלק הזחמ :הריחבב ןויגה ץוחנ
ה ז ירה .(תינלוח אל) האירב הידמוק ,ימוימוי יווהב רושקש דחא הזחמ ,(יראוטרפר
ק ר המיאתמ איהו הל ןכומ וניא אוהש הגצה בחרה להקה ינפב תולעהל דרוסבא
" םידרווב ילא רבד" ומכ הגצהש בשוח ינא .םינינא ,םידחוימ םירבד שפחמה להקל
י  םיינלוח םירבד שפחל המלו ,תילמרונ ,האירב ,תניינעמ הגצה איה ״המיבה״ב
. עוציבה ללגב היווחל תויהל לוכי לפת הזחמ ,ל״וחב .םילועמ םינקחש הברה ונל ןיא
. םיבוט תוזחמ רוחבל תוחפל ונתוא בייחמ הז רבד .הלאכ םינקחש הברה ןיא ונל
ו ניא ונלש להקה .קחשמו יומיב תניחבמ םג .קודיצ לכ ילבו ,דאמ םיינצחש ונחנא
. תנכוסמ איה םעט־ינינאל תוזחמ לש תאזה הריחבה ןכלו ,םיבוט םירבד יד האור
.םלוכל עיגהל ךירצ לודגה ןורטאיתה לבא ,ןטק םלואל בוט הזה גוסה
י נניא .הבוט איה יתונמאל יקסעה לוהינה ןיב םידיקפתה תקולח םא עדוי ינניא
א וצמל ,יתעדל ,ךירצ היה ןורטאית לכ .תאז תושעל םילוכי םישנא ינשש ןימאמ
א וה ןורטאית .יקסעה להנמה תא םגו תונמאה וקה ןתונ תא םג ומצע םדא ותואב
ק ר .סרהל ותוא איבת חרכהב ןורטאיתב היטרקומד לכ .רתויב יטרקומד־יתלב רבד
.בוט ןורטאית תתל הלוכי הרואנ הרוטאטקיד
? ןורטאיתה לע ,ךתעדל ,עיפשי ילכלכה רבשמה םאה .ש
ר תוי שי וישכע .תיעבט הרירב היהת .תצק ועגפיי םיקזחה םגו ,ועגפיי םישלחה .ת
. תכלל ןאל בטיה ולקשי םישנא לבא ,רובעי הזש קפס ןיא .תושממ רשאמ הקינאפ
ת בוטל קר היהי הז ,האלמ הקוסעתב םלוכ ויהי אל םא ,םינקחשה יבגל ,ינש דצמ
.תיעבט הרירב תויהל הכירצ ןאכ םג .תואצות ןיא תורחת ילב .ןורטאיתה
? ךיקסע לע םיירפסמ םינותנ המכ ונל רוסמל לכות םאה .ש

, לכה עיקשמ ינא םימעפל .י״ל 600,000 דע ןוילימ תולובגב הלוע הגצה לכ .ת
ם ישנא תצובק .תיאקירמא איה העקשהה לכ "גגה לע רנכ״ב .םולכ־אל םימעפלו

ת ואצוה .ילש התיה העקשהה לכ "הואנה יתרבג״ב לבא .רלוד 160,000 ועיקשהש
" הואנה יתריבג" לש תויוכזה .י״ל 35,000—25,000 תולובגב ןה תויוכז לע תוישדח
ה גצהל שדוחב ןוילימ 14 ביבס ילצא ענ עצוממה רוזחמה .רלוד 120,000 יל ולע

.ןוצר־עיבשמ בצמה םא
ה ווקמ ינא .םלוכ םידבוע םהו שיא 260 םע דבוע ינא .םישנא םירטפמ םלוכ וישכע
. היתוטלחהב דומעל ץמוא הל היה אל .יתעדל ,העוט הלשממה .ינמז אוה רבשמהש
. סמ רתויו רתוי םיליטמ—םש ליחתהל םוקמבו ,ןונגנמב תורתוימ תומילש תוקלחמ
ץ מוא ןיא .תיתעווז איה ונלצא תועיבצה לבא .סמ םלשל ךירצ אלש רמוא ינניא
ך ופהל היה רשפא סמ לש תפסונ הטורפ ילב ,לשמל ,ביבא־לתו .רבד םוש ךותחל
.הנינפ־ריעל התוא
? תויטילופ תופיאש םג ךל שי םאה .ש
רקובמ יתוא קיסעמ הזה רבדה .הב יל בוטו ,הב יח ינאש ילשמ הנידמ יל יתינב .ת
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ם א ,יתעדלו .דירחמ בצמה ץוחבו .ץוחהמ קותינב תויחל לוכי ינניא לבא .רקוב דע
ח ילצהל הצור ינא םא .ותביבסל םג גאוד אוה ןינעה עבטמ ירה ומצעל גאוד םדא "ןב
" קסע" הז םא—טילחהל םיכירצ םה .יביבסש םישנאל גואדל חרכומ ינא ,חיוורהלו

!דובעל ונתיש—אל םאו ;הנידמה ליבשב דובענו לכה תא והקיש ,יטסינומוק
ך תויושרה םע םיכוסכיס ךל ויה .ש
ן ורטאית לכש בותכ־יתלב קוח שי .םיסיטרכ לע סמ םלשמש דיחיה ןורטאיתה ינא .ת
קב יתשגה ,יתלחתה קרשכ .םלשמ ינא לבא—םיסיטרכ לע סמ םולשתמ רוטפ ירבע
. םלשמ ינא םויה דעו .הזב קוסעת אל רתוי ,תחא הגצה קר גיצת ירה :יל ורמא .הש

? תונורחאה םינשב ךיניעב ןח האצמ ץראב רחא ןורטאיתב הגצה וזיא .ש
ה גצהב ןמדירפ אגרש תא יתבהא ,"ץורימה ףוס״מ יתינהנ דאמ ...דאמ השק הלאש .ת
א וה לבא ,וילע תרוקב יל שי ."ךלמה המלש" םג .תניוצמ השגרהב יתאצי .תאזה
.ןנואתהל המל ,חילצה
? ךלש ןורטאיתב טכרב גיצהל םעפ הצור תייה .ש
.דחפמ ינא לבא .הז תא תושעל םעפ יתבשח .ילצא חנומ "ינוגהמ" .ת

? עודמ .ש
.ותוא גיצהל ימ םע ןיא .ת

״? שורגב הרפוא״ו .ש
.הז תא וגרה רבכ .ת
ד וביע תושעל יתלוכי וליא .ןאכ גצומ וניא אוה .ךאבנפוא תושעל דאמ הצור יתייה
" םירוורפה רופיס" םג ילצא אצמנ ,הזל ףסונ ...ולש הקיזומה לש שדח רומזיתו שדח
ו תואב תוחפל ,הפוצהש ידכ ,יבויח ףוס ול ףיסוהל הצור ינאש ,"ןאלבזק" ,תירבעב
.ותוא אונשל ףיסוי ךכ־רחא םא םג ,ולש ןכשה תא בהאי ,ברע
? תומולח ךל שי .ש
י טילופ אל—ירוביצ והשמ םג תושעל םעפ הצור יתייה לבא .ןורטאיתב ךישמהל .ת
ו נתיש לבא ...םייחה לכל ןינע הז ןורטאית .לוכי ינאש חיכוהל—יביטרטסינימדא אלא

—5 ךשמב ריע להנל ,לשמל ,יל ח יכוהל קר .התוא ריזחא ינא ךכ־רחא .םינש 10
.בטיה תאז תושעל רשפאש
? םייבל הצור תייה .ש
ת ויהל תמאב יתיצר .ןורטאיתמ יתוא וקיחרה ירוה .תאז השוע ינניא ינא לבא .ןכ .ת
י ל הלעי הז .וארת דוע ,םייבא דוע ינא לבא .םיטפשמ דומלל יתוא וחלש לבא ,יאמיב

.ןוגרא 90% ,ןוגרא בוש הז םויב .תאז השעא ינא לבא ,ףסכ ןומה
? תרוקבה לש החוכ ,ךתעדל ,המ .ש
ה לוכי ירה ,הגצה תונבל םג הלוכי תרוקב םהבש ,םירידנ םירקמל טרפש בשוח ינא .ת
ש גופ ינאש ירחא .תישיא הניט רומשל יל השק לבא .תולקב הגצה סורהל רקיעב איה
? םתוא אונשל רשפא ךיא זא ,תויעב הברה ךכ־לכ םהל שיש האור ינא םירקבמ

(ינדמל הילד :ןויאר)

I



לכה הל ה*הש הדל»ה :ן»ב» *לתפנ
ןוכדעמ

:תויומדה
(60 ןבכ) באה
(55 תבכ> םאה
(28 תב> תבה

:הרואפת
ן מ *תוסינכ שלש ♦ינוניבה דמעמל תינייפא הרידב לכואה־תניפו םיחרואה־רדח
ת סנכנ םאה .באה בשוי לכואה־ןחלוש דיל .ץוחהמו םיימינפה םירדחה ןמ ,חבטמה
ם יליחתמ םה •איה ףא תבשיתמ ךכ־רחאו ול השיגמ •תחלצ הדיבו חבטמה ןמ
:תארוקו םיימינפה םירדחה ןוויכל םאה הנופ הקד רחאל .לוכאל

ן לוכאל ףוספוס תסנכנ תא :םאה
!ףכית (תונלבס־רסוחב ,ץוחבמ) :תבה
!קוידב העש (באה לא ,ןועשב תלכתסמ) :םאה
...ונ ...ונ (התוא עיגרהל הסנמ) ;באה
, והשמ רמול הסנמ באה) .םויל םוימ רתוי עורג השענ הז .דלש "ונ״הו התא :םאה

? םעפ התא רבדת תאז״לכב ילוא (ותעסשמ איה ךא
.ומצעמ רובעי הז ,יארת .הליגב יעבט הז ,הריעצ איה :באה
?םש השוע תא המ !?ףוס־ףוס האב תא (תבה רבעל תארוק) :םאה
.הלמש הפילחמ ינא (ץוחבמ) :תבה
.העשמ הלעמל (באל) :םאה
...יעגרית ,ןינעה לכ תא תחפנמ תא ,תמאב ,ךכ־לכ ארונ אל הז :באה
.האב רבכ ינא (ץוחבמ) :תבה
...תעדוי תא ,ידמ רתוי התוא יזיגרת לאו (ךישממ ,םאל) :באה
...יגא (ץרפתהל אלש תקפאתמ) :םאה

( .הלודג תואל ןימב תופוכת ףלחתמ ,ינבצע יללכה התוגהנתה־חרוא .תבה תסנכנ)
, תעדוי אל ינא (המצע תא תנחוב) ?םכיניעב ןח תאצומ (התלמש יפלכ) :תבה

...לומתא התוא יתינקשכ רתוי יניעב ןח האצמ איה
?לוכאל הצור תא (התוא הקיספמ) :םאה
? לוכאל :תבה
? אל ,תאז העשב םילכוא דימת ונחנא 1 לוכאל ,ןכ :םא ה
!אמא (ריצפמ) :באה
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...ןכ ,ןכ (תעד־רוזיפב) :תבה
ל קתנ הטבמ ,וידארה טלקמ תא תחתופ איה הכרדב ,ןחלושל ןוויכב תכלוה איה)
(.רחאב הפילחמ ,וב תפדפדמ ,םהמ דחא תלטונ ,ודיל םירוזפה םינותעב

? אל וא ןחלושל תבשיתמ תא :םאה
אל ינא ,תעדוי אל ינא ...ינא (המוקמב תססהמ) .תבשיתמ ינא ,ןכ וה ?המ :תבה

.ךכ־לכ הבער
...לבא :םאה

.יתעד תא יתיניש (הפיקת) :תבה
!?והשמ הל דיגת ףוס־ףוס ילוא (תצרפתמ ,באל) :םאה
ת א תונשל תושר רבכ יל ןיא !?שי המ (והשמ רמול באה קיפסי םרטב) :תבה

!יתעד תא תונשל יתוכז !יתוכז תאז !?יתעד

...יעגריה ,רדסב ,רדסב (בירה תא עונמל הסנמ ,תבל) :באה
ת רבועו וידארה־טלקמ תא תרגוס ,הדיבש ןותעה תא הכילשמ איה) .ןכ :תבה

?םינותעב שי הדובע־תועצה המכ םתיאר (תבשיתמ הניא .ןחלושל
?ןחלושל יבשת תאז־לכב ילוא (טקשב) :באה

(.ףתחב תבשיתמ תבח)
? ילכאת המ :םא ה
.בושח אל :תבה

(.הקילדמ ,הירגיס תלטונ תבה .חבטמל תאצוי םאה)
? ןשעל תלחתה יתממ (דהוא ,טקש) :באה
א ל ינא וישכע (הירגיסה תא הבכמ איה) .וישכעמ .תעדוי אל ינא ?יתממ :תבה

.תנשעמ
?הדובעב ךיא (רדחב תבבותסמ ,המק תבה) .תודגנתה ןיא ,ידצמ ;באה
.יתרטפתה :תבה
?הרק המ ...!?המ :באה
.רבד םוש :ת ב ה

...לבא :באה

ן חלושל תשגינ איה .דימ קתתשמ באה .קרמ תחלצ הדיב ,חבטמה ןמ תסנכנ םאה)
(.תחלצה תא וילע החינמו

? הז המ :ת ב ה
.קרמ :םאה
.קרמ הצור אל ינא :ת ב ה

( תקפאתמ איה .השדח תוצרפתה עונמל ידכ תוריהמב ביגמ באה) ...תא !?המ :םאה
? הצור תא המ ,רדסב

.התיבח (לק סוסיה רחאל) :תבה

!?התיבח :םאה
.ןכ (תיטלחה) :תבה
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ו שי המ ,הל יאיבת (לדשמ ,םאל) :באה
.רדסב (היניש ןיב) :םאה

(תייהש ,תאצוי סאה)
...ןיבמ אל ינא :ב א ה
?המ :תבה
? הדובעה תא תבזע המל :באה
ה לוכי אל ינא !םימלש םייעובש ,םייעובש .יתיסינש ךמצעב תיאר ,יתיסינ :תבה

ר דחב תויהל הלוכי אל ינא (רבסה תשפחמ איה) ...ינא .יליבשב אל הז ...הז .דוע
.םויה לכ רוגס

.םינש ךשמב תודיקפב םידבועש םדא־ינב שי לבא :באה
א ל ינא ...ינא (התויטלחהמ תדבאמ איה) !אל ינא ? המ זא ,תעדוי ינא :תב ה

...רחא והשמ הכירצ ינא ...םילוכי םירחא ...תעדוי
!תאזה הדובעב תרחב ךמצעב :באה
.ןכ :ת ב ה
?וישכע ישעת המ (הרצק הקספה) .רדסב (התוא ןיבהל ץמאמ ךותמ) :באה
.תלייד היהא ינא :תבה

 לע תיתנגפה התחממו לכואה תחלצ תא האיבמ ,תסנכנ םאה .הב טיבמ באה)
(.ןחלושה

. חפל הזה בוטה קרמה תא ךופשל בלה יל באפש ייחב .ךלש התיבחה הנה :םאה
.התיבחה ירחא ותוא תלכוא יתייה ? ותוא תכפש המל ? ותוא תכפש :תבה
.רשב שי ךכ־רחא (תקפאתמ) :םאה
.רשבה תא םדוק לכוא ינא !ןיוצמ ? רשב ;ת בה
? התיבחה ...ינפל :םאה
? אל עודמ .ןכ :תב ה
.הרק היהת איה :םאה
.רשבה תא יל ינת .הרק התיבח תבהוא הקווד ינא .בושח אל :ת ב ה

(.חבטמל חנופו האסיכמ תממורתמ םאה)
( הינפלש תחלצה תא החוד) .ךכ־רחא לכוא ינא ,בושח*אל ?המ תעדוי תא :תבה

.תירצלמ היהא ינא
???המ (המהדתב) :םאה
...עגר ינפל קר לבא :ב א ה
...יתטלחה ! ? עגר ינפל היהש המ תעדוי ינא המ ? עגר ינפל המ :תבה
!?תירצלמ :םאה
.דרשמה תא יתבזע (די־רחאלכ) :תבה
!?המל :םאה
. ..יתטלחה ...יתטלחה ינא .ןוימד־ירסח םישנאל הדובע ...וז .יליבשב אל הז :תבה

...תבשוח ינא
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 ךתוא ונחלש המ ליבשב !!הניבמ אל ינא !ךתוא הניבמ אל ינא (תצרפתמ) :םאה
!יל ינעת ? הטיסרבינואה תא תרמג המ ליבשב ? הטיסרבינואלו ןוכית רפס־תיבל

.תעדוי אל ינא (טקשב) :תבה
א ל ינאו ,ךוניחו ,היפוסוליפו ,היגולוכיספ םינש עברא תדמל המ ליבשב :םאה

?דוע המ תעדוי
...הז ...הז :תבה
!הטיסרבינואב תיטנטסיסא תייה רבכ :םא ה
.יתייה :תבה
.הריכזמ תייה ךכ־רחא (הכישממ) :םאה
.יתייה :תבה
 תרמוא ינאש המ הז !תעדוי ינא !תייהש תעדוי ינא (הילכמ תאצוי) :םאה

ת ועוצקמ םירשע רבכ תפלחה תונורחאה םייתנשה ךשמב ! ? תייה אל רבכ המ .ךל
!םירשע ?יתוא תעמוש תא !םירשע .תוחפל

.יצחורדנש :תבה
!?המ :םאה
.קוידב יצחו־הנש :תבה
י יהת המ ? דוע המ ? דוע המ !תינבז !תירצלמ .יצחו־הנשמ תוחפ ? יצחודדנש :םאה

!?םייתרחמו ?רחמ
ק ר וליאכ ,סאל) ...םירשע ?םירשע ,יצחודונשמ תוחפ (המצעל ,תרהרוהמ) :תבה

? םייתרחמ ?רחמ ?דוע המ (המצעל) ?דוע המ (ןורחאה הטפשמ תא הספת וישכע
-----חהל יל השק ,טילחהל יל השק ...יל השק ...תעדוי אל ינא (םאל)

ה זיאב תראשנ אל תא המל ? הלאה תועוצקמה לכ תא ךל תרחוב תא המל :םאה
ו ב יראשית תוחפלש קר ,היהי הז עוצקמ הזיא יל תפכיא אל רבכ ? דחא עוצקמ

.עובק רתוי ןפואב
? עובק רתוי :תבה
ו נחנא .לכה ךל םינתונ ונחנא ? םייחב ךל רסח המ ? הז תא השוע תא המל :םאה

ם ידומילב ונברעתה אל !םילוכי ונחנאש הממ רתוי .םילוכי ונחנאש המ לכ םישוע
ת יצר !היפוסוליפ תדמל—היפוסוליפ דומלל תיצר .עוצקמ דומלל תיצר אל .ךלש
ו נתנ—תיבב רוגל תיצר אל !ץראלדוחל ךתוא ונחלש—ץראל־ץוחל עוסנל
ה עשב תאצוי תא !בלה לכב ךתוא ונלביק—התיבה תרזח ,דבל רדח תחקל ךל
ה פילחמ תאשמ רתוי םירוחב הפילחמ תא .הצור תאש העשב האבו הצור תאש
ה לוכי תא ,הצור תאש ימ םע תאצל הלוכי תא .םיברעתמ אל ונחנא לבא ,תולמש
?  הצור תא דוע המ !םולכ ךל םירמוא אל ונחנא ,רחא רוחב םע םוי לכב תאצל
? ךל רסח דוע המ

.תעדוי אל ינא :ת ב ה
ך ל הרק המ !הככ רשפא־יא ירה .דחא הדובע־םוקמב יראשית תוחפל :םאה

!?ךל הרק המ ?םואתפ
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...יל השק ...יל השק (הבר תוצמאתהב) :תבה
!?ךל הרוק המ (תקעוצ) :םאה
...? המ :ת ב ה
?ךל שי המ (תבה תא ןיבהל וחוכ לכב לדתשמ ,דאמ טקש) :באה
. ..הלאשה וז ,יל ןיא המ (תקחוצ) ?יל ןיא המ (תתשעתמ) ...?יל שי המ :תבה

ת צק .וגאדת לא .רדסב היהי ,רבד ןיא (טקשב ,םירוהב תלכתסמ ,הקיספמ איה)
א ל ילואו (םואתפ תסעוכ) .וגאדת לא ,רדסב היהי הז לבא ,ןורחאה ןמזב יל השק
ה יהי אל ? רדסב היהיש תרמוא ינא המ ךמס לע ? רדסב היהיש המל ? רדסב היהי

ם תא המ ?ינממ םיצור םתא המ (תצרפתמ) !רדסב היהי אל רבד םוש !רדסב
. יתוא ובזעת טושפ .יתוא ובזעת !םולכ תעדוי אל ינא !תעדוי אל ינא !םיצור
ת אצוי אל ינא ,תובוחרב תבבותסמ אל ינא ,ברעב התיבה האב ינא ,תדבוע ינא
. םכתא שייבל לוכיש רבד םוש השוע אל ינא ,רדסב ינא ,תקפקופמ הרבחב
( המצעל) !היח !היח ינא ?הצור תא דוע המ !היח ינא ?םיצור םתא דוע המ
...היח היח היח היח

. יעגרית ,רדסב ,ישגרתת לא ...ששש ...רדסב ,רדסב (התוא עיגרהל הסנמ) :באה
.והשמ וישכע ילכאתש יאדכ ילוא (תוריהזב)

! הצור ינא המ תעדוי אל ינא (תקעוצ) .ךכ־רחא .תעדוי אל ינא .ןכ .אל ?המ :תבה
, הבער ינא (תכחגמ) .הבער ינא .לוכאל הצור ינא .ןכ (טקשב ,ךכ־רחא דימ)
? המ זא .רורב הז ,הפייע ינא ,האמצ ינא

.ךמצע תא חירכהל הכירצ אל תא .ךירצ אל ,הצור אל תא םא :ב א ה
. הבער ינא ,ןכ ...ימצע תא חירכהל ...ימצע תא חירכהל הכירצ אל ינא ,אל ,אל :תב ה
.והשמ הל יאיבת (םאל) :באה

(•תוריהמב תאצוי ןכ־רחאו ,תססהמ םאה)
. ..המדא ,םי ...םיבכוכ ,חרי ,שמש ? דוע המ ...ףרוח ,ץיק ,הליל ,םוי ? דוע המ :תבה

? המ ךמס לע ? דימת ,חוטב ,רורב הז םג
, ךב-רחאו עגר וב תלכתסמ תבה .ןחלושה לע החינמו לכואה תא הסינכמ םאה)
(.תויטלחהב

.אסיכה לע ;תבה
?המ :םאה
.אסיכה לע .לכואה תא :ת ב ה
(המצעב תרצוע איה) ...י תא :םא ה
.ךל יתרמאש המ ישעת (הפיקת) :תבה
...ישעת ,הז תא ישעת (םאל ,שחול) :באה

ן חלושה לע תבשיתמ תבה .אסיכה לע התוא החינמו לכואה תחלצ תא תלטונ םאה)
א סיכה ןמ תלכואו ןחלושה לע תחטתשמ איה .חדיב הלוע הז ןיא .לוכאל תפפוכתמו
(.הביכשב

,חונ אל ילוא ?םיאור םתא .ירשפא הז םג .ירשפא הז (הליכא ידכ ךות):תבה
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י פכ אל .ירשפא הזו ,יתעדב הלע הז .רקיעה הז .ירשפא לבא ,חונ אל טלחהב ,אל
ם תא .ישעמ םגו ירשפא .ירשפא טלחהב .ירשפא לבא ,םיליגרש יפכ אל ,גוהנש
ן אל ? םיאור

( .הגה םיאיצומ םניאו הב םילכתסמ ,םימהדנ םידמוע םירוהה .תלכוא איה)
ז  הלאה םיטיהרה ןאכ םידמוע ןמז המכ (םידדצל תלכתסמ איה) .לכה .ירשפא לכה
. ..הז ,ישונא אל טושפ ,ישונא אל הז .ידמ בר ןמז ןאכ םה .םתוא ףילחהל ךירצ
ת א ףילחא ינא ...ןבומכ ,םתוא ופילחת אל םתא לבא ...ישונאה לע םויא שממ הז
ת בשוח ינא (ןחלושה ןמ תדרויו תממורתמ איה) .רקובב רחמ רדחב ילצא םיטיהרה
ח ונה הז ןולמ .ןכ .ןולמל רובעא ינא ,אל .רדח יל חקא ינא .הפמ רובעא ינאש
ת א םיחקול .םירשק ןיא ,תויובייחתה ןיא .םיצורשכ ףילחהל רשפא .רתויב
.ןכ .ידמ בר ןמז ןאכ תאצמנ ינא .ןכ .םיכלוהו םימלשמ ,הדווזמה

(.ותוא תשבולו ליעמ תלטונ איה)
ך תכלוה תא ...ןאל (סוסיהב) :באה
. תניוצמ הדובע .ןותעב הליל־תכרעמ תריכזמ ינא ? םכל יתרפיס אל .הדובעל :תבה

. תושדח תועידי תואב הליל לכב .הלילב תדבוע ינא—םויב םידבוע םישנאה בור
י נפל תרצענ) .בוט רקוב (תאצל הליחתמו תקחוצ איה) .השדח תמאה הליל לכב
.הפמ רובעא אל תאז־לכב ילואש תבשוח ינא (האיציה

(.הרצק הקיתש .םהיתומוקמב םימהדנ םיראשנ םירוהה .תאצוי איה)
!!ךכ ךישמהל רשפא־יא !ירשפא־יתלב הז !הלוכי אל ינא (תצרפתמ) :םאה

!יקיספת :באה
!הככ ךשמיהל לוכי אל הז ? עמוש התא ,דמעמ קיזחא אל ינא :םאה

(.הרצק הייהש)
?תושעל ךירצש תבשוח תא המ :באה
.תושעל רשפא דוע המ תעדוי אל רבכ ינא ,תעדוי אל ינא :םא ה
.התא רבדא ינא :באה
.םויל םוימ ערו ךלוה הז .רוזעי אל הז :ם א ה

ו א ...איהש םינמיס םוש ויה אל םעפ ףא .ןיבמ אל טושפ ינא ,ןיבמ אל ינא :באה
 .תניוצמ הדימלת התיה רפסה־תיבב .ירמגל תילמרונ הדלי התיה איה ...והשמ
א יה .םינשה לכ תונייטצהב הטיסרבינואב הדמל איה .אבצב הניצק התיה איה
...הזכ רבד םואתפו .תיטנטסיסא רבכ התיה

...ךל תרמוא ינא :םאה
? הלש אפורה לצא תייה (הרצק היהש) .ןיבמ אל ינא ...!םואתפ .הככ :באה
.יתייה :םאה
?רמא המ :באה
ם ידעצ טוקנל רוסא התע*תעלש רמא אוה .תוכחל ךירצש רמא אוה :םאה

.םייטסארד
.ותא הדבע איהש הז ,הטיסרבינואהמ הלש רוסיפורפה תא עובשה יתשגפ :באה
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ר בשמ הזש בשוח אוה .הברה התא רבידו רבעש עובשב התוא הארש רמא אוה
.רובעי הזש חוטב אוה .ילאוטקלטניא

א ל איה .תישפנ הערפה וזיא שוריפב וזש רמא אפורה ! ? שקשקמ אוה המ :םא ה
.הערפה וז לבא ! חוטב הז ,והשמ וא חוררולוח

...ןכ :באה
.הל שי המ קוידב םיעדוי םניא םמצע הלאה םיאפורה לכש איה הרצה :םאה
?תושעל עיצמ אוה המ :באה
י לואש בשוח אוה .הברה הל ורזע אל ולצא םירוקיבה .קוידב עדוי אל אוה :םאה

ל לגבש איה הרצה .רתוי ידוסי לופיטל ,המךמזל דסומל התוא סינכהל ךרוצ היהי
ע יצמ אוה .רתוי דוע התוא רערעל הקווד לולע הזש ששוח אוה הערפהה יפוא
.הרירב היהת אלש דע תוכחל

...עדוי אל רבכ ינא :בא ה
!תעדוי ינא ;םאה

(.תבה לש השאר םואתפ עיפומ ןולחב)
. ..םתלהבנ םתאש ךיא (.תקחוצ תבה .הלהבב םיביגמ םאהו באה) !וקוק :תבה

ת בשיתמו תקחוצ איה) ?המ ,םכתא ליהבמ יופצ־יתלב רבד לכ ...םתלהבנ ךיא
, תיבל סנכיהל ליבשב אל ,הצוחה טיבהל ליבשב הז ןולח ,ןולח (ןולחה ןדא לע
?  חצור ? בנג ? תויהל לוכי הז ימ .ליהבמ הז ןולחה ןמ סנכנ והשמ םא זא .ןוכנ ? ןוכנ
ם ידלי .ןולחה ןמ סנכיהל הקווד םיבהוא םידלי !םידלי לבא (תקחוצ) ?דש ילוא
ס נכיהל רשפאש תרמוא תאז .ןולח םיארוקש המ חרכהב וניא ןולחש חיכומ הז .ןכ
, ךכ־לכ חונ אל הז םא םג ,יונישה ,יוצר וליפא הז .ךפיהל .םיצור םא ןולחה ןמ
־ יוויש .הטמל הטיבמו הצוחה השאר תא הנפמ איה) ...ןכוסמ וליפא ,וליפא וא
וצו לקשמה־יוויש תא המצעל הריזחמ איה .תקעוצ םאה .עגרל רערעתמ הלקשמ
, תלפונ אל ,תלפונ אל ינא ,הפ ןיידע ינא .להביהל אל ,להביהל אל (טקשב תקח
, םוהתה יפ־לע ןיילול ומכ ,בטיה דמעמ הקיזחמ ינא .דמעמ הקיזחמ ינא ,ךפיהל
ן דא לע תדמענ איה) ...לקשמ־יוויש ,דמעמ הקיזחמ ינא ךיא וארת .הקיזחמ לבא
(הלהבב תחרוצ םאה .הצוחה תחא לגר הטישומו ןולחה

!!!םשמ ידרת !םשמ ידרת :באה
ו ליאכ העונת השוע איה) .השקבב ?דרא ינאש םיצור םתא (רומג טקשב) :תבה

ו א ןאכל (םינוויכה ינשל הרומו עגרל תבכעתמ לבא ,רדחה ךותל ץופקל הדמע
.בוט ברע (רדחה ךותל תצפוק איה ,ביגהל וקיפסי םרטבו) ..,? ןאכל

.תפרוטמ טושפ רבכ איה ,תפרוטמ איה (הלהבב המצעל תלמלממ) :םאה
( רחא ןוט) .דחיב םכלוכמ רתוי היופש ינא .תפרוטמ ךמצעב תא (דאמ לולצ) :תבה

. תישונאה וא תיעדמה ,רבדב םילכתסמ הניחב וזיאמ יולת הז ? בוט רקוב ילוא
, ףוס־ףוס ? בוט־םיירהצ וישכעש הדבועל שי ישונא ךרע הזיא ,תיעדמה הניחבה ןמ
. הדימ־הנק ,רדס׳ך הז ,הא .רקוב תמאב הז ,וז העשב םימקש םיבר םישנא ליבשב
רבחתה !תוקמחתה .הרמה תמאה ןמ קמחתהל ידכ הלוז האצמה .רקש הז ,ךכ םא
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 ינא .השדח הרשמ םויה יתלביק (רחא ןוט) ...תמאה ,תמאה ,תמאה ןמ !תוק
ת א איפקהל ,יליבשב תניוצמ הדובע היהת וז .תרנותע־תמלצ ,תמלצ היהא
ו ארת אל הזמ ץוח .הכירצ ינאש המ קוידב הז (תקחוצ) .ריינ תוכיתח לע תואיצמה
. ..רתוי לק םכל היהי (בר טקשב .ירמגל תללטצמ איה) .תיבב הברה יתוא

...תמאב
(הרצק הקספה)

? לוכאל הצור תא ,תא :באה
ן פוא םושב .םיקצומ םוש ,ירכזת לבא (םאל) .רורב הז .לוכאל ,ןכ ,לוכאל :תבה

.םיקצומ אל
.םיצימ ינימ לכ ךל יתנכה .ןבומכ ,ןבומכ ;םאה
...םילזונ לכה .םילזונ םילזונ םילזונ ,ןכ :תבה

?רזג־ץימ הצור תא :םאה
? םינומיר־ץימ דל ויא ו רזגדימ :תבה

...תא םא ,שי :םאה
ד יגא ינא ףכית ,ףכית ...םיחופת־ץימ וא .תעדוי אל ינא ? תוינבגע־ץימ ילוא :תבה

ש ש־שמחכ וילע ,שגמ האיבמו תאצוי סאה) ...הצור ינא המ ...הצור ינא המ ךל

ת לכתסמו תשגינ תבה .ןחלושה לע ןתוא החינמ איה .םינוש םיצימ ןהבו תוסוכ
( תוסוכה תחא ןוויכל הדי הטישומ איה) ?וישכע הצור ינא המ ...וישכע (תוסוכב
ה די הטישומ) .םיזופת ?וישכעו ,םולכ וישכע (הדי תפסוא) .אל רבכ וישכע ?רזג
. יד .םיחופת—םיזופת ?םיחופת המל .םיחופת .אל (הדי תפסוא) .יד (הינש סוכל

ה תוא הקירמו תוסוכה תחא רבעל תוריהמב הדי הטישומ איה םואתפ) .רבד םוש
? המ וישכע ,וישכע ?המ וישכע (םיטבמ םהיניב םיפילחמ םאהו באה .תחאב
ם ידמוע םתא המ (םירוהל) .רחא והשמ רחא .רחא והשמ דחא לכ .רחא והשמ .הז

ו א הז .םינותע (ךרדה עצמאב התעדב תכלמנ ,וידארל תשגינ איה) .וידאר ?המ
ו א הככ וא הככ ? הככ םעפ ףא יתוא םתיאר אל ? הככ םילכתסמ םתא המ ? הככ
ז כרמל תמדקתמ איה) .ןוכנ .ינא .לבא .ינא אל וז ,ןוכנ .ינא וז (תכייחמ) ? הככ
ם יבאוש .תיבל םיאצוי ,בוחרל םיסנכנ ? סנכיהל ילוא .תאצל ,ןכ ,תאצל (רדחה
 ,ריוואב ףועל רשפא־יא ? עובמה ןמ רשיו דכה ןמ תותשל ? ףכב םיכתוח ,ןיכסב
? הלחתהל ,ףוסה ןמ תויחל רשפא .הלחתהל ףוסה ןמ רופיס רפסל רשפא לבא
( םירוהל) ?הפ ...תוומב תויחלו םייחב תומל ,דיתעה תא רוכזלו רבעל תופצל
.ינא (המצעל) ?וישכע .הפ ?םתא

(.ינשה רדחל תוריהמב תאצוי איה)
ד רע תיארחא הניא איה ,המצעל קיזהל הלולע איה !דוע תוכחל רוסא :םאה

!הישעמל
...תאז*לכב ילוא :באה
! םירידא םיהולא !ןולחה ןמ תאצל הלולע איה ,דחא םוי דוע הכחנ םא :םא ה

•?וב סנכיהל ללכב החילצה איה ךיא
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.בזרמב הספיט הארנכ :באה
ן יא .ןמז־דועבמ ונלעפ אלש טרחתנ זא ,התוא גורהיש והשמ השעת איה :םאה

.דימו־ףכית התוא תחקל ואוביש ןפלטל ךירצ ,הרירב
",רדסב :באה

 •ידמ הריבעמ איהשכ רדחב תבבותסמ איה אבה עטקה לכ ךשמב .תסנכנ תבה)
(.תרבענ הניא עגר ףא .םוקמל םוקממ םיבכה םעכ

י תייהשכ היה הז ,אל ,אל ? הדלי יתייהשכ יל הרקש המ םעפ םכל יתרפיס :תבה
י תבשח ךכ־רחא .יצחו הנש ,אל .הנש ,אל .םינש המכ ינפל ,ינפל ,ןכ .תרגובמ
ר ופיס .רופיס ומכ .תמאב שחרתה הז לבא .יל המדנ היהש וא ,הז תא יתמלחש
ת אז תרכוז ינא .הדגא .הפי רופיס ?בוט ,רופיס םכל רפסא ינא (תקחוצ) .םייחהמ
א יה ,תבכרב יתעסנ .ןכ .וישכע וא ,עגר ינפל קר הרק הז וליאכ ,רומג רוריבב
ו א ריוואב תללוצ יא תפחרמ ינאש יתשגרה .םימה ינפ־לע הטש וליאכ הסט
. ללכ הנתשמ וניאש היה הארנש דע ךכ־לכ הלודג תוריהמב ףלח ף1נה .םימב
ל בא ,החוטב ינא ,תיטפוא תועט התיה אל תאז .ללכ םיענ אל ונחנאש ,רמולכ
י תענ .תללוצב וא סוטמב היה הז ,ןכ .עדוי ימ ,תרחא תועט םש התיה ילוא
א ל .העונת אלל ולומ תבצינ ינאו .העונת אלל ילומ בצינ ףונהו המוצע תוריהמב
י תיאר .יתדרי .ונעגה ...קספנ .קספנ .קספנ לכה .רבע אל ןמזה .העונת לכ התיה
א יה) ...בוש ...בוש ...בושו ,הילא יתילע דימ ,בוש עוסנל תדמוע תבכרהש
. יתררועתה ,יצחו־הנש ינפל קוידב ,דחא םוי ,םיניבמ םתא (הרצק הקיתש .תקסופ
. ליגרכ היה לכה .רדחה יביבסמ ,הרקיתה התיה ילעמ .הטימב ימצע תא יתאצמ
.אל וא םוקל םא יתעדי אל םואתפ לבא

 רדחל תוריהמב תאצוי איה .הרצק הקיתש .הב םילכתסמ םירוהה .הקיסכמ)
(.הזב הז םילכתסמ םירוהה .ךומסה

.ינפלט :באה
(.תגייחמו תרכוכשה תא המירמ ,ןופלטל תשגינ םאה)

א ל ינא ...רתוי הברה עורג ...ןכ ...ל רשקב ...ינא וז ,ןכ ...? רוטקוד ? ולאה :םאה
ת חקל ואובתש יאדכ ילוא ...ןכ ,תבשוח ינא ...ןולחה ןמ הסנכנ איה ,איה ,תעדוי
...התוא

 איה םינוילעה הידגבל לעמ .רדחל תבה תסנכנ םאה לש םינורחאה םיטפשמה םע)
 תא הקיספמו התוחכונב םואתכ השיגרמ םאה .םינותחתה הידגב תא תשבול
* ,...ולאה ,ולאה" :רוטקודה לוק עמשנ הכותמ .הדיב ןופלטה תרפופש .החישה
 תדמוע תבה .התעבב הב םילכתסמ םהינש .תבה תוחכונב אוה ףא ןיחבמ באה
 יכ םיניבמ םחש ךות ,םתמהדתמ םיאצוי םה טאל .םהילא ההובו העונת אלל
 .תכלוהו תרבוגה המיאב תפלחתמ םתמהדת .ןופלטה תחיש תא ,הארנכ ,העמש
(.תוריהזב הילא הנופו זוע רזוא באה ףוסבל



ו 37לכה הל היהש הדלי?.

