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ם>טוןס
ר ופיסה .רופיסב תומש ןיא ונל .רופיס וניא אוה .םכליבשב רופיס וניא רופיסה
, הבועמ ץומח חיר הל שי .יפוג לעו ינפ לע תרגינ הלגומה .הלגומ־בז עצפ אוה
ם ילמהו רופיס בותכל יתיצר .ירוע לע תוצמצמחו תוקיבד תועובב תשרקנ איהו

ו ל .יליבשב וניא םג רופיסה .יתוא תופדור םילמה .םישנא לש םהינפ לע וטלתשה
ם ג ,יתבהאש ריעה לא תרזוח ינא .וילע הטילש םילמל תנתונ יתייה אל ילש היה
ו ב עגרה איה תמאה .תמאה תא רפסל הצור ינניא .םירבדה ושחרתנ הב אל םא
ה כחמו בוטרו רוחש ללח תכפוה ינא וב עגרה איה תמאה .תמה יבא לש וינפ וביהצה
.ילש וניא םג אוהו בתכנ אוה לבא ,דחא ףא ליבשב וניא רופיסה .ךל קר

(א) הרזחה
ת עזוימ העורש ■דתיה ריעה .ערזה חירב םיסומע ויה בוחרב םיצעה .ריעה לא יתרזח
ל ע חורמ ערזהו החוורל םירועפ ,םיקושפ ,םיפושח היתובוחרו ,תלטרועמו הדבכ
.םיעטוקמ םינבל םיווקב עתפל שבי ,םיקיבדו םינטק םיליחנב הילגרו הינפ
ל או םיאונשה יתודלי ירדח לא יתרזחש םשכ ,ררחסמה חירה לאו ריעה לא יתרזח
. תמה יבא לש םינבלה וינפ לאו םיטויסה תוליל לאו החוורל תוחותפה תותלדה
ק נחמל דע ילע וטע םינבלה םיהובגה תוריקהו ינפ לא םיבורק ויה םיתמה ינפ
.ינורגב ותמ תוקעצהו

ק רו יתבכש םתא םירבגה לש םילולחה םהינפ לא יתרזחש םשכ ריעה לא יתרזח
.רוכזל יתיצר םהיתופוג תא
ת ופוגבו ,םיטויסבו ,םיקסורמה םיקיבדה םיליחנבו ,ערזה חירבו ,ריעב תייה התא
י בא ינפ ויהי ךירחאו ,םימי אלל תונבלה תוחורה ויה ךינפל .ויה אלש םירבגה
.םידיחפמו םינבל
ת ונורכזה תולמ לא תרזוח ינא .ץק םהל הנמשת םילמה לבא תולחתה ןיא םהירבדל
.קיבדה םחיר תאו רוכעה םמעט תא חוכשל הצור ינאו ,םיטויסה לאכ

(ב) הרזחה
ן מ יתרזח .יריה תורובו היילתה־ילבחו םימודרגה ןמ .ךלש םייוניעה־יכרדמ יתרזח
ת ולילה ןמ יתרזח .םיעבצה לש םיתכמה םודאה םמדמו םיעוסשהו םיקעוזה םירויצה
ר בד היה אלו יתרזח .םיחואמהו םיעורקה םידבהמו ,םירצקתמה םימיה ןמו ףוס אלל
ת ובושתהו רבד לאש אל שיא .םירחאה לש תומוטאה תורויעה םהיניע דבלמו ידבלמ
.ירשבב וערק ליתה יטוחו ,םידלחומה םילזרבכ תודבכ יתמשנב ומרענ
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ש יאו ,ךרדה לש התליחתב ונתוא האר אל שיא .ןיבה אל שיאו ,רבד יתרמא אל
, תועמד תאנש התא .םירויע םה ,םיאור םניא םה :תרמא .הרזעל ונקעזשכ עמש אל

.יאשחב יתיכב ינאו
ת ולפתה תובזכאה ,הדיגבהו הבהאה ויה םילמב .התע ןכ זאכ יתוא ופדר םילמה
.םימחה תולילה לש תוקיבדה תווקתהו ברע־תעלש

ה עיגהש יתעדי .רתויו רתוי תוריהב וכפה ךיניעו םירעוכמה םירדחב תבכש התא
ה יה אלו .םיינוטבטה םיריבאה תונומתבכ ךב יתלכתסהו יתבכש לבא ,תכלל העשה
ר ק ךילע דיבכה יפוגו דיחיו דדוב תייה התאו ,עמש אל שיאו ,הליל היה אלו םוי
א לש םיבלצה לע םיססוגה םעו אופקו דבכ השא ףוג םע תייה ךדבלו .השקונו
ל ש ךכ־לכ תותמה םהיניע םעו ,רוונסמה םודאה םדה יליחנ םעו ,םלועל ותומי

ם ומעה בהזה יעבצ םעו ,םייוניעה ירישכמו תוקסורמה תולוגלוגה םעו ,םידליה
ת ולילב םיה לש ושער םעו ,תולפאה תורהנמהו םיכושחה םירדחה םעו קינחמה

.הרעס
ם עו ,תוקסורמה תודחה תויווזה םעו ,םיקלחה םיעצקוהמה םימצעה םע תייה ךדבל
ל ובג אלל יתיצר ינאו .המיחב םיזתומה וידה ימתכו ,הכילומ הניאש ךרדה ינמיס
, ךידיל הפצמ ,ךדיל חנומ תמ השא ףוג קר יתייהו ,ךתמשנב עגרו ךפוגב עגר
.רבד יל תרמא אל ןיידעו

