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םולחב וח״ר*: וריונ ןבואר
."םולש זא" ,יתרמא ,"בוט"
."יליבשב םג ומירק תא קבחו" ,יתשא הרמא ,"םולש"
 ביבסמש תועבגה לע .ץוחב היה הפי םוי .תוגרדמב יתדרי תוריהמב .דוע יתבשה אל
.דימתמ רתוי יל םירז ויה םישנאה קר .לוחכ ,ריהב רוא לטומ היה ריעל
ריהל יתיסינ םוי ותוא םינותעה לכ תא יתארקש רחאל .םיבר םיעסונ ויה אל תבכרב
.יל ועירפהו בחרה ןולחב שיח ופלח ,ריכמ ינניא םהיתומש תאש ,םיצעה לבא .םד
 תשרב העידוה תלייד .תכל־יריש וב ורש םישנא .אלמ היה ,תאז תמועל ,סוטמה
 הבנ׳ז לעמ .יתרש אל ינא .הרמא ,"ופגינ םירוסה םג" .אלמ רבכ ןוחצנהש תימינפה
וריה ,תונטקה ויניע תא ,םיעבורמה וינפ תא יתיאר .ומירק לע בוש בושחל יתלחתה
 ינזאב םזמיז ינאיליזרב םיגייד־רמז .תוצומקה ,תוקדה ויתפש ,רובשה ופא תא ,תוק
 םידמב ,וישכע אוה הפיא לבא .קוחרמ ותוא הוולמ ומירק לש ולוקש יל היה המדנו

ז ראקדנמוקה תיזח לע תושורפה תופמה םע ,םירמונמה
 ונק תכל-יריש ורשש הלאו סוטמה תא וקלדית םינטק םיקלטיא .הינח התיה אמורב
.םיעבצב ףונ־תויולג המכ דוע
 —קמועבש םימוחה םיסכרה ,תולוחה ,בוהצה חטשימה עתפלו .םי ,םי ,םי ךכ־רחאו

.תברקתמה המדאב וטיבהו וקתתשה ךרדה לכ ורשש הלא םג .תאזה ץראה
 ,םיידיה-תופכ .יתעזה ינא .הפ הצפ אלו ךרדה לכ ידי־לע בשיש הז עידוה ,"םיתחונ"
 ןוחצנה לבא ."הלעמלמ הריבש איה המכ" ,יתבשח ,"תאזה ץראה" .םיגפה ,ראווצה
.םמצע םירישה ןמ הפי והשמ היה םישנאה לש םהירישבו ,תליידה הרמא ,םלשוה
.םכמה־םלואב והשימ יתוא לאש "ז הרקמב ,ןורשהמ אל התא"

.יתרמא ,"ןכ"
."שלש־םייתנש ינפל ,םוקמ הזיאב ךתוא יתיאר"
.יתרמא ,"תויהל לוכי"
."ןד יל םיארוק" .רמא ,"דחיב יסקט חקנ אוב זא"

.יתרמא ,"המידק"
.דחיב יסקט ונחקל
 ירחא עיגהל .םעפ ףא יל התיה אל דוע הקיפד תאזכו" ,ןד רמא ,"כ״מגב ם״מ ינא"
"ז התא המ .לכה

.יתרמא ,"יארוט"
"ז הפיא יארוט"
."םימ״לחזב"
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 פ״מ ,ךמצעל ראתמ התא .פ״מ ינא לבא .ךב לכ ארונ אל הז ךלצא" ,רמא ,"אלימ ,ונ"
״1 הלאכ םימיב ליזרבב אצמנש
.יתרמא ,"תפרצב יתאצמנ ינא"
 ׳קרוי־וינ ,וריינ׳ז־הד־ויר .ללכב יתעגה ךיא לאשת לא" ,ןד רמא ,"םש םג יתרבע"
"ז לק ךלה ךל .םינברוחמ םימי השולש .אמור ,זיראפ ,ןודנול
 *רחאו םיסוטמ ויה אל הלחתהב .זיראפמ קוחר אצמנ ינא" ,יתרמא ,"ללכב ךלה אל"
 —זיראפ וק .׳סנארפ רייא׳ב יתאב הככ זא .אל חטב ׳לע־לא׳ב .תומוקמ ויה אל ךכ
."האור התאש ומכ ,ויקוט
 קסעה סולפ ,רלוד םייפלאמ רתוי ןיינעה לכ הלע יל" ,ןד רמא ,"לזמ שי דוע ךל"

."םש ראשנש
.יתלאש ״? קסע הזיא״
 ,ךימסה ,דבכה ריוואה ומכ םירכומ ויה םיסוטפילקאה לבא תוריהמב העסנ תינומה
 יפכ ,תאזה ץראה בוש וז ירה וישכעו ,םייתנש ורבע .שיבכה ידצלש תודשה לע ץברש
 בכר־ילכו םיקנט וצבקנ םדילו ,ךרדה ידצל םירוזפ ויה םילהאמ המכ .היתבהאש
.םיקבואמ
 יול" :ולש יוהיזה־תיחולב יתטבה ינא וליאו ,גהנה עתפל רמא ,"ןוירשל דובכה לכ"
."ה׳גפ ,׳ה יחרזמ ןוכיש ,יול
 תריכממ איצוהל יתחלצהש המ לכ תא .םיעטה" ׳ח רמא ״1 אל ,קסע הזיא תלאש״
 ,הננערב השאה וישכע .םלוכל ,ליזרבב םוקמ הברה שי .םש יתעקשה בשומב המדאה
"ן יושנ התא .םש דליה םג .םירוהה לצא
.יתרמא ,"ןכ"
"ז איה הפיא זא"
."סוטל הל רוסא" ,יתרמא ,"םש הראשנ"
.ןד לאש "ז ןוירה"
."ינימש שדוח"
 .תוריל רשע לש רטש ללומ ויתועבצאב .ומירק תא יל ריכזהו קצומו ךומנ היה אוה
 עיגמש כ״מגב פ״מ ךמצעל ראתמ התא" ,ומצעל קחצ ,"הארנ הז ךיא יתחכש רבכ"
"ז תאזכ העשב
.יתלאש "ז התיבה תוחפל תנפליט"
״1 תנפליט התאו״ :לאש רחאו ״? המ ליבשב .אל״
."יתחכש" ,יתרמא ,"אל"
.רהמ עסנ גהנה
 םויה .ףונה תא ונמשנ .תצק טאה גהנה ."ףונה תא םושנל ןת" ,ןד רמא ,"תצק טיאת"
 לע לבא ,טא*טא התבכו הלודג שמש הלפנ ,םיסדרפל רבעמ ,ברעמב .טאל ליפאה
.רוא דוע היה חרזמב תועבגה
."לובג םש היה םעפש בושחל רזומ"
."עובש ינפל לכה־ךסב" .גהנה רמא "ז םעפ"
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.ןד לאש ״? הה ,תוריבא הברה ויה"
 רקיעב" .ודמע ויתחתמש םימה .רשגה ינפ־לע תוריהזב רבעו גהנה רמא ,"הברה"
."םילשוריב
 .העידי םוש .דתיה אל ומירקמו .םילמה ילע ולפנ ,ומירק הז םילשורי ,םילשורי
 בושחל יתדחפ ."יליבשב םג ותוא קבח" .ונממ ץוח—םלוכ ויה עיגהש קרבמב
.וילע
 לבא "?בוביסה דע המכ" לאשש ,לייח התוא רצע ךרדב .הנופצ המדקתה תינומה
.ונכשמהו ״? םויה םלשמ ימ .סנכ״׳ ,רמא גהנה
."חמשי דליה לבא" ,םואתפ ןד רמא ,"קוש לבקת איה"
 ."וגאדת לא .רדסב לכה" :שוריפב ועידוה קרבמב .חאה לע ,ירוה לע יתבשח עגרל
 ינפל דוע העיגה ונממ הנורחאה הלמה .רבד םוש—ומירקמו ?רשפא ךיא לבא
.לכה ליחתהש

.ויתורוא תא קילדה גהנהו ךשוח רבב היה ץוחב
.ילא ןווכתה אוה ."ותא ךישמת ךכ־רחאו" ,ןד רמא ,"הננערל םדוק סנכית"
 בוחרל גהנה תא ןד החנה הבשומה זכרמב .הלאמש התטס תינומהו בוביסב דרי לייחה

.ידדצ
."שורבה די־לע" ,רמא ,"והז"
.םיכושח ויה ויתונולח .הפי דיוסמ יתחפשמ־וד תיב דמע שורבה די־לע

.ןד רמא ,"ףוצפיצ ןת"
.רפצ גהנה
 הטיבה איה .דלי אב הירחאו ,ראומה חתפה ןמ האצי ,הצלוחו םייסנכמב ,הריעצ השא
.המידק ץרו התוא ףחד דליה .עגרל הרצענו ונב

.ארק "!אבא"
.היפב דער םשה ."ןד" ,שרח השאה הרמא ,"ןד"
 לש ורעשב שחב היונפה ודיב ."יקוש םולש" ,התוא קביחו ןד רמא ,"קישוש םולש"
 לש ודיל לוגסה רטשה תא בחתו םהמ רענתה רחא .ויפתכב תולתיהל הסינש ,דליה

.גהנה
 לע הטאל עונל הלחה תינומה .ונבו ותשא לא הנפו רמא ,"בובח ,ףדועה תא ריאשת"
.ודי תא יל טישוהו רזח םואתפ .ךרה לוחה
 ."ילע בושחת .ךכ־לכ ארונ אל הז יארוט ליבשב" ,רמא ,"ךכ־לכ בוצע היהת לא"
 ויתונולח לכש תיבה ךותל םיצפקמ ,רוחאמ קר םתוא יתיאר רבכ רחאו םיידי ונצחל

.תחא־תבב וראוה
.הכורא התיה אל ךרדה לבא ,בוש הצא תינומה
."הלאמש וישכעו" ,יתרמא ,"הנימי"
.גהנה לאש "?והז"

."קוידב"
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 לע התוא ונחנה .ןעטמה־אתמ הדווזמה תא איצוהל ידכ דריו עונמה תא הביכ אוה
.יתמליש .הכרדמה
.ובשומ לא רזחו ,רמא ,"םולש־תבש"
 בבותסה ,ינפ לע ףלח אוה .תיבה דבעל דועצל יתלחתהו הקוריה הדווזמה תא יתמרה
.ויתורואב יתוא רווניס ,בוחרה הצקבש לוחה־שרגמב

ב
.יתלאש "זומירקו"
.הפצרה לעש חיטשב טיבה אוה .יבא רמא ,"רדסב ומירק"

"ז היה אוה הפיא"
.יבא רמא ,"םילשורי די־לע"

."תודיבא הברה םש ויהש רמא גהנה"
.בישה אלו ושארב ןהניה יבא
.הנימאמ־אלכ יב הטיבה ימאו ,תויסוכל בוש גזמו רמא ,"והשמ דוע התשנ"
."םייתנש ,םיהולא" ,הרמא ,"םייתנש"

.והשמ ינממ םיריתסמ םהש יתדחפ
.בוש יתלאש "ז רדסב לכהש םיחוטב םתא"
 ןטק סיסר ול שי ,תרמוא תאז .רדסב לכה" ,יבא רמא ,"לאוש התאש תישילש םעפ"
."לומתא ,תועש המכל תיבב היה רבכ אוה לבא ,יחלב

"ז םירוההו"
.בוש וניתש .תיסוכה תא םירהו יבא רמא ,"םייחל"
."ךיחא תא ונחכש טעמכ" ,ימא הרמא ,"קשמל ןפלטל יאדכ"
 היה לבא .יחא לש ולוק םגש יל המדנו ,דאמ דער ילוק .יחאל ,קשמל ונפליטו ונדרי
.קחרמה ללגב ילוא הז

.תרפופשה תא יתחנהו יתרמא ,"ברעב רחמ אובי"
.ימא הרמא ,"יפוי"
 תא יתלפשה ."ןלוגה ,םילשורי" ,יבא רמא ,"ונילעו וילע רבעש המ רתוי עדג אלש"
.קוחרה יחא תא ,ותוא קבחל יתיצר .הפצרל יטבמ
 ,םישנאב וב וכליה תורובח־תורובח .דימת ומכ ,שטשוטמב ראומ היה ישארה בוחרה
.תוחותפ תוצלוחב ,םיריהב ץיק־ידגבב ,טאל
 "ז םש םישבולש המ הז" .יתוא הקביחו ימא הרמא ,"ריית ומכ הארנ התא"
.תיסוכ דוע וניתשו ,תושדחל ונבשקה .התיבה ונרזח
 רתומ םויה לבא" ,יבא לש ורבעל הקחצו ימא הרמא ,"תונמדזהה תא לצנמ אוה"
."ונלוכל
 ,ונישארל בורק וגח רבכ םישותיהו ןשע אלמ חבטמה היהשכ ,הלילב רחואמ

.יתמק
."וירוהל םולש דיגהל" ,יתרמא ,"ומירקל ךלוה ינא"



9םולחב וחירי

 ןיידע ודמע ימא לש היניעבש יתיאר סנפל תחתמ .בוחרל ,הטמל יתוא וויל םה

.תועמד
.הלאש "ז ימת השיגרמ ךיאו"
."הכחמו תבכוש .רומג רדסב ,םכל יתרמא רבכ"
.יבא רמא ,"הל ורזע תוקירזה"

.יתרמא ,"ןכש בשוח ינא"
.הכישמה אל איהו התוא עטק יבא לבא .ידיב הזחאו ימא הרמא ,"הנכסמ"
 וחצמ לעמ העיזה תא החמ רחא ."השוע אוה המ עדוי אוה" ,רמא ,"תכלל ול ינת"
.םתרידל ולעו ובש םהו

 התיה הכישחה .ירפה־יצע ףקומ וירוה־תיבמ ,ומירק לש בוחרהמ יתדחפ .טאל יתדעצ
 .ופרשנו םירוחש םירפרפ וסט םהב םירויה םיחתנ אלא הנממ וערק אל םיסנפה .הדבכ
.םהב עוגנל יתיצר .הנטבב חמוצה דליה לע ,ימת לע יתבשח םואתפ .דאמ יתעזה

ג
.םכשה לע ומירק לש ויבא יל חפט "ועיגה ימ וארת ,יה"
"וומירק" ,הנישה־רדחמ השא לוק ארק "!ומירק"
."ולש רבחה ,לצרה הז" ,באה רמא ,"אוה אל הז"
 רתוי .יתרכה אל הלוק תא ינא לבא ,ומירק לש ומא וז התיה .השאה החנאנ ,"לצרה ,הא"
.היתיאר אל םייתנשמ
."םולש הל דיגת ,שג לבא" ,טקשב באה רמא ,"הלוח תצק איה"

 יב הטיבהו התטימב הבשיתה םואתפ .הרקתב הטיבהו הקד הכימש הסוכמ הבכש איה
.תואופק םייניעב
"ז תעגה יתמ .לצרה ,לצרה" ,החנאנ ,"יוה"
.יל הקשנו ידיב יתוא הכשמ איהו הילא ךומס יתדמע
"ז דמולש המ" ,יתרמא ,"ברעה"
 הבש איה .יתנבה אל ינא לבא ,שידיאב והשמ ףיסוהו באה רמא ,"הלוח תצק איה"
.הרקתב אופק טבמ הצענ בושו רכה לא
.ילא הנווכתהש בשוח ינא .הלאש "ז רמוא התא המ"
."םייתעש ינפל" ,ירבד לע יתרזח ,"ברעה יתעגהש יתרמא"
.הרמא ,"רהמ ךכ־לכ םולש ונל דיגהל תאבש הפי"
.יתלאש "ז ומירק םולש המ"
.דימ תאז יתנבה אל .רזומ היה הלוק לבא .הרמא ,"רדסב אוה"
.יתלאש ,"םיסרהו"
.הרמא ,"סיסרה דל תפכיא המ"

.יבג ירחאמ דמעש באה רמא ,"והשמ התשת ,אוב"
.םיחרואה־רדחל וירחא יתכלה

."תוגאד בורמ" ,רמא ,"דאמ הפייעתה איה"
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 ,הרקי הזשכ .דיה תא ול החלל ,ומירק תא תוארל ךכ־לכ םוצע קשח יב היה םואתפ
. םינבדבוד־ןיי יל גזמ ויבא .םדה בוזי םא םג .םייתפש־תכישנ םוש רוזעת אל ,יתבשח

.הקיתשב וניתש
.יתלאש "?הדובעה ךיאו"
."אובל וקיספה םיברעה .רוגיפ תצק שי" ,בישה ,"הככ"

.בוש ונקתש
.םואתפ יתלאש ״? אובי אוה יתמ״
ייסמ .הדובע הברה שי .הלילב ,תועש המכל םיימוי ינפל ץפק" .רמא "?עדוי ימ"
."ןיע חוקפל דירצ .םיחיגשמ ,םירפכב םיר
ל כוא ילוא .הדיחיל עסא רקובב ןושאר־םויב" ,יתרמא ."וילא עוסנל ינא לכוא ילוא"

."ולצא רקבל
ה לוקב התיה "?המ ליבשב" .התטיממ םאה עתפל הארק "?וילא עסתש המ ליבשב"
.דימ ךכב יתשגרה אל ינא לבא .תונפקות לש הדימ
ה פמה לע ורבטצהש הגועה ירוריפב תוחונ־יאב טיבה באה .בישהל המ יתעדי אל
.םיבוהצ ויה םה .הנבלה

.רמא ,"הבהז ,ינשית"
ת א וא ,ולש תבותכה תא יל ונת ,םכל השק אל םא זא" ,יתמקו יתרמא ,"רחואמ"
."ןופלטה רפסמ
, יל הקשנ המל .ןיוע ,רק היה הלוק .םאה הארק ״? ולש ןופלטה רפסמ ךל המ ליבשב״

.יתבשח
.באה עיצה "?רחמ רובעת ילוא"
ה פייעש ומירק לש ומא ,םירוהה םע השיגפה ,הסיטה .ףייע יתייה .יתרמא ,"רדסב"
גיסה תא יתרכז םואתפ .םיידי ונצחל .תחאב תאז יתשגרהו ףייע יתייה .המחלמה ןמ
.וידיל ןיתרסמו ןתוא יתאצוה .יסיכבש תויר
.יתרמא ,"וליבשב הז"
ל ע ירפה דיבכה תיבה תיזחבש ןטקה ןגב .ידבל יתייה .תלדה תא רגסו הדוה באה
ל ש ומא םש הלתשש םינשושה־יחיש תא הסיכו םיעזגה ןיב חמצ עורפ בשע .םיפנעה
םידלי ונלוכ ונייהשכ ומירק

ד
ם המ דחא .יאובל דאמ וחמשש םידידי המכל יתנפליט .ותישארמ םח היה רקובה
ל בא ,חוטב אלש יתרמא ."וחיריל םיעסונ ונחנא" ,רמא ,"אובת" .לויטל יתוא ןימזה
.ינא ןכיה קוידב יתעדי אל ינאו ,רמא ,וחיריל םיעסונ ונחנא .אובא—לכוא םא
י תדרוה .תונחלושה לע ויידע םירודכ תואסיכה ,יקנו ץוחר היה החמש לש הפקה
.ימתל יתבתכ .הפק יל לשבל ,רוחאמ ,חבטמל ךלה החמש .יתבשיתהו םהמ דחא
. ומא תא ןיבמ אל ינאש בשוח ינא .םירוהה לצא יתייה .יתשגפ אל דוע ומירק תא"
םג .רדסב ירוה .ןורחאה עובשב דאמ הפ ונתשה םישנא .יפלכ הרזומ הניט הב שי
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 יתלטהו תרגיאה ילוש תא יתקבדה ."וישכע םתוא תוארל עסונ ינא .ךלש םירוהה
.זכרמבש המודאה הביתל התוא
מועה םימהו רצה הדלפה־רשג בושו ,םיסדרפ ידצב הרבע ימת לש הירוה לא ךרדה
 לע ולייט םישנא .ריעה ירוורפ לש םירופאה םיתבה ךכ־רחאו תודשה ,ויתחתמש םיד
 היה םוחה .םילדנס ,תונבל תוצלוח .תונושארה תונוכשה תא םעפ דפירש םחה לוחה
 .םילגד םייולת ויה תוספרמה לע .קיעמו דבכ שוגל ךפהיי אוה םיירהצב .ןיידע ,בוט
.רתוי הברה היה הז לבא .תואמצעה־םוי לע יתבשח
.ומהדנ ימת לש הירוה
"!לצרה ,יוה" .םאה הארק ״?הז ימ״
.דער ולוק .יתוא קביח היבא
.לאש ״? ימת הפיאו״

."רדסב איה" ,יתרמא ,"םש"
"ז סוטל הלכי אל איה"
 ויה םילמה ."וגאדת לא ,רדסב איה לבא .הדילה דע בכשל הכירצ" ,יתרמא ,"אל"
 רבג םוחה .רדס םוש ילב ונחחושו ונלוכ םיכובנ ונייה .ןתותימא ףא לע ,תוישפיט
.יתוא ורווניס םילוכתה םיימשהו םייתניב
 תא ,םישדח םיפנע חימצהו הבגש ןרואה תא ,ץפושמה תיבה תא יל וארה םיירהצב

.רצחה הצקב ורפחש החושה
 היה הז לבא .יתוא בוהאל וסינ םה .ורמא ,"ןאכ ונילע רבעש המ םעפ ףא ועדת אלש"
.אשד־תסיפ לכ לע ,רדח לכב ונתא התיה ימת .ללכ יתסעכ אלו השק
 ורמאו ורזח "?םייתנש ירחא ,םואתפ ,הככ ךתוא הארנש בושחל היה לוכי ימ"

.םיאתשמ
.הנטקה יתסיג הרמא ,"אבא היהי אוה ףכית דועו"
.ימע חחושל רזחו ינתוח רמא ,"טקש"
.ירוה תיבל יתרזח םיירהצב
.יתלאש ״? הפ היה אל ומירק״
.יבא בישה ,"אל"
.ימא הרמא ,"ונתא תצק ראשית ילוא"
."תוארל ץפוק ינא" ,יתרמא ,"תבשל אב אוהש תויהל לוכי"

.יבא רמא ,"ףייע חטב אוה ,אב םא םג"
״? דאמ הלדג הלש ןטבה״ ,ימא הרמא ,״םירבחל ןמז קיפסמ ךל שי״
."הלדג" ,יתרמא ,"ןכ"

."הנכומ םיירהצה־תחורא" .ימא החנאנ ,"םיאירב ויהתש"
 ילוא לבא .ןאכל םג אב היה רבכ אוה ,יתבשח ,תיבב ומירק םא .תוריהמב יתלכא

 יתיאר .הרמא "?וילא עסתש המ ליבשב" .הבהז ,ומא ילואו .ףייע אוהו אבא קדוצ
.עונ אלל יב תוצוענ היניע תא
.יבא לאש ״? דלי ,בשוח התא המ לע״
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 ומכ קוידב ,תוינבגע־בטורבו לצבב לשובמ היה ףועה רשב .יתבשה ."םולב לע"
.יתבהאש
"ז הבהז םולש המ ,בגא־ךרד" .יב הטיבהו הקחצ ימא ."ומירק לע בשוח אוה"
."הלוח תצק איהש רמוא הלעב"
."המחלמה ינפלמ דוע הז .רחמ והשמ הב שי"
."התוא וסרה תוגאדה"
."ןאכ ונילע רבעש המ עדנ אלש"
"ז וישכע אוה הפיא"
.יבא רמא ,"וחירי תוביבסב"
.יתמק לכואה ירחא
."ברעב רוזחא" .יתרמא ,"עוסנל ךירצ ינא"
."ןתפל תצק דוע הז יגפל התשת" .ימא החנאנ ,"ונתאמ ךלוה אוה בוש"

.יתיתש
.יתרזח .ברעב עיגמ יחאש יתרכז הנחתל ךרדב לבא
 .םיידי ונצחל .ףייעו ךר וטבמ לבא ,דאמ ףוזש ,קצומ .ברעב עיגה תמאב יחא
.תוטירש תוסוכמ ויה ויתועורז .ונקבחתה
.יתלאש "ז עמשנ המ"
."םייח .האור התא" ,בישה ,"םייח"
 .ימת לע יתוא לאשו רבעש המ לע טעמ רביד ךכ־רחא .קתש אוה .לוכאל ונלוכ ונבשי

.ומירק תא האר םא ותוא יתלאש
."םילשורי די־לע ,ןושארה־םויב ותוא האר והשימ לבא" ,בישה ,"אל"
.יתרמא ,"םימי המכל ראשנ התא"
.טקשב ,ויניע תא ילא םירה אוה ."ןכ"
 עגר ונב הטיבה ימא .הירגיס ול יתטשוה ."רחמ" ,יתרמא ,"דחיב וילא ךלנ זא"
 ,בוהצה רואה לע דאמ דיבכה ןשעה .הקיתשב ונשיע .תוחלצה תא ףוטשל הפיסוהו
.רחואמ היהו

ה
.ץיקהב המודר התיה הבשומהו םח היה בוש .ומירק לא ונכלה רקובב
.יחא לאש "ז הזה טקשה ,ךתוא עגשמ אל הז"
"ז לאוש התא המל"
."לכה ירחא םימי השש ,הזכ טקש היהיש ןימאהל היה לוכי ימ"
 הרעש .תלדה תא החתפ הבהז .יתקפד .תוירגיסה תא וניביכ תלדה ינפל לבא ,ונשיע
.םיהכ םילוגיע תופקומ ,תומודא היניע ,עורפ היה
 ,תצק ינחרצ ,הנושמ היה הלוק ״? שי המ״ ,יחא לש ומשב קר הארקו הרמא ,״םולש״
."וסנכית ,השקבב ,השקבב" :הרמאו הכייח איה םואתפ לבא
.יתלאש ״? היה ומירק״
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.תבשל ונתוא הנימזה אל איה .םיחרואה־רדחב ונדמע .הבישה אל איה
 יחאב הטיבה תאז תמועל .הבישה אל איה לבא .יתרמא ,"אב אוה םא תוארל יתאב"

.תושעל המ ונעדי אל .וב יתטבה .יב טיבה יחא .תואופק ויה היניעו יב םג רחאו
 .תבותכה תא וא ,הדיחיה לש ןופלטה רפסמ תא יל ינת" ,יתרמא ,"ךל השק אל םא"
."וילא עסנ
."סנכיהל םינתונ דחא לכל אל .אבצ הז" ,םואתפ הרועינ איה ,"סנכיהל ולכות אל"
."תויעב ונל ושעי אל" ,יתרמא ,"ם״מ ירה אוה"
."חבטמל עגר אוב" ,ילע העיבצה איה ,"התא"
.תפרוט היח יניע ויה היניע .תלדה תא הרגס איהו הירחא יתכלה
 י המ ליבשב ז ילש ומירק תא תוארל ךל המ ליבשב .ךל שייבתת" ,בוש הרמא ,"התא"
 התא וישכעו לכה ירחא תאב ז שייבתמ אל התא ז ילש ומירק ךתוא ןיינעמ הז המ
"ז ילש ומירק תא תחקל הצור
."תרמוא תא המ ןיבמ אל ינא" ,יתרמא ,"החילס"
 שממ ךירצ התא" :תינחרצ הניטר ךפה הלוק .געלב הרמא ,״ךומכש קידצ ,קידצ״
."ןורטאיתב תויהל
.לוחכ לטרגאב וילע ודמעש םיחרפה תא דיערהו רטריט ררקמה עונמ .יתקתש
 לכ .ןמזמ רבכ ךתוא יתרכה ינא ?שייבתמ אל התא" ,םואתפ הקעצ איה "!יל הנעת"
 ומירקל רפסל יתיצר אל לבא .הזה תיבל םג ועיגה הבשומב ךילע ורפיסש םירופיסה
."ולש הבהאה תא הארת רבכ זאו לכה עדיי אוה ,גאדת לא ,גאדת לא .רזחש ירחא דימ
 הכלה איה .יתאציו חבטמה לש המוטאה תיכוכזה־תלד תא יתחתפ .המואמ יתרמא אל
.רויח היה יחא .ןגינש ,וידארהמ קוחר אל ,םיחרואה־רדחב דמע יחא .ירחא
."ךלנ" ,יתרמא ,"אוב"
 הב טיבהו רצענ אוה .יחא רבעל הארק ,"ךל שי חא הזיא הארת" .הקעצ ,"ךלת ,ךל"