...רדחל יסנכיה ,יסנכיה ...הככ םש תדמוע תא המל ...המל :באה
? המל ?תאז םתישע המל (דאמ הטקש .םינותחתה הידגב תא הריסמ איה) :תבה

. תפרוטמ אל ינא (המצע תא תשבוכ) !?המל ?המל ?המל (תרבוג התושגרתה)
ם וקמל יתוא סינכהל םכל רוסא (טעמכ המצעל ,דאמ הטקש) ? םיניבמ אל םתא
ת א ןגראל איה הסנמ ץמאמב) ...ירמגל ...הז .יתוא סורהי הז ...אל ינא .הזכ
ה קספה) !החרכומ ינא ...ינא ...ריבסהל השק ...השק הז ...וארת (היתובשחמ
ך כ־רחאו .ןגה .םדוק .רפסה־תיבמ דוע .םינותעה אל ,אל .םינותעה הז (הרצק
. בוחרהו ...וא—ו וא—ו אבא אמא אמא אבא .תיבה ,ןכ .תיבהו .ןוכיתהו .יממעה
. ךכ־רחא .ןימהו ...ידמ רתוי היה הז ...םירוחבה .הטיסרבינואה ךכ״רחא .םירבחהו
, תחא־תבב ,םואתפ ,ךכ־רחא ...םירחאה לש .ילש ןימה .םדוק םג תרמוא־תאז
. ..בושחל ...וליפא ,םילמב הז תא רוסמל ,ריבסהל השק ,יל השק ...!לכה .לכה
א וה ...םדאה ...םדאה .םדאה ליבשב וליפא ,וליפא .הקיפסמ אל הבשחמה .הז תא
, ןכ ...ןיבהל ?ולכות ךיא (םהילא) .רתוי רתוי רתוי (דאמ רהמ) .רתוי .רתוי
א ל םאו ...רתוי הברה ,רתוי ,הבשחמ אל ,השוחת אל .אל .שגר אל וליפא הז
ל ככ ...!ילוכ ...ימצע תא ."ינא ךיא (ץמאמ ךותמ) ...!?םילמב אל םא ,םילמב
ד חפ (עגריהל תלדתשמ) !!?ךיא (תקעוצ) ?ךיא ...!רתוי !ינממ רתוי רשפאה
ו ליפא ,אל .רבד לש וכופיה הניא הוקת ...המיא אל ,אל .המיאתמה הלמה הניא
. הקיספמ איה) ...םייק ידמ תוחפ ,ידמ רתוי אוה ףא חרכה .ךרוצ וא ,ןוצר אל
ך ותב ,ןכ ,הלודג תולילצ ךותב ...רחא ...והשמ ...רחא והשמ (טאל ךכ־רחא
, תמרוז ,הכז ,הריהב ,הלולצ ,ימצע ינא ,המירז ךותב ,רתויב הלודגה תולילצה
?  ת ע ד ל ךיא ,תעדוי אל ינא ,אל ...רבעל ,רבעל ,ימצעמ ,םכמ תקחרתמ ...תמרוז
י נאשכ ,עגר לכב ,הז עגרב ,ךכ ,יתודג לע תרבוע ינאשכ ,תעדוי ינא ,תעדל א ל
, בושו בוש ...לכאנו רעוב ,רעוב ןמז ךותב ,םרוז ללח ךותב רבע לכל תכפתשמ
ע פש ,לגעמ ךותב לגעמ ,קפוא רחא קפוא ...ימצע ינאשכ ...ינממ קחרתמ לכהשכ
ם ירוהה ,הקיספמ איה) ...דוע ,רתוי דוע ,דוע ...יכותבו יל הצוחמ ...עפש ךותמ
־ ןפואל תרזוח איה םיינש וא טפשמ רחאל לבא ,רתוי תפטושו הרורב הרוצב
. ..תנקדזמ ,תרגבתמ ינאש ללגב .ןמזה ללגב הזש יתבשח הלחתהב (םדוקה רובידה
? הרוחא וא המידק ?הרוחא ילוא ,המידק ,המידק ...ןמזה תשוחת ,ןמזה תעדות
י תיסינ ,יתיסינ זא ...?תלוספל ,רבעל ףוסךיאהמ ,ףוס־ןיאל האירבה תישארמ...
. עגרה .ינא .ומצע אוה .וכותב ,יונישה ,עגרה ,םרזה םע תויהל ,יתוחוכ לכב
. ..יתחלצה אל ...אל ,רבד םוש עובקל אל ,עגר לכב יתעד תא תונשל .יונישה
. ..יכותבו יביבס הברתה לכה .ץוחמ יתייה ,החמ .תחא םעפ אל ףא .םעפ ףא
י לוא ...וישכע ,תונמדזהה תאז ,תאז (טעמ תעגרנ איה) !!וסנת (תקעוצ איה)
ר בדלו היתובשחמ תא זכרל ,לודג ץמאמ ךותמ ,בוש הסנמ איה) ...הנורחאה
! וסנת ,ילא ואוב ,ואוב .ינממ וחרבת לא ,אל ,אל (העבה אלל הב םילכתסמ
. ..ידמ רתוי היה לכה ...זאו ."זאו ...הלולח הרהנמ ךותב ומכ יב ףלחו

...יתוחוכ לכב זחאיהל ,יתוחוכ לכב ,זחאיהל יתיסינ ...!עגר לכב ,הינש לכב !לכה
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" .!ידמ רתוי היה הז לבא .םישוחה .שגרה .הבשחמה תוחוכ .ןוצרה תוחוכ
. ידמ רצק ןמזהו !רבד םושב !הזיחא־תדוקנ םוש .הזיחא םוש ןיא !ןיא
, רבעמ לכה .ידמ קיר דימת .ידמ קוחר דימת ,ידמ קוחר ,קוחר ,רצק אל ,אל
. ..רבעמ .ןמזה לכ .לכה .דימת ...יכותבו ,יל הצוחמ ...דיה־גשיהל ...קפואל רבעמ
. םינותעה אל הז (טאל־טאל ךליהו בציתמ הרוביד לבא דאמ תשלחנ איה)
ן  ילאוטקלטניא רבשמ ? םירוסיפורפה םכל ורמא המ ,אל וה (המצעל תכייחמ איה)
. םיעדוי םניאש םיעדוי םניא וליפא םה !םיעדוי םה המ (תורירמב תקחוצ איה)
. ..?וזיא (תכייחמו תרזוח) ?תישפנ הערפה ...אוהה רוטקודה עדוי תוחפל תאז
־ תמיענ .דאמ הלולצו דאמ הטקש איה וישכע) .ינפל .רבעמ .הז לכל רבעמ הז

ל ודגה קירה .םולכ־אלה .הלאשה .תחאה הלאשה וז (ירמגל הטושפ הלש רובידה
. ..קירה ,קירה .הזה םלאה עפשה לכב אלמתהל לוכי וניאש ,יולימ ול ןיאש
( דאמ טאל .התבשחמ תא זכרל היתוחוכ לכ תא תצמאמ איה) ...הלאשה ...הלאשה
.םולכ־אל תויהל לוכישכ והשמ ללכב שי המל

ה ליחתמ טאל־טאלו עגר תססהמ םאה .הב םילכתסמ םאהו באה .הכורא הקספה)
ם ה ״.4 ולאה .4 ולאה״ :אפורה לוק עמשנ הכותמ .ןופלטה תרפופש תא םירהל
(.תבב לכתסהל םיפיסומ

יטא ךסמ



?דציכ םידלירורטאית
לאשמ

בוטדב תידוהי ,ללה .ע ,תרופ הנדא תופתתשהב

? םידליל דחוימ ןורטאיתב ,םעטה המו ,ךרוצ שיה .א .1
? םידלי־ןורטאית לש תילאידיאה ותומד דל תיארנ דציכ .כ

תרופ חנרא
 היווח לבקל םתודליב רבכ ולכוי םידליש אוה םידליל דחוימ ןורטאיתב םעטה .א
ם ידליל םיאתמ רמוח ןורטאיתב שי יכ .םידליל דחוימב בתכנש רמוחמ ,תינורטאית
ל בא ,"ירמאק״ב גצומ תויהל דמועה ,יצוג לש "טודנארוט" ומכ ,דחאכ םירגובמלו
ם ידליש רמוח יד היהי אל .דבלב םידליל הדעוב "יל ץוג יל ץוע" ומכ הגצה
ו תרגסמל ודעונש תוגצה ןתוא לע קר ךמתסנ םא ןורטאיתב ונממ תונהיל ולכוי
 תרגסמב ךרוצ שי ןכל .ןהמ תונהיל םילוכי םידלי םג רשאו ,ןורטאיתה לש הליגרה
.םידליל־ןורטאית לש העובק
ף נוסמ אלא רוגס וניאש םידלילךורטאית םימייקמ ,ירמאקב ,ונא ינש דצמ
* יד חתפמ רבדה ןיא—םידלי ליבשב קר םינקחש ודבעי םא יכ .באה־ןורטאיתל
ם ירגובמל הגצהב ברעב קחשמ ןקחש םא לבא .הלבגה יהוז .תיתונמא הניחבמ ךרוצה
י רמגל דרפנ ןורטאית לע ונבשח םנמא הליחתב .ןנערמ הז ירה—םידלי ינפל רקובבו
ה ז—םייקתהל ולכוי וללהש םיצורו םיבוט םינקחש תחקל םיצור םא לבא .םידליל
.ירשפא־יתלב רבד
ת וגצהב םינקחשה םיקחשמ ברעב :רעונלו םידליל דרפנ ןורטאית שי הבקסומב
ם ג חתפתהלו דובעל תורשפא ןקחשל ןתונ הזו /דכו יווה ,הקיסאלק לש תוליגר
.םירחא םידיקפתב
ל כמ בטיה הארי ,חונב ומצע תא וב שוחי דליהש דחוימ ןינב אוה לאידיאה .ב
ן רוג־יצחב להקה בשוי דארגנינלב .םידליךורטאית ליבשב ןנכותש ןינב ,םוקמ
. םידדצב םגו םינפלמ םג קחשל רשפאו הלוגע המיבה .התמדוקמ ההובג הרוש לכו
ת ומלואה סקלפמוקבש ריעה־תובא תא ענכשאש הווקמ ינא .םיריתסמ ןיא להקב
ל ש תוגצה םג שמשל לוכי הז ןיעמ םלוא .הזל םג םוקמ היהי םינוב םהש
.ינויסנ ןורטאית םגו תינוויה הקיסאלקה
ם ינקחש םגו םידלי יבהוא םישנא םג םה םידליה־ןורטאיתל םיילאידיאה םינקחשה
ם יברמש יפכ ,"ילאטוט ןורטאית" ,רוציקב—הרישו המימוטנפ םג ועדייש ,םיבוט
לעמ קר אלו ,םידליל רמול המ םהל היהיש ךירצ םינקחשה .וישכע וילע רבדל
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ה סבמ יבא ;םהיתובוגת ,םהיתונוצר םע ,םידליה םע עגמ םהל היהיש :המיבה
. והשמ תארקל ךוניח םג אוה םידליה־ןורטאית .קיפסמ וניא ןמזה לבא ,תאז תושעל
ו תומד תא םימילשמ ויה הזכ ךוניחו הזכ עגמ .ומצע ןורטאיתב רוקיבה קר אל
ם ייתמארדה םיגוחל סנכיהל היה רשפא וליא .םידליה־ןורטאית לש תילאידיאה
ה זה ימלגה רמוחה תא תתל ,שדח הזחמ רוציל םידליה םע דחיו רפסה־יתב לש
, םידליה־ינורטאית ישנא ,ונחנא יכ .ןיוצמ הז היה ,רומג הזחמ ונממ קיפיש יאזחמל
.תודליל רבעמ הכ־יא םיאצמנ

. ונתודליב ונל ויהש הלאמ םירחא םהו ,םידליה יגשומ תא וניש תונורחאה םינשה
י בגל הלודג האילפ הנניא ללחה תקינכט םגו ,הדגא וניא רבכ ףפועמה ףשכמה
.ןובשחב תאז איבהל הכירצ םידליהךורטאיתל תואזחמה .וישכע לש םידליה

ללה *ע
ל אכ ,םיסחיתמ ובא ךכו ,םדא לאכ דליל םיסחיתמ םא .םידליל ןורטאיתב ךרוצ שי

ך א ובלשמ הבוש םבמא ולש תילנויצומאהו תילאוטקלטניאה תכרעמהש ישונא ריצי
, ונלשל םיהז םניא םג םא ,ולש םייתונמאהו םיישפנה םיכרצה ירה—המצעל ־המלש
ב ושחו הפי ,רתויב םיקיתעה תונמאה תודוסימ דחאכ ,ןורטאיתה .םרקיעב םה םימוד
.הזמ הלעמל אל םא ,רגובמל ומכ תוחפל דליל
ו יתויורשפא םג ומכ ,ולש םייתונמאה םיכרצה .םידליל דחוימ ןורטאיתב ךרוצ שיו

ן ב דלי ןיד ןיא .הנשל הנשמ םינתשמו םיחתפתמ ,תוילאוטקלטניאהו תוילנויצומאה

18—6 1 ליגב .וליג יפל םלש ,שדח םדא רצונ םייתנש־הנש לכב .12 ןב דלי ןידכ 5—4
ל ש תושירדה ,םירגובמה לצא םג ךא .םירגובמה לש וזב תבלתשמ תאזה תכרעמה
.60 וא 40 ןב לש ולא םע תוהז דימת ןניא 22—20 ןב

ה כירצ .תילאידיא הרבח הארית דציכ גשומ לכ יל ןיאש םשכ ;גשומ לכ יל ןיא
.בוטה רבדה לא הריתח תויהל

בוטרב תידוהי
ם יליגה ינבל רקיעב ,םידליל דחוימ הקוודו ,םידליל ןורטאיתב ךרוצ שי יאדווב .א
ת רגסמב הנשב תוגצה רפסמ אוצמל רשפא 13—12 ליגמ םידליל .םיריעצה
א ל םג ,לכה וניבי אל םא ןוסא הז ןיאו) ןתוא וניביש תוגצה ,ליגרה ןורטאיתה
.ןהמ ונהייו ןהמ ומשרתי ,(לכה םיניבמ םירגובמה לכ
. םתגשה חוכמ הלעמל איה הקיטמילבורפהו םיאשונה ,הפשה .םינטקה ןכ ןיאש המ
 ןורטאית בהואו ךירעמה רגובמ להק ונל חמצי אלש קפס יל ןיא ,םינפ־לכ־לע
.ןורטאית בהוא ריעצ להק ונל היהי אל םא
ת לוכי איה הגצהמ תונהיל תלוכיה ;שכרנ עינמ אוה ןורטאיתל הכילהל עינמה
ה מנפהו תוסנתה ךות ,דמלנ רשוכ אוה ערל בוט ןיב ןיחבהל רשוכהו ;תינקנ

ך רוצ שי ןורטאיתה לש ודיתעל הגאדה ללגב קר אל ךא .רתויב ריעצ ליגמ
.םידלי םה רשאב ןורטאיתל םיקוקז םידליה .םידלילדורטאיתב
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ד וע דליה לש וייחב בושח םוקמ םיאלממ יתמארדה קחשמהו "וליאכ״ה יקחשמ
ן תונו ויתולאשמ תא תיביטאסנפמוקו תינוימד ךרדב אלממ אוה םתועצמאב .3 ליגמ
א וה וב ונוצרכ םלוע ול אוה רצוי קחשמב .תושקה ויתויווח ראשו וידחפל ןקרופ
ם יכפוה םיאטאטמה .הרוצ טשופו הרוצ שבול םלועה ונוצר טיברש תחתו ,טילשה
ב ושו .תושובכ תוריטב םילגלגתמ םיטיהרהו ,רוביגה םבכור השענ אוה ,םיסוס
ת וטינאלפ אלא םניא םיטיהרהו ,ןסייט אוהו ,ללח־תוניפס םיאטאטמה םיכפוה
ה פוצ דליהש העשבו ,רופיס תאירק תעשב םג הרוק קחשמב הרוקש המו .תושבכנ
ל ע השענה םע תוהדזההו היתאפמאה ,ישגרה ףותישה ךותמ .ןורטאית תגצהב
ת רדלונו תומק םג ילואו ,תועדומ־יתלבו תועדומ תולאשמל ןקרופ אצמנ המיבה
ן יילול / ךלמו דדוש אוה זאמו״ :ןמרתלא לש וריש ירבדכ .תושדח תולאשמ
."די־תטשופו

א ל ןכלו ,םדאה רציש רתויב םיבושחה םייביטאמילבוסה םילכה דחא אוה ןורטאיתה
- אמילבוסה םיעצמאה רתי לככ ךא .תישונאה תוברתה רחשב ותישארש אוה הרקמ
.וב שמתשהל דומללו וריכהל םדאה לע ,םייביט

ך ירצ םידליל בוט ןורטאיתש יל הארנ ךא ,ילאידיא ןורטאית לע רבדל השק
ם עטו הנבה ילעב םישנא תצובק וא םדא ידי־לע ןווכמו להונמ תויהל לכ־םדוק
.טרפב םידליה תורפסבו ,ללכב תורפסהו ןורטאיתה חטשב
קלטניאהו ילנויצומאה םמלועל עגונש המב תיגולוכיספ הנבה ילעב תויהל םהילע
, וישכעו ןאכ ונלש םידליב שגד תמיש בגא ,םינושה םיליגב םידליה לש ילאוט
ג וס והמ ז ןורטאיתה תועצמאב םירתוח ןהילאש תורטמה תא רוריבב תעדל םהילעו
ם ייכוניחה ,םייטתסאה םיכרעה המו ,םיריעצה םיפוצל םורגל םיצור םהש האנהה
.וז הרטמ לש התגשה בגא ושכריש םייאידיאהו
ם ירייצ ,םיאמיב ,םיבוט םימגרתמו םירפוס דובעל םיכירצ הזכ ןורטאית ליבשב
ם ייתלשממ תודסומ ידי*לע ךמתייו ןמומיש ךירצ הזכ ןורטאית .שממ לש םינקחשו
.הפוקה ידסחל ןווכמו ןותנ היהי אלש ידכ ,םיירוביצו

ם הו) הגצהל דחוימב ובתכנש תוזחממ רקיעכ ןוזנ "םירגוכמ״ה ןורטאית דועב
ל ש תוזחמהו םידוביעב רקיעכ קסוע םידליה־ןורטאית ירה ,(תורפסכ דחוימ רנא׳ז
.ןורטאיתל הליחתכלמ ודעונ אלש םייתורפס םיגוס

־ תיתוזח "תונשרפ״ל הז חרואכ םצמטצמ ןורטאית לש ודיקפת ןיאה .א
ז ןורטאית ידעלב םג םייקו ־רירש ןכרעש תוריצי לש תילוק
? דליה לש רצויה ונוימד תא ליבגהל הלולע תודגא תגצה ןיאה .כ

? םידליה ייחמ תויטסילאיר תוריצי ףידעהל ןיאה

ה רואפת ,יומיב ,קחשמ) רמוחה תשגהכ תיטסילרוטאנ השיג ףידעהל שיה
? תננגסמו תזמרמ השיג ינפ־לע (׳דכו

? םינומזפו םיריש הוולמ תויהל םידלי תגצה לכ תבייח םאה
? םוגרת לע רוקמ תינורקע רפכל שיה
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תרופ הגרא
 תמייק .םידלי־ןורטאיתל דחוימב םיבתוכ רבכ .הז ןינעב רבכ הנתשמה בצמה

ו כפה הפוריא״חרזמב .םלועה לכב תכלוהו תחתפתמה םידלי־ןורטאית לש העונת
ם ימעטמ ׳המגמה תא וקזיח תורחא תוצראב םגו ,יכוניח ילכל םידליה־ןורטאית תא
ם יבתוכ רתויו רתוי .םידליה־ינורטאית לש ימואלניב דוגיא םקוה הנשה .םינוש
.םידלי־תוגצהל דחוימב

ם ימגרתמש ןריכמ .תיתוזח ןושלל רמוחה תא םגרתל ךירצ אוה ׳ארוק דליהשכ
ת ונקהלו רתוי ההובג ןושל הז לע ביכרהל תונמדזה וז ,רובידהו העונתה תא םג ול
, םידליה ידי־לע ןושלה הטלקנ ,יקסנולש לש "יל ץוג יל ץוע״ב .םיינושל םיכרע ול
.בושח ןעטמ הזו ."היצזילאוזיו״ה ץמאממ םיררחושמ ויהש םושמ הקווד
ך ״נת ירועישב םג .םיחטשה לכב םייק רבדה :דליה לש ונוימד "תלבגה" תלאשב
ר ופיסה תא ההזמ דליה—ןוימדו הארשה תלעבו הבוט הגצהה םא .רפסה־תיבב
ה דגא םילטונ םא .םירגובמ יבגל ןידה אוה .שדח רבד הלגמ אוהש וא ,הגצהה םע
ת א ליבגמ ןאכ המ רמול השק ,םירג םיחאה לש "יל ץוג יל ץוע" ומכ תיתיצמת
" תמדרנה הכיסנה" תא יתודליב יתארקש העשבש תרכוז ימצע ינא .דליה ןוימד
. ירמגל רחא רבד יתיאר המיבה לע התוא יתיארשכו ,הפ־לעב הישעמה תא יתעדי
ה מיסקמ התיה הגצהה לבא .הגצהה ןמ םינוש ויהש ,רפסה ירויצמ יתעפשוה ינאו
ת א רישעה הקווד הז רבדו ׳רופיסב ורכזנ אלש םיימ1ק םיטנמלא הב ויהו
.ןוימדה
ק חשמ דליה ירה .םירעשמ ונאשמ רתוי הברה חתופמ ,וקחשמב ,דליה לש ונוימד
, אופא ,תחפקמ הניא הגצהה .דימת לעופ ונוימד .וליגמ הנוש הליגש תוישיא דימת
ם ייחרכהה םירוציקהו ,תפומ־תריצי םילטונ םא לבא .ןוימדה לש ויתויורשפא תא
ם ירגובמל תוזחמ־ידוביע ללכ־ךרדב .דספה הז ירה—םייפאה תודוסיה תא םיטימשמ
ד וביע דימת םילטונ םידליהךורטאיתב לבא .רתוי טרופמו רישע רמוחמ םיחקלנ

ד ימת הניא םידליה־תדגא לש תיתורפסה המרה .ותוא םירישעמו יתיצמת רמוחמ
ד וביעל רמוח וניא ""דילויו ואימור" .םירגובמה לש יסאלקה רמוחב ומכ רתויב ההובג
ט ולקל ול תתלו םירגובמ־תגצהל (רתוי רגובמ) רעונ איבהל בטומ .םידלידוגצהל
.לדלדמ דוביע ןיכהל רשאמ טולקיש המ

ם ינוש םיליג הז ןינעל שי יכ אצמנ .וז היעבב ולפיטש םיידוסי םירקחמ שי
ת גצה הפידע םהלו ,10 דע 7 יאליג שי .ליגה־תוצרבקל םאתהב תונוש תושירדו

ם ידליה םישקבמ ןהב ,תויטסילאיר תוגצה רכבמה םייניב־ליג אב ןכ“ירחא .תודגא
א ב ןכ־ירחא .םלועה תא םיליצמו םילעופ םמצע םידליה תא ,םהייח תא תוארל

ת ושרוד םינורחאה םיגוסהמ תוגצה .,דכו רנטסק ךירא ,תואקתפרהה ירופיס רות
.ףקות לכב ול תדגנתמ ינאש רבד ,םידלי קחשמ
, תוארהל :תולודג תושעל ץראה ייחמ הגצה הלוכי תיכוניח הניחבמש קפס ןיא
, ונניא רמוחה לבא .םינוש תודמעמו תויוברת ,תודע ידלי ןיב תויושגנתה ,לשמל
.הגצהל לספנ אוה ךכ םושמו ,םידלי תופתתשה שרוד אוה ותוא םיאצומ רשאכו
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ן תניהל הכירצ הדגא וליפא לבא .המצע הגצהב יולת השגההו קחשמה ןונגס
־ רוטאנ הזחמ .יטסילאיר ילוא !יטסילרוטאנ עוציב אל .הל ןימאי דליהש הרוצב
ה כירצ רתוי תרחואמה ליגהדרצובק ינבב רבודמ םא .הז חרואב בותכ רבכ יטסיל
ה מ יבגל האוושהו תרוקב םידליל רבכ שי זא יכ ,תיטסילרוטאנ תויהל הגצהה
, ונלצא .יטסילרוטאנ עוציב לש תורשפא ןיאו ךרוצ ןיא הדגאב .םביבס הרוקש
ץ וג יל ץרע״ו "סקריקב הקתפרה" תא ונגצה ,"ירמאק״ה דילש םידליהדורטאיתב
ץ מאל אל לבא עקרו הריווא תתל ךירצ ,זומירב זירפהל רוסא ךרה ליגב ."יל
ב ר רשוע דליל תתל שי .םתמלשהו םירבדה רוזחישב דליה תא ידמ רתוי
ת ונחה ןסחמ לבא ,תוקיתעה תונח תא ונגצה "םקריקב הקתפרה״ב .תוינועבצו
ו ליעפה םידליהו .תיארנ וילא הסינכה קר ,המיבה לע הארנ וניאש ףתרמב אצמנ
ו אר םהש המ םלוא .תונצנצה אלמ ףתרמה הארמ תא םשפנב ורייצו םנוימד תא
ם עטו שוח ומצעל חתפמו רענ רבכ דליהשכ ,תאז תמועל .ידמל טרופמ היה
.רעזימל דע םירזבאה רפסמ תא םצמצל רשפא ,יטתסא
ת וגצהה לכ ,םרקמ־לכמ .רחא והשמ תוסנל םעפ יאדכ ילוא ךא .וישכע יתעד וז

ע בצב ,הרואפתב דאמ תורישע ויה םינוש תומוקמב ךרה ליגל ינא יתיארש
ת יביטקודורפ ןהירקבמו םידליל תוגצהה ימזוי לש םתשיג התיה וליא .םירזבאבו
ז א .םייאדו םיגשיה חיכוהל דימת תוצרל אלו םירבד תוסנל היה רשפא ,רתוי

ת בוגת תא קודבלו ,הריוואו זומיר לע הגצה תיינבב יוסינ תושעל היה רשפא
ש יא אוה ,ערוזה ץוביק רבח ,"יל ץוג יל ץוע" לש ןרואפתה .ךרה ליגב דליה
ה מיב—שממ לש המיבב םיצור םידליהש רמוא אוהו ,םידלי־תוגצהב הסונמ
ל צא םג .םדבל םתויהב ןהב םיקחשמו םינוב םהש תויבוקב תורחתה אלו ,הרישע
ר גובמהשכ ,תוגצה תייאר לש ןויסנ רחאל קר זומירל השירדל עיגמ התא םירגובמ
ו דבל קחשמ דליהשכ .שממ לש הרואפת שורדי יממע להק .ןורטאית תייארל ךנוחמ
ן ורטאיתל ואובב .ראופמ ןומרא ול ושמשיש ידכ הטורגב וא יהשלכ הבחסב ול יד
.ולצא וז השירד קפסל ךירצ .הזמ רתוי שרוד אוה

ד ליל תתל בוט—הדגא־הזחמב .םינומזפו םירישב ךרוצ ןיא םייטסילאיר תוזחמב
ו נלש םידליהךורטאיתב ונעציבש תוזחמה ינשב .הקיזומ םג םיעבצהו רובידה דבלמ
.םתוא ונפסוה ונחנאו ,הליחתכלמ םינומזפ ויה אל
א יה ןומזפה ול ןתונש החונמה .ףייעתי ןכ־ירחאו ,המךמז זכרתהל לכוי דליה
ב צמ לכלו תומדו תומד לכל הנוכנה הקיזומה תא אצומ התאשכ .אופא ,תינויח
ן מז ,הזחמה לש תרוכזת ןיעמ ,הגצהה תנבהל עייסל ךרד םג וז ירה הגצהב בצמו
 ותוא רישל לכוי אוהו דומלל דליה לכוי ןומזפה תא יכ .הגצהה םויס רחאל בר
ל לוכ דחאה .ונלש םידליה־תוגצה ירישמ םיטילקת ונאצוה ונא .בר ןמז דוע
ם ידליהש ונל רבתסנ .דבלב םירישה תא ללוכ ינשהו ,הזחמה לש רושיק ירבד
ר פס“טילקת איצוהל אוה םולחה .השעמה־רופיסב רושקה רישה תא םיפידעמ
ת ואיצמה .תעדה־לע לבקתמ ריחמבו ,טסקטה םעו הגצהה ימולצת םע ,ינועבצ
,י״ל 14—11־ל רפסה ריחמ תא הלעת םיעבצ םע הבוט הספדהש ונתוא הדמיל
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ו נאש הז הקווד אל ,םצמוצמ להקל קר עיגיו ידמ רקי הז ירה טילקתה תפסותבו
ף קיהב לזכ לעפמל ןומימ אוצמל היה רשפא וליא .וילא עיגהל דחוימב םיצור
, ילמס וליפא וא ,לוז ריחמב הזה רפסה־טילקת תא רוכמל היהי רשפאש ידכ ,לודג
ם ות ירחא בר ןמז הגצהה תיווח תא םיכישממ ךכב .רתויב בושח רבד הז היה
ת וגצהה לכ תא רומשנ ונא .תוגצהל םינומזפ תסנכהל הביס וז םג .הפוג הגצהה
ת וגצהה הנייהת ךכ .שדח םיליג־רוזחמ לכל ןתוא שדחנו הז חטשב ונלש תוחלצומה
.החפשמב םיחאה לכל ,םיליגה לכ ינבל ףתושמ סכנ ףוסבל
ד טאנה הזחמב ,ינשה ליגב .תינורקע ףידע רוקמה ןיא (10—7) ןושארה ליגב .ו
ת ובישח ןיא ,הדגאה־הזחמב ,ןושארה ליגב .תירוקמ הגצה היוצר ,רתוי יטסילר
ל ע ,לשמל תוידיסח תודגא ,דאמ ןיינעמ רמוח הנורחאל יתלביק ,תאז םע .רבדל
ת ושעל הסננ ןורטאיתל ודבעל רשפאש והשמ ןהב אצמנ םאו ,בלצרבמ יברה
 תודוסי ןהב שי ןתוא םיעדוי םידליה ןיא וליפאש ,תוכלשה םע היצזיטמארד .תאז
ו ליפאש הלאכ תודוסי שי הדגא לכב .הנושאר הגרדממ םייפוסוליפו םייכוניח
 הדגאה ןמ רמוח תולדל ,ןכ םא ,הסננ .ובלל םיסנכנ םה ותרכהב םספות דליה ןיא

.תידוהיה
ה לודג הכ תוירחא יהוז לבא .ך״נתהמ םירופיס זיחמהל םג ,ןבומכ ,רשפא תינורקע
. (ףסוי תריכמ לש הזחמה וישכע ונליבשב םיניכמ תאז םע) הינפמ םיעתרנש דע
ה פידע ,רתוי רחואמה ליגל עגונב .קילאיב לש "תולצב ףולא" תא ןיכנ בורקב
ע קרב ותגצה רשאמ ילארשי יווהל רנטסק ךירא לש דוביע תגצה ,לשמל ,יניעב
.םייפרגואיגה תודוסיב םגר ןושלה יפואו גולאידה תניחבמ םג דוביע .ירוקמה

ללה *ע
יסמ .זיחמהל רשפא ,הזחמהל םיאתמש המ לכ .הז ןינעב םיללכ שיש רובס ינניא

ת א הלעמ ,ןמא לכ ,רצוי לכ .האנ תילרטאית הריצי תושעל רשפא טושפו ןטק רופ
י אדו ,תונמאה יחטש לכב ןוכנ רבדה םא .ויתונורשכל וא ותוישיאל םאתהב םירבדה
ו תחלצה תא תעבוקה איה ,הלוכסאה וא ,הטישה אל .םידליה־ןורטאיתב םג ןוכנ אוהש
ם ויק תלעב ,תימעפ־דח הריצי תניחבב אוה הזחמ לכ ;הזחמה לש ותמר תא וא
־ ויבא אלו ולש "ץמואמ בא" רדגב ול םה הלוכסאה וא הטישהש ,יאמצע יתוגמא
.ודילומ

ת ואיצמה איה הגצההמ ותומשרתה .דליה יבגל תספות הניא ,הרדגהכ ,הדגאה
, ןורשכב ,הכלהכ היושע הגצהה םא .ןואיצמו ןוימד ןיב לובגב ריכמ וניא אוה .המצע
! היווחכ יתואיצמ דוע המו—המלש דליה תיווח היהת התואנ הרוצבו תימינפ תמאב
.רגובמה ןידכ דליה ןיד ,ןכאו

ה ביס לכ ןיא ךא ,רגובמכ שממ ,המבה לע ומצע תא אוצמל חמשי דליש רורב
י שפנה ומוחתב םיאשונה לכ .רתוי דבכנ היהי םידליה ייחמ הזחמ הקוודש תערכמ
.הבוט הריצי—דחא רבד קר ףידעהל שי .הגצהל םיפי דליה לש

הטיש וא יעצמא לכב .התוער לע תחא הלוכסא וא השיג ףידעהל שיש רובס ינניא
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ן וימדל קהבומה םזילרוטאנה ןיב תולובגה .התואנה הרוצב םירבדה תא רמול רשפא
, ויתודוסיב יטסילרוטאנ אוה םימלוח ונאש םולחש ומכ .םישטשטימ—רתויב גלפומה
.ןוימד יוור תויהל לוכי יטסילרוטאנה—ךפיהלו

א לא—רגובמכ דליכ—הפוצה שפנב תמייק הניא תולובגהו םיגייסה ,תורדגהה תעיבק
.ןורטאיתה תציחמל ץוחמ אוהשכ (הפוצה וא) רקבמה תעדותב תשבגתמ

ו נריכי ,ינויגהו יעבט ןפואב חתפתמו דלונ ,ינגרוא ןומזפה םא .תוללכה טקונ ינניא
.הזחמב ומוקמ

.הבוטל וז םג—ןיא םא .בוט־המ—בוט ירוקמ רמוח שי םא

בוטרב תידוהי
י ואר וניא ונידיב יוצמה טעמה) םידליל תוזחמ לש ראוטרפר ונל ןיאש ןוכנ

, םידליל םירופיסב םחוכ וסינ ףאש ,םיבוט םירפוסש לבחו ,(שממ לש הגצהל
.םידליל המארדה חטשב רבד ושע אל ןיידע
, וידחי םירופיס המכ וא ,רופיס לש הזחמה םישועש ךכב םגפ לכ האור ינא ןיא
ו מכ .תירוקמה הריציה לש הנושלו החור ,הנכת לע תרמושו הבוט איהש יאנתב
־ תיתוזח "תונשרפ״ל תומצמטצה םושמ הזב שיש תרמואה השיגה יל תיארנ ןיא ןכ
ת ונשרפ התואב ,הזב ירה .ןורטאיתה ידעלבמ םג ןהל דמוע ןכרעש תוריציל תילוק
י היו ,הזחמכ הליחתכלמ הבתכנש הריצי םג .ןורטאיתה לש ותוהמ לכ ,תדחוימ

, תמיוסמ תיתורפס־תינוטקטיכרא הרוצ קר וז .ןורטאית הניא ןיידע ,היהי רשא הכרע
.רישה וא רופיסה םייקש םשכ ,העבהה תורוצמ תחא
טאיתל ותוא ךופהתש תיתוזח־תילוק תונשרפ התואל ,ותלואגל הכחמ ודוע הזחמה
/ ׳תוארל" ושוריפ "ואת" ינוויה השרש רשא—ןורטאית הלמה רוקמ םג ןאכמ .ןור
 והמ ועדי םינוויהו .םיפוצ־להק וא ,םיאור ונממ םוקמ אוה תינוויב ןורטאית
, ריפסקש תוזחמ ןכו ,םדיפירוא ,סלקופרס לש םהיתוזחמ םג ירה .בוט ןורטאית
י לב םג םייקו־רירש יתורפסה םכרע ,םירחא םילודג םיאזחמו בוכ׳צו ריילומ
ת ויונשרפ המכו ,המיבה לע םיגצומ םתוארל םיכלוה ונא ןכ־יפ־לע־ףאו ,ןורטאיתה
ן מ הנוש האירקה תייווחש הארנ ,ןכא ?הכ דע םהב ושענ רבכ תוילוקו תויתוזח
ת ונמא איה תילוקי תיתוזח תונשרפ התוא ,ןכ לע רתי .תינורטאיתה היווחה
.המצע תוכזבו המצע ינפב
. רופס־ןיא םימעפ ומצע רופיס ותוא עומשל בהוא ללכ־ךרדב אוה ירה :דליה יבגלו
ש ארמ ומצע ןווכלו ומצע תא ןיכהל תלוכיה תא ול תנתונ תורכומה הקויד
, תושדח ףדור וניא אוהו ,תושגרמה ,תודיחפמה ,תוקיחצמה ,תונושה תויצאוטיסל
. הדרח ררועמה ,שדח ,רכומ־יתלב בצמל הריהמ תולגתסה ונממ תושרוד ולא יכ
ר בגתהל וא התוצמל ,תמיוסמ היווח לכעל תלוכיה תא דליל תנתונ הרזחה
.הילע

ל כונ ירה ,"הדגאה תגצה ידי־לע ןוימדה תלבגה" לש השיגב םייבקע היהנ םא
רורד תתל םיכרדה תובר הכ .תודגא תגצה קר אלו ,הגצה לכ לע תאז רמול
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ם רוג תויהל הלולע הבוט הגצהש ךכ־לכ יל הארנ הז ןיא יכ דע ,רצויה .ןוימדל
ל יעפמו ררועמה םרוג םג תויהל הלוכי הבוט הגצה ,םיבר םידלי יבגל .ליבגמ
ב אוש וביא המדמה חוכה יכ ,ןוימדה לש ויפוריצ יכרד תאו ,ןוימדה תא הקווד
ך כב ורקיעו ,הסיפתהו הטילקה ילכ רתי לכמו ןזואה ןמו ,ןיעה ןמ אלא ןיאה ןמ
.םישדח הבכרמ־ישעמו םיפוריצ םהב השוע אוהש

, רז םש תאשל הזחמה וא רופיסה רוביג לוכי .בכרומ אוה "יטסילאיר" גשומה
י טסילאיר טלחהב היהי ןכ־יפ־לע־ףאו ,םיירכנ תומש םיאשונה םירז םיפונב תויחל
ת ועמשמ ול שי שחרתמהש הז ןבומב יטסילאיר :(רגובמה יבגל ןכו) דליה יבגל
, ענכנו קבאב ,בהואו אנוש רוביגה יכ .תימינפה תואיצמה תניחבמ דליה יבגל
: םירציו תוקושת ,תונורסחו תולעמ ול שי .ותומכ קוידב—םקו לפונ ,לשכנו חילצמ
 יווהה ןמ תוזחמ םג םידליל ראוטרפרב ויהיש בושח םא איה הלאשה .יח םדא אוה
י לארשי ףונהו םיירבע ויהי וב תומשהש הזחמ םג ןכתיי ךא !בושח יאדווב .ונלש
.הז גשומ לש יתימאה ןבומב יטסילאיר היהי אל ומצע אוהו

א והשכ ,דליה םג .תיטסילרוטאנ השיגמ טלחהב ענמיהל שיש הרובס ינא
א וה .איהש יפכ תואיצמה תא קיתעמ וניא ,"וליאכ" יקחשמ קחשמ וא רייצמ
ו תוא דיחפמש המ וא ,דחוימב וילע ביבחה תא ,בושח ול הארנש המ טילבמ
ת א אלו ,ריוצמה אשונל תישגרה ותוסחיתה תא םיעיבמ וירויצב ויעבצ .דחוימב
ל ע ימינפה ומלוע לש היצקייורפ םושמ ךכב שי .טקייבואה לש קיודמה םוליצה
.ותביבס

ה לא לכ ,סומתירה ,זורחה ,לקשמה תא םיבהוא םינטק םידלי םנמא .הקווד אל
— םיינושל םיעושעש םיבהוא םה .םהילע רוזחלו םירבדה תא רוכזל םהילע םיליקמ
ה ציפק םשל ץופקל ,דבלב הציר םשל ץורל םיבהוא םהש ומכ—ומשל עושעש
ל כ םהל ןיאש םירוכריכו םינומזפ תוגצהל "קיבדהל" ,השפש הזה גהונה ךא .ב״ויכו

,בוטה םעטב עגופה לקולק גהונ אוה ,רבד םיפיסומ םניאו ומצע רופיסל רשק

ם ינכתב שגדה תא םישלו "יכוניח" תויהל םידליה ןורטאית דירצ םאה .א
? הזחמה לש תומגמבו
?אוכל־דיתעל ןורטאית־להק דנחל ודיקפת םאה .כ

ם ידחפ ,תומילא לש םיטנמומ טימשת וא ליבגתש הרוזנצ היוצר םאה
ץ םידילי־תוגצהכ הזב־אצויכו

?  תנווכמו החנמ ,תזכרמ תוישיא םידלי־ןורטאית לככ תויהל תכייח םאה
? גולוכיספ וא ,גוגדיפ וא ,יעוצקמ ןורטאית ־שיא הז היהיש יוצר םאה

תרוכ התא
י נא .ךנחמ התא ,אל ןיבו ןווכתמב לעופ התא םא ןיב .יכוניח אוה רבד לכ .א
טוקנל ונל רוסא .ער המו בוט המ דליל םירמוא ובש הזכ ןורטאיתל תדגנתמ
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— רמולכ ,םליג תניחבמ םידליל םיאתמ רמוחה םא .ןכודה לעמ ףיטמ לש הדמע
ה מו בוט המ םמצעב םיספות םה זאדא ,המיבה לע שחרתמה תא םיניבמ םה
ע רה רוביגה םע תוהדזהה טנמומ םג לבא ,בוטה רוביגה םע ההדזמ דליה .ער
ם ג תושעל תורשפא שיש דליל בושח .רתויב בושח ןקרופ אוה (הזכ טנמומ שיו)
.ויבגל םייק וניא ןיידע ובאטהש םושמ ,םיער םירבד
ה דוקנב ילוא םיבלטצמ ,ןורטאיתב יכוניחה טנמומה םגו ,דליה לש טקניטסניאה
ת תל ךירצ תודגאה םלועב םג ."יבויחה" רוביגל בוט ףוס איבהל ןוצרה איהש וז
ד ליה ןיא יתעדל ךא .רתוי בכרומ והשמ ךירצש םיסרוג שי .בוט ףוסל הוקת
ן קיניצל רתוא ךופהל המל !םיכרעה תא דליל סורהנ לא .בכרומ והשמ ותואל קוקז
ן ורתפה לש ותורשפאב הנומאהו הוקתה תא ול תתל תוחפל ךירצ ? 10 ןב אוהשכ

.בוטה
.השעמ־רחאל אב ךוניחה .בוט ןורטאיתב ,יתעדל ,אוה שגדה :םוכיסל

ע קרה יכ ,תלפוכמו־הלופכ תובישח ןורטאיתל ךוניח לש הז ןיבעל שי ץראב
ה נשב םיימעפ דליה לבקמ עבש ליגמ לחה םא .רחא אוה תיב לכ לש יתוברתה
ש י ,רגבתישכו ,ןורטאית תנבהלו ןורטאית תבהאל ךנחתמ אוה תינורטאית היווח
י רטנמלאה תא יכ ,רתוי ההובג המר ןורטאיתה ןמ שורדיו ןורטאיתל ףיסויש יוכיס
ן ינעה תרשמ ךכב .רתוי תורומח תושירד לעבו רתוי ינררב היהי אוה .רבע רבכ
.ומצע ןורטאיתה לש יתוהמה סרטניאה תא
. תחמשמו תקדצומ ,קפס ילב ,התיה "רלדנסה ימלשו ךלמה המלש" לש ותחלצה
ר דגב וז הגצה התיה רידס םידלי־ןורטאית ץראב היה םינש ינפל וליאש רשפא ךא
ל הקה ידי־לע שרדנ היה םירגובמלךורטאיתהו ,יסיסב סכנ רמולכ ,םידלי־ןורטאית
ר ידס םידליךורטאית .רתוי הברה "ינמכח" יפוא תולעב תוגצהל תועיבת אלמל
ל שמ רתוי הברה תוהובג תומרונ לעב םירגובמךורטאית חותיפל תויורשפא ןתונ

.רידס םידליךורטאית הב ןיאש תואיצמב םירגובמךורטאית
ך ירצ .םידליהךורטאית לש "יכוניח״ה ודיקפת לע ירבדל םג תעפונ וז הלאש

ר תוול רשפא לקנב ,הרטמה וז ןיאש ןבומ .קרפתהל ,וידחפ םע דדומתהל דליל תתל
ר ציה תא םירגמ קר וללה יכ ,םידליה תא םהב םיטיעלמש העווזה־יטרס לכ לע
ם ג לח הז רבד .הרוזנצ תושעל ,ךרוצ ןיאו ,רשפא־יא לבא .יכוניח ןוסיר םוש ילב
, רבד לש ופוסב ,איה םידחפה תרתסה .םימע תדמשה לע וב רפוסמש ,ך״נתה לע
ן ובשחב איבהל שי :עוציבל רשא .ותורגב תארקל דליה תא ןיכהל שי .דליל לווע
.הדימה לע דימת רומשל ןכ ומכו ,ליגה תא
ע שרה תא סינכהל ךרוצ ןיא יכ םיכנחמ ונעט "סקריקב הקתפרה" לש הגצהה תעב
ו בישוה ןמכייא תא םג ירה .שנועה לע החמשמ םילהוצ םידליה לבא .בולכל
.תיכוכז לש בולכב

א וה הז חטשב רקיעהש רחאמ .םק םידלי־ןורטאית ןיא תנווכמ תוישיא אלל
, לשמל ,ונל שי .ןורטאיתה ןמ תויהל וז תוישיא תבייח ירה ,ןורטאיתה תדובע
,םתעד תא םיווחמ הדעווה ישנא .תצעימ תיגוגדיפ הדעו ונלש םידליה־ןורטאיתב
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ת ובוגתה .םיעוט םה םידליה לש םהיתובוגתב םג .םהילוקישב םיעוט םג םיתעל ךא
ם חיתהל ,ןבומכ ,ךירצ לבא .םעבטל םאתהב תודגונמו תולדבנ ןה ,םינוש םידלי לש
ה דעו םג ונל שי .הגצהה יאליג תעיבקב רקיעב ,יגוגדפה ץועייל שאר־דבוכב
• יגדו יגיטרב ירג ,יקסנולש םהרבא ,גרבדלוג האל ה״ה הב םירבחש ,תצעימ תיתונמא
.ןוורק

ללה ♦ע
וניח איה תיתימא הריצי לכש רובס ינא .תלבוקמה "תיכוניח״ה השיגב רפוכ ינא

ו השמ הפיסומ איה לקשמו ךרע תלעב תישונא תמא וזיא תרמאנש עגרב יכ ,תיכ
ת כפוה איהש עגרב ,"תיכוניח״ה הרימאה .םידליה יבגל הווש הריזגו—םדאה שפנל
ה ניא ,התוחילש תא השוע הניא ,"תוננג לש לכשה־רסומ" םע ,הרישי הרימא תויהל
, דלי לכב םינופצה םייעבטה םינדגונה תא חתפל הלולע ףא איה .הרטמל תעלוק
.רגובמ לכב ומכ

ס חיתהלו הלאשה תא ךכ חסנל רשפא ירה ,"ךרדב םדא־ןבכ" דליה תא םיאור םא
י רה יניעב .ללכ תספות הניא הלאשה ,ומצעל םדאכ דליה תא םיאור םא ,םלוא .הילא
ר ורב ,םוקמ־לכמ .אופא תועמשמ־תרסח איה הלאשהו ,םלש םדא אוה ,רומאכ ,דליה
ם דאכ רגבתי ,םייתוברת םיישונא םיכרע ראש לעכ ,בוט ןורטאית לע ךנחתמה דליש
.יתוברת

טאיתל בוט הז רבד םא איה הלאשה .ןהינימל תועווז אלמ םירגובמה־ןורטאית םג
ת א בטיה לוקשל שי ,העפשה תלבקלו הטילקל רתוי םיחונה ,םידלי יבגל .ללכב ןור
ו א יאזחמ יכ ,יעבט ןפואב רתפית היעבה .יללכ לוקישל איה הנווכהו ,הזחמה םצע
א וה ומשל םזידאס .םימיאתמ םניאש םירבד סינכי אל םידלי-ןורטאיתב קסועש יאמיב
ת ודירחמ תועפות המכל הדע ונלש האמה .ישונא־יטנא אוהש םושמ יתונמא־יטגא
.םירורב םייתונמאה ןהישרשש
־ חיתה .ןימ־תויטס וא םזיכוזאמ ,םזידאסכ תועפותל ןמאה סחיתמ דציכ איה הלאשה
ם גיצמ אוה םא .(ינומה חצר) המחלמ־ירופיס יבגל םג ומכ ,תערכמה איה ןהילא ותוס
.תסרוהו תינלטק איה ותעפשהש רורב—ץרענ רוביגכ רוביגה תאו ,ישונא לאידיאכ