(א) השיגפה
, ויה אלש םינפה תאו ,םילמה תא ונחכש אל ונחנא .ונרביד המ לע םירכוז ונחנא
י לב הפקה־תיבב ןחלושה תא בוזעלו םוקל יתלוכי ןיידע .ופע אלש םיכאלמה תאו
א ל ףוס לבא שעור גח ברעב םירבדה וליחתה ילואש תעדל ילבו ,ךינפ תא תוארל
ת ורהנמב ,תוכילומ ןניאש םיכרדב ךילא ךלא דימתש יתעדי אל ןיידע .םהל היהי

ך לש םילספה ילזרב ידוחו ,יפוג לע תותמה תוצאה הנקלחת בושו ,רוחש תועובצ
.יתדגב םהב םיתמהו תומלאה תוקעצה קנחמ יל ומישי בושו ,ירשבב וצעניי

(ב) השיגפה
א ל וידיו םיתמו םינבל יבא לש וינפ ויה תומולחב .תעדונ־אלה ץראה התיה תאז
י נאו יל הכיח והשימ .הפמ תכלל ילעש יתעדיו ףוס־ןיא תוגרדמב יתספיט .יב ועגנ
ת ופוג חירכ החירו ,יתודלי ירדחמ הרכומ ,םיתמה לש םצרא התיה תאז .תומל יתדחפ
.חורב וענ אל םיצעה תורדשו ,תעדונה ץראה התיה תאז .יתבכש םתא םירבגה
ם ינפה ויה בוחרבו הפקה־תיבב ןחלושה דיל ונבשי .רבד יתעדי אל וב יתשגפשכ
ת א עתפל ואיפקה קוראבה יחותיפו תויסנכ לע רביד אוה .םירחאה לש םיברה
ת ולוחכה תוצאה לש ןחירו יפאב היה ערזה חיר .ותוא יתיאר אל ןיידע ךא ,ינפ
ם יכאלמה לעו תובוחרה לעו תויסנכה לעו ,ריעה לע דרי ברעה .ףוחה לע תותמה
ו ינפב יתזחא ינאו בוחרב היה ברעה .תומל יתדחפ ןיידע ינאו ,ןבאה יפנכ ילעב
.הפקה־תיבב קיבדה ןחלושה לע תוחנומ ויה ולש וידיו רחא רבג לש םילולחה
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• תומולחו ,האלהו ינממ תעדוב־אלה ץראה לש היתולובגש יתעדי אלו רבד יתרמא אל
.יבא לש םיתמה וינפ תא וקחמי ולש םיטויסה

(ג) השיגפה
ד יל ונבשי ונחנא .םישנאה ןיב ודבא תובוחרה .ושער תובוחרה .גח ברעב היה הז

. םינטק תונוצר ילוכ יתייה ינא .יב טיבה םיעגרלו רביד אוהו הפקה־תיבב ןחלושה
ם ירקבבו יתמלח תולילב .וינפ תא תרכוז ינניא םויה .ןחלושה דיל רחא רבג היה
א ל שיאו רוכזל הצר אל שיא .וניתש ונחנא .גח ברע היה .תומולחה תא יתחכש

.חכוש אוה םא עדי

(א) םיעוגעג
ל א דוע רוזחל הלוכי יניא .יתוא ובזע םילמה .השביה המדאה לע שטורמ יפוג

ם יחמוצ םיבוהצה םיצוקה .םיבוזעו םילולח םילמה ירצבמו ,ףוחה לעש לוחה־תונמרא
י די תא ץוענל הצור ינא .יבאב ,ךב הצור ינא .יבא לש תמה ופוגמ םילועו
. ערזה לש ררחסמה וחירב הצור ינא .יתבכש םתא םירבגה לש םילולחה םהינפב
 רויצה ידבכ עוסש יפוג .המואמ הצור ינניא .ךידי תאו ךתוא קר תעדל הצור ינא
ש יאו ףוחה לע תססוג ינא .םלועל ותומי אל םיבלצה לע םיססוגה .ךלש םיעורקה
, הפוקש הריהב תלכתב ינפ תא תוסכמו תוקילחמ תוצאה .יתמשנ לע שקבמ וניא
ל ש תולוכשאב םיחרופ םיצוקה .הדבכ המומע תיכוכז ךפוה חלודבה .חלודב יעגרב
ת ובצמלו םירבקל תוניב תלתפתמ ינא .תועוצפ ךידי .ךניא התא .םילוגס םיחרפ
ת ורוא תרכוז ינא .יתוא רוונסמ ןבלה רואה .הדבכה הרוחשה המדאה לע תומקועמה
א לו רבד תרכוז ינניא .םומע בהז יעגר תרכוז ינא .תרחא ריעו םירופא םידורו

י עלותכ הנבלו תמטופמ ילע תלחוז הקיבדה הבהאה .יב ודגב םילמה .םולכ יתחכש
.הכחמ ינא ךלש םיססוגה ומכו ,שטורמ יפוג .םיפונ ןיאו תומוהת ןיא .םיתמה