.ודער ידי .תורק םייניעב
.יתקנחנו יתרמא ,"הבהז ,ךל םולש"

.ףתכב יתוא ךשמ אוה .יחא רמא ,"אוב"
 דיבכה ,הדבכ שמש הצבר וילע ,ןטקה ןגב .ונבג ירחאמ תלדה תא הקרט איהו ,ונאצי

 םינשושה־יחיש תא הסיכו קבואמו ברח ,הובג היה בשעה לבא .םיפנעה לע ירפה
.םידלי ונייהשכ ,תובר םינש ינפל הבהז הלתשש

.הנחתל ונכלה טאל
.יתרמא ,"הדיחיל עסונ ינא"

.יחא רמא ,"ךתא אב ינא"
 אלש יתספת םואתפו ,ךכ־לכ תורגובמ ויה ויניע .רויחהו ףוזשה שיאב ,וב יתטבה
 ידיל דמעש ,ןטקה הז יחא תא ,ותוא קבחל יתיצר .תומלש םייתנש ,םייתנש ויתיאר
 קילדהו הירגיס יל ןתנ אוה .ונדרפנש םייתנשה ןמ רתוי הכורא הקיתש קתשו הנחתב

.םואתפ ווענ יגפ .תוריהזב התוא
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."בוט רבכ הזו .ךייחמ התא" ׳רמא אוה ,"האור התא"

."ךרטצנ ילוא םישדח השולש דועב לבא" ,הדיקפה הרמא ,"םישנא קיפסמ שי"
."ןאכ תויהל לכוא אל רבכ י:׳א" ,יתרמא ,"םישדח השולש דועב"
.הרמא ,"תרעטצמ"
 ינזאב ושרשיר םיהובגה םיסוטפילקאה תורמצ .התיבה ונעסנו הנחמה תא ונבזע
.ךרדה לכ ךרואל
."ליעוי אל הז" ,יחא רמא ,"םייתפשה תא ךושנל קיספת"

ו
.וחיריל יתעסנ רקובב תרחמל
.לויטל יתוא ןימזהש הז ,יבוק לאש ״? בוט שיגרמ אל התא״
."רדסב ינא" ,יתרמא "ז המל"
.ותשא הריבסה ,"ץחלה־ישרפה הז"
.ונקתש
.תוקד המכ ונינח .ךשמתה רבדמה
.טקשב ךירכה ןמ םעלו יבוק רמא ,"םולכ לכוא אל התא"
.חוכ יל היה אל לבא ,םהילא ךייחל יתיסינ
 לוכאל ורמג םה ."ונלש םילקאל ליגר אל רבכ אוה" .ותשא הרמא ,"םוחה חטב הז"
 בחרמב תופופצ ,תובהבהצ־תורופא תותקב עיפוהל ולחה ךרדה ידצל .עוסנל ונכשמהו
.תוקיר .םמושהו םוצעה
.יבוק רמא ,"םיטילפ־תונחמ"
 תורורצ .הפיעל תוסומע תועוער תויאשמ .טאל ונעסנ .תורייש םג ורבע ךכ־רחא
 םייניע .םיחוחש .שובל־יעורק םיהכ םישנא .םינרזמ ,םינרזמו .תוכימש ,םילודג
 .היתובקעב טאל עסנ יבוק .ומא תועורזב הכב קונית .טעמכ םימורע םידלי .תותמ
.דליה תא עיגרהל ידכ ,ריש ילוא ,והשמ הלמלימ איה
.יבוק לש ותשא החנאנ ,"םוח הזיא"
."םימ םהל ויהי רבכ םש" ,אוה רמא ,"קוחר אל ןדריה"
.הרמא ,"םינכסמ"
.תוטמסה ךותל טא סנכנ יבוק .ריעב ונייה ,עתפל ,רחאו
.רמא ,"םינולאצל בל םיש"
 .םיקיר ויה היתב לבא ,האלמ התיה ריעה .ונאציו תחא רכיכב תינוכמה תא ונינחה
.המלצמה תא ןיכה יבוק
.רמא ,"תצק ךייח"
.יתיסינ
."דבל תצק טטושא", יתרמא ,"םכל תפכיא אל םא"
."תוטמסל ידמ רתוי סנכית לא .רהזית קר" ,יבוק רמא ,"רדסב"



15םולחב וחירי

."תינוכמה די־לע" ,יתרמא ,"הפ שגפינ"
.ןומהב ועלבנו םולשל יל ופפונ םה
י בשות .םילייטמ תפצומ התיה ,טהול־םודא היתורמצ ,תישארה הרדשה .טאל יתדעצ
ת יקדיסה־תויונחו הפקה־יתב לש םיחתפב תונטק תוצובקב וזכרתה םמצע ריעה
ל בא .םיבשו־םירבועב תמ טבמ וחלש תוהכה םהיניע קרו וקתש םה .הפיעל תוסומעה
־ ופטיפב םתסו םוליצב ,תוינקב םיקוסע ויה םילייטמה בור .םהילא ובל ןתנ אל שיא
, לצ שי םינפב .םחו דבכ היה ריוואה .םיפגומה תונולחב ,םיתבב יתטבה .םיינלוק םיט

.ןייעמ חירו םיננוצ םימ ןהבש ,רמיח־תודבכ תורא׳גו ,יתבשח
.ילומ אבש לייחב יתלקתנ
.לאש ״1 םלוח התא״
.ופתכב העיז לש ההכ ספ הצרח ולש יזועה תעוצרו קבואמו עיזמ היה שיאה
.יתלאש ״? תרייסה תדקפמ הפיא עדוי התא ילוא״

"? תרייס וזיא"
.ול יתרמא
."ןוחטב־רתיל ,דחא קידצ־םמ לאשת לבא" ,רמא ,"הפ םיבשוי םהש בשוח אל ינא"
א ל חור .וטהל םינולאצה תורמצ .ףאה־יריחנב ,םייניעב ,םייפתכה לע ץבר םוחה
.םיקידצ־םמה דחא תא יתלאש .המוסח התיה ריעה לש תיחרזמה האיציה .הבשנ
."ןיצקה תא לאשת" ,בישה ,"עדוי אל"
.ךרדה תאפב ,ןטק להואב בשי ןיצקה
.לאש ״? תויעבה המ״
.ול יתרבסה
"?הרקמב פ״מ אל אוה .והשמ יל רמוא הז" ,רמא "?ומירק ןרס"
. "הביבסב תבשל םיכירצ םהש יל ורמא .ותוא אוצמל חרכומ ינאו" ,יתרמא ,"ןוכנ"
."חודה תא סופת ךל ? אל ,תרייס הז המ עדוי התא״ ,ןיצקה רמא ,״יביבח״
ת א בגינו להואה תניפב בשיש ,דחא למס רמא ,"סופתל חור תצק התיהש יאוולה"
.המודא הייפכ לש הילושב וחצמ
."ךל הדות זא" ,יתרמא ,"בוט"
ב ל תמש .תוארל המ שי .ריעב תצק רייס שג" ,ךייחו ןיצקה רמא ,"יביבח ,רבד ןיא"
״? הלאה םיאלפנה םינולאצל

.הריעה יתבש
־ ילכ ,םיקבואמה םידמב םילייחה ,םילקה ץיקה־ידגבב םישנאה .דאמ דיבכה םוחה
ה תיה םינולאצה תחירפ לש המודאה הבהלה קר .שטשוטמ היה לכה—םיווסומה בכרה

.ךימסו דבכה ריוואה תא הכתחו דואמ הדח
.תינוכמה דיל בוש ונשגפנ תרחואמ םיירהצ־תעשב

״? היה ךיא״ ,יבוק לאש ,״ונ״
."יתאצמ אל לבא" ,יתרמא ,"והשימ יתשפיח"
."םולח ומכ שממ" ,ותשא הרמא ,"םולח ומכ היה הז"



ןרימ ןבוארו6

 הרוחשה המלצמה תא בחת אוה ."תויפוקש" ,יבוק רמא ,"םימלש םיטרס ינש יתמליצ"
."רוא ידמ רתוי יתתנש דחופ קר ינא" .אתה ךותל ולש
״? םימלוח םתאש םכל המדנ אל״ ,הרמאו ותשא הרזח ,״םולחב ומכ שממ״
 אלו דאמ םיפוזש הינפ ,הזר התיה איה .היתיאר זאמ הנושארל ילוא ׳הב יתטבה
.עונמה שערב ועלבנ ירבד לבא ,והשמ הל יתרמאש יל המדנ .עינתה יבוק .םירפואמ

ז
 ךלה יחא .םתיבב םיקתוש וכליה ירוה .ומירק לש ןורחאה ובתכמ עיגה תרחמה־םויב
.דידי לא
 רשגה .תיבב יתייה לומתא .רמגנ לכה וישכעו" ,ומירק בתכ ,"ידמ רחואמ תאב"
 םעט היה אל .ונלוכ ונינתשה הפ .רחואמ תאב .רחא םלועמ ,רז תאב .ףרשנ וניניב
."רבד םוש הנשמ היה אל הז אליממ .ךתוא האראש
 תוטושפו תונטק ויה ןה .באכ לכ םילמב יתשגרה אלו .ןורחאה ובתכמב ומירק בתכ ךכ
.עובש־ףוס לש ןותעב ומכ
."תעדל הכירצ איה .ימתל לכה לע בותכא"
.הרקתב תוצוענ ויה יניע .הטימה לע יתבכש
.וקתש םלוכ .םימ יתיתש ברעה־תחוראב
.יתרמא ,"רוזחל ךירצ ינא"
 ־ילע לע ןושאר םשג ומכ ,תועמד ווקנ ימא לש היניעב .וקתשו יב וטיבה ירוה
.ןשיע יחא .הפמה ינפ־לע הטטוש יבא לש ודי .םיסדרפה
."דליה תא דבאל הלוכי איה" ,עתפל ימא הרמא ,"שגרתהל הל רוסא"
.ן׳וג לכ ילב ,טקש היה ולוק ."הזבנו עובצ" ,יחא רמא ,"תפוניט"
."עס .ונילע בושחת לא .עוסנל ךירצ התא" ,ימא הרמא ,"עס"
 םג ,ונלוכ ,ץיקב הארתנש רמולו ףיסוהל יתיצר .קנחנ ילוק .יתרמא ,"רעטצמ ינא"
."ןושיל ךלנ .רובעי הז םג" :רמאו םואתפ םק יבא לבא .הדכנה וא דכנה

.קשמל יחא רזח םכשה רקובב
 ודי תא יתצחל ."חוכשל ךירצש םירבד הברה שי ונינשל" ,רמא ,"חוכשל הסנ"

.ונב וטיבהו דצה ןמ ודמע ונירוה .הטורעה
 .םינוא־ןיא ,חוכב יתוא וקביח םה .הפועתה־הדשל םדבל ירוה יתוא וויל םיירהצב
.העשה לע הרוה ןועשה
."םולש זא" ,יתרמא ,בוט"
."ונליבשב םג ימת תא קבחו" ,ימא הרמא ,"םולש"
 היה רופאה טלפסאה .הקזח התיה שמשה .ףוסכה ,ךוראה סוטמה רבעל טאל יתעספ
 לבא ,הירגיס קילדהל יתיצר .הדשה תספרמ רבעל ,רוחאל ישאר יתינפה אל .השק
 :יתבשח ,הרמא איה ךיא .יתרתיו .םיסוטמה דיל ןשעל רוסאש הרוה לודג טלש
.םולחב ומכ



סואיפרוא לא ועטנוסה ךותמ :זועליר ה>רמי רעיר
ה התשמה
.ולוקב קר וב

 אשת אל וה ,רענ
 ,זפח לא שפנ
.הסיט־יוסנ לא אל

.םולש־תולשב לכ
 ,םוי־רהזו לפא

.רפסו חרפ

(גכ ,א) ג

 עיקר? ףוע^ה תע קר
 ולש ומוקל דוע אל
 ול? ומ?על ידו

,עיקר־תוממך ךותב

 ןר^ת רואב ןעמל
 ־ער הש?נ?ז ילככ

 ־עשעתשמה ,תוחור
—,ןח־תחטב? ףחוד

 םיכז םידע? תע קר
 תודל?־תואג ועיר??
׳לדגה ןונגנמב

 םיקחרמ אמגש ימ
 לעפת? ותמזמ

.תודחא ופוע? ם? יהיו

*(חי ,א) 1
 ,ןודא ,שךח,ד עמש
 !אוה לטלטן רטךט
 ןרב םירשב? לוק
.וללה? ותוא

 תתךה־תמוהמ ןה
 ,תורזומ ןזא
 תעכ הנוכמה ךא
.תשרוד חב$

 :ןורח־תנוכמ ,רוש
 ,זגרת־םקנתת ךיא
.ונתןעת ףא

 .ןוא ונכותמ הב
 זע רע ילב ,הבה

.ונתר^גו שיח

(בב ,א) 2

.רעסנ־שעגנ ונא
 ,ןמזה־רהדמ ספא
 ןטק?־לק?_ המ ואר

.ראוקנ־דימתב וב

 העוס־האודה ל?
•ףלח הרה?־לק

.הניגנהו הרישה לא ,םואיפרוא—ןודא .1 הרוש .הי טנוס ,א קלה •
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(דכ ,א) 4
?חכ־יבר םילא ,וניער־יתמךק םירחנה
 םריכמ אל יכ ,המה ונושרך? אל
 .חפטל בטיה ונךפקהש ,השק ת???

? םשפח? םאגופ הפמ ינפ־לע אמש

 ,וניתמ וחק??? ,םיריבכ םיער הלא
 .ועג? אל רקע? ללכ ונילגלג ומב

 —,ועטה קחרה וניתשמ ,וניתויטבמא
,וניבגל םייטא רבכ־הז ,םהיכאלמ

 הברענ הזב הז ,םידךוב התע .ונקבךה
 ,רש?ה וקב .ה? תא הז ריכהל ילב
.הבצקנ םיליבש ,רךנ?מ לש ןחב דוע אל

 רבכשמ םישאה רוטיקה־ידודב קר
 .ולד???? םישיטפ ןופיני ,ןורעב? דוע
.ולזאי וניתוחוכ ,םינןחש ומכ ונא ךא

(ש ,ב) 5
 דוע שרךג דסה ןיא רשאב ,םיטפושה ,ואגתת לא
.ראוצ אלכ? אל רלוקה רשאבו
 דסחה םוכךפ לשב —בבל םוש הלעתנ אל

.רזומ ךרב םבינב תא הועקה

 ןת? ונל ,תורוד הז םדךגה לבקש המ
.חוכ?? תדלה־םוי יעוצעצ םידליכ ,בוש
חותפה ,א??נה ,רבנה בבלב ןה
ןנוחה לאה תרחא אב הרד ,רעשכ

 חורזבו רידאב אב ה?ה .תםא־דסח
.ףקת? םילא ךרדכ וביבסמו

.חורמ רתויב—תוחטובה תולודגה תוינאל

.ןחב לתפתמה היגירפב רהנ—רדנימ .11 הרוש



ו9סואיפרואל םיטנוס

 תשחורה השתה התואמ תוחפב אל
 תשבוכ ונתואו ,וניתובל ךות? שרח
.ףוס־ןיא םיגווז ןב עשעתשמ ולש דליכ

(י ,ב) 6
 ,תנקסמ הנוכמה םלכ ונינמק לכ
.תוצת אלו חור תויה המצעל זעת דוע לכ
 ,תנמיקה ד\ד לש הסוסה קיהבו דוע אל
.טלחה לש הג?מל הךיפק רסיב ן?א ךתחת איה

 ,חלב םעפ הנמ לכונש ,המצעל ראשת אל
 .טקש תשרח־תיבב ,המצעל הווה ׳ןמתשת אל
 ,הומכ ןיא ,הךובס איה ,םתויהל—,םייחה איה
.תחשת ףא ,רציתו רדסת טלחה ותוא? יכ

הנדוע .תואיצמה דוע ונל המוסק ספא
 ׳דען־ירוהק תוחוכ לש קחשמ .תישארב תמיע ףלא
.עלקו לעפתה ילבמ םב עגי אל שיא

 ;הנילקת דגי אל רשא לא התע? םילמה דוע
 ,דער ןלכ םינבא ךותמ ,שדח? דימת ,רמז
.הלא־תיב ,ותיב תא בחרק־שפח? ןבי

(יעלק ךונח :תינמרגמ)



ויתועורזב ופוג תא אשונה :קינטצ .ע

 םיעלסה ,לוכיבכ .הליפאב ףחרל ידב םירוענו תונויזחה םיבש הלילה תדרב
 אצוי היה ,הוקת לכ הספאשמ ,ץיוושואב .הכישחל םמוי טהל תגיפס תא םיבישמה
 םויקה ץנצינ תודידבה תממדב .ושאר לע םיימשה־תפיכ תא שובחל הליל־תטלעב
.הדכלל םירוק ווט םייניעהו .העות תילילחגכ דגנמ
 .ותארקל םיעלקנה ,תומיזמ־ישרוח ,םיכרד־ירבועכ םאר .ויתונויזח םע ןיכסה רבכ־הז

 תדיער םע ועקשש המיד .םה דחא ץרא־לבח ינב .ול העודי םהלש םירתסה־תפש
 לע םה םיפלוח ,םימיה םירצויש הלסורקה לע םיבוכרכ ,הנהו ,תומוהתל המדאה
 —םלוכ טבמב ךא ,םינפ־רתסהב םהמ ,םינפ־יונישב םהמ .בוש םיעיפומו וינפ
 בתכה לע ותמיתח תא הארי :םתנווכ םג ךכל יכ חינהל שי .תמליא העיבת התוא
!ןועריפה־םויב רכזייו
 תזורחמב הריכזה הפשחנ ,רפכה־רכיכ תא הפיקמה העבגה לא התע וטיבהב
 .הריוואב התיה תפשוכמ תוזח לש השוחת ןימ .סכרה לע וקלדש סקולה־תורונמ
 אל ןמוקמש ,ימלסומה רפכה ישנ ,םישנה .םיידיב םהב עוגנל ןיאש םירפומ םימצע
 טבמה רודחב קר .ןהמע ןפטו ןה .םיסכרה לע ושחר ,םירבג לש םתולהקתהב ןריכי
 לא ןהיניע והמת ,םיסקולה עלצב ,הליל־תופוטע .ןתושיב ןיחבהל ןתינ קחרה לא
.הארמה
 לילצ תא ,ובראמב ברואה ינזאב םג ךינזאב םג ,הלילה־תפיכ תשחול הנכסה תדרב
.ותפשכ ול הנוע ויקמעמב יובחה דהה קר .ול ןיא רשפ רשא םלענה ןוגיה
 המ—תשרפנה הליפאה לש רקפהה־חטשל רבעמ ,סקולה־תורונמ תזורחמל רבעמ
 תזורחמ וחור־בשמ לכ םע ןאכל אשינ החיר רשא הנכסל התע הארמו הרוצ
 לע תודגא ךינזאל תולילב ושחל ץיוושואב םילמשוחמה ליתה־ירדגל לעמ תורונה
 רשא םדא־ינב וב םימייק רשפא .תוקלודה תורונל רבעמ־יא שרפנה םלענ םלוע
.ןורכיזה ינויבחמ ךיניעל ויה םיבהבהמ ןיידע םהיארמו םתרוצ
.ויה םדא־ינב ךתוא ואלכש הלא םגש ררבוה ןכמ־רחאל קר
 הלאמ ןיע םילעהל רשפא ,יתרבג ,םנמאה" ? הלילה ובוחב ןמוט המ ,םיסכרל רבעמה
״? ץראה ישיבכב םישקומה־יערוזל הסחמ תתל םינכומה
 םגאכ םישארה תא םיפשוח םקולה־תורוא .תורוש .תורוש .תווצב םישאר לש תואמ
 ןכות ,לוכיבכ .םנורגמ תאשינה הרמיזה הרידא .ביבס־ביבס תרגוחה הליפאה ךותמ
 םה תננור רגת־תאירקבו ,םהל הלגתנ םוקמה ירתסמ .תויוהדה םילמב וליג שדח
"-------םיחא תבש םיענ־המו בוט־המ״ :םיעירמ
 םימילקאו םימי .ףקשוממ יאקירמא רעונ־ינב דיל תויפפה־תינונבלב רפכה ינקז
םילפא םיקחרמ םתוא תחא הנטק ץראל םהינכש ןיבל םניב ומכ !םהיניב םיצוח



21ופוג תא אשונה

 םמורתמ אוה הביאה באכ ךותמ .רוהטה טטרה םדחאמ התע .רתוי דוע םידירפמ
.הלועו
 .תובכעה ומלענ .תולבגימ ןיא בוש ,םירשה תלהקמ ןיב לא ךלוק תרסמ קר םא
 התא לוכי םירשה תלהקמב .הלאשמה תא עיבהל שוב ךניא בוש .םימוחתה םיצרפנ
 לבח .םעפ בושו .םעפה דוע ,ןכ לע .רובידה־תפשב דיגת אל רשא תא רמול
 םייניעל םייניע .םילמה שוריפ תא םיעדוי לכה .םיידיב התע םיקיזחמש תא שוטנל
.םעפ בושו ,םעפה דוע ,ןכ לע .והנעי ןורגל ןורגו ,תורמוא ותוא
?רחשה ומע איבי המו ,ובוחב הלילה ןמוט המ
 ־ץראבש עדנ וישכע .והחכשנ אלו הזה ברעה תא ונמע חקנ ץראב לויטה ןמ"
."םיברעו םידוהי תווצב תויחל םילוכי שדוקה
 ינשמ םיבצינ םימגרתמה .רפכה ריוואב תעמטנו תגפסנ ןופורקימה ןמ הפשה תורז
 .תיברעו תירבעל רבעומ טפשמ־טפשמ .ןיכז יברה תצובקמש םאונה־רענה ידצ
 .םעלבל שיש הב םינימטיו ,לשמ .הב־שיה תא בלה גפוס ,הפשה תא תעד ילב
 ינשמ דחא רורשל לוכי ןאכ .תויניצה־קדייח לש ונוחכפ ינפב אטוחמ ריוואה
.האנשה וא ,דסחה :דבלב תודוסיה
 ונחנא .םידוהימ איה יל םינתונ םתאש הגלימה לבא .תאז רמול ךיא תעדוי ינניא"
 —םעפה .טפשמ־טפשמ בושו ״...הרומ םעפ תויהל תורשפאה יל היהת וישכע .םיינע
 הכרד לולסלו החור בישהל הגלימה־תרענ הלוכי םייתניב .תירבעלו תילגנאל
 םתאשכ ,וישכע .הרומ תויהל יתיצר דימת" .אבה טפשמה לא םילמה־תכובמב ישוקב
"...רתוי דוע הצור ינא ,הזכ רבד םתישע
 .ןיכז ברה רבידו .םיברע ורביד .םידוהי ורביד .ןושלה־ישלושמ ,םימואנה וכשמנו
 םינפ־לא־םינפ תורבדיהה :ורמא .םילמה לא םפוגמ דבוכה־תכישמ תא וקרפ ,לוכיבכ
 :ורמאו !םימעה ינש ןיב תישיאה תורכיהה אובל הכירצ :ורמא !איה העשה־תבוח
 וצ יפל אל ןבומכו ,היישעב ליחתהלו ,ןושארה ,דחא םדא םוקל קר ךירצ היה
 דמעמה קקזנ ,לשמ .המודכו ,המודכו .תוגלפמל תושפנ תושעל ידכ אלו .תונוטלשה
.התוא םימלגמ םפוגב םהש הריפסל ףחרי אלו ,הרגישלו הצילמל
 תונחלושה .םיחרואב וריצפה ,הילילג תיבב תורידת םירקבמה הלא ,רפכה יריעצ
 םהיניעבש תואטחתהל בל םישל ךתוא םה םיפוכ ךכ ךותו .םיכחמ דוביכה־יסומע
 יכ ,םהל רמאנ .תרוסמכ ,שממ־לש־חבזב םהיחרוא ליבקהל םהל ןתינ אלש לע
.תורשכה תרהט לע הדיפקמ ןיכז יברה תצובק
 .רכיכה ילושב םטאל םיענ ,תויפכה־ישובח ,רפכה ידבכנ לש םייתשוחנה םהינפ
 החוור םוקמה לע תולעבה .םיעיפומו םיגומנ .הליפאהו רואה םוחתב םישחוב םה
 סקולה־רואו שי .ןוימדה יבחרמב רוצעמ ןיא .םזוחמב םיטילש .םהידעצ תויטאב
 לע לדנסה ךרוד זא .שגופ טבמב טבמ .םהינפ לעש תיטמרהה הקיתשה תא ף1עוח
 .םהלש רפכה־רכיכ ינפ־לע תושלוח הברה הכ תורז תופש :רפעב הירגיסה־לדב
 םא־ןושל רשא תא עיבהל לכות אל אליממ .ךוותמ אלב םדאל תונפל לוכי ךניא
.תיטמרהה הקיתשה בושו .ךילגרל חפ ונמטי אל ךתפשב .ריתסהל ךכ־לכ הביטימ
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 םע לוחמב רכיכה בלב :םיריעצה םלואו .םהינפ־ףלקב אורקל םיעדוי םיריעצה קר
 בלב הייהנהו .הלילה ףשוכמ .תוזוחא םיידיב םיידי .לגעמ ךותב לגעמ .םידוהיה
 ךכ ודקר המצע וז רכיכ יבפ־לע אמש :בושחל לגוסמ ךניהש דע .וימסקב תזחאנ
 .ולאב אצויכו ולאכ תולאש דועו ,דועו ?לאעמשי־טבש יעור םע קחצי־טבש יעור
.רחשה ןמו םויה ןמ תוקוחר
 ־לגעמ תא ונחנא רובשנ אל םאה .םלצא םג ,ונלצא םג .ץראב חמצ שדח רוד"
"ז האנשה
 .הרומתה לש קפודב שח התא .םלעתהל ןיא בוש .הארמה תא האור התא ןיעב
 םעט המ .שחרתמה תא הרצי היישעה .הארמה תא רצויה ׳זארטיווב קלח דניה
 .ךיניע וב תויפוצש םייקה הז אלא ךל ןיא ?בלה־יכרעמבש םירתסה לא תוהתל
 ,הסיסתה ךותב דמוע התא .עבטה תרומש וז ןיא .תונווכה ישרש לא דע לחלחי אוהו
.הלועו תללטצמ הרומתהו
 .םתלפשהבו םעזי תקיתשב ריעה תא םינוב םה .רפכה תורסוממ ץרופ שדח רוד
 לא ;םהילא איה האב התע .הידע תגשמ םדי ןיאש תררוס לאכ הילא םיכשמנו
 ,הרגמ חוחינ .קרוי־וינו ביבא־לת .םינבו תונב .ואב םהילא .ךושחהו חדינה םרפכ
 הריאממ הלחמ ישרשל םג .תוזחאנ םיידיב םיידי .לגעמ ךותב לגעמ .רכשמו ביאכמ
 הליל .אווש־םסקימ תווערופ תורבתשמה םיינרקו שי ךא .התואפרל םיינרקה תורדוח
.ףולח־ןבו יעגר .חידמ