- אמארדו ןמא אוה ןכ םא אלא) יאלמשח ידי-לע להונמ תויהל לוכי וניא ןורטאית
ת ויהל ךירצ ,םילודגל ומכ ,םידלילךורטאיתש רורב .(וביבחת איה תואלמשחהש גרוט
יצפסה תויעבה לשב רתי־תושיגרב תננוחמה ,תיזכרמ תיתונמא תוישיא ידיב להונמ
ן חינ ,רפסהו ןורטאיתה הדשב דחוימבו ,יתימא ןמא לכש יל המדנ .םידליה לש תויפ
, ותושיגרש לככ .להקה רמולכ ,םדאה יבגל שארמ־השוחתבו תושיגרב יעבט ןפואב
א יה תחאו .ודיקפת תא אלמל ביטיי ןכ—רתוי תובר תויתוברתה ויתודימו ותנובת
ת לעב תינורטאית תוישיא וא ,םיילרטאית תונורשכ תלעב תיגוגדיפ תוישיא יהוז םא
ב לשמה תווצ לע הכאלמה תא ליטהל שי ,תאזכ תוישיא ןיא םא .תויגוגדיפ תונוכת
.תושרדנה תונוכתה תא וב
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בוטרב תידוהי
א יה המל קר איה הלאשה .תיכוניח הביאש הריצי ללכב שיש הנימאמ ינניא

ת ומכסומלו תומרונל םיכיישו םייסחי םיגשומ םה ערהו בוטה יגשומו .תכנחמ
ת א ןחבנ הזב אל םא המבו—•םינכתב שגדה תא םישל שי יאדווב .תויתרבחה
ש קיב אוה ,רצויה םדאה תא עינה והשמ ירה .המגמ םג שי ,ןכות שי םאו ? הזחמה
, םיטופטיפ קר ורתונ הלא לכ ילב .יהשלכ הרטמו תילכת ול .דתיה ,המ־רבד רמול
ך ירצ תוזחמה ירחוב ,םוקמ־לכמ .ןיא—הגצה םלוא ,םירויצו תושבלת ,םירוכריכ
.םהל תורורב םהיתומגמ הנייהתש

.הלעמל ךכ לע יתדמע !יאדווב
ל ש ונכתמ םיעמתשמ םניאו ,םמשל םיאבו םימזגומ םידחפה וא תומילאה םא .ג
, תושחרתהה ךותמ םישרפתמו םירבתסמ םה םא ךא .םוקמ םהל ןיא ירה—הזחמה
ן יא ,(וליגב יולת רבדהו) דליה לש תישגרה ותדימעו ולבס חוכ יפל םה םאו
, ערה תא טלחומ ןפואב דליה ןמ םילעהל ןיא םינפ םושב ,יתעדל .םטימשהל
" ערה הרקמ״ב השק עוזעז הזב ול םיניכמ ונא לכ־םדוק .תומילאהו ןודזה ,עשרה
ד ליב םגש רחאמ :תינש .וב דומעל תלוכי ול היהת אלו וב לקתייש ןושארה
ה שגרהו תותיחנ ישגר וב םיחתפמ ונא ירה ,"םיער םירצי" םתוא לכ םייוצמ
ם דאב ללוחתמ יתימאה סיסראתאקה :ףוסבלו .םיבוט םירחאה לכ ער אוהש דועבש
. המינפ םדאב שטינ אוהש יפכ "ער״ל "בוט" ןיב קבאמה שטינ המיבה לעשכ

.סדיפירואו וטסירא הפי רבכ ועדי תאז
.הלעמל וז הלאש לע יתדמע .ד

? םידלי-תוגצהכ םידלי תופתתשה לע ךתעד׳ המ .4

תרופ הנרא
ת עדוי ינא .תוגצהב םידלי לש תופתתשהל תופירחב תדגנתמ ינאש יתנייצ רבכ
ם יניוצמ תוזחמ הברה לש םתאלעה תא תורשפא ללכמ האיצומ ינא הז ןורקעבש
י ניעב בושח םיקחשמה םידליל םרגנה ישפנה קזנה לבא ,רעונל דוחייבו ,םידליל
ו א ןקחשב םישמתשמש תומוקמ שי .םיפוצה םיקיפמש תלעותה ןמ רתוי הברה
 •ןורטאיתב םישוע תאז—םידלי ידיקפת קחשל ולכויש יתודלי הארמ ילעב תינקחש
ם ילבקתמ םירבדה .םש הזל יתספתנ אל ינאש רמול ילע .הבקסומ לש םידליה
ל בא ,(רשעמ הלעמל) םייניבה־ליג תצובק ךכמ תלבוס התע־תעל .דאמ םייתוכאלמ
ם יאור םה םימעפל יכ ףא ,רתוי ךומנה ליגה תוגצהמ תונהיל ןיידע םילוכי םה
ת וררחתשה האב רתוי רגובמ ליגב קר ."םילודג" םידליכ םתרקויב העיגפ ןהב
."םינטק״ל הגצהמ תונהיל תונוכנ שיו "ליגה ךיבסת״מ
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ללה •ע
ם היניב תרצונ .המיבה לע םידלי תוארל םיבהוא םידליו ,קחשמ־ירצי שי דליל
 ,ןורטאיתב םיקחשמה םידלי לש העפותה ,םלוא .דלי אוה ןקחשה רשאב הבר תופתוש
ת ניחבמ ןה—םידחוימ םינמזו תדחוימ השיג ,דחוימ לופיט תשרוד ,ןורטאית לכב
ל ש ץמאמה .המיבה לע הייהשה ךשמ תניחבמ ןהו ,הגצהה ןמז תניחבמ ןה ,הנועה
ן ורטאיתב םידלי תוארל בהוא ינניא .שאר־דבוכב לקשייש יוארה ןמ ןקחשה־דליה
ת ושרהל ןיא .המיענ־יתלב השגרה וז ."האידימ" ןוגכ תוגצהב רקיעב ,םירגובמל
ק חשמל רשא .דליה לש תיעבטה ותוחתפתהב ףגנ־ןבא ךופהי ןורטאיתב קחשמהש
ק חשמב תוכורכה תויעבהו ,םירצק םידעומ םה הלא .תוגייתסה לכ יל ןיא—םיטרסב
.תעדה־תא־חינמ ןורתפל תונתינ הז גוסמ

בוטרב תידוהי
ם ידליל בישח םנמא יתמארדה קחשמה .ןורטאית תוגצהב םידלי ףתשל ןיאש יתעד
, ןודעומה ,רפסה־תיב ,התיכה תרגסמב םוקמ שי ךכל ךא ,תוניחב דאמ הברהמ
 ןורטאיתב דליה תא ףתשל ןיא ןפואו־םינפ־םושב .יתמארדה גוחה וא ,העונתה
— לכה לעו ,השק הדובע ,בר ןמז ,םיבר םיצמאמ תעקשה שרודה ,יעוצקמה
ף חדה תמחמ זא ערפומ ישפחה יומיבה .יומיב לש תושירדו תורגסמל העינכ
/ ׳בכוכ״ל דלי ךופהל םג בוט אל .םייעוצקמה םירגובמה םינקחשה תא תוקחל
ה ביס .לשכ־ישגרו תובזכא לש תנכוסמ ךרד לע ותולעהל ךכבו ,הפוקו העש יכרצל
 ךירצ ,דאמ הבוט קחשמ תמר םייקי םידלילרורטאיתש ונא םיצור םא :תרחא
.םיבבוח אלו שממ לש םינקחש ותמיב לע ועיפויש

, ןקרופה המ ,ןכ םא ? םידלי־ןורטאית לש תוגצה תוארל בהוא ךמצע התא םאה .5
?דל ליחנמ הז ןורטאיתש ,היווחה וא

תרופ הנרא
ה פוקת ךשמ לבא .תאז יתבהא דימתו ,םידלי־תוגצהב תוזחל דאמ תבהוא ינא
ע וציבהו רמוחה תאפמ ןה ,ץראב םידלידווגצהב ןוצר יתעבש אל דאמ הכורא
.להקה ללגב ןה
ד ע תכל וליפא הקיחרמ ינא .םירגובמה להק םג הנהנ תובוט םידלי־תוגצהב לבא
ם ג ונל חמצי ,ודוסיב ינוכיתמי אוהש ,םידליהךורטאית ךותמש הרבס ידכ
ל ש תימינפ תורגתסהב ,סנאוינ לש לצב קחשי אלש ,ינוכיתמי םירגובמ־ןורטאית
. תויעמשמ־דחו תולילצ ,תוריהב לש ןוויכל ךליי אלא ,הרכהה־תת לש ךבסבו שפנה
ש משה :ונלש ינחורהו יזי׳פה םילקאה םצעמ שקבתמ הז רבדש תבשוח ינא
 הניבמ ינאש יפכ ילארשיה ןורטאיתה לש ומילקא .םיטהולה םיעבצה ,תטהולה
תווחמ לעב ,בחר היהי ונלש ינייפאה רוביגה ,יתעדל .הקווד יבוכ׳צ היהי אל ותוא
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, םיקזח םיעבצב רבדל ךירצ ןורטאיתה .לשמל ,ילגנאה ןמ רתוי ינלוקו תובחר
א לא לטסאפ לש ןורטאית אל ,וז יתפקשה יפל ,היהי ונלש ןורטאיתה .בוטה ןבומב
.ןמש*יעבצ וא שאוג לש

בוטרב תידוהי
ך ורטאיתב ןבומכ רבודמהשכ ,םידלי־תוגצה תוארל דאמ תבהוא ימצעלשכ ינא
, תוביסה תא דדובל השק ?עודמ ,(ירמאקב "יל ץוג יל ץוע" ,לשמל) בוט םידלי

ו כיסנש בכוכ ותואל ,תודליה־זוחמל העשל־הרזח ךכב שיש הדבועה ינפמ ילוא ךא
ת ורכומ התוא הקווד ילוא .וילא בושל םינפ םושב היה לוכי אל ירפיזקא לש ןטקה
י טסטג׳פה ילוא .תכשומה איה ,זאמ ךל תועודיה תודגאהו תוישעמה לש הקומע
ה רואפת תבהוא ינניא .רגובמה בל תא הבושה אוה תושבלתב ,הרואפתב ,רופיסבש
ה רואפת אלא ,תיטסילרוטאנה וז תא אל ףא ,םידלי תגצהב ,"תיטסינרדומ" ,הזמורמ
.ברעמו חרזמ ןיב ,הווהל רבע ןיב םימוחת הב ויאש ,תינוימד ,הרישע

ת וארל רחוב תייה יללכה ןורטאיתה ראוטרפרמ וא םידליה־תורפסמ הריצי וזיא .6
? םידליה־ןורטאית תמיב לע

תרופ הנרא
י פ“לע־ףא ,ןסרדנא לש יטויפה דצה ןמ והשמ םידליהדורטאיתב תוארל הצור יתייה
ל ע ,לשמל ,הדגא התואכ ?תשפחמ ינאש תוינוכיתמיה לע יתרמאש המ דגונ הזש
ד וביע הל שי ,המש "ה׳^וליל" ,וז הדגא .הדפרק ידי־לע םימל הכשמנש הרענה
. תוינופצ תודאלאב םג ורבחתנ הדגאה ביבס .יתודליב יתיארש םיסקמ יתמארד
. םדאה“ינב לא ברקתהל שקבמ םימה־רש .םדאךברק םישרודה םימה אוה אשונה
ה עשה התיה רבכ—רזחשכו ,דעומל בש אל הלש חלמהשכ השעמל הדבאתה הרענה
. םדאה־ינב םלועל םימה ןמ תאצל הרענל רתוה הנשב דחא םוי קר .ידמ תרחואמ
.רתויב ךרה ליגל אל םג םא ,םירוענה־ינבל םיאתהל הלוכי תאזכ הגצה

בוטרב תידוהי
ה שק ? םידלילךורטאית לש ותמיב לע תגצומ תוארל הצור יתייה הריצי וזיא
ל ש םליגב בשחתהל שי יכ ,יללכ ןפואב רבדל השקו תמיוסמ תחא לע עיבצהל
ר ולקלו׳פה ןמ לכ־םדוק ירה ,גוס לע עיבצהל םא ךא .םתביבסו םתוחתפתה ,םידליה
ר ופיסה תא תוארל הצור יתייהש רמוא םא וקחצת יאדוו .םימעה רולקלו׳פמו ונלש
־ תונמאהו םייגולוכיספה םיטנמלאה לכ וב שיש—ויחאו ףסוי רופיס רקיעבו ,יארקמה
־ ורטסואמ ילשרה לש ויתולילע תא תוארל הצור יתייה .םידליה בל לא ורבדיש םיי
ר כוע" ,ןיד־א רסאנ ילולעת תא ,(הנורחאל גצוהש יפכ אל יאדווב ךא) ילופ
ם ידלי ליבשב .םהימודו לגיפשנילוא ליט תא ,(רבכ גצוהש ומכ אל ךא) "הנלשה
בוחרמ םידליה" ןוגכ םירופיסה גוסמ תוזחמ תוארל הצור תייה רתוי םירגובמ
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־ םולש לשמ רופיס תזחמה ."םיבלצה־תשולש־רפיפמ תוירגיסה ירכומ" וא ,"ופאמ
ל ש הזכ קתוממ לייטקוק תרוצב אל ךא /׳ןזחה יסייפ ןב לטומ" ןוגכ ,םכילע
ם ידוהי־אל ךושמל ידכ ,ייודורב לש םינוכתמה יפ־לע חקרבש ,"גגה לע רנכ"
י רופיסמ הזחמ יאדוובו ."אמא־אבא תיב" לא םידוהי לש היגלאטסונ־ישגר קפסלו
י רופיסמ ,"םיזופתה תופילק ליבש" ןמטוג םוחנ לש וירופיס ןוגכ ,לארשי־ץרא
ם ילשורי ידלי לש םתמכח .תובוט תומגוד יל ןיא ,ינובאדל .ונימי ירופיסו המחלמה
.ונימי לשמ םלוה יוטיב הל אצמנ אל ןיידע ךא ,דומלתה תודגאב החצנוה
א יה ןודנב יתכובמ ילואו ,הנורחאה וז יתבושתמ ללכ הצורמ ינניא ,תמאה ןעמל
.םידליל תואזחמ לש הז חטשב ונלצא ררושה יללכה בצמל תיטמוטפמיס

(זנק עשוהי ,ינדמל הילד :עוציב)



רהוז ירוא ובע ןויאר
? עונלוקל תעגה ,ךיאו ,יתמ .ש
, יתישעש טעמה תא יתישע המל לאוש התא םא .עונלוקל יתעגה אל ןיידע .ת
, עונלוק דאמ בהוא ינאו עונלוקל ךלוה ינא דאמ ריעצ ליגמ לחהש איה הבושתה
י פלא הברה יתיאר רבכש בשוח ינא .עצמאב ונממ יתאציש טרס היה אל ןיידעו
־ הברמל .םיטרס הברה תוארל תונמדזה יל התיהו ,"םעה תיב" לומ יתרג .םיטרס
ר וכזא אל ינאו טרס הזיא וריכזיש יל הרק אלו ,םיטרסה תא רכוז םג ינא אלפה
.עונלוק בהוא טושפ ינא .ותוא
? רכוז התא המ .ש
ה בוגת ,הפי תרקונס ,םיוסמ דמעמ הזיא—וכותמו ,רופיסה תא :םירבד ינש רקיעב .ת
.רתויב םישפוטמ תוקתפרה יטרסל סחיב םג ךכ .המודכו ,הרזומ
? תיעונלוקה היישעל תעגה ךיא .ש
א ל ,ץראב רתויב בוט ןעונלוק ,ןואג ,ריעצ רוחב םתסש רמול ךירצ ,תישאר .ת
. (רתוי דוע השק הז םלועב םוקמ לכבו) ףסכ הלוע הז .םיטרס תושעל ליחתהל לכוי
י תלוכי ובש הזכ דמעמל יתעגה ,ףסכ תצק יתכסחו "קורי לצב״ב יתעפוה ינא ,הנהו
. ויבגל ינומלא יתייה אל .טרס תושעל הצור ינאש ול רמולו חונמה ןובג לא תכלל
?  תישע המ ? התא ימ״ ותוא םילאוש .ףסכה תגשה איה ינומלא יבגל השקה היעבה
ם ירישכמ רכוש אוה .ינומלא םג תויהל לוכי אוה ,ףסכ ול שי םא ״? ףסכ ךל שי
ך רוצ שי תצק "זוזל" ליבשבו ,תוקד 10 לש טרסב ,מ״מ 16־ב הדובע ליבשב רמוחו
. ליחתהל ידכ םירכומ תויהל םיכירצ םלוכ אלש איה תמאה ,ןכבו .י״ל 4,000—3־ב
ל ידבהל ,המואמ תושעל לכוי אל ,ןואג אוה וליפא ,ףסכ ול ןיאש ינומלא ,לבא
.הברהב הנטק ולש תיפסכה העקשההש ,רייצ וא רפוסמ
א וה .ןוטרס תושעל הצור ינאש ול יתרמאו ,ףסכ תצק יל היהו ןובנ לא יתאב
ת פכיא היה אל .רכו דויצ ליבשב ןמוזמ ןתא ינאו ,הדבעמה תודובע תא םורתי

ח וקל היה רופיסה .לודג היה אל ולש ןוכיסה .םיכסה אוהו ,השוע ינא המ ול
ד ע רופיסה ןמ ךכ־לכ יתלעפתה ינאו ,אלפנ רופיס ."תובובה־ןורטאית" :טסיילקמ
ם יילאוזיו םייומיד ,םיטנלאויווקא יתישע .המוצע תוטש םש יתישע .וטירסהל יתיצרש
. רחא גשומ ןמסי רחא םצע ,הז גשומ יל ןמסי הז םצע :יתרמא .םיגשומל ,םילמל
, תחא המיב לע ןפלוא ךותב ויה םימוליצה לכו ,םדאבו הבובב םש יתשמתשה
ן ושארה היה ,בגא ,אוהו טסברה קחצי טרסה תא םליצ .העש עבר לש ךרואב טרסהו

ו נמליצ .ךכ־לכ בטיה יתוא ריכה אלש יפ־לע־ףא ,ףסכ ילב דובעל ללכב םיכסהש
א יה םגו ,הקיזומה תא בתכ ,גרוא ףסוי ומש ,טסינוידרוקא ,דחא רוחבו ,ונכרעו

הפי רבסהה היהי ,טרסה תא ריבסהל וישכע אובא םא .חתפמה יפל קוידב התיה
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ט רסל יתארק .ןבומ־יתלב ,םמעשמ היה הז לכה־ךסב .ומצע טרסה ןמ רתוי הברה
ד מוע אוהש ןויכמ ,םלצמ ינאש ץפח לכש יתבשח יכ ,"םיטושפ םילמסב ליגרת"
ם ילמסה יכ ,ןוכנ הז ןיאש ןבומ .גשומה לש ולמס והירה ,והשלכ גשומל רשי סחיב
.םמצע םירבדה םה םיארנה םירבדהו ,םיגשומה םה רתויב םיטושפה
? בוט אל הזש תוארל תחכונ יתמ .ש
. להקל גצוה אל טרסה .םירבח רפסמל ותוא יתיארהש ירחא קר יתחכפתה .ת
. תועטה תא יתוניבה ,טרסה תא יתיאר בושו ,תובוגת המכ יתעמשו םהל יתיארהשכו
.ןושארה טרסה היה הז

? זא ךלש יעוצקמה ןעטמה היה המ .ש
ע ונלוקל תכלל הברמש םדא .ךכ־לכ ךבוסמ רבד הנניא תיעונלוקה היישעה .ת
. הארנהו עמשנה ןיב דירפהל חילצמ אוהו ,ורביחו וכתח םוקמ הזיאב טאל־טאל שח
ש וחל הפוצה לוכי טעמ־טעמ .עונלוקב לוקה לש הקינכטה תא ןיבהל לוכי אוה ךכ
ל ש ליגרת ךות לוכי יאמיב וא יאטירסת תויהל הצורש ימ לכ .יעונלוקה ןורקעב
ע וצקמב רבודמ המב ןיבי אוה ,םינפ־־לכ־לע ;יאמיב וא יאטירסת תויהל עובש
, טרס ול ןירקמ ,מ״מ 16 לש הנרקה־תנוכמ דיל הזכ םדא בישומ יתייה .הזה
א וה המו האור אוה המ בותכי אוה .הצרישכ הנוכמה תא קיספהל לכוי אוהשו

א וה המו ,ינמיה רוטב ,ןקחשה ינפ לש בורקמ םוליצ :לשמל) הרוק המ ,עמוש
ך כו .םתוא ראתמו םינושה "םינאלפ״ה ןיב דירפמ היה אוה .(ילאמשה רוטב ,רמוא
ה יה אוה .ךכ־לב ךבוסמ רבד הז ןיאו ,המודכו יומיב והמו טירסת והמ דמול היה
י תארק ימצע ינא .ריינה לע ולצא בותכ דבה לע השענש המש וז ךרדב האור
, תמוסרפ—םירצק םיטרס ינימ לכ יתישע ןכ־ירחא ;תיעוצקמ תורפס םג ותעשב
. יצחו־הקד ,תחא הקד לש םינוטרס .תוקהלו םינורטאית ינימ לכב םינמזומ םיטרס
. "איהו אוה" ,םהלש הגצהה ליבשב ,איבל היראו ינש הנשוש לש טרס היה ןושארה
. ללכה־ןמ־אצוי רפס־תיב והז .םיפסונ םיטרס ואב הזה תמוסרפה־טרס תובקעב
.םירדהנ םיטרס הז חטשב תושעל רשפאו ,םוצע אוה גונעתה
י נפמ רמוחה תא יתכרע אל ;ףוגנזיד בוחר לע טרס ,יתכרע אלו ,יתמליצ הז ידחא
— רפח םייח םע ,״דעיה לע ברקה״ השענ ןכ־ירחא .ינוצר תא עיבשה אל אוהש
־ ידועית טרס לע ונדבע יכ ,דאמ ןיינעמ ןויסנ היה טירסתה .ףתושמ יומיבו טירסת
ם ע םש ונצר ,ר״יח ינומיאל ונכלה .תמאב הרוקש המ לש רוזחיש ונמייב .הצחמל
ם שור ־בר טרס התיה האצותה .םהש ומכ םירבדה תא רזחשל ונטלחהו םינמאתמה
ה מ רזחשל וניסנ .שער ידמ רתוי ,"אה־וה" ידמ רתוי ,ךכ־לכ בוט אל םג םא
ה צור התאו ,םיצרה םע ץר התא םא ...תמאב הרוקש המ לבא ,תמאב הרוקש
. ידמ םומע היה לכה ...שער שי םוקמ לכבו ,םש הרוק המו הפ הרוק המ תוארהל
ת א ואר ,ר״יח לש הלועפ וב ואר .ותרטמ תגשה תניחבמ חלצומ טרס והז לבא
ו נדמע ,טרסה לכ לש ונונגסל םאתהבו .םייסל ךיא ונטבלתה ונחנאו ,הפי םילייחה
ן פואב לועפל םהל ונתנ רמגנ הזשכו ,הפקתהה לכ לע ורזח םילייחהו דעיה שאר לע
.הרוק המ תוארהל קיפסה אל הז רבד ךא ,םהיניב ונבבותסה .ונמליצ ונחנאו ,ישפח
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. ךכי־לכ הפי לבקתה הז םואתפו ,םיפוצרפ ינימ לכ לש "סמיירפ פוטס" ונישע
ם וליצה לע וצצולתה ,הרומג תויעבטב ולעפ םה .ךכ אצוי היה אל ןקחש םוש
ם יפי שארה תיווז תייטה ,טבמה ,העונתה יכ ,הזמ הפי רבד ןיא .םתוא םימלצמש
 הזמ םישוע ןיאשכ אוה "הטירו המניס" לש יפויה .בר הכ חוכ הזב שי !ךכ־לכ
.היגולואידיא
א ב וירחא .בושייה תודלותמ םיטרס לש רמוח ונכרע :"ןייטסלפ וא ץע״ אב ךכ־רחא
ה רוקש המ ןיב הווש-הריזג תושעל היה ותליחתב ינרוצה ןויערה ."הנבלב רוח"
ה קינכימהו ץראה ןינב לש הקינכימה :רתוי ןוכנ .עונלוקב הרוקה ןיבל ץראב
" !ןשקא" המסיסה :לשמל .הלבקה־תודוקנ ונאצמה .חדבמ ןויער .םיטרס תיישעת לש
ך כ .הלועפ־יאל רזוח לכהו—"יטאק" :האירקה דע םישנאה תא םיליעפמ עונלוקב
, םימיקמ ,תויבגמ ,םיאב םישנא "!ןשקא" :ורמא ;ץראה בושיי לע וטיבה .ץראב
ם ילבקמו ץראב םידבוע "םילוע״הו .םילוע־יבושיי ,הב םייח םישנאו ריע תישענ
ת א ונב״ו—יליבאטנר רבדה םא ולקשיש ילב ,םילוע יבושי שי ןפוא־לכב .הידיסבוס
ק חשנ—ךכש ןויכמו ,עונלוקה תדובעל המוד רבדהש טילחנ ואוב :ונרמא ."ץראה
א וה םג :רופיס הזל ונאצמה .ידוסיה ןויערה התיה היגולאנאה .תאזה היגולאנאב
ו ל הנוב ,הדוספר לע אב אוה .םוקמ־םושמ ץראל עיגמש םדא לע ,ךבוסמ אל
, םישנא דוע םיאב .בגנה לש ינשה דצב קסויק דוע הנבנ תרחמלו ,בגנה עצמאב קסויק
, עונלוקב םה ירה .תיפוסוליפ החיש םהיניב םילגלגמ םה—לברתסמ לכהשכו

? "!ןשקא" ורמאי םהו המלצמה לש ינשה דצל וכליי אל עודמ .םתוא םימלצמ
ד חאש דע ,ולאב ולא תובברעתמ םיטרסה תויומד לכו ,הלודג המוהמ תצרופ זא
ל ע ךומסל לוכי אל התא" :רמוא אוה רבקה ךותמו ,סמרנ ,חצרנ םיזוהה ינשמ
ם ירבדה תשולש ,עונלוקב ומכו ."םיחמומ איבהל ,ןגרואמב תושעל ךירצ .םיסנ
ן אכ אב ןכל .הזילאנאוכיספו ,(תופי תורוחב) הבהא ,תומילא םה רתויב םיבושחה
ק סעהשכו .טרסב בככל ןמצע תא עיצהל תואבה תורוחבה לש ידועיתה עטקה
ת ויומדה בוש זאו ,ןינעל ףוס ןיא ,טירסתל ףוס ןיא .רתוי ארונ השענ לכה ,ןגראתמ
.תויחל תופיסמו תוראשנ ןה וישכעש אלא ,םיאיצממה תא תוסרוד תונגרואמה
א לא ,זה רופיס רפסל ונחרט אלש ךכב התיה תועטה .ןויערהו רופיסה היה הז

ר ותליא ,עטק לכמ תושעל רשפא המ הארנ :ונרמא .הליחתכלמ ונל רורב היה אוהש
א שונל תרשקתמ איה ,אשונה לע היצזיבורפמיא וז םאש יתחנה ינאו ,אשונה לע
ם ירבד לש ףסוא אצי ךכמ .תועטה התיה וז .אשונה לע תרחאה היצזיבורפמיאלו
.ינורקעה ןולשכה הז ."ןאגאלאב" .םיפי אל וא םיפי

? שדחמ הזה טרסה תא ךורעת םאה .ש
.דירטמו ילאוטקא אל הז .הז לע בושחל לוכי ינניא .ת
? ״הנבלב רוח״ לש חקלה ךיבגל המ .ש
, רמולכ ;תיטנרהוק תויהל הכירצ תויכשמהה ,תורפסב ומכ ,עונלוקבש בשוח ינא .ת
ם ניא ןיידע רתויב םיפיה םייומידה ,רופיסב ומכ .קיפסמ וניא ןויערה ,רופיסב ומכ
תמכוחמה הכירעה ,רתויב םיפיה םימולצתה :עונלוקב םג ךכ .רופיסל ותוא םיכפוה
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. קיפסמ הז ןיא .להקל הגצה ליבשב טרסל טרסה תא םיכפוה םניא ןיידע ,רתויב
ו תוא ךופהתש הרוצב טרסב ןמזה תקולח תא תבייחמ ןמזב ךשמב טרסש הדבועה
ל ש לבוקמה ןבומב רופיס לש תינכת תופיצר חרכהב אלו ,תופיצר .תחא הדיחיל
. םיעוזעז תאזה תופיצרב תויהל םילוכי .רישב ומכ תופיצר ןכתית אלא ,הלמה
ם ירופיס שי .םייחב תורקל יושעש ,הרוקש רבד רפסמ ינא ליגר הישעמ־רופיסב
ת ופיצרה םש םגו הפ םג ,האצמה אלא הישעמ־רופיס וניא םהב רופיסהש םיריש וא
.תורפסבו עונלוקב ירקיעה המודה דצה והז .תימינפ אלא תינכת הניא
ר ומח .השעמ וניאש רופיסמ רתוי הברה רומח הישעמ־רופיסש בשוח ינא ימצעלשכ
ו ניאש רופיס .םינחבמה ראשל ףסונב ,םישעמה ןחבמב םג דמוע אוהש ינפמ רתוי

ט רס :עונלוקב ךכ .םישעמה ןחבמב דמוע וניאש ךכב הריתי תוכז ול שי הישעמ
ה לאל רתוי לקש תרמוא תאז ןיא .רתוי הרומח ונממ השירדה ,השעמה ןחבמב דמועה
ד בלמ ,עונלוקהו תורפסה יבגל .תוישעמ־ירופיס םניאש םיטרס עונלוקב םישועש
ר שפאו ,םימוד םירבד דוע שי ,ךשמיהל תבייחה תימינפה תופיצרה לש רכיהה ־ןמיס
ר פסל רשפאו רופיס לכ טירסהל רשפא תינורקעש ךכב םרידגהל
. והשלכ רופיס טירסת וא ,טרס רפסת םא ןוימטל ךליי רקיעהש דאמ רשפא .ט ר ס ל כ
, תאז־לכבו .םוידמל םוידממ הרבעהב םייקתי אל ,הכישמ־חוכ ול קינעמה רבדה ,הפיה
— טרסו ,רפסל רשפא־יא לוחמ ,רפסל רשפא־יא הינופמיס ,רפסל רשפא־יא רויצ
ם ילבגומ ונא םהינשב :עונלוקו ןורטאית ןיב קודה רשק שי הזמ ץוח םג ,ןבומ .רשפא
ם יגולאידב ,הרואפתב ,םינקחשב עונלוקב םג שמתשהל וגא םילוכי ןכו ,הגצהה ןמזב
ה מימוטנפ ללוכ הזו ,ןכתיי אל תורפס ילב ןורטאית .חרכהב אל לבא—םילוכי .רכו
— תורשפא שי עונלוקב וליאו ;רופיססעלבא םיגולאיד אלל ןורטאיתה יגוס לכו
.רמוחה ףוסיא רחאל רצווי רופיסהש—ידועית טרסב ,לשמל
, ךל םיאתיש המ ,עונלוקל דחוימה תא דימ וב שפחמ התא ,רופיס ארוק התאשכ .ש
ה שולש" רופיסב היה המ ? וב רחוב התא ךכ םושמו ךיניעב ןח אצומ רופיסהש וא
? וטירסהל ךתוא ךשמש ״דליו םימי

ה ריוואה אל ירה ,ותוא טירסהל דמועש ימכ "דליו םימי השולש״ב לכתסמ ינאשכ .ת
א וה ןעונלוקכ יל בושחה רבדה .םייומידהו ראותהדוומש אל ,דחוימב יל הבושח

ל כב רזענ ינא .הלילעה לש היתוביס םגו הלילעה םג תואצמנ ובש ,השעמה־רופיס
ה כיה ירה הנושארל רופיסה תא יתארקשכ לבא ,וילאמ ןבומ ,הריוואהו םייומידה
ם גו ,תוקספהה ,תוקיתשה ,םירבדה לש םתרימא ןפוא .האצמהה—השעמה ־רופיס יב
.םירבדה תא רסומש אוה־אוה ,םילמה ירחאמש המ
? תונמאנ לע ךלש שוריפה רומשי הדימ וזיאבו ,םישוריפ הברהל םוקמ ןיא םאה .ש
ן יבי אוה םג ,רופיסה תא ארקי םא דלי .רתויב תוטושפ הז טרסב ילש תוחנהה .ת

ט רסב הלועפ לכש לדתשמ קר ינא .רופיסב רפוסמש הממ רתוי רפסמ ינניא .ותוא
ן ימאמ ינאו ,הזמ רתוי הצור ינניא .םישנאה תוגהנתה תניחבמ תעדה לע לבקתת

ת וחתפתהב בלשו בלש לכש הרוצב וגהנתי םה ירה םינוכנה םינקחשה תא אצמא םאש

.התוא הקווד קידצי



157ןויאר

ת גצה םא יכ ,היצטרפרטניא אל .םדקש עטקה ךותמ עבנת הבוגתהש לדתשמ ינא
ע דויש ימו ,ץוביקה לש תורענה תא ,ץוביקה תא רכוזש ,ילארשיצרא .השעמ־רופיס
. רופיסה תא גיצמ קר ינא .יתישע המ יל ריבסיו אובי ילוא—שלש ןב ןטק דלי והמ
ה מכמ אצוי ינא .תרחא אלו דכ םה םירבדה עודמו ,ץוביק והמ רמול הסנמ ינניא

.רופיס רפסמו תוטושפ תוחנה
ך כל תוביסה תחא ילוא .ונימב־דחוימו ישיא ןונגס שי עשוהי .ב םהרבאל .ש
ו א ,ךירצ התאש ךל הארנ הדימ וזיאב .הז ןונגס הקווד התיה הז ורופיסל תספתנש
י הזה ןונגסל יעונלוק ךרע־הווש אוצמל ,לוכי וא ,הצור
ם ה עונלוקב העבהה־יעצמאש אוה תורפסמ עונלוק לידבמה רבדה .רשפא-יא .ת
 רתוי הברה השיגר הלמה .תורפסב רשאמ ,תוחפ םינידע ,רתוי הברה םילברוסמ
י מצע תא רטופ ינא תורפסב ירה ,ראות״תומשל ,םייומידל עגונש המב .הנומתהמ
ך כל גואדל חרכומ ינא .רתוי הברה םשוגמ רבדה עונלוקב ;תחלצומ תחא הלמב
 ךירצ .ירמגל ינכט ןינע הז .תומירצ הנייהת אלש ,דיחא היהי טרסה ןונגסש
ך רד ,תמיוסמ ךרדב ולעפיו וגהנתיש ,קדצומו םיוסמ ןפואב ורבדי םישנאהש
ן וכנ היהי טרסה בצקש ךירצ .תרחא אלו ךכ לועפל םהילעש רורב היהישו ,הדיחא
ר ופיסה תאירק תעשב ינוימדב יתיארש המ ןיב האוושה תושעל לוכי ינניא .דיחאו
.טרסב שחרתיש המ ןיבל
?  עשוהי .ב .א לש ״הילג לש התנותח״ל ךשמה הז רופיסב תוארל ילוא רשפא .ש
ר תוי החונ "הילג״ש םג הארנ ? דחא טרסל םירופיסה ינש ףוריצ לע תבשח אל םאה
.טרסל דוביעל
ס חיהו ,סובוטואב ,לשמל .השעמ־רופיס םניאש םיעטק וב שי "הילג לש התנותח" .ת
י כלו ,רתוי הברה רומח רבדה השעמ־רופיסבש רמואו רזוח ינא .רכו ,גהנה לא
•  םילשוריבו ץוביקב שחרתמ אוה .יליבשב רתוי הברה בוט אוה ״דליו םימי השולש״
.םיעוגעג בורמ בלה תא שממ םיטבוצה תאזכש םילשורי ןימבו הזכ ץוביק ןימב
ף יסומ התא םאה י יצחו העש לש ליגר הלילע־טרסל ידמ רצק רופיסה ןיא םאה .ש
? המ־רבד וילע
ש י .תויושחרתהה־רדסב יתיניש ,םיקרפ המכ לש םמוקמ תא יתפלחה ,יתיניש .ת
ר וביגה :הזכ רבד יתישע הזמ .ולש היזה ןימ ,״תירשפא האירק״ ןימ ,לשמל ,םש
. תויורשפא ינימ לכ הלעמ אוה זאו .וקילדה ימ עדוי וניאו ,רוא האור ,התיבה רזוח
.היזה ,רמולכ
ן יא ילצא .התוא בהוא וניא אוהש םיעדוי לעי ירוהש עודי רופיסב :המגוד דוע
ט פשמ ןתונ ינא .הירוה םע לעי לש השיגפ ןיא .וב חכונ וניא רוביגהש רבד םוש
.לעי תא בהוא וניא אוהש תעדוי הנקזהש םיאור ובש דחא
ו לוכ בתכנ רופיסהש הדבועל טרסב ינכת וא ינרוצ ךרע־הווש הזיא תאצמ םאה .ש

? ןושאר־ףוגב
.ו ל הרוק לכה .םוקמ לכב חכונ טושפ אוה ,ןכ .ת
םיררועתמ ,תידראגנאווא וא ,תינויסנ הריציב םיקסועה הלא רקיעב ,םירפוס לצא .ש
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. ןבומו בוט לבא יראלופופ רופיס ,הבהא לע טושפ רופיס רפסל םיפוסיכ םימעפל
י םימעפל הזב שיגרמ ךניא ,ןעונלוקכ ,התא
— ןפודה־אצוי דיחיה טרפה .טושפ רופיס ,םצעב ,אוה הזה רופיסהש בשוח ינא .ת
־ אל דאמו טושפ הז ,רבד לש ומוכיסב ךא ,תצק עזעזמ אוה—דליה לא ולש סחיה
.רתויב רגובמה םג יתעדל ןכלו ,עשוהי .ב .א לש רתויב טושפה רופיסה הז .ךבוסמ
ח ילצמ בותכה רופיסה .תרכזה ותואש ,דליל סחיה ,לשמל .ידמל ירזכא רופיס והז .ש
ך יא .רתוי הברה םישרופמו םיטוב םעבטמ םירבדה עונלוקב .תוירזכאה תא ךכרל
ז יעונלוקה דוביעב גהנת
.טעמה ןמ טעמ קר לבא .הז תא ונדרוה .טעמ ךכרנ .ת
? ךיא .ש
ב שוח ינניא .חרק םע םימ־תוסוכ ול ןתונ אוהש םימעפ שמח תוארהל רשפא־יא .ת
ה ז ןיא .היהי אל דליהש הצור אוהש בשוח ינא ,דליה תא גורהל הצור רוביגהש
.תאז הארמ התא ךיא איה הלאשה .יתעדל ,ךכ־לכ ירבאקאמ
?  ץראב תיעונלוקה תואיצמב יתמילבורפ המ ? ילארשי ןעונלוק לש תויעבה ןה המ .ש
ת מאב הצורש ימ .ךכ־לכ השק הז ןיא ,דחא דצמ .םילותיחב ןיידע אצמנ לכה .ת
. טרס השע אלו הז לע םחלו הצרש םדא לש המגוד ריכמ ינניא .םיטרס השוע
, בולרפ ,ןורושי קחצי ,גרבנירג .הקירמאבו הפוריאב רשאמ ןאכ רתוי לק וז הניחבמ
ה כירצ איה .תרזוע איה םג הלשממה .ושעו ,וצר—ילארשי ןועמש ,לאי׳גנל ןביא
ן ומה דוע שי .םיחילצמ םניאש הלאל רתויו םיחילצמ םיטרסל תוחפ רוזעל םנמא
, םיטרס לש היירפס—םתוא השוע הניא הלשממהו ףסכב םירושק םניאש םירבד
ה ברה םישוע הז ללגב .עונלוק־ישנא ןיא םיטרסב תולפטמה תודעווה לכב .לשמל
ף וסבל .היצנוול בולרפ לש "םילשורי" תא חולשל תודגנתה התיה .תויוטשו םיגשמ
ל ע הנוממל הז ןינעב םיעובק םיללכ ןיא ובש בצמהש בשוח ינא .סרפב הכז אוה
.םימעפל תועטל םג ול רשפאמ ילארשיה טרסה
ו בש ,"דליו םימי השולש" ומכ ,הזכ הרקמ) .םיאטירסת ןיאש איה ונלש היעבה
. ולוכ םלועה לכב היעב וז ךא .(ונימב־דיחי הרקמ אוה ,טירסת אוה ומצע רופיסה
ה שוע אוה :טרסב רתויב בושחה שיאה ,יתעדל ,אוה יאטירסתה .םיאטירסת ןיא
ם יטרס תושעל לוכי ןורטאית־יאמיב םג ,בוט יאטירסת שי רשאכ הכלהל .ותוא
א והש עוצקמ־שיא אוה יאטירסת .תמייק םידיקפתה תקולח תואיצמבש ןבומ .םיבוט
. עונלוק־שיא תויהל םגו ,גולאיד בותכל תעדל ,רפוס תויהל ךירצ אוה .ןורשכ םג

ה נש 200 םייקתי עונלוקה םאש בשוח ינא .בוט יאמיב םג אוה בוט יאטירסת
.םירבדה ןיב הדרפה היהת אל
— וביבסש םישנאל העבה תורשפא ןתונו ,ףיקת םגו ,שימגו ןובנ יומיבהש הדימב
י רה םינקחשל רשא .תווצ־־תדובע ,ןורטאיתב ומכ קוידב הז .ותרטמ תא גישי אוה
. םינקחשה לע ומצע תא ףוכל לוכי וניאש וז הניחבמ ,רתוי לבגומ ןורטאיתב יאמיבה
, רתויב לודגה היהי אל וליפא ,יאמיבהש והשמ םרות אוה םג עונלוקב בוט ןקחש
.עונלוקב ןטק ןוסא ,ןורטאיתב לודג ןוסא אוה ער ןקחש .םורתל לוכי וניא
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, ילארשיצרא יעונלוק עקר ךל ןיא ,וכרד תישארב ןעונלוקכ ,התאש הדבועה םאה .ש
? הלבגימ איה
ת ולוכסא ןיא .רתוי הלודג הלבגימ התיה וז ,תילארשיצרא תורפס התיה אלול .ת
א רקנש המ ןיא .הלוכסא אל ךא—הנפוא תצק .ןמזה־חור שי .הדגא יהוז .עונלוקב
ץ ראל־ץוחמ םיטרס האור התאש יד ."תיעונלוק הנילפיצסיד" ,"עונלוקל רפס־תיב"
ת ורפס חרכהב אל .תורפסה ךל תנתונ ראשה תא—"םיצנוק" ,תוקינכט םהמ דמולו
. תינכט איה הלבגימה ךא .ךשארב אצמנש המ ,"םייחה ןמ" תורפס םג ילוא ,הבותכ
א ובל םיכירצ ונייה .רתוי הרופ היה הז ,ונינפל םיילארשיצרא םיאמיב ויה וליא
־ ימ לע תצק להנתמ לכה םייתניב ;רתוי ססות היה הז—תולעל ,תונשלו םהירחא
ם יטרסה לכ תא אנ־ואר .ת י ת ר י צ י ה נ י ח ב מ רתוי הרופ היה אל הז לבא .תוחונמ
ן אכ ונל היה וליא ,תאז תמועל י הלא לכ לע הלוע בוט רפוס לכ ;ושענש םילודגה
.הממש־רבדמ היה ,ןייטשנזייא ירחא ,היסורב םגו ...ןייטשנזייא הזיא
ר שפאתתש ידכ ,חילצמו "ער" טרס תושעל ךירצו יאדכש ןימאמ התא םאה .ש
?  ךל תיארנ הרטמו םיעצמא לש וז הטיש םאה ? יראלופופ־יתלבו ״בוט״ טרס תריצי
ו תוא םיגיצמ .תושעל המ ןיא .ולשמ המישמ ול שי טרס לכ .ירחסמ אוה טרס לכ .ת
־ ינינא ,הלאה םירבדמה לכ .תואצוהה תא תוסכל תוחפל חרכומ טרסהו ,להקל
, קיחצהל ותילכתש טרס שי .תומישמ ינימ לכ שי .םירקשמ טושפ ,שפנה־יפיו םעטה
. ןוכנה בצקב תאז השוע אוהש בושח ,השעי המ בושח אל—סקרקב ןויקומה ומכ
.דבלב ירודיבה רושימב לעופ אוה ,תומדקומ תוחנה ול ןיא ןויקומה
? רומוה לש תונוש תומר ,ךתעדל ,ןיא םאה .ש
ן יא .אל וא קיחצמ הז םא הדימה־הנק אוה להקה לש וקוחצ .יראגלוו רומוה ןיא .ת
ם יכלמ 500 סינכת .ותוא תומרל רשפא־יא .להק ארקנש דחא להק שי .להק ינימ לכ
ד חא םלואל םיקסרוב 500 סינכת ;םיקחוצ םה—בוט ןויקומ םהל הארתו דחא םלואל
ן כבו ,וקחצי אל םידחא וא דחאש רשפא .זוב וקעצי םה—ער ןורטאית םהל הארתו
ל ש תונושארה תוקדה שמחבו אב התא םא .להקה ללכמ םמצע תא ואיצוה םה
— קחוצ להקה יצחו־העש ךשמבו ,קיחצהל קר הצור התאש הארמ התא טרסה
.ךתמישמב תחלצה
ל הקהו .הנהנ "&/2" תא תוארל אבש להקה .ועירפה םידחאו םישנא ובשי "2/!8״ב
.בזכוא ,"הנבלב רוח" תא ,לשמל ,תוארל אבש
. חילצמ ינאשכ האג ינאו ,תאז השוע ינא קיחצהל ליבשב טרס תושעל הצור ינאשכ
ך ירצש טרס הז .תרחא תילכתל השוע ינא ותוא ,"דליו םימי השולש" ,תאז תמועל
ן ויקומ ףידעמ ינא .רופיסה יתוא בייחמש המ השוע ינא .קיחצהל אל ,הפי תויהל
ב ושח אוה ,להקה ליבשב השענ "רוטאליטנו השמ" םא ,רמולכ ;עורג ןציל לע בוט
ט רס ףידעמ ינא .ותילכת תא םישגהל ךירצ טרסה .הפיה טרסהמ תוחפ־אל יל
.ךכב חילצמ וניא לבא הפי תויהל רמיתמש טרס לע קיחצהל חילצמש