(ב) םיעוגעג
. םימייק םיתמה םגש תעדל הצור ינניא .תורבקהדויבל יתכלה אל וב יתשגפש םוימ
ם ירוגס םירדחב ול הכחמ ינא .וב חלמה םעט תא תמעוט ינאו ,םייח םשונ ורוע
א ב אוהשכ .םימי תועש םיעגר ול הכחמ ינא .אוה םניא בוחרב םישנאה .םילפא
.םמוח תא ילע ףושנלמ םילדח םיתבהו םדאמ קיר בוחרה

ת או םיכרדה ידצב םיחרופה םיצוקה תאו יבא רבק תא תחכוש ינא אב אוהשכ
.םיחרפה תולכשא לש םעבצ
.בוחרה ללחל תקעוצ יניאו ול הכחמ ינא .םיטפשמ׳ תוכפוה ןניא םילמהו ול הכחמ ינא

(ג) םיעוגעג
ד ע רדחה תוריק ךילע וטע םהב םירדחב .ךלש םירוסייה ירדח לכב ךתא יתייה

וזחאש דע ,רתויו רתוי תויח וכפה ךידיו ,רתויו רתוי תוריהב וכפה ךיניעו קנחמ
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ת לוכי אלש םירבדה תא תושקבמ ,תוסונא תובאוכ ,אצומ תושפחמ ,םירבדב ,יב
. ךידי תא יתאצמ אלו יפוגב תושעל המ יתעדי אל ינאו ,םילמ םהל ויה אלש ,רמול
ץ רא ויה בוחרב תורענהו ,תובוחרה לא תחרבשכ ,ךלש םירוסייה ירדחב ךתא יתייה
.םיאורפ םיפטוש תונוצרו ,תושטורמ תוואת ילוכ יתייה ינאו ,טלקמ
ל ע םידבכ ואפק םהו ,תולילל הרק אל רבדשכ ,ךלש םירוסייה ירדחב ךתא יתייה
.דוע יתוא ררחיס אל ערזה חירו רבד וניאר אל רבכ זא .ךינפ

הנושארה הדיגבה
ת ועיגמו תולקעתמ תוגרדמה .ישפנ לע םישקבמ תויסנכב .םיפע םניא ןבאה יכאלמ
ו חיר .הבהא לע םירופיס יתארק םעפ .הטמל ץופקל הלוכי ינניא .לדגמה שאר לא
י נא .הילע ורגס םישפועמה םירוגסה םירדחה .חיר ןיא הבהאל .ררחסמ ערזה לש
ד זינפ תא קר תעדוי ינא םויה ,םיתמה תא יתבהא םיטויסה־תומולחב .םהב יתדגב
י תיארשכ .ינממ תוקוחר ןהשכ יתוא תונעמ ךידי .ביאכהלדוויח ךידיו ךידי תאו

י ניעו ,רקה רוחשה לזרבהו ,ירשבב ליתה יטוח ויה םיטויסהו יבא ינפ ומלענ ךתוא
י דב לע עבצכ םודא ץרפש םדהו ותומי אל םעפ ףאש םיססוגהו ,תותמה םידליה
ק ר .תרמא אלש םירבדהו ,רתויו רתוי תוריהב תוכפוהה ךיניע ויה םיטויסה .רויצה
.ןבלו תמ יל הכחמ יבא היה דוע אלו ,התע ןכ זאכ יתוא ופדר םילמה

הנורחאה הדיגבה
י תוא תופדור ןניא םילמה .םתוא תבתוכ ינא םויה ,הבהא לע םירופיס יתארק םעפ
. הנטקה יתכלממ םה םילמה .םילספה תאו םירויצה תאו ךינפ תא ואיפקה םילמה .דוע
ם יסנכנ םלוכ םהו ,םלוכ ליבשב רופיס תבתוכ ינא .יבאלו ךל ץק המש ינא םילמב
וצפהו תובאוכה ךידי תאו םורעה יפוג תא תפשוח ינא .םילפאה םירוגסה םירדחה לא
ל א תרזוח ינא .הכוב ינניא ינאו תועמד אנוש התא .יבו ךב םיעגונ םה .םנעמל תוע
ל א תרזוח ינא .תומקועמה םירבקה־תובצמ לע םיחרפ המשו הבשומב תורבקה־תיב
ת ורדשב ערזה חיר תא החירמו ,םירזנמה תופכו םידגסמה יחירצ לא ,יתבהאש ריעה
. גח דוע ןיא .םירחאה םע תבשויו הפקה־תיב לא הבש ינא .בוחרב םיחרופה םיצעה
ד י־־לע תססוג ינא .היהש המ םלוכ וחכש תובוחרבו םייפנכ ירובש ןבאה יכאלמ