ב
 עיבהל םהמ .םיברוקמו החפשמ־ינב וצבקתה טא־טא .תוירגיס ןשע אלמתנ תיבה
 םתאש החמש ינא" .הגלימה־תרענ ,הנאמו׳גמ דרפיהל םהמ ,הילילגל םתרקוה
 ,שיוורד דודה .תרצנל דחי ואציי רחש םע רחמ .הרמא .ףולל ונלצא םיראשנ
 הילילג לעו ,הכרדב הילא הוולתי ,הירוה לש יגארטה םתומ רחאל הספורטופא
 וזיא" .דסומל הנאמו׳ג לש התלבק םע םיפסכה ןינע תא דרשמב םש רידסהל היהי
.יראה לש ודצל הילילג הרמא ,"הרענה לש הינפב תבבלמ תוליצא
 ועסנ אול ומכ .לכו־לכמ רפכה בחרמ תא הנקור הליפאה .ךושחה הלילה היה ץוחב
 אל .םואיבהש תמועלכ הירזבא לכ לע הלהצה־תשעג תא םמע ולטנו םיחרואה
.רבד םהירחא וריאשה
 קר .ומצע־תובקע לע רזח רפכה .ןהיתבל סקולה־תורונמ תא רבכ־הז ופסא םישנה
 .תבורקת םיניכמ ,חבטמב הפק םישתוכ ויה ןולל יראהו הילילג ונמזוה וילא תיבב
 רפכה־רכיכ ינפ־לע ןכל־םדוק השגרש החמשה־תרעס יכ חינהל היה רתומ הליחתכל
 םמצע גוחב םירתונה םינתוחמל לשמ ,תיבה לש ותוימיטניאב הנקרופ התע אצמת
 הנקזה םאה יפב רופיסהש דע .הליחתכל םירבדה ךכ וארנ םנמאו .התשמה םותב
 ןוירשכ ,םלאו דבוכב תולועה תועמדל רבעמ־םוקמ הנורגב תונפל ידכ עתפ רצענ
רופיסב איה הכישממ זא־וא .הייחל יבגר ןיב לא תודרוי ןה ןעיגהבו ,תוארשרש לע
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 .רופיסב האלהו .ןורגה סופת .רופיסה רצענ בושש דע ,ותישאר לש בצקו ןוט םתואב
.הקספה בושו
.עמשנ חבטמב הפקה תשיתכ בצק קר
 ןהיתוחתפמ תא רשא תוזונגה ,רמול רשפא ,וחתפנ .רחא בטוקל רבעמכ הז היהו
.רודל רודמ תוחפשמ־ישאר םירסומ
 האצות .ימואתפ ךכ־לכ אל אמשו .םדוק רפכה־דכיכ תריוואמ ימואתפו רזכא רבעמ
 ־תקלצ הרביד וישכע .ןומא לש תוא םג ילואו .םירבד לש םתולשלתשה .הרישי
 .תימינפה העונתה תא האור ךניה .ופוג תא םרוקה ורוע תא באכה לישה .החפשמה
 הליחתה שפנהו .המינפ םילערה תא םילעונה םיחירבה תא סימהש אוה ברעה הז
:םירמחה תא טולפל
 ,העבגה ירחאמ ,םש .ןולחב יטיבה .הקוחר ,ןכ ?הקירמא איה הקוחר ,יתנב אי"
 תוארל ילכות ינומכו ךיניע ימצע .תרזוחו ,וב תכלוה יתייה .ליבש שיו .רפכ שי

 ,הקירמאמ םכלש יברה תא יתיאר .הקירמאמ רתוי קוחר לבא ,בורק אוה .רפכה תא
 .תוארל הלוכי אל ינא רפכב םש אצמנה ינב תא קר .םיכורא םייח הללא ול ןתי
."ינב תא הארא אלו תומא .הנקז ינא .ינב תא יתיאר אל הנש םירשע
 .היובכו תרוורווח ,היזיבלטה לש תטלובה הניע יראה לא הלכתסה רדחה תניפמ
 .היטלקמ תא תוארל ןתינ םייברעה םירפכה בורב לבא ,היזיבלט ןיא ןיידע לארשיב
 תואבצ ידודג תיבב ודעצ־ופלח דימו ,רותפכה תא יראה בבוס ןאכל ותסינכ םע
 רשייה םהיניע טבמ .ול הרוכזה ,איהה הדיעצה בצקב תופנומ םהילגר ,םישומח
 ?םינופורקימ ןיב רצאנ לש וינפ־אולמ דימו "!םירזוח ונא" "!םירזוח ונא" :ךילא
 וז התיה .םהיתויפ־רועפ ינישב םיבהלושמה תולוק ,שעוג םינומה־ישאר םי דימו

 וזל ץוחבש־ברעה תליחת תריווא ךותמ תירזכא די לש הלוטליטכ ,רבעמ־תלטלט
 הרכינ אל בוש ,הפשחנש ןויכו .םינפבש־תיבב תוזונגה ךותמ האציו הפלקתהש
 .וב יורש ךניהו ,טלשה םילקאל תסנכנ .תולובגה ושטשוט .רבעמבש תוימואתפה
 לא ץוחב ךתוא הפרגש היווחה תוינושארמ םייומס םיליבש וכילוה םידברל תחתמ
 היחה תא איצומו תוריהזה תא סיממה ןויתפכ .םינפב עצפה־ישרש לש םתולטרעתה
.האובחממ תפדרנה
 םמצע ושח .םיריעצה דחוימב .שיוורד רבידש העש םהיניע וליפשהש םהמ ויה
 םירבדה וראשייש ופידעה ילוא .םירבדה םיעמשומ םתוחכונב יכ לע חונב־אלש
 לש םמרזב תוחשל ףוס־ףוס ולכויו םחכשל ופידעה אמשו ,םהיתוזונגב םיסומכ
 שיוורד איצומ ,לוכיבכ .םהינפ לע תרכינ םירובידה לש םתבירצ .םישדחה םייחה
 וישכע םוקל םלואו .ןאכל ועלקנש ורעטצה .םיברה־תושרל םתחפשמ ןולק תא
.ויחא לע ,ויבא לע .שיוורד רבדמ ורשבו ומד לע ירהש .רשפא־יא בוזעלו
 ילוא" :ןולחה תליפאב היניע ,הנקזה םאהו .שיוורד לאוש ״? אמא ,זא יתייה המכ ןב״
."ינב ,תייה הנומש ןב
 "?אמא? ,תרכוז ׳..!יתיב תא בוזעא אל ינא׳ .שקה לע ןרוגב חטתשה אבא"
.ןאכל הרז הלאשה התיה ומכו ״? םלוכ וחרב םצעב המלו״ :ויפמ יראהל טלפנ
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 הבור תונקל רפוכ־ףסכ קר .ןקז היה אבא לבא .םידוהיב זא םחלנ רפכהש ןבומ"
 וטחשי ,ושבכי םא ,םידוהיהש דחפ ילואו .םחלנ אל ומצע אוהו .רפכה־ימחולל ןתנ
 לכתסה ,בבותסה .רבע אל ומכ ,לובגה לש ינשה דצל ונתא רבעשכו .וינב תא
 .ותפוג דיל ונדמע הללאטעו ינא .תמר ,ךרדה־םא לע בכש .ולש תיבה ןוויכב
 ,ודצל היהי אל םלועב דחא ףא וליפא .ויניעב המקנ התיה .רוזחל הצר אל הללאטע
״? אמא: ,הללאטע זא היה המכ ןב .ודצל היהא ינא
.ןולחה תכשחב היניעו ."ינב ,רשע ןב ילוא"
 עצפכו .הצוח אוה וז הנקז םא לש הבל תא .יחה ףוגב דקויה לובגה תא האור התאו
 .תיברע־תידוהי הלחא .אבה רודה ישרשל ויתופיט ףטפטמ אוה הלגומ־הלעמ
 ורביד אל דוע המ לע .םיחא־תבש .םינפ־לא־םינפ תורכיהו תודידי .תורבדיה
 ןיא .טהולו דקוי .דירפמו הצוחה לובגה—םינפבו .וררוש אל המ לעו ,ץוחב ברעה
 ,הארנה יפכ ,םה םיקוקז .ותויהב םיצפחה םירז תוחוכ ידי־לע הבולמ .ותובכל
 היה לוכי ,שיוורד־יחא ,הללאטעש ירה העבגה ירחאמ לובגה ךתח אלול .וטהלל
 ברעה־תליחת לש היווחה תחמש התיה אל םאה ,ךכ וליא .ונתא ןאכ תבשל התע
?התע םג תכשמנ
 םהיגיגה ולת .הווהקה־ינולפסב תוזחואה םהידיב םמצעל הזיחא ואצמ םיריעצה
 ־ישארשכ ןיזאהל שי .תועבצאה ןיב העוקת תרעובה הירגיסהשכ םינולפסה־ינזאב
.רבדמה אוה םד־תתושהו דובכהשכ םג־המ .םרבד םיעימשמ החפשמ
 תולוק .תינונבל־תפורט ,תרוורווח ןיע יראה לא היזיבלטה תשטול הניפה ךותמו

 םתדיעצ תא תוארל לכות םייניע־םוצע .םדוהדיה תא הזב וריתוה םינומהה
 ,שיוורד־יחא ,הללאטע :הלאשה עתפ תבצינ בלב "!םירזוח ונא" :השומחה
 תא שקמל ידכ הלילה־תליפאב ןאכל םירזוחה הלאמ אוה ןיא םאה—וישכע
? םישיבכה
 היפ תעונת ול תרפומ .היניש ןיב הכושנ התפש־תיווז .הילילג לא וטבמ דדיצ
 ירבדל בשק־יכורד הינפ התע .לקשמ־ידבכ םירובידב תזכורמ התנזאהש תמיא־לכ
 ־שיאל הניזאהב היניש ןיב התפש־תיווז האר ןאכל תינוכמב םתעיסנב םג .שיוורד
 הסחמ תתל םילגוסמה הלאמ ןיע םילעהל רשפא ,יתרבג ,םנמאה" :תושרה
"?ץראה ישיבכב תוומה־יערוזל
 ,וניפלכ ךלש בלה־יוליג תא ךירעמ ינא יבל לכמ" .יראה רמא ,"שיוורד ,יל חלסת"
 םילעופל ריעב םידוהיה סחי לע םירמה ךירבד תא יתעמש .דובכו ןומא תואכ
 .בצמה תא ןקתל תושענה תולועפה לע עדוי וניא ןאכ םיחכונה ןמ ימ .םיברעה
 הדשה לא הדמע־ילעב םישנא האיבה רשאכ הילילג לא תעדוותה ךמצע התא ירה
 חותפה הדשב םיחפ הסכמ תחת םיברע םילעופ םינל ףעז־ימשגב ךיא ואריש
 :בל־יוליג ותואב ךתוא לואשל התא םג יל השרה לבא .םיעודי םירבדה .ביבא־לתב
 ־רמוח לימרתו הלילב ךתיב תלד דיל ןאכ עיפומ הללאטע ךיחא היה ,לשמל ,םא
״? הליל־הסחמ ול ןתונ תייה םאה ,ומכש לע הלבח
לאושה ןיב הכימס הקיתש הדרי .ועז םיבוסמה לש םהיתועבצא ןיב הוהקה־ינולפס
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ה ניאש הקיתש .םימע ינש ןיב אמשו .תודוסי ינש ןיב ,רמול בטומ .לאשנה ןיבל
. תבקונה הלאשה חורב תכתוח הבושת תשרוד איהו ,הלאשה הלאשנ .ךשמיהל הלוכי

. עגרה הזבו םוקמה הזב הקווד אל תמייאמו היולת איה .סונמו הרזח ןיא בוש
.הלוכ ,תפסושמהו היוצחה ץראה לש הללחב תדמועו איה היולת
ב טיה ךתוא ןיבא לבא" .תאכדנ המינ ולוקבו ,שיוורד רמא ,"ךתוא ןיבמ ינא"
ם ירשע ינפל תדרפנ ונממש ,ךיחאו ,ימוקמב התא תייה וליא ,יל רמאת םא רתוי

־ רמוח לימרתו ךתיב תלד דיל הלילב םואתפ עיפומ ,ךיבא לש תמה ופוג דיל הנש
"?תונוטלשל ותוא רסומ התא תייה םאה—ומכש לע ץפנ
ה רענה לש התדימעב היה ברוצ באכ .הנממ התלע תמליא הניחת קר ,הנאמו׳ג
ל כה .תויהל דוע לוכי אלו .םירובידל ךשמה היה אל בוש .הדיב הנותנ הדווזמהשכ
ר שאל םרזב ךתוא אשתש איהו׳תרויעה היכיטסה תועורזל רסמתהל ךילע .רורב

י וצחה םדאה שפנב רעוב עצפ .ןיעב־ןיע הב לכתסהל ךילעש תואיצמה יהוז .אשת

ה תיבב תיברע־תידוהיה תודידיהו הוחאה ישגפמל רתויו רתוי ואובי .היוצחה ץראב
ם יסנכ דועו דוע ורדוסי .םורדבו ןופצב ולאכ םיתב רתויו רתוי וחתפיי .הילילג לש
ו קנעויו .םימואנ ומאני .םיריש ורישי .תולוחמב ואציי .םיברעה ירפכב הלאכ
ב ושיש הנבל הבחתו דגנמש רפכה לא לפא לילב טיבת הנקז םאו .עפשב תוגלימ
.ומכש לע ץפנ־רמוח לימרת היהי ףא ולו ,התומ םרט הילא
. םירזפתמ םיחכונה ולחהו .ךרדל ואציי רחש־םע רחמ .תוטימה תא ןיכהל ךירצ
ם הל ןתינ אלש לע םהיניעמ הטבינש וז ,תמליאה תולצנתהה הפקתשה םהיניעב
, תופר םהידיו ,םיידי וצחל .םיחרואה םהידבוכמ ליבשב שממ־לש־חבז ןיכהל
.החוורל ומשנ הצוחה םעיגהבש חינהל שי .רמול םהיפב רבד היה אל .תועיזמ

ג
ט עמ־דוע .רהנכ האגו םרזש ןמגרא־ךפשב ךלהו חרזמה תצינ םיליפרעה ירחאמ
ן יא םלואו .הנאמו׳ג הרמא ,"הזכ עגרב התוא סופתל בוט" .עיפותו שמשה הלעת
ה דובעל ןוכנה ןמזב עיגהל םויה קיפסי דוע שיוורד לש ונובשח יפל .בכעתהל
ד וע ,הרשע־תחא העשב ליחתי וליפא .תונלבקב דבוע אוה אליממ .ביבא־לתב
.ומוי־תסכימ תא רומגל קיפסי
ר בכעכ ןושיל ךירצ וניא בוש .רפכל בושל רתוי הברמ אוה רדנטה תא הנק זאמ
ת א תונחהל םג אוה לוכי ,ריעב עונלוקב רקבל ול קשחתמ םאו .םיצוקה־הדשב
, ופמטב וישכע ועסי םא ,רקיעה ."ךלמ ומכ ילש רדנטב ןשי ינא" .הדשב רדנטה
ש יבכה לע תולעל דימ ולכוי ,םיבורקה םיצוביקה ינש ןיבש ךרדה תא ךותחי םאו

.לגרסכ קלס .ישארה
, גגה תא תולעהל וחכש ,החמשה־תנוכתב ,שמא .תינוכמה תא העינתה הילילג
.לט לש ותוביטר םיגופס םיבשומהו

ו עסנש יראהו הילילגל הפנפינ הדי .םהילא השאר הבסה הנאמו׳ג .זז רדנטה

רוזחתה .הירחא תבזוע איהש רפכה ןמו התיבמ הדרפנ תמרומה הדי .םהיתובקעב
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ד ימת" .הרענה לש הדי־ףונפינב תססוכ הגות ןימ ?םינש עברא רובעכ ןאכל
ע ברא רובעכ הנאמו׳ג דמלת המ ."רתוי דוע הצור ינא וישכע .הרומ תויהל יתיצר
ה צר אל וישכע .ובלמ תובשחמה תא החד דימ ךא .ומצע יראה לאש ? םידליל םינש
.ןהב ךישמהל
. םינקורמה םיקובקבה םהילע .םוקמה ילושב ובצינ תונחלושה .רכיכה תא ופיקה
------םיחא תבש םיענ־המו בוט־המ .םימאונה־ןחלוש .םילספסה תורוש
ח רזמב רחשה קבאנ ךיא תוארל היה רשפא .התלע םרט שמשה .רפכה ןמ ואצי
ה רמא ,"ןיסמח־םוי היהי" .םדכ טהול ,ינמגרא רושימ ינפ־לע הלילה־יליפרע םע
.הילילג
ר בע הבירע הנישב אלש חינהל שי .הדיל אצמנ אוהש לע ןוצר־תועיבש וב התיהו

ר חש .שדח םוי .םירבדה תא ררועל אל ידכ .לואשל הצר אל .הילילג לע הלילה
.הב ץיאהל הצר אל .הרמיזב טעמ דוע חצפתש הפיצ ,תועיסנב הכרדכו .אלפנ
י קב שיוורד .םיצוביקה ינש ןיבש ךרדה לא רדנטה הלעי ןאכמ .רפע־ליבשב ועסנ
ל ש םימי הלא ויה" .הלא תומוקמב דבעשכ ומצעל הנק היזיבלטה תא .םיכרדב
־ תדובעב רתוי דוע חיוורהל רשפא ביבא־לתבש ררבתהש דע ."םיפי םיחוור

.ןינב
ה ילילג ןיא םיכרדב איהשכ .םיללט־ץוחר רחש .תודשה ןמ התלע תעגור תוננער
. ללכבו ,תירבעב ,שידיאב .התריש בצקימב ותוולל ילב הגהה לא תבשל הלוכי
.הב הלחה רבכ תוננורתהה םלואו .היפעפע לע ןיידע הנישה־קו־ז
ר שפאו .המוקמ לע רדנטב טוקשל הלוכי הניאש ,היניע לומ הנאמו׳ג ךכל העייסו
ה דלי" .הילילג לא םה םינפומ ,שיבכה לא םינפומ םהשמ רתוי הינפ .הניבהל
ר שואה לע טבה .םעפב־םעפכ הלצא רקבל ונילע היהי" .הילילג תרמוא ,"הקותמ
! םיליחתמ ,ןכבו .ונתא רישת הנאמו׳ג םגש ,תיברעב זא ? יראה ,םירש .הינפ לעש
"-------םוכילע םאלס םוכלאנבי׳ג

ן יאש לבח .םילשב םירבצ תוסומע תופכ וטישוה הרצה ךרדה ידצל סוטקקה יחיש
ת ארקל םיפצ ותמריז ינפ־לע םיבבשהו ,ותליסמב ןמזה טילש .ףוטקל השרמ ןמזה
ר חש .ףכ לא ףכ תאחומ .הפ־לכב הרש .םהילא שאר־תכופה הנאמו׳ג .םלרוג
ה תאש רוא־רזחהב ריאמ ,ינחרז ךרד־ןומיס ,לוכיבכ .בלב היפיצה תא סיסתמ .ןנור
 הארית קחרממ םג .םשגתמ המולח .הרושבה לוחליח תא שוחל רשפא .וב תציה
.הינפ לעש החמשה

--------הייאר ידכ ךותו
ת א חומבש דקומה לא רדשל הקיפסה דוע ןיעה־תמלצמ .ףעומ .רקענ רדנטה
.ריוואב רדנטה לש יניילולה וכופיה
.םואמ אל ,בושו

ו טלפנש םיבבש .ןמזה לש הדימה־תמאב דדמנ ןיא ,בושו .ףורש דיאולוליצ .לופיא
.ותליסממ
.תושוחתה ורקענ .ללכ ומצענ אל רשפאו ,ןיע־ףרהל ומצענ רשפא .םייניעה וחקפנ
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. עדונ־יתלבה רבעל ןהמע הלגלגתהו ןתפסא הליסמה ךותמ הצפקש ןמזה־תיילוחו
ת א ואר .רבוע יניע תשיטלל לשמ .תינושאר הייהת םייניעה והת ןבוש ףס לע
ל ש ץצח ךותב םפוג םה .םדיל שממ לע־לא םירקוזמ םיינומדקה רדנטה־ילגלג
, םתוא ולאש וליאו .תועמשמהו יונישה תא םיספות םניא ןיידעו .תיכרכז־יסיסר
א לל תומש ,םייניעה תוהוב םהילא םימצעה תומשב אורקל םיעדוי ויה רשפא

.תועמשמ
ך פוהמה רדנטה םוטרח :תויושחרתהה לש הנבהה־יא לא הרזחש הנושאר הילילג
ם יענ םדועש רחשה לש וריוואב םילגלגה ינש ;ךועמה התינוכמ־םוטרח לע

.םתסיסגב
״! הרק המ ,יראה״

. תוארל ןתינ וליעממ קלח קר .שיוורד לא עיגהל תורשפא לכ התיה אל הטמלמ
ה גהה רדעיהב .ינשה רבעל וצרו .הנאמו׳גב ורכזנ םימומהכ .ותעלב לזרבה־תמח
.הפוג לא תעלבומה החתפנ
ם הינשמ הזיאל עדי אלו .ויה םיידוהי םיבושיי ינש ןיב .ויתועורזב האשנ יראה
ד ע תוכחל אמשו .הרזע קיעזהל ץורלו המוקמב הריאשהל אמשו .ךרדה הבורק
. ךופהה ןוויכל ןכל־םדוק הצר רבכ הילילגש רכזנ םעמועמב .והשלכ בכר רובעיש
ה תע לולע עגר לכ םלואו .םייח־עיז לכ הרענה לש קסורמה הפוגב היה אל
 .אוה םג עצפנ הארנכ .ןתצואת תוליהבב תולשוכ וילגרו ויתועורזב האשנ .ץורחל
ן תמיא תולילצב תובשחמ .םבגנל תויונפ ןניא וידיו ,וינפ לא םדה רגינ וחצממ
 קר אמשו .םיקוחרו םירז תושחרתהה לא םתוכייתשהש םירבד האר .וחומב ורעס
ר שפא .םירימאה ןיבמ רקדזמה םימה־לדגמבו וינפלש ךרדב ויניע .ךכ רבדה המדנ

.ךרדב ןומטה שקומ דוע לע וילגר הנילעת הקד ךות
" ?הליל־הסחמ ול ןתת םאה ,ומכש לע םישקומ־לימרתו הללאטע ךיחא עיפוי םא"
ו חוכב ןיאש םשכ ןרצעל וחוכב ןיא .תובשחמה תוללותשה לע הטילש ול התיה אל
ק יפסי לגרב אמש וא ,והשלכ בכרב וירחאמ הילילג וקיבדת םאה .וילגרב רוצעל
?םדוק עיגהל
ך כ .ולש־אל .ונממ ולדבוה ויתועורז .ולש־ופוג אוהש ואשונ אוהש ףוגב שח

. ץיוושואמ ךרדב ,רעיבש םייוריה־תמירע ךותמ םודאה אבצה לייח ואשנ ויתועורזב
א ל הכ דעו עדומב תומייק ויה אל זאש תושוחתה תומלגתמ הנושארל וישכע

ך ות לא ורבעוה ןה .ויתושוחת לכמ עתפ ןקור וררועתנשמו .וב הזיחא ןהל ונק

ו ישכע אשינה אוה ופוגש שח .תוחמוצ ןה ופוגמ אלש ויתועורזב אשינה ףוגה
.ליצמ לש ויתועורזב
ו יתועורזב אשינה ףוגה םעפה תאז םלואו .הלועה שמשב חרזמה תצוה התע ןכ זאכו

.םייח־חור דוע וב ןיא
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 התע םיוושה הלא תא ,וייח־ימי לכ ףסא רשא םילובה תא ול בונגא דחא םוי
 םויה תובוילג תא .ירבע־ראוד לש "תוריל״ה תא .ףלא־םישימח וא ףלא־םישולש
 דצמ ןושארה ןוראב םיאצמנ םה .הנידמה תישאר לש תמייק־ןרק ילוב תאו ןושארה
 —בהבהצ ,קד ןוטרק לע חותמה ןפולצ םיפוטע ,תומוח ןוטרק תוספוקב ,הטמל ןימי

 םידחה ריינה־יניכס תא ול בונגא—םוחה־ימיב םילובה תא לקלקמ דבלב ןפולצ
 יתלאשש ןטק די־חדקמבו ריינה־בקנמב םחנתמ ינא םייתניב .תכתמה־ילגרס תאו

 ,ורוע תא וילעמ טורמאו ךלא דחא םוי .ריזחא אל םג .יתרזחה אלו םינש ינפל ונממ
 קר .תולוחכה ויניעו ,קחוצהו לודגה הפה ,הפה קר ראשיי .חותמה וינפ רוע תא
 קוחצה ומכ ,םינפ־יולג היהיו םירוסאה ןמ אציי ףוס־ףוס ,אציי אוה ורוע תא ריסא
.ורדח לא אובלו רוזחל לכוא ילוא זאו ,הזה
 ךתוא האור ינא ,ץוביקל ןמדזמ ינאשכ ,םעפב־םעפכ .ירוענ־דידי ,לאומש לאומש
.רבועו ךשאר תא ליפשמ ,יב ןיחבמ
 .תביקב רפסה־תיב דסומל ,ץראל יתאבש ירחא רצק ןמז הלחה וניניב תודידיה
 ןמז רחאל ךא ,תינלופ רבדל עדיש רגובמ םדא ,קוור רבח ידי־לע ונצמוא הליחת
 ,השא םש התיה אל .םינומא ול רמש יחא קרו ורדח לע חוספל יתלחתה רצק
 היטעב אל ךא ,רתויב הפיה ,הפי התיה םקז לאומש לש ותשא .ןטקה ורדחב
 ,הזה עגושמה יכ הצוצר תילגנאב יל וריבסה םידליה .הנושארל ורדחל יתעגה
 ךל ןתונ אוה .םילובה־ינפסא לודג אוה־אוה ,לחר לש הלעב ,רעשה־לדוגמ ,הקיה
 ףסואב הזכ ןיא םא ךלשמ דחא לוב דעב "םולכ־ומכ" םילוב םישולש־םירשע

 ינפל וילא אובת םא ,ורמא ,םניח ךל ןתי םג—!םיפלא־תרשע לש ףסוא—ולש
.יבורל וא ןגרומ ילאל ךלש םישדחה םילובה תא הארהש
 רות אב זא .תירבע יתדמלש דע ,יפבש הצוצרה תינמרגה ונתוא השמיש הליחת
 ,ברעה תועשב םקז לאומש לא ךלוה יתייה ףרוחבו הת יל הניכמ התיה איה .השאה
 םיבותכ ויהש וליפא ,םירפסו רוא םש היה .םהירוה ירדחל יתתיכ ינב וכלהשכ
 ,תלדה לא ובג ,הטימה לע בכוש אוה היה סנכנ יתייהשכ .םירפס ןומה .תינמרג
 תינמיה ודיו לאמש קפרמ לע ןעשנ ,םיצומק ויפורגא ,םוד־בצמב וליאכ ,חותמ
 תא םתילת בוש—תיב־ןב לש םינפ דימעמ יתייה .ארוק—ופוג ךרואל הדומצ
 לאומש לש ורדח תא תוארל ותוא חקול יתייה דימ ידוד־ןב אב רשאכו ?הנומתה
 ,ןשיה ליעמל תחתמ יולת היה חתפמה ירהש ,אל םאו תיבה־ילעב ויה םא ,סקז
.הסינכב לאומש ןיקתהש שלושמה בלוקה לע
לש הילוש !תובהלתהב דחא לכל רפסמ יתייה ,הינמרגב םירפס־ךרוכ היה אוה
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 .הנידמה לכב ישילשו ןילרבב ןושאר סרפ לביק "דנה .םעפ היה הזש ומכ .ךרוכ
 םיחקול .תויתוא םע הזכ די־שבכמ ןימ שי ?בהז־תויתוא םישוע ךיא עדוי התא
.רועה ךותל ותוא םיצחולו ,קדה־ןמ־קד ,יתימא בהז ןוילג
 ויה ןיידע םהידלי .התה םעו רונתה םע דחי רדחב היה םקז לאומשו דלי יתייה

 תוסרוכ תויה םרטב היה הז .העירפמ התיה אל לחר .םהב חיגשאש ידכמ םינטק
 ־יצפח םתוא לכ ,וידאר־יטלקמ אלו םיילמשח םימוקמוק וליפא ויה אל !םיצוביקב
ועבצה תוירכה תכלממ ,הלשמ הניפ התיה לחרל .סואימ תמחמ םיצקומה תורתומ
 ושארב עינהו םעפ יל רמא ,םש תארוק רבכ איה המ .םיילגנאה םיכה־ירפסו תוינ
 זאו עגר םיניתממ ונייה .תילגנא עדי אל אוה .םואתפ קעוצ היה !לחר .תונחלסב
 היהו !רטץרנוד ,קעוצ היה !הת ונל ישעת ?המ :םירפסה ךותמ הלוק עמשנ
 ויניע תא יתיארו דימ םדנ וקוחצל םעפ ףרטצהל יתיסינ רשאכ .קוחצב ץרופ
.הרזומ העבהב יתוא תורקוס ןהשכ םקז לאומש לש תולוחכה
 ז םיניינע הזיאב .יל־אל םיניינעב ברעתמ ינאש יל רמא .יתוא שריג רבכ תחא םעפ
 רוחס־רוחס ךלהמ יתייה אוושל ?הנומתה תא תולתל וילע ןכיה יתרמאש הז