(ינדמל הילד :ןויאר)
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תירבע הפקשהב םלוע :ןורוה .ג .ע
ןה>סחח היתונושל :םשו־םח תחפשמ

ה רוזאו םדקה־ץרא לש תישארה ירבדב ונייע *,ישילשהו ינשה ונירמאמב ,הנה דע
ם ירבדה תא ראתל הסננ וישכע ;ורקיעמ ירמה אוהש יגולואיכרא אצמימ רואל ,יעבטה
ה יסחי עקר לע ,רמולכ—תוחפ ימשגו רחא רושימב לבא ,תיפרגואיג תרגסמ התואב
. ץראה תפש ,תירבעה תכייתשמ הילא החפשמה איה ,םשו־םח תחפשמ לש םיינושלה
, "תמליא" תראשנ איה ןכל ; ןושל תוברת םג איה םדא לש ותוברת ,תינחור היווהכ
ר שי דועית ,לזמה־עורל .ינושלה הדצמ התוא סופתל ןיא דוע לכ ,תירוטסיה־םורט
ל כו ;דבלב רפס־יעדוי ימימ .א.ז .םיבתכ ךותב אלא רמתשמ וניא הפש־ירבד לע
ו תוחתפתה תפוקת דגנכ ,דבלב םינש 5,000—4־כ לכה־ךסב תכשמנ תאזה הפוקתה
ם תי םרטב דוע רבדל עדי רשא ,וינימל "ןובנ״ה םדאה—רבדמה םדאה לש הכוראה
׳ ע ,ל "תשק" ׳ר) .רתוי ףא ילוא ,םינש 100,ססס־כ ינפל ,ןוכיתה ןיקוטסילפה

. ) 118—119
ו ניתורעשה לכמ רתוי תורסוימו תוחוטב תירמחה תוברתה אצומ לע וניתועידי ךכיפל
ת רזעב :הוושמה תונשלבה לע םג ךמתסהל ךרוצה ןאכמ .חורה תורוק תישאר לע
ק יסהל איה תרשפאמ ,דחא סופיטמ תודרפנ תופשב םיליבקמ םיווק ןיב היתואוושה
.בתכבש־תודועתל הברהב וא טעמב םימדוקה ןושל*יכילהת לע תונקסמ
ה ז ןבומב אצמנ ,היתורומתו הרוקמ יוליגב ןיינועמ אוה םא ,תירבעה הפשה רקוח
 .רתויב איה הקיתע תסחיתמ תירבעה הילאש תינושלה הצובקה .ידמל חונ בצמב
ד איג לש) םיינוציחהו (האוושהל םינתינה .א»ז ,"םייתאוושה״ה) םיימינפה היסחי
ן וכיתה ןיקול1הב דוע ומקרתהש םיאנת לע תורוהל םייושע (תינושל־תירוטסיה היפרג
 .ירוטסיה ךמסמ לכ םרטב ,(ס״הפל 8000—6000) םודקה וליפא ילואו (3000-6000)
, 111־ה ףלאה ןמ לחה םירשימב ונל תועודיה ,תידכאה הפשהו תירצמה הפשה ירה יכ

י אדו ףתושמ רוקממ םתופעתסה רשא ,הזמ הז םיקחורמ םיפנע ינש זא רבכ תומיגדמ
ל ע הירוטסיהה רחשמ הערתשה םשו־םח תחפשמ ,ןכ לע רתי .םינש יפלא הכירצה
ה גרח אל תאז םעש ףא ,ןוכיתה םיה לש וחרזמ־םורדו ומורדל ,ךלוהו בחרתמ םוחת
,רמולכ .תירוטסיה־םורט תולכתסה הכ דע ונלכתסה ובש ,יעבטה ונרוזא תולובגמ

:הריזחהל שיו ,138 ׳עב 9 ׳סמ הרעה הטמשנ ,אל ״תשק״ ,רז הרדיסב ישילשה רמאמב ♦
.W alter B. Emery, Archaic Egypt, 1961 (Penguin), p. 30

. (22 אל) 23 הרפסמש ,״םיירצמה םייניבה־ימי״ל הרעהה תא 134 ׳על ןורחא ףיעסב ןקתל■ שי ןכ
.("םינבלה" םוקמב) "ןונבלה" אורקל שי ,הטמל 13 הרוש ,129 ׳עבו
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* ירבד ןיבל םיימורטה םירבדה ןיבש תופיצרה תרכינ ,ינשלבה רושימב ,ןאכ םג
.הז רוזיא לש םיירוטסיהה םימיה
י די*לע היטרפ־יטרפב הרקחנ איהו—תיפוריא־ודוהה החפשמה וליפאש רמול רתומ
ך כ-לכ תואר קיחרהל תרשפאמ הניא—1ונאדנתחפשמכ אל ,םיוושמה םינשלבה
ה יפרגואיגה ךותמ םגו ?דבלב 11*ה ףלאה ןמ ןהירה תונושארה היתודועת .רוחאל
ה פוקתב םא ,ושבכנ היחטש בור :ךכ*לכ הדיחא הנומת רייטצת אל הלש תינושלה
ן יאש ,םילדבנו םינוש םימילקאו תוצראב ,הירוטסיהה ימיב םאו תירוטסיה*םורט
.ימשה־ימחה רוזיאב הלגתמה ןוימד תדימ התוא םהיניב
, תונשלבה ךרדב םג—ונלש תישארה־ימי רואיתב ,ךמתסהל המ לע ונל שי ,ןכבו

ו נילע היהי ,הז רואיתל שגינ םרטב ,םלוא .חורה*תוברת תנבהל רעשה איה*איה רשא
.רקחמ תוטישו ,םיחנומ ,םיגשומב תועגונה דוםי*תולאש רפסמב ןודל

הוושמה תונשלבה לש היתולבגהו התוהמ .1
; ישונא־לכ ןינקכ ןושלה תייעבב ןאכ םיקסוע ונא ןיאש ריהבהל ונילע לכ־םדוק

, ונרוזאבו ונצראב תוברתה האטבתה ןהב תומיוסמה תופשה תכרעמב קרו ־ךא ונניינע
ת ירוטסיה הפוקתב רמולכ :םיפיקעב םא םירשימב םא ,הריקחל ןתינה ןמזה לכ ךשמ
ת וחתפתהה תמועל סחיב־תרחואמ איה וז הפוקתו ;תירוטסיה ״וטורפ ,רתויה לכל ,וא
.התוללכב םדאה לש תינושלה
; ןושלה עבט לע תחא העד ללכל ועיגה אל םיפוסוליפו םינעדמ .ינורקע אוה לדבהה
, תופשה לכ לש ןאצומ לעו ;םייח־ילעב רתי דגנכ םדאה תריציב קיודמה הדיקפת לע
ם יראשנ םה ךא ,םיבושח םירבד הלאש קפס ןיא .אל םאו דחא םוקמו דחא רוקממ םא
ת וקיסעמה תוישממה תולאשה ןורתפב עייסל ידכ םהב ןיאו טשפומ רוהריה רדגב
.םדקה־ץרא לש התניחבמ רמולכ ,תימואלה־תירבעה ונתפקשהמ ,ונתוא
ת ישארמ תוינושלה תוחפשמה לכ לש ןתודחאב םינימאמ םא ,לשמל ,בושח הז ןיא
י בינ םגש תירוטסיהה־םורט היגולופורתנאה לש היזמר ךותמ םיקיסמ םא וא ;םימיה
 הרצונ הכו־הכ־ןיב .םינוש םינמזבו תונוש "תוסירע״ב ודלונ ,םדאה יעזג ומכ ,םדאה
ה יווק תא חיכוהלו ריכהל דוע ןיאש ךכ ידכ דע הקוחר הפוקתב "תינושארה ןושל״ה
.ישפנ־יגולויב עצמ ותוא לע וחתפתה ןלוכש חיננ וליפא—תומייקה תופשה תינבתב
ר שא תופעתסהו הלבקה ,ןוימד לש תודבוע ררבל ינשלבה רקחמה חילצה רחא דצמ
ו תיצחממ ונל םיעודיה וא ,םויכ םירבודמה םיבינה בור תא סחיל רתומ ןהיפל
ה דיחא ןהמ תחא לכש ,"תוחפשמ" לש (ןטק אל) רפסמל ,ןיקולוהה לש הנורחאה
.ונאחניכרצל ףא וב רזעיהל םילוכי ונאש סוחייה והזו .האצומב רתוי וא תוחפ
ן ינעב ותועטהל םילולעה םיינטשפ םיגשומ ינפמ ארוקה תא ריהזהל שי תאז־לכבו

ן כל .תיתוברת וא ,תיתרבח אלא תיגולויב הלוגס הנניא ןושל .היתוחפשמל ןושלה
ן יאו ;והנשמל דחא םעמ תירוטסיה הלחנכ תע לכב רובעל איהש הפש לכ הלכי
־ ךרדש ררבתמ רבד לש ופוסב .הירבוד לש תיעזגה תבוכרתה ןיבל הניב רשק חינהל
לע ,לשמל ,רבודי םא .םייעזגה תולובגה תא םיפפוח םיינושלה תולובגה ןיא ללכ
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ר בדב הנעט םוש ךכב ןיא יכ ןיבהל שי ,תימש־תימח וא תיפוריא־ודוה החפשמ
ה נשמה־יפנעב ןידה אוה .והשלכ ימש־ימח וא יפוריא־ודוה עזג לש ותואיצמ

— ״םיימש״ה ,םיינאריא־ודוה םיבינ ירבוד םה "םיירא״ה .תרחא וא וז החפשמבש
ם וש וללה םיימשלו םייראל ןיאו ;םשו־םח תחפשמ לש םייחרזמה היבינ ירבוד
ם ימכסומו םייתורירש םה הלא םיחנומ ,ןכ לע רתי .םהיביגל ליבקמב תויעזג תונוכת
, םעפ רשא ,םיקיתע םיראתמ (ןויגה אלל ,רמולכ :וננובאדל) ורזגנ יכ ףא ,דבלב
א לא תיעזג אל םג תינושל העפות אל :ירמגל תורחא תויווהל םייוניכ ויה ,םדק־ימיב
ק ויד רתיב וא ,םינומדקה םירבעה .יגולותימ וליפאו ,יתוברת ןוזח וא ,יתרבח יווה
ה למה תועמשמ םג וזו ;םיליצא רמולכ ,"םש־ינב״כ םהיניעב ויה ,הנוילעה םתבכיש

. ("היטרקוטסירא" ינוויה ףוריצב עיפומ דוסי ותוא) .תוינאריא־ודוהה תופשב "םיירא"
. םיליצא ,םיירא ויה םש־ינב :ךפהלו ,םהיניעב םש־ינב ויה םייתימאה םייראהש ןאכמ
ס חי לכ םהל ןיא :םינומדק יבתכב הלא ןוגכ םיגשומב םילקתנשכ תאז רוכזל בושח
.תונשלבב םימכסומה םיחנומל רשק םהל ןיא ףא ,ינרדומה ינעזגה שומישל
ש יו .היפרגונתאהו היגולופורתנאה ימוחת םע םיהז םניא םיינושלה םימוחתה ,ןכבו
, תיתונמא ,תירמח) תוברת ־תולובג םע ףא חרכהב םיהז םניא ןושל תולובגש ףיסוהל

( 136 ׳ע ,אל ״תשק״) םדוקה רמאמב .תוינידמ תודיחי םע ןכש לכ אלו ,(תינחור
 ,תוירוטסיהה תופוקתבו ;םיירהנה־ץראב הזכ תוהז־רדעיהל תטלוב המגוד רבכ ונאבה
ה נידמ יחרזאו ,תחא תוברת ינב :יד ילב דע ולאכ תומגודב תוברהל רשפא ,ונימיל דע
ת ויוברתל ךייתשהל םילוכי תומוד תונושל ירבודו ;תחא ןושלב ורבדי דימת אל ,תחא
ה ניא המצעל איהשכ היגולואיכראה ןכל .רתויב םינוש םיינידמו םייתרבח םינבמלו

־ תופמ רייצל רקוחה חילצי םהבש םימיוסמ םירקמב אלא—תינשלב הנומת תרזחשמ
ת א תעדה־לע־תלבקתמ הדימב תופפוחה ׳וכו יוניב־ינונגס ,םילכ ינימ לש הצופת
ם יקומינו םיכמסמ ךותמ ,הפוקת התוא יבגל ,תרייטצמ איהש יפכ תינושלה הפמה
ו ימע ,םדא ייוניכ וא ;הימינופוט—םוקמ־ייוניכ ךמס לע ןוגכ) םייגולואיכרא־יתלב
2.(הקיטסאמונוא—ויהולאו

— תיגולויב היצולובאל התומדל ןיא ,תינושל תוחתפתה לע ונרבדב :דחא גייס דועו
. ההובגל הכומנ המרמ—יגולונכטה עדיה תומדקתהל וא ;תובכרומל תוטושפ תורוצמ
ט ושפה .יהשלכ "המדיק" םיווהמ םניא ,תדמתמה םתרומתב ,ןושלה יכילהת יכ
; ריבחתב ,קודקידב ,לילצתב—םלענו קחשנ בכרומהו ,ךלוהו ךבתסמ ןושלה תכרעמבש
ת וכלוה תונשי םילמ ךא ,םעמשמב םינתשמ וא ,קספה ילב םירצונ םישדח םייוטיב
ם ינש 5,000־כ ךשמ ונל תורכומה תופשה תמישרב ןיא ןכל .רודל רודמ ןוימטל
א יצוהל—"תומדקתמ״כ הנרדגותש תורחא דגנכ "תויביטימירפ" ןארקל ןתינש ולאכ
" תינושאר" הפש ךותמש וא ;ןמזב ולאל ומדק וללהש ,יגולונור׳כה ןבומה תא ילוא
א ל שיא לבא .וחתפתה הנממש הדימב הקווד "תוחתופמ" ןהש ,תורחא תופש ואצי
ה יתונב לכמ תוחפ תללכושמו תבכרומ ןושל התיה תינושארה תיפוריא־ודוהה יכ חיני

ן וגכ) םיארפ םיבשחנה םימעה לש םהיבינ םא קפס ,רבד לש ותימאל .תויחכונה
םנמא םא ."תוברתה־ינב" תונושלמ םתוהמב םינוש (הילרטסוא ידילי וא םינמשוב
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ת עב הלח ירה ,ינושלה חטשב "ונממ הובג״ל "ךומנ״מ היצולובא םעפ־יא התיה
.הילא השיג ונל ןיאש הקוחר הכ תימורט
ם יעובק םניא ,רתויב םייללכה וליפאו ,היסופדו ןושלה תוקלחמ יכ ריעהל שי ןאכ
ה עבהה יכרצל ,םיפלוח רזע־יעצמא אלא עבט לש תויריזגיטאק םניא םה ;דעו־תחא
, רתויב תלבוקמה הקולחה תא המגודל לוטנ .ומצע ןשלבה ידיב ןוימ־ילכ וא ,תינושלה
:םיסופיט השולשל

ק ר ,שממ קודקיד ןיא הבש ,תיניסב ןוגכ (יטנאלוזיא) "דד1במ״ה סופיטה
ם צע־םשכ ,לעופכ—אוהש דיקפת לכב שמשל לוכי ,דוסיה וא ,שרושה יכ ;ריבחת

;רכו ,ראות וא
ק ודקידיתופסות הבש ,תיכרותב ומכ (יביטאניטולגא) "קיבדמ״ה סופיטה

;וב עמטיהל ילב דוסיל תוקבדנ
ם שו־םח תחפשמ תא ןייפאמה ,(יביטקל׳פ) תויטנה־־לעב ,"הטונ״ה סופיטה

־ תורוצב ויתופסותו דוסיה םיעמטנ וב רשאו ,תויפוריא־ודוהה תופשה תא םג ומכ
.רכו הייטנ ,לקשמ ,הרזיג יפל תונתשמה הלמ
ד חא סופיטל וישומיש לכבו וימי לכ ךייתשי והשלכ בינש תרמוא תאז ןיא ,םנמא
ה ירוטסיהה־םורט ץק ינפל בר ןמז ורצונ "תוטונ״ה תופשה יכ חינהל שי .דבלב
ם ירבעמ ולח הירוטסיהה הפוקתב םג .ורקיעמ "קיבדמ" היהש םדוק סופיט ךותמ
ם גדל יביטקל׳פ סופיטמ תילגנאה ןושלה תוחתפתהל ונא םידע .רחא סופדל סופדמ
 יקודקיד לדבה ןיא תוילגנאה םילמה ןמ הברהבש ךכ ידכ דע—"דדובמ" וקלחב אוהש
ת יפוריא־ודוה איה תילגנאה םא םג ,ןכל *.תיניסב ןידכ אוהש בצמ :לעופל םש ןיב
י דלות סוחיי ןיב ,אופא ,לידבהל שי .םויכ "הטונ" הפש איהש ןועטל השק ,האצומב
.(םיוסמ בלשב אצמנב איהש יפכ םימגדה תכרעמ) ינשלב סופד ןיבל (יטינג)
ה חפשמ" ןכש לכ אלו ,"הפש" .תונקסמ המכ דועל םוקמ םינתונ וללה םינותנה לכ
 ,הרומת יבלש תרבועו ,םיבינ הבינמ הפש .טלחומ אלו יסחי גשומ הז ירה ,"תינושל
־ ןושל ףעתסת תאז ךרדבש דע ;תיאמצע ןושלל חתפתהל לוכי בינו ;בחרמב םג ןמזב
ם יכשמנ הלאכ םיכילהת .וזל וז סחיתת ןהמ תחא לכ רשא ,תונושל תחפשמל םאה

 בינ תימורטה תיניטאלה םעפ התיה תירוטסיה־םורט תיפוריא־ודוה תרגסמב .רידת
ם ג הלעתש דע—בינ רדגב תיתפרצה היהת תירוטסיהה תיניטאלה יבגל :בושו ;דבלב
.המצע תוכזב ןושל תגרדל איה
ת טישכ—"יגור׳כניס" ךתחב החתנלו ,תחא הפש הב תוארל רתומ .תירבעב ןידה אוה
ו א ,העודי הפוקתב תמייקה ןושלה תכרעמל קר םיגאודה ,םיישומישה םיקודקידה

ם ג רתומ .(רכו השדחה תורפסה תפש ,הנשמה תפש ,ארקמה תפש) עודי ףקיהב
,תידוהי ללוכ ,תימורדה ןענכ־תפש) תונוש תופוקתב ,םיימוקמה היבינ תא רוקחל

ט פשמב .ריבחתה יפל לכה—לעופ םגו ,ראות־םש ,םצע־םש והז ,ship וא man :לשמל
man a ship (םדא־תווצ ידיב ״היבא לעפה״), m a n’ לעופ אוה, ship ט פשמב לבא ;םש אוה
ship a man ("והשלכ הלבות־־יעצמאב "םדא חולש) רבדה ךפהב.
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ל בא .(דועו ,תירגוא בינ ;"תינופ״ו "תיקיני׳פ" רמולכ—תינודיצ ;רכו ,תיבאומ
. א .ז ,תירוטסיהה תונשלבה תטישכ ,רתויב תיללכה התוחתפתהב ןיינעתהל רשפא
ת סיפתל חרכהב םיעיגמ זאו ;הרומתה םרזב ,ןמזה ףטשב—"ינור׳כאיד" ןפואב
ר תוי דוע בחר גשומלו ;תמדוק תימש תרגסמב ,דבלב םיבינ־לולכמכ תירבעה ןושלה

, תונוכנ ןלוכ וללה םיכרדה .תללוכה םשו־םח תחפשמב ףנעכ המצע תימשה לש—
, םיכתח םתוא ןוגכ :ותומלשב רבדל תיקלח השיג אלא הניא ןהמ תחא לכ לבא
.םינושה וידממב וניינב תא ראתל לכידראה הסנמ םהב עקרק־תוינכתו תואלעה
ן יא האלמה תינור׳כאידה־תיגור׳כניסה התנבהב וליפא .תונטשפב גוהנל ןיא ןאכ םג

ן פקיהב ןושל־תויווה ראשמ תקתונמה ,תטלחומ תואיצמ רדגב תונושל־תחפשמ
ל כ תא ראתמה ,ידלות שחי ־ןליא לש יומידה רחא יבש תכלל אוה ןכוסמ .ימלועה

ם אה־ןושל איה ,דחא ירוטסיה־םורט רוקממ םיפעתסמה םיפנעכ תוירוטסיהה תופשה
. תמאה תא תומלוה ןה ןיא ךא ,יגוגדיפ וא ילמס ךרע ןהל שי ולאכ תונומת .תרעושמה
־ יתלב םג תויהל םילוכי היתורוקמ .ערז ךותמ חמוצה יגולויב םזינגרוא הנניא ןושל
ת צורמב הילע ופסונו הב ורדחש תודוסי ללגב םא ,התויה תישארמ םא—םידיחא
י מימ .א .ז ,התישאר ימימ תועודי היתורוקש ,תילגנאה תא המגודל חקנ בושו .םימיה
, היבינב תברועמ םג םא ,התליחתב "תינמרג" הפש יהוז .םיסקס־ולגנאה תשילפ
ם ייניטאל תודוסי לש לושחנ הפצוה ןמזה םע ךא .םייבאנידנקס םיבינמ םג תעפשומו
; ״יניטאל״ה ינשמה היפאמ תוחפ ילוא תטלוב תינמרגה התוהז םויכש דע ,םייתפרצו
.ומצע יאה עקר לע תחמוצה ,השדחה תיאמצעה התוהמ תילגתמ לכה לעו
, תידכאה .תורוקמ בוריע ותוא אצמנ ימשה םוחתב .ןפוד־אצוי וניא תילגנאה הרקמ
ת עפשה הב תרכינ ריבחתב ,לילצתב ,םילמה־רצואב לבא ;תימש יאדווב איה ,לשמל
י ווהה ןמ םלעתהל ןיא היפויתיאב םויכ תורבודמה תוימשה תופשב םג .ירמושה דסמה
ת ופשהש ךכ ידכ דע הפיקמ "תישוכ״ה השרומה .וז ץרא ידילי לש םדוקה ינושלה
; רתוי וא תוחפ ,ןתוהמב "תוישוכ" םג השעמל ןה ,"תוימש״כ תורדגומה ,וללה
, (הרגית תפש ןוגכ) תיפויתיאה המרה ילושב קר םיעמשנה םיבינב—תוחפ ,רמולכ
 3.(הכלממהךושל איה ,תיראמא ןוגכ) המרה בלב תורוגשה תופשב—רתויו

־ תירוטסיהה תרגסמב םג אלא ,דבלב ילמסה "שחיה־ןליא״ב אל אופא בשחתהל שי

ר וקממ קר אל תחמוצ ןושל יכ .ינושלה לודיגה לח הב רשא תישחומה תיפרגואיגה
ה יתורוצ ,היחנומו היתודוסי .(אבוימ וא ימוקמ ,בכרומ וא דיחא) ןושאר ידלות

" הבכיש־תת"—substratum) התוחתפתה־ץראבש םדוק דסממ םג םיבאשנ הילילצו
ך כ ידכ דע ; (adstratum) םיפסונ אובי ינימ לכמ הנוזנ המצע הפשהו ;(תינושל
תירוקמה "לעה־תבכיש" תא ףא טעמ אל ןווגל םייושע דחאכ הלאו הלאש

.(superstratum)
א ל ךכ םושמו .םירוהט םדא ־יעזג ןיאש ומכ—"תורוהט" תופש ןיא ,יפוס ןובשחב
ו ליפא וא ,תונושל־תחפשמ לש תיפרגואיגה "הסירע״ה תולאש לע תונעל לק דימת
" דקומ״ב וא זכרמב חרכהב םיצוענ ןהיתודוסי לכ אל יכ ,תחא תמיוסמ הפש לש

.דחא
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ה תרדגהב תימש־תימח הפש איה .תירבעה יבגל םג רוכזל ונילע הלא םירבד
. ולוכ םשובמה רוזאב היתודקומו היתורוקמ תולאש תא ןבלל שי ןכלו—תינושארה
. החפשמב יחרזמה ףנעל תכיישה הפש ,רמולכ—תינשמ הרדגהב ,תימש הפש םג איהו

־ תמדיקב ,איה־הצראב התסירעו ,רבע־ןושלו ןענכ־תפש יהירה המצעל איהשכ לבא
ל ע םסבתהל אוה ףידע ,ינור׳כאידה ינשלבה רושימב ,אופא ןאכ ףא .רבע־ץראב ,םי

, תירוזאה תינושלה־תירוטסיהה היפרגואיגב חותפל בטומ :רמולכ ; ילאירוטירט עצמ
.תאז תיללכ תרגסמ ךותב םדקה־ץרא לש העקרבו ,התומלשב

תירוטסיהה היפרגואיגה תניחבמ םשו ־םח תונושל .2
ן ושלכ הרידגהל יד התע־תעל ;"תימש־תימח הפש" יהמ ריבסהל ךרוצ ןיא ןאכ
י קודקיד הנבמ) היגולופרומב רקיעב :תירבעל בורק וא קוחר ןוימד המודה יהשלכ
 יסחי בוריקב םג םא ,וליפאו ;(הקיטינו׳פ) לילצתב םג תמיוסמ הדימב ךא ,(רכו
ם ילמו תויה ,ךכ־לכ הילע ךומסל ןיאש ןחוב־ןבא יהוזו) םילמה־רצואב ,רתוי דוע
.(אטבמ ילגרהו תויקודקיד תורוצ רשאמ תולק־רתיב הפשל הפשמ תורבוע
ב רעממ ,םשו־םח תחפשמ לש תינושל־תירוטסיהה היפרגואיגב ןייענ לכ־םדוק
.(הפמ ׳ר) .וחרזמב רשאמ תוחפ תבכרומ הנומתה ונרוזא־ברעמב יכ—חרזמל

ר מולכ ,םייברעמה בול יפוח ךרואל ןענכ־תפש רודחת םרטב .תיבולה הצובקה

י נושל לבח תינופצה הקירפא לכ התיה ,11־ה ףלאה ףוסב רוצ־ינב לש םיה־יעסמ ינפל
ב חרמב .הרחצה תואנל דע ןוכיתה םיה ןמו יטנלטאה סוניקואל רואיה ןיב ,ידמל דיחא
ה ל םיארוק והשלכ יתורירש חרואב רשא ,תחא הפש לש היבינב ורביד הזה לודגה
ך ותמ הילע עודיה לכ .תרחואמה התומדב "תירברכ״ו ,םיקיתעה היבלשב "תיבול"

. םיינווי ,םיינענכ ,םיירצמ תורוקמב םירכזנה ,םוקמ־ייוניכו ויטבשו־םדא תומש
י מורט דקוממ ,הברעמו החרזמ ,םדק־ימימ הצופנ תיבולהש ךכ לע הרומ 4,םייגיטאל
ם תפוקתב ,םייראנאקה םייאה תפש םג .סלטאה־ירהל בול־רבדמ ןיב םש־יא אצמנה
ש י הזמ ףאו ;תירברבל הבורק הראשנ ,(ידרפסה שוביכל דע) תכשוממה תיתילואינה
׳ ע ,ל "תשק" ׳ר) .ירוטסיה־םורט ןמזב דוע הלחה תיבולה הצובקה תוטשפתהש קיסהל

.(םש ,27 ׳סמ הרעהו ,131
ם יירוקמ םיבתכ םג םיעיפומ זאו ,האלהו לזרבה־רותמ תוברתמ תיבולה לע תודועת
ו לגתנ (הרקמ לכב טעמכ דאמ תורצק) ׳וכו רדג־תובתכ ,רבק־תובתכ יפלא .וז ןושלב
ת וצראמו (היסינות—הינטילופירט) "היקירפא״מ ןרקיע 5ומסרופש ולא ךותמו ,הכ דע
א לש ולא לש ןרפסמ ברו .("תוידימונ" תובתכ) הירי׳גלא חרזמ־ןופצמ טרפב—סלטאה
6.םייזכרמה הרחצה ימוחתב עלס יבג־לע תובתכ ללוכ ,םוסריפל וכז

, םודק ינענכ בתכמ לאשנ יכ הדיעמ ויתויתוא תרוצו ,ןענכמ לואש יבולה תיב־ףלאה

י בולה ב״אה לש ירחצה ףנעה .רחואמה ינופה בתכה ןמ אלו ,11־ה ףלאב דוע ילוא
ן יאש אלא ,רגהא־ינב םירברבה יטבש לצא שומישב ראשנו ,ונימי דע חתפתהל ףיסוה
ה רוצב םנמא חנעופ ידימונה ב״אה .הקיתעה ותרוצב בותכה תא אורקל םילגוסמ םה
־תיבול ,תינופ־תיבול) תוינושל־וד תובתכ רפסמ תרזעב ,תעדה־לע־תלבקתמ
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ת ינופה שדחרק לש הרוד־ינב הידימוג יכלמל תוסחיתמ ןהב תוכוראהש ,(תיניטאל
ת יבולה יביבש םידמלמ וללה םינותנה לכ .(ס״הנפל ׳ב האמ) םינורחאה הימיב
.תירברבה הפשה לש תוינייפאה היתונוכת תא ןמזמ רבכ םהל ונק םיקיתעה
י נופה הבינ לשו תשךחרק תוכלממ לש התורמ ,רוצ תגהנהב ןענכ־יאצוי תובשומ
ה פשה תונוילע ףוסבלו ,הקיאנריקב תוינווי םירע דוסיי ןכו ,םייברעמה םיה יפוחב
ן ושלה תוטלתשהו םאלסאה תשילפ—לכה לעו ,תיאמורה תורסיקה ימיב תיניטאלה
ה קלחמ ,היסינותו בול יחטש בורמ םיירברבה םיבינה תא וחידה הלא לכ ,תיברעה
ם שו־הפ ורמתשנ הלא םיבינ םלוא .וקוראמב םידחא םיכלפמו ,הירי׳גלא לש לודגה
ו נופצ דעו ,רבעשל ןומא־לא תאנ איה ,ירצמה בול־רבדמב העס־תאנמ ,בחרמה לכב
ם ע־תפשכ ומייקתהש אלא דוע אלו ;רגינ־רהנ לש תינופצה ותבוסתו לאגנס־רהנ לש
ם אךושל םה ןיידע םויכ ,הרהצה בלבו ,סלטאה לש רתוי םייררהה תוזוחמב תטלש
.םדא ינוילימ 8־מ תוחפ־אל םירבדמ םהבו ,הקירפא־ןופצ לש היסולכואה שילשל
ד ימת טעמכ ,תולצפתהו תולדבתה לש הכורא ךרד ורבע םייחכונה תירברבה יבינ

ל כה תורמל .םיטרפ הברהב הזמ הז םינוש םה ןכלו ;בתכבש תרגסמ לכל ץוחמ
ל גוסמ יתאוושה רקחמש ךכ ידכ דע ,דחא ןושל רדגמ םייללכה םהיווקב וטס אל
ם ימיה תצורמב וילע ופסונש םידברה לכל תחתמ ,ףתושמה יבולה דסמה תא רזחשל
, תובורמ תויברע םילמב רומגו תוברת ־יחנומ רפסמב אמורו ןענכ תועפשהב לחה)

.(תד יניינעב טרפב
ת כרעמב ןוגכ) םיירקיעה ויסופדב המוד אוהש יפל ,רתויב ןיינעמ אוה הז יבול דסמ
ם ימגדומ םהש יפכ ,םימודקה ןהיבלשל הקוודו ,םדקה־ץרא לש תוימשה תופשל (לעופה
ש י ,תירוטסיה הפוקת םושב רשי עגמ היה אל בולו דכא ןיבו ליאוה .לשמל ,תידכאב
ז מור וללה תופשה יתשב לעופה לש ידוסיה והנבמ ןיב ההימתמה תוהזה יכ חינהל
ך שמהב .תוימשה־תוימחה תוצובקה רתימ דרפנב ,ימורטו דחוימ ימש־יבול רוקמ לע
ל בחה םע לבוגה ,רחא ינושל םוחתל הנפנ התע ךא ,תאזה היעבל רוזחנ דוע םירבדה
. תיבולה הצובקל ותוא םיברקמה םיקיתע םוחיי־יוות טילבמהו ומורדמ ירברבה־יבולה

ן אדוסה לכב רתויב הצופנה הפשה איה היביגל (Ba־Hausa) ה םואה תפש
ה רחצ־רבדמל םורדמ הדיחיה ןושלה וז .הירגינ לש הגופצבו רגינ־ץראב ,יזכרמה
ה ב שיו ;םייניבה־ימימ יאקירפאה־םינפ םאלסאה תאשונ ,רפס־תפשכ קתו הל שיש
ב תכל םג הרבע 20־ה האמבו ,יברעה ב״אב הבתכנ איה) .תינוליח תורפס םג

ת ורשע יפב ,תיטבש־ןיב תוברת־תפשכ וא םא־ןושלכ ,תרבודמ איה םויכ .(יניטאלה
.םינוילימ
ת יברעמה הקירפאל תסחיתמ הלש הבכישה־תת .תימש־תימח הפש וז ןיא הדוסיב
ם נמא .היגולו׳פרומה לש רכינ קלחב ,םילמה־רצוא ברימב ,לילצתב—"הרוחש״ה
ת ימורטה תיבוללו ,תימשה־תימחל התבריקב קפס ןיאש ,הפיקמ לע־תבכיש הב שי
ר פסמבו ,םירחא ריבחתו קודקיד יווקב םג לבא ;לעופה תכרעמב רקיעב :בושו) טרפב
ר תי .(תינענכ וליפא וא ,תיברע העפשה לכ םרטב תימש־תימחמ םילואשה םיחנומ
ןתינש המ םע אלא תיחכונה תירברבה םע אל אוה רתויב טלובה ןוימדה ,ןכ לע
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ן וויכמ אבוה ךכל םיאתמה דבורהש םג רורב .ינושארה יבולה הנבמה ןמ רזחשל
, תיזכרמה־תימורדה הרחצב הסואה־ןושל ידירש םימייק םויה דעו ;רגהא־תמר
ל ע־תבכישכ עיפומה ,אוהה דבורה תרדחה יכ המוד .(ןיבזא) ריא ירה תוביבסב
ו א םיבולה תושילפ ינפל םינפ־לכ־לעו ,ןוכיתה ןיקולוהה ןמ דוע הלחה ,הסואהב
.םיירוטסיהה םירברבה
־ תת תורמל) הסואה יבינ תא סחיל םויכ םינשלבה בור םיטונ הלא לכ ךמס לע
7.הב תדרפנ הצובקכ ,םשורבח תחפשמל (הרזה םתבכיש

ן ושלכ םג םא ,איה־הצרא תולובגמ םע־תפשכ הגרח אל 8 ה ק י ת ע ה תירצמה
י רפוסו ,תירצמב "שאכ" ץרא יהוז) .ןאדוסב רואיה ןגא לא הטשפ להנימו תוברת
ת דימ תא ךירעהל השק .(ירבעה חנומה לש םיעמשמה דחאב "שוכ" םע הוהיז ארקמ
־ ןיבה םיסחיה תפש ,םינפ־לכ־לע ;ףוס־םיבו ,יחרזמה ןוכיתה םיב ,ןענכב התעפשה
—1200) השדחה הערפ־תכלממ ימיב םיימואל ה ינומגהה אישב רמולכ ,(בוריקב (1500
.הפוג הכלממה ימוחתב וליפא ,תידכאה התיה ,תינוערפה
ב טיה תרכומ איהו ,םשו־םח תחפשמ לכב רתויב המודקה רפסה־תפש איה תירצמה
ת ועונתה לש ןתעבה־יא ףרח) 111־ה ףלאה עצמאמ רמולכ ,"י׳פממ״ה הבלשמ דוע
־ ואידיאה יפואב םיכורכה ,וניתועידיב םייוקילה רתי ףרחו ,םיטולחל "רסח״ה ביתכב
ל ש ובינ תא תגצימ וז תי׳פממ ןושל יכ המוד .(םימוטרחה־בתכ לש הצחמל־יפרג
, סורתפ לש בינה ןמ רתוי תימשל ןה תיבולל ןה בורק אוהו ,ןותחתה םירצמ־קמע
ף לא) השדחהו הנוכיתה הכולמה תפשב טבלתמ בינ ותוא .הנוילעה םירצמ לש רמולכ
י וביר ףא לע ,השדחה תינוערפה תירצמב הקוודו .סורתפב ןושארה הרוקמ רשא ,(11
־ קמע לש תימורט הבכיש־תת התוא רכינ יוטיבל האב ,ןעגכ־תפשמ תולואשה םילמה
ת וימש־תוימח ןניאש תופשל ףא ילואו ,"שוכ" תופשל ,הארנכ ,הבורקה רואיה
9.תימינפה הקירפאבש

ף א .תירצונה םירצמ ןושל—תיתפוכה איה תינוערפה־תירצמה לש ןורחאה הלוגליג
ת וררועתה ינמיס וליפא הב שי .ירמגל התמש רמול ןיא ,םייניבה־ימימ תססוג וזש
י גוחב הפ־לעב חופיט תונויסנבו תיתפוכה הדעה לש רפס־יתב תארוהב ,םויכ
10.םיירצמ םיליכשמ

ת פשל טלחומ דוגינב תדמוע (התונכל םכסומש יפל) תישוכה הצובקה
־ ימימ ורמתשה תירצמל התבריק יוותש אלא—בתכ לכ הרסח איהו ליאוה םינוערפה
יצרב ולחהש תוריקס ךותמ ,יחכונה הבצמב קר איה העודי םירשימב .םויה דעו םדק
ת ויחטש תוריקס ולא ןיידע ,תאזה הצובקה תונושל בור יבגלו ;19־ה האמב תונ
.ידמל
- ונושלמ תחא :יזכרמה רואיה ־ןגאב ,המודקה ״שאכ״ל עגונב גייתסהל שי ןאכ םלוא
;(תינוויב האורמ) *הץדמ תכלממב ,הריפסה תישארל ךומסב רפס־תפש הכפה הית

)d cerebraiis, דחוימ רוציע (אבה ףיעסב ״היווא׳דב״ה םשב םגו) ןאכ תנמסמ ׳ד תואה •
(d cacuminaiis 4 1 המ והיעשי רפסב ״ה ד מ ישנא״ש רשפא .ר ןימכ והועמש םינוויהש
.תאז הו׳דמ תכלממ לש הינב םה
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ן יאו ,דאמ קפוסמ יללכה ימשה ־ימחה וליפא וא—םינשלבה תרדגהכ—ישוכה הביט דא
11.וילע ךמתסהל

, רואיה חרזמלש הקירפאב תירוטסיה־םורט הפוקתמ תושרשומ "תוישוכ״ה תופשה
ן מורדמו״שוכ ירהבל רבעמ" ןתוטשפתה ,ינש דצמ .ןדע־ץרפמו ףוס־םי דע םירצממ
. םייניבה~ימי רחאל קר המייתסהו ,ידמל תרחואמ אוה ,האנק דע ,הילאמוסו שבח לש
ת ורשעל הצובקה הלצפתנ ,בתכבש־תרוסמ רדעיהבו ,הז םידוגינ־בר יפרגואיג בחרמב
ת ונושה תוצובק־תת ןיב םג המוחתב לידבהל שיו ,רתוי דוע םיבורמ םיבינלו תונושל
ם ירבודמה (היווא׳דב) ה׳גכ יבינ תא ריכזהל רתומ תוישארה תופשה ןמ .וזמ וז
ת א ;הקירפא לש ירבדמה יחרזמה הצקב תילאמוסה תא ;האירתירא דע םירצממ
י משה שוביכה ינפלמ תוימוקמ תונושל ידירש םהש ,תיפויתיאה המרב ואגא יבינ
א לאג יבינ תא ;(ואגא ירבוד םה ,סחיב־הקיתע הפוקתב ודהיתהש ,השאלא׳פה םג)
ר קחמ יכ הוקת שי ,לוציפהו ינושה ףרח לבא .דועו ,הינק־ןופצו היפויתיא־םורדב
.ולא תונושלל ףתושמה עצמה תא רזחשל ליכשי קימעמ יתאוושה
, (יפוסה התצופת־חטשל סחיב .א .ז) סחיב־ינופצ אוה הצובקל ןושארה דקומהו תויה
־ רואי ןיב םייקה ינושלה דסמה תא םיגדהל "תימורט תישוכ" לש הרוזחיש לכוי

ת ישארמ יכ חינהל םג רשפא .םודקה וליפא וא ,ןוכיתה ןיקולוהב דוע ףוס־םיל םירצמ
ה קירפא ילושב קר אל ,ןדע־ץרפמ ירבע ינשמ הצובקה הצופנ רחואמה ןיקולוהה
ר תיו ם^^בה תא םינוערפה ואביי ןהמ תוצרא ןתואב רמולכ—תוומרצחו ןמיתב אלא
ם גש הז רשקהב אוה ןיינעמ *.המודקה הזנורבה תפוקתמ דוע ,םייפורט םירצומ
.ןמית יא־יצחב ,םיימש־םורט יאדו ,"םיישוכ" תודוסיב ריכמ ארקמה
ם יימשה םישבוכה יבינ לע תדמתמ העפשה שוכ תונושל ועיפשה ,וניארש יפכ
ת ודוסיש רשפא .(ס״הנפל ןורחאה ףלאב ,הנושארה םתשילפמ לחה) היפויתיאב
ת וימשה תופשב .ברע־רבדמ ילושבו ןמיתב דוע תימשל הבכיש־תת ושמיש םימוד
ם ע ללכ םיבשיתמ םניאש םיווק שי (שבחו־אבש תונושלב ןה תיברעב ןה) תוימורדה
א לא המודק תימשב םידקת הל ןיאש "הרובש״ה םיברה־תרוצ ןוגכ :״ימש״ אצומ
.םיישוכ םימידקת ךותמ חתפתהל הלכיש
ג רוח היתודוסיו התינבתב ןטק אל קלח .תירצמה יבגל םג קיסנ ולא ןיעמ תונקסמ
ד בורמ הלחנכ ,םדוק ימוקמ עצמ לע רבתסמ אוהו ימש־ירצמ־יבול עקר לכמ
ן מיסו דירש לכ וב ןיא :ירצמה לעופב ידמל טלוב הז רבד .תישוכל רתוי בורקה
ן לוכ תוימשה ־תויבולה תופשה תא תנייפאמה ,םיפוג יפל ,"תימודיק" הייטנ התואל
" תימויס" הייטנב קר םילעפה לכ טעמכ םייוטנ תישוכב .(ונלש "דיתע־ןמז״ב ומכ)
ה בכישכ םיארנה ,תימודיק הייטנ ילעב ,םירידנ רזע־ילעפ איצוהל—(תירצמב ןידכ)
.הקווד בולמ ילוא ,(adstratum) ץוחה ןמ הסנכוהש הקד
םילמה יתש םנמא .ם ש ו ־ ם ח תחפשמב יחרזמ ףנע ןה תוימש תויורקה תופשה

