
ו 63יטייבוסה םדאה

יסמהו םיתעה קוצב תדמועו יצאנה םונהיגה
ת א בוצנזוק לש ותביתכ הריכזמ ךכב ♦תוב
, ישונאה לבסה תרכהל הלודגה הריתחה
ור תורפס לש "םייסאלק״ה הינמיסמ איהש
.היס

.פ .י

יטייבוסה םדאה

ש חרתמה רחא הוקתו הדרח ךותמ םיבקועה
ך ות ןכ םישוע היקבולסוכ׳צו ןילופ ,הינמורב
נקמ םבלבשכ ,חרזממ קנעה ןנכש לא הליזפ
ם ג תאזכ הרקת יתמ :הלאשמהרדלאשה תנ

ע פשה יכ רובסל התפמו ךירדמ ןויגהה ? םש
ר חאל תוצעומה-תירב לע ואבש החוורה-ייחו

ם ע דחי ,יטייבוסה רטשמה תונש םישמח
ם ילאוטקלטניאהו םיליכשמה אבצ לש לודיג
ו דילוי ,תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמה בקע
י עבטה ךילהתה תישאר תא רבד לש ופוסב
וקו ןויגהה ענכנ תאז םעו ז היצזילרביל לש
, תודבועהו תמאה ינפ לומי בושו בוש סר
- טילאטוטה לש לזרבה-תמוח יכ תוחיכומה
א ל ןיידעו. התיהשכ החושקו הנתיא תויר
ם ג ולו טטומל םייושעה םיעיקב הב ועבינ
טמ םיניינע-בצמל רבסה שפחמה .דחא ךבדנ
, ירקיע קלח ילוא ,ונממ קלח אצמי הז דיר
_  .טרנמ■ םואלק ינמרגה דמולמה לש ורפסב
ן ינעה תבר הישוקה לע בישהל אצוי רבחמה
ז חואה ,ירטילאטוט רטשמ םא ,תובישחהו

, תוביקעב םיילאטורבו םישקונ םיעצמאב
ל ש ןמיז-קרפ ךות ,םירוצעמ אללו ןורשכב
ת ישפנה ותוהמ תא תונשל יושע ,םינש-לבוי

י ביכר תא רימהל ,וב הדור אוהש םדאה לש
ט לחומ׳ ןפואב ותוא שוללו ,םירחאב ויפא
ר יכמה םדא ךל ןיא" ? ויתוחסונ יסופדב יפוסו
! םטילש םתוא ריכמשמ תוחפ ויניתנ תא
קבמו םעבטמ םינשמ םה ותציחמבש םושמ
ם ניהש יפכמ םיגוש תואריהלו שפחתהל םיש
תפוקת ןב יקלטיאה ןוירוטסיהה בתכ ,"תמאב
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ל ש םיגולואידיאה .ינידר׳צאוג .פ ,סנסנרה
ת א םה םיריכמ יכ םינעוטה ,ויגיהנמו ןילמרקה
ם יעבוק ,םינפלו־ינפל םתררשל ףופכה םדאה
ה נחמב המושיר הריתומה ,חור-תוממורב
ם דאה יכ ,םידיסחו םידהוא לש ברו• םוצע
ע דונ אלש שדח םדא-סופיט אוה יטייבוסה
כרדה ירפ אוהו ,תושונאה ימי-ירבדב והומכ
ו הומכ ףאש רטשמ׳ לש ופוליאו- וחופיט ,ות
ירדמה החנהה .הירוטסיהב ןיידע עדונ אל
ל ש וז ,םוקמ“לכמ ,הנניא רבחמה תא הכ
שמה יללוש לש וז אל ףא ,הבקסומ ינלמעת
י כ םיקסופה ,שפנב-ויאנושו יטייבוסה רט
ה לומעתב אלא םייק יטייבוסה םדאה ןיא
ן כש ;יסורה םדאה קר אוה םייקהו ןוימדבו