 לע ןוא־ידעצ דעוצו םרדח תלד דיל רבוע יתייה אוושל .תיבה ביבס םיברעב

.וישכע ומכ .ירבעב יתוא האור היה אל ,רצחב יל בישמ היה אל .תוגרדמה
 רמאיש קר ,ףא ברעתא אל םלועל .הער הנווכב רבד יתישע אל .םשא יתייה אל
 לוכיבכ וניסחי ורדתסה רשאכ םג .ונקיתל לכה רזחש דע רבע בר ןמז .המב יל
 לכ יל םיברוא ויה םה .םירכנתמה ,םירקה ,םירזה וינפ תא חוכשל יתחלצה אל
 וילע היה .ןטקה וגב תא .רכיה רשאכ לשמל ,ןכל־םדוק םג יל ויה םירכומ .ןמזה
 יתמכסה אל םלועמ ינא .חש קחשמ תעשב וא .רהמ ,דימ דמל אלו אורקל דומלל
 :וביריב ץיאמו חותמ היה קחשמה תע לכ .דיספהל לגוסמ היה אל אוה .קחשל
 לכ .ץע אל ץעה ילכו חש היה אל חשה .דצה ןמ רוזעל היה רוסאו !רבכ ךל ,ונ
.דבא רבכש המ לע רפכל היה ךירצ לחוימה ןוחצנהו ףכב לטומ היה ודיתע
 הז .םיטרפ רפיס אל .םימותיה־תיב לע יל רפסמ היה ,טעמכ שחלב ,רזומ לוקב
 תחא תוכומסה םידלי לש תונטק תוטימו םיהובג םינורמק ,רק ,םמוש והשמ היה
 ירחא םשל סנכוה סקז גיוודול ,םילבוח־לקמ .ןבלו רופא לכה .לקמו ,התוער לא
 ותוא לואשל לוכי ינניא בוש .עדוי ינניא .רשע ןב וא שש ןב היהשכ ומא תומ
.ךכ לע
 עירכה ףסכהו ,ריעה ירוורפב רלדנס אלא רוסיפורפ אלו רוטקוד היה אל ויבא
 ךיא יל רפיס אוה .תיבב םאה תא הפילחהו הלדג ותוחאש ירחא םג וידומיל רבדב
 רוסיפורפהו תינמרגל הרומה דוחייב .םידומילה תא בזע רשאכ וירומ ורעטצה
 םושמ ילוא ?םירפס תכירכ עודמו .ךלה רשאכ ול ורמא ,דאמ לבח .הקיטמיתמל

 אורקל היה רשפא .וינפב לעננש םלועה לא רתויב הבורקה תונמואה תאז התיהש
 ןטקה ידוהיה תא בהא ,טושפ ינמרג ,לודג היה סובה .הדובע ידכ ךות םשו־הפ
 הצר אל לאומש לבא .ןוטלשל םיצאנה ולע רשאכ היכירכה ןמ ושריג אל .זירזהו
*תיב קשמב ,ץוביקב םירפס־תייכירכ םיקה ומצעב .המחלמה ירחא ותא שגפיהל
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ל א הבוכמ עוצקמ איה םירפס תכירכ .םובה היה אוהו דלי יתייה ינא .רפסה
. שלושמה בלוקה .בהז־ידי .הינמרג לכב ישילשו ןילרבב ןושאר םרפ .בושחת
 תוריהמב תורפות .םירפס־יסרטנוקו תוריינו םינוטרקל ביבס תוצצורתמ ויתועבצא
ם צעה לש םיטהל־ישעמו .בר קוידב ,תויחמומב ריינ־תונוילג לע קבד תוחרומו

ה יה םעפב־םעפכ .ריינ־ןוילגל דעבמ תוקבדה תקדהמו תלפקמו תרשימה ,הנבלה
ך ותב יעבט ןמוש שי יכ—לזרוקמה ורעיע תמער ךותב הזירז העונתב הריבעמ
־ רחא התא לוכי ,ףאה תויווזב ,ןאכ וא ,םש םצעה תא ריבעמ התא רשאכו תורעשה
י תבריס .םובה היה אוהו הילושה יתייה ינא .תולק־רתיב ריינה ינפ־לע קילחהל ךכ
ר ידל וא תפרל .ירות עיגה רשאכ ,יאלקח ףנעל רובעלו תאזה הדובעה תא בוזעל
ה תאש המ לכ ן ךלש םקז לאומשהו התא .ותא קר ,ותא דובעל יתיצר .אופסמל וא
א ל םה לבא .ףרוטמה הקיה ,לאומש לאומש .הפב ךל םינכמ אוהש המ הז רמוא
ל וחכמה ריתומ ךיאו ושאר תורעש ןיב םיכרוכה־םצע תא ריבעמ אוה ךיא ועדי

. תונוכמ אל .דובעל דמול ינא .בכוכ תרוצב ביבס־ביבס ןבל ריינ לע חל קבד יספ
ת א ריבעהלו .רופתל ךיאו לפקל ךיא .זוחאל ךיאו חינהל ןכיה .דיב ,םעפ ומכ
ו נייהו .םירפס־ךרוכ ומכ ,תרחא .קנב לש יאפוק ומכ .רופסל .קזבה־תוריהמב םיפדה
ן מזב יל רפיס םירופיסה בור תא .תישפח הבהא לע ,דיורפ לע ונרביד .םירבדמ
ק עצ הז ךיאו ,ןמרביל םקמ ,הזה רייצל תונומת וא םירפס איבה ךיא .הדובעה
ה יה .שורגב־הריפוא לש ןילרב ,ןילרבב היה הז .ףרוטמ ןקזו לודג רייצ .וילע
ו יתיאר יל הארהש םולצתב .םשל ותוא חקל דחא רבח .הריפואב טסיטאטס וליפא
.לתלותמ רענ .ץע־ירותפכ סוכר ,רוחש ליעמב ךלהמ
ל וכי אל .הליחתב המיא וילע וליטה םיקיתווה .ץוביקל אב ךיא יל רפיס אוה
ד וד .תובורמ תועש ךשמב ךכ־לכ השק הדובעל חוכ םיאצומ םה ןיינמ ןיבהל היה
ו נחנא״ש ירחא ,ץראב ,ןאכ היה רבכ הז לבא .לשמל ,ןמרב וא חונ ,לודגה
. הלפנ הקילבופרה ."םיטרקומד־לאיצוסה ונחנא" .הסובת ונלחנ "םיטסילאיצוסה
א ל םכידיב םג ?םימותיהו םירפסה־יכרוכ ,םתאו .ונידיב הלע אל .רבד לכ וניסינ
א והו .םיטרקומד־לאיצוסה ונחנא .הלמ לכ עלוב .הפ־רועפ ול בישקמ יתייה ? הלע
ם ירוחש ,םיכורא ץע־תונחלוש דיל םידרולה־תיבב בשוי ינוימדב רייטצמ היה
.וינפל םיחנומ וימואנ תוריינו ,םיקירבמו
, טראצומ ,ךב ,ןבוהטב .הקיזומ לע אל קר .ליזומ טרבור לעו םיו׳ג םמיי׳ג לע ונרביד
.םקז לאומש לש ומלועמ תותימצל םישרוגמ ויה הלא
, טקשב םירבדמ ונייה הליחת .הינמרג לעו ןילופ לע ונרביד םיתעל .תומחלמהו
ה ריוואה התיה טאל־טאל ךא ?תפכיא המ .תויביטקייבוא לש םינפ דימעהל םיסנמ
ו לא ,יתודלי לש תוספדומ תוריזגמ םיאצוי ריינה־יריבא לכ ויה םואתפו תממחתמ
 .הגיוודי הכלמהו וליגאי ךלמה .ךסב ירוחאמ םיבציתמו ,שורג רשע־השימח תולועש
א בצו אוה ,תגסל ןילופ יריבא ולחה רשאכ ,ןורחאה עגרב עיגהש יאטילה דלוטיו
ר יינה־תוברח ופנוה .םינטקה םהיסוס לע ,תורוע םישובל תורעיה־יארפ םיאטילה
קחצ גיוודול־לאומש לבא .ומרוה ברקה יסיגו ןוטרק לע וא טקיד לע תוקבדומה
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. קחוצ היה ? דלאוונירג־ברק .וקוחצ תא וניתוברחב עורקל םיסנמ ונייה אוושלו
. ותומכש הקי .םיובננט וא גרבננאט .רחא םשב הזה ברקה תא הניכ וליפא אוה
ו ליפא .ריינ לש קורי אשד לע םוסה ןמ לפונ םהלש רטסיימה תא יתיאר יניע־ומב
. לוחכמ־לוחכ ונוירשו הזכ ןידע ,הפי ריוצמ היה יכ דימת וילע יתייה רעטצמ
ם היתומילג םועישוה אל !םיללוקמה בלצה־יאשונ ,1410—ךיראתה תא יתרכז
ם ירפס איצומ היה לאומש ךא .רוחאמו םינפלמ ,ןהילע םילודג םיבלצש תובוהצה
ו ליפא .בושח־יתלב ברק הז היהש יל חיכוהל הסנמו תויתוג תויתואב םיבותכ
ז א .קחוצ יתייה !ושייבתה ,ודמיל אלש יאדו .רפסה־תיבב םלצא וילע ודמיל אל
, םיריבאה תא ףסוא יתייה .זעמ ינא ךיאו ,עדוי ינניאו םירפס יתארק אלש קעוצ היה
י רחא ץפוק היה אוה .יחוכ לכב תלדה תא קרוט ,םשמ אצויו ,יניעב תודמוע תועמד
! בלוקה תא תלפה טעמכ !הנייווש וד :תולוק־ילוקב חרוצו שחנ־ךושנכ ותטיממ
ראומ תוספוקב תופטעמהו תופטעמב םינותנ ויה םה .םימולצת־םובלא ול היה אל
ו ליעמב ויתיאר םש ."תונומתה לכב דחא לכ טיבי אלש ידכ" .תוסטרכ ומכ ,תוכ
.וייח־ןמור לע יל רפיס רשאכ םולצתה תא איצוה .גלש־הטוע בוחרב ,רוחשה
. רמוא היה ,"הזה רופיסה תא םעפ בותכא ילוא" .םסק־תולמ יתש ."ייח־ןמור"
ת לד לא תוגרדמב םילועה םירבג ינש לש םהידעצ לוקב ינזאב לצלצמ ורופיס
ר יאמ היה רופיסה ? היילטא ילוא .טשוקמ גג .תיכוכז לש גגו .השא לש תלד .תחא
ם ש םירבדמ .תולעפתה םיררועמה םישעמ לש ךויח ,וינפב ךויח הלעמו ויניע תא
ר זוח היה דימ ."אטבמה יפ־לע ןיחבהל לוכי ינא ,עדוי התא" .ןילרב לש תינמרג
ף יקמ ,רבדמו ,ןוילעה טפושה תמילג תא הטוע ,"םיטרקומד־לאיצוסה ונחנא" ךפוהו
ו יתובשחמ לא ,ןימי־לאמש דעוצה ופוג לא םילובכה םירוביד םתוא ,םירוביד ומצע
ת ונתשמ םנמא .ןהמ וזיזהל אל ךא ומד תא חיתרהל היה רשפא .תורמסמב תועובקה
ה עמיק ןזיזמ ,םירפס תוכירכ ןיב אולכה שיא לש תוירואית ינימ .םינשה ךשמב ויה
ו רעש־תמער ,קחוצו תוזרכה זירכמ .םוקמל םוקממ ץמאמב ןקיתעמ ,םשו־הפ
ע דוי ךניא .תוכוראה ויתותרז ינרפיצ םעו םינבלצה ילגד םע דחי חורב תרדבתמ
ם יכראומ ,םידורו םירה לע דיורפ רמא המ עדוי התאו ?שוב םומינוריה הז ימ
?םונהיגה רויצ תא םיפיקמה הלא םידדוחמו
ץ חר אל םלועמ .תוקד םיילגרו תוירירש םיידיו םייפתכ לעב ,ןטק היה אוה
ם ינבל םירורפג רשא ןוסח ףוג .ינומכ ,וילגרב שוב ילוא ? תוחשל עדי אל .הכירבב
ד ימת ראשייו תאצל לכוי אלש .ידמ קזח ךורדי אלש ידכ םהב ךלהל ול ונתינ

.םונהיגה ךותב
ר זוח אוהשכ—ץוביקב תויחל הצור וניאש ןב לע ,לשמל ,והשמ ? ילע םעפ בותכת
. ףיסוה אלו רמא 1 ןורטאית־תגצה וא הזכ רופיס םעפ בותכת .ויבא לעו—אבצה ןמ
ל עו תורעשה לע .ךלת לא .ךילע בותכא ינא .רקו ךלוה .ךלוהו קחרתמ היה ךכ־רחא
ת ייה התאו אבצב היהש ךלש ןבה לע בותכא ינאו .ךלש םיילגרה לעו םיינרפיצה
ן בה ךמצעב התא וליאכ ,יתייהו יתישעו יתכלה—ןבומכ ,םישמ ילבמ—ןמזה לכ רבדמ
ונחנא" היה אל םואתפ .ורוביד ןפוא לע ול יתרעה .ריציפואה ,ןיצקה ,ךלש
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ן שי ותוא יתאצמ .גיוודול .ןטק שיא ,םקז לאומש םתס היה ."םיטרקומד־לאיצוסה
ל ע ויתועבצא ןיבמ לפנ לוחכמה ?םויה עצמאב ןשי .תמכ רויח .ןוראה ךותב
ר רועתה ?הרק המ ,לאומש .יתלהבנ .תחא ןזוא לע ול ולפנ םייפקשמהו הפצרה
, ורדחב דימת ראשייש יתיצר .ול יתדרח .ףייע ךכ־לכ .ףייע יתייה .םולכ־אל :רמאו
.וילא אובל לכוא ינאו ,ולש הטימה לע
. עונלוק תוגצהב איש גישהל םעפ ונעסנ ,הלודגה ,רבריקה ימיב ,םהה םימיב
* רחאלו רשעב הגצה תוארל ביבא־לתל ונעסנו רקוב־תגצה ןיידע ,דתיה אל הפיחב

, ךרדב .ברעב תוגצהה יתש תאו תימויה תא ,תוגצה שלש וניארו ונרזח ןכמ
.המחלמה תורוק תא ול יתרפיס ,םיסובוטואב
ו תוא בותכל בייח התא—בהלושמ יל רמא—הזה רופיסה תא בותכל בייח החא
.תרפיס :רמול הצר !רבד תונשל אל ,וישכע יתרפיסש ומכ
ר שאכ םג ,ולש תובהלתהה ןמ ןוזנ יתייהו קרפ רחא קרפ ול ארוקו אב יתייה
. שדחמ לכה תובר םימעפ בותכלו בושו בוש תונשל ילעש ןמז רובעכ יל ררבתה
, ויתושארמל ותוא חינה אוהו השדקהב ךכ לע ול יתבתכ רואל רפסה אצי רשאכ
ם ש חנומ אוה ."סובוטואב ךל יתרפיס רשא רפסה"—ותטימ לעמ ,הרונמה תחת
ה פוקתל קרו ,וירחא אבש הז םג ילואו ינשה ירפס חנומ וילע ,הזה םויה םצע דע
ה שע תאז .הכירכה לע ילש םשה תא אורקל היה רשפא־יאש ךכ םתוא בבוס הרצק
, ףעזב יל רמא ,"תורקל היה לוכי אל הז יל" .ינאו יתשא ,ונדרפנ רשאכ

.טעמכ האנשב

ך יא יל ריבסה אל .ינריהזה .םיאושינח־ייח לע יתא חחוש יתנותח ינפל םוי
ה שק .טושפו לק רבד םניא םיאושינ־ייחש יל רמא לבא העינמ־יעצמאב םישמתשמ
ב רעב אצוי התא .ישפח ךניא .ךדבל ךניא םואתפ .רז םדא םע תויחל לגרתהל דאמ

ה תאשכ גוזה־תבב בשחתהל בייח התא .בושת יתמו ןאל רמול בייח התאו רדחה ןמ
ל כ .ץופחתש תמיא־לכ הטימב אורקל לוכי ךניא בוש .רואה תא הבכמ וא קילדמ
, רמא ׳בר ןמז ירחא קר םילגרתמ .םייומס םילבכב והשימ לא דומצ התא ןמזה
.וייח־ןמור היה אל הז .תובירמו םירותיו ירחא
, דיה ,ילש ומכ םיחלצומ םידלי ןאכ ןיא שיאל .לחוימה ,הווקמה יוציפה ,םידליה
, דתיה הכירצ תבהו הטיסרבינואב דומלל םיכירצ ויה םינבה .רשואב ךייחמו יל רמוא
־ תוניחבב דמע אל לודגה ןבה .םירבדה ולגלגתה ךכ אלש אלא .היפהפיה תויהל
־ בר תגרדב עבקה־אבצב ראשנ ינשה .ךסומ לעבל היהו ץוביקה תא בזע ,הסינכה
ל שכ ויה היקושו הפי התיה אל איה .תבה תא הרק לכמ ארונה רבדה ךא .למס
א וה .ולש הבשחמה קמועו תושיגרה ןמ ,טהל ותואמ והשמ הב היהש אלא םאה
ל אומש הסינ הליחת .ינומכ לכה תעלוב התיה איהו ויתורות תא התוא טיעלמ היה
ם ירוביח .הלש רפסה־תיב ירוביח תא וידידי ינזאב ארוק היהו תרפוס התושעל
ה תושעל הסינ ךכ־רחא .תורגבתהה־ליגב השיגר הרענ לשכ ,םמצעלשכ םיאנ

.הגוצת־םלואל ורדח תא ךפהו תוראופמ ץע־תורגסמב היתונומת תא "ךרכ" ,תרייצ
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. םילפת ןמש־ירויצב הלחהו הלש םימימתה םישאווגה תא רייצל הלדח ותעפשהב
ל לכ ןווכתה אלש םישעמל םדא ףוחדל היה לוכי ותצרעה חוכב .רדהנ היה לכה
ו דיב הלע אל םקז גיוודול־לאומשש םושמ תושעל וילע היהש םישעמ ,םתושעל
, ץרמה־לעבו תונורשכה־בר ,תווצקה־שיא ,שדחמה ,ןכפהמה אוה .ומצעב םתושעל
ע ובצל וא ,םיטרס ףלא תוארל עוסנל וא ,םילוב ףוסאל וא ,קועצל קר היה לגוסמ
י עקרק־תת םסאב רופחל תכלל וא ,יונפה ונמזב קשמה לכב םידליה ינקתימ לכ תא

.הנשמה ימימ
א וה .ינאו ותב ,ול ונרזע ונחנאו הריפחה תפוקתב תיבב רבכ ויה אל םינבה ינש
ו נחנא .לס ךותל החלו הרוחש המדא הפנמ היהו ,הרעמה תלפאב ,הטמל םש דמע
. המוריע ופוג תיצחמשכ דבע אוה .ץוחב םיקירמו לבחב םילסה תא םילעמ ונייה

ם יבר תועובש ךשמ תוריהזב םיבגרה תא ריבעמ היה ,רעש־עורפ ,העיזמ קירבמ
ו תוא הווסהו הנשי לזרב־תלדב חתפה תא הסיכ זא־וא .הוקת לכ הזג רשא דע
ת ופטעמ תאו ויבתכמ תא ,םילובה תא םש איבחיש ונל הליגו המדאבו םיפנעב
.המחלמ תעל םימולצתה
א ל יבל ךא ,המינפ קורזלו עבטמ תונקל יתבשח .הנטק תחא עבטמ אצמ קר ול
ל בחה יבג־לע וזל וז תובורק ויה ונידי .םר לוקב ותב תאז הרמא םואתפ .יננתנ

.םיכומס ונישארו טפורמה
.שחלב היתלאש "?הריפחה ןמ לדחיש ול רמול תיסינ םאה"
.היניעב תועמד יתיארש יל היה המדנ .ןה־תואל השארב הדינה איה
.הל רמא ,"תרגובמ הרענ תישענו תלדג ךיא בל יתמש אל ללכ"
ה כשמו הינפ לע רטס .תורקל לוכי היה אל הז ול .לליקו יתוא ףדיג .התוא יתבנג
, ןולחל דעבמ .לאומש הילע קעצ !ךללגב לכה .ץוחב הל הניתמה לחר .ירדחמ חוכב
ד מעו תלדה תא לענ לאומש .תוקובח תוכלוה ןהיתש תא יתיאר ,ןיעה תיווזמ
ה נושארה םעפב .הווש לא הוושכ .ילא תמאב ,ילא רביד הנושאר םעפ וז .ףעוז ,ילומ
 אוהו המוטא זותיה ידמ בר ןמזש הקומע םוהת הרעפנ וליאכ .יתלהבנ .הנורחאהו
ה תא .עמשת אל אליממ ,רמא ,קירל רבדאש עדוי ינא .רז רבג ,הטמל קומע דמע
ה ניא תירונ .ןתחתהל וירצ תייה אל .דבל תויחל ךירצ ןמא ,דבל תויחל ךירצ
חמה תא ,ךלש םישעמה תא ,ךמעט תא ,ךמצע תא הילע הפוכ התא .ךל המיאתמ
ת סרה ,תאזכ תחרופ הדלי .םוקמ לכב םינפ דימעהל הילע .הנכסמ .ךלש תובש
 .יתב םע שגפיהל ךילע רסוא ינא ?ייח תא סורהל הצור התא וישכע .הייח תא
ת רגובמ הנניא דוע לכ" :הבוח ידי תאצל ,ףיסוהו ותעדב ךלמנ !יושנ םדא התא

."הצור איהש המ השעת איה ךכ־רחא .היד
. הל חינת אל התא .הצור איהש המ השעת אל םלועל איה" :ול רמול יתייה לוכי

ע וסנל וא םילוב ףוסאל אל ?תמאב תיצרש המ ?תיצרש המ םעפ תישע התא
ן אכ ץר קר התא .תיצרש ומכ תייח אל .תיצרש ימ םע תייח אל .עונלוק תוארל
א ל ."םידליה תא דיחפמו חלגתמ אלו רפתסמ אל ,ץוביקב םיעבצ־תשרבמ םע
.ורוביד םרז םואתפ קתינש דע םימוטאה ינפ ךותל רבדל ףיסוה אוה .ול יתרמא
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 יניא וליאכ .תאז רמא באכב ."ריקה לא רבדמ ינאש עדוי ינא" :רמאו עגר קתש
.יתחמש אל .אל .ודיאל יתחמש .ולוק תא עמוש שיא ןיא וליאכ ,עמוש
 קעוצה שיא .תונבלו תוזר םיילגר לעב ןטק שיא .ירוענ־דידי ,םקז גיוודול־לאומש
 שיא .קיחצמ רבד רמא וליאכ קחוצו !קובא—לע—ןיא :ןטק דלי לכ לע ץוחב
המ :ורמא ולש םירוסיפורפהש םושמ ךורא רעש לדגמו ןימי־לאמש רהמ ךלוהה
.ץוביקל ןמדזמש רזומו־רז לכב ומצע תא ףיקהל הסנמו ,לבח
.ונחלופ יכרצל יל היה קוקז קר .םלועמ יתוא בהא אל יכ יבלב הלע דשח



תיעיבש העש :טיבש בקעי
ר ואה־תורןכן שלך ךילתלת הילג הרגמה
ן סימ־תממד? םיטושל ךלוק .תוצךופ ןאחה ןמ
ם יטוע םיחלמ ךיניע ;חור־תמלדב םישרפמ ךלוק
.םתרמשמ לע

ק בא תוחרא רצחלו ץוק תישש העש
א יקמ םימשב םרא ןתוא .תורלוע רפרפא־םוח
.הצונ־יבעבע םומלב

ת לשורה תא—בהז רגנ שבד ׳ךילתלת רגנ שבך האג הרומה
—הדיחו הךיוך ףלא חולב

, םויה לכ תואבו תוכלוה שישךת תוינא
ם יצורח םץייא ןיב ,םילהנש־תדבכ תונועט
.המח־יואק םורך־ייאן

ש וכו אבש־יוכת ,םיהובה וינושיא לומ ,ןולחה תויגוגזל
.םילהאל םירדהתמ

ם יחלופ ץח־ישאר ויךה־יפחש םגו
. הפועל תוחירצ רוחש עיקר—ןיעה לכ אולט
.ולוורש ןגעב יזחא .ונחלש ףיצרב יב^תה .האג הרומה

.םיתובעה תא יקךה הרעגב
ה נוכ? רבכ ושארלו רצע? וניא ןה םירונס־הכמ

.ריע תכפהנו
ת ואירק •ץרפקת ותארקל הרעס .וילדנסב טלקנ אוה .ףודר
ף ופא .וינזא־יפתב תשחנ־םיתלצמ .א־אל םיבר םיהולאל תאבוא
.ץופנ ןרתל קעזו ,ושארל ףוס־רזנ ,דגרמז־תלוצ תלברעמ

םילגל רר?גן רחנ
ך ירפה לוחב םתחו

.ןופלע לש קמע םתוח
! לךגמב ספטל יחלש

...הלצמה ורצעוו ישקב
ץ יקן אוה תיעילשה העשב

, לבוחה ךלוק ול היהו אלו
, שלוגה ךרעש שבן
תיששה תאוה העשב ףטולה

.הנוי לא םימוחנ



םינבאה •ופי המ :ץיש דוד
ת רצנל החרב תורש ויפמ עומשלו ברש־םוי ירהצב זר לאכימ תא תוארל היה רזומ
י תרעיש אל לבא ןורחאה ןמזב וטטוקתה לאכימו תורש יתעדי .ף׳ג לש ותרבחב
.החרב ,רמאו ךחיג אוה .יתלאש ,החרב איה .םירבדה וחתפתי רהמ הכש
? ירמגל
.ושארב עינה אוה
ורבד םוש ראשנ אלו

.תובוח
ו יפמו ביבס ץבורה ןבלה רוטיקל ףושח רוחשה ושארו ריקה לע ןעשנ לאכימ
. וילע ךכסו ויניע ןיב רמתיה ןשעהו הבשנ אל חור .תונבל ןשע תועבט תוטלפנ
.והשמ ךל ןיכת הנימ ,יתרמא ,המינפ סנכיה
.רמא ,ךלוה ינא
?ןאל
.התיבה
ז םש השעת המ
, וישכע ,הנורסחב תוזחל ול היה השק .ומע יתכלה .תכלל הנפו ויפתכב ךשמ אוה
ה טימ לש הנומת יתיארו םרדחל ונסנכנ .החרב איהו תוארפב התוא הכיחש ירחא
ה לוגסה םיחרפה־תנצנצ תאו ,וילע םילטומ םידגבש הביתכ־ןחלוש הילעו הרותס
. ינפלש םויב חרפה תא יל הנתנ איה .וילע תבצינ שאר־תניכרמ תחא הנשוש הבו
ם וקמ ןאכ שי ישוקב .םוקמה הל רצש הרמא דימת .דחא חרפ תנתונש הרוחב
.הנומתה בצמ תא הנקיתו ,העבק ,חרפל
י ל המדנ .תחלצומ התיה תאזה היצקודורפדה לבא יילק תא יתבביח אל ללכ־ךרדב
, המודמ טקפסא ול שי בחרמה .םודאו רופא יעבצב ידממ־וד ללח ראתל הסינ אוהש
ע בצב הקיבד החירמ .ידי לע ושרקנש הנשושה ילעב יתעגנ ינאו ,רייצה רמא
־ םוי ירהצב קאינוק ,ול יתרמאו קאינוק קובקבמ םגל לאכימ .םד ומכ םדמדא
.םיפיזמ רופא ורטנסו תומודא ויה ויניעו םיטרסב ומכ הנעו קחצ אוה .ןיסמח
ם ירעוב תוריקהש יל היה הארנ ,םוחה תעפשהב ילוא .רדחב םוקמ היה אל תמאב
ב לכ .תורצחהו תורדגה תא ףפוא ןבולו הנבל המונתב עוקש היה בוחרה .יב םיעגונו
ר דגו הנטק הניג החרפ לוממ .םוחב םיסמנה םיללצב ,וישכע ,םילשוריב בבס אל
ס נולכה לע חורמ הפרנ טוטרמס .זכרמב עוקת לודג לקמו רופא קרי .הילע הסכמ
.הלצו רדג שטשיט שולק דאו ץראה לע לפנ אל ולצו
בישת הבוט הקיזומ .דדובה חרפה דיל ץווכמו רוחש םתכ היה לאכימו ינפ יתרזחה
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.ימוגה חול לע ויתחנהו ותפיטעמ טילקת יתטשפו ,ול יתרמא ,םייחה ץראל ונתוא
 ץחלב יליבשב םוקמ שי וישכע קר ,תיבב הקיזומ התיהשכ קר הטקש התיה איה
 ומכ גהנתמ החא ,ול יתרמא ,קיספת .הכוב אוהש יתיארו ,הרמא ,הלאה תוריקה
 ךיא .היטבמאב רעשה ילגלגו רכב עוקש הפוג חירו ןאכ ןיידע הלש םידגבה .השא