ם ע ןתוהזל ינשלב קודיצ ןיאו ,("ת־ןוופ" .א .ז) תירצמב "תגופ" ןה וללה םשובה־תוצרא *
.(הקירפא־ןופצב איה טופ יכ ןייצ סויבאל׳פ ףסוי) .תיארקמה "טופ"



ן ו רוח .ג .עו 70

ך רוצל ,ך״נתה ןולממ תיתורירש תוחוקל "םשו־םח" לש תודחאה תא הנכמ ןפוריצש
ן וגכ םיבכרומה היחנומב ,השידחה תונשלבב גוהנש המל יוקיחבו ,ול רז ינשלב
, ללוכ גשומ אוה תיפוריא־ודוה יכ ןיבהל שי ."תיפוריא־ודוה" וא "תינמרג־ודניא"
י נשל הקולחל ןתינ וניאו ,ודוה דע הפוריאמ וללה תופשה תוטשפתה לע עיבצמה
י נפב הדיחי יהוז ."תימש־תימח״ב ןידה אוה ."יפוריא" ינשהו "ידוה" דחאה ,םיאצח
" תוימש״ה תופשה .בכרומ אוהש םכסומה יוניכה ףא לע ,הקרפל ןיאו ,המצע
־ תוימחה תוצובקה ,רמולכ .ןהשלכ "תוימה" תופשל דוגינב תודמוע ןניא המוחתבש
, ימשה לבחל ברעממ הקירפאב תויוצמה 12(דרפנב "תוימח״ה :רמאנ לאו) ,תוימשה
: ןוכנה אוה ךפיהה ,וניארש יפכ .תימשל תובורק ןהשמ רתוי וזל וז תובורק ןניא
.תישוכל רשאמ רתוי תימשל תיבולה הבורק ןשלבה תניחבמ
, תילגנאב טרפב ,היפרגונתאב גוהנ :ףסונ העטמ שומישמ ענמיהל שי ,ןכ לע רתי

" םינבל" םניאש (לודגה םקלחב םיעור ימע) הקירפא ימע םתוא "םיימח״כ ןייצל
ן ניא םירקמה בורבש ,םהיתונושלל רשק לכ אלל—םיקהבומ םידיאורגנ אל ףאו

, "םישוכ" םתונכל ונל חינמ היה ילוא יארקמה ןונגסה .םשו־םח תחפשמל תוכייתשמ
ך א .(119 ׳ע ,אל ״תשק״ ׳ר) ונעבצה רבכ וילעש םייכ״נתה םיעמשמה דחא יפל
א וה "םח־ינב" יכ ,תיארקמ התכמסא םצעב ןיא ("םיימח") אוהה ילגנאה שומישל
, ןומדק ירבע םלוע לש ברעמו~םורד תואפל ןווכתמה ,יפרגומסוק־יגולותימ גשומ
־ תוצראל םגו ;(העיקש־םרט דע םיירהצה־תועשמ שמשה) ״המח״ה תואפל רמולכ
ם או ינשלב םא ,ינרדומ גשומ םושל תוכייש םהל ןיא הלא םח־ינב .ןהימעו המחה
" ןופצ־רה" תא םוי לכב הפיקמ־תבבוס שמשה הב ,תידגא לבתל אלא ,יפרגונתא
.הליל־ידמ וירחאמ תרתתסמו

ר כינה םקלחב ןהירבוד ובשחנ םא ףא—(תינשלבה ןתרדגהכ) תוימשה תופשה
, הירוטסיהה רחשב ,לכ־םדוק תועיפומ—דכא ישנאכ וא ,ירומאכו ינענככ "םח־ינב"
ל ש רברעמ־םורדמ ,רתוי םייברעמה הימוחתב הנושארל ורצונ ןה .ם ד ק ה י* ץ ר א ב
, תורפסהו תובתכה לש םינותנה .ןוכיתה םיה ךרואלו ברע־רבדמ ילושב ,תרפה־קמע
11 1־ה ףלאה עצמא ירחא םיירהנה־ץראב םיברתמה ,הקיטסאמונואהו הימינופוטה
, הזנורבה תפוקתב ,תאזה המודקה תימשהש םירומ ,11־ה ףלאה ךשמב ןענכבו

, רענשב חתפתמה ,יחרזמ גוס :דבלב םיבינ יגוס ינשל העש־יפל תלצפתמ
; תירושאלו תילבבל ךכ־רחאו ,תידכאל בא אוהו ,ןוכיתה םיירהנה־רושימב .א.ז
ר שפא דחאכ וללה םיגוסה ינש .רבדמהו תרפה ןיבל םיה ןיב רצונה ,יברעמ גוסו
ר תוי תורחואמה תונושלל דוגינב ,תינופצ־תימש הצובק־תתכ םרידגהל םג
ת ופשהו אבש תפש ללוכ—תוימורד־תוימש ןהו ,ןמית יא־יצחב הנרצויתש
.םינושה היבינל תיברעה ללוכו *,(הקירפא־חרזמבו יאה־יצחב) הל תובורקה
,תללוכה התועמשמכ ת י ר ב ע אלא וז הרדגהב ת י ב ר ע מ ה ת י מ ש ה ןיא השעמל

— רסירתל דע םויה דוע עיגמ ,וזמ וז תולדבנהו ,תויברעה־יתלב םש־תופש לש ןרפסמ •
13.היפויתיאבו האירתיראב ,הרטוקוס יאב ,תוומרצחב
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ו בור־בור יכ ףא ,ך״נתה ירפסב םג םייוצמ הידירשמ טעמ .םייסאלקה־םורט היבלשכו
, המודקה תירבעה םנמא .לזרבה תפוקתבש "םייסאלק״ה םיבינב בותכ ארקמה לש
י בתכ רותמ קר אל :11~ה ףלאה תורוקמ ךותמ ידמל בטיה תרכומ ,הזנורבה ימימ
־ קמעמו ןענכמ) תודועת תרזעב אלא (והשלכ דחוימ ינופצ־ינענכ בינב) תירגוא
ם ישובישו םישומיש ,תוסרגב ךא—"תימואלניב תידכא" תובותכ ןבורש (תרפה
, דאמ םיבורמ טרפ־־תומש לע ךמתסהב ,ןכ ומכו ;רכו "םיירומא" ,"םיינענכ"
ה נבמ לע םידמלמ הלא לכ .םיה־ייאו םירצממו ,םדקה־ץרא ילבח לכמ םיעודיה
ואיגה התצפהו ,(רתויב םיקד םדועש) םייבינה הילדבה ,הלש םילמה־רצוא ,ןושלה
ל ש יחרזמה ןגאה תאו היסא ־תמדיק תא הפיקמ איה 11־ה ףלאב רבכש—תיפרג
.ןוכיתה םיה
— תוניחבה יתשמ ,וזל וז ידמל תובורק תוימשה תופשה לכ ויה ןתליחתבש קפס ןיא
י כרדב "תימורטה תימש״ה תא רזחשל רשפא־יא םנמא .תחאכ תינשלבהו תיפרגואיגה
ת ינטשפה הנווכה התיה תאז .דבלב תימשה תונשלבה םוחתב תרגתסמה האוושה
ם אתהב שרפתהל החרכומ תימש הפש לכ היפל :19־ה האמב הפוריאב הררשש
ה צובקה־תת יכ ונא םיעדוי םויכ 14.יסאלקה־יברעה לאידיאה אוה ,דיחאו דחא םגדל
ם גדה ןמ היתולוגס בורב הטוס ,(תיברעל טרפבו) תימורדה־תימשל תמדוקה ,תינופצה
ד חוימב ןוכנ הז רבד .יברעה קודקידה יסופדמ תגרוח איהו ,רעושמה ינושארה
ם ג אוה ןוכנו ;רפס־תפשכ םוקמ־לכמ ,תוימשה תופשב המודקה איה ,תידכאה יבגל
ת ימורטה תימשה ,ןכ לע רתי .תוחפ תרכינ הדימב ילוא םג םא ,תירבעה יבגל
ו א ,יחרזמ ףנעכ הנושארל העיפומ (תדרפנ הדיחיכ ,םעפ־יא תאזכ התיהש חיננ םא)
, הנושארו־שארב ,ןובשחב ןאכ איבהל שי ןכל .םשו־םח תחפשמב ,יחרזמ־ןופצ
.וישכע רוזחל ונילע הלא םינותנלו ;תימש־תימח האוושה לש םינותנ

החפשמה ךותכ תולצפתהו תוחתפתה יווק .3
, רתויב םיבורמ םה ןיא ךא דאמ םיטלוב םשו־םח תופשל םיינייפאה דוסיה־יוות
ם יביכרה תומכ לבא .התומלשב החפשמה ימוחתב ירצמש המב קר םינד ונאש ןמז־לכ
ל א :דרפנב תוינושלה תוקלחמה לא םינופ ונאשכ תכלוהו הברתמ םיפתושמה
ה יונב םהילעש תודוסיה תקידב .רכו תוצובקה־תתו תוצובקה לא ,םיישארה םיפנעה
ח תפמה איה ,תודרפנה תוקלחמל םידחוימה םיביכרה תריקס ןכו ,התוללכב החפשמה
; ןהיניבש הבריקה יסחי יפלו ,ןתולצפתהו ןלודיג יבלשב ,ולאה תופשה תרכהל
.תוימורטה םג ולו ,ןהיתודלות תנבהל חתפמה :רמולכ
ל ש תולאשב םירשימב תעגל ילב) היעבה לש יגולופרומה דצב קפתסנ םא
ה חפשמה תא רתויב תנייפאמה הנוכתהש רמול ונא םיאשר ,(לילצתו םילמ־רצוא
ם ירוציע ןיב תינוכסח םידיקפת תקולח ,רמולכ :י ש רשה הנבמה איה הלוכ
ש רושה" וליאו קודקיד־יסחי לש םתורישל רקיעב תודחיתמ תועונתהשכ ,תועונתו

ת אזה תישרשה תינבתל תשגל ןיא ,ןבומ .יסיסבה עמשמה תא קפסמ "ירוציעה
םוחתב) םילגמה ,ונימי דע םייניבה־ימימ םיקדקדמה ךרדכ ,תיתמיכסו תיתמגוד השיג
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/ ׳םיימשה ןמ" ומכ ,דעו־תחא עובק ישרש סופד (ירבעה ,ימראה ,יברעה קודקידה
.דבלב םילילצ־ישוביש ךרדב אלא תירוטסיה תוחתפתה אלל
א וה ,ו וא ,י הגהה ,לשמל :ךכ־לכ רורב וניא העונתל רוציע ןיב לדבהה םצע םלוא
ת קספה רמולכ) א ,רתויב רוהטה רוציעהו ;ירוציע דיקפתב תשמשמה העונת הליחתב
י כ ףא ."םפא תגרדב" רוציע השעמל אוה ,(תיברעב "הזמה״ה ,הרוהטה לוקה־םרז
, ימשה םוחתב טרפבו ,לעופה תכרעמב דחוימב תוטלוב שרושה ךותב העונת־תורומת
י לוא) תירבר^ב הרקמו הרקמ לכב טלבומ רבדה ןיא ,תיבולבו תירצמב המודמכ ןכו
ה ילעפ בור רשא ,תישוכל ללכ ינייפא אוה ןיאו (רחואמ ילילצת שוטשיט ללגב קר
.תוימינפה םהיתועונתל רשאב "םינתשמ־יתלב" םה
י מורט חותיפ רבע אלא םיימשה ןמ ןכומ לפנ אל "ירוציעה שרושה" יכ אופא המוד
ן וגכ) דוגינו־המאתה לש םיילילצ םייוניש בקע (ןוכיתה ןיקולוהה ןמ רחואי אל)
U־ה תעפות m laut ( הקיטינו׳פה) לילצתה רושיממ ורבעוה הלא םייונישו *.(תינמרגה
א יה ,היגולאנאה חרוכב—(יגולו׳פרומ דוקפית) םייקודקידה םידיקפתה תכרעמל
ד ע וז ךרדב הכלה החפשמה לכ אל .תומוד תורוצב םימוד םירבד עיבהל הפיאשה
, הסואה־ןושלב לעה־תבכיש ןכו ,תישוכה הצובקה ירה הז ןבומב :הנויגה־תילכת
ך א .החפשמב תופשה רתימ תוחפ "תוימש־תוימח" ןהש רמול רשפא .דצה ןמ תודמוע
ן יקולוהה םות ינפל דוע וררשש םיאנתה לע תונמאנ־רתיב תוזמור ןה ךכב ילוא
ס ופדש ןייצל םג יואר .רוהט־ירוציע שרושה ךפה אל ןיידע הב הפוקתב ,םודקה
ת ימשה־תימחה החפשמה בורל תיסופיט איהש ,לעופה־תכרעמב טרפב) הזכ ישרש
, ונתחפשמל הרז ,הצובק שי .ימש־ימח דיחי ־ןיבק וניא תאז לכב (תוירוטסיה תופוקתב
ל עופה הב רשא ,הקווד תינמרגה הצובקה איהו ,ירוציע־שרוש־ינב םילעפ החתיפש
. יללכה יפוריא־ודוהה םגדכ אלו ** תימש־תימח הטיש יפל לעופ ,״קזח״ה ,ינרמשה
י רפ ןלוכ היתולוגס ;יהשלכ החפשמל עבטה חוכמ הקבד הניא הלוגס םוש :הרצקה
.תוחתפתהו תודלות
. שרושה ירוציע לש ,ירוקמה ,האיה םרפסמב ןויעל הריתי תובישח ןיא :תפסונ הרעה
ה שולש הפוכ ,תיסאלקה תיברעה יללכ לע ןעשנה ,םייניבה־ימימ לבוקמה קודקדה
ך רדב ("םירסח״ה) םייוקלה שרושה־יגוס תא שרפמו "םלש" שרוש לכ לע םירוציע
. דימת אל ךא ,םימעפל יתואיצמ אוה רבסהה .רחא וא הז "שלח" הגה לש ומלעיה
ם ישרש ,תישוכב ןפש לכ אלו ,תיבולבו תירצמב םג ומכ ,תומודקה תוימשה תופשב
ת א קידצהל לכונש ידכמ הברה םייוצמ השולשמ לודג וא ןטק םהירוציע רפסמש
־ וד" המיכסב םינימאמה םג שי םנמא .שארמ רזגנש רבדכ "תירוציעה־תלת" המיכסה
ת יערא התיה שרושה תינבת יכ המוד רבד לש ומוכיסב .תונוש תובחרהב ,"תירוציע
י עבט חרוכ ןיאו ;היגולאנאה ץחלב ,םימיה תצורמב הלבגוהו הנקות איה ;הליחתב
.ןירותסמ“ירוהריהל אשונ וכפה םדקה״ימי ףוסב דוע םא םג ,תוישרשה "תויתואה שלש״ב
ך פוה האצותכ .תינאדב fond —,תינמרגב Land—םיברה דגנכ ,דיחיב (״ץרא״) Land ןוגכ *
.ירוציע תויהל "שרוש״ה ןאכ

.ונלצא "םק ,םוק" ומכ לעופ ("אב ,אוב") come, came ,לשמל ,תילגנאב
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ם ייקודקידה םינימה ינש .םשו־םח תופשל םיפתושמה ,םיוות המכ דוע ריכזנ
ת  תפסותב םוקמ לכב טעמכ היה ידוסיה הבקנה־ןמיסו ,ןלוכב םייוצמ ("הבקנו רכז")
א יה הב רשא ,תיבולה הצובקב רשאמ ץוח—תמויס איהו ,(תיפוס "ה״ל םג תשלחנה)

ת ימש־־תימח הנוכת הנניא תאזכ "תוינימ־וד" :בוש ךא .תמודיקכ בורה־לע העיפומ
ס חי ןהל ןיאש תונושלב ,רוזיאה לש ומורדל תונוש תורוצב תמייק איה .תידוחיי

ת פש ןוגכ :קיבדמ סופיטמ תונושל ןהו ;דחוימב םשו־םח תחפשמל (יטינג) ידלות
. א .ז) "תויטולינ״ה תופשה ;תיברעמהו תיזכרמה ןאדוסב * (יגאלו׳פ ,הבלו׳פ) לופ
ת פש ןוגכ ,רתויב תימורדה ןתצובק ךותמ ,(ןוילעה סולינה ןגא לש ,"תוירואי״ה
. (רכו ,"תיטוטנקוה") חקירפא־םורדב אמאנ תופש וליפאו ז הקירפא־חרזמב יאסאמ
־ רבדממ ןאצומ לע ונדמע רבכש ,רקב־יעור לש תוקהבומ תורבחל םיכייתשמ ןהירבוד

ת יקודקידה תוינימהרד ןהל המק ילוא םשמו : (119 ׳ע ,אל ״תשק״ ׳ר) ימורטה הרחצ
.הלחנל

• םוגרתב לבא ; 19 ,וס והיעשי ,ך״נתב רכזומ אוהו ,הרהצה ןמ הארנכ אב ,ל ו פ ,הזה םעה •
"טופ״ל ,שבוש וא ,םשה ןקות ינוויה םיעבשה
ל ש תילאמרו׳פה ןימה־תרוצ תורמל ,הבקנ "םישנ" ׳רכז אוה "תובא" תירבעבש רוכזנ •*
־ תרוצב תובורק םיתעל אוה "רובש״ה יובירה ,תיברעב .יעבטה סחיה תא תורתוסה ,תומויסה
.דועו ,דועו .רכז־תומשל םג תיקודקיד הבקנ
 אוה "הירא״הש הדבועהו 5 "רבה־תויה תקלחמ״ל ־d תמויס הנשי תירברב יבינב ***

arya-d י דירשש רשפא 15.םייניבה־ימיב הקירפא־ןופצב םידוהיה ימכחל התיה העודי תירברבב
( רומח ,ריע) "רע" אוהש ,"דודע״ב לשמל ,וננושלב םג ורמתשה ,ד— רמולכ ,תאזכ תמויס
: —ע תמודיקב ,תוריעצ וא ,תוריעז תויחל םיחנומ־תקלחמ תמייק תוימש תופשב .ארפ
 ראותמה ,"רבכ—ע" אוה םיקנויב ןטקה .הברה דועו ,"שיבכע" ,"ברקע" ,"ןאצה־תודתשע"
" רופיצ" תירבעהו (ע תמודיקה םע) "רו׳פצע" תיברע ןיב הלבקהה .םתס רומוה ךותמ "ריבכ״כ
.תישרש הניא תאז ע יכ הארמ (תמודיק ילב)

" תיתח״ה התיה ,ונא־ונתחפשמ סופיטכ ,תויביטקל׳פה תונושלה ןיב ,רחא דצמ
ש פנ" לש ןימ :םינימ ינש תלעב (תירוקמה תח ןושלמ לידבהל) תיפוריא־־ודוהה
ת יפוריא־ודוהה החפשמה בורב הצופנה תוינימה־תלת דגנכ—"םמוד" לש ןימו "היח
.("ילארטיינ" אוה ,ינוניבו ,הבקנ ,רכז ןימ)
ר שק חינהל אופא רתומ .םייקודקד םינימ תורסח םלועבש תופשה רתי ,ללכ־ךרד
, (? ןיקוטסילפה ףוס ? ןיקולוהה תישאר) הירוטסיה ־םורט לש םיליפרעב ילוא ,והשלכ

ן ימ לש וז הרזומ הירוגיטאק החתפתה ןהב ןפודה־תואצוי תוחפשמה ידקומ ןיב
* ,*תואירבה ןיבש יעבטה ינימה לדבהל גשומה סחיתה אל הליחת ,םוקמ־לכמ .יקודקיד
ל ע רתי .(רכו םמודו יח ,אושנו אשונ ,הנטקהו הצרעה ןוגכ) םירחא םידוגינ אטיב אלא

 אצמנב ויה וב ,םדוק יגולו׳פרומ דבורמ יאדו תעבונ תימשה־תימחה תוינימה־וד ,ןכ

ן הילעש—םירשע דע רסירת—(classes) ״תוקלחמ״ל םימודה ,רתוי םיבורמ ״םינימ״
״ semi־) וטנאב־יצחו וטנאב תוחפשמ לש יביטאניטולגאה ינושלה הנבמה לכ ןעשנ
ת יבולו תימשב םג .תימינפה הקירפא לש הבור ינפ ־לע םויכ תוערתשמה ,(Bantu״
**(*דבלב םייח־ילעב יגוס לע ןאכ תועיבצמה) ולאכ "תוקלחמ" ידירש ורמתשנ
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י מורט־ינושל בצמ לע תוזמור ןה םלוא .ןהב ריכמ וניא לבוקמה ימשה קודקדהש

.רחואמה לכל ןיקולוהה תליחתמ הארנכ םייקה /׳קיבדמ"

 הדיחא וז .ף ו ג ה י י ו ב י כ תכרעמ איה ,ונתחפשמל תפתושמה ,תימורט הנוכת דוע

ה צובקל הצובקמ םימעפל םינתשמ םיישממה היביכר יכ ףא ,התישארמ ידמל איה

י וצמש המל ,םהיטרפמ המכב ,ןוימד םהב שי םג םאו ,והנשמל דחא שומיש־ גוסמ וא

ש ומישה היה םשו־םח תופשל ינייפאה רבדה לבא *.החפשמה תולובגל החמ םג

־ םצע םש) םיגוסה לכמ םילמל םיפרטצמה ףוג־יוניכ תודוסיב ,ונימב־דחוימה ,ףיקמה

־ םורט ימימ ורצונ וז ךרדב .(רכו סחי־תולמ ,תונושה ויתורוצל לעופה ,ראותו

י יוניכ) הלועפה אשונב קר אל לעופה תייטנ :רתויב תובכרומ תויטנ הירוטסיהה

ה לא לכ .דועו ,(ןינקה ייוניכ) םשה תייטנ ;(לועפה ייוניכ) אשומב םג םא יכ (להפה

ה יווה התחד ףוסבלו .םייקודקיד "רפסמ״ו "ןימ" יפל תויטנה םע בולישב וחתפתה

ת וחפשמבו תיפוריא־ודוהב הצופנה) "תיריבחת״ה הייטנה ינצינ תא וז תימש־תימח
" תוסהי״ב םיאטבתמה ,טפשמב רתוי םייללכה םילמה־יסחי לע תססבתמה ,(תורחא

ה יבלשב םג—טעומ רפסמב םג םא—ועיפוה םנמא ולאכ תוסחי .(casus = הסחי)

ת יסאלק תיברעב ,הזנורבה־תפוקתבש המודק תירבעב ,תידכאב) תימשה לש םיקיתעה

, הרהמ תולדלדימ ןהו ,ריבחתה לש ותונוילע תמועל ינשמ ראשיי ןדיקפת לבא ;(רכו

**.לילכ תומלענ וא

ה תוא לע םיססובמ ,םיברב ןושארהו ,דיחיב ינשהו ןושארה ףוגה תודוסי ,תיפוריא־ודוהב *
־ תימחב היוצמה— ego, tu, no-s תיניטאלב ומכ—(יסנא ,יניש ,יכיח רוציע) םירוציע־תרדיס
ן יב ףתושמ המ־רבד היה ,ןכ־םא .תירקמ תארנ הניא הלבקהה .(םינוש םינוגב ,נ ,ת ,כ) תימש
.ןיקוטסילפה ףוס ינפלמ ילוא—ןהלש תובכשה־תת ןיב וא ,תוחפשמה יתש
י פכ ,רכו maru- אלו ,״ךלמ־ןב״ mar-sham :ךמסנה םשב הסחיה רבכ הטמשנ תידכאב *•

א וב םע ,םוקמ־לכמ .תיתורפס תיברעב ןיידע גוהנכו ,המודק תיברעמ־תימשב דוע גוהנש
י מוחת לכב תורתוימ תוסחיה ושענ ,םחיה־תולמ יובירו םיפוג יפל הייטנה ,עובקה םילמה-רדס
.החפשמה

ל ע ישאר העבה־ילככ םילמה רדס טלתשה ויטפשמב :ימשה ־ימחה ריבחתל רשא

י לוא .החפשמה תונושל לכב םדקומ בלשב עריא הז רבדו ;םהשלכ הייטג־יסופד

י שפח םילמ־רדס הריתמה ,תיסופיט תיפוריא־ודוה ןיבל ןניב ידוסיה ינושה ךכב

־ תימחב .(תיסור ומכ וננמז־תב תינרמש הפשב םא ,תיניטאל ןוגכ הקיתע ןושלב םא)

.ריבחתה ידי ־לע ערכוה קודקידהו ,לבגומ הז שפוח היה דימת תימש

ו ז ךרדב בוקעלו ,םייריבחתה ןהיקוח יפ־לע החפשמה תוצובק תא ןיימל אופא רשפא

ם ג אוהש ,"תוכימס״ה רדסב תעגונה ,תחא המגודב ןאכ קפתסנ .היפנע תופעתסה רחא
ה נושארל הגהנ ,דבלב תישוכל טרפ ,החפשמה לכש עובקל בושח .וראתל םש ןיב רדסה

ל ודג" ,"תיב־רפס" :ךפיהל אלו) ״לודג תיב״ ,״רפס־תיב״ :תירבעה לש הרדס יפל

ת וחפל היהי ,ורקיעמ לכוסי אל םא ,הלאכ םיכופה םיפוריצ לש םעמשמ יכ—"תיב

ן תואב בורה־לע םג ןכו ,הקווד תישוכב ללכה אוה "ךפיה״ה םלוא .(ותוהמב הנוש

,הראמא ןושלב .תישוכה ןתבכיש־תתמ רתויב ועפשוהש תויפויתיא”תוימש תופש
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ת ריהב—"ךופה" רדסב) "שדח ביבא" .א .ז ,"הבבא־סידא" הכלממה תריב תארקנ ,לשמל
. ("שדח ביבא" םירמוא ונאש םוקמב "ביבא שדח" :ראותמה םשל םדוק ראותה
ר תיל דוגינב תימשה־תימחה לש יאקירפאה־חרזמ ףנעה דמוע ריבחתב םג :רמולכ
.היפנע
ה יתוצובקל ,החפשמה לש התדיל יכילהת תא ריהבהל םילוכי הז גוסמ םיקומע םילדבה
ם ייקה רדסה ,ןיגקה־ייוניכ יפל םשה תייטנב .הירוטסיהה־םורטמ דוע ,תונושה
א ובי ןכל .תוכימס לש רדס אוה (יאמצע דוסי םעפ היהש) ףוגה־ןמיסל םשה ןיב
ר דסל םאתהב ,ללכהךמ־אצוי ילב טעמכ ,תמויסכ םשו־םח תופשב ןינקה יוניכ
, תישוכה הצובקב םג (!העתפההרדברמל) ןידה הז .החפשמה בורב טלושה תוכימסה
, תישוכה חורל דג1נה רדס יפל רמולכ ,וז הייטנש רשפא .איה־הריבחת ןויגה דגנכ
ר תוי "ןוכנ" רדסל המצע תישוכב תומגוד םנמא שיו ;ץוחה ןמ הצובקל הסנכנ
ת ידכאה ,ןכ לע רתי .הקווד תמודיקב ,רמולכ—(ונינזאב "ךופה" רדס) ןינקה־ייוניכב
ת ונושמ תורוצ המכ ,לוכיבכ "תישוכ" הבכיש־תת וזיאמ השכר וא ,םרט־ימימ הרמש
*.םיימודיק ןינק־ייוניכ לש ולאכ

י נמיס תא תידכאה האיבמ ןאכ .("ךל ,יל") ya-shi, ka־shi ,(״ךתוא ,יתוא״) ya-ti, ka-ti ןוגכ *
.(ואגא) תישוכב ורמתשנ תומוד תועפות .ימודיק בצמב (ya- ka-) ףוגה
ו נקודקידב "םירכומ״ה העבשה ןמ רתוי םיבר םיניינב ,רחא וא הז ןמזב ,העדי תירבעה **
ת כרעמ ,תירברבל רשא .הקיתעה תיברעה ןמ תוחפ־אל תירבעה הרישע הז ןבומב .לבוקמה
17.אילפהל דע הב תכבוסמו תנווגמ לעופה יניינב

, ידמל ישפח ימשה־ימחה ריבחתה היה ,םודקה ןיקולוהב ילוא ,םימיה־רבכשב :יאדו
ע מטיהל ןדיתעש ,תופסותה ."םיטונ" רשאמ רתוי "םיקיבדמ" ויה ןושלה יסופדו

. ןמצע ינפב תולמכ ,םייולת־יתלב םייח זא ויח ,הייטנ־תולעב ,תונתשמ םילמ ךותב
א יהש תמודיקה תא המגודל לוטנ .ימשה־ימחה םוחתב תיתאוושה תודע שי ךכל םג
,לעפ—מ ,םוק—מ תלמסמה) "—מ" :החפשמה בורב תובושחהו תוצופנה תחא

1הסואהב .(רכו ,ליעפ—מ ו דועש דמעמ (mai־, ma-i) הלאכ תודוסיל שי 6
־ תבכישב ״—המ ,—ימ״ לש הז ודמעמ .ול םימאות םהש חנומה יבגל הצחמל ־יאמצע
. םשו־םח תחפשמב םעפ ררוש היהש ימורט בצממ דירש יאדו אוה תיסואהה לעה
. ישוכ אל ךא ,ימש־ירצמ־יבול ףתושמ ןינק איה "—מ" תמודיקש ןיינעמ ,בושו

.הז ןיעמ דיקפתב תומויס קר הנאובת תישוכב
ת ודחא הלגתמ (הסואהב לע־תבכיש ללוכ) בולו־םירצמ־םש לש תוצובקה ןיב
ם יניינב ןומיס :ןייפאמ דחא וק שיגדהל יד ןאכ .ל ע ו פ ה י נ י י נ ב ב םג תינושאר
־ ש—ולאה תונושלה לכב ןדיקפתב תוליבקמו ןרקיעמ תוהז ןהש ,תומודיק תרזעב
י כ ףא ;דועו "לעפנ" ,"לעפת" ,"לעפש" יניינבל ,רכו ־נ ,־ת ,(־ס ,־ש ,־ש .א.ז)
( םילילצ תופלחתה ללגב) ומצע שרושה ךותל םג ןתרידח ,ןחותיפ ,תומודיקה יפוריצ
*".ןהיתודלותב הפש־הפש ,הצובק־הצובק—תוינוגברב ונייטצה
בצמב קרו ־ךא הב תויוצמ ,םימוד םידיקפתב ,תופסות ןתוא :תישוכה תדמוע הז דגנכ
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ר זע־תולמ םעפ ויה ,לעופ־ןינבל ,ולא תופסותש תעדה לע לבקתמ ןאכ םג *.ימויס
ב כרומה יוטיבה לש ופוסב וא ושארב ובכרוה ןהו ;החפשמה םוחת לכב תויאמצע
ת דרפנה ןכרדב וכלה תוישוכה תופמהש המוד ןכל ,תטלשה ריבחתה ־ךרדל םאתהב
ר חואי אל ,רמולכ—ימשה־ירצמה־יבולה ףנעה לצפתי םרטב דוע (דבלב תימויסה)
.םודקה ןיקולוהה ףוסמ

ר תיב וא "ליעפה״ה .("דיבעהל") shakei-si ,(״דובעל״) shake! 18: תילאמוסב ,לשמל *
."ש־לעפ" םגד יפל רמולכ ,תמויסב הנבנ ,"לעפש״ה קויד
: רבע־ןמז יכדצל וליפא הרוהט־תימודיק איה הייטנה ,(״אובל״) zo לעופב לשמל 19,הסואהב •*

ya-zo (אב אוה), z0־ta (האב איה)—אובת ,אובי" :ונלש ימודיקה "דיתע״ל המודב ,רמולכ" .
ת ורוצ ז (ואב [ןה] םה) sun-zo :םיברה רואיתל וליפא ,םיימודיק םה םינומיסה לכש אלא
.ללכ תויוצמ ןניא ,תירבעב "הנאובת ,ואובי" ןוגכ ,תוברועמ

־ רישעו חתופמה קלחה אוה לעופה ,ונתחפשמב דחוימבו ,תובורמ ןושל־תוחפשמב
, תימשה-תיבולה טרפבו ,תימשה־תימחה .תיגולו׳פרומה תכרעמה לכב רתויב תורוצה
ן כל .לשמל ,ראות־תומשב תטעממ איה הז תמועלו ,"םיילעפ" העבה־ילכ הפידעמ
ה תע ןייענ .יתאוושה־ינשלב רוזחישל רתויב ליעי יעצמא אוה לעופה חותינ
.ורפסמ ,ונימ ,ופוגל—אשונה ייוניכ יפל ל ע ו פ ה ת י י ט נ ב
, ונלש "רבע״ב ומכ) דבלב ת י מ ו י ם איה הלוכ החפשמל תפתושמה הייטנה-תטיש
־ ךרד הריכמ תירצמה ןיא ,ןיוצש יפכ .(ךמסנ רוקמ .א.ז ,לעופה־םשב וא ,יוויצב וא
— תוימויס ןהו ,ולשמ הייטנו ןיגב יכרדב ולוכ ךלוה ישוכה לעופהו ;תרחא הייטנ
ה רצונ תיבולבו תימשב םג .הקווד קפוסמ ישוכה םאצומש רזע־ילעפ תצק איצוהל
ו ניא אוה ףאו ;הל ביריכ ימודיק שודיח עיפוי םרטב—תימויס הייטנ התוא
ל כ אל םגו ,תמייק תימויס תכרעמל ופסותה תומודיק :ברועמ אלא רוהטו ידוחיי

ה רוהט ,תידוחיי־תימודיק הייטנ תררוש הסואהב קר .ולטבתנ תוימויסה תויטנה
י ברעמדקומלע העיבצמ איהשכ ,תפלאמ הדבועה **.תומויס םוש ילב ,םיטולחל
ה זכ לעופ לש ורצויה ןמז תא עובקל ןיא םלוא .תומודיקב יוטנה לעופה תווהתהל
ע גמב הדמע יאדוובש ,תירצמה ירהש ,(ןוכיתה ןיקולוהה ינפל אל) ידמ קוחר רבעב
ם וש תאז לכב הב רמשנ אל ,היתודלותב ימורטה בלשה ןמ לחה םשו־בול יבינ םע
ה ייטנש ,םתסה־ןמ ,ךכל הביסה .הז עגממ האצותכ תימודיק לעופ־תייטנל דירש
ק חורמ זוחמב הדלונו המצע תימשה־תיבולה ךותב סחיב־רחואמ בלשב החתפתה וז
V ףלאב ילוא לח לעופה תייטנב ימודיקה שודיחהש אופא רעשל רשפא .רואיה ןמ -.1 ,
. ידמל תיברעמ "בול״ב םינפ־לכ־לע ,היסינות יפוחל רגהא תמר ןיבש ץרא-לבחב
י דוסי ןינעב הליחת לצפתה—םש־םירצמ־בול—ימורטה ףנעה יכ ןייצל רתויב בושח
: איהו ,(עיתפהל היושעה) תרחא הקולח יפל אלא דרפנב וללה תוצובקה יפל אל הז

ם שו "בול הקלחמה תופש ,רבד לש ותימאל .ןאכמ תימש־תיבול ,ןאכמ תירצמ
.(!שוכ ןכש לכ אל) םירצמ ךרדכ אלש ,תוליבקמ םיכרדב בר ןמז דוע וכלה
ת ימויסה לעופה ־תייטנ לש התוחתפתה הבר הדימב הבכעתנ תיבולב ןה תידכאב ןה
םיבצמ רואיתב תידכאב המצמטצה הרוהטה תימויסה הטישה .ימודיקה שודיחה תמחמ
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י פ-לע "וינמז" לכ יכרצל יוטנ ודבל לעופה .תולועפ תעבהב רשאמ רתוי תולוגסו

י כ ריעהל םוקמה ןאכו .(ונלש דיתעב ומכ ,ברועמ ימויס״ימודיק .א .ז) ימודיק םגד

ל ש "םיטקפסא" וא "םינפ" אלא םניא ,םינמזה־ייומד רמולכ ,וללה םיקיתעה םינמזה

ק ר םיפפוח םהו ;(רכו "רמגומ־יתלב" ,״רמגומ״ טקפסא) ךילהת לש וא הלועפ

ל ש ותייטנ ,אופא ,תידכאב .תיניטאלמ םיעפשומה ,םיינרדומה ןמזה יגשומ תא םקלחב

ת ירבעו תימרא ,תיברעב ודבל דיתעה ךרדכ םהינש—דיתע־יומד לש וזכ רבע־יומד

ם הש ,בצמו הלוגס ילעפ קר :רתי־תופירחב ילואו ,תירברבב ןידה אוהו *.השדח

ם ילעפה ראש לכ **.רוהט ימויס ןפואב ם ג רחא וא הז בינב םייוטנ ,ידמל םיטעומ

. "םינפ״ה וא ןמזה תורוצ לכל ,תברועמ־תימודיק הטיש יפל םיגהונ םיירברבה

ם ג םאו,(לבבו~רושאל וא) דכאל ץוחמ ףא המודקה־תימשב תרייטצמ המוד הנומת

ה פיסוה ,היתונבו תידכאל טרפ תוימשה תופשה לכב .א .ז ,ןאכ :הרומח תוגייתסהב

 התבירי תא ,רתוי וא תוחפ ,ןזאל החילצהש דע ,הרוהטה־תימויסה הייטנה םג חתפתהל

ת ופשב ןכו ,יארקמה ןונגסב וליפאו ,המודקה תירבעב םנמא .תברועמה־תימודיקה

- ינפ ינוג וא ,ןמז־תורוצ שלש השעמל תומייק ,ןהיתואצויבו תוקיתעה שבחו־אבש

ת ורוצ לש םייקודקידה ןהישומיש המ ןאכ ונל בושח הז ןיא .םיתש אלו ,לעופה

ן ה םיתש תורוצה שלשמ יכ ןייצל בושח לבא ;תעל תעמו בינל בינמ םינתשמה ,ולא

ה קיטינו׳פ ילגרה ואב אלש הדימב—תיסאלקה תירבעב .תימויס תחאו תוימודיק

ם ינש םהמ ,לעופה־ינפ תשולש לכ לע ןיידע םידיפקמ—עונמלו רותסל תרחואמ

, םיינרמש השעמל םהש ,לוכיבכ "םילשחנ״ה םילעפב רתויב טלוב הז רבד .םיימודיק

y :דיחי רכז ישילש ףוג ,לק־ןינבב ,לשמל) .״הלג״ וא ״רוג״ ןוגכ a g fir / yagor —

gar ; ליעפהבו: h ig la— yagle I  yagel). בש וללה תוימודיקה הייטנה־תורוצ יתש

ו נקודקיד םנמא .תוידכא־תויבולה ןהיתויחא םע ןרקיעמ תוהדזמ תיתפומ תירבע

ם הינוגב האלמ הנבה ונל ןיא םויכש דע ,הלאכ םימזיא׳כראב ךבתסה לבוקמה

.ך״נתה תרגסמב אל ףא ,םינידעה

" םלש" שרושמ—רבע ינמזל רתוי המיאתמה—"רמגומ״ה תרוצ היהת ,"לק" ןיבבב ,תידכאב *
ז  ("סורפיו ,סורפתו ,םורפאו" .א .ז) a־prus, ta-prus, i-prus :םרפ ןוגכ (םירוציע 3 לעב)
, ("םורסא" וא "םרופ ינא״)a-par(r)is :איה—דיתעו הווה העיבמה—"תרמגומ-אל״ה הרוצה וליאו
2/וכו - אל״ה i-kun, ״רמגומ״ה היהי ,ן ו כ ןוגכ (םירוציע 2 לעב ,השעמל) ״רסח״ שרושמ 0
ך ופצ) תיליבאקב ומכ ,ןמזמ העודי תירברבל תידכא ןיב הלא לכב הלבקהה i-kan ״רמגומ
2.("רחוב והירה") iferren דגנכ (״רחביו״) yefren (תירי׳גלא 1

m eiiui-et ,(ןיבלה) meiiui :(״ןבל היה ,ןבלה״) imiui (תיליבאק) הלוגסה־לעופב לשמל **
2.דבלב הז ןמזב ,תומודיק םוש ילב /וכו (הניבלה) 2

ת צובקל דוגינב םידמוע ,ס״הפל ןורחאה ףלאב לחה ,רתוי םיריעצה תימשה יבינ

ל עופה־תייטנ תורוצבש םיימינפה םילדבהה םהב ולטבש יפל ,תמדוקה םשרדמל

. תיברעה םוחתב ןכו ,תרחואמה־תירבעהו תימראה םוחתב לח הז לוטיב .תוימודיקה

ה שענ ןוזיאהו ,דבלב דחא ידוסי םגד ידכ תימודיקה הייטנה המצמטצה הלא לכב

ןיא ךכב םג .תומודיק־ברועמ "דיתע" ןיבל תומויסבש "רבע" ןיב—טלחהב קהבומ
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ך רדה שארב הקווד תאצמנ (לילצתו קודקיד יוות הברהב התונרמש לכ םע) תיברעה
— תוחתפתהה ףוסל סחיב־הבורק איה אלא ,הדבלב תימשה ףא וא ,תימשה־תימחה

.השדחה תירבעהו ,תימראה ןכ הומכו

תוימשה־תוימחה תופשה ידקומו ,תימשה "הסירע״ה תיעכ .4
ן יאש ףא—הכ דע םונאבהש םייללכה םימשרה טעמב קפתסנ ,רמאמה תולבגה ינפמ
 רויצ תא םילשהלו ןווגל לכונ םתרזעבש ,רתוי םיטרופמ חותינו ןויע יעצמאב רוסחמ
ם לוא .םינושארה ןחידקומ תא תולגל םג ,םשורכח תופש לש תירוטסיהה הפמה
ם יגוחב ןיידע תולבוקמה ,תולפת תונומא המכמ הליחת קחרתהל בייחמ הז דיקפת

.םיבחרנ
ם ג איה ;חונ לש ורוכב ־ונב םע טררא ירהמ הדרי אל (הכותב תירבעהו) ״תימש״ה
ו ללה תודגאה .לובמה רחאל לבב־לדגמ סרהיהב ,רענש־תעקבמ הצופנ־הטשפתה אל
ה יעבל תוסחיתמ ןה ןיא ;םלועה תומוא ןיבש דוריפל יגולותימ רבסה תתל תוסנמ
ה אמל דע הפוריא יליכשמו ,םירחואמ םינשרפ םא ףא—תונושלה אצומ לש תיעדמה
ם הירוהריה .םהלשמ תוינשלב תוירואית יכרצל הארשה הלא םיסותימב ושקיב ,19־ה
2־ה האמה לש תוילגתה רחאל בר ךרע םהל ןיא , תינמראה המרהש םיעדוי ונא םויכ .0
ה צובקה תולובגל ץוחמ הירוטסיהה רחשמ דוע התיה ,תרפהו לקדיחה תורהנ ישארב
, הגרדהב קר םיימש םיבינ ורדח ןותחתהו ןוכיתה םיירהגה־ןגאל וליפאו ;תימשה
ם הל תורזה ,תוימוקמה תופשה תא וחידה אל בר ןמזו ,הזנורבה תפוקת תישארמ
ג וסמ תופשה תא ,תירמושה לע ףסונ ,ןאכ ריכזהל שי הלא ךותב .תורז־תילכת
סובמו ,קיבדמ סופיטמ ןלוכ—הינמרא דצמש י ר ו ׳ח גוסמו ןאריא דצמש י מ א ל י א
*.םיימויס תודוסי תקבדה לע ןרקיעב תוס
ך ותב,19~ה האמה התואב וחתיפ םהינימל םייפוריא םיטסיברעו םיגולוטימס ,םנמא
ת ורוסמ וא ארקמ־תודגא לע תנעשנ הניאש תרחא הירואית םג ,תוירואית ראש
, תוימשה תונושלהש תנעוט וז הירואית .ןתוא תתוועמ איה ןכ םא אלא ,ןהשלכ תוקיתע
ה דיחיו־תחא הסירעמ ,לג רחא לג ,ןלוכ ואצי ,יוודב סופיטמ םידוונה ןהירבוד םע דחי