ה שדחה התומלגתה אלא וניא םזיבשלובה
ם דאהו ,הנשיה תיסורה תוהמה לש הביקעהו

י סורה םדאה לש ותומדךב אוה יטייבוסה
.םיראצה ימימ

ם דאה לש תיתרוסמה ותומד" ,טרנמ תעדל
ה לעמל ךשמב ...ךא ,תמייקו הרירש יסורה
ת אזה תומדה הדביא םינש תורשע עבראמ
חא המצעל הלגיסו םייניפאה היווקמ םידחא
, עובקל ונילע לטומ ךכיפל .םמוקמב םיר
, הכפהמה זאמ׳ ,רשא םימרוגה המ• ,אסיג דחמ•
, אסיג ךדיאמו ,יסורה םעה לש ויפאמ וקחמנ
ן כ ומכ .םייתניב וחתפתהש םימרוגה המ
ן ילמוגה-תועפשה לע דומעל ינא םיכירצ
ר פסה ןיא ."וללה םימרוגה ןיב תוירשפאה
ורמהו םילבוקמה תועסמה-ירפסל אופא המוד
; םירייתו םיאגותע ידיב ובתכנש ךכ־לכ םיב
ל ש םטוריפ ,םיניינבו םיפונ רואית וב ןיא
; ויתודסומו רטשמה חותינו ,םילדחמו םיגשיה
, יטייבוסה םדאה אוה דיחיהו דחאה וריצ
ם ישרדנה רזעה-ילכ לכב דיוצמ- רבחמהו

ת רכה ,תיסורה הפשב הטילש :ותמישמל
ן וצרו ,טבמה תופירח ,תורפסהו הירוטסיהה
ש חור אוהש םדא לע רתויו רתוי תעדל ןכ
תינש תויורשפאה תועיתפמ׳ .הנבהו הביח ול
, חוקיפ וא הכרדה אלל ,ופגב עונל רבחמל ונ
ה ישנא םע שגפיהל ,תוצעומה־תירב ךותב
ר קבל ,םייניע עבראב םגו ,םיגפ-לא-םינפ
יציה תא ריכהלו עונלוק-יתבבו םינורטאיתב
ל ש ושאר הצק הז ,השדחה- תיתורפסה הר
.םיננוצ םימל תחתמ ןומטה לודגה ןוחרקה
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 ותומד תרייטצמ הכפהמל םדוקש תורפסה ןמ
 ישפנ ןוזיא רסחה ,ךפכפהה. יסורה םדאה לש
 לא הצקמ תופירח שגר-תודוגתל הטובהו

 ,להוכלאה לש ותרזע ילב אל ,בל-בוט ;הצק
 ,תמסרופמ "הבחר המשב" התוא לעב ,רזכאו
בח ;חור-יבצמלו הילוכבלימל דימת הטוב
 ; םיבשי תורוסמו םיגהנמב קבדו חותפו יתור
 הבהאו הקומע תדלומ תשוחת תננקמ ובלבש
 אמא" לש הרבעו הישנא ,היריש ,היפונל
 תויחישמו דועיי תשוחת םע תאזו ,"היסור
 ,טעמכ ספתנ*יתלב ולבס-חוכש ;הנומאו

 תורמ־לבקמו ןתייצ ,טעומב קפתסמ אוהש
שמה .תולטבתה ידכ דע ןוצרו הענכה ךותמ
 דוגינב ,םקש ומכ םק היה אל יטייבוסה רט
 היה אלו ,םזילאיצוסה תובא לש תויזחתל
 ידיתע דועב ,בר הכ ןמז ונוכמ לע בצינ
 הקווד אלו ,יטייבוסה םדאה היה אלול ,וינפל
כהלו וחימצהל הלשב עקרק ,התלכלכו וצרא
ב רבחמה הנומש יפואה-יוות לולכמ .וליש
 ןשוימה גשומב שמתשמ אוהו) יטייבוסה םדא
 -תנבומה הביסה ןמ. "ימואל יפוא" והשלכ
 רקחמ תכירעל תורשפא רסוח לש הילאמ
 עייסמו עייס ("תיטילופ תוברת" לש יעדמ
 םישקמ ףא םהמ םידחא יכ םא ,רטשמל
.וילע