.וידיב ושאר טילהו לאכימ ארק ,רשפא
.ןאכל התוא בישנו ,יתינע ,תרצנל דרנ

 ינא .סייו ךתוא בהוא ינא המכ ,ןאכל התוא ריזחנו התוא ריזחתו תרצנל דרת
 חקלו הדיב זחא ,לומתא ןאכל אב ף׳ג .יתוא קבחל ץפקו ארק ,ךתוא בהוא טושפ
.סייו לאונמע ןכיה יתרמא ינאו ,התוא
 .ללחה תא האלממ תאזה םיתמה־תקיזומו ןיזאמ וניא שיא ,יתרמא ,ןאכמ ךלנ
 יטילקת לכ תא ףסא אוה .םאיווקרה תוניגנמ תא בהא זר לאכימ .הרופ לש םאיווקר
 לש תוינועבצ תונומת ויה תופיטעה לע .הזה ףסואה לע דאמ האג היהו םאיווקרה
 ולוקו ,רוניטה רש ,סיאא הנוד סאנרטא םאיווקר .ויעצפמ ףטונ םדו בלצה לע עושי

 תוריקה רבעל הקניז תינוכמ .תוריקה תא ףדהו היצקודורפרה יווק לע חנ ןידעה
.ףורש ןיזנב חירו ןבל קבא ריתוהו טקשב הפיה המערו

 .לצ ונל ןיאש יל היה הארנ הליחתב .ןבלה בוחרב םידיחי םיעסופ ,ונייה םינש
.ססוהמ ודעצו תומוצע םייניעב ןשיע לאכימ
.יתרמא ,ךל גאדת הנימו שימלח תא תוארל ךלא ינא

ב
 שמש־יפקשמ ביכרהו םייעדצבו ףרועב ךורא רעש חמיצ אוהו ונייה ליג ותוא ינב
 .םיצרמנ ויה וינפו הלילב שמש־יפקשמ ביכרמ היה םינש שמח ינפל .הלילב
 יתור היה המש .יניעב ןח האצמ אל איהו תניינעמכ הרדגוה ומע איבהש הרענה
 דצל קרוסמ רוחשו ךורא רעש ,תוטורמ םני׳ג־יסנכמ הל ויה .ידומ הל וארק לכהו

 הסכמו קילחמ רעשה היה רבדל התנפשכ .הזחה לע הל חנומ קנע ןוילדימו ,דחא
.הבוצק תחא העונתב םידדצל ותוא תקלסמ התיה איהו היניע לע
.יתוא הלאש ,תוינלכ בהוא התא

.יתרמא ,ןכ
.ינזא לע השחל ,םימופרפ ירחא תעגתשמ ינא לבא .ינא םג
 דירטמ אוה םא רעשה תא תצצוק איה ןיא עודמ התוא יתלאשו ,יתרמא ,ןיינעמ הז

.הלהצב ץרפ ךומסב דמעש זר וליאו הכייח איהש יל המדנ .ךכ־לכ התוא
 םירוציכ וענש היתופלחמ תא רענל הבהאו רוחש שחנכ תובהלתהב הדקר ידומ
 .םויכ דקור ינניאו דוקרל יתעדי אל ינאו הפי דקר לאכימ םג .םילודג םילגב םייח
 ינניא ךכ יתגהנ עודמ .יתרזחו התוא יתיויל .רגה הרמא ,התיבה תכלל הצור ינא
 הרענה .ודיב קובקבו ינשה הצקב זר תא יתיאר יתסנכנשמו ,וכלה הברה .עדוי

.הנשיעו הניפב החוחש הבשי הרוחשה
.רואה תא קילדה אוהו ,ךב ןנובתנו הנה אוב ,זר רמא ,רוחב ,תרזח
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.דחא לאש ,קסוע התא המב

.זר הנע ,םישנ־רפס
.םיפי םלוכו שמש־יפקשמב םלוכו םינשעמ םלוכ ,לגעמב יתוא ופיקה םה

.יב עגנו דחא רמא ,הזר התא
.הפי אוהש ןועטל השק
.יניע ךותל ןשע בישה וטאלו ישילש רבס ,יסופיט יליצבמיא םינפ־רבס ול שי

?םעפ תקפד
ר שפא תחא הציפקבו הבורק התיה תלדה .וכייחו הזל .הז ודמצנ םהו תלדה לא יתינפ
.קוחצה בורמ קזח לועיש ףקתנ דחאו םיניבמכ וקחצ םה לבא ,הילא עיגהל היה רשפא
, טקשב יל רמאו הדצה התוא ףדה זר לאכימ .הרוחשה הרענה הרמא ,ותוא ובזע
? רוחב ,עדוי התא תותשל ,תורבהה תא םיעטמ אוהשכ
ו נחנאו ידיב היה הקשמ .וצצנ זר לש ויניעו קלד רנה קרו רואה תא הביכ והשימ
ה ביקל ותוא יתסחד חוכבו םויא היה הקשמה .וניתש בושו וניתש רחאו וניהש
.לוקב יתקחצ ינאו איקהו רבשנו לפנ אוה .תדרומה
ע רואמה לש המוצעה תובישחה ללגב ותוא הלעמ ינאו ישפיט היה ןינעה לכ ,רורב
.ילש יתוחתפתה יבגלו וניניב םיסחיה יבגל
ת א ףטש ,רהמ ששואתה אוה .ןיע םצע אל לאכימ םגו יתנשי אל הליל ותוא
ה כייח ידומ .ונירחא תררגנ הרענהו דחי ונינש ונכלה .ךלנ אוב ,יל רמאו וינפ
.הקווד תולוחכ ןה ןיא .ךלש תולוחכה םייניעה ,הרמאו ונאצישכ ילא
ם רטבו .םיטרס־יאמיב ,הסומכה ותפיאש .רבדמ ותוא יתעמש אוהה הלילה לכ
ל כ תא לספו םיבושחה םיאמיבה לכ תא תחא המישנב ינפל הנמ ביגהל קיפסא
ר כוז ינניא הז לכמ .םהבש תויועטה לכ תאו םינוש םיטרס קיודמב ןייצו םירתונה
ה ספוק דועו ילש תוירגיסה תספוק תא לסיח אוהש הדבועל טרפ ,ורושאל רבד
ל כ השעמלו ,םולכ יתרמא אל ינא .םיאיבנ—לצרה תובלטצהב הפקה־תיבב יתינקש
ן נובתהל היה דאמ ןיינעמ .ותשלוחב יתניינעתה ינא .ללכ יל עגנ אל ןינעה

.ותשלוחב
. ותשלוחב ןתוא םיסקמ היה אוה .םישנה לצא ותחלצה דוס ןאכש יתנבה ןמזה ךשמב
ת מאב .םישגרנ תולוק יתעמשו ותלד לע יתשקה ,הביסמה ירחא םיישדח ,דחא םוי
א וה וליאו ףקות לכב תברסמ איהש יתנבהו הקעצ הרענה לבא ןיזאהל יתיצר אל
ם המ םיענומשכ םידלי םיעימשמש דחוימ לילצ ותוא .םיכוב־לוקב ולש לע דמע

.םשפנ־תאשמ תא
ה תיח םיישדח .ותא תפתושמ הפש האצמ איהו ,םשמ יתכלהו יתבשח ,שפנ־לעוג
ם ולש תרימאב וליפאש הביסה וז ילוא .רומג רדסב הז ,רמאו יל ץרק זרו ודצל
.ימע קולח זר לאכימ וז הדוקנב .זר לש ויתודידיל עגונש המב ץמקמ ינא

 אוה .זר לאכימ לצא יתוא אילפהש רבדה הזו .דיספמה דימת התא םישנה םע

ם ירשיתמ ויה םיטמקהו רוחש רואב תורהוז ויה ויניע .חצנמכ גהנתהו דיספה דימת
.ול עמוש ינאש חוטב תויהל תוחלה וידיב יב עגונ היה .םישנב רבידש העש
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י ב רזענ תובר םימעפ .זר לצא הרזומה הדוקנה וז ?בוש חצני דציכ ,תור ןינעב
י נניאש בשח ילוא .שדחמ ילא הנפו בש דימת תאז־לכבו ,ול געול ינאש עדי בטיהו

ה להב וידי תחת יוצמ תמאב ינאש רבס ילוא וא .רעשה־ילדוגמ וידידיכ ןכוסמ
ה חנה לבקל יל השק .ץפח ובלש המ יב תושעל לוכי ,לאכימ ,אוהו תבש לש
ך כו חקיפ אוהש לאכימ רבס םימתבו תמאב .ךכ בושחל ידכמ חקיפ היה אוה .וזכ

.רובידב דאמ טעממ ינא ,ול דוגינב .ודצמ תוריהז־רסוח ,ןבומכ ,היה הזו ,גהנתה

ג
י נאו ,םהינשל יתרמא ,ךל גאדת הנימ .ןשיעו וינתמ דע םורע הטימה לע בכש אוה
י לע סאמנ .םולכ־אלו שימלחמ יתיצר אל םצעב .שימלח םהרבא תא תוארל ךלא
ה ניא איה .הברה הליעומ הנימ ןיא ליגרה ןמ םיגרוהה םירקמב .וילע ןנובתהל
. תלצנתמכ הכייח ,רבדמ־תסוס ומכ ינא .המכש לע םיליטמש השירד םוש תלבוס
ר שפא .םייח תולגמ תולהובמה היניע קרו המצע ךותל תסנכתמ הנימ הזכ בצמב
.יתימאה הביט לע ודמעי םישנאש דימתמ ששחב היח איהש חינהל
ל ע םיחנומ ויה םירפסו םירפס היה ףקומ .ורדחב יתאצמ שימלח םהרבא תא
ם היתוכירכו םילטומ םירפס ויה הטימה לע םג .הרפאמ םהמ דחא לעו ןחלושה
ם ירפס תמירע לע הסג העיספב יתכרד יתסנכנשמ .הבושמב תוצרוק תוינועבצה
.הלוגמה הפצרה לע תחנומ התיחש
ת א ךימסמ היה אליממו המואמ טעמכ האר אל ןכש ויפקשמ תא ריסה אוה
. ילא ךתוא איבמ המ ,תומימחב ידי תא ץחלו רמא ,םולש .שממ בותכל דע תויגוגזה
י תבביחש רמול השקו ירפס־תיבב ארקמו הירוטסיה דמיל שימלח .יתבשח ,לגרהה
י שודיחב המיהדמ תואיקב ךותמ תודימלתל רקיעב תונפל גהנ וירועישב .ותוא
ה שעמ־תעשב .עונלוק־תוינקחשו ,ןנונגסו תוקרסת ,רעש־ירישכת ,םיקורמת ,הנפא

.ויפקשמ תויגוגז רבעמ תחנב ךייחמ היח
, ינאו ותשא ,ונבשי םש .ותיבל יננימזה אוהו אבצב יתוריש תפוקתב ונשגפנ
ל וכאל בהא אוה) םייתפש־יצומצימ תלבותמ ,תלבלובמו הכורא הסמל ונבשקהו
ן תוא ףושחל קר ךירצו םיעלקה ירחאמ ןה דימת .הקיטילופו םישנ יקסעב (ורבדב
.וזב וז בליש תוריעשה ויתועורז תאו ,רמול גהנ ,זאו םויה רואל
. טא־טא ותרטקמ תא םטיפ שימלחו ץרמנ רוציקב ןינעה תא וינפל יתאבה וישכע
. הקדצ אלו הקדצ ךכבו ,ותוא הבזע השאה .ףוסבל ךשמ ,הדמע ןאכ עובקל השק
ת יצה אוה .הפי הב גהנו הילגרב טעב םגו תוירזכאב הינפב התוא הכיה לאכימ
 הביסה וזו ויניעל עירפה רואה .ינממ שקיב ,הרונמה תא השקבב הבכ .תרטקמה תא
ד ובעל וליפא ,ךישמה ,םישדח השולש התוא םנריפ לאכימ .האירקמ לילכ רזנתהש
ה לביקו הכלה איהו ,הדובעל ארבנ אלו םלועמ דבע אלש לאכימ אוה .הנעמל ךלה
ס היתהל םילוכי ונא ןיא ,םוכיסב .הבוט־תיופכ .אוהה תינוכמה לעבמ תוריל םישמח

.תירשפא תוחתפתה לכ הכלהכ ןוחבל ילב וינעל

.יתרמא ,ןכ



ץיש דוד40

 רבד ונקית אל .ויפתכב ךשמ אוה .הרזח םילשוריל תור תא איבהל חילצתש חיננ
 ונא םילוכי .ותוגהנתה תא הנשי אוהש תעדה לע תולעהל השק .לאכימ לש וייחב
 לכ ןיא ךכב םג .םישונל ויבא תא ריקפיו תור לש התרבחב רגתסיש ךכל תופצל
 ,התוא חצרי אל אוהש תויעמשמ־דחו תורורב תויוברע םילבקמ ונייה וליא ער
.תעדה לע תולעל לוכיש רבד

.יתרמא ,ןכ
.םילשוריל תור תא בישהל םינפ־םושב רוסאש ,שימלח םכיס ,עבונ ןאכמ
 תודידיב תוומ־תעיגפ לאכימ ךכב הארי ,תרצנל דרת אל התא םא ,רחא דצמ
 ,וניניב ,לבא .תורויעה ויניעב ינונמשה וכויח תא ילא ךייח אוה ן ןכ אל .םכיניבש
 תעד לע לעפנ ונחנא .תיארחא הבשחמ רסחו עשי־רסח רוצי וב תוארל רתומ
 תור םע תשדוחמה השיגפהש םג־המ .השעמ רחאל םיכלהמה לע ול רשבנו ונמצע
 .ומצע תא תוארל ויניע תא חקפי קזח םלה .תובוגת לש הרוש ולצא רוציל הלולע
.םילשוריל תור תא ריזחהל בטומ ,ותעד שימלח הויח ,ןכל
 יתרצעש דע עורפ הטבמו לעוג לש הכיסמ ויה הינפ .תוגרדמה לע הנימ תא יתשגפ
.תואבה לש תמדקומ השוחת ךותמ התוא
.יתלאש ,הרק המ
 היה דימת .תוריהמב ינפ לע הפלחו הרמא ,םירבחל תכלוה ינא .השאר הליפשה איה
 אל םירבחה ויה ימ .םירבחל הכלהו המק היניעב ןח והשמ אצמ אלש העש .ךכ
.םלועמ ררבל יתחלצה
 ויה וילגר .רדחב טשפ ץומח חיר .ושפנל למלימו הטימה לע בשי זר לאכימ
 יתקסעו אסיכ לע ותוא יתחנה .וינפל הפצרהו הטימה יוסיכ ןכו ואיקב תוסוכמ
 התא .יל שיש ידיחיה רבחה התא לאונמ לאונמ .דבכ הפב רביד אוהו יוקינב
 רתיה לכ .וילגר תא יתפטש ינאו ,רמאו לאכימ בביי ,תמאב יתוא בהואש דיחיה
 .ברועמ עזג .הבלכ־תב ץישפיל הנימ תרבגה .םיבלכ־ינב םמש חמי םיבלכ־ינב
 יתשגה .תנעוט איה ךכ—תבהוא איה ךתוא לבא .הל םשובי—יתוא תלבוס הניא איה
 .רתוי אלו ךתא ןתחתהל הצור איה ,ךל רמוא ינאו .התש אוהו םימ סוכ ול
 ץווכתה לאכימ ןאל ...ןוגה לבא ךכ־לכ רישע אל ילוא ...ןוגה ןתח לע שבלתהל
 וליפא .יתרחיאו ושאר תחת הרעק קיזחהל יתרהימ .הפצרה לע איקה בושו חנאנו

 ויניע תא יתיאר רואבו הטימה לע ףפותשה אוה .תאשל ותביק הלכי אל םימ
 ןיעמ .ויפ תא יתבגינ ינאו ורטנסב קבד ריר .המהוזה תילולשמ תופקשנ תומוצעה
 קבואמ ןולימכ קרקרי־בוהצ היה אוה .וב יתעגנשמ טטר ורועו וב הפלח הקנא

.שמשב
 התא םא ,סייו עמש .רתוי ללטצה וחומש הארנ ילו םגלו קובקבה תא לטנ זר

.לודג תורישב ךל ריזחא ינא תור תא אל איבמו הזה ץובהמ יתוא ףלוש
.תוקפס יל ויה אלש ףא ,עיצי המ תעדל ןרקס יתייהו ,יתרמא ,רחוס
 םלועה־תנומתו סייו לאונמע אשונה לע הדובע בותכל ,רמא ,םעפ בייח ינא
רסומהו התא .תושולק ךייח אוה .יתבשה ,דימת ומכ תוריתסב ךבתסת .תירסומה
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 יתוא רקס אוה .הקשמ־ימולה םישנא לצאכ עתפל וב הזחא תושגרתה .םיחא ומכ
.לעופ התא םיעינמ הזיא ךותמ םלועמ יתנבה אל—דח טבמב
.יתקתש
.םוקת אל הנותחהו םינשיה ילכנב רדסאו ביבא־לתל עסא לכואש עגרב
ברעתהל זעת אל התא
הל רוסא
ךקסע אל הז
 חינא אל ינא .יקסע ךיא־דועו ,ריעשה והזח לע די חינהו רמא ,יקסעו יקסע
ידידיב ךכ גוהנל הנוזל
קותש
 לא וינפ ךימסהו ץמאמב ףקדזה לאכימ ?הלוח התא ,לאונמע ,ךורב רמא ,לאונמע
 םיאשונה לעו הברה־הברה רבדמ התא .יתינע ,םדא־ןב .לבסנ־יתלב היה חירהו ינפ
 יתפטשו רכה לע תונידעב ותוא יתחנהו ידיב רוחשה ושארב יתזחא .םינוכנ־אלה
 לוכאל לגוסמ ךניא םא .ורטנסו ויתפשמ יתחדה קורה תאו החל תבגמב וינפ תא
 תא יתיביכו הלילה־תרונמ תא יתקלדה .הת ךל ןיכא ינאו םדריהל הסנ תוחפל
 םיללוחתמש תעב אורקל לגוסמ ינאש הבשחמה .אורקל יתבשיו לודגה רואה
.וקרש ויתואירו תודבכב םשנ אוה .וייחב םיעירכמ הכ תוערואמ
 םיסוס־יללג ללוז התא םוי־םוי .לבז םתס איה הב קמעתמ התאש תאזה המכחה
 תא םצע אוהו תינרוחא חנצ ושאר .חירסמ ינא עודמ ,לאוש ךכ־רחאו םיירט
 ומכ הב גהנא ינאו ילא תינש רוזחת איהש גאד .ןהילע וידי חינהו חוכב ויניע
 לע תרבדמ התיה איה .ילא ירזח ,ילש תור .תונמדזה דוע יל ןת .הכלמ־תבב
 יתיכיח ינא .הלש יפיטסל םיזוגא םישיגמו םיצעה ןיב םיצפקמש םינטק םיאנס
.באכמ קעצ אוהו ,היח ינא ,היח ינא ,תור ,רבג אל ינא ,ףרוטמ ומכ ,התוא
.רוחצ ןידסב ושאר הסיכ אוהו התה תא יתשגה
 ולש םינידסה .הליל־בכשמל ותוא יתשרפ .אבצב יתוא תרישש ןשיה הנישה־קש
 ררוואמהו המודאה הכימשב ותוא יתיסיכ םוחה ףרח .םיחופת םירכהו רהוטמ וקיהבה
 יתלליקו תור תא איבהל יתבשח .יתמדרנ אל ינאו הבישחב אוהה הלילה לכ בבס
 עירפה תוקומעה ויתומישנ לוקו ,ולש ךותבכ םירחא לש תורידקב שחוב .ימצע תא
.הליללו הבשחמל

ד
 תובולש וידי .רדחב עספ אוה .ף׳גב הניחבה איה .היניע תא תור החקפ דהא הליל
 הדיל ערוכ ותוא התאר תור .עיזה אוה .דבלב תורצק םייסנכמ שובל אוהו ובג לע
 ,ף׳ג תא ריכמ ינא .ללכב ןח אצמ אל טבמה .ויניע תא ריאה הירגיסה ביבשו
.םידבכה םייפעפעל תחתמ ץנצינ רזומ והשמ .ירמגל ףרוטמ אוה ,םישנא ורמא
 םש האצמש ףסכה לכ תא וקנראמ הלטנו ןטק קיתב םיצפח רפסמ הזרא תרחמל
־ראבל הסנכנ ברע םע .םילשוריל עסונה סובוטואה לע התלע איה .הבזעו
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ה שימח דועו אוהה הלילב ומע הנשיו זר לאכימ תא השגפ םש .םיטנדוטסה
ו ידידי לכ ינפל התוא גיצהו דאמ תורב האג היה לאכימ .ורדחב הנשי םישדח
ו נבל חלוש לאכימ לש ויבא היהש ףסכה ןמ ומייקתה םה .הפקה־יתבו םירבחהו

ת ועבצא .ףוג־דבכ .הזה שיאה תא ,םעפ ותוא יתיאר ..תואמ־שלש .שדוח־ידמ
ה מויקו ,הילגנאמ ,הירצונ התיה תור .לאכימ ,םשה־ךורב ,דחא ןבו תועבורמ
. םישנא ינש תלכלכל קיפסמ םוכס ןניא תוריל הואמ־שלש .תודוס־ידוס םילשוריב
ו לכא הליחתב .םישנאו םירכמ םתסו םירבחו םידידימ ףסכ הוולו לאכימ ךלה ןכל
ת אצל לאכימ גהנ ךכ־רחא .תינמרגה הבשומב יקסבורוב לצא רקיעב .תודעסמב
.םד תופטונ תוצמוא יתש תרבחב בושלו ברעב
ו רדחב יתבשי ינאו םיאנותעה־ראבב דובעל תור הכלה םישדח השולש רובעכ
ם ילכב ןנובתה לאכימו יתיכז תוכרעמ עבראב .חש ונקחיש .הל וניכיחו לאכימ לש
.ןוהמיתב
ק ספ ןורחאה שדוחבו הטיסרבינואל תודובע יתש שיגה אל .ליהבהל־דע הזר אוה
ש לש ונבשיו וילא יתאב .תודובעה תא בותכל ול רוזעל יתיסינ .תואצרהב רקבלמ
־ תרות .תוריהמב הדובעה תא ול יתבתכה .ףסכ לעו תור לע יתא רביד אוהו תועש
ל אש ,םדא־ינב ןיב יטמוטוא ןויווש חינמ ירוגטקה וצה םאה .טנק לש רסומה
ם יציב־יתופתיפ .וינפל םיבותכ ויה םיפדהו ונמייסשמ סעכב ףשנ לאכימ .הצרמה
ה ברה םיישממ םירבדב קוסעלו הזמ תאצל םיבייח ונחנא לבא .תונקז םישנ תמכחו
ם ימלוח ונאו תומוצע וניניע ןיידעו שלשו־םירשע ונל ואלמ רבכ ,הנה .רתוי

ת ורעשה תירולב .הרשע־עבש ןב היהשכ וז הפוקת לע רגס ףסוי .םידבכ תומולח
.םיצירחה וענ ויפ תויווזב .םייניעה ירוח לע לצ הליטהו וחצמ לע הלפנ תורוחשה
.קחשמה ןמ ונקספ
.הקיתשב ונשיעו הז לומ הז ונבשי
.טקשו השיקנ התיה ,ולוק עימשה םאיווקר
.הכישח יטול ויה וינפו וניניבש ןבלה חטשה תא ריאה הרונמה רוא
.ףדמה לע הטקש םימה סוכ .וישכע הרופא התיה המודאה הפסה
, קעצו ונורגב רגרגל ףיסוהו לעתשה אוה .דורצו םר לוקב קוחצל ליחתה םואתפ
ך ל רוסא ,רבדת לא ,אל .ונילע םימרענ םה םה לבא ,לאונמ ,םיתמהמ דחפמ התא
, םינטקה םיקוקחיצה תא עמוש התא .בישקת .וב ןיבמ ךניאש ןינעב רבדל
.ומוקממ םק אוהו ונילע םימרענ םה ?לאונמ ,םתוא עמוש התא
.הלילב םילשורי הטקש המכ עדוי התא ,יתרמא ,טקשהמ עבונ לכה
ם יבייח םהש יפ־לע־ףא ♦םינבל םניא םה .תוריקב ןנובתת .רקשת לא ,לאונמ
, םירופא הלאה םיטוחהו תוריקה ןיב וחתמנ ברעו־יתש םילודג םיטוח .םינבל תויהל
.יל וכחי .ונל וכחיו תוניפב וצברי דימת ,םשמ םתוא שרגל רשפא־יא ,עדוי התא
ה תא ,לאשו הרונמל תחתמ וטבמ יב ץענו ףפוכתה ,וידיב וינפ ךמת לאכימ
ר ואה תא יתקלדהו יתמק .ףסכל קוקז אוה םא ותוא יתלאש ?לאונמ ,יתוא בהוא
אוה .תופצרמה לע תודבכב ומלה ידעצו קספנ םוזמיזה .ןופיטפה לע יתרגסו לודגה
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י ל ןיא ינאו םיקיטס לוכאל הצור איה ,ליגרה ולוקב רמאו הפסה לע בשיתה
ם ישולשל תאז ונפריצו תוריל םייתאמ ךסב האחמה לע יתמתח .םחלל ףסכ
ר יינה תא יתסנכה .םש הדמע תורו החתפנ תלדה .יל בייח היה רבכש תורילה
ך עומ אוהש יתיארו וראווצ ביבס הידי תא החינה אל תור .וקשנתה םהו יסיכל
ר מא ,תואצוה לש לודג םיב הפיט ןה תוריל םייתאמ ,ןבומכ .חוכב היתפש תא
־ ךאלמכ תעפוה ,סייו ,תאז־לכבו .אבחיהב ףסכה תא ול יתרסמשמ לאכימ יל
ה ידי .הרענל הפק ןיכהל שגינו ייחל לע ןוזפיחב יל קשנ אוה .השק עגרב ןבלב
. היתועבצאב עתפל התוא הללומ זאו ריינ־תסיפב העשעתשה םישמ ילבו הקיחב וחנ
.רדחב םימיא ךליה םידנופורפ־הד
־ םישמח הל ןתנ אוה .הדבע וב ראבה יאבמ רישע רבג בוחרב תור השגפ דחא םוי
ה כלה תור .תוקולח תועדה ויה וז הלאשב .המדקמכ וא םולשתכ תוריל שמחו
ט ייו־דנא־קלב יקסיו קובקב ףסכה תיראשב התנק ךכ־רחא .הלודנוגב .הלכאו
.לאכימ התוא אצמ ךכו ותיצחמ תא הלסיחו

.הנממ יל ועדונ םירבדה
א לל םח היה .חותפה ןולחה דעב שלפ םימחה הלילהו ןושיל תכלל הננוכתה תור
. ומצע ולש תשרופה הןלשל המת וליאכו ויתולוק קנוחה ץיק־ליל לש אשמ .העיז
. םתוא שוחל וליפא וא םהב תעגל ןיאש םיינכייחו םיכר םיבחרמ ץוחבו רצ םינפב
ו מצע ךותל הרוצה תא קנויה לפא רוח ומכ ,ךילע םוקי לודגה קירהו ברקתמ קר
, הלילה תמשנכ רבע לכמ תפפואה החל תוילויה ,הרוצ לכ רסוח תומלגתה אוהו