:רתויב רחואמ אוהו ,םידקת־וניאש־םידקת לע תכמתסמ הפקשהה .ברע־רבדמבש

, אל "תשק" ׳ר ,םרפ־ץרפמל ןופצמ תוברתה תליחתב תירמושה דגנכ "תימאליא״ה דמעמל "
ו ליפא ,תידכאב Khurru ,תירצמב ורא׳ח ,תירגוא יבתכב יר׳ח) ם י י ר ו ׳ח ל רשא .132,130 ׳ע
-Khurii ־ םירצמה "ירוח״הו "רוח" ינב םע םלבלבל רוסא :(םתריב "שותח״ב םיתחה יבתכב

־ תומר לבחב תיסיסב היסולכוא ויה ם י י ר ו ׳ח ה .(123—122 ׳ע ,אל ״תשק״ םג ׳ר) 23.םינענכה
ם תפש .הינמראו ןתסידרוכ לכב .א .ז ,יזכרמה םיירהנה־ןגא לש וחרזמ־ןופצו ונופצמ םירהו

ע צמא ינפל דוע .לזרבה ימיב תיפוריא־ודוה־םורטה הינמראבש טרדא־תכלממ תפשל הבורק
ר ובח־רהנ ןגא לא (רז אצוממ) םיירא םיליצא־תבכיש תגהנהב ,םיירו׳חה ושלפ 11־ה ףלאה
ת כלממ) ימואלניב הדימ־הנקב המצעמ לש דמעמ םהל ונק המךמזל .הברעמ רהנה־רבעמו
ת רבודה היסולכואב לילכ ועמטנ םימיה תוברב לבא ן (ןוילעה םיירהנה־רושימב י נ א ת י מ
" ידיאונמרא" הנוכמהו היסא־תמדיקב יוצמה יגולופורתנאה סופיטהש רשפא .תימראו תינענכ
.םיירו׳חה ןמ הבורמ הדימב אב
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י פיטמ .םאלסאה םוק ימיבו ,םאלסאה ינפל םינש ףלאכ ךשמ םיברעה תוטשפתה
ד וע למג־יבכור םידדונ ויה "םש־ינב״ש קר אל םיחינמ הזה ינרדומה סותימה
־ רבדמ :תוחפ־אל תיתורירש איהו ,הרעשה דוע םיפיסומ םה אלא םתויה תישארמ
, רמולכ) תימשה הריגהה ילגו ;םיסולכוא-תברו הירופ ץרא םעפ היה ,םתעדל ,ברע
א ל יכ ףא—רבדמה תושביתהו ימילקא יוניש תובקעב ואב (תרעושמה־תיברעה
, לשמל ,םתומדל היה רשפאש םיירוטסיה־םורט םידירש םוש יאה־יצח בלב ולגתנ
.הרחצ־רבדמבש תוילגתל
ם ניא ןרותיאו ןדעומ תעיבק לבא ;תוימילקא תורומת ולח םנמאש םויכ עודי :בושו
ר צונש יפרגומידה ץחלה ."תיברעה הסירע״ה לש החנהל שורדה תא ללכ םימלוה
ת יסחי תוכימסבו ןיקולוהל םינוש םיבלשב—הקירפא־ןופצב ,הרחצב שגרוה "רבדמ״ב
ן יא ךא । (םימדוקה ונירמאמ ׳ר) םייגולורואטמה תוערואמה לש יטנלטאה דקומל
( Renan) ןאנירכ םירפוס .רבכמ היסולכוא־תלדו החיחצה ,ברעב הזכ ץחלל םינמיס
: תיפרגואיגה הריזה תריחבב םתסה־ןמ ועט ינמרגה (Winckler) רלקניוו יתפרצה
ר שא .יברעה־ימשה הזחמה תאלעהל םימיאתמ םניא םהל ורחב רשא רבדמהו תשביה
ר חואמ בלשב תיוב הז ירה ,(המודמה תימשה הלכלכה תבצינ ותשבד לעו) למגל
ם יימורטה ־םיימשה .לזרבה־תפוקתמ לחה קר הביכרל לצונו הזנורבה תפוקתב ידמל
ו ב ,ןורחאה ןוקיתל רשאו .םיוודבה תמגודכ אל יאדוובו ,שממ םידוונ תויהל ולכי אל
a ss־) ״םירומח־תודוונ״ רבדב ףסונה רופישה ,רמולכ—הירואיתה תא ״ליצהל״ וסינ

nomadism, דבלב ךויח תולעהל יושע הז ירה—(טיירבלוא לש ותסריגכ.
ל חה—תרפה־קמעמ םירשימב ונל תרכומה ,רתויב הקיתעה "תימש״הש םג רורב
, םורדה ןמ אלו "ירומא״ה ברעמה דצמ הסנכוה—ילבבה בינב רומגו דכאו ירמ יבינמ
י נפמ הארנכ ;דכאו רמוש תודועתב םיברעלו ברעל רכז לכ ןיא םג .ברע־תאפמ
ם ילמג־תוחרוא ויה אלו ,קיר טעמכ וא ,קיר ללח היה ןיידע יאה ־יצחב םמושה קלחהש

.וב וצחיש
ת יפוריאה הקיטנאמורה תורוקב אוה הל יוארה המוקמו ,הלוספ הירואיתה :םוכיסב
, המע סמלפתהל םעט היה אל םג .וננמז־תב תיעדמה תרוקבב אלו תמדוקה האמה ןמ
.יטילופ הלומעת ־רישכמ וז הידב םייתניב הכפה אלול

ן בומב וליפא תועמשמ םצעב הל ןיא תימשה "הסירע״ה תלאש :רחא רושימב
ת ימש החפשמ םושל םויק ןיא יכ ררבתה זאמ קרפה ןמ דרתש היה ןידה ןמו ,ינשלבה
ם שו־םח תחפשמ .תוימש־תוימח תופש לש לולכמב ימש ףנע קר שי אלא המצעלשכ
ת גשמ דוע םירקוחה יבוט וסרג ךכ .ברע יאה ־יצחב הסירע הל אוצמל ןיאש יאדו וז

ם יטסיברעה לודג היהש ,לשמל ,(Theodor Noldecke) הקידלונ .בוריקב 1900
ה תיצחמב רמולכ ,הקירפאב הלוכ החפשמה תסירעש ינויגה חרואב חיגה ,םינמרגה
ל לכ ןיאש רשפא יכ—הריתי ילוא ,הטשפה וז םג לבא 24.תאז תשבי לש תינופצה
, התוא םילילכמ ונאש תורוקמה־תברו תבכרומה תואיצמל דיחי יפרגואיג זכרמ
."םשו־םח תחפשמ" גשומב ,ידמל טשפומ חרואב
תופש לע ןאכ רבדל אלש) םשו־בול תקלחמ יכ םנמא יולג ,תודבועה חותינ רואל
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ח שמה תודוסיב רמולכ ,ןושארה האצומב תינוכיתמי־תיאקירפא איה (שוכו םירצמ
י בינ ,תאז םעו .דחוימב תוימשה תונושלה ינפ תא םג ובציעש םימרוגבו ,הל םיפת
־ ץראב אלא ודלונ הקירפאב אל—םכותב תירבעהו—תינופצה איה ,המודקה־תימשה

.םדקה
ג וסמ ,תימורדה הצובקה־תת יבינ רמולכ ,תוחפ םיקיתעה םיימשה םיבינל רשא
 ךומסב וא ןמית יא־יצחב הליחת ווהתה ,וללה קרו ,וללה :תיברעה גוסמו שבחו־אבש
.שממ "ברע" איה ,ירבדמה וקלחב הרצונ דבלב תיברעהו ; יאה־יצחל
.יסחי ןוחטבב תאצל רשפא ןהמו ,םודק־טפשממ תויקנה תוחנה ןה ולא

תירוטסיהה תירבעה הפשל דע ימש־יכול בלשמ .5
. הלש היבינכ ,ונצרא תניחבמ ןושלה תודלות לש תמכסמ הריקסל רובענ התעו
. (לעה־תבכיש) םתוא תנייפאמה הבכישה יפל ,"םיימש־םייבול״כ םרידגהל היהי ןוכנ
ך ותמ ,הינפל דועו ,הירוטסיהה רחשב ורצונ ,ינייפאה םסופדב ,אופא ,הלא םיבינ

 יביתנב ןה ,םיפוחה ךרואל ןה ,השביה יכרדב ןה—הקירפאךופצמ תואבה תועפשה
א ל—ברע־רבדמו רענשל ןענכ־ףוח ןיבש ץראה—םיה־תמדיקב יכ רמול ןיא ךא .םיה
ת ירוטסיה־םורט היסולכואב םישרשומה ןושל־תודוסי םג "תימש״ה ךותב וטלקנ

.תמדוק
ר חא רשקהב .התדיל םצעמ איה תברועמו ־תבכרומ וז תימש ירה רבד לש ותימאל
י מש־ימח אצוממ םניאש ,לוכיבכ־םיימש ,םיינושאר תוברת ־יחנומ ונרכזה
ו לגלגתה אלא ,("רגנ ,רכיא") םרוקמב םיימש־םיימח םניאש וא ,("רוש" ןוגכ) ידוחיי

רהל רשפא .םיראותמה םיגשומהו םיצפחה םע דחי ,ירוטסיהה־םורט היסא־ברעממ
ה למה ומכ—רתויב םינושה םלועה ינולימל םירדוחה םירבדב םג ,ולאכ תומגודב תוב

.תירוטסיהה־םורט הינמרא תמרמ הארנכ הטשפתנש ,"ןיי"
ד כאב .םדקה־ץראב םיימשה ־םורט םידברה םיפקתשמ םילמה־רצואב קר אל ךא
, תידכאמ "תוימש־תוימח" תוינורג תטמשה) ל י ל צ ת ב םג ירמושה דבורה שגרומ
ף וחה תא ,הליחתב ,איצוהל ךא—ןונבלה ללוכ) ןענכל רשא .(םינושארה היבלש ןמל
ה קיטינו׳פ התוא לע תרחא הבכיש־תת העיפשה ןאכ ,(הנמא־רה תאפל ינופצה
ת ריגס אוה הל ינייפא רבד .םש־תופש ראשמ וננושל הקחרתה הללגבש תדחוימ

 ךא) הזנורבה תפוקתמ דוע—תימורדדרינענכב 6 תכפוהה ,a הלודגה תימשה העונתה
־ יני׳פ") תרחואמ־תינודיצב (1 הגהל רובעל הטונ איהו .(!ינופצה תירגוא בינב ןכ אל
ל ע םג ומתוח עיבטה—י לוכיבכ "יזנכשא"־ידוהי—הזכ אטבמ .("תינופ" ללוכ ,"תיק
ע ודי המוד ךילהת .םידוהי יפב םא םירצונ יפב םא ,תימראה לש ם י י ב ר ע מ ה היבינ
. םשו־םח לש םירחא םימוחתב יוצמ וניא ךא—־2s תינוערפה ־תירצמה תורוקב ונל
ם ינפ־לכ־לע ;דאמ המודק הבכישמ םיעבונ לילצתב הלאכ הייטס ילגרהש רשפא
.תימש־תיבולמ אל םאצומו ,ץוחבמ םיאבומ אלו םה םיימוקמ

י טינו׳פ ות .הקיטינו׳פ ינינעב םג ,עירכמה היהש אוה םי־רבעמ עבטמה ,תאז םעו
תוימש תופשל תילכתב רזו (תימראכ תירבעכ) "תיברעמה־תימש״ל יסופיטה ,בושח
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י בגל םיוסמ בצמב ,םידחא םירוציע יוגיהב ןויפר :"ת״פכ־ד״גב" אוה ,יברע סופדמ

ן גאל ביבסמ היוצמ איה לבא ;רקיע לכ תימש־תימח הלוגס תאז ןיא .יהשלכ העונת

וטסיה תופשל השוריב רבועה ןשונ-ןשי לגרהכ ,םייטנלטאה םיפוחבו * ןוכיתה םיה

 יהירה ,והשמ הריכזמ איה םא ,וז הנוכת לש רותיאה־תפמ .וזל וז תורזה תויר

ר רוש תיבולב םג .םינושארה םינמלודה לש הצופתה־תפמל לודגה הקלחב המוד

י רה ןיבש תירברבה יבינב קר אלא ,הלוכ הצובקה לכב אל ךא - הל^מ "ת״פכ ד״גב"

׳ ע ,אל "תשק" ׳ר) .יאקירפא־ןופצ םינמלוד זוחמב ,אופא ,בוש »ףוחל סלטאה

. )128—129

ם ירוציעה םיגהונ וב :הילטיא לכב ראופמה בינה ,הנאקסוט־בינ איה תמסרופמ המגוד •
k, t, d 2,םייתפומ־םיירבע "תפכ־דגב" יניד יפל קוידב ח חושל ןמדזהש ירבע שיא לכל עודיכ 6

.תיקסורטיאל םדוק הארנכ אלא ,יניטל־םורט קר אל אוה לגרהה •(Siena) לשמל אנייס ינב םע
ר מתשה ׳וכו 1eg/1akh דוסיהו »תירוקמ-תיתחב םג םיברה תא תנייצמ ״־ל״ תמודיקה **
ן אכ .םהיניעב ,םתס "םדא־ינב" ויה "םיגיליל" ,ןכבו ."רבג ,שיא" :םודקה ועמשמב זאקווקב
ר צבמכ 3000־ב דוע הדסונש (A־1a-1akh ,׳חללא) ריעה ךללא יוניכל שוריפה ,המודמכ ,ןומט
י לגרלש קומע ךלפב ,הטלתשה םהילעש ,םיניועה "םיגיליל״ל זמור המשו ,םיתח־ךלפב םש־ינב
ק יבדמ־ימודיק אוה ןהב םודקה דבורהש םירובס זאקווק תונושלל םייטיבוס םיחמומ .הנמא־רה
ת א רתוי הריכזמ ,קיבדמ־ימויס ןוויכב ,תרחואמה תוחתפתהה וליאו ,תירוקמ תיתחל סחיתמו

.(׳וכר תירו׳ח ,טררא ןושל) הינמראבש תויפוריא־ודוה־םורטה תופשה יכילהת

— רבד לש ופוסב תועבוקה ןהו—ריבחתו קודקיד תורוצל ,ה י ג ו ל ו ׳פ ר ו מל רשא

 קהבומ הכ ימודיק יפוא לעב אוה הפשה־הנבמ וב רשא ,יבולה גוסהש ןייצל ןיינעמ

ס ופיטמ תונוש תוחפשמל הז ןינעב יפוא־ףתרש היה ,(תידכאבמ וליפא רתוי דוע)

ק ר אל רמולכ ;וחרזמ־ןופצל םג יבולה םוחתה לש ומורדל םג תוצופנה ,קיבדמ

אנאבו יאיגיאה ןגאב םג אלא (קיבדמ־ימודיק וטנאב סופיטמ תופש) הקירפא בלב

- leg־) ״םיגיליל״ה תפשכ התיה תירוקמה תח־ןושל .זאקוואק ירהל דע הילוט
Lc)**—ל שו הייאו ןווי לש הירוטסיהה־םורט ידילי תא םהב ואר םינוויה רשא םה

ד וגינב—םיימודיק תודוסי תקבדהב הנייטצה ,"תיגיליל״כ ,וז תיתחו ;הנטקה־היסא

ה קירפא לש ןכו ,םייחרזמה רהנה־ירבע ,הינמרא ,ןאריא לש תונושארה תופשל טלחומ

( 132, 137 ע״ע ,אל ״תשק״ ׳ר) ונדמל רבכ .(רכו תוירואי ,תוישוכ) תיחרזמה־ןופצ
i־n ףלאב םדקה־ץראל ושלפ תח־ינבו לבות־ינב ןוגכ םיילוטאנא םימעש v; ם הימוד

ם רטב דוע ,קיבדמ״ימודיק סופיטמ ויה יאדו םהיבינ .םהינפל םג הארנכ ורדח

.תויטנ־תלעב ךא ,ידמל תימודיק הפש איה—תימש רבדל הלא םישלופ ולגרתי

ד ׳פררמ םגד תצפהל ותמדק־םדקמ אופא היה חונ ןוכיתה־םיהרדרזמב ינושלה עקרה

- תצובק יפבו ,דחא לגב האבוה וזכ ןושל יכ רעשל ןיאו ;ימשה־יבולה הז ןוגכ יגול

" םילג" וא ,םידבר השולשב יכ חיגהל ונא םיאשר ןוימה ךרוצל .דבלב תחא םיטבש

.וננושל תומד תא ובציעש םיבינה םתוא החרזמ וצופנ ,םיישאר
, תומודיקב לעופה ןינב ןוגכ ,םש־םירצמ־בול ףנעל תופתושמ תולוגס (1

עיגה וז הצפהב "ןושאר לג" יכ רעשל רתומ .םודקה ןיקולוהב דוע ילוא וצופנ
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v ףלאה ןמ רחואי אל ןענכל i r n. ר תוס וניא יגולואיכראה אצמימה ,םיגפ־לכ־לע
.(117 ,ע ,אל ״תשק״ ׳ר) וז הרעשה
, ¥־ה ףלאב—םירצמ־תפשל סחיב—הלדבתה תימשה־ת יבו ל ה הקלחמה (2
ו עבקל יוארש דעומה הז ילוא .תימודיקה לעופה־תייטנ ןוגכ דוסי־יוותב ,הארנכ
ו יה הצפהה יביתנ .תאזה הקלחמה יבינמ םיבינ לש תיחרזמה תוטשפתהה תליחתל
. ןונבלל ס1ר1ת ירה ןיב היסא־תמדיק לש היפוח ןוויכב ,רתוי םיינופצו םיימי םעפה
־ זכרמכ הלעפ (130 ׳ע ,אל ״תשק״ ׳ר) "תימדק״ה תיגולואיכראה תוברתהש רשפא
ן יב ויה ,(127 ׳ע ,םש) ינוכיתמיה ,"ילאידראק״ה יגולואיכראה גוסה ינבו ,הכישמ
.ונצראל זא ורדחוהש תוינושלה תונוכתה יאשונ
לגתהב תוחפל ,תימש הצובק דרפנב תמייק ,רחואמה לכל ,ךרעל 3000 זאמ (3
ו א) יחרזמה גוסה יבינ ןיב דוריפה ליחתמ זא רבכו .םדקה־ץראב ,תינופצה התומ
א יה ,תיברעמה תימשה ןיבל ,ןוכיתה תרפה־קמעב תידכאה יבא ,(יחרזמ־ןופצ
.המי רהנה־רבעב ,תירבעל םא
ד עו ¥1רד ףלאה םות ינפלמ .הקירפא־ןופצל רשקה קתינ אל ןיידע ןכ־יפ־לע־ףאו
ם הב רשא *(תושדח םילמ לע רבדל אלש) הרוצ־ישודיח תימשב ועיפוה 111־ה ףוסל
י פנא רוציעב םיברה ־םש תמויס ,לשמל .םשה תייטנב טרפב ,יבולה אוביה םג רכינ
ם וחתב רתויב ףיקמ השומיש ךא ;תירצמב אל ףא תידכאב ללכ העודי הניא (ם־ ,ן־)
ת ופשה לכל רדוח וניא םנמאש ,ףסונ יגולו׳פרומ דבור ךותב האב םשמ **.יבולה
י פל) ן־ב םג ם־ב םג תיפנאה םיברה־תרוצ הלבקתנ תיברעמה־תימשב .תוימשה
ת ייטנ תא ןהל ונק תירושאהו תילבבה :םיירהנ יבינל ידמל רחואמב הרסמנו (םיבינ

a־) ן־ב םיברה־םש nןורחאה "ירומא״ה השילפה־לגב ,האלהו 2000 תנשמ (־.
ם ישודיח ןיא בושו ,םיטולחל ישארה תועפשהה ־ןוויכ ךפהנ 111־ה ףלאה ףוס ינפל
־ יחנומ ןכו ,איה־הנולימ תא תינענכה ןושלה הציפמ 11־ה ףלאב .תימשב "םייבול"
ת ירבעה יבינ 27.ןוכיתה םיה לש יחרזמה ןגאל ביבסמ ,םיידכא־םיירמוש תוברת
ה חימצ רבכ איה וז לבא—היגולו׳פרומב םג ,םהל שורדה תא ,ןבומכ ,שדחל םיפיסומ
" לעופ״ב ומכ) םיימינפ העונת ־ייוניש תועצמאב ,ליבסה יניינבב ןוגכ—ירמגל תימוקמ
; ולאכ תורוצ וריכה אל ,התוללכב תימש־תימחו ,תיבול־תימש ,תידכא .(״לעפוה״ו
.הזה "יברעמה־ימשה" שודיחה תא לבקל ויה תודיתע תיברעה םג תימראה םג לבא

ד חי המודקה תינענכל רדחש חנומ ונרכזה (127 ׳ע ףוסב הרעה ,אל ״תשק״) רחא רשקהב ״
א  לש תומגוד הברה שי .("היבא" .a-naw) ״ונא״ איהו ,תיבולה רכזה-סש־תמודיק םע
.("עבצא" לש הרקמב ומכ) םתס תויטינו׳פ תובחרהכ ןריבסהל ןיאש תאזכ תימודיק
־ מ תמויס דגנכ ."תויצוביק" יגשומל רקיעב תשמשמ -im תמויס ,ירברבה םוחתב •*
(an, -en, -in־) תרחא הבקנ תמויס םע ףוריצב וא ,הבקנ ןימב םג ,שפפ םיבר תנייצמה .
. תוזוחמו םיטבש ייוניכב ,ודוסיב "םיבר" אוהש ,(־t־n) ךת-״ בכרהה יוצמ תימודט־תיבולב
׳ שה .ירביאה יאה־יצחל טרפבו ,יפוריאה ברעמה־הצקל הקירפא־ןופצמ ץופנ אוה
.(Lusi/an-ia־ו Mauri-fan-ia *כ תומש
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ר דגמ םיגרוח וז לש םיינשלבה היניינעו ;שממ תירוטסיהה הפוקתל ונעגה םייתניב
, אבה ונרמאמב תואצמתהל קיפסי הכ דע ונדמלש המ .ןאכ ונמצעל ונעבקש המישמה
ם היתודלות ,םהיטבשל ונצרא־ימע תישאר תא ןחבי אוהו .הרדיסב ןורחאהו ישימחה
."לבוקמותסמנ״ל "עודי״ה ןיב תיתאוושה הנחבהב ,םהיתודגאו

תודעה
,ירקיעה חטשל ץוחמ לבא) ןושארה ןויסנה .בתכנ אל ןיידע ללוכ ימש־ימח יתאוושה רקחמ
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םירפס

ןורטאיתה

־ ילופכ ויפד 182־ב לפקמה רפס דעונ ימל
ר תוי םירויא לש (הפי) רחבמבו םירוטה
ה מוד וז הלאש ?ןורטאית תובש 3,000־מ
ם ימובלא־םירפס לש םלש גוסל תעגונ איהש
ירפסל תושירדה יכ םשורה ררועתמ םיתעלש
ת א הביתכמ הוצמ־דבו תדלוה-ימיל הנת ם
. תישממה םתוציהנו םתובישחמ רתוי םתאצוה
ך ירצ ,תישאר ?הלאכ םירפס לש םביט המ
ן תונ תא שייבל אלש ידכ ,הובג תויהל םריחמ
• תובשש יוצר .הלבקמב בולעל אלו הנתמה
ת ולפוקמ הנייהת רשפאה לככ תובר הירוטסיה
יש אוה ןאכ ירקיעה לוקישה יכ ,םהיפד ןיב
ה רוחס איה תויאבצהש םינשב .תומכ לש לוק
ל ע הזכ רפס רציל ןתינ ם.יצפוק הילע שיש
" קשנה־ילכ תודלות" ,"תומחלמה תודלות"
, תוירבה לע ביבח ןורטאיתהש םימיב .המודכו

.הבוטל וז םגו .ןורטאיתל תאז םישוע
 המדקהה היהתש אלב ,ונינפלש רפסל עגונבו

? דעונ אוה ימל ,וכרעב הטיעממ ונמדקהש
: ולש רבד־תירחאב םגרתמה ונל• עייסמ תצק
אב ךרד־ינויצ וויהש תוריצי ריכזהל ..."
א רוק ןעמל ,ןושל םישולשב ,המארדה תונמ
, תיסאלקה תורפסב !ללכשה לעב
ת ושגדהה) "אשונה לצא יוצמהו
.(ונלש
 הזכ ךרכב ןורטאיתה תודלותש רורב וילאמ
י בגל .קימעמ ,יניצר ןויעל ןהמ תופצל השק
ה מארדה תוריצי לצא יוצמה ליכשמ ארוק
וחל ת ר ו כ ז ת םושמ ,הבורמה לכל ,ךכב שי

ת ורוש המכ ,ןכ אל םאש—בורקמ ריכהש רמ
ן יא ,המודכו ריילומ לע ןטק קרפ ,טכרב לע
ן ורטאיתה לע אל ,הבר הניב ופלאל ידכ םהב
י בגל רבדה ןכ .טרפב םיאזחמ לע אלו ללכב
: ינש דצמו .םירחא ןורטאית־ישנאו םיאמיב
א ל וב ןייעיו הז רפס לבקיש הוצמ־רב רענ
ח פמב םחיתמ הז רוביחש םושמ ,רכשנ אציי
ר תויחא־תוחפ יוצמש ימ לאכ ארוקה לא שר
־ יארמ״ב ,תוטטיצב אטבתמ רבדהו ,רמוחב

צע רמוחה לצא יוצמש ימ .המודכו "תומוקמ
, רתוי םיטרופמ םירפסל קקדזי אליממ ׳ומ
שפא םג שי .רתוי םיקימעמו רתוי םימחתומ
ממ גיצי תפטושו תללוכ הריקס ךותש תור
ארדה תוחתפתהל השדח תואר-תדוקנ רבח
ם ישיאה ,םיעוריאה תמישרו תודלותהש ׳המ
ו ניא הז רבד .המגדה הל ושמשי תוריציהו
ע נצומ אוה ירמ ןתינ םאו ,הז רפסב ןתינ
.וניניעמ םלעתנש ךכ-ידכ
ר יעצה ארוקה הז רפסמ קיפיש תלעותה המ
לענ יתמארדה ראוטרפרב תומלש תוביטהש
ם או—תירבע ומגרות אלש םושמ ונממ תומ
ם ושמ םירפסה קושב ןאצמל ןיא ,ומגרות
? ןציפהלמ םיל״ומה ולדח רבכמש
בעב שי םיטרופמו םייניצר םירפס המכו
ן יבו רוקמ ןיב ,ןורטאיתה תונמא לע תיר
ה ז ראופמ ךרכ הכ-יא יכ ונל הארנ ? םוגרת
ל לושמה ללחב ודלונש תורתומ תקזחב אוה
־ ונאפה .רתוי םיצוחנ ,רתוי םיידוסי םירבד
ל עפתמ טבמב תרקוסה ,תאזה תבחרנה המאר
ה מוא םישולשב ןורטאית תונש 3,000 ףרפרמו
ת לעות איבמלו טלקיהל הלוכי הניא ,ןושלו
ל ש הפונת :רתוי ידוסי דבור רצווי םרטב
י סאלקה ראוטרפרה ןמ םירחבנ תוזחמ םוגרת
ר תויב םיבושחה םיבתכה םוסריפו ,ינרדומהו
.וז תונמא לש םינושה הידדצל םידחיתמהו
, בטיה יושע הזה רפסהש ךכב איה ונתמחנ
ר ואל אציו ,הכלהכ םגרות ,החמומ ידיב בתכנ
ו יתולעממ תחא .הרישעו תיטיתסא הרוצב
ת יניצרה ותשיגל תודעו ,רפסה לש תוירקיעה
ן ורטאיתב לופיטהש איה ,קאיניסומ ןואיל לש
א טבתמ הז רבד .ינורטאית אלא יתורפס וניא
כתב םשומ וניא שגדה .תונומתה תריחבב םג
, םעוציבב אלא םהירופיסו תוזחמ לש םינ
הו הרואפתה ,יומיבה לש תונושה תוסיפתב
ש י םלוא .תירוטסיהה ןתוחתפתהב קחשמ
ן מ תאזה (תקדוצהו) תנווכמה תוקחרתההו
ופורתנאה םימוחתה לא הגילפמ תויתורפסה
ה ניא וז תוהתשהו ,ןורטאיתה ישרשבש םייגול

ד עו ותישארמ ןורטאיתה :קאיניסומ ןואיל •
ז  (רוטאל ינא ידי-לע םירויאה תריחב) ונימי

, "ריבד" תאצומ זהיאברבא םייח :םוגרת
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ה ימ בטומ .הז גוסמ יראלופופ רוביח תמלוה
ומה ןורטאיתל םוקמ רתוי תצק ןתינ וליא
, םינחלופהו תוכיםמה־יסכט ןובשח לע ינרד
לפתה םרטב (רבחמה תעדל םג) םידמועה
א והש—ינוליחה ןורטאיתה לש ותעפוהו ותוג
ת ידותימ הניחבמ .ונלש ןורטאיתה השעמל
ת ויולשלתשהבו םיטרפב טיעמהל היה בטומ
. תובושחה אישה-תודוקנ לע רתוי בכעתהלו

ורפה תא חפקמ רפסה לש ינוקיסקלה יפואה
ה בה ,םייניע־יריאמ םירויאה יכ ףאו ,תויצרופ
ועל ינרדומה ןורטאיתה לש וקלח םהב חפוק
־ הו יסאלקה ןורטאיתהו היגולופורתנאה תמ
ת וצרא יפ-לע אשונה תקולח םג ן יסאלק־ואינ
תהה תרהבהל תמרות איה דימת אל דבלב
.תוחתפ

ן ורטאיתה" לע קרפ רפסה לש ופוסב חפסנ
ת שרפנ וז תלפרועמ הרדגה תחת ."ידוהיה
י פ־לעש ,תוגצהו םישיא תומש לש המישר
בב תללוב איה ונתאמ תרתסנה הדימ־תמא
ת וידוהיה תוצופתב ןורטאיתה תא דחא ליל
ם יירבעה םינורטאיתה תאו שידיאה־תורבוד
ת וצרא יבשע םידוהיה לש םקלח .לארשיב
ם ידוהי ורביד אל םהבש תומוקמ וא ,חרזמה
ו מרתש םידוהי ,ינש דצמו .דקפנ—שידיא
ם יבר ויה הלאו) ימלועה ןורטאיתל םליחמ
. ולעפ ןהבש תוצראה יפ-לע םירכזנ (םירחבנו
טאית לכ ליש ותפש תא ןייצל םג וחרט אל
ן יא ,רבחמה תעדל .הז קרפב רכזוהש ןור
טאיתה לש הז דצל הריתי תובישח הארנכ
ם וקמ םג שידקמ (טרכיו לאכימ) רבחמה .ןור
ם יקה ומצע אוהש "יתמארדה וידוטס״ל דבכנ
ש י תוניגהה ןעמל ךא ,1929 תנשב השרווב
ן טק הז ןורטאיתל שדקומה עטקהש רמול
י ללכה רפסב שדקומה עטקהמ תורוש רשעב
- לכב ךכו ,(32 תמועל 22) טכרב דלוטרבל
ה מוד ,םינפ-לכ־לע .תרמשנ היצרופורפה תאז
יעמ ןאכ תרתוימ טרכיו רמ לש וז ותסמ יכ
כהל ל״ומה תא עינה המ תעדל השקו ,הרק
ה לתהמ ןימכ תיארנ איה םיעגרל ...הליל
ייחמ קאיניסומ לש תיללכה ותמרו ,"תינענכ"
.ירמגל םינוש םינקת תב

ך רכ אוה "ונימי דעו ותישארמ ןורטאיתה"
־ דה״תואיגש תורמל) םעט־בוטב שגומו ךורע
ו ב שיו ,(הז גוסמ רפסל ידמ תובורמה סופ

וי האנהה דצמ—ןורטאית-בבוח לכל בר וינע
ו ריחמש קר לבח .דומילה דצמ רשאמ רת
- יסיטרכ המכו המכ ריחמכ אוה רפסה לש
ר בכ והז לבא ,םיבוט תומוקמב ןורטאית
. ח לש ומוגרית .הנוקה לש ישיאה וניינעי

ה ברה רתופו ,האירקב םיענ ,ףטוש היאברבא
.םייזעול םיקיתעת לש תויעב

.ר .ז

סאהלוק לאכימ

ד גנ דיחיה לש ותמחלמ אוה רפסה לש וריצ
י די־לע השענש לווע ןוקית םשל ,ונממ קזח
ו תמחלמ .תוומלו םייחל םחלנ שלחה .קזחה
, חצר ,דוש ללוכ ,םיעצמאה לכ תא תשדקמ
ם חולה שיאה .עשפמ־םיפח םיחרזא לש םנוא
ם לשמ םגו—םלשל׳ ןכומ אוה .םדת־דע סרהנ
, וייח ריחמ ,רתויב רקיה ריחמה תא—איה
ק דוצ ןיד-קספ תלבק דעב ,קדצה תשקב דעב
ה מחלמהש אוה עדוי .ול אטחש שיאה דגנ
ר יק תא ושארב עיקבהל הסנמ אוה .הדובא
. טילשהו קזחה לש ותנגהל תבציתמה הרבחה
י מל .ןטק לווע ותואל ךרע לכ ןיא היניעב
ם ויכ ? שערה לכ הז המ לעו ,לווע םישוע ןיא
ב .קדצ-תיישע לש ךיבסת ךכל םיארוק ויה
. תוכלמב הדירמ ךכל וארק הרשע־ששה האמ
ם חלנש ,ןטקה שיאה אב רופיסה לש ופוסב
ה כז אוה .ורכש לע ,ךכ־לכ הלודג המחלמ
ך א .לוועה-השוע דגנ ןיד־קספ תזרכה עומשל
ר צק ןמזו ,ידמ לודג היה םלישש ריחמה
ג ישה אוה לבא .ושאר תא םיזיתמ ןכמ-וחאל
ץ ימאה םחולהו ,השענ קדצה :ושקובמ תא
ק ופיס תשגרה ךותמ תומל לוכי ףייעהו
...אלמ
, טסיילק־ןופ ךירנייהל אוה ינייפא הז ןורתפ
ה יהש ףא .18-ה האמה ףוסב הינמרגב יחש
חנ וילע הרפש אל ,םיליצאה דמעממ ואצומ
וב עטנו רידת ובלב ןניק טקש-יא הזיא .ותל

, םאהלוק לאכימ :טסיילק ןופ ךירנייה "
; תוכלמב דרומכ םיסוסב רחוס׳ לש ויתורוק
, "לימרת" תאצוה ;רניטרח ריאמ :םוגרת
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, תוומל ויא תומלשל תטלחומה הפיאשה תא
ת ורטמ הכרה ."םולכ־אל וא—לכה" תניחבב
ו תחיצר התיה ןהמ תחא—וייחב רפוסל• ויה
ו ליפא אלמיש ילב תמ אוהו—ןואילופנ לש
ד ביא עבראו־םישולש ליגב .ותוואת תיצחמ
א וה .הבורקה ותדידי םע דחי ,תעדל ומצע
, םיריש ,םירופיס וללכש ,םיבר םיבתכ ריאשה
ב התליע אלו איצוהל הסינש ,םירמאמו תוזחמ
ם יימינפה םידוגינה תא טילבה ויתוריציב .ודי

וכת תודיחאב עוגפל ילב ,וירוביג תושפנבש
ת וירבה תא ריכהו עדי אוה .םייפאו םהיתונ
ויערל םדבעשל הסינו ,םתרובגבו םתשלוחב
. םבוציע תעשב והוקיסעהש םייזכרמה תונ

ו לוכ "םאהלוק לאכימ" רופיסב ותביתכ־חסונ
ט פשמב בתכנ ומכ רופיסה .השקימ־השעמ
. תונחתו תוקספה אלל ,לותלתפו ךורא ,דחא
ע גר בכעתהל ארוקל תוהש בצוק וניא רבחמה
וריאהש םגדומ ,ארק רשיא תא לכעל תוסנלו
מב הזל הז םיקחודו הז תא הז םיפדור םיע
ת ליחתב ונמז השעמה־רופיס .תררחסמ תוריה
ה נוש התיה םהה םימיה תואיצמו ,16־ה האמה
בעה םוגרתה םג ?םויכ ונייח תואיצממ טעמ
ה ארנכ השע םגרתמה יכ ,ןאכ לקמ וניא יר
א צמנ ךכו ,רוקמל םינומא רומשל ותלכי לככ
.טעמ אל הקול ירבעה ןונגסה

יסה תא אורקלו תונלבסב רזאתהל יאדכ
ץ ירממ וב רוצעה התימה םג .םות־דע רופ
ן מ אל ךא ,ליגר אוה השעמה .האירקה תא
ל כב טפשמו• קדצ עבותה םדא אוה ם.יליגרה
־ וביג םאצמ אלש רחאל .ודואמ לכבו ושפנ
, םיטילשה תונומראבו ןידה תואכרעב וגר
ובמ גישהל הסנמו ומצעל ןיד השוע והירה
ת א וילע לביק הבר הענכהב .שאו םדב ושק
ה לודגה הרושבה רשבמ ,רתול לש וכווית
נכה .םימי םתואב תינחורה תושדחתהה לש
ה אב תנקותמה תדה שיא לש ותומד תס
ט פשמה תיישעב תדה לש התוריש תא למסל
! אובל רחיא תדה לש הכווית ךא—קדצהו
. ידמ השק התיה רבכ םידדצה לש םתוכבתסה
ל יגרכו ,םיברב זרכוהו• קדצה גשוה ףוסבל
...ידמ טעמ ,ידמ דחואמב

.פ .יי

יעיברה

, ורבחמ תודעלו ,1961 תנשב בתכנ הזחמה
ר קיבש ,בונומיס ןיטנאטסנוק יסורה רפוסה
י רפ תרכינ הדימב" אוה ,לארשיב ןמזמ אל
ה דבוע ."ץראל־ץוחב המחלמה ירחא רוקיב
ב יבס תזכורמה ,הלילעה עקר תא הריבסמ וז
ל ש ונופצמל תושעל המ :תירקיעה הלאשה
י כ רפוסה רמוא הזחמה לש ופוסב ?םדאה
ה] יפתכ לע אקווד תלפונ הניא תוירחאה"
ק זחה ,רתויב ןובנה ,רתויב רשיה [םדא
, תושלח םייפתכ לע תלפונ איהש שי ...רתויב
חהל בייח דחא לכ רחואמב וא םדקומב ךא
ה ז ןיעמ הכלה-קספ איצוהל רתוי לק ."טיל
ו ז תוירחא שממל רשאמ רפסב וא הזחמב
ל ש העדותה תיינקה .ללכהו טרפה תואיצמב
ר שא ,ונילדחמו ונישעמ לע תוירחא תלבק
ת חא איה ,ונתלוז לש םלרוג לע העפשה םהל
ה ז ןויער .ךוניחה לש רתויב תושקה תורטמה
: רתוי ףיקמ ירסומ חוסינב דומלתב עבומ
[ םלועה לש] ויצח וליאכ ומצע םדא הארי"
ו ירשא ,תחא חנצמ השע .יאכז ויצחו בייח
, תחא הריבע רבע ,תוכז ףכל ומצע עירכהש
ת ייאר ."הבוח ףכל ומצע תא עירכהש ול יוא
ר שא ער וא בוט השעמ• לכש ,זכרמב םדאה
ן אכל םיינזאמה־ףכ תא עירכהל לולע השעי
.הזחמה רוביג לש היעבה איה ,ןאכל וא
־ ה תולועפה" לש תוריקחב שמתשה רבחמה
עהל ידכ יתראקמ חסונב "תוינקירמא־יטנא
, בוט וא ער ונניאש ,ורוביג תא ןחבמב דימ
ת עשב .ליגרו טושפ םדא אלא ,שלח וא קזח
, ןודז-תונווכ םוש ילב ,רסומ אוה• תוריקחה
ת ויטנב םה ףא םידושחה םירבח לש תוימש
וא .םרסאמ ידיל איבמ אוה ךכבו ,תוילאמש
רג זוכיר־תונחמב ותא דחי ובשי םירבח םת
ל ש וז הנחאו ,הנורחאה המחלמה ימיב םיינמ
ם ויב םהל הדמע אל• םיפתושמ םייוניעו לבס
ם ירבחה דחא ול רסומ דחא םוי .החכותו ןיד
ל דמוע יברעמ לוגיר-סוטמ :הבושח העידי
. תוצעומה־תירבב לוגיר תולועפ םשל אירמה
 המחלמה ץורפת דימ—םיסורה וב ושיגרי םא

רת ?(הזחמ) יעיברה :בונומיס ןיטנאטסנוק •
מה ץוביקה תאצוה ן ןשוש־ןבא המלש : םוג
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— דימ םיסורה וב וניחבי אל םא .תיניערגה
ם א ,המחלמהו ןכמ־רחאל וניחביש קפס ןיא
, ונממ עבות ורבח .אובת אוב ,המהמתת םג
י דכ ,םיברב העידיה תא םסרפל ,יאנותעכ
ה לע יאנותעה .םלועב להקה-תעד תא עזעזל
וריקחב ותודעמ האצותכ—הלודגל םייתניב
ו ל אשנו םילודג םינותעל ףרטצה אוה .וית
ארה ותשא תא שריגש רחאל ,הרישע השא
ה עידיה תא ףילדהש אוה יכ עדווי םא .הנוש
, םייתסהל ולש הריירקה לכ הלולע ,הבושחה
. הזמ םיעורג םירבדל יופצ היהיש םג רשפא
? ונופצמ דיגי המ—רבדי אלו קותשי םא
ד ימעמש תערכמהו תילרוגה הלאשה יהוז
ל תפתמו תושק קבאנה ,ורוביג ינפל בונומיס
ל לכל עיגמ אוהש דע ורבע םעו ומצע םע
.הטלחהו הערכה
ו תמש וירבח הייחתל םימק ,ודגנכו ,ותרזעל
ף לקלו ןופצמה תא ןנערל אוה םדיקפת .ןמזמ
ו ב וקבדש תוינוציחה תופילקה תא וילעמ
ש ,הנושארה ותשא םג .תונורחאה םינשב
, יאנותעה לש ובלב תשחלמ הדוע התבהא
י נש דצמ .ןופצמה תוררועתהב תפתתשמ
ן רצנוק לעב ,היחאו■ הינשה ותשא םיעיפומ
. ןופצמה לש ותמדרהל םילעופ םהו ,םינותעה
ד מוע ,רוביג־אה וא ,רוביג-יטנאה וא רוביגה
ב ידגאה השמ, דמע הינפבש הריחבה ינפל
ת יבב ,םירצמב ומכו .תלחג וא בהז :םירצמ
ת א הטמו בוטה ךאלמה עיפומ ןאכ םג ,הערפ
ת וטהולה םילחגב רוחבל בהזל החולשה דיה
, ןחבמב דמע שיאה .תנכוסמה תוחילשה לש
.חצינ ישונאה ןופצמה
, יאכז ולוכ ןופצמה .אב לקנב אל הז ןוחצנ ךא
ו תמשנ ."בייח" םגו "יאכז" םג אוה םדאה ךא
ן יבל תוחילשה תעדות ןיב ברק־הדש איה
וחרה תויווחה .תוקמחתההו החירבה תפיאש
ה ייחתל תומק ורבחלו ול תופתושמהו תוק
, ליגרו טושפ דחפ ,דחפה תמועל בר חוכב
ורחאה םילמה .םדא לכ בלבכ ,ובלב ןנקמה
י נא" ןורתפה תא תוללוכה ,הזחמה לש תונ
ש קיב .רתויב תויעבט ןה ,"ךכ אהי ךא ,דחפמ
, עונצו ליגר םדא לכש ונדמלל אופא בונומיס
ל ע תולפונה תולודג תומישממ םנו דחפ-עודי
ש ךרוצ ןיא .ןחבמב דומעל לגוסמ ,ויפתכ
.םדא היהתש יד .לודג םדא היהת

ן יידכ ,"אוה" אצמנ הזחמה לש ותמיב זכרמב
דצה ינשמ דעכו רוגינסכו רוגיטקכ ,םשאנכו
, תופסונה תויומדה תולוע וביבסמ .דחאכ םיד
ו תמ וללה .תמאה-םלועמ תואב ןלוכ טעמכש
ת שולש .ןופצמה לש וידעכ אל ךא ,ם.ישנאכ
ומ ,םייחה תא ול וחיטבה םתומבש ,וירבח
צמ ןיבל וניב טופשל" ,בויא רפסבכ ,םיעיפ
ד מוע םהינפל .קדוצ ךא ,רומח םטפשמ ."ונופ
ת ולגתמ תוברה ויתושלוחש ,םיידי־הפר שיא
ו ביבס זכורמ המיבה רוא ךא .ויתובושתב
ן רוקה ימינפה רואה םע גזמתמ אוהו ,דבלב
־ דה תוחתפתהה .םדאה לש וניערגמו וכותמ
א יה םימעפלו ,תגרדומ הלילעה לש תיתמאר
- דצ תומד וזיא ידי־לע הקזח הפיחד תלבקמ
ת א הריבגמו חתימל תמרותה ,לוכיבכ־תיד
ת ורשע ינפלמ םיעוריא רוזחיש .הלילעה בצק
ך ותמ יושע ,הזחמה לכ תא אלממה ,םינש
ב בלתשמה ינויגה רדסבו תימינפ תעמשמ
.הנורתפ תא םדקמו תיזכרמה היעב
, תירבעל םגרותש ,בונומיס לש ינש הזחמ והז
, ןושארה והזחמ .םירחאה ויבתכ לע ףסונ
ה זחמכ ורבחמ יניעב בשחנש ,"היסור ישנא"
רות ,1952—1940 םינשב בתכש רתויב בוטה
ף א רוכזכו ,חונמה ןוסניול םהרבא ידיב םג
.1943-ב "המיבה״ב גצוה

.פ .י

ץלמה רפוס
ר כ רפסמ אצמ םהב םירקמה דאמ םיטעמ
־ ת הל ,תלוכי וא ,ןינע וא ,ךרוצ תירבע־בת
ץ וחמש םירוביגו תופוקת ,םיאשונ םע דדומ׳

, תאזה ץראה לש רבעה וא הווהה לגעמל
ה ירוטסיהו םייח ,יווה לש לגעמל ץוחמ וא
מש המ לא הקיז לש הז רדעיה .םיידוהי
מכ וב תוארל רשפא "ימינפה גוח״ל ץוח
בעה תרופיסה לש רכיהה־ינמיסמ דחא טע
, תילארשיה הריציה תא ןייפאמ אוהו ,תיר
ר שאמ רתוי דוע ילוא ,תילארשיצראה וא
ו בתכש םידוהי םירפוס לש הזורפה תא
ם ינמזבו םירחא תומוקמב תירבעה ןושלב

סיה ןמור) ךלמה רפוס :אכירא ףסוי •
פוסה תדוגא תאצוה ,רוקמ׳ תירפס *,(ירוט
/»ע 1966 1 366 ,מ״עב הדסמ דיל םיר
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ן וביג והזש ,ןבומכ ,ןועטל רשפא .םירחא
, הברה דירומ וביאו הלעמ וניאש ינוציח
ה מדבו תומוקמב רפוה הלתנ רשאכ םגשו
א וה ירה תישממה ותואיצממ׳ םיקוחרה תוי
־ ףא .המצע תואיצמ התואל ,םצעב ,סחיתמ.