ם ירישבו חורב םירמוס םיבוהצה םיצוקה .ונשגפנ וב הפקה-תיבב קיבדה ןחלושה
. רוחשה לזרבכ דבכו רק יפוג .ףוס־ןיא רוחש ללח יתמשנ .םילוגסה םיחרפה תא
ת א דוע תעדוי יניא .יב עגת לא .הפ לכב וב תולכוא תונמשה תונבלה םיעלותה
ם ילצלצמ הדורווה תרחאה ריעב .םייחל יתוא ריזחי אל ךידי עגמו ךיניע עבצ
י נפ לע םשנתמ בוהצ יבאו תורויעה יניע תא רוונסמ ןבלה רואה .תויסנכה ינומעפ
ק רו התמ ינא .עבצכ םודאה םדב לוחכמה תא לבוטו יפוג תא שטרמ התא .רופכב
.יתמשנ לע שקב אנא .ךלש םה תונומתהו םילספה
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הבהאמ !דומל
ם יריעצה םיפוצה .ךלה אל שיא .תוינוכמ לש הריישב תורבקה־תיבל ונעסנ דימת ומכ
ם ייניעו םימוטא םינפב םילבונה םיחרפה רז תא ואשנ םיצהוגמה יקא׳חה ידמב
, םירבקה תרוש ביבס ונדמע תורבקה־תיבב .חורב ףפונתה אל רוחשה טרסהו ,תוהוב
.הזנורב־תויתואו ,דרדרו שיש יעוביר :תחא תנוכתמב םלוכ םייושעה
, םירוחש תשובל ,הסינכה דיל תינוכמב תבשוי הראשנ ,תמה ידוד לש ותשא ,יתדוד
, תולגועמ םייפקשמ־תויגוגזל דעבמ ,תורויח־תוימימ םייניעב ,הטיבמ הניאו הטיבמ
ה עסנ אל םלועמש הילע ורפיס .קבאה ןמ הדחפ איה .הפיסכמ תרגסמב תונותנ
ל ע הטרפ התוריעצב .תלוכמה־תונחל הסנכנ אל םלועמו ,םיקדייח דחפמ סובוטואב
י בגר תא םילעופה וליטה ושכע .הקיזומ־יבהוא םלוכ ויה הירוה תיבבו ,רתנספ
ר מא והשימו ,תומצע־יחצפמ םיבגר ,הלעב לש ותפוג לע הדבכהו הרוחשה המדאה
ה למלמ לש תחפטמב הינפ תא התסיכ איהו ,"ךרפע יבגר ךל וקתמי" ,תובהלתהב
י השימ השחל ,"הלש וסורטה ןמ ןיידע הלצא הז" .קבאהו שערה ינפמ ,הקדו הנבל
.ידיל
 ןנטבו ןהידשו רשב־תובע םישנה .ותמ אל ןיידעש תורכיאהו םירכיאה ודמע ביבסמ
, םיקומצ םירבגהו ,םילוכת םידירו תורוזשו תודבכ ןהילגרו ,הלאב הלא םיעגונ
.םיילוש־יבחר םינבל םייפורט םיעבוק םישובח ,םיטמוקמו םישוחכ
, תפרצב תואטיסרבינואב דומלל הינב תא החלש יתבס .הבשומב םיבורק ויה אל ונל
.ריעה ןמ םהישנ םע הטוהר תיתפרצ םירבדמ ויהו ,הבשומל ורזח אל םהו

א וה .יתבהאש רבג המש יתאבה דחא םויו ,םימעפל תורבקה־תיבל האב יתייה ינא
ך כ ילואו ,ותא בכשל יתיצר .יבא רבק לע ותא בכשל הצור ינא םא יתוא לאש
ם ייפנכב ופפועתה םירפרפהו ,ץיק־םוי היה לבא ,םייחל יבא תא הריזחמ יתייה
 ינאו ,םידולח םיפי׳גב םירכיאה ורבע רפעה־ליבשבו ,ףוקשה יציקה ריוואב תורמונמ
ב ש אל יבאו ,התמ יתבהןאו ,חורב םיאפוקה םישורבה דיל יתבהאש רבגה תא יתקשנ
.םלועמ םייחל
ת פוטע ותפוג תא וסיכש ,ץעה תוחול לע רפעה־יבגר תא ליטהל ופיסוה םילעופה
ו רמתשנ ןיידעו םיזופת־יזגראמ וחקלנש ץע־תוחול !ידוד לש םינבלה םיכירכתה
ת וחפטמב ןהינפ לעמ העיזה תא וחמ תונמשה תורכיאה .לוחכב תויתוא ינמיס םהילע
ד מע המוק־רצק דחא .הכב אל שיא .תורדוחו תונטק םייניעב ונב וטיבהו ,תוינועבצ
ה בשומה ינב לש תירבעה .רפסה־תיב להנמ היה הז .םיגליע־תפשב תמה תא דיפסהו