.יתעתפהל תור הרמא
. תונדפקב ותוא הקדב איהו הפוג לע וטטר םימימחה םימה .בר ןמז החלקתה איה
א וה .ןשיעו הלפאב םש בכש לאכימו ןבולמ קירבמ הרועו המורע םרדחל הסנכנ

.יותש היה
ה טלמנו ןידס הפטח איהו הזע הטיעב הירחאו הנושארה הכמה תא הגפס הברקשמ
.קעוצו הירחא ףדור זר לאכימו תלדה דעב
ה סננ הבג לע ןידסה תא הליטהו המק .התמוק אולמ הלפנו ןידסב הלשכנו הצר איה
־ הקעמ לע הבשיתה .היתובקעב ארוק ולוק תא העמש קוחרמ .תובוחרב השפנ לע
ף וקשה ריוואה דערנ םעפב־םעפ .ןבאה ןמ טלפיהל לחה רוקה .בטיה הפטעתהו ןבא
ם ירוחש ויה םיימשה ,היניע האשנ תור .רדאנו יאלפ רוצי םשנ הזב־יא וליאכ
ל עמ קנעה רומיקה תא תולק ךמתו םיבכוכ יפלאב ךייח אוה .םיאגו םישקו
ל ע ההמתכ הפוג לע הדי הקילחהו המק ץמאמב .םילשורי לש םינשיה היתובוחר
ם ייניעה ינומה לכב השח איה .םעפ־ידמ רוחאל הציצמ ,תוריהמב העספו הימורעמ

ב ורק היה אוה .הב תוששממה תורירקה תועבצאה תא העדיו הרשב תא תואורה
 ריהבו ינחלס והשמ וב היה הז םע .הפרע תורעשב הגדגיד המחה ותמישנו דאמ
ה תיה איהו ויתפש לע בידנ ךויח ךשמ אוה .קבאמ אלל ךרענ יותיפהו המכח־ברו
.ודיל תענכנו הכר
.המינפ הקמח הנבלה תומדהו תלדה תא יתחתפ
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 .הינפ התוועהו שערב המגל איהו ,הלודג סוכב קאינוק הל יתגזמו ,יתרמא ,קאינוק
 המודאה הכימשב התוא יתיסיכ .החנאב הטימה לע הבכשו ילש םידגב השבל תור
 תורוקה תא יל הרפיסו הואתב הנשיע איה .השארל תחת יתמרע םירכה תאו
 ,רדסב הז .םילשוריב תרחא תבותכ יל ןיא לבא תמאב תרעטצמ ינא ,הרמא ףוסבלו
.הרדחב הליל ותוא הנשי הנימש יתחמשו הנישה־קש תא יתנקתה ,הל יתרמא
 לע ןושיל ךל השרא אל .האיבהש ןידסה לע הכימשה תא הליטהו הפקדזה תור
 רוסא ,הרמא ,אל .יתרמא ,רדסב הז .ךרב יתערכ ינאו ידיל הדמע וישכע .הפצרה
.הזח לע הדי החינהו ,בלכ ומכ ןושיל ךל
השק עצמ לע ןושיל ליגר ינא
ךל חינא אל ינא ,לאוגמ
 דיל .הליגו טסוה רדוסהו דאמ םיבורקו םינבל ויה הינפ ?תור ,יחינת אל תא
 הצרק ומינפבו רשג ומכ וילע החותמ ףתכה־םצעו קומע עקש םמגנ ראווצה
ןח־תדוקנ
יתרמא ,תור
הרמא ,לאונמ ,ןכ
ןאכ ןושיל לוכי ינא
שפיט היהת לא
 יתפקדזה .םח דבוכ רדוסה תא ואלימו םילודג םייח וענ םדמדאה־םוחה עבצל רבעמ
 .ויתויווזב חלו העמיק חותפו םודא־םודא היפו תוכרו תושטשוטמ ויה היניעו יטאל
 התפל הידי יתשבו היניע תא המצע תורו תוגרדמב וידעצ םלוה תא ונעמש זא
.יתצלוח תא תיוועב
.חתפב דמע זרו הירגיס יתצה תוריהמב

ה
 לש םינבלה תובוחרה תא יתיאר ןיעה תיווזמו ,תור הרמא ,דאמ קיחצמ היה הז
 היניש ירוטב וספתנו גלזמב ועקתנ ןבלה רשבה ירייש .יבג ירחא םיפסאנ ריעה
 לבא .םהה םירבדה לכ תא םייניעה ורמא וליאכ .ילא וקחצ תולוחכה היניעו
 אוה .וישכע הקווד ,ף׳ג תא בוזעל הלוכי אל ינא ,םדוק ןויער המייס ,תמאב
 םירזוח ךיא .ףסכ יניינע לע בושחל ךרטצא ךכ־רחא .חונל הצור ינאו לופיטל קוקז
 םישדח העשת הבש אל אמא .חור־רצוקב םיפצמ ולש םיאנסהו יפיטס ?הילגנאל
.התיבה
 םוחב .ונלכא וב לודגה םלואה ךותל הילע רגסש ןבולה הטעממ הננתסה שמשה
 שיבכע־ירוקכ ללחב וחתמנו ונלכאש רשופ קרמכ תומימחה םילמה ויה הזה
 תמהוזמה ודי תא חיניו בושי זר לאכימ ,הב יח דחפה קר .ץיק םוי יאצומב םייופר
 םוזמיזה לוקבו תפצוקה הריבב וטאל סמנש ארומב עגרל וקירבה היניע .יראווצ לע
 איהו רשבה־ץימ לע ותחנו התחלצ ביבס וגח םה .םינמש םיבובז ינש לש בוצקה
.הרמא ,אל .יתלאש ,והשמ רמול תיצר .םתוא החירבה אל
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והשמ רמול תיצר וליאכ הפה תא תחתפ לבא
 רצלמה יאדו .ןמש תמאב היהו ונילא ברקתה רצלמה .ןמשה רצלמה לע יתבשח ,ןכ
 םימתכ הסוכמ ןבל רניס טטר ופוג לע .ייח־ימיב תוארל יתיכזש רתויב ןמשה

.םיבהבהצ
יתלאש ,רחא והשמ רמול תיצר אל
 םיבייח םירצלמש יתבשח דימת .ןמש אוה ,יתרמא ,ןכ .ןמש טושפ אוה ,התנע אל
 בושל תבשוח תא .תוריהמ־רתיב עונל םילגוסמ םה ךכ ,יתבשה ,ןוכנ .םיזר תויהל
.םירבד ינימ לכ םשמ ךל חלשא ינא .הרמא ,ןכ ?הילגנאל
יתרמא ,רבד םושל קוקז ינניא
םירבד הצרת איהש קפס לכמ הלעמל טעמכ .הנימ
יתרמא ,ילוא

.תבהוא ינניא הנימ תא ,עדוי התא
?אל
התוא תבהוא ינניא ,אל
?המל
 לש םיבאוכה םילגב רוצעל יתחלצה אל תופייע ךותמו ,יתקחצ ינאו ,התנע ,הככ
 םר ,הצוחה ץרפו הזחה תא עזעיזו הלעמל השודגה הביקה ןמ ספיט אוה .קוחצה
 וישכע .הזל תנווכתמ תמאב ינא ,הפיסוה ,קחוצ התא עודמ .ידמ ךשוממו ידמ
 יתבשהשכ יפוגב תודיער ופלח ןיידעו וצווכתה ןטבה ירירשש דע לק בלמ יתקחצ

? התוא בהוא ימו ,ץמאמב
הבישה ,התא
?ינא
התא ,ןכ
 תחאו היובכ תחא ןיע יב ןתנ אוהו ,ןמשה רצלמל יתרמא ,השקבב ,ןובשחה תא
 דיל הז ונעספ ונדבל .ןבלה בוחרל ,רבגו השא ,ונאצי .קוהיפ עלבו הרוחשו תרמוסמ
 הבשנ חור .ולקשמ תא תאשל חוכ הראווצ רצע אל וליאכ םינפל טומש השארו וז
 איהו וכותב ונכלה ונחנאו עינ־ןיא ריוואב ץברו םמורתה ןבל קבאו הפלחו םואתפ
 תשרפ לע יתהמתו ,הל יתינע ,חחב וישכע בבותסמ וניא בלכ .םויה דאמ םח ,הרמא
 הפוטע הלוכ .םיילגר־לוכישב קבאה ךותב הבשי הריעצ היברע .ינ׳ונגעה בלכה
.ןיעה לגעמ דיל ונניק םיבובז .תולופנ היניע־תורומשו הכרדמה דיל םירוחש
 ונרצענשמ הל יתרמא ,טרסל סנכאו הריעה רוזחא ינא .ררועתה אל ןיידע ף׳ג
 ,הריעהו עגר יב הננובתה .ןושיל בכשא ינא םג ,הרמא ,בוט .לזרבה־רעש ינפל
.יתרמא ,אל .ףייע אל התא

ףייע התאש יתבשח
ןושיל ליבשב וליפא ידמ םח ,יתרמא ,אל
 ינאו טקשה בוחרב וקרח םיריצהו רעשב הסנכנ איה .ןושיל בכשא ינא ,בוט
.ןבלה קבאב ידבל יתכלה
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ש משה .םח היהו לצ היה .רביד אוה .ןמש שיא לש ופוצרפ טלב ךסמה ךותמ
ן ינבה לע היה הדבכ לבא ,הב ורצע םירוחש תונוליוו תותלד ,המינפ הרדח אל
י נשחל היה הלוקו הרז הפשב הרביד השא .גגה לע הסמנ םתסה־ןמ תפזהו ,ךומנה
ן שע לש לילדה חירה ללגבו םוחה ללגב רשפא־יא ןשעל .הלק הקעז ןיעמ ומויסו

־ רצק שיאל וישכע רמא ןמשה .יכרות הפק לפסב תוירגיס־ילדב חירכ .תוירגיס
ה ז ?תושעל המ רחא והשימ לואשל .תושעל המ ךתוא לאשא אל ינא ,המוק
ם ימודא םיפער הרוקמ םוח ןינבב םייתסהש םיידי־בחר הדש .רוסא טלחהב .רוסא
ה כירצ התיה איה .םירודג תודשב הניינעתה הנימ .רבה־הדש לכ תא הפיקה רדגו
ה דובע .םינשה־תאמ תמחלמ לע ותעפשהו תודשה רודיג ,אשונה לע הדובע שיגהל
ה לוכי אל ינא .יתרמא ,השענ .הרמא ,השענ המ .יתרמא ,ןוכנ .הרמא ,דאמ השק
ה מכ ץקמ הרמא ,הנה .יתרמא ,ןוכנ .הרמא ,הדובע ןומה .יתלאש ,עודמ .הרמא
ל ודגה הדי־בתכב םיסוכמ ויה םהו םהב יתכפה .תוריינ רורצ יל הטישוהו םישדח
ה תנע ,רבד םוש הווש אל התא .הל יתרמא ,רבד םש הווש אל רמוחה .רעוכמהו

, הלודגה ץראה יבחרמ לכב םיישפח היהנ ונחנא .הדובעה תא בותכל הבשיו הנימ
ל ע הנעשנ השאהו ,קפואה דע וערתשהש תודשה לע עיבצה ודי־ףכבו ןמשה רמא
.םואתפ עיפוה םוחה ןינבהו ,םש ןיידע םה ,הרמא ,לבא .ועורז

ר יעב הפלח הנימ .ךכ רבס שימלח םהרבא .הנובנ םגו הפי הנימש ובשח םישנא
ה ל ויה םייניע .םדמדא־םוח רעשה ןוגו םימוחש הינפ .היפתכ לע שלגש רוזפ רעשב
ח ונו םיעוט םהש יתעדי ינא .היפי תא וכירעה םישנא .ןהל הרזומ תשראו תורצ
ה בוט־תרכה האלמ התיה הנימ .ירדחל האב ברע ותוא .םהומכ בושחל יל היה

ב וטכ אשונב יתישעו הדובעה תא הליבשב יתבתכ .יתוא האנש םוי ותואמו
ר הד םוחש סוס .תוקיודמו תופידה ויה תוחנההש תודוהל הצלאנ תאז םעו יניעב
ש ארהו רצה בגה תא ופטיל תוכורא םיינרק .בורעל התטנ שמשהו הדשב דבל
. ףרועה לע םיכורא םילגב חנצו רזחש ןבל ישמ־רעש רעינו הבושמב ףקדזה האגה
ל ש םירוט־םירוט יתיאר ינאו ןבל היה לכהו רואה קלדנ םואתפ .קלדנ ריאה
. הרושכ היה אל והשמ .םישנא םהב ויה אל .רפסמ ריוצמ םהילעו םירוחש םיבשומ
ר הד אל םוחשה םוסה .ןבל ךסמב ומייתסה םיבשומה .ךכ יתשגרה ןכל־םדוק דוע
ם ירפסמ .ךסמה לש ץנצנמה ןבולב עלבנ לכה .השאהו רבגהו ופרע רעש רענמ דוע
א ל והשמ .םתעפוה זועבו םלדגב הזב הז םירחתמ ,םהיתואמל ילא וצרק םינבל
ו ענ םלוכ .יב ועגנו ילא וברק םתצקו םהינומהב וחיגה םישורבכעכ .הרושכ היה
ק חצ ,ייה ייה .תפתושמ תינכת םהל שיש יתעדי ינאו הז לא הז םיכחגמ םטאל

ה יה טקשה .הפצרה תא אטאיט אוה .םיינישמ קירה ויפ תא ףשחו ןקזה שיאה
ו ליאכ בלחה הארממ ודביא םה םג םיימשהו סוטפילקאה ידב לע ןויפרב יולת
א וה .קפואה תא םסחש רופאה תא ורציו וז יבג לע וז ןבולה תובכש ופסאנ

ט שה הרוצ אלל רמוח לש םילודג םילג .עונ־ןיאו ןומדק ול ץברו םש רבטצה
.ופאב חור אלל םדא תינבתכ תיציב אלל ערזכ ,ף׳ג רמא ,םיבחרמב
אל חור .המוקמ לע הצבציב ההכה־רופאה שוגב תרהוז הדוקנ .הל הכלה שמשה
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ה אלמנו הרזח ידיבש תיסובה .ןהב הלע ןידע קבאו ובחרתה םייריחנהו הבשנ
י ל התיה ,םצעב .יחכנ יתיהבו אסיכה דעסמ לע ותוא יתנעשה .םחו דבכ שארהו

 .יחור לע הלועכ גוהנל לוכי ינא .חור־רצוקב יל םיפצמ םילשוריבו תרדגומ הרטמ
ה צור התא .ישפנל יתרמא ,ינא אלא וניא הזה שיאהו בצמה לע טילשה והשמ שי
י לע הפפוכתה איה .יעורז תא הששימ החלה הדיו הבוהצה הרענה הלאש ,דוע
.תובורצה היתפש תא הקקיל הנושלבו

ן ושארה־םויב .תישארב־השעמ הנה ,ופורגאב ןבאב זחאו ף׳ג ךישמה ,ןבאה הנה
ו אב םימי .ארבש רתויב חלצומה רבדה קפס אלל היה הזו רבד ארב אל אוה
. םדאה תא ארב בוטה לאה :הגרדמה־לפשל דע לעופה לא חוכה ןמ אצי ונוצרו
ף דנש הקשמו קבט ,העיז לש ףירחה חירה ןמ ינפ יתוביסה ינאו ידיל בשי ף׳ג

ז אמו םיימשל םימ ןיב הצח םיהולא .אטחה םא איה תודוסיה ןיב הנחבהה .ונממ
ה זל הז םיאטוח םה .הבהאה תירבב הז םע הז שדחמ דחאתהל םישקבמ םה
־ תרסח העונת .ץק ןיא דע ותוער תא שיא םיצפמו םיבשו םהיתולובג לע םירבועו
ו יניע .הפיו םגפנ־יתלב ,דחא םלוע .ורוקמל םלועה תא ריזחהל תפאושה חונמ
א וה .ןיעה תיווז תא הסיכש המהוזה קודמ אלפנו לחלחכ רואב וקירבה תויתודליה

 אוהו קצומו עובר םשור התשע ותומד .םישנא ומכיס ,ורצחב שורבכע ומכ תומי
ל ע תורהנכ ,ורוע לע ריהב עבצ לש םימלת השרח העיזהו הצלוח ילב בבותסה
ו ינמשמ תא דיערמו ודי־ףכ לכב דרגתמ היה םעפ־ידמ .המוחשו הבוט ץרא
ם גו ,ןקזה יאקירמאה שחלשמ באכמ ותוועתה םישקה םינפה יטוטריש .וינרפיצב
.וידי־לעופ לע סח אלו םיהולא ארב ערה תא
ך תוא קקלא ינא ,הרמא ,אוב .ךתוא קקלל הצור ינא ,הרענה הלמלימ ,יתא אוב
י נפ לא וקבדו יראווצ לע וחנצ תובוהצה היתורעש ...הטמל הלעמלמ הדילג ומכ
ה קחד איה .רמא ,תודוסיה לא בושל ונילע .חלו דבכ דבכ ,ינזא לא דמצנ היפו

, עגר קר .רפעה לא ,ןבאה לא .הזחה לע ןרופיצ הריבעהו יתצלוח חתפל הדי תא
ר וזחל ונילע תחא תד לאו .ןאכמ ךלנ אוב ,ףרוטמ אוה ,ףרוטמ אוה .יתבשה
. יתפקדזהו יתרמא ,ךלנ .םיריכמ ונא ןתוא תותדה לכמ בוטה תא הברקב דחאתש
ו נפקע .ריוואב לודגה ופורגאב םלה עגושמהו ,בוצע ריש המזמיזו היותש התיה תור
ם יקהובו םינבל םימתכ התיה איה .תוכר םינבאהו המח התיה המדאה .ןינבה תא

.העיזמ וצצונו הבישחב ועזש
, םש יל הכחמ אוה .יתלאש ,ךלש רבחה .תוריהמב השבלתהו הרמא ,ילש רבחה
.ויפמ הגה איצוה אלו הברה התשש םונצ ריעצ יתרכז .הרמאו הזפחנ
א ל םיבר םיחמצ .ןורחאה דעומה תא ףיקהש ןגב ידבל יתלייט לדוגא דצב בקע
ה מירעל ובבגתה וא ןגב תורוזפ ויה וישכע .םינבא הברה .םש ויה םינבא .םש וחמצ

ה מיקהש םינבמה ידירש וארנ ןיידעו התעשב ןתוא הפסא הנא .הרוצ־תרסח
. תימוקמ ןבאמ םיטשפומ םילספ רפסמו הנבל ןבאמ םיבשומו תוגרדמ .ןתרזעב
ן יעה החנ האתשמ .ןידע לקשמ־יווישב וז יבג־לע וז םינבא חינהל אוה ןורקעה
־יטוח ינשו לספה ןעט ,אל .תלופמו הלק חור ירה—ןכתייה .ללחב ףצה הנבמה לע
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 הנא האיבחה םימיאתמ תומוקמב .לופי אל לספה ,רוחשה ונקנקזב ורזשנ ףסכ
 םשו הנאל היה בוט םש .םיצירעמו םירקבמ המה םוקמהו תוינועבצ למשח־תורונ
 דחוימב ולע ביבא־לתמ םש־יעודי םינמאש םירפסמ יתעמש .קוחרמל אצי םוקמה
 ,תרחמל קרו ,תיסוכ המע םירהלו הייחל תא קשנל ,הנא םע םיטפשמ ףילחהל
 תולודג םינבא קר ויה תולטומ וישכע .הינרופילקל דאמ םיפייע בושל ,םיירהצ םע
 ולוכ ןגה .םוקמל םוקממ םינבא עיסמ אוהשכ ןגב םויה לכ דבע ף׳ג .הרוצ אלל
.םיעורק למשח־יטוחו תויכוכז ירבשבו ןהב לקתנ ךלהמהו םינבא ףצוה
 ןשיע ף׳ג .הקיחב לטומ בלכהו המנמינ תור .ונבשי וביבסש ןטקה ןחלושל יתרזח
.יתעדי אל ינאו וקלתסה הדידיו הבוהצה הרענהו הקיתשב

ו
 .דשאה .ונקתש .והופיקהש תומוחל דעבמ ןגל רדח טקשהו םיטקש ויה תובוחרה
 המלענו תקבואמ הכימש יל הנתנ איה .ןושיל ואוב ,השחלו תחא ןיע החקפ
 הלפאבו יתוא ריעה קיבדו חל והשמ .רוחשה ןוליווה עקר לע ההכ תיללצ ,םרדחב
.ןטקה בלכה .ינפ תא קקילו ילא ץחלנש םימח רוצי יתטלקו די יתחלש
 .ירחא ץר בלכהו ילעמ עבצ־ירסח םישוג ולתנ בוש .עיתפהל םחו חלוגמ־אל רקוב
 הנושמ רדס לש חורו ,ץווכתה ןגה .םימהוזמ םינבל םימתכ רמונמ ויצחו םוח ויצח
 תופחיה הילגרו היסנכמ לע תור .הלילה לש היסומלרדנאה תמועל םינבאב הזחא
.חרזמב תועובק היניעו םינבא לג לע הבצמכ הבצינ

?םשגל הפצמ תא ,יתלאש
 קורפל הצור יתייה המכ .ינפ תא וששימ תויניצרהו תולודגה היניעו ,התנע ,ןכ
.ןאכמ תכללו לועה תא
.ההימתב יתלאש ,ןאכמ דודנלו יהולאה ןגהמ תולגל
.התאו ינא ,ונינש חרבנ ,הרמא דוס תשחולכו ילא הברק איה
ז ןאל
.ךלש רדחל ,םילשוריל
.ןובשחב אב אל

ז עודמ
.םינבלה ויתוליל ינאו ,זר לאכימ איה םילשורי

 יאנתב בושל .תונבלה ךידי תא תבהוא ינא .רירמ קורב רמ םעט .הירגיס יל ןת
 ךדיב ךכ ,יתוא ליבות התא ,יתוא חקת התא ,הראווצ לע הענ ןחה־תדוקנו ,דחא
ז ןכומ התא ,יתורעשב היתועבצא העקת איהו ,ךלש
 םיימשה לע קיעה ןבולמה רודכה .ומדנ רחשה־ירפיצו והשמ דערנ םחה ריוואה
 שאו יב העגנ תישירח חור .שא טלופו רוטיק ףשונ ,ןבלה ליבשב תודבכב ספיטו
 קחיש ילצ ךותב .ופוס דע עיגה ולצו בוחרב ךלה דחא שיא .םייתפשב הברצ הנבל
.םינבל םימתכ רמונמ ויצחו םוח ויצח ,ןטקה בלכה
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ז
 ,לאשו םימעפ רפסמ ושאר תא אשנ אוהו זר לאכימ ינזאב תומישרה תא יתארק
 רופיסה ךרוצל ,אלש ןבומ ,יתרמאו יתכייח ינא ?סייו ,םירבדה ויה תמאב ךכ

.יתקחמ תויומיענ יא ינימו ינוימדמ םיטרפ יתפסוה
ותמאב
.יתרמא ,תמאב
 ףוטע אסיכה לע בשי אוה .תמאב ושחרתהש יפכ םירבדה תא תמשר אלש ,הנע ,לבח
.תמאה תא תפליסש ,רמא ,לבח .הטימה הצק לע יתבשי ינאו ןשיעו רוחשה וליעמב

.יתקחצ
 דחי ונכלה .סייו ,הלאה םירבדה לכ תא בתוכ התא עודמ ,יתוא לאש דחא םוי
 שי הביס וזיא .ראומ הןאר־ןולח דיל ונרצענו םילשורי לש םיבוטרה היתובוחרב
.הליל־יסיסר הסוכ רוחשה רעשהו יולג היה ושאר .וללה תונשונב טטחל ךל
 .םיפשנתמ םהשכ התוא ודכלו היחה ירחא ופדר םידייצ .רועה־תופפכ תא האור התא
 ,קיודמב רועה תא והשימ רזג דוביע ירחא .הילעמ רועה תא וטשפו התוא וממה
 הרוחסה תא ששמלו תונחל סנכיהל ךל רתומ ושכע .לאמש דילו ןימי דיל ומיאתהל
 קיודמב ורזגנ ןה ,לאמשל וזו ןימיל וז ,תופפכה תא תונקל לוכי התא .ךתאנהל
? לאכימ ,ןיבמ התא .ךידי־תופכל
 ראבל ותוא יתיויל .הביקה תא םמחל ךלנ ,םיהכה םימורמל ץיצהו רמא ,םשג דרוי
 הפקה־יתבב עובק חרוא היה םימיב .ראבב לאכימ בשי ברע־ברע .ירדחל יתבשו
.הטיסרבינואל םשרנ אל וליפא הנש התוא .הניפב ףנטצהו לחדזה הכישח םעו

 תובוחר םיאלמ םיירהצה־רחא תועשבו הרוק .םיירהצה־רחא תועשב םוי ותוא
 השאר ,תוללוהמ םייברע־תועש ןתואב םירהה ןמ תדרוי איה .הקורי חור םילשורי
 םש־בוקנ רפמכ תובוחרב תפלוח חור .קוחרב תוכרוד הילגרו בהזה־ידודחב עגונ
.רמצה־תויאצח ןיב תלסלתסמו םידבכה םיתבה תא תעבוצו
 איהו ,ינאו רגה ,זר לאכימ ,ונקחצ ונתשלש .ונקחצ ונחנאו םייניעב התכיח חור
 םינבאה ורציש םיווקה לע ךורדל אלש הרהזנ רגה .ונידיב תובולש הידיו הכלה
 הזזיפו םינמואמ ץורמ־יסוס ונייה וליאכ ונב הרצע םימעפ .תוכרדמב תועבורמה
 התצלוח־ןוראווצו וקמס הייחל .היתובקעב ונחנאו המידק הצרפ םימעפו םיווקה ןיב
 תמאב קוריהו ,רגה הארק ,אוה הנה אוה הנה .ראווצה ינויבח תא הליג חותפה
 חיצנה לאכימו קנע־תוסוכב הריב וניתש .םיבוהצ שמש־ימתכב ףחרמ ,ונתוא הויל
.תיכוכזל רבעמ תוקרוב היניעו ףצקה תא תעמוג .הנומתב התוא
 .החותפה תלדה לש לפאה הפב הכישחב הציצהו התטימב הבכש ,ףרוחב ,ןכ ינפל
 .איה הבוח לבא .םיללצה ךותמ ןוראכ הפצה הדוקנ התואל םייניעה תא ץמאל השק
 תולוקה ,ךכב קפס הליטה אל איה .ןידסב הגפסנו הלילה־תנותכ דעב הלחליח העיזה
 ךרו ךושח לכה .הזה הלילב לעופל אצת המיזמה .לכה ורשיא ינשה רדחה ןמ
 המיאב רגה הרהריה ,קועצל וליפא תלגוסמ ינניאש דוע־המ .עמשי אל שיאו
ןידסה לע הדי תא שרח עינהל הצמאתה איה .אבו ךלוה קותישה ךיא השחו
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 ,הנורחאה הלצהה וז ,תלדה םג .דובא לכה .הדוקפל העמשנ אל ,ןטש־השעמ ,דיהו
 עצבל םידמוע דחי םהינש .ןיעה ינפל ודצירש םיכרו םילודג םילוגיעב הלבלבתה
 םיכרה םיטופטיפה .בוש םיצצו םיכלוהו םיעלבנה הלאה םישורשירה !עשפה תא
 שרח .םינבל םילספ גוזכ םש ודמעי םהינשו טקשב קורחת תלדה .םהילא םיוולנה
 .ר׳וסמכ יונב ובהלש דחה חבטמה־ןיכס) !ןיכסה הנה ,הלוק עמשיי הלפאה ךותמ
ייחמ ויניעו לותחכ ךר ,ויתונוהב־ישאר לע הילא ברקי אוה .(התמישנ הרצע רגה
 ןזואל תובורק ויתפש .ןויגהב יגהנתש בטומו ,שחלי ,תאז תושעל בייח ינא .תוכ
 הזחב דאמ קומע .הזחב ץעני ןויגפה תאו ,בוט ךכ ,יתדלי ,בוט ךכ ,קחטצמ אוהו