 -וטואה הרבחה ירפ קר וניא יטייבוסה םדאה
 לש הירפ ,רתוי דועו ,םג אלא תיביטאטיר
 ,תינרדומה תיטרקוגכטה-תיתיישעתה הרבחה
 הכפה תרגפמ םירכיא-תנידממש קנע-ץרא לש
 ימוחת לכב הלעמב־הנושאר המצעמ תויהל
שמה ביתכהש םיביתכת .תישונאה תוברתה
וסה הרבחהו ,תואיצמה ףטשב וסמסמתנ רט
 לאידיאה הזחש הרבח תתוא הניא תיטייב
בח הדימריפ שי תוצעומה-תירבב ; יבשלובה
יסבל השאר ןיבש ,הלולתו תשבוגמ ,תיתר
 תובר םייניב-תוגרד םהיניבו ףירח רעפ הס
 ,ותוחתפתהב התע עיגה יסורה םעה .תולדבנו
 יכ ףא ;תינגרובה הפוקתל ,רבחמה תעדל
גרוב ןיעמ אלא ברעמ-חסונ תונגרוב וז ןיא
לכה ייחל תוירחאב תאשונה ,תיתכלממ תונ
 הייח־חרוא רשאו ,הנידמהו הרבחה ,הלכ
 וז הרבחב .םעב תובכש ראש לש הזמ■ הנוש
 וא הז קלח טא־טא יטייבוסה םדאה לישמ
לא רזוחו ,שבלוהש הייפכה-תנותכ לש רחא

יטבמ תוירוקמה יפואה-תונוכת םלוא .ורוקמ
 םדאה" .יטייבוסה רטשמה לש ודיתע תא תוח
 ףלואש םושמ סמונמ םלועל היהי אל יסורה
 לע וסור .ד .׳ז רמא ,"ונמז םדוק םיסומינ
 אל ,החוורה ייח אל ; לודגה רטפ לש ולעפמ
 אל ףאו ,עדמהו היגולונכטה אל ,עפשה
 םינוילימ הגומה. ,תכלוהו-הלדגה הבכישה
 תא ואיבי אל ,םילאוטקלטניא לש ,םויכ רבכ
 איה תררוש ןכש ,תוירטילאטוטה לש הצק
 הטונו ןתייצ ,תיחישמ הנומא חוכ לעב םעב

וסה רטשמה ןיא ,ןכ לע רתי .לובסל ומפש
 שממל ותחלצה-יאמ ידמ רתוי גאדומ יטייב
 םדאהש אוה ענכושמ. דוע לכ ויתוחסונ תא
 תמליא תונתייצב אלמל דיתע ותורמל ןותנה
וצר םג .וילע ליטמ רטשמהש תומישמה תא
 םלוקש ,םירפוס ,םילאוטקלטניא םתוא לש םנ
 אלא וניא ,תווקת וב חיפמו ברעמל עיגמ
 אטבתהש יפכ ,ויתושירדב רתויב םצמוצמ■
 לע אל" םסרופמה ןמורה רבחמ. ,בצנידוד
 תורשפא תמייק יכ ינרובס" ;"ודבל םחלה
 םישקבמה ,םיריעצ םינייחשלכ ,ונל חינהל
 חוטב .הייחשב םחוכ תא יאמצע ןפואב תוסנל
 יננה רעצה-הברמל ךא !עבטנ אל יכ ינא
 הב ,העוצרה תא ןמזה לכ יפוג לע שח
ירפמ איהו םינטק םידלי םימעפל םיקיזחמ
 העיבת לש םייוליג םתוא לכ ."תוחשל יל הע
 -קופמו םיתסוומ ,רבחמה רמוא ,תוריח-רתיל
 דוע יכ תעדל ברעמה-ישנא לעו ,בטיה םיח
 ומכ יטייבוסה רטשמה היהי תובר םינש
 תעדל ידכ בטיה הז םדא ריכהל שי .וניהש
לחה ירפ קרוחא היהי ,אובי םא ,יוניש יכ
 -ירו חקופמ ןובשח ךותמ ,רטשמה לש ותט
 ילוא ובשחל ןורשכב ןנוחמ אוהש יטסילא
.רחא רטשמ לכמ רתוי

.ש י

רבעה תפודר ץראב

 לש וימשר םוכיס אוה "רבעה תפודר ץראב"
 בתככ םימי-םייתנש ההשש ,ןוליא םומע
 תוחילשב ,הינמרגב ןושאר עובק ילארשי
 ,בישילא הריו■ לש הרפסכ אלש ;"ץראה"

םיללושמ ,תפלוחה הנשב אוה ףא עיפוהש
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