.תשגדומו תעצקוהמ התיה
ו אמג דחיו ,ידוד לש וירוענ־דידי היה אוה .ףוזשו טומק .וישכע דיפסה םהמ דחא
ל ע ומלחו םיליצא םייברע םיסוס לע (ונל ורפיס ךכ) תודשה יבחרמ תא םינשה
רפיס ושכע .םיירבעה םילעופכו ,ץראב םיאגה םירכיאה־ינב ולשמי םהב םימי
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־ שאר תא ריכהש וסיג לעו ,ולש ויללעמ לע ,תושגדומ תוינורג תויתואב ,רבחה
ם ילעופה קרו ,בלה ןמ חכתשנ ידוד .בוטה ורבח היהו ותא דחי דבע ,הלשממה
.רבקל ול היהש קומעה רובה תא תונלבסב םיאלממ םהשכ ,םתכאלמב וכישמה
ו יה הינפ .םלועמ האשינ אל איה .ותוחא ,יתדוד לש הרבק היה ידוד לש ורבק דיל
ו יה תורצקה תורעשה .ןתוא תחלגמ התיה איהו ,תושקו תויפיז תורעש םיסוכמ
ל צומ בוחרב ,התרידבו ,ונתוא הבהא איה לבא ,יתוא תקשנמ התיהשכ ינפב תורקוד
. םיקוחר תומלועל יתטלמנ ,םיינועבצ ףונ־ירויצ םייולת ויה היתוריק לעש ,ריעב
ק וחצ־תבב ןיידע תכייחמ התיה תונומתבו ,הפי התיה התוריעצבש הילע ורפיס
ה רשע־עבש תב התיהשכ .תוצווכמ תוינוחרפ תולמשבו תולסלוסמ תורעשב ,תינשייב
א ל םלועמו ,ןטקה ונב םע הבשומל אבש ,תירולב־לדוגמ ,ירבע רפוסב הבהאתה
ח יטמ היה אוצמ־תעלו ,תורחא םישנ שלש אשנ רפוס ותוא .רחא רבג דוע הבהא
. הנושארה ותשאמ ןטקה ונבב הלפיטו םינומא ול הרמש איה לבא ,ויד יקובקב ןהב
ו נלצא רקבל התא דחי אב היה אוהו הביש הכפה ותירולבשכ ותוא תרכוז ינא
א וה עודמו ,ותוא קשנלו דוד ול אורקל ילע םא יתעדי אל .םיזופת יל איבמו
ה יהשכ הילא רזח אוהש םעז־תמחב תשחול התיה ימא .יתדוד לש התיבב דימת אצמנ
ל עש רעשה־יפיז אלולו ,םהיניב םיסחיה תשרפב רביד אל שיא לבא ,הלוחו ןקז
.תמא־תבהא לש למס יניעב תויהל תכפוה התיה הינפ
, היתפש לש ינרקודה עגמה תא יתחכשו הרבק דיל יתדמעשכ ,םינש רחאל קר
ר בגל התיממ הקושת התואבו ירשב לע תושחור תונבל םיעלות ןתואב הומכ יתשח
־ יפקשמב יניע תא יתיסיכ םא םגו ,בוחרב ידיל ורבעש םינפה יפלא ןיב דחא
.יתיכיחו ,תולילב הומכ יתיכב תוהכ שמש
ד יל הלמלמה־תחפטמב ןיידע הקיזחמ התיה יתדוד .םידיפסמה תרושל ףוס היה אל
ת מלוח ,תורז תוצראב וחמצש רדנבל יחרפ לש קוחרה םחיר תא תמשונ ,הינפ
ה בשי םהב םיפשנ לעו םיקיהבמ םירוחש םירתנספ לע תוחוקפ תוימימ םייניעב
.םישנא לש םעגמ ינפמ תדחפמ ,ריקה לא הצוחל ,הנבל הלמש השובל
, ידיל הדמע איה .רשב־יבע םירבג ינשל רבכ האשינ ,ינממ תרגובמ התיהש ,התב
, םיריהבו םיקלח םינפב םירבקה קבא תא תמשונ ,תחצחוצמו היקנ ,ףוג־תאלמ
ת א היטרפל תננכתמ ,חבושמ ןיממ יריא דב תפילחבו ,השארל תוקודה תורעשב
.רשב־בעו רישע ,ישילש לעבל ,האבה התנותח
. םיטמק לש תשר וינפו המוק־ךומנ היה אוה .ידיל דמעו אב ידוד לש וירוענ־דידי
ן וטלשל ולעש םירבעה םילעופה תא אנש םויה דע .יתוא ריכה אלו יב לכתסה אוה
ת א םיאלממ םיברעה םילעופה ויה םהב םימיה לע םלח ובל־רתסבו ,םהל־אל
 ,ךומסה יברעה רפכל עסונו ,יוטנ לקמבו הקזח דיב םהב לשומ היה אוהו ויתודוקפ
.תוגיגחה לכב דובכ־חרוא
ת ונורכז םילעמו ,םיכוראה םיברעב ,דחי םיבשוי ידודו אוה ויה ןכמ־רחאל םינש
ם ילעופ ,"הצובקה" ירבח ,ןוטלשל ולעש הלאל געלב םיארוק םהשכ ,םימי םתואמ
.םהיגהנמ לע םיגלגלמו ,םייטרפה םהיתומשב ,םיארחא־יתלבו םיער
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ת ונומתה־םובלאב .םהל ךייש היה אל אוה לבא ,יבא רבק היה יתדוד לש הרבק דיל
ה בשומל .וינפ לע תולפונ ויתורעשו ,הבחר הבינע דנוע ,ההכ הפילח שובל עיפוה
ו ל הבתכ איהו ימאב שגפ אוה לבא ,"הצובקה" ירבח ,םירבעה םילעופה םע דחי אב
ו יה דחיו ץעה־תספרמ לע יתבס םע בשוי היה ןכמ־רחאל .םיכורא הבהא־יבתכמ
ת וריקב םיכמ ויה הרזה הפשה ידהו ,ןיקשופו בוטנומרל ירישמ ,תיסורב ,םיטטצמ
י באו ,םירישה תא וטטיצו ורזח םה לבא ,הייפאה־ירונת ןשעב םידבואו םילולחה
ת א ובזעש וירבחל הבשומה ןיב ערקנ ובלו ,םיפייעה הדובעה־יסוס לע בכר
, םירבד ופילחה םג ילואו ,םהב שגופ היה םימיל .םיקוחר םיצוביקל ולעו ,"הצובקה"
.ולש היוולהל ואב אל םהו הבשומב רבקנ אוה לבא