לב ירקמ יוליג הז ןיאש ירב ןכ־יפ־לע
ן מורבש הדבועב תמייוסמ• תועמשמ שיו ,דב
ל ע הביתכ ,ויתונושללו ויתופוקתל ,יפוריאה
א יה "םיירכנ" תומוקמו "םירז" םירוביג
ם יקקזנה רשא דועב ,רתויב החיכש העפות
יוסמ העיתפ חרכהב םישח ירבעה ןמורל
ו מכ ירוטסיה ןמורב םילקתנ םהשכ תמ
ר פסמה לש הנורחאה ותריצי ,"ךלמה רפוס"
תה לש הבחר העירי שרופה ,אכירא ףסוי

־ קלא הזכרמבש תויומדו םידמעמ׳ ,תויושחר
, ותיילמפ־ישבאו ואבצ-ירש ,ןודקומ רדנס
" הנחמה־רפיוס" וא ,רצחהי-רפיוס דחוימבו

.םנתסילק ,ולש
ה מ־ןבומב אכירא .י הנקמ "ךלמה רפוס״ב
ר דניסקלאל תירבעה תורפסב חרזא-תוכז
, (יאני רדנסקלא לש ודצל תוחפל) ןודקומ
- רמ השע םינש תורשע המיכ ינפלש ומכ
־ אילוי תא ,העודי הדימב ,יסורה יקסבוק׳ז
עמה תורפסב תיב־תב תומד "רפוכה" סונ
ם ורתל ידכ וב שי ומצעלשכ הז רבד .בר
ת יקסנאמררה הריציל שדח דממ■ תפסוהל
־ לש־םירשג םתוא תחיתמל םג ומיכ תירבעה
ו נלצאש םירשג ,"םלועה״ו "תיבה" ןיב חור
־ כסל־םייופצר םייטמילבורפ ,םיפפור הכ םה
ילה ץמאמה םג חבשלו ןויצל יואר .הנ
ר פוסה השעש רכינה ילאוטקלטניאהו ידומ
י השלכ חרזא־תוכז ומצע ול תונקל ידכ
ל ש תיחרזמהו תינילהה תוברתה־תריפסב
.ס״הנפל תיעיברה האמה יהלש
ם ושמ אופא הב היה הזה ןמורה תביתכ
ר שא תיתוברתהו תיתרבחה הביבסבו ,הגירח
והב שי הנושארו-שארב דעונ הלו בתכנ הב
ה גירח קר אל ונינפל .ןנערמ שודיח ותעפ
ם יבתוכ-להקו םיארוק-להק לש תומכסוממ•

, ופוג רבחמה לש ותריצי ילגעממ םג אלא
. ןנערמ ןויסנ הז היה ויבגל ףאש חיגהל שיו
ת וותהל תואבה תוגירחה בור ןידכ לבא
ן אכ ףא ,שדח ליבש הזיאל ןושאר יאוות
תהה דצב תונושאר לש היתולבגימ תורכינ

תה ךותמ םג םאו .הילא הוולתמה תוננור
יל אלש אכירא רחב הדימ־שוחו תוקפא
א לא "ךלמה" תא תיזכרמ תומדכ ול לוט
- תולוגס ןתואו ,דבלב "ךלמה־רפוס" תא
ורפה לע רומשל םג והועייסש ןה רקי
־ יסב תימלשוריה הדוזיפאה בולישב תויצרופ
ה נשי תובורק םיתעל הנה ,ולש השעמה־רופ
- לו תופילק חצפל ביטיה םנמאש השגרה
— שממ םירבדה־בל לא—ךותה לא ךא ןשתכ
א יהש ףא ,וז השגרה .עיגהל ליכשה אל
א רוקה לא תיוולנ הניאו ידמל תידארופס
א ל ילואש ונל תשחולה איה ,עבק־ךרד
ו רפס שארב ואיבהב תושעל אכירא ביטיה
, וטסירא לש "הקיטאופ״ה ןמ וטומה תא
:ובושל ךכש

ה מ רפסל ןטייפה לש ודיקפתמ• הז ןיא
ה יה לולעש המ אלא ,תואיצמב היהש
רתהל ול היה רשפאש המ רמולכ ,תויהל
— .חרכה ךותמ וא תורבתסה ךותמ שח
ענו תונטייפה איה תיפוסוליפ ךכ םושמו
.הירוטסיהה ןמ הל

ת א ןוכנ-לא אוה םלוה םא קפס הז וטומ
' אדו לש גשיה אוהש ,אכירא לש וגשיה
. ותריצי לש רתויו הנש 30-ל תרתוכ־תלוגו
י פאה וחוכבש םושמ הקווד ומלוה אוה ןיאו
ת א ונב תעטל אכירא חילצמ יביטאראנהו

ך כ ,ךכש דאמ רבתסמ ןכא יכ השגרהה
, שממ־לעופב םירבדה ושחרתה ,תרחא אלו

ו ז ירה לבא !"תואיצמב היה" ךכ ןכאש
ת רופיס ונליחנהש תושגרהה גוסמ שוריפב
ר זחשלו הירוטסיהה תובקעב תכלל תדקושה
- טייפ" התוא אלו ,ןקוידל היתולילע תא
סיהה ןמ הלענ" איהש "תיפוסוליפ תונ
."הירוט
־ ח״ה .תוטיהרב ,ןינעב ארקנ "ךלמה רפוס"
ישח הלוטנ הניא ובש תיטאמיתה "הגיר
" הרושב" ומע ןיא .תיללכ־תיגוגאדיפ תוב
ם ושמ טושפ ,ןפוד-תאצוי ,תדחוימ תינחור
ו חבשל הז םגו ,התאשל רמיתמ אוה ןיאש
י לב םג ארוקה תא "ספות" אוה .רמאיי
י רה .וריעסהל ילב םג וקתרמ אוה ,ולטלטל
ן בומב "ירוטסיה ןמור" ,םימתבו-תמאב ,הז

.אוה ןכ ומשכ .המימי-מימימ בוטה
.ל .ש
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הדעצה לוקל
ם יחוקלה הלא םה רפסבש םירופיסה יאשונ
, תיחרזמהו תידרפסה תודהיה לש המלועמ
פסב ומוקמ תא אלרוב הדוהי שבכ םהבש
ת ראותמ לרוגה לע םדאה תודרמתה .תור
יגה ילותפנב הדעו המח תופתתשה ךותמ
ל ע םיטלתשמ םיילויה םירציו■ שי .םירוב
ם ירידחמ ,ןתוישיא תא םיעזעזמ ,ויתויומד
ר רושמה-רבחמה .רשואו הבהאל זע אמצ ןהב
ל ש םייביטקיבואה םירואיתב קפתסמ. וניא
- ל תיטויפ־תיתונמא תירב ןיעמ .םהיתויווח
ם הב ףשוח אוה החוכבו ,וירוביג םע אלרוב
ת דמתמו הבידנ הריתח בגא ,ערו בוט ירצי
.םתוימינפ ןויבחבש לודגה בויחה יוליגל
ה לעמ ןורחאה ורפסב םילולכה םירופיסב
- יווהב הכ־יא תורושקה תויעב המכ אלרוב
יב דחוימבו ,ץראב תוידרפס תודע לש ןהייח
ת לעמב הנושארה היעבה .הקיתעה םילשור
ם ע םיסחיה לש וז איה תובישחהו רדסה
, הקיתעה ריעה ןמ "םירבצ" ינש .םיברעה
דצה ינשל םינעוט ,יברע דחאו ידוהי דחא
- יברע םלוח רחא רופיסב .וקיסקמב םיד
ה וחא לש םולח ןוילעה לילגה ןמ ירצונ.
רה תנבומ׳ .תללוכ־תילארשיו ,תיברע־תידרהי
ך א ,הז ןינעב אלרוב לש תדחוימה תושיג
ם ע הקווד םולשל ףיטמ אוהש ןייצל יואר
סומ םע—ןכמ-רחאל קרו ,םירצונ םיברע
ם ימלסומה לצאש ךכ לע ךמתסמ אוה .םימל
ה ילביבה ירפס לע" .תימצע-תרוקב ןיא
ו ליאו ,תרוקב ירקחמ יפלא ובתכנ םירדהנה
ונא שדח ןויער םוש וב ןיאש—ןארוקה לע
ף א יברע ידי-לע םויה דע הבתכנ אל—יש
."תחא תרוקב תרוש
י יחבש תוילרוגה תא םימיעטמ םירופיס ינש
. ("טרבל ריאמ״ו "ודיב וניד-וזג") םדאה
י תש תולוע אלרובל תדחוימה תיפא הרוצב
- יתשו ,תילילש תחאו תיבויח תחא ,תויומד
ל רוג שי .ןהימי ימדב ןלדוגל תודמוע ןה
־ רוב הדוהי ונדמלמ — עבוקה אוהו םייחב
" ברעתהל" הסנמה ,םדאךב ,התא ימו—אל

מ" תיירפס ;הדעצה לוקל :אלרוב הדוהי •
ד יל לארשיב םירפוסה תדוגא תאצוה ,"רוק
/מע 1965 ? 177 ,הדסמ

ר ופיסב ?ךתבוטל םיינזאמה־ףכ תא תוטהלו
ל א יחדמ דדרדימו רוביגה ךלוה ןושארה
י דיל עיגמ אוהש דע ,רצי לא רצימ ,יחד
ל כב השעש דיחיה ןוכנה דעצה .תעדל-דוביא
ו יה הז עגרל דע .תודבאתהה היה וייח ימי
י נשה רופיסב .רקש לש תחא תכסמ וימי
- תגוכשמ ריעצ לש וייח תעירי תשרפנ
, הרותב ,ליח לא ליחמ ךלוהה ,םיראכובה
וקנל דע ,ץרא־ךרדבו םינפ־רואמב ,המכחב
ה צרפ הנהו !ולש םיסוריאה םוי—אישה תד
ה ליל-ןבו ותיבמ חקלנ" טרבל ריאמו המחלמה
."ויא ומוקמ עדונ אלו חלשנ רשאל הלשנ
־ שה״ה ימי םילגתמ םירחאה םירופיסה ךותמ
ת וידרפסה תודעה ינב לש םהייחב "הלכ
ת ישאר לש ןמזה־תוחור .הקיתעה םילשוריב
ם בל לע תוקפדתמו תואב םירשעה האמה
וקמ תורגסמב ןיידע םייחה ,םיריעצה לש
* תוברת םלואו .םיבר תורודמ תושדוקמו תולב
ת ינלבוס איה הדוסיבש ,תיחרזמה םייחה
ל בקל דימת העדי ,םהיתויעבלו םישנאל
. ידמ םייגארט םירבשמ ילב ןלכעלו תועפשה
, "םירייש״ו "ותריפכב קידצ" ,םירופיס ינש
ם הבש הקיתעה ריעב םימי םתוא םיראתמ
כנו "תובישי״הו שרדמה־יתבמ םיריעצ ואצי
ת רבח לש הדוסימ םירומל־שרדמה-תיבל וסנ
וכת ,םירוביגה לש םתשרומ־תוליצא ."הרזע"
וה םע םהיתוכילה־יסומינו תונידעה םהיתונ
- ושר־יוניש לש העשב םהל ודמע ,םירומו םיר
ר בעמה תא םהילע ולקהו ,םימוחת-תריקעו תוי
.המוחל ץוחמש ריעל הקיתעה םילשורימ
- ןב .שו רנרב .ח.י לע תונורכז רפסב דועו
ל ע אלרוב ונל רפסמ תוטעמ תורושב .ןויצ
ף רח .תורפסב ויתוברו ויכרוע םע ויתושיגפ
ם תוארמ ענמנ וניא ,םהמ לביקש דודיעה
ם היניב ינושה .םירפוסכו םישנאכ ,ויהש יפכ
ו ילע רפסל ביטימ אלדובו ,לכב לודג היה
.וטילבהלו

.פ .י

םירומה רדח
ת א קיודמב רידגהל ןתינש םיריש םירשע
ם ה ןיא ןכ־יפ־לע-ףאו—םוקמבו ןמזב םפקיה
-ידלי לש םלועה-תנומת רוזחיש רדגב קר
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- שאה-ינויצה וטיגהו תמייקה־ןרקהו "הבונת"
— 1948 תונש לש ,ןנורתמהו יטתאפה ,יזנכ

מה ררושמ אוה יאתבש ןרהא .ךרעל 1935
י וטיבךוכסחב ,הדימ-שוחב ,בבל-תמכחב ןיוצ
, רתויב םיחיכש םניאש תימינפ תוברתבו
סל תודוה .ועקרו־וליג־ינב ברקב ,המ־םושמ
ו יה" לש םלתה ןמ ותריש הלעתמ ולא תולוג
ת אטהתמ־תימיטניא היגלאטסונ לשו "םינמז
ת יתייווח־תינחור תועמשמ לש תוריפס■ לא
ת ידועת־תיתרבח תועמשמו הזמ תילסרבינוא
ם ינטקה םירישה רורצ יכ .הזמ תירוטסיה
ן ובנ הדלות-רקוחל עייסל לכוי ןכא ולאה
ל ש ותושי ןיערג תא ריכהל רחואמ רודב
נמה לצב וייח םילקא תאו "ירבעה בושייה"
י צבקמ ,רתוי ילואו ,תוחפ אל—יטירבה טד
יעה ידותעמ■ םיבר־םיבר לש םימואנו םיבתכ
- יוטיבה־ירוכשו םמצע-ירוכש ,תינרבדה תיל
. ירוטסיה־יתרבח ןמוני׳פ ותוא לש ,ימצעה
ן תונה אוה ("־רפסה תיב ינפל") חתופה רישה
:ןוטה תא דימ

/  ,םיכומנ םיצע םע יתייה / רפסה תיב ינפל
ן טק / ןגב ,קורי לצבו תינונצ תוגורע
// .המהמתמ
ספס המכ וחינה / יאוב ינפל הטוי תכוסב
/ תצבושמה הפמה לע הלחז שמש ן .םיל
.סוכבו דכב דמוע ן בלחל התיהו העגנ די

ל ש ,תונושאר לש הפירחו המת השגרה התוא
" העונ" רישב ומכ תעבומ ,םימיה-תישאר
:(.מ.ב—ילש ,אבהלו ןאכ תושגדהה .8 ׳ע)

ה דליה .רקובב ן אשדה לע תבכוש העונ
ה דלונ וליאכ ן התע הנושארה
לצמ ןתסוב הפקב ,בוחרה הצקב /.םלוע
ם יתב ן ם.י י ח י צ ע ו ת עד י צ ע / םילצ
סירב ריינ לע םירויצ / ומכ ןוזפיחב םירזגנ
...לוט

: 17 ׳ע ,(ב) ״םירצמ תאיצי״ב ןכו

י תיאר / תישילשה המוקב ןולחל דעבמ
־ שירפ בוחר הלעמב / םילרע .םיאצוי םתוא
ם יחבוזו םירש ,םיה / רבע לא ןמ
" ם י ד ב ו ע ת ו נ ו ע מ" ןיב / שרגמב
י תייה / .״ל א ת י ב״ ת ס נ כ ה / ת י ב ו
/  העשה .יתועבצא תוצק לע יתדמע ,דלי

ך וראה / םויה ירהצב תחא התיה
.םימיהו תולילה לכבש

י תיצמת־יביטאקובא רויצ איצמהל היהי השקו
• שהכ ,ןדיע ותוא לש יביאנה ינויצה םלועל
" יודרינ-לת" ידלימ דלי לש המזירפב ופקת
קמ תורוש רפסממ רתוי ,זא לש ביבא־לתב
ה ז ,(10 ׳ע) ״םירומה רדח״ רישה ןמ תומיס
:היורק תרבוחה ומש לעש

וראב םיזורא / םיסובוליג ,ם.ירומה רדחב
/  תולוחכ תוספוק ,קילאיבו / לצרה ,ץע תונ
ת עונת לש תודלי / ומכ ,םייתפש תותשורמ
/  .״ישעמה ןובשחה״ ירפס לע / תוחנ רעונ
ר פס לש תודועתב תינבנ / ץראה התע ...

, תודשב / טש רענ ,רעי לתוש ןקז / בהזה
ליה ... ן .הלוג ידגב ן שובל ,םיריזרז ןיב
R״ לש שארה יחלוגמ םיד e a d e r  O n e״ /
...יאלאדנמב ףוחה לע קוחר םיחווצ

רה "חותימ״ב יאתבש לש וחוכ בטימ םלוא
ותימ לש םידממ תפסוהב ,תיתואיצמה הייא
ר ויצל היצזיביטקייבואו היפוסוירוטסיה ׳היגול
פנ וא םימצע תצובק לש יביטקייבוס־ינטשפ
א ישל אב הז וחוכ .רתויב םייאזורפ תוש
: (27 ,ע) ״הליג אתבס״ ,הליענה־רישב ויוליג

ל ש ןשיה רוחשה ן ישמב ,הליג אתבס
ן  ר ק ה ץ ר א / ילושב הנטק הלמנ / ,ירש
/  אלא הריבעמ הביאו היח .../,תמייק ה
נל / ,ליימא ילכו חפ תויגיג לש העדות
לב םיטפטפמ םיינענכ םידכ
יטו יכב חירמ םידלוסו / תוזוזמ ןוש
/  הלפכמה תרעמ היה הלש רדחה ן .ףא תופ
ה תוא ךשנש / בלכה אוב ינפל םיבר םימי
.תוומל

יהל הלוכי יאתבש לש ותריש־ירוכיב תעפוה
ד חוימב םיענ .הריש יבהואל ןטק גח בשח
ל ש ללמה-םוסחמ עקר לע הדוחיי תא ןייצל
- טטח־תיטסיקרנ ,תיטסיריינאמ ,תינרבד הריש
- וכלהו-הרישדרורות תסומע ,תמכחתמ ,תינ
.רישה תמשנ דוביא ידכ דע הית

.מ .כ

ר ה । (ם.יריש) םירומה רדח :יאתבש ןרהא *
.,מע 29 ז 1966 ,״וישכע״ תאצ
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תונוש םינש יריש
ו קנשוטבי ינגבי לש ויריש תקרהבש דספהה
ם יארוקה לש םתאנה רכשב אצי הרז ןושלל
לו אורקל תורשפאה םהל הנתינש ,םיירבעה
, חילצה םג םגרתמה .םישדחה וירישב ןייע
ז עה יוטיבה לע רומשל ,םירכינ םיצמאמב
לו ,ררושמה לש תססותהו הפירחה העבההו
ל ש םיקיתעה היתורצוא תא ךכ םשל סייג
ויווח תורסמנ ךכל תודוה .תירבעה ןושלה
ם רוזה ,רשי לג תועצמאב ררושמה לש וית
מה לש ובלמ ךשמנו התרבחל תחא ןושלמ
.ארוקה לש ובלל ררוש
ר רושמה לש וקבאמ ןמיסב םידמוע םירישה
ל ע ,ותוימצע לע וצראב ןוטלשה ישנא םע
ו תימאבו ,ךכב .הכפהמל ותונמאנ לעו ומעז
ה תירישה תרוסמה ךישממ והירה ,תירילה
- נומרל ,ןיקשופ ויה םילודגה היריבאש ,תיסור
ן ינסי ,קאנרטסאפ ,קולב ,בוסארקינ ,בוט
.יקסבוקאיאמו
ה יוטיב לע האב םדאב ררושמה לש ותנומא
כוכ ןיא ."םיניינעמ־יתלב םישנא ןיא" רישב
ו תומ םעו ,הזל הז םימוד םדא־ינב לש םהיב
ן יאש איה תמאה .םלש םלוע תמ םדא לכ לש
ם יבורקה םישנאה לע ףא המואמ םיעדוי ונא
ישב לבא ,דחוימב ירוקמ וניא הז ןויער .ונל
ה הרושבכ עמתשמ אוה וקנשוטבי לש ותר
ן וצר בוש םעפ לכ יבו" :הזרכהב תמייתסמ
ר ישב ."רוזח־אלל הז תכלמ קועזל—רוענ

, םדא לכמ רבחמה עבות ,"םיריבכ היהנ" ,ינש
, ינוניב תויהל אל ,טייח וא אפור ,לבס היהיו
. הלודגב איה תמאהו ,תמא הניא תוינוניבה יכ
ת ויהל אל השוב" .לודג תויהל םדא לכ בייח
, הז תמועל ."הווצ ךכ לע שיא לכ ,םיריבכ
־ ה דצמ החילסה םרוג עירכמ הבהאה-ירישב
י ודיווה• ןמ הברה .רבגה לש ותדיגבל השא
: בורקה רבעה ןמ הברהו הלא םירישב שי
ך לש אמא יב / ירי לא םיררוג ךלש אבא יב״
- ךיניע-יתש תוממוע יבו / תלהבומ תשלובל
. "ירצו הפורת דוע גישהל ןיא תע / דלי־לש
ה רסחו ,לבסהו רעצה אוה םירישה לש םמתוח
ל ש םירישב ליגרכ היוצמה החמשה םהב
.הבהא
ת ונשב .םעז-תריש תניחבב םה ם,ירישה בור
י סורה ןוטלשה ישנא וקיצה ,רוכזכ ,60-ה

־ וטבי םהמ אצי יכ ףאו .וייחל ודריו ררושמל
־ קשימ טעמ אל וירישב וראשנ ,םולשב וקנש
אה" םע ונובשח תא םישועה ,םיבוצע םיע
ן אכ ."םיטייבוסה ןוטלש תא ומהיזש םינוד
ה ניאש ,וקנשוטבי לש ויתומצעב שא תרעוב
ל יט ךפוה וטע .ותררחשמ הניאו ונממ הפרמ
ח ושמ אוהו ,למרקב םיבשויל ןווכמה ,חולש
ה משב" .האנשו הינוריא ,געל ,זוב לש םראב
) "היצולובירה םה ולטק היצולובירה לש
ב ודגבש ,םיפנחו םידסחתמ רמולכ—"םה"
, "הלבנ םקוסיע לכש" ,רתסבו יולגב הכפהמ
בוס אל" םשב יטייבוסה םדאל וארק רשאו
כיאה תא סנ לע הלעמ אוה םתמועל ."יטיי
- תבוט ץמש םהל ושקיב אלש ,םילייחהו םיר
ת ונובלע םיגפוס םהו םרפ-לומג וא האנה
ה מכב תראותמ ןילאטס לש ותפוקת .ץקךיא
י נפמ תוירבה וארי אל הבש הפוקתכ םיריש
ש יא-שיא חישל" וארי לבא ,שאו תוברק
ו רזוחו ררושמה זירכמ ךכ ךותב ."ובבלל
ה ל שידקמ׳ ,היצולובירל ותונמאנ לע זירכמ
ל ידבמ אוה ךכ ידי־לע .םיזעו םיבר םיריש
א והש םשכו ,ןוטלשה ישנא ןיבל הכפהמה ןיב
ר טשמה תא חבשמ אוה ךכ םיטילשה תא הנגמ
.יסורה םעה תאו

־ ופה ךותמ םיעטק םה רפסב םירישה ינורחא
ח תפב ."קסטארב לש חוכה־תנחת" ולש המיא
ר רושמה הנופ הבש ,"הליפת" האב המיאופה
ייסיש שקבמו םיסורה םיררושמה ילודג לא
ה .תיסורה חורב ורוד תומד תריסמב והוע
ש דקומה ,"רואה רדש" אוה רתויב קזחה קרפ
ה תמ ותרבחש ,הגירמ רמרק היזיא ידוהיל
־ וטבי לש וריש .ויניעל הגיר וטיגב םייוניעב
, תונחמהו וטיגה יעוריא תא הלעמה ,וקנש
ע יבמ ,רמרק היזיא ותוא לש ורופיס ךותמ
ן הש ,הדמשהה תועווז תא תיטויפ הרוצב
ר ואה דעב רמרק היזיא םלישש ארונה ריחמה
ר יביסב םירפכלו םירעל "רדשמ" אוה ותואש
ר ואה לומ תינמרגה הליפאה תדמעה .השדחה
ה ןמ לצינש ידוהי ידי־לע רצוימה ,יסורה
.הבר הבהא הרודח ,תיצאנה הדמשה

.פ .י

רת ן תונוש םינש יריש :וקנשוטבי ינגבי •
י מה ץוביקה תאצוה ז ןשושךבא המלש : םוג
.׳מע 102 ז 1966 ,דחוא
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םילשורי ךלמ ומיח
8 4 ביבא ישדח לע ןמור הז ירה ,הרואכל
־ ץוחל ,םדמ־ץומח ,ר1צנ ביבא ,םילשוריב
* יס :רתוי רדגומב .הוקתו-םימ-אמצ ,םידחפ
ר ריב יערא יאבצ םילוח-תיב לע השעמ-רופ
, םישונא םיעוצפ לע ,םהה םימיה לש םילש
ת ולפטמה תויחאהו ,םימומ־ילעבו םילכ־ירבש
, ומיח עוצפהו לטומח תוחאה לע טרפבו ,םהב
ר לימהדויטנמורה התבהא־התורסמתה לעו
ל א תיביבא־לת תוחא התוא לש תיתמארד
ט עמכש ,תלחות ול ןיאש עוצפה ימלשוריה
־ תמשנ וזיא דוע שי קחודבו ףוג דוע ול ןיא
ת ודע*ךמסמ הז ירה ודוסיב לבא .ופאב םייח
י לוא םהש ,תוהז-שוקיבו םישרש־שופיח לע
פסמ לש רתויב יפיצפסהו יטנתואה אשונה
ה דימב—הזה רודב תאזה ץראה ינבמ םיר
ן מ תוגרוחה תויועמשמ לא םיצרופ םהש
יאה היווחה םוחתמ וא ילקינורכה םוחתה
־ ורי־תוכלמ ירה ,וצרת םא .הרוהטה תיש
ל ש וניינע איה-איה ,שממבו למסב ,םילש
.ןמורה
ה זה ןמורב תרמשנ תיסאלק המארדב ומכ
ת ניחבב אוה ןמזה ."םוקמהו ןמזה תודחא"
- ירופריפו םירוסיי ,יווד לש ךורא דחא םוי
י רצונ רזנמ אוה םוקמה 1 שפנו ףוג לש תיווע
, ךפה םוריח־תעש לש תוביסמ ףקותבש ,קיתע
בע המחלמ־יעוצפל יערא םילוח־תיב ,רומאכ
ר משו םיפרוטמ םילילא-ידבוע" םהש ,םייר
סימ הריזנ ,הראלק לש היניעב (85 ׳ע) "םיע
" לגס״ה ןמ הדיחי ןאכ הרייתשנש תירנוי
- כונ״ה לע רומשל ידכ קפס—ןינבה לש םדוקה
ע ייסל ידכ קפס םוקמב תירדסימה "תוח
, ןינב—םוקמה לבא .םיעוצפב יאופרה לופיטב
רא ףאו היפרגואיגו היפרגופוט ,הרוכמ ,ריע
- יטאראנה ותיינבל תיתשתה אוה—הרוטקטיכ
" םוקמ״ה ?קוינק םרוי לש תינויערהו תיב
ך ותב עבקה תא ,ףולחבש חצנה תא למסמה
, והובו־והותה ךותב תוישרשה תא ,יעראה
־ דח םילג תפטשנה הירוטירט לש ןתיא דסמ
.הירטסיהו הירוטסיה לש םירקבל־םיש
י רישעה קרפהש הארנ וז תואיר־תדוקנמ
, ינימשה קרפה ןמ םידחא םיעטקו ,ןמורה לש
־ תודוקנ ןאכ םה ,רשע־השולשהו רשע-דחאה
י נויערה יוטיבה דצמ ,ולוכ ןינבה לש דבוכה

ת ענכשמ הניא אליממש—הלילעה דצמ אל םא
ורה וישופיחל ןברק הלפנ ומכו הכרצ־לכ
י וטיב ותואל רשאב לבא .רבחמה לש םיינח
ר בחמל חינהל אלא ונל בוט ןיא ,ינויער
:(.ע.י—קיתעמה לש תושגדהה) ודעב רבדיש

שמש הריעז הניפסכ היניעב התיה לטומח"
. ..םלוע־הלגמ ןימכ ז ץורפ ףוחב ןגוע הכיל
ם ישרש תוכהל השקיב הבר תושגרתהב
ת דסמתמ המצע האצמ ...םישדחה הייחב
ת ירחאבש םינקז םתואכ ,שפנ־תנאתב ךכל
ם ישקבמו םרבעב םיטטחמ וליחתה םהימי
ר זנמב .םתחפשמ לש שחיהדליא תא תונבל
א ל המצע שוחל הלחה קיתעה ימלשוריה
ה רז ץראב זחאיהל שקבמה הז טילפכ קר
ואלתו הרבע תא תונשייחבו העיגיב דמולו
סיהל■ ומצע ךיישל הסנמו ,הית
ב שה דבוא ןבכ םג אלא ...הלש הירוט
. ..םיבוט םירומ הל ויה .ותחפשמ קיח לא
, ורבעו רזנמה יכבנ הל םיריהנש ,הראלק
ר פסמ היהש ,[.ע.י—ומיח לש ויחא] וקרמו
ם ישימחו םייתאמ לע תובהלתהבו ןוצרב הל
ד חא הלעש םוימ ותחפשמ הנומש םינשה
ה ליטמ איה הנה ...ץראל היתובא־תובאמ
• מ נ ע 11 יבו זר א ךותל תונססהב םינגע
ה תרכ הבר תוטיהלב ...םהמ החפק
ת ודלות לע הראלק לש הירופיסל■ הינזא
ל ש הנוימד תא ררוע לכהו ...םוקמה
. ..תיטויפ תוריח תשוחת הב עטנו לטומה
ה מיענ חודש הז חרפכ המצע התארש דע
. ותרוכמ־הדשל ותוא הריזחמ שפנ־תבישמו

ם יתבה לע ,התדלומ־ריע ,ביבא־לת
ומה ריעה ,הלש תונבלה תושובחתה ייומד
, אקוד תיניטנביל התע הל התארנ ,תינרד
ה תוא וליאו ,הנממהחכתשנטעמכו
ך ״נתלמירומהיפבשחצנה־ריע
י פלכ התוא תכשומכ םואתפ התיה
ה נעט הראלק .התוא תלתושו הטמ
ב ושיה לש הידגרטה׳ תמלגתמ לטומחבש
ב ושיה הז .׳לארשי-ץראב ...יתשלפב ידוהיה
ו מצע לכש רבע לע ודיתע תא ךורכל אבה
.שממ הירוטסיה אלו ,תומולח לש בהז-רפס

ם ע »םילשורי ךלמ ומיח :קוינק םרוי ♦
.׳מע 1966 ! 175 ,םעל הירפס/דבוע
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א ל םלועל וז הראלקש לטומח העדי זאו
ו ז תירנויסימ ןיבת ךיא ...הבלל ןיבת

נמה רופיסו ,ולאה םינבאהש
, ירצונה רזנמה ,א ק רד הזה רז
ת ביש ,הביש תשגרה הב םיעטונ
וד תירבעה התרוכמל תדבוא תב
ת ייהנו תכלוה איה העמק-העמקו ,א ק
־ תנכוסכ הראלק תא האורה ,תיבה־תלעבל
ה ריבגה בוש דע תיבה תא הלהינש תיב
(108—107 ׳טע) ״?קוחר עסממ

ישע קרפ ותוא לש ופוס תארקל ,דוע ךכו
: יר

־ אלה ותמישנל ךומס ,הלילב הנרזמ לע"
ו  מ י ח ב לטומה הרהריה גמיח לש הברצק

. ..ריעה חצנב םינומט וישרשש
יטקפסרפה ךותמ התאר םואתפו

א יהש תאזה השדחה המחלמה תא הב
ה זה תיבה דוסי םע ירהש ...הב היורש
ם יימור ויתודוסיש ,קיתעה ירצונה רזנמה]
ה מחלמה הלחה [.ע.י—םייטסינלה ףא וא
לח םלוכ ...הדוהי לש התשורי לע
— םיברעהו םינבלצהו םיאמורה ,םניאו ופ
בקש וז השאכ ,דמוע הזהתיבה קר
ל כו .הבהא םלוכ תאו ,הילעב לכ תא הר
ודקו םיללח וריתוה םישוביכהו תומחלמה
־ יח דעו ...םומינוריה ןמל ,םינועמו םיש
ל ע המחלמה איה םדמ הבוקעו השק ..גמ
ה תומלגתהב םלוא ,הדוהי לש התשורי

 םחנמה ךא ירזכאה ןורתפה ןומט הזה תיבב
ה פ ןשיה רענה לש ויתולבס דוסל אתרופ
. ..הלא לכב תרהרהמ איה וללגבש ,הל ךומס
א קוד ואל ,לטומה לש הבל תא אלימ דחפ
ה שגרהה ינפמ אלא ...היהש המ ינפמ

ר יחמה וניא ילוא הזה ריחמהש
(115—114 ׳טע) .״ןורחאה

י ד יכ המוד ,הרצק הריקס לש התרגסמב
ב יט לע ארוקה תא דימעהל ולא תואבומב
, םישרש לא תטהול־תיאנק הריתח התוא
יג תועצמאב ונל רוסמל רבחמה לדתשמש
, לטומח הירזכאה־הינמחרה תוחאה ,ותרוב
וימ םג ילואו ,תוחפ טעמ ןאכ תרגוב איהש
ת ונכה .ומצע רבחמה ןמ ,תוחפ טעמ תרס
ול איהש יתמארדה ןויבצהו ,וז הריתחבש
םוקמו־ןמז לש "םינותנ" םתוא עקר לע תשב

ת ופחל ידכ םהב שי ,ורופיסל רבחמה עבקש
ילעה ןינבב םיטעמ אל םימגפ לע המ־תדימב
ם ימגפ לע וליפאו ,הלעמל זמרנש יפכ ,הל
, ןוקיתל־םינתינ ךא םירעצמ ,תוחפ םייתוהמ
ם יבצמ־ירואית ןיב תונושמ תומאתה־יאבש
ו א—תישממה תואיצמה ןיבל "םייביטקיבוא"
ושלה תואיצמה" ןיבל םיגולאידה ןושל ןיב
.ויתויומדו ןמורה תפוקת לש—"תינ

.עג

םיקחשב הלקת

 ףחרל סוטמה תא תצלאמ םילגלגב הלקת
ל כ תפירשל דע יצחו־םייתעש ךשמ ריוואב
ת חני ןכמ־רחאל קר .וכותבש קלדה יאלמ
. םיחתפנ וילגלג ןיאש רחאמ ,"ונוחג" לע
ת שולש לש םבלו ,רתויב תנכוסמ התיחנ יהוז
י ופצה תארקל דרח וב םיאצמנה םיסייטה
. עקרקה םע ועגמב סוטמה קסרתה םע םהל
־ ליחב שומיח־ןיצק ,רוצ באוי לש ובל־ישחר
, תוילרוג תועש ןתוא ךשמ ,ילארשיה ריוואה
ת וערואמה תא רזחשמה ,רפסה יפדב םילגתמ
.םיריעצה וייחב רתויב םיבושחה
יעצל יסופיטה ,בורקה ורבעל רזוח רוביגה
ת ודלי :הילודיגו ץראה ינבמ םיבר םיר
־ תיבבו "ךוניחה־תיב״ב םידומילו ביבא-לתב
־ לו הדאגירבל ,"הנגה״ל סויג !יאלקח רפס
ה ליעפ תופתתשה !ילארשיה ריוואה־ליח
והי םע השיגפהו ! השביבו םיב ״׳ב הילע״ב
ר תויב השקה היווחה .הדמשהה תטילפמ םיד
י מיב ינמזה ונורווע—התיה וקלחב הלפנש
ל ש םקותינ .תינופצה הקירפאב המחלמה
ה קספה ול םרג הצצפה תעשב הייארה־יבצע
ם ימי .תכשוממ תוריש־תפוקתב הדיחיו תינמז
ל לגב—רתוי ודיבכה םגו—ולקוה הלא םישק
א ל הינפ תאש ,תילגנא תוחא לש התבהא
ו ילא בושי םרטב דוע !םעפ ףא תוארל הכז

ם שו רחא סיסבל וז הרבעוה ויניע־רואמ
ה תיה רפסבש הינשה תישנה תומדה .הגרהנ
תניפסב ודי-לע הלצינ רשא ,הנטק הדלי

ת אצוה !םיקחשב הלקת :דורלסקא ךורב *
.׳טע 1966 ! 169 ,הדסמ
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ל ש המא .ביבא־לת יפוחל העיגהש םיליפעמ
י די־לע חקלב היבאו■ ,תילתעב הרצענ הדליה
. ודבא ויתובקעו ןילרבבש םתיבמ םיצאנה
ס ייטה .םיטילפ־הנחמב אצמנו לצינ אוה
ה חפשמה ינב לכ תא ליצהל הכז דיעצה
ה לדג הנטקה הדליה .תאזה ץראל םאיבהלו:
.ותרבחל התיהו

, םייחו םיפטוש םיגולאידב רופיסה לש וכרד
יעמ םיבר םינמיס .תיעבטו תחלקמ םנושלו
ם חוכמש ,םייפרגויבוטוא תודוסי לע םיד
ה ל תודוהו חבתשמ רפסה הבש תויעבטה
ו ירוענ-ימי בוליש .תחא המישנב רפסה ארקנ
ל ש םילודגה תוערואמה םע רבחמה לש
וימה תונוכתה תא שטשטמ וניא הפוקתה
ם ימיה־רפס תא בתוכה ,רוביגה לש תודח
רטצמ םימוד םימי-ירפס .ותורחב תונש לש
י שיא ןויסנ ךותמש תידועת תורפס ללכל םיפ
ל ש םקלח לע הדיעמ איה יעצמא־יתלבו

.הירוטסיה לש התיישעב םהירבחמ

טלמנש ריסא
־ ץמואו הקתפרה :תודוסי ינש יונב רופיסה
ן יצק לש ותחירב תא םיכפוה םהינש .בל
למה ןמזב הילטיאב םייובש־הנחממ יטירב
ד דוב שיא לש הרובגו הזעה עצבימל המח
י דיב השובכה הנידמב רובעל חילצמה הלוחו

ך כ ךותב .ותרטמל עיגהלו ינמרגה ביואה
, ןאכמ :המחלמ לש הינפ ינש ונינפל םיפשחנ
ם ייוליג—ןאכמו ,ץק־ןיא תוללעתהו תוירזכא
- חמב .תימצע-הברקהו םדא-תבהא לש םילענ
לעתמ םהו םינמרגה ם״טלוש םייובשה-הנ
י ח הנחמל ץוחמ ?םיריצעב ,םכרדכ ,םיל
ן יצקל רזועה ,לבוסהו: ינעה ,יקלטיאה םעה
י שנא .אמורל עיגהל ודיב עייסמו חרובה
ו ל םיסרופ ,ונעמל םמצע םינכסמ םירפכה
ה דיחיה הטימה תא ול םינתונו לדה םמחלמ
.םתושרבש
א והש דע טלמנו רצענ ,רסאנו טלמנה ,רוביגה
- וכ לא "חצנה-ריע״ב רשקתמ ,אמורל עיגמ
, תיטירבה תורירגשה לאו ןקיתווב תד-ינה

י יד .א :םוגרת 5 טלמנ ריסא :ןמרופ ןו׳ג •
.,םע 188 ז 1966 ,הדסמ תאצוה »םיו

א והו ,רויפיפאה־תנידמב המויקב הכישמהש
ובשל גאודה ,יתרתחמ ןוגרא שארב בציתמ
ר יעה רורחישל דע ,הילטיאב םיטירבה םיי

.תירבה תואבצ ידי־לע
וג םישדח העשת ךשמ דבלב תחא םעפ
ו לע ,1944 יאמ דע 1943 רבמטפסמ ׳םיילר
, ךכל ןווכתה אלש הדומ אוה .ויניעב תועמד
ת ושגר ןויצל עונצו לד תוא הנה העמד" לבא
־ םירבח העברא לש לרוג םע תוהדזה לש
רא לש םיבתכמ העברא לביק אוה ."קשנל
 -לע גרוהל ואצוהש ,םייטירב םייובש העב
ר שפיא ילותקה יודיווה־ןהוכ .םינמרגה ידי
ל ייחו ,םיבורקל הדירפ־ירבד בותכל םהל
שמו אבא ,אמא" :רומאל בתכ דחא יטירב
א ל .ןורחאה יבתכמ אוה הז .םירקיה יתחפ
י נא דיתעש ןויכמ ,דוע םכל בותכל■ לכוא
ת א יתרסמ ,הרקי החפשמ .םויה תורייהל
ר קי היה רשא לכ רובעו יתדלומ ןעמל ייח
ם ייתסת תאזה המחלמהש הווקמ. ינא .יל
, םולש .םלועל םולשב תויחל ולכותשו הרהמב
ת וטושפ םילמ ."חאו ןב ,לייח דימת םכבהוא
יבהו יטירבה ןיצקה לש ובל תא ועזעיז ולא
.תועמד ידיל והוא

.פ .י

ב שגפמ
ן ואטב לארשיב איצוהל ןויערה תא הגהש ימ
ר וקמ—יברע-ירבע ,"ימואל־וד" ,ינושל-וד
חמו תונמא ,תורפס יניינעל"—ודצב םוגרתו

ר בתסמ ףא ,ותנווכ התיה הבוט יאדו ׳"הבש
. הכרבה לע והודימעהש ימ רבכ ול ואצמנש
ה כרעהל בוטה ןוצרה לכ םעש המוד לבא
כה לש ,"תיביטקורטסנוק" ,תדדועמ ,תיבויח
ב ותכל אוביש ימ לכ ירה ,ןיירפ לשו תונוו