 ןבלה ילדה ךותמ םימכ הצוחה ךפשיי ךימסה לזונהו ןורגה ךותב וא בצינה דע
 היעב ינא ,התמ ינא !היעבה תא ונלסיח ,הפי ,רמאתו םש דומעת איה .חבטמב
 ינפל תומא ינא .המחנ לש חורכ םיללצה ןיבמ תלדה הרהג הטאל .הלסוחש
 שוג היהא ינאו חרפת המשנהו רצעית המישנה .ךיחב עקתית ןושלה .הרקי הזש
 ווקנש תועמדב השחו רגה הבשח ,ירבק לע הכבי אל שיאו ןבל שוג םתס .םוטא

.הנורגב
 שי יאדו ,הליל לכ םיצעונ םה המ לע .התצלוח רותפכ תא הללומו ןבא לע הבשי רגה
 י םירבדמ םתס .םירבדמ םתס םהו ,יתבשח ,םהל ןיא ילוא ? ינמ ,ךכ אל ,תוינכת םהל
 העקש רגה .יתרמא ,הביסה תא תעדל השק .ךל תרמוא ינא ,םישחלתמ םה הליל־ידמ

 רזחו שדגנ הזחו החנאנ איה .ותב ינניא יכ םתבכ יב םיצור םניא םה .תובשחמב
.חנצו

.םיסלעתמ םה ,יתרמא ,ילוא
.ינמ יל הארק איה קרו ,רגה התנע ,ינמ ,ילוא
 .רגהכ המותח םילשורי .ךרד־תרביכ יתוא התויל חורהו םילשורי תוצוחב יתבבוס
 .רוחשב תופע ןהו הכישחה ךותל ךינפלמ תוחלשנ ךיניע .לפא הכותו םיראומ הילוש
 ינפמ הבגומ ןוראווצהו רוחש ליעמב ףוטע ינא .תובוהצה ןבאה־תומוח דיל יתפלח
 הירעשו םירעש־האמל יתדרי םימעפ האמ .םילופנ םיתב דבלמ רבד יתיאר אל .חורה
 יב םיננובתמ שימלחו זר תא יתיאר םינפבו הפוקש תלדמ הפקשנ יתומד .םילוענ
 שגינ רצלמהו ,השקבב הפק .ןוכנ ,בישה לאכימו ,שימלח רמא ,דאמ ןיינעמ .םיכחגמו
 םילמב הבשחמה תא םיאיפקמ ונחנא הנה .ןחלושה תניפ תא המהוזמ תיטנולאב בגינו
 לאש ,חוטב התא .וב רוקדל ,ושבלל ןתינש ץפה ,ישומיש והשמ הנממ םירצויו

 רוע־תופפככ .שימלח רמא ,דאמ ןיינעמ .התא יתרביד ,לאכימ הנע ,טלחהב .שימלח
 תא .ןהב קבדנ וניא םדה חירו ךשומישל ןתוא רצוי התא .הואר־ןולחב תוחנומה
 רמא ,הז דעב םלשל ץלאיי והשימ .ךילשהל וליפאו ,איקהל ,לוכאל רשפא רשבה
 הנע אל לאכימ .םלשי והשימ ,הקירה תויגועה־תחלצ ךותל תרטקמה תא ןשידו שימלח
 תילא׳פה הפוקתה .הנשיעו םיילגר־לוכישב הבשי איה .הרצק תיאצחב וטבמ קרזו

 דעבמ לא לחז וטבמו ,םוגפ הז םעו יטתסא ,ףיסוהו שימלח חנאנ ,תילא׳פה הפוקתה
.תובעה תויגוגזל
.לאכימ רמא ,תאז־לכבו
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וכ
קפס ילב
לוסרקה דיל ןידעה רומיקה

והשמ וב שי
 האנ תינולגש
...םוקמ־לכמ
.הטקש חורהו בוחרב םישנא השולש ונכלה .שימלח םכיס ,טלחהב

ח
י אסיכ לע הבשי ץישפיל הנימ .ידבל ירדחל יתכלה ינאו עונלוקה־תיבל וזפחנ םה
ה שאר ידצ ינשל ולפנ תוכוראה היתורעש .הדובעב תזכורמ הלוכ .יטעב הבתכו
 ריינה לע ורשנ םחלה ירוריפ .הלכא איה .תוצווקה ןיב .ךוותב חנומ היה ריינהו
א ל ינאו ןחלושל קבדנ רעשה .לצע בובז םע דחי די־תעונתב םתוא הקליס איהו
.הל יתבתכש טרפרה תטויט תא תונדקשב הקיתעה הנימ .הינפ תא יתיאר
 .תומוח ויה היניע םגו םוח רעש .רענ שארכ השאר ביבס זוזג .רצק רעש היה רגהל
ו תוא רבנעכ תופוקש .קאינוקכ תופוקש אלא בלחב־הפקה עבצכ תומוטא אל ,תוריהב
א יבהל הזחה־תוקצומ תוניפסה וטש סיכלוק דע .רוחשה םיה תודג לע םינוויה ושפיח
.החיר היה ביבאב תוקושתה חירו ביבאב הנבל הלמש השבל רגה .רבנעה תא
ך רדב הגוע הל תונקל ונבכעתהשמ יתרמא ,יל יריכזתש הצור ינא לבא עדוי ינא
, השקעתה רגה .ונכלה ונחנא םגו תבש־יאצומב טרס תוארל וכלה םלוכ .עונלוקל
־ יאצומ לש תורואה וצצנ ץוחבו ,םיריעצ ונחנא לבא עדוי ינאש יאדו .עדוי התא
ת א ופטיל ץוחבש תורואה לכ .ןחלושה לע וראשנ םירוריפהו הגוע הלכא איה .תבש
וחש היתועורזו תופצרמה לע ושקשיק הילדנס .םחה רשבב ורבשנו הנבלה הלמשה

.םימ תומ
.ךישמנש הצור ינאו דחי ונחנא םייתנש ,הרמא ,ינמ
ה ב יתרג אל םלועמ וליאכ .רגהכ המותח םילשורי ,יתעדיו דומלל םילשוריל יתילע
ה תא ךיניעב .תוקמקמח הלוכו םילשורי הלפא ראב .היתוטמסב לגר־ףכ יתגצה אלו

ף טלל ,הלש קאינוקה־יניעב ןנובתהל רשפא .הנניא הפוג איהו היתפש לע ששגמ
. הפילקב ןוזליחכ סנכתהלו בושלו הקורי חורב קוחר קוחצל רשפא .בהזה־רוע תא
ה אמח .דיה־בתכב הרוש לע העיבצהו הרמא ,ןאכ .יתלאש ,ןכיה .הנימ הלאש ,הז המ
ה יחל המ ,יתרמא ,תועט יאדו .דחוימב תורצ ויה םייניעהו היפ תויווזב החרמתנ
.תודש רודיגלו הער
י תיפיצ ינאו תלדב שיקה והשימ .חורל יתבשקהו ירדחב ןאכ יתבשי רבעש ףרוחב
, לזאזעל רק .וזב וז וידי ךכחמו רדחל סנכנ הנשיה תעבגמה לעב עלוצה תא תוארל
ת כייחמ חתפב הבצינו אבצהמ החרב רגה ,אל .רונתה לא ויתופכ טשפו רזה רמא

.םימ תופטונ תורעשב תרהוזו
.ביבא־לתב הגצה תוארל הנימ םע יתדרי .ידנלוהה תרבחב התוא יתשגפ ךכ־רחא
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ו לוכ בוהצ היה ידנלוהה .התוא יתרכה דימו ,תחנב תטפטפמ ןונזמה דיל הדמע איה
. םירבד הברה ונל שי ,רגה השחל ,ךתוארל תבייח ינא .בוהצ ידנלוה .ויניבג וליפאו
י נא הלאכ םירקמב ?תובשחמב התוא לגלגל לוכי ינאו הכלהש יל חונ .יתאב אל
ר תוולו ,הל יתרמא ,ךילע רתוול .רגה הלאש ,המ לע רתוול .הל יתרמא ,רתוול בייח
.רגה הרמא ,ינמ ,םירוביד הלא .םלוכ םירבדה לע ףוס ילב
. יתרמא ,אל .הלאש ,לאונמ ,בוצע התא .תוריינה תא הפסאו לוכאל הקיספה הנימ
? אלפנ המ .יתרמא ,אלפנ .חצמה לע יל הקשנ איהו ,םירבחל תכלוה ינא ,בוט

.םתס
.הנימ יל הרפיס ,הלילה םולח יתמלח

.הפי
, רבעמ .ךממ קוחר אל ןאכ ,תיבה גג לע תדמוע ימצע תא יתיאר .הנושמ םולח
.םיציחו תותינח ונב וכילשה ,ינשה גגה ימורממ

?םיציחו תותינח
 .ןטבב יב ועגפ .םדגנ יתמחלנ ינא .תגעל התאו ונל ךומסב וקרש םה .םיציחו תותינח
ת דמע התאו בוחרל תלפונ ינאש יתעדי .היה אל באכה לבא ןטבל הרדח הלוכ תינחה
ר שבב העוקת תינחהו ,ידבל ירמגל ,ידבל יתייה .וקחצ ,ינשה רבעהמ םה םגו גגה לע
א ל אוה .םד ופצוה בוחרהו תינחה .יתוא הקביחו יכרב לע הבשיתה הנימ .בוטר לכהו
.םימכ רגינו םימכ לולצ אלא ךימס היה
ך בוסמ םולח ,יתינע ,דאמ ןוכנ .הואג ץמשב הנימ הלאש ,ןוכנ .יתרמא ,ארונו םויא
ם יחרפה תא יתיאר זא קר .טקש היה רדחהו םירבהל הכלה הנימ .ןורתפל השקו

ה תא ותוא החקל וישכעו םהילא הדימצהש ןטק קתפו יליבשב לטרגאב הרדיסש
ח ינהל בוט .תרצנמ יבוש לע החמש איהש הבתכ ילוא .תומודא םינשוש שלש .םלענו

. ברש־םויב שבי בחט לש רכומה חירה תא בוש םושנלו ךרדחב םירכה לע שארה תא
.בישקהל ךדיל דמוע שיא ןיא םא םג

ה ז םעו סומינ־תולמב ול יתידוה .ספוטה תא יל שיגהו שימלח רמא ,רפס ךל יתאבה
, ילוא .שימלח רמא ,אלפנ רפס .תיתפרצ בותכ רפסהש ךכל ובל־תמושת תא יתבסה
ך מצע תא חירטת ,שימלח רמא ,ךממ השקבב .וב אורקל לוכי ינניא לבא ,יתרמא

, תורשיה תורושהו .םיסקמ תמאב חירה ,יתרמא ,ןוכנ !חוחינ־חיר הזיא .וב חירתו
ד עור לוקב .ךתוא לאוש ינא ,תורשי תורוש הברה ךכ־לכ אצמת ןכיה ,שימלח ףיסוה
ד וגינב ןבלה רשבב ועבטוה ןלוכ .יתרמא ,תופי ןה .זע רוחש עבצב ןלוכ ,ףיסוה
ת א קספ אוה .השדקה םג ךל יתבתכ ,הנה .בל םיש ,ןנוצרל דוגינבו ריינה ןוצרל
, יתרמא ,השדקהה הרזומ איה .בותכ יתיאר תוספדומה תויתואה לעו ועצמאב רפסה
.קחטצה אוה .הטמל הלעמלמ הבותכו

בותכה תא חנעפל דאמ השק
ןינע לש ורקיע הז

ז הטמל הלעמלמ התוא תבתכ עודמ
רשפא ךכ קרש תנעוט איה .הטמל הלעמלמ בותכל תבהוא יתשא .ןינע לש ורקיע הז
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ל ש הרוצ ול שי םייחה־ןויער ,ללכבו םזידוב ןז .הירוב לע ארוב תרות תא ןיבהל
. קתתשהו הרומה רמא ,יארונה רמנה ץבורש םוקמ ,הטמל הלעמלמ רמולכ .ךשמה
ר קיה ינב .וב טעב ןטק דליו רודככ לוגע ךפה וישכע .קמטצהל לחהו קחטצה שימלח
ו יניעו וחצמ תא תוסכמ ןומרע־תורעש .הפי ןב יל שי .ולוק תא יתעמש ,רקיה ינב
, ליהבהל חמצ אוה .ונממ סוגנל לחהו רודכה תא םירה ,ףפוכתה דליה .רעי־יטולבכ
.רעי־יטולב ףטונו קורי ולוכו לדגמכ הובג ,שימלח רמא

ט
ר יש ומזמיז תיצרחה־יחרפ .ינאו זר לאכימ ,ןואג הידעס בוחרמ הבלצמה־קמעל ונדרי
ם ינש־תואמ הברה לש תוירחאו לקשמ ואשנ ןה .ינפל ובצינ ןבאה־תומוחו בוהצ
.ןהילע וכמסנ תיצרחה־יחרפו ןבא לש תודבכ תוכמוס תוקזוחמו
."םירבד ינימ לכ םירפסמ םישנא"
ך ניא ,סייו ?ריוואב חירמ ךניא" .זר לאכימ רמא ,"תמא םירבוד םה םעפה לבא"
.הצרא חנוצ רוחשה וליעמו ,הלודג ןבא לע בשיתהו זר לאש ״? ריואב חירמ
ה ובג ,הלעמל .םייניעל ביבס םינפב ורקד רהוט לש םיטחמ .רקו לולצ היה ריוואה
. םימורמב היולת תחא הדיסחו םיכרו םיטקש םיריהב .הרקמב םיננע ונגע ,םיימשב
 .רוסאה קמעה ךותל תופצל ץמאמב וראווצ תא ןואיזומה שיש ךיראה ינשה רבעהמ
.הלעמ יפלכ יתעבצהו לאכימל יתרמא ,הנכס םהב ןיא
ם ינש ינפל .רמא ,תללוקמ ריע .ידידי רמאש םירבדה תא קיודמב םושרל השק המכ
ן יעמ .הרוצ־רסחו אילפהל־ריעז רורצ .התמדא ךותב הנא לש התפוג תא ף׳ג חינה
ן יאש םלוכ ומיכסה שארמ וליאכ .תרעוכמ איה ידוהיה חסונב היוולה .ןטנטק קיקש
ר פסמ .תמה ןמטנ הבש המדאכ םורע סכטה .הרסח םינפ־תדמעה וליפא .ץמאמל םעט
 היכירכתב הנטקה היווגל יולג ןודזב ךייח רובהו הימתהל־דע טעומ היה םיוולמה
ן הישאר תא ואשנו וידחי ןלוכ רבכ ופסאנ תומירהו .המיהדמ תוטשפ .םינבלה
י רוח ךרד ולחת המינפ ורדחו ןבולה הטעמ תא וערק דחי .הדועסלו שמשל םירויעה
ל ש םינבלה היעלס ,וה .ויתונפד תא וקקילו החומ לא וספיט םשמו םישידאה היניע
ת רצוא איה המחרב לבא ,םימחו שבי לכה חטשה־ינפ לעמ !תוחל לע םירמוש תרצנ

ץ ומצימב תוכחגמו תונמנמשה תומירה תונכוש םש .הבוט םאכ .הקיבד תומימח
ל ע דשח־יטבמ םיפיעמו קלתסהל םירהממ לכה .ףטחב תשחלנ הליפתה .ןשד םייתפש
.םיקתושו םיעדוי םלוכ .תורתונה תוקלחה
ו ליא םירבדה ינפ ויה םינוש־המ .חנאנ אוהו יתקתש ינא .ינפב ולתנ תוישנה ויניע
ל ש הרבק לע ףחי בצינ ינאו ילגר־תופכב קבדנ ןבל רפע לבא !םויכ ימע תור התיה

.םיתמה־ריעב תור
ה צרא ושאר ליפשה לאכימו הגוז־ןב רבעל דבמ תוזירזב הרתינו לוקב הארק רופיצ

•קקרו
?עודמ
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.הככ
.הזמ חוכשל לוכי התא .בוש דרא אל ינא ,ול יתרמא ,לאכימ עמש

.םירפסמ םישנא .רהריהו ושארב דרגתה אוה
"?םירפסמ םה המ"
."םיבשו־םירבועל רכמנ הפוגש םירפסמ םה"
."ןכתיי אל ןכתיי אל"

״? עודמ״
״...ןכתי אל״
 .לוכאל המ םהל ןיא יכ ? עודמ ,תישילשה םעפב רזחו ויניע תא זר ליפשה ״? עודמ״
 תא ותש םהו הנבלה שמשה םתוא הלכא ץיקב .לוכאל המ םהל ןיא ,עדוי התא
 לכו םוקמל םוקממ םינבא ריבעהו ןגב ךלהתה תומלועה־ארוב .םיטעמה תונוכסחה
 .ינונמשה ורועמ ומרז המהוז יגלפו העיזל הקבד ןבאה .םינבאב שדגנ ןורחאה דעומה
 .םירחא תומוקמ ופידעה תורצקה תויאצחב תורענה .ןשעלו תותשל ואב אל םישנא
 .דאמ ילאטאפו רוחש עבצ תופקומה םייניעהו תוכוראה םיילגרה תא םש תוארהל
 ודיל ורסמ םהו לזרבה־רעשב םתוא לביק ף׳ג .תולילב עיפוהל ולחה םירחא םישנא
 דיל רתונ דבכה רבגה .המינפ וקמחו לכוא ירייש וא לוז הקשמ קובקב בגא־ךרדבכ
 ראשנש ןורחאה בלכה תא תעדה־חסיהב ףטלמו םיקומע םירוהריהב עוקש רעשה
 דליה יניע .(תירותסמ הלחמב וססג הז רחא הזבו םש ולדג םיבלכ הנומש) םייחב
.שדוחה יצחב הנבלה תרוצכ ןתרוצו הלילה תממד ךותל קומע ורדח תולוחכה

 ןשיה ןרזמה לע הבכש תור .לילקה םדעציממ והשמ הטלק איהו המינפ ופפט םה
 אוה .הלעמו הנש הל הפצמה ןטקה יפיטסו הקוחרה הילגנא לע המלח ילוא .המנמינו
 הלמלמ איהו ,תוכר םיידיב ,תונלבסב .הידגב תא וטשפו הילא ואב םה .ויאנסו
 םפוג וחינה םה .הפייע ינא ,הנטר ,אל .הילגר תא וקשיפו הילע ונחג םה .תופייעב
 באכה ץירח דעב .הפוגל רדח רזו םוטא שוגו ,רמול התצר ,חוכ יל ןיא .הפוג לע
 םתמשנל הניזאהו הבכש תוחוקפ םייניעב .הקעצ אלו קועצל הצפח תור .דימת באכש
.וכלהו ומק םה .הדבכה
 לאש ,סייו ,ןימאמ אל התא .םעזמ םימותח ויה וינפו יב ןנובתה לאכימ .ןימאמ אל ינא
 לומ הז םיבשוי הנוזו ףרוטמ .ונינשמ וקדצ םישנאה .ןימאמ ךניא עודמ ,דורצ לוקב
 רבע י״ורדר)ק־יסנכמב ןטק שיא .לער םינשעמו םילוגיפ םילכוא .םיתמה־ריעב הז
 אוהש יתיארו ונלומ רצענ שיאה .םייניע וילא ונאשנו ונקתש וניגש .ברקו ליבשב
 אוהו תונטקה וינפ לע ךפתשה םיענ ךויח .תינבצע העונתב ויסיכ ךותב ששממ
.סייו םולש ,רמא
 יתבשה םולש
 ? ךמולש המ

הדות
(םירכמ דוע שפיח וליאכ וביבס ןנובתה אוה) הככ ךיאו
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ת וארתהל ,תוריהזב טלפו יבצמל הרומג הנבה תואל ושארב ענעינ אוה .יתרמא ,םייח
ת וניגנמ יעטק ומצעל קרוש אוהשכ ךלהו קחרתה שיאה .יתרמא ,תוארתהל .סייו
.טלוב ןורשכ־רסוחב תונשי

לאכימ לאש ,הז ימ

יתרמא ,עדוי ינניא
.יתבשה אל ינאו ,לאכימ ןטר ,בלכ
ה דובעה תא קיתעהל הרמג הנימו םילשורי ירעשב ודמע םוחה־תומי .ופלח םיישדח
ר פסמ רותפל ידכ וילא רוסל הנממ שקיב אוה .רוטקודה ינפל הירפ תא האיבהו
( !) רוטקודה תא ריכהל תונמדזהל דאמ החמש הנימ .תודשה רודיג תלאשב תויעב
ת א הפסאשמ תמאב האנ התיה איהו םיקסרפאב וחרפ הייחל .םינפ־לא־םינפ ריעצה
ה נותחב םיישדח ץקמ ואשינ םה .בורקמ רוטקודה תא ריכהל הכלהו ירדחמ היצפח
 הניממ קתפ יתלביק ןכ־יפ־לע־ףא .יתנמזוה אל ינא .ריעב רבד־םש הכפהש הזילע
ת עדוי ינניאו יל יתכלה ןכלו יתוא תבהא אל התא ,םירבד ראש ךותב ,תבתוכ איה וב
א ללו ףרה אלל חתפמה־תלמ לע הרזחהו !ליעגמו יתודלי המכ ...םעפ־יא תבהא םא
.יתוברת תואטבתה־ןפואו ןונגס םישנאל רסח .םעט
ש מש־ףוטשו ישפח יתכלהו זר לאכיממ קמחתהל יתיסינ .תורדשב ונוחצנ גגח ץיקה
ן ויסנ יתישעו יתלליק ,לזאזעל .יתארקל אוה הנהו ישימחה ׳גרו׳ג לודגה ךלמה בוחרב
ב ישוהו תואמצעה־ןגל יתוא ררגו ותמרעב יתוא ספת אוה לבא ,ץש בוחרב קומחל
.שמשב םהישאר םיחתומה םיבהאנ גוז ונייה וליאכ לספס לע יתוא
ה תוא לע וירוביד לכו וליעמ תא ריסה אלו ףרוחב ןיידע יח אוה .וילע דרי ןועגש
ב ייח ינאו ינפל תוניחבה .ול יתרמא ,רוביצ־חילש ינניא .תרצנב הנוז הכפהש תור
ע קשו וידי ןיב ושאר ףסאו באז ומכ ךחיג זר .םידומילה־תנש תא הכלהכ םייסל
 ,דאמ יח אוה םימעפ .היזה ימודמידב דרויו הלוע ,הברקב ענ רזה ףוגה .ומצע ךותל
ש בוכו הדוצמ הלעמב רעתסמה לייחכ ךורד ולוכ .התמשנ תא רצועו היברקב טטרמ
ץ רופ אוה ןודזב .םורע עצפ .עצפכ רעפנ רשבהו תינחכ רדוח .לדגמ רחא רצבמ
־ שחלב ריבדמ תוכלמ־טבש אוה םיתעל .חצנמ בש ןוחצנ־תלהצבו אובחמה־תומוקמל
ם יהובג םילג לע ומע הטש איהו הפוג תא עינכמ וחוכו םימודמידב הזוה איה .םסק
.תחנב תדרויו דע דע הלועו
ה צור ינא .יתוא בוזעו ,לאכימ ,קותש .קתוש התא עודמ ,התאו .יתרמא ,הל םשובי

 .רבד םוש האור ךניא התא .הלאה םירבדל םג בישקהל ךתוא דמלא ינא .בישקתש
. בישקהל ךתוא חירכא ינא .ןותנ התא םלוע הזיאל עדוי ינניאו האור ךניא שממה תא
ש לש־םיתש 1 תעמש ,המחר ילתכ תא םהזמ רז רבג ? סייו ,תעמש ,עמשת התא לכה
ת בכוש איהו .קלתסמו ומצע בגנמ ,חתמתמ אוהו ויצלח־רוזאב תוקזח תודיער
. ןנטצמ הפוג .הרקתה תוניפב רואה ירוקב היניעו ןשי ןורזמ לע םירבא־תטומש
.םיילגרה ןיב טאל תפטפטמ תפוניטהו ערזה םע דחי תשביתמ החילה
.םיילגרה ןיב תפוניט ? סייו ,תעמש

.יתעמש
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ת פלו תיוועב ףפוכתה ,לאכימ רמא ,תפוניטה .סייו ,תנבה אל התא .תטלק אל לבא
.ולוקב ריכבה תא יתעמש ינאו .םיילגרה ןיב תפוניטה ,וחוכ לכב ןבא
.זר לש תיעבמה ויכב

. הרטשמה־תנחת תא וקבח םינושאר םימודמידו שמשה האב רבכ ריעל ונסנכנשמ
, הכישחב רקדזה לאכימ .ינאו תיחרזא־שובל ןיצקה ,זר לאכימ ,לגרב־לגר ונעספ
ה דמע הנחצ .קתש זרו תינבצע הקירח ועימשה ןיצקה לש וילענ .רוחשו הזר הובג
־ לג לע בשי ף׳ג .ןורחאה דעומה לש לזרבה־רעש לע ונשקהשמ שביה ברעה־ריוואב
ם ירדחה ןמ עמשנ אל שחר .ויתועורזב לטומ תמ בלכו ןשי יאבצ ליעמ ףוטע ,םינבא
ה יולת הלמש וניאר ןורחא רואב .םלועמ םדא וב רד אל ומכו בוזע הארנ םוקמהו
ה כישחב וקיזבה ויניעו בלכה תא ףטיל רבגה .ןיצקה לאש ,תור ןכיה .לבח לע לילחדכ
ת א רבק ף׳גו ותמ םיבלכ הנומש .הכלה תורו ותמ םיבלכה .בישה ,עדוי ינניא .הכרה
יחנ תא םטא ןיצקה) תאצל ונדמע .םהיתופוג תא חינה םינבא אשמ תחת ,רצחב םלוכ
ץ יקה־ימש תלכת .תולעפתה יב הזחא בוש .וטבמ אשנ אוהו (תלפוקמ תחפטמב ויר
ל ע דרי הלילו תרצנ תוטמסב ונכלה .דימ המלענו דליה יניעמ הפקשנ םיקומעה
ר וחש רענ .תיברעב ארקו ויפ לא ודי ךימסה (חפוטמ םפשו האנ המוק) ןיצקה .ריעה
ם ימי המכ .ןיצקה שחל ,שישח יקסעב ןטק ךוותמ .תונבלה וינישב ךייחו םשמ־יא ץצ
א יהש רשפא .רתוי ילוא שדוח ילוא עובש ילוא .קוידב רכוז וניא .תור תא האר אל
ו נפקע בוש .בוחר־םנפ תחת ריעזה ונמויב לעליעו רוהריה רחאל ןיצקה רכז ,תעדוי

ה טמיס ,ריעז בוחרל ונשלגו תובלטצה וניצחו קבואמ בוחר הלעמב ונילעו הניפה תא
.האלה ונכשמהו (עומשל וניכז ןגורה הלוק תא קר) העדי אל איה .הבוזע
־ רוחס ,הרטמ אלל ךכ תכלל ז שימלח םהרבאב תע התוא לכ יתרהריה תמאב םאה
א בשכ דאמ לודג היה אוה .שימלח תאו םילשורי תא רוכזלו ,םינבאב לקתיהו רוחס
ה דובע לש תופוצר םינש הרשע־שמח ירחא השפוח תנש לטנ .תווקת אלמ ,םילשוריל
י ל רוסא .ריוואב תויולתו תופוצ ורתונש תוניחב רפסמ םילשהל ידכ הזו הארוהב
י רהש ,שימלח ךישמה ,תוחפל הנומש תויהל בייח םומינימה־ןויצו ,יל רמא ,לשכיהל
ו יניעו וביבס ויה םירפסהו וירפס לע שימלח בשי ךכו .יתרמא ,טלחהב .יל האנ אל
ם ילעה לש םלקשמ דבוכמ ועז םידבהו ץעה יפנע ןיב הנגינ חור .ןולחב תוצוענ
א והו ויניע לעו וידי לעו וירפס לע ויה םיקורי םיפנע .וכראל ןולחה תא ערק שימלחו