, הנעש־לספכ ,תינוכמב הבשי יתדוד .ידוד תא םידיפסמ ויה ןיידע םהו היה םח
ם יילענהו ,הטמ־יפלכ ךלוהו בחרתמ הפוגו םיינתמדורצ ,רוחש הלוכ השובל
ר פעה־ךרד תא האור הניאו הטיבמ ,םיבעה הילוסרקל דע תועיגמ תוידפותרואה
, שמשה־רואב קיהבמה ןבלה קיטסאלפה תועירי תאו ,תוחרופה םינפגה תא ,השובכה
ל ש תורזה תוניגנמה תא קרו ,שיא הבהא אל התוריעצב .תועיטנה לע הסיכש
ל עב עלוצ ןקז וא האנו בהלנ ריעצ ידוד היה םא העדי אל םויכ םגו ,רתנספה

.תוריעז םייניעו םרכ
ה תעיז תא התחמו ,שחנ רועמ לענב תחא לגר לע הפוג דבוכ לכ תא הניעשה התב
ם יטיבמ םהשכ ,הרוסמ תב איהש הילע ורמא החפשמב .םשוב־חיר הלעמ תחפטמב
ל ע הרפיסו הפוג לכב תקתושמו הלוח הבכש ימא .תועמשמ־יאלמ םיטבמב ירבעל
י תאב ינאו .תיבה דילש סוטפילקאה־ץע לע הספיטו ,הזרו הריעצ התיה םהב םימיה
.יבא רבק לא דוע רוזחל הצר אל אוהו ,יתבהאש רבגה םע קר תורבקה־תיבל
ל ש חויר ילבו ,יתלדגש רמא אוה .יבג לע חפטו יתוא ריכה ידוד לש וירוענ־דידי
ם ימרכבו ונב םיטלושה םילעופה לע והשמ ףיסוה ,ולש תחצחוצמה תירבעב ,המישנ
.הזמ תמש ידוד לעו ,םיסדרפבו
ה בצמ םהל התיה .החפשמה־תורבק תרושב ןושארה היה ילש אתבסו אבס לש םרבק
, הדוגאה למס טורח הילע הדבכ ןבא־תבצמ ,םהידלי לש תובצמה ומכ אלש ,תחא
ט יבהו שריח היה ילש אבס ."הכלנו וכל בקעי תיב" םילמהו ,די תזחוא די
ו יה םימיל ?םייסור םינמור הארקו םייסור םיריש הטטיצ ילש אתבס .םיבכוכב
ה מלחו תלכת־יניעב םהב הטיבה איהו ,הב לכתסהל לגרל םילוע רפס־יתב ידימלת
ת חתמ ןמצע תוכילשמה תמא־תבהא תובהוא םישנ לעו ,גלש־תופוטש תוברע לע
. תבכרה־תנחתל םעפ ףא יתעגה אלש ינפמ ילוא ,תויחל יתפסוה ינא .תבכר ילגלגל
א וה .םילבאה לכמ לבא ,םילוחיא ול לחיאו ופאב ךשמש דחא ידוד תא דיפסה ושכע
ת וכלמה־תומולח .ריעב דרשמב דחי ודבעשכ ,תונורחאה ויתונשב קר ותוא ריכה
ל א ,תונולת־יבתכמו ,רדוסמו יקנ די־בתכ לש םיכורא םיפד תואלמ תורבחמ וכפה
ו ססג םיברעה םילעופה ,רבכמ ותמ םיליצאה םיסוסה .םהל־אל ןוטלש וספתש הלא
, תוקיהבמ תורוחש תוינוכמב ועסנ "הצובקה" ןמ םירבעה םילעופהו ,םיטילפ־תונחמב
.בוחרב עלצש ידוד לע תוילולשה ןמ םשגה־ימ תא וזיתהש



91םירופיס ינש

ו צעב תונמשה■ תורכיאה .רבד התאר אלו תונבלה היניעב הטיבמ התיה ןיידע יתדוד
ו לוכ םוקרה ,הלש וסורטב ואניק ןה .תודחה תונטקה ןהיניעב םיניוע םיטבמ הב
ן מ הלעש רדנבלה חירב ,הרז הנידמב םירעה תחאמ ןאכל אבוהש ,די־תמקיר
א ל וילאש לודגה תיבב םיקיהבמה םירוחשה םירתנספב ,םירבקל דע עיגהו תינוכמה
א ל שיאו ריקה דיל הנבלה התלמשב הבשי םהב םידוקירה־יפשנבו ,םלועמ וסנכנ
.דוקרל התוא ןימזה
ה נושארל יתדודו ידוד ושגפנ דיא תרפסמ התיהשכ ער קוחצ תקחוצ התיה ימא
ה ב וצענש םירבגל הגעלו ,תוליצא תוסוס לע איה םג הבכר ימא .הרקמב וליאכ
ה יה לבא ,הסוס לע בכר אוה םג) הבשומה־בוחרב יבא עיפוהש דע ,םיגרוע םיטבמ
ת יבה דיל לספסה לע דחי םיבשוי ויה םיכוראה םיברעבו ,(םיסוס לש רחא עזג הז
ן תש חיר וחירש םילוח־תיבב תססוג ,דתיה וישכע .וזל הז רמול המ ועדי אלו
.סוטפילקאה ץע לש ולצב תובהא לע תמלוחו ,יוטיח־ירמחו