ב רקתהל בייח ב "שגפמ" לע יהשלכ הריקס
ד ומללו ןוילע-יכאלמ לש םתגרדמל הליחת
א לש ידכ רציה־שוביכבו הגלבהב קרפ םהמ
נה הרקמב .םיחתור לש ןותיק וילע ךופשי
ה לעמלש עצבימ ילוא הז היהי ,תוחפל ,ןוד
ם דא אוה םא טרפב ,המיר־שונא לש וחוכמ
וקה יכרוע לש תרהצומה םתלאשמל ףתושה
ודק תועד לש תורוד-אפקימ תרשפה״ל ץב
המצע איהש ,(17 ׳ע ,״שגפמ חתפב״) "תומ
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ם של" רשא "בגשנה ןויערה" ןמ קלח קר
.(םש) "׳שגפמ׳ תמב הרצונ ...ותרדחה
ה ז ץבוקב תוגצוימ תירבעה הרישהו תורפסה
ה עופ ,רימא ןרהא ,אלרוב הדוהי ה״ה ידי-לע
י לינ ,סדיורב םהרבא ,ןולא הדמח ,ןרות־ולש
ל כ) דנלרוא בקעי ,ןרהא ןימינב יאכז ,רעס
י לדנמ ...ו .(הלילח ,םתריצי בטימב א ל הלא
ר מאמ םג אבומ ךכ לע ףסונ .םירפס-רכומ
- יוג .ד .ש ׳פורפ לש רפס לע ףסא לאכימ לש
ר מ■ ,ץוחה־רש לש םירבדמ עטק הזיאו ,ןייט
יציה וליאו ."םולש לש דיתע" לע ,ןבא אבא
י די־לע תגצוימ היגוסל תימוקמה תיברעה הר
ד ייאומ ,(ץבוקה יכרועמ) יסאבע דומחמ ה״ה
ם יהארבא ,ראועק לאמ׳ג ,(ל״נכ) םיהארבא
, דאדגב דילי ,ידוהי רפוס) םיהארבא אסומ
־ אדבע םיר׳ג יזואפ ,(תיברעה ןושלב בתוכה
ד הפ ,ירבט יד׳גו דירפ ,דאדח לשימ ,הלל
א הט ,ידפצ ןסח ,יבכרב רצייק ,הרד׳ח־ובא
יצי בטימב ,הארנכ ,הלא לכ) ילע דמחומ
ר פוס אוהש ,זופחמ בי׳גנ ...ו ,(הקווד םתר
- רמאמ תרבוחב םיעיפומ ןכ .עדונ ירצמ
" אובי אל רז" לע טאבש םיהארבא לש תרוקב
ה קיזומה לש הריקסו ,(ןולא הדמח לש ןמורה)
ה קיסומה לע יללכ טבמ" :ןאודר לייהוס גול
ף או תיברעב בתכ אוה ותואש" ,..."תיברעה
יגש ןייצל םג יואר ."תירבעל ומצעב ומגרית
ם א) ץבוקבש תיברעה-יבתוכ לש עצוממה םל
, הפחמ בי׳גנ ,ירצמה שיאה ןמ עגרל םלעתנ

א וה (ותעידיב אלש יאדו ןאכ וחריא ותואש
ת וברתה יגיצנ לש עצוממה םליג .ךרעל 33
תנ וליפא ,תרכינ הדימב ךכמ הובג תירבעה
ל ש—ןושאר טבמל ,הימתמה—ופותישמ םלע
ה יה םימי ךיראה וליאש) םירפס־רכומ ילדנמ
ן דיסב לכ לכסמ היה אליממו 135 ןבכ םויכ
ל ש םיליגה-תוצובק ןיב ןוזיא הזיא גישהל
.(הציחמה ירבע ינשמ "םישגפומ״ה
בש ירא" ותוא לש ומש תא ונרכזהו ליאוה
תתשה ביט לע טעמ בכעתנ הבה ,"הרובח
. ופותיש תליע לעו ונינפלש הז ץבוקב ותופ
י בגל קר אל ,ףלאמו ינייפא והשמ ךכב שי
י אדכ הליחתו .דבלב וז המישר לש האשומ
י לדנמ לע וילע רפוסמש הממ טעמ טטצנש
ת קנוי ותריצי תוהמ ..." :ץבוקה לש ויארוקל
וגב ירבעה םעה לש םייממעה םישרשמ ןמ

־ ונגסהו תינושלה הניחבהמ ןה—(.ע.י— ) הל
י תרבחהו ישונאה ליטסה תניחבמ ןהו תינ

צבקה רפס׳ ךותמ .ותריצי תגציימ ותואש
ה  ק ש י פ לע עטק ונתרבוחב ונאבה ולש ׳םינ
"...ר ג י ח ה
י לדנמ לש "םינצבקה רפס" ךותמ עטקה ,הנהו
ר פס" הז ירה יברעה חסונה יפל :בגא)

י מל ךא .ת״יבב אלו ם״ימב ,"םינצמקה
ל יבקמ .הקומע הנווכ ךותמ: רחבנ (!תפכיא
ק אקז" ךותמ רחבנש עטקל ךומסו ןאכ אוה
זנה ירצמה רפוסל (קדמ־לא רוורפ) "קדמ-לא
ם הש—הלאה םירחבנה ינש .זופחמ בי׳גנ ,רכ
ם ירז םתויהמ ץבוקה לש ובכרהב ןפוד־יאצוי
, "םהיתוצובק" יתשל ,םיפתתשמה ראש לכל
ה וושהי-דצה—תיפרגואיג הניחבמ תוחפל
אה אשונה" אוה ןאכ תוללכומה םהיתוריציב
ת ונצבק לש המלועו םינצבק ,דח
יציב וב םילפטמ םירפוסה ינשש ,(.ע.י—!)
ף סונ םעטו ."וכרד יפ־לע דחא לכ ,םהיתור
ל רוג־תופתוש שיש חיכוהל המגמ" :רבדל
, ןמזו םוקמ ימוחתל לעמ איהש ...םדא־ינב ןיב
, "שגפמ חתפב") ׳,המואו תד ,אצומו ןושל
־ תופתוש יחת" :רמואכ הז ירהו .(18/19 ע״ע
ד דיה !תיברעה־תידוהיה תינצבקה לרוגה
ד י־יטשופ !םינויבאה־תווחאלו ןכסמה תמכחל
ן כו ,האלה ןכו "!ודחאתה ,הדעו םע לכמ■
...האלה
- ירחו תעדה־תובחר ,חורה-ראשו םעטה-בוט
ר קיעבו ,תירוטסיהה ,תיתוברתה) הייארה־תופ
ה לעמלש הריחבה ןמ םיפקתשמה (!תינידמה
ל לכב םמתוח םיעיבטמה םה ,התקמנה ירבדמו
ם הו ,הז םידגמ־ףסאמ לש ותבכרהו ותכירע
כטה ותמרב—! ףצקו ןויזב ידכו—םיאטבתמה
יע ,ההגההו םימוגרתה ביט) תיפארגהו תינ
ס ופדה־תכאלמ לש התוכיא ,םיטסקטה תומ
ש י 1966 תנשב ,רבד לש ותימאל .(ב״ויכו
- ירבד תעפיש ךותב אוצמל ידכ ץמאמ תושעל
ם וטר׳חב ,תייווכב םיאצויה םייברעה סופדה
ר יהאקב וא תורייבב רמוחו־לק ,יזאגנבב וא
ל ש הליבקמה תירבעה תרצותה ךותב וא)

, תורפס יניינעל יברע-ירבע ןואטב ,שגפמ *
ד מו ביבט יכדרמ תכירעב ,הבשחמו תונמא
.׳טע 1966 ; 232 ,ב ןוילג ז םיהארבא דייא



ו97ב שגפמ

ד צה ןמ ,יליבד הכ רצומ (ביבא-לתו םילשורי
. הזה ךרכה תמגודכ ,יפארגופיטהו יפארגה
ה זמ קאוואראס דע דודב קיחרהל ךירצ ילוא
ו השמ אוצמל ידכ הזמ■ ידנורוא-הדנאור דעו
ץ מאמה רתכוי םא קפס םש םג לבא ,המוד
ת ילכתה ןיא ,םוקמ־לכמ .הפוצמה החלצהב
.החריטב הווש
ם יפוגה ןמ המכ תכרעמה הנומ ץבוקה רעשב
מי .רואל־ותאצוה תא ורשפיא םהיתומורתש
ח ותיפל קנבה" תלהנה קר אל םהילע םינ
ה תיה רשא") "מ״עב לארשיל תואתנכשמלו
ה חכיש םושמ קרו םינושארה םימרותה ןיב
רופש םימרותה תמישרב המוקמ דקפנ תרעצמ
ת כשל םג אלא ("׳א תרבוח שארב ל״נכ המס
- שממה־שאר דרשמב םייברע־םיניינעל-ץעויה
־ סה לש לעופה־דעווב תיברעה הקלחמהו הל
ח ינהל שי ,ןכא .תיללכה םידבועה-תורדת
ו תאצוה תמזי תא יוארכ וכירעה הלא םיפוגש
עמל הברה וכירעהש רורב ךא ,"שגפמ" לש
זויה לש השעמה־ןורשכ תא יוארה ןמ הל
. םייואר־םניאשל ,םנוממו ,םנומא ונתנו םימ
...עגפימל—שגפימ ,רבשל רבס היה ךכ
־ רדסל הלאכ םירבד לע רובעל ידמל אוה לק
ס ומע ,ךכ־לכ שודג םויה-רדסש םג-המ ,םויה
- המכ-יפ םידבכנו םידבכ ,םירומח םיפיעס
שקבל רתעיהל ,"ירבח" םגו ,אוה חונ .המכו
א יה היתורעהבש ,ץבוקה תכרעמ לש הת
וביש המכ ולפנ״ש לע "הרעצ" תא העיבמ
ם יינכט םיישק םושמ ...תיפרגה הכירעב םיש
־ הו הנושה םוקימה—לשמל ,הלאמ .םימיוסמ

- ומב ,יברעל ירבעה טסקטה ןיב ליבקמ־יתלב
ם יררושמהו םירפוסה לש תורצקה תויפארגונ

ילס תא" הל חיטבהלו "...םטע-ידפמ ומרתש
. "תורומחכ תולקכ ,הלא לכ לע ...םיארוקה תח
- השעמ לע בלה ץמחתמ תאז לכ ףרח םא ךא
ן אכש איה הביסה ירה ,ונינפלש הז םישואב
ם ירחא םימוחת הברהמ רתויש םוחתב ,הקווד
ה ננער הבשחמל ,ןוזחל ,ףועמל עוושמ אוה
ו לא־יא לש יוצימל וניכז ,שטולמ עוציבלו
- ירוביצה להנימה ןהב חבתשנש רקי־תולוגס
ן וגכ ,ותלועפ יחטש בורב לארשיב ינוטלשה
ה ריגדואלעה ,תונרמויו תונתרק ,תויטנאטליד
־ בה־לפשו ללמה-םור ,הדמולמ־םישנא-תווצמו
ה לבח תואריהל יושעה—הז וקסאי׳פ םאו .ךר
ל ש בושח תמוצב שחרתמ—שממ תנווכמ
ת ינויער־תיתוברת ,תיעוצקמ-תיתורפס היישע
ת לפוכמו־הלופכ הבוח ירה ,תיגידמ-תירוביצו
.ףרה תיחשמל רמול
ה ער הלתהמ לש התונשיהב תוזחל הצורש ימ
ו ל ץועל ילוא רתומ ,ךכב עייסל ןכומו ,וז
ם ע םירשימב םירבדב אוביו הסניש הצע
יוא םע וא/ו לארשי-תנידמ לש התער-ישרוד
ת נידמב תחאכ תיברעהו תירבעה תורפסה יב
. םש םה רשאב חורה יאנוש םע וא/ו לארשי
ת וחפל עיגהל היהי רשפאש יאדוול בורק
ל ש הלא םימיב .רתוי ליעיו ינוכסח רדסהל
ם יווצמ קשמב תוכרעמ־דודישו ילכלכ ןותימ
ל ע קר אלו—לועייו ןוכסח לע ונלוכ ונא
.םידסח־תולימג

.עג



תרבוחב םיפתתשמה
ן יינעמהו ירוקמה קפס אלל אוה ,ולש הנוכשה-ירופיסמ "תשק" יארוקל רכומה ,י נ ו ל א ם.י ס נ
י דגב" ויתוזחמו! ,"המיבה״ב 50־ה תונשב הלעוהש ,"ךלמה לכמ רזכא" והזחמ .לארשי יאזחמב
" תלוגנרתהו הכפהמה״ו ("תונועה ןורטאית״ב) "תיאקירמאה הכיסנה" ,("המיבה״ב) "ךלמה
ת ואזחמה תוחתפתהב ךרד־ינויצ תויהל וכפהו ןורטאיתה־יבבוח תא ומיסקה ,("ירמאק״ב)
ד וע ילוא ותומלשבו ,וז תרבוחב לודגה וקלחב עיפומה—ויתוזחמ לע קנע־ןויארב .תירבעה
ת וילרטאיתה ויתוסיפת לע ןתנ השמ םע חחושמ אוה—המצע ינפב תרבוח תרוצב רוא הארי
ק ושל ,בגא ,תאצוי "תיאקירמאה הכיסנה" תגצה לש האלמ הטלקה .רפוסכו יאזחמכ וכרד לעו
ן ויערה הגוה ,רטרא ןינוטנא .תירבע-יעמוש תוברת-ינכרצל שודיח הז ףא—הלא םימיב
ם ינשבו ,תאזה האמב ןורטאיתה לש םינקיטרואיתה יבושחמ אוה ,"תוירזכאה ןורטאית" לש
י לגנאה קורב רטיפכ םיאמיב לש םהיתודובעב תאטבתמה ,ויתונויער לש הייחת הלח ולא
ל ע ינשה טספינאמה" ללכוה וב ,"תוברתהו ןורטאיתה" .ללכב השידחה תיברעמה תואזחמבו
וכיספ ,בוטרב תידוהי ."וליפכו ןורטאיתה" ץבוקה ךותמ חוקל ,"תוירזכאה־ןורטאית
ל לכומה ,םידליה־ןורטאית לע לאשמב תפתתשמ ,בוטרב ךונח רפוסה לש ותשא ,תכנחמו תיגול
ץ מאתהש ,ילארשיה ירחסמה ןורטאיתה לש ךוותה־דומע ,ק ידו ג ארויג .וז תרבוחב
ף א ,ןורטאית לש הז גוסב וכרד לע ןויארב רפסמ ,ץראב םיילקיזומ תוזחמ יקסעב חילצהו
ל לוהמה יצייושח ,טאמנריד ךירדירפ .יראוטרפרה ןורטאיתה תארבהל תוצע אוה אישמ
" יפיסיסימ רמ לש ויאושינ" וגצוה ץראב) ןוירטאיתה־לחק לע זע הכ םשור ושע ויתוזחמש
ת רבוחב גצוימ ,(יאפיחה ןורטאיתב "ישימחה קנארפ״ו ,"המיבה״ב "הנקזה תרבגה לש הרוקיב״ו
ת ירבע םגרותש ,"רואטמה" ,ןורחאה והזחמ לש תוכרעמה יתש ךותמ הנושארה הכרעמב וז
־ תורפסל שדקומ תירישה ותריצימ דבכנ קלחש ,ללה .ע .ירמקה ןורטאיתה ישרק לע הלעויו
, הז ןורטאיתב תוכורכה תולאשב ותעד הווחמ אוהו ,ם.ידליה־ןורטאיתל םג 1ליחמ ןתנ ,םידליה
ש דחה וטרס תא הרוכבב ןירקהל דמוע ,עונלוק־שיאו ןרדב ,רהוז ידוא .לאשמה תרגסמב
 ,הז טרס׳ לע ."תשק״ב ותעשב ספדנש ,עשוהי .ב .א לש ורופיס יפ־לע ,"דליי םימי השולש"
, ו ד 1 ר י ׳ז ן ׳ז .ינדמיל הילדל ןתנש ןויארב חחושמ אוה ,ץראב ריעצ ןעונלוק לש ותדובע לעו
ל ש ויפב םש ,הבוד יאול ללוהמה יאמיבה לש ותציחמב רציש ,םייתפרצה םיאזחמה ילודגמ
י לתפנ ."זיראפ לש רותליא" הזחמב ,תרבוחל "וטומ״כ םינתינה םירבדה תא ןורחאה הז
יתה תבשחמב ולשמ ךרד ול אוצמל רתוחה ,ירמקה ןורטאיתב רבעשל ,ריעצ ןקחש ,ןיבי
ה ילד ."לכה הל היהש הדליה" ןוכרעמה תא וז תרבוחל םרת ,ןזרטאיתל־הביתכבו ןורטא
ה דובעב תקסוע איה התעו "תשק" לש תכרעמה־תריכזמ■ רפםמ-םינש התיהש ,ינדמל
ל אשמה עוציבב הפתתשהו וז תרבוחב םימסרפתמה תונויארהמ המכ הכרע ,תיאנותעו תיתורפס
, "הנחמב" תכרעמ רבחו עונלוקו ןורטאית רקבמ ,יאנותע ,ןתנ השמ .םידליהךוירטאית לע
ך רוע ,ןורטאית־רקבמו טסיצילבופ ,ן ו ר ב ע זעוב .ינולא םיסנ םע ףיקמה ןויארה לעב אוה
ל ש—ויתולבגימ תאו—ודיקפת תא ורמאמב רקוס ,"תונורחא תועידי" לש יתורפסה ףסומה
ת להנמ איה ,ירמקה ןורטאיתה תינקחש ,ת ר ו פ הנרא ."תינומה תרושקת לש םלועב" רקבמה
א שונל "תשק" דחייש לאשמב הפתתשהו התנענ ןכ לע רשאו ,ירמקה דילש םידליה-ןורטאית
ו ירופיסש רקבמו רפוס ,זר םהרבא .ןורטאיתל הלוכ תדחוימה תרבוחה תרגסמב ,הז
ל ודגה וקלחש ,"הירנק טפשמ" ,והזחמ לע קידוג ארויג סרפב הכז ,"תשק״ב תופוכת םיעיפומ
ת טיסרבינוא לש ןורטאיתל גוחה לש "הנדסה" תרגסמב גצוה הזחמה .וז תרבוחב םסרפתמ
ם לתשהו ההש ,ןדואפתו לספ ,רייצ ,ן י ק רמ ו ת לאגי .יירפ רטיפ לש ותכרדהב ,ביבא-לת
, הז ןורטאית לע ."לבמסנא רנילרב״ה ,תיחרזמה ןילרבב טכרב לש ונורטאיתב 50־ה תונשב
א וה ,תילארשיה תילרטאיתה תואיצמל עגונב ,ןיקרמות לש ,ולש ויתופקשה לעו ,טכרב לע
.ינדמל הילד םע ןויארב ןאכ חחושמ
ו הזחמל רנגרב לסוי לש תוציקס ךותמ סה "ינולא םיסנ םע תוחיש״ב םיצבושמה םירוטיעה
ת רואפתל רנגרב ירדוא לש טוטריש אוה 35 ׳עב רוטיעה .״תיאקירמאה הכיסנה״ ,ינולא לש
ם ירוטיעה לעב ,ןבומכ ,אוה ומצע ןיקרמות לאגי ."תלוגנרתהו הכפהמה" ,ינולא לש רחא הזחמ
ל שמ םה םש־ריעז הפ־ריעז תרבוחב םירוזפה םירוטיע ראש .ומע ןויארה ילושב םיעיפומה
ת גצהב רוגמלא הליג תינקחשה לש םולצת עקר לע ,הפיטעה תא בציעש םג אוה .ןמלוא דג
.רוגא בקעי לש אוה םולצתה .ירמקה ןורטאיתב רלימ רותרא לש "הליפנה ירחא"
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ח ךרכ "תשק״ל ם>ג»נעה חתפמ

 וא תונמא—השדחה הרישה :הטיג ,רוניבא
68 ,טכ ?םזיריינאמ

 ־סנה רופיסה לע היסרפמיא :קחצי ,זפרוא
56 ׳טכ ,ינוי

 ירדסב הרומת יכילהת :.נ.ש ,טדאטשנזייא
רדומ תעב תוברתהו תוינידמה ,הרבחה
139 ,טכ ,היצזינ

5 ,בל ,—םע תוחיש :םיסנ ,ינולא
» 4 ,ל ,(ריש) ז םיקילדמ דציכ :ןרהא ,רימא

110 ׳אל ,לודג יוג
 ,טכ ,(םיריש) אוהה םיה ייא :יבצ ,תרפא

67 ,אל ,(םיריש) תיארנ אלו תיארנ »25
40 ,בל ,תוברתהו ןורטאיתה :ןינוטנא ,וטרא

49 ,ל ,(ריש) זיאולה :הרוא ,ןטרגמואכ
מיש 167 ,טכ ,הביש יריש ינש :םייח ,דאב

24 ,אל ,(םיריש) םימה תחכיש ,ןבאה תח
26 ,אל ,החכיש :לאגי ,ןתנ ןב
26 ,טכ ,הנבל הברע :השמ ,לואש ןב
112 ,ל ,ריש :בקעי ,רסב
80 ,אל ?דציכו—המ :םותסור ,ינותסב
122 ,טכ ,ט״פרת בא ,םילשורי :ףסוי ,ילזרב
 •שמ) ז דציכ םידלי־ןורטאית :תידוהי ,בוטרב

139 ,בל (לא

 :תידרוכה תימואלה העונתה :דרס ׳רנטנאג
ז  137 ,ל ,הייוכיסו התוחתפתה ,התישאר (א)
 ,םיידרוכה םיינידמה םינוגראה תודלות (ב)
142 ,אל

121 ,בל ,—םע ןויאר :ארויג ,קידוג
121 ,טכ ,(םיריש) הצא :ףסוי ,תיזג
48 ,אל ,םיריש העברא :ךינח ,איג
63 ,ל ,(ריש) שומנ :ןתנוהי ,ןפג
 !רייפסבור לש ןורחאה וליל :דלופואיל ,ץג

46 ,טכ ,"טנצוד־טאווירפ״ה

138 ,טכ ,(ריש) ןואיזומב :יסא ,ינגד
4 ,אל ,אפרמו קותיש :לראש ׳לוג-הד

82 ,ל ,(םיריש) הריכמ ינא :הדרו ,ראוד
44 ,אל ,הישרד :ףסא ,ןייד
82 ,אל ,רחא םוקמב שגד :השמ ,ןייד
87 ׳בל ,(הזחמ) רואטמה :ךירדירפ ,טאמנריד

- ןורטאית »33 ,ל ,(ריש) הליל־ףוע :.ע ,ללה
139 ,בל ?דציכ םידלי

41 ,טכ ,(ריש) סוירמ :השמ ,ימענה
85 ,אל ,םידדובמו םינטק :טפשוהי ׳יבכרה

ורב קרס-תתימ לש הקעומה :דולק ,ה׳זיו
50 ׳אל ׳ורלאמ לש םינמ

והיה תדה תרוקבל המדקא :ןושרג ,דלייו
70 ,אל ,תיד

דולק ,ה׳זיו ׳ר :.י ,ןייטשסייו
83 ,טכ ,(ריש) בוהאל ךרוצה :המלש ,דניו

99 ,ל ,םיריש ינש :סקלא ׳יבהז
153 ,בל ,—םע ןויאר :ירוא ,רהוז
4 ׳בל ,ןורטאיתה אלול :ן׳ז ,ודוריד
 ,טכ ,(םיריש) הכולמ לע םולח :תירונ ,יחרז

94

 רמאמ / תירבע הפקשהב םלוע :.נ .ע ,ןורוח
אמ ! 113 ,ל ,ינש רמאמ ! 96 ,טכ ,ןושאר
160 ,בל ,יעיבר רמאמ ! 114 ,אל ,ישילש רמ

141 ,אל ,םיריש ינש :תילג ,ןזח
 ,(ריש) ברשה ריאממ ףרוחבו :לאיחי ,קזח

47 ,אל

רעמ) לכה הל היהש הדליה :ילתפנ ,ןיבי
128 ,בל ,(ןוכ

 תכשמנו תכלוה הקיתש :.ב םהרבא ,עשוהי
5 ,ל ,ררושמ לש

140 ,אל ,(םיריש) רבק :םר ,רהזי

43 ׳סכ ,(ריש) ספשמה :המלש ,דפואל



88 ,אל ,ןכ-ירחא :ו׳גרו׳ג ,הריפדזל
3 4 ,אל ,(םיריש) ןוגעל אל :בדנ ,ןתיול
Q0 1 ,ל ,(ו) ןרטנימוקה קדצ :ןמחנ ,טסיל
89 ,אל ,תוברעתמ ילב :םייח ,בוקטל

34 ,ל ,ףתרמה תמוקל תילעמ :ןבואר ,ןרימ

 ,(םיריש) הניגנמה אובת רשאכ :לחר ,בג3
68 ,אל

יס השולש) לוגיעה דוסי :לואפ ,טקדמיונ
50 ,ל ,(םירופ

איצוסל קבאמו ירוזא חותיפ :השמ ,הנס
92 ,אל ,םזיל

 ,אל ,ויתוריפו םולשה :,ר .ע ,רדאק-לא דבע
94

:  44 ,ל ,םיכרדה-קדנופמ בתכמ :זעוב ,ןורבע
ומה תרושקת לש םלועב רקבמה דיקפת
110 ,בל ,תינ

שמ) ז דציכ םידלי־ןורטאית :הנרא ,תדופ
139 ,בל ,(לא

54 ,טכ ,(םיריש) םלוע אולמ :הנשוש ,סוליפ

חמ בי׳גנל "ויתסהו וילשה" :והיתתמ ,דלפ
156 ,ל ,זופ

84 ,ל ,םיטרקונכטה לש םדיתע :דרפלא ,שירפ

99 ,אל ,רדסהל םיכרד שלש :ןו׳ג ,יחמ!ל

 ,אל ,םדא־ינב לש ןינע :ןונמא ,ןייטשניבור
101

51 ,בל ,(הזחמ) הירנק טפשמ :םהרבא ,זר
 ,המואמ־אל לע המוהמ בור :םיסנ ,ןאו׳זד

168 ,ל
113 ,אל ,(ריש) גוליפא :רשא ,ךייר

77 ,אל ,ברעב םיריש השולש :.י ,טיבש
102 ,אל ,םיכרע־יוניש :הרדנא ,יקארוש
03 1 ,אל ,השדח הפוקת :.ח יכדרמ ,ןרטש
 ,שדח יטסונג סותימכ ססילוא :הקבר ,רטכש

85 ,טכ
106 ,אל ,תימאניד תוינידמ :ןועמש ,רימש
 ,ןקיטסימ ,ןמא ,ןעדמ :ימעךב ,ןייטשפרש

64 ,ל

76 ,בל ,—םע ןויאר :לאגי ,ןיקרמות
5 ,אל ,דיעס-טרופמ םידרו־ימ :ןועדג ,זפלת



ח ךרכ *תשק״ב ורקסנש םירפס

172 ,טכ ,טשפומ ןורטאית :דוד ,ןדיבא
רתמ) .א יקסנולש "צ רדא ,.ש ןשושךבא

175 ,טכ ,םיבכוכה סיטרכ : (םימג
176 ,ל ,ץראה לע רופכ : ןרהא ,דלפלפא
81 1 ,ל ,היפאומואב תלופמ :אוני׳צ ,הב׳צא
 194 ,בל ,םיקחשב הלקת :ךורב ,דורלסקא
188 ,בל ,ךלמה רפוס : ףסוי ,אכירא

67 1 ,טכ ,יניטנוק־יצניפ ןג :ו׳גרו׳ג',ינאסאכ
77 1 ,ל ,דבעה :קחצי ,רעגניז־םיוושאב
63 1 ,טכ ,התוברתו ןווי :.מ .ס ,הראוב
90 1 ,בל ,הדעצה לוקל :הדוהי ,אלרוב
23 1 ,טכ ,תונושאר םיכרד :ךונח ,הזו׳זב
 ,היציזיוקניאה ןידב םיסונא :םייח ,טראנייב

165 ,טכ
83 1 ,ל ,לוחו טקש תומי :לאירבג ,ןוחמש־ןב
 ,השדחה תעב תוירצמה תודליגה :לאירבג ,רב

177 ,טכ
 ־םאו םיינאיסא םירקחמ :(ךרוע) לאירבג ,רב

178 ,טכ ,םייאקיר
184 ,ל ,םיריש :דבכוי ,םידמ-תב

171 ,טכ ,בובז לעב :םאיליו ,גנידלוג
172 ,אל ,ןודנולמ קחרה :ןד ,ןוסבוקי׳ג

 ,תרדהנ תיתחפשמ הביסמ :בקעי ,ץיברוה
170 ,טכ

169 ,אל ,שבדהו בלחה לכ :ןתנ ,ךז

 :(םיכרוע) דייארמ ,םיהארבאו יכדרמ ,ביבט
195 ,בל ,ב שגפמ

161 ,טכ ,דוחייו תודחא :בקעי ,ןומלט
יטלה הקירמא תואמצעו רבילוב :.ב .י ,דנרט

188 ,ל ,תינ

192 □ל ,תותש םינש יריש :ינגבי ,וקנשוטבי

 ,אל ,הנשיה םילשוריב תודלי :בקעי ,עשוהי
169

175 ,אל ,שאה םוי :לאומש ,ץכ

176 ,טכ ,םוד דמע אל שמשה :.מ ,ןיקראל

185 ,בל ,ןורטאיתה :ןואיל ,קאיניסומ
182 ,ל ,רפוק לחנ :ןלא ,דהרומ
166 ,אל ,שדח רואב :הללאטע ,רוצנמ

 ,טכ ,הנבייגרואיג הריק :רוטקיו ,בוסארקינ
174

 ,בל ,(הזחמ) יעיברה :ןיטנטסנוק ,בובומיס
187

179 ,ל ,לודגה עסמה :ה׳חרו׳ח ,ןורפמיס
יש רחבמ) םטוט :ראדיס דלופואיל ,רוגנס

187 ,ל ,(םיר

167 ,ל ,ןתה תוצרא :םומע ,זוק

 ,אל ,תיאנומשחה הקינרב :דראווה ,טסא׳פ

173
195 ,בל ,טלמנ ריסא :ץמ ,ןמרופ
 ,אל ,חונמה לקספ איתמ :י׳גיאול ,ולדגאריפ

171

 ,בל ,םאהלוק לאכימ :ןופ ךירנייה ,טסיילק
186

193 ,בל ,םילשורי ךלמ ומיח :םרוי ,קוינק
 תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסקל :.ג ,לסרק

190 ,ל ,םינורחאה

190 ,בל ,םירומה רדח :ןרהא ,יאתבש
168 ,אל ,לובגה :השמ ,רימש
 ־יתה חרזמב םיברעה תודלות :ןועמש ,רימש

165 ,אל ,השדחה תעב ץכ



תועדומ



םירוה

 האירק״ירפס תריחבב םכידלי תא וכירדה

שיגהל האג ׳הדסונ" תאצוה

ת פומ ירפס 24
םידליל

תימלועהו תילארשיה תורפסה בטיממ

"ןפצמ" תרדס
קפוא לאירוא לש תינדפקהו הלועמה ותכירעב

"ןפצמ" תרדס

םכידליל תורומש סנהמ האירק לש תועש

םירויצב םירטועמו םידקונמ םירפסה



"רפסה ם ע ’ ב שדח

רבמטפס שדוחב עיפוהל דמוע

ד גמ יתמ

ת ינרדומה המארדה
תורוקמו תואובמ

תוזחמל תואובמ

• ב ,בוכ׳צ •א ,גרבדנירטס ■א ,ןסביא •ה
• ס •ת ,סטיי •ב .א ,ולדנאריפ ■ל ,וש
• פ .׳ז ,ימאק •א ,הקרול .ג •פ ,טוילא
, יקסבאלסינאטס .ק ,וקסנוי •י ,רטראס
דועו טכרב •ב ,טקב •ס ,בוגנאטכאו •י

תורוקמ
השטינ דעו וטסיראמ

'טע 400־מ הלעמל



ת וזחמ * ק*לא*ב דסומ
ת פומ *רפס תרדסב
םלועה תורפסמ

תעדגארטה עבש : סול»כס»א *
ת ושקבמה ; םיסרפה ן לובכה סוותמורפ :ןושאר ךרכ ״םיכרכ ינש]
; ךסנה תואשונ ;ןונממאגא :ינש ךרכ ״יבת דגנ העבשה ן הסחמ
[םקנה תונב
ן מקיד המלש םישוריפו תואובמ ףיסוהו תינווימ םגרת
י״ל 20*— :םיכרכה ינש ריחמ

תוידגארטה עבש :סלקופוס *
;  סונולוקב סופידיוא ;ךלמה סופידיוא :ןושאר ךרכ *םיכרכ ינש]
[ סטטקוליפ ,*סיכארט תונב ;הרטקלא ;סאיא :ינש ךרכ *הנוגיטנא
ן מקיד המלש םיחפסנו תורעה ;תואובמ ףיסוהו תינווימ םגרת
י״ל 20*— :םיכרכה ינש ריחמ
תוידמוק :ריפסקש וכאיליו *

ל ש הידמוק ,* הפוסה ;רבד־אל לע קסע בור ;ץיק ליל םולח]
[תויועט
אדיורב םירפא תורעהו תואובמ ףיסוהו תילגנאמ םגרת
י״ל 5*— הזחמ לכ ריחמ

ם»שנל רפס־תיב :ריילומ
אובמ הפיסוהו תיתפרצמ המגרת
אמות־קפו׳צש טוויא : םירויצ *גרבדלוג האל
י״ל 6— ריחמה

תוזחמ יבתכל □קימע תאצוהב

ריפסקיש םאיליו תאמ רבד אל לע הבר המוהמ

ו ע י פו ה
ן מרתלא ןתנ תאמ
י נולא םיסנ תאמ
דורדלג״הד לשימ תאמ

ת וחורה קדנופ
ת יאקירמאה הכיסנה
םויה רוביג

ף סוי־רב ףסוי תאמ
רמות ןויצ־ןב תאמ

ארוט
לצה ידלי

228957 :ןופלט ביבא־לת 3 זוה בד ׳חר :האצוהה תבותכ

ר יפסקיש םאיליו תאמ
ל וגוג ♦ו *נ תאמ
רעננאמ קיציא תאמ

ת ויועט לש הידמוק
ר וזיבר
רעדיל הליגמ

י״ל 2״50 רפסלכ ריחמ

 ׳תושי ןוזניבור *י :תישארה הצפהה
ביבא״לת ,31 ןימינב תלחנ בוחר



תירפס

ת ודלות

תונמאה

תאמ

ןזאב ןמר׳ז
ן ואיזומ להנמ)

(רבולה

ם דאה יגשיה לע הצממו ךמסומ *וקהמ
ם ינמזמ תולכירדאו לוסיפ ,רויצב
50 6־ב םגדומ •ונימי דעו םיירוטסיהמורט
ם יינועבצ תוחול 16־ו תויצקודורפר
ל ע ולוכ ספדנ רפסה •תומש חתפמו
•האנ קיתרנב שגומו ומורכ ריינ

י״ל 19— לזומ ריחמ

ריבד תאצוה

S

מ ־עב םילעופ תירפס
3 7 יבנלא ׳חר ,ביבא־לת

611431 ןופלט

:עיפוה

ק קשופ .ס .א
ל ש שדוחמה ומוגרתב

» ק v נ ו ל ש .א
: ללוכ ׳מע 670 ןב ךרכה

־ וג סירוב / ןיגיינוא ינגבי .א
/  יריילאסו שראצומ / בונוד
/  ןבאה־חרוא / יליכה ריבאה
ה קלאסור / רבד תעל התשמ
ת אמ הסמ—ןיקשופ תריש לע *ב
גרבדלוג האל
ת ורעה" לש בחרנ רודמ *ג
םגרתמה תאמ—םישוריפו

:עיפוה
ןמימה תצצפ דע תשקה הבורמ

ידורב .פ .ו .ב תאמ
. המחלמהךריזח לש ונבומו וביט לע דומעל ילב ,וניבהל ןיא—יחכונה ונמלוע
י לב המחלמה תודלות ןיאו ,היתודלות תא ריכהל ילב ןיבהל ןיא המחלמה תא
* הבורמ" ,שומיחה תודלותב קסוע ידודב ׳םורפ לש ורפס .המחלמה״ילכ תודלות

ת ורוקמ םייללכ םיווקב גיצמה ,ןיינעמ האירק־רפס םג אוה ."ןמימה־תצצפ דע תשקה
ם רוג םע "תורכיה השוע" וב ארוקה .הפוקתו הפוקת לכב המיחלה יעצמא לש םתחימצ

.םלועהו םימעה ייחב םויכ בושח הכ אוהש

¥

>קאח >נפ לע םודא
ל״ז קירהמ לארשי ר״ד ל״אס תאמ

ל ״אס לש ויתונורכזתירופיס ץבוקב דחי םיבולש ,םדא לש שיגר בלו םירפסמ־ןח
ף ריחו הינשה םלועה־תמחלמב יטירבה אבצב האופרךיצק ,רפסמה .ל״ז קירהמ ר״ד
י אופרה תורישב וקלח םרת .היבלסוגויב םינזיטרפה תונחמ לא הרזע־תוחילשב ושפנ

.תויממוקה־תמחלמ ידכ ךות האופרה־ליח תמקהבו הנגהה לש
.הלא םירופיסב—שיגרו ישונא—יוטיב ןה ףא תואצומ ל״הצב תוכוראה ולעפ תונש

n ו ה ה - ןוחטב ה :דד ש



תאצוה
דחואמה ?וביקה
246194 .לט ,27 ןיטוס ׳חד ,ביבא־לת

שדח

/  ןמרתלא ןתנ
הכלמה רתסא
הזחמ

רבכ אל הז ועיפוה

/  ןמרתלא ןתנ
ם רוגתיפ טפשמ
ה רפיס ןיב" :רבד־תירחא םע הזחמ
."רופיסל
/  ברנומיס ןיטנאטסנרק
יעיברה
ת אמ הווה תויעבב ןגועמ הזחמ
.עדובה יטייבוסה רפוסה
/  יולש .א ,ברלידנמ .א .א
ו תריציו ומלוע ,ריפסקש
ע בש ליכמ רפסה לש ןושארה וקלח
: ריפסקש לש ומלוע לע תויללכ תוסמ
ת ורוקמ ,ונמזב ןורטאיתה ,וייח תודלות
ו ׳״ט יבשה רודמב .דועו המרדה
ל ע םיטרופמ םינויד םהבו םיקרפ
י נמזו םהיגוס יפל ריפסקש תוזחמ
ת ורוצ"—הפיקמ הסמ ,המיתחב .םתביתב
."ריפסקש תוזחמב םקרימו

תשמ
ם מש שש רחאל

 תרבוחה ריחמ הלעוה אל ןהבש
תדדוב תרבוח ריחמ התעמ היהי

י״ל 004*

" תשק" לע תיתנשה המיתחה ריחמ
תיעישתה ותעפוה תנשמ לחה

י ״ל 0041* היהי (ג״ל תרבוח)
(םירלוד 7 :ל״וחב)

, םותחל םידקיש ימ
 ,ותמיתח שדחל וא

ת ונמיהל ןיידע לכוי ,66«15-10־ל דע
 ריחמב "תשק" ייונמ לע

דבלב הנשל י״ל 12

א״ת ,9 קילאיב בוחר ,״תשק*

וויצ

מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקמע לכ

ה פיח ,םילשורי ׳ביבא־לת

היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר





ך 10"
ן תי1 הנבי

לעפסב
lu o n n

1י1בל

רעפמ 34 דט
■nz־

99 הדרהיףב ׳חר ,א״תב
הגוצתב

ל חה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
ל ע םלשומ היטבמא רדחמ
, למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
־ ינס הקימרק ,הקינורטקלא
י רצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

*הקיטסלפו תכתמ
00’ 8״מ החותפ הכורעתה
•צ־החא 30*4 דע רקובב

סיכספממ
ד ונ&

0 090>01)09*

m a nןוב«1»ה ־



| | | l

חוטיב
A לכ I D■ ח וטיב
ח וטיבה תרבחב
לארשיב הלודגה

מ״עב חוטיבל תילארשי הרבח



הקיתעה ופי

ו דעונו ץופישו ןונכת יבלשב םיאצמנ (*)ב םינמוסמה תומוקמ
1966/7 תנש תצורמב חתפיהל

םייגולואיכרא ,םיירוטסיה םישודק םירתא
כודותרוא תינווי—לשימ .טס תיסנכ ;תינמרא היסנכ ;תילותק—רטפ •טס תיסנב
, ופי־ביבא־לת תוקיתעל ןואיזומ ; הדמורדנא עלס—םיב ;יקסרובה ןועמש תיב ן תיס
•הגספה ןגו םימודק״רכיכ :תויגולואיכרא תוריפח ירתא ינש

בוטה טרסה ןודעומ ,רעונ זכרמ ,ןורטאית
•(♦)בוטה טרסה ןודעומ ,ריל־ןו ;רעונל תונמאו תוברת זכרמ ;״םאמחה״ ןורטאית

תודעסמו הליל ינודעומ
ע יקרה" ;הדעסמ הליל ןודעומ—״ףילכ״ ;(*)הדעסמ הליל ןודעומ—״הנאירא״
— ״םאיכ רמוע״ ;םיגד ילכאמל הדעסמ—"טנ׳ג" ;הליל ןודעומו הדעסמ—״יעיבשה
— יקספיל ;(*)הפקו הדעסמ—ןוטא״ ;(״)םימודק רכיכב הפק תיב ;הליל ןודעומ
•(*)ןונזמ ,הת תיב—יקסנילרב ;(*)הדעסמ—ןגד ;(*)הדעסמ

תויונחו תוירלג
; (•)תונמא יצפחו תוקיתע—״ןומטמה״ ;ןח יצפח רוצייו םילס תעילק לעפמ—״שעמ״
ן ויצ ;(*)ןח יצפחו ,קיטוב—גרבדלוג ;םילספו תונומת—תונמאל הירלג—״שורית״
ן ונגסב ןח יצפח—(סילופסרפ) יאכז ;(*)חולשמ יתורשו תויתוגמא תורגסמ—ירהד
— (לארשי) ןומיס •ר ;(*)תורקי םינבאו םיטישכת—םולגי—וליפס ן יחרזמו יסרפ
; םיילארשי םירחבנ םינמאו זירפ תלוכסא—השדח תונמאל הירלג ;(•)םיטישכת
ם ירמ ;(*)םילספו תונומת—הקיתעה ופי תירלג ;(*)תיתורפס הירלג—ןמדירפ
•(*)רולקלופ יצפח—קינ

םינמא לש תוידוטס
; לוסיפ—ןליא ילא ;רויצ—ןוזשיפ השמ ;(*)הקימרקו קיטב ,רויצ—ישמש הנויצ
ו ידוטסו רויצ—ויאמ הנינו שובממ ;(*)רויצ—הדוהי־ןב הדוהי ;רויצ—רדנל הינומ
; (♦)תבשחמ תכאלמ יטישכתו הקימרק ,תורדק—ץורפ סקילפ ;(•)םיטרס תכירעל
ק חצי ;(*)תבשחמ תכאלמ—גרבניו הנח—ןדס רתסא ;הקימרק ,תורדק—יררה ילש
ד ראליס רילק ;(״)רויצ—רירש דוד ;(*)תבשחמ תכאלמו םייתונמא םיטישכת—רד
— ןטול הנוי ;(״)רויצ—לט תימלוש ;רויצ—ץרוש היח ;(*)םי׳זרטיוו רויצ—םואב
י רמ ;(*)רויצ—ןהכ אגרש ;ןח תובוב ,תבשחמ תכאלמ—רלסיימ קנרפ ;(*)רויצ
ו נורב ;רויצ—ןילביל הויז ;רויצ—ץנימ לאפר ;(*)הקימרק ,תורדק—דלפנביר
, תורדק—לקניפרוג לעי ;(*)רויצ—תונרג והיעשי ;רויצ—תג והילא ;לוסיפ—ןומיש
ה יפוס ;(*)רויצ—םזב ילתפנ ;(*)רויצ—ירזוע ,שולמוק ,רפלב ;(*)הקימרק
•רויצ—ץיבלזדומ םירפא ;(•)רויצ—בוליסיק

הקיתעה ופי חותיפל הרבחה
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