־ תולילב םתוא יתארקו ,ףתרמה ןמ יבאל הבתכש םיבתכמה תורורצ תא יתילעה ינא
ר פיסש דחא דבלמ הילא יבא בתכש בתכמ ףא יתאצמ אל לבא ,םימחה ץיקה
ח כשאו דחא רבג בהוא םימיה דחאבש םלועמ עדי אל אוהו ,ותב יתייה ינא .ילע
י תדמעשכ םויה .תוצצונ םייניע יל ויה ימאל בתכמה תא בתכשכ זא לבא .ותוא
ל ש ןהיתופוגמ םילגדבילג הלעש ,רעש חירב ברועמה העיזה חיר תא יתחרהו

ת ובכ יניע ויה ,םימורגה םירכיאה לש שביהו קומצה םחיר תאו ,תונמשה תורכיאה
.יבא רבק לע יתבכש אל ותאש ,דחא רבג קר יתשפיח תובוחרבו

־ אלכ םלענ לכה .םלועמ ויה אל וליאכ ףוקשה ריוואב ועלבנ םילמהו ,םח היה
ם ינתה תולליו ,םירונתה ןשע ,םיסוסה תולהצ ,תועבגה לע םיוודבה ילהא .היה
.תולילב
ה תצרו ,םיכורא םירופיס יל הארק איה .םימודא םידרו וחרפ יתבס לש הרבק לע
ל ע םולחא ןהומכו ,םירויחו םינבל םינפ יל ויהי ,םירפסב תורענה ומכ ,ינא םגש
ת ולוע תועמדה ויה שיאל האשינ אלש התבב תלכתסמ התיהשכ לבא .יתבהא־ריבא
ת עדל יתיצר .הרקבל אב היהשכ ןקדזמה רפוסל הקשנ םא םג ,תוריהבה היניעב
ת ולאש ולאש אל ונלצא לבא ,םידלי הנומש ול הדלי דציכו ,יבס תא הבהא םא
י תבסב יתלכתסה ינאו ,םידלי םידלונ ךיא דחא םוי יל ורפיס בוחרב םידליה קרו

ה לאה םירבדה ורק הל םגש יתנמאה אלו ,היתונב לכמ הפי ,האסיכב הבשיש
ל ש וידי יפוגב וזחא יתמ רוכזל יתיסינ ימצעב יתלכתסהשכ וישכע .םימחה תולילב
.םירק םימ סוכל אמצכ יב תולוע ויה תוהימכה קר ,רבד יתרכז אלו ,יתבהאש רבגה
ת ודעור םיידיב וחצמ תא החמ אוה .ידיל דמוע היה ןיידע ידוד לש וירוענ־דידי
ת פילחו ,ידוד־תב לש הקדה התצלוח לע ועיפוה העיז ימתכ .רבד דוע רמא אלו

ה תוריעצב לבא ,המאל המוד .דתיה איה .יעשמל תצהוגמ דוע ,דתיה אל יריאה דבה
ם ירבגה תא השגפו ,הניפב תלוכמה־תונחל העיגה ,םיסובוטואב העסנ ,בוחרל האצי

י ל הזב איה .וז םע וז ונרביד אל טעמכ ונחנא .םילעבל הל ויהש רשבה־יבע
.חוטשה יזח לע געלב וטיבה רשבה־יבע םירבגהו ,רעשה־יפיז תלעב יתדודלו
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ת ונימזמ ויה יתודוד לבא ,תיתפרצ רביד אל אוה .תובר םינש הבשומב יח יבא
ם ע חכוותמ היהשכ וב תוטיבמ ויהו ,ריעב ןהיתבב םיפשנל ,םעפב־םעפכ ,ותוא
א ב אוהש וטילחה ןה .שיא םהב עגנ אלש םירפסה יפדב לעלעמ וא ,םיחרואה דחא
ה יחאכ ,תויתפרצ הדש־ירעב תואטיסרבינואל החלשנ אל ירה ימאו ,הבוט החפשממ
ל ש הבהאמ ,ןקדזמה רפוסה םג היה ןכמ־רחאל םינש .וללה ואשינ םהל רשא
ל עש טפורמה הפיטקה־יוסיכ לע הניפב םיבשוי ויה יבאו אוה .םיפשנל אב ,יתוד
, םירתנספ לע דוע וטרפ אל יתודוד .תירבעב םישדח םיחנומ לע םיחחושמו הפסה
ת יתפרצ הרבידו הרזח ידוד־תב לבא .םידליה םעו תורזועה םע תירבע ורביד וליפאו
ת יתפרצב והשמ הנטר היבא רבק דיל הדמעשכ וישכעו ,רשבה־יבע םילעבה םע
.הנושארה םעפב יתוא התאר וליאכ יב הטיבהו
י תפטק .םהלש החפשמה־תורבק רבעל ,םהיתומוקממ זוזל ולחה םיוולמה ןמ המכ
, תיסור הז םע הז ורביד םה .יבא רבק לע ותוא יתמשו יתבס לש הרבקמ דרו
י נא .םיאוגו םימרוז תורהנו גלש־תופוס לע םיריש וטטיצ םיטהולה ברשה־יברעבו

י תבסו ,שמשמ םיפורשה ינפבו תופחיה ילגרב ולכתסה םהו ,גלש הז המ יתלאש
ם יפושכ תונומרא תודליו םידלי ושפיח םהב םירפס יל הנק יבאו ,אורקל יתוא הדמיל
ה קרז ,לובגל רבעמ התמש ,הנמשה היברעה הרפיר לבא ,םיעור־ירענ ובהא תויפו
ת א קולמלו ,םיחפב םיליצחו םיתיז שובכל רצחה לא יתוא החקלו ,םירפסה תא
.ראווצה־תוטוחש םינויה לש ןהיתוצונ
א יה .(יל ורפיס ךכ) המצעב לכה הדמל שיאל האשינ אלו התמש תאז יתדוד
ם ייאלקח םיחנומ לע םירפס בתכש ןקדזמה רפוסה תא הסנריפו הדיקפכ ריעב הדבע
ת ומשאה וינפב החיטה יתבס תא םחנל אבשכו ,התמש םויב לוענמ לע וינפב
ה רגס יתדוד לש התריד תאו ,ולשמ בר ףסכ ול שיש השחל ימא לבא ,תירבעב
ו ליפא התסינ אלו תמהדנ הב הטיבה יתבסו ,םיאושינו תישפח הבהא לע תוינחרצ
ת מש יבא ללגב הילע הפרטנ ימא לש התעדש רמא רפוסהו ,התוא עיגרהל
.ןכל־םדוק םייעובש
ר בעל טיבהו ,רוכבה ויחא רבק לע "שידק" רמא ריעצה ידוד .םידיפסמ דוע ויה אל

ה בשיש יתדוד .רישעה ןיישעתה ופתוש םע וב תדגוב התיהש ,הינשה ותשא
ם יחרוא ונייה וליאכ ,עתפל ונב הטיבהו תורבקה־תיב רבעל השאר התנפה תינוכמב
ת ועמדב הכב ,םייבק לע הדדמ ,ןקזה רפוסה .התיבב םיפשנה דחאל םיאורק־אל
ת ריוצמ תיניס הפינמ האיצוה ידוד־תב .דוע ותוא הסנריפ אלש ,יתדוד רבק לע
 .ויחאו וירוה רבק רבעל דעצ ידוד לש וירוענ־דידי .הינפ לא התוא הבריקו
ו שדשיד םירכיאהו ,ודריו ולע ןהידשו תיאשח החוור־תחנא ועימשה תורכיאה
.םהילגרב
ה מדאה יבגר תא םיקרוז ויה ןיידע םילעופהו ,"םימחר אלמ לא" ולוקב לסליס ןזחה
ה לחדזנ ןזחה לש ותעיזו ,םח היה .ביבס םירבקה לעו ,ידוד לע השביה הרוחשה
ם ינמש םיפוצ ינש .ללבודמהו רוחשה ונקזב הגפסנו וינפ לע םירהוז םיגלפב
והשימ .תורבקה*תיבמ וקלתסהו ,םיבגרה לע םילבונה םיחרפה רז תא ןוזפיחב וחינה
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ה זחא ידודדובו ,ודובכב עגפש המ השענ םא ,ידודמ הליחמו החילס התע שקיב
ה יהש םילעופה דחאמ לבקתנש קרבמ ,םימולהי־תעבט הדונעה ,תחפוטמה הדיב
ל ע ידודל הנע אלש לע עגרל טרחתה ילוא ןותעב לבאה־תעדומ תא הארשכו ,רשל

.םיברה ויבתכמ
ם ינפה ילעב םירבגה .תחא הצובקב ודמעו הז לא הז םואתפ וברק החפשמה־ינב
, תונבל תוחפטמ תוציצמ ןהיסיכ ךותמש תוהכ תופילחב ,תלכתה־יניעו םיירשבה
ם יילוסרקהו תורצה םיינתמה תולעב םישנהו ,ןהב םימוקר םהלש תוביתה־ישארש
ן מ ונפ םה .ןיבלמה ןרעש תא תוסכמ תורוחש תוידרפס הרחת־תוחפטמש ,םיבעה
 וידדצ ינשמ ודמעש תורכיאהו םירכיאה ןיב תוינוכמה רבעל םידעוצ םהשכ םירבקה
י דוד־תב .םירבקה דיל תדמוע יתראשנ לבא ,יל אורקל הנפנ והשימ .ליבשה לש
ה יפקשמל דעבמ תינוכמה ןמ עגרל יב הטיבה יתדודו ,שואיי תעונתב הדי תא העינה
ח פט ידוד לש וירוענ־דידי קר .םינמזומה םיחרואה תמישרמ דעו־תחא יתוא הקחמו
.יתלדגש רמאו יפתכ לע םעפ דוע
ם ירפרפה .הבשומה לא הרזחב ךרדב דימתכ תולעל הליחתה תוינוכמה תרייש
ר ואב ורהז תועיטנה לע קיטסאלפה תועיריו ,ףוקשה ריוואב ופפועתה םירמונמה
.טקשו הפי היה תורבקה־תיבו ,וכלה םלוכ .יניע תא ורווניסו שמשה
 ,הבהאמ ןיידע תמ אל דחא ףא ,דחא ףאש יתעדיש ינפמ יתיכב .םואתפ יתיכב זאו

 ,הבהאמ םעפ ףא תומא אל ,ינא םג ,ינאו ,םיריעשה םינפה תלעב יתדוד אל ףא
.ירשב תא הנאתב תונבלה םיעלותה הנמסרכת םא םג
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