.ויתפש לע תומח םייתפש וחנ וליאכ תושולק ךייח
ו ניכיחו ןטק הפק־תיבל ויתובקעב ונאב ונחנאו ,ןיצקה רמא ,םיעדוי םהש רשפא
ת מאב איה םאו .םהילא הנפ אוהו םש ובשי הדיפקב םיקרוסמ םירוחב ינש .הניפב
ה זיחא לכ רסח הז םע דחיו ירשפא הארנ לכה .הנא תיווג דיל תלטומ התלבנו התמ
. וב היולתה יילק לש היצקודורפרהו לאכימ לש ידממה־וד ורדחכ .ברש־םויב םיימשכ
ם ינש ינפל .םירבדה םירזומ המכ ,הנה .םירתסמב המשנו ןאכ הררש המח תחא חור
הדלונש ותב תא רהטל טילחה אוהו וחומב טלש רהוטה .רצחב תורודמ ף׳ג קילדה
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ת ובקוע תויתודלי םייניע גוזו התתיכ רבחמ הדרפנו רפסה־תיבמ הבש הדליה .הנאל
ה דליה די תא זחאו ורצחב הרודמ ןמשה רבגה תיצה ןמז רחאל .לזרבה רעשמ הירחא
ו ב וזחא ןכל !ף׳ג לש ויתופרשמב רהטיהל בייח היה ולוכ םלועה .הבהלל לעמ
י דירשב ןיחבה לאכימו לעממ ןשע לש חור תפחרמ בושו .רגוסב והולענו םישנא
ם ויה־רואל ,ףיסוה הנכ תופתתשהבו ןיצקה רמא ,םיעדוי םניא םה .רצחב הרודמ
ן חלוש דיל ותשא תנומת תא ויניעב יתיאר .תרחואמ העשה ,הירחא שפחל ךישמנ
.תיברע־תפל ךורע
ד ימתו םיבחרתמו םינבל םילגעמ־םילגעמ היונב ריעה .הירחא שפחל ונינש ונכלה
ב וש .ןורחאה דעומה תא ופיקה תומוח .ריעה זכרמב הלפאה רצחה תא וניארו ונבש
י נאו וצצ םיטלשה .תוטמס ןתואב םיילגר ונתתיכו תוניפ ןתוא ונפקעו ךרדל ונאצי

ח ונצל ונדמע .הלילה ךותב הדיחי .שערב הפלח תיאבצ תינוכמ .בותכה תא יתארק
! שאב הלוע ןורחאה דעומה .הכישחה דגנ תינגעל שא־ןושל החלשנ זאו חונלו הצרא
ל יעמב הפוטע תומד וניארו ןגה לע תורגוסה תומוחה לע ונקניז ונחנאו ןגב הזחא שא
ן גה תא אלימ ןשעו הנבל שאב ורעב םינבאה ילג .תובהלה ןיב תדקור ןשי יאבצ
ב צינ ולוכ םורעו ויסנכמו וליעמ טשפ אוה .םיבכוכ־יכוסח םיימש לא תודבכב רמיתו
ד מוע אוה .ותרוצ תא הסיכו הליג ןשעה .הלעמ יפלכ וירבא חתמו םינבא רובצמ לע
ם דקתה ,גוסנו שאל ברקתהל הסינ ף׳ג .המיאב לאכימל יתשחל ,ומצע תא ףורשל
. רעשב הקיפדה העמשנ זאו ,המונתב וא הבשחמב עקושכ חריקה ושאר לע ודי חינהו

ר בגה .קפודה ימ וניאר אל ונתבש םוקממ ונחנאו ,ןגב דהדיהש השקו םר הטבח לוק
ה נמש השא .החוורל חתפו וימורעמ תא הסיכ ,םירה־זעכ רעשה לע ץפקו רעננ
א רק ,הירחא .ןשעל דעבמ המלענו והשמ ודיל הרסמ איה .ורביד םה .המינפ הלגלגתה
. ונינפל עתעתמ לצכ תקמוח איהו תובוחר רפסמ וניצח .הצרא המוחהמ ץפקו לאכימ
ה לאמשמ ינאו הנימימ אוה .חוכב הב ונזחאו התוא ונקבדה ונחנאו ,לאכימ קעצ ,םש

ם ייניע האשנ איה .ךוותב הנמשה השאהו תודבכב ונמשנ .וניניב התוא ונררג ךכו
ן מ עקב תוריחנ לוקו םתנש תא ונשי םישנא .הבושמב הצרקו יב ןתוא הצענו וילא
ד יל עגר ונבכעתה .תובוחרב םיקתוש ונעספו לודגה קושב ונפלח .םינטקה םיתבה
. דדוב םוטפילקא־ץע דיל ונרבעו הנשיה ריעל ונכרד ונישע םשמו הרטשמה ןינב
ם ייוהדה םיימשל היניע האשנ םעפ־ידמו החטיבב ונתוא הליבוהו ונידיב הזחא וישכע
ה רעפו תוגרדמה לע הצפק איהו לפא תיב דיל ונרצענ .ןוויכה תא םש התאר ומכ
ת ודבכ םיילגרב המינפ ונדעצ ינאו זר לאכימ .םיענ לוקב הרמא ,ןאכ .תלדה תא
ה ינפ .תור תא הטימבו הלודג הטימ וניאר תקחורמ ןחלוש־תרונמ לש שולקה רואבו

ת ולוחכה היניע .ונתוא התאר אל איה .התוא יתיאר ינא .ונינפ רבעל םינפומ ויה
דצל תוטומש ויה הידי יתש .הראווצו הינפ הסיכו חמיצ הרעשו תוקירו תוחוקפ ויה
ד יל ךרב ערכ לאכימ .תועבצאה תוצק דע דיה לע ולחז םילוחכה םידירווהו םיד
י פיטס לע רבדמו התמה ןמ החילס שקבמ ותוא יתעמש .דיה־ףכב ושאר שבכו הטימה
ן ולל ולכות ןאכ .אל וא הניבהו הבישקה םא רכינ אלו הענ אל תור .םייחצנה ויזוגאו

.לאכימל יתרמא ,ונל ופיצ וליאכ .רדחב ויה תוטימ יתש .השאה הרמא ,הלילה
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. יתכייח ינאו ,לאונמ ,רמא ,לאונמ .ףעזב ךפהתמ ותוא יתעמש ינאו םדרנ אל לאכימ
.םיענ לוק יתעמשו יב העגנ החל די .ובל תא יתעדיו ינפ לומ וינפ תא יתיאר
"רוחב ,קאינוק הצור"
"הדות אל"
"תפרצמ דחוימב ותוא חלש ילעב .רוחב ,קאינוק התש"
"הדות ,אל"
.יתיתש ינאו ,לוקה הויצ ,"התש"
"!דוע"
"הדות ,אל"
.יתיתש ינאו ,לוקה הויצ ,התש
ת עגונה הכוראה הדיב יתשח .גנועמ טטרמו ינונמש רוצי ,יתכימשל תחתמ הלחז איה
ה תוא יתעמש .ןוהמת בורמ הנושלב השיקה איה .ףייע ינא ,אל ,יתרמאו יצלחב
י אל המל ,תכחגמ

.ףייע ינא
. "עשעתשהל לכואש ידכ ותוא חלש ילעב .ןיוצמ יתפרצ קאינוקב ךתוא יתיקשה ינא"
. םייתפשה תא יתבגינו יתרמא ,אל .יתפש תא וצצמ היתפשו ילא דמצנ הזה רבדהו
־ ידמו הקקלו הקריו העלב איה לכה .ירוצי אלמ הפב העלבו ילע הנחגו הקחצ איה
ה קבד בושו ,קותמ התא ,ינזאב השחל ,קותמ התא .גנועמ המהנו הקיספה םעפ
ה חלו תיתחת תרסח הקומע ראב יתיאר ינאו ךוותב הפוג הקשפ םואתפ .ירשבל
־ ליצו !ךכ לכ קותמ התא .הבוט־תרכהמ החנאנ איהו הב יתללצ תחא־תבב .היתפשב
. לעתשמו ותטימב בשוי זר לאכימ הנהו יניע יתאשנ .רדחב דהדיה קוחצ לש ולוצ
ה בשיתהו ינממ המצע הערקו ,יל הבישה ,קותמ אוה .התוא יתלאש ,קחוצ אוה עודמ
. םהילע יתכפש רתונה ןמ .קובקבב יתלקתנו הטימהמ יתמק .םיקחוצ םהינשו וילע
י תלחתה .קאינוקב הפירשה תא תובכל םיסנמ ,וז תא הז םיקקלמ םתוא יתעמש
. םירמסמב זר לא תקזוחמ התיה איה .ךירפה הפוג תא יתשפיח .ינא םג קוחצל
, תואלפנ הל יתיארהו יתארק ,יתפי ךל ירה .ונממ התוא יתפלש חוכב !םירמסמ
י תעמש .רונתב הפירש יגפל קצבכ ידיב הטטר הנמשה .קנחנו היתחת ףפוכתמ זרו

. םיכז תוצוצינ הנממ ואצייש דע התוא ףשפש ,סייו ,התוא ףשפש ,קעוצ לאכימ תא
, רודה־קידצו רסומה־שיא ,תוארל הצור ינא ךינפ תא ...ךינפ תא תוארל הצור ינא
.תוחוכ־תסיפאמ חנצו זר לאכימ חווצ
ו שארו ינטב לע תולטומ ויה תובעה הילגר .רואב דמע קבא .רדחל השלג שמש
.לופנה הזח לע טומש לאכימ לש רוחשה

אי
ם יימש .ותוארל אל ידכ ןולחב יתטבה .הנוכמה תוציפק םע לטלטימ ,ידי־לע בשי אוה
ת יללצ .ןבא־תילולת תרקדזמ םשו־הפ .תוחנומ םינבאו הנבל המדאו םיירורפא
תא וניויל .דולמ ונרזח .תיגוגזב הפקשנ ,תונבצעמ תעזעדזמ ,תדרויו הלוע הרוחש
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 תוקולעב .ונמצעל ונתוכייש תא דיספהל ונדחפ ומכ .דחי ונינש .םש דע הנורא
 רוחשה שארה .תועבט־תועבט—וראווצ לע לחז ןבל ןשע .הנוראל ונינש ונדמצנ
 ־סיטרכ תא וללומ תוריעשהו תוכוראה וידיו הטמל יטבמ יתינפה .ופוגמ עטקנ
.ינפל דעסמה לע ישאר יתחנה .ריחשה סיטרכה .העיסנה
 לאכימו הנימימ ינא ,הידי־יליצאב ונזחא ונחנאו חורל הראווצ הפשחו הכייח רגה
.ביבא־לת לש תובוטרה היתוכרדמ .תופצרמה יווק לע ונצפיקו ,הלאמשמ
 .תולוחה לע ףצק הלגליג הקורי חור .םלענ לאכימ .םדאמ םמש ףוחהו םיל ונכלה
 ילגר לצ .הנבל ןבא הכפה הלגרב .קאינוקה־יניעב יל הצרק איהו רגהב יתננובתה
 הלחהו תיוועב הצווכתה איה .ןבאה לא יתשגינ תונרקס אלמ .הריחשהו הילע לפנ
.ודבל עוטקה שארה .קוחצל



וניריש השולש :קולב רדנסקלא
.יל המיא זיגפהל ך^?
.ךשגפל אל םיתמיא
 . ,יל המתל השענ לצה
.ךשא הלגא לצב

 ,ורהג? םיללצ תוצוחב
 .ץיקהב וא םולחב—ןיבא אל
 ,הרהגא אתשגבה ןתפמ לע
.טיבה רוחאל דחופ

 ,תעגונ יב ,ילא החולש דן
 .ימ לע רצןא אל ינא ךא
 תעגור הלומה ינזאב
.ןימלע תיב לא םיכלוה לש

 ׳עיקר ךומת רומח ךא
 .םסח אתענצה םצע תא
 .תא ימע .ןאכ תא :יננזדוי
.םש הא •ךניא ןאכ תא

(היפהפי הריבג לע םיריש :ףסואה ןמ)

1902

 ,רעעב ׳א םויב ׳עתפלשכ
 ,ותמענ הדבא יכ רך?ה
 ׳רקחה חודל ץא אל
.ותוכזל שקב אל םידע

 :םצעב ול ורסח אל םידעו

 ,דמע חתפבע רמוש
 ׳םצ? םרג ץוחבע בלצלכ

.דדו תא טשפש ןצצק

 ,אוה אצן רעשה ןמ תעו
 ,טילמ תרדאצ וינפ
 והול דוע ויתוהוב לוזפצ
.דידי ומכ ,םהזמ לותח

 ז אוה דע ןכ םג לותח םולכ :רמאת
!יאדוב :ךל ןעמ

 ,אוה ללוה ינומכ

!יאמשא

(ארונ םלוע :ףסואה ןמ)

1913
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 ,תשב יל? ׳ץיק׳דל יל? אטחל
 ,לילו םוי ןיב ןיחבהל אל
 ,תוריתח ןמ םולה ,רחא
.לאה תיב לא בנגנוהל

 דגנמ תווחת^ה שלש
 ,טאלב בלטצה עבשו
 תקקרמה הפצרלו

.טהלמה חצמה קבדה

 תחלצה לע הטורפ םיש?ו

 —ןינוקיא תרקע קשנ
 —תחנזמ ,הקשנמ ׳המודק
.םינומ העבש דועו השלש

 םיתוטורפב תונחבו
 ,וה^ימ תא תונוהל בוש
 םיריש שקבמ בלכו
.קוהשב תלדמ ףוחך

 שדקה רנ תחת ברעב
 .ןבזקח הגובשח?ו הט ת^תש
 ,שךח עצ? ,ףסכה תונמל

.ןמטה ותוא הךשבר

 תסכה תוצונ לג לע רחא
 —המוגה תולוצמב עקשל
 ,תדלומ ,יל הא ,ךפ ולפא
.המוחר ץרא לכ ינמ

(רטא השמ :תיסורמ)
(תדלומ׳ :ףסואה ןמ)

1914



חכצעה־רותחוה תלוליה :טקרמיונ לואפ
תינרדומה תורפסב המחלמה־ביטומב םינויע

ם ירוטה לעב ביוחמ ,המחלמה אשונב תוקסועה תוינרדומ תוריצי לש עפשה חכונ
שמש המב זכרתנ יחכונה חותינה תרגסמב .ולש תלוביקה ףקיה תא םצמצל הלאה
ם לועמו זאמ העיפשהש היעבה ןמ תחאכ תיגולוכיספהו תיתורפסה הניחבה ןמ עמת
.םדא־ינב ינוילימ לש םהייח לע
ו ז היהת ירהש ,הליחתכלמ המלידב הרואכל ינא יורש ,"םדא־ינב" יתרכזהו ליאוה
ה שעמל יכ ףא .תיצוביק היווח לש םיגשומב המחלמה אשונב קוסעל הרומג הפצוח
ל ש ויפמ קר ירה ,תיצוביק היווהכ רוביצה ללכ תא תודקופ המחלמה לש תומוארטה
ר אתמ לוורוא ׳גרו׳ג רשאכ .ןלוק תועימשמו ולאכש תומוארט תורסמנ לבוסה דיחיה
ל מסמ "ליפ לש ודיצ" רצקה ורופיסב היזיבידה־דקפמ־ןגס לש תיגארטה תומדה תא
ם יפוצרפ לש םיידי־בחר םי" ותוא לש תויצוביקה תודרחה לש יוצימ ,השעמל ,רוביגה
ל ש תיגארט תולשלתשהב .תמליאה םכרד יפ־לע הלועפל וירחאמ םיצחלנה "םיבוהצ
א שונה ,אופא ,ךכ .ולש ותעד־לוקישל דוגינב הפל םהל תויהל ךפוה אוה תוערואמ
ל ש ותבוגת תנבהל םיעייסמה הענהה־ימרוג תא רידגהל ןויסנ תניחבב אוה ןודנה
.המחלמה תמגודכ הכופהתו תומילא לש תרגסמב דיחיה
מוצמה רדגה ןמ תגרוח ימצעה־רותיווה תלוליה םא הלאשה לע בויחב תונעל רשפא
 ונניא םדא לכבש ,יגולוכיספה וא ,לפאה דצה .הז רמאמב םינודנה םידיחיה לש תמצ
ודיבידניא הרוצ וב שבולה ולוכ ישונאה ןימה לש לצה אוה אלא ומצע ולש לצה קר
ם עו ...התוללכב תושונאה לצ לש גיצנו קלח אוה יליצ" :ןמיונ ךירא רמוא ךכ .תילא
שומבש תושונאה לש קלח ותוא םג ומע ינא לבקמ ,ימצע תא ובו ותוא לבקמ ינאש
ת וניפה תא ריאהלו קודבל ,רוציקב ,איה הזה רמאמה תילכת ."׳יער׳ אוה לצ לש םיג

פסה הריציב הלעמב־םינושארה םיאשונה דחא איהש ,וז השקומ היעב לש תוחדינה
ה נודנה היעבה הרוצ וזיאב הלגת ןמזה לכ ןאכ הטוקנה תיגולוכיספה השיגה .תיתור

.דיחיה ,םדאה ישעמב תפקתשמ
 ,הינמרגו תפרצ ,הילגנא לש תויורפסה ןמ תוריצי שלשב ונרחב הזה ןויעה ךרוצל
־ קיוול "שלשו־םיעשתה תנש" ,ןוטגנידלוא דרא׳ציר לש "הליהתל םיכרד" :ןה ולאו

ם ילדבהב זכרתנ ןלוכ תוריציה שלשב .לב ךירנייהל ׳ד םדא ,תייה ןכיה״ו ,וגוה רוט
, םיילאודיבידניאה םיפתתשמה ןיב ימצעה־רותיווה לש היצזילנויצארב םידירפמה
.םהיניבש תינתאה הדרפהל רבעמ םהל םיפתושמה םימרוג םתואב םג ומכ
י נא קסוע .אוביש חותינה דוסי לע המחלמה תייעב לע הבושת עיצהל רמוא ינא ןיא
ג וסמ םינויעב הקווד אלו ,דיחיה שפנב ףקתשמ אוהש יפכ יגולונמונ׳פה דצב קר
.תוימיטפואל םוקמ םינתונ םניא רתויב בורקה דיתעל םייוכיסה ,ןכא .יפוסוליפ
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ל לוש־תכילומ הדוע ,"המחלמל ןוכיה ,םולשב ךנוצר םא" ,הקיתעה תיאמורה הרמימה
ם ע םלש בלב םיכסהל אלא לוכי יניא ,ןכ לע רתי .דימתכ התע הלש תוילאוטקאב
י כ רמואו םכסמ אוה ,"חורה־ישנא תדיגב" ,האלפומה ותריציב רשא ,אדנב ןיילו׳ז

. וחוכב םדאה תרכהל חרכהב איבתש הפוס רמוחה לע םדאה לש הרדאנה ותטילש
חמל ךייחת הירוטסיהה" ,אדנב לש ותרימאו ,הדיח רדגב ללכ ונניא ןאכמ שקבתמה
ה פקשה תדדועמ הניא ,"ירצונה עושיו םטארקוס ותמ ונעמל רשא עזגה הז יכ הבש
.דיתעה לע ידמ הננאש

ןמזב שדוקו לוח

י וארה ןמ ,ברקה־הדשב םיררושה ליגרה־רדגמ־םיאצויה םיאנתה תא ןיבהל ידכ
ה יסרימ .דחאכ המחלמבו םולשב דיחיה לע העפשה םהל רשא םיחנומ ינש תולעהל
ו פוליח .םולש תותעב הרגישכ םייחה תא ראתמה ,"לוח לש ןמז" לע רבדמ הדאילא

חמו התיממה םוימויה־תרגיש תא קיספמה ,(שדוקמה ןמזה וא) "יתימה ןמזה" אוה
טניא לש ךילהתב ומצע לומ םינפ־לא־םינפ ותוא דימעמה ,ומצע לא דיחיה תא ריז
ל וח־לש־ןמזה לוטיב" תאז תמועלו ,"ןבומ ול ןיאש ןמז" אוה ןושארה .היצקפסור
— ׳תוירקיע׳ תופוקתב אלא ןבומכ ,םילח םניא יתימה ןמזה ךותל דיחיה לש ותכלשהו
ם יבושח םישעמ וא םינחלופ תעשב :ומצע אוה תמאב אוה דיחיה ןהבש ולא ,רמולכ
."(הדובע ,המחלמ ,גיד ,דיצ ,םיסכט ...)

ת שולש לכל ףתושמ אוהש הנכמב ןאכ ונא םיקסועש ירמגל אוה רורב הליחתכלמ
ת נש״ב ןחתותה ,ןוטגנידלוא לש "הליהתל םיכרד״ב ילנה ןטיפקה .םינודנה םירוביגה
ך ירנייהל ״1 םדא ,תייה ןכיה״ב קרג ר״ד טננטיול־רבואה ,וגוה לש "שלשו־םיעשתה
ו צצו־ורזחו ,םידוכל ויה הבש "לוח־לש־ןמזה" תריפסל לעמ ולעתה הלא לכ ,לב
י מצע־רותיו וא תימצע־הרקפה לש העפותה ."(יתימה) שדוקמה ןמזה" לש הריפסב
למב ןיב ,הרגישה .תאזה תולעתהה ןמ עמתשמה לכ תא ןיבנ אל םא המותס ראשית
ף לוו היני׳גריו .רצויה חורה לש תיעבטה ותביוא התיה דימת ,םולשב ןיבו המח
 ,הנוכמה ןמ םדאה תא לואגל לכות םא" :הרמאשכ דאמ תעלוק הרוצב םעפ האטבתה
י נוילימ לע "לוח־לש־ןמז״מ הזה רבעמב ."םישרט הלופש המדא לע ערזה לופי אל
ש דוקמה ןמזה" לא תיתרבחה ונתרגסמ לש םינטקה תושירדהו םיקודקידה ,תוכאלמה
.ילאודיבידניאה ימצעה־רותיווה לש העפותה תרשפאתמ "(יתימה)
ש ארמ עדוי אוהו תיגטרטסא הדמעב ריחמ לכב קיזחהל הדוקפה תא לבקמה דיחיה
ב יואה לש תחאכ תיתוכיאהו תיתומכה תופידעה ינפב דומעי אלש יאדוול־בורק יכ
ו לש הדמעב קיזחהל ןכומ אוהש הדבועה ."לוח־לש־ןמז״ה תריפסמ חוכב ךכ לשונמ
ה רגישה לש הקמנההש ךכל תקפסמ החכוה איה ברקב הפסיי חרכהבש העידי ידכ ךות
, "שדוקמה ןמזה" תריפס ךותב אוה יורש התע .ויבגל תספות הניא בוש תימוימויה
ר חשמ תיתימה הפוקתה לש יסופיטה־בא םגדה לע דסוימ הב עצובמה ןחלופהש
ן מ דחא לכ ירהש ,תיגולוכיספ הקחדה לש תנומסתב ןאכ ונל ןינע .היצזיליביצה
היסרימ .יסופיט־בא בצמ לש הברקה יסכט לע רזוח שארמ־הדובא הדמע לע םיניגמה
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־ תובא לש םייוקיחה לכ .א .ז ,הרזח לכ יבגל הפי וחוכ רבד ותוא" יכ ןעוט הדאילא
ו לגתנ הב רשא תיתימה הפוקתה ךותל םדאה ךלשומ הז ןיעמ יוקיח ידי*לע «םיסופיט
ל לוכ ,ולש לרוגה־תעש חכונ דמועה םדא לש ותקמנה ."הנושארל םיסופיטה־תובא
ו ז הקמנה .דבלב "(יתימה) שדוקמה ןמזה" תריפסב ,הנריכי המוקמו ,הפי החוכ ,ותומ
ו תויהבש םדא .ךפיהל וא/ו—"לוחי־לש־ןמז״ל הריבעהל אל םג הרימהל ןיא םינפ םושב
ף וקעל ותלכי בטימכ השעי חטבל ,ןכוסמ בצמב לקתנ אוה ולש םוימויה־תרגישב קסוע
ל ע עיפומ הנכס וא םוריח־בצמ חכונ ומוקמ לע ראשנה םדא םלואו .הלשכמה תא
ל צניהל םדא לכויש רשפא .הנממ ץלחיהל לוכי וניאש תירוקמ תיסופיט־בא המר
ן מז" ,יבצמ אוה "לוח־לש־ןמז" .ותוימצע םצע תא הווהמה הזל טרפ ןותנ בצמ לכמ
א וה ךכיפלו ,ינאה ידי־לע תמתחנה תוסחיתה־תכרעמ התואב קר הפי וחוכ "שדוקמ
.ינאל ףדרנ םש

ןוירפו םד

ת ימצעה־הרקפהה וא ימצעה־רותיווה תעפות ןיב קודה רשק שי ,הלעמל םעטוהש יפכ
, תרדוק תויפוס אוה תוומה וז תרגסמ ךותב .תישפנ הקחדה לש תנומסתה ןיבל
־ בא תרגסמ לכש ךכמ םלעתהל ןיא םלואו .הנממ סונמ ןיאו התולדגב תאשנתמה
־ יגפ לעב אוה דימת םופיטה־בא ,רבד לש ותימאל .התוהמב תיטקלאיד איה תיסופיט
ך כב ריכה התיג .תיחותינה היגולוכיספב גנוי תלוכסא המיעטהו הרזחש יפכ ,סונאי

, (הרוצ ט)שפו תומ) ״stirb und werde״ חנומה תא עבט רשאכ רבד לש ורקיעב
ם ש םוקמב" :רמוא אוהשכ רתוי תיביטקייבוא ןושלב ןויער ותוא אטבמ ןילרדלהו
ן ה תושדחתהו הקחדהש רמול אופא רשפא ."העושיה דוסי חמוצ םג םש הנכסה
למה ןוגכ ,תולודגה תויונערופה הז רשקהב .תיטקלאיד תוסחיתה־תכרעמב תופתוש
ם ישל תובייח ןה ןמזל ןמזמש ,ןתימאל תוימסוק תויוקרפתה וא תויוצרפתה" ןה ,תומח
ה מארדב םיפתוש םה תושדחתההו תוומה םא ."ותושדחתה תא רשפאל ידכ םוקיל ץק
ם ימד־תזקה לש תובלושמהו תובורקה תונמסתה םג ןה ךכ ירה ,הלודגה תיטקלאידה
י מינב־ובא ךלמה לש םתוחה־טילבתב המחלמה־תלאכ תראותמה ,רתשע .תוירופו
ד יצה לש םג אלא םימד־תומחלמ לש הלאה קר אל איה ,(ם״הנפל 2000—2500)
ם דה .שדוקמ השעמ התליחתמ התיה םימדה־תכיפש יכ םיעטמ ןמיונ ךירא .תוירופהו

ה קיזחמ איהו ליאוה ,השאה איה םימדה־תרמוש םלואו .המדאה תבונת תא ריבגמ
ה לאהו הלודגה םאה לש הז יכרע־וד יפוא .םיחמוצ םייחה ותוכזבש םימדה־ףושיכב
ת ולמסמה ,תומו תסב ,רוחתח ,תינ ןוגכ תוירצמ תולא לצא דחוימב טלבתמ הלודגה
.סרההו םימדה־ןואמצ ,תוארפה תא םג אלא ןוזמה תא קר אל
, רבד לש ופוסב ,ונתוא איבמ הקחדהה תנומסתב ותישארש יגולוכיספה ךילהתב ןוידה
ו נכירדיש אוהו ,תושדחתהה רוקמ םג ודצמ אוהש ,הלודגה םאה לש סופיטה־בא לא
. תימצעה-הרקפהה לש העפותה ינפב דמוע ,דיחיה ,םדאה ובש בצמ תנבהב וישכע
א וה תישפנ הקחדה לש בצמבש ,דיחיה םדאה ןיב חיש־וד ללוכ הז רוזחמ לש וחותינ

סחיתהכ רשא ,תויסופיטה־בא תויומדה ןיבל ,המצע ינפכ תיגולוכיספ הביטח הווהמ
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י דכ הלא ינשב ןודל ונילע היהי .תועמשמ תולבקמ ולא ןיעמ הקחדה תומגמ ןהילא
.ןודנה אשונה לש הפיקמ הכרעהל עיגהל
ת ושעל ןכומ ותדמע לע ןגמה לייחהש איה יתמחלמ בצמ לכב דוסיה־תוחנהמ תחא
ם א םג ,הדוקפ איה הדוקפ .שואיי־רחאל אוה בצמהש טלחהב היהי רורב םא םג תאז
ו מכ תאזב םלואו .ולש ושפנ קוזיחל הקמנה קפסל ודיב ןיאש אצומ דיחיה לייחה
ו תבוחל ןכמ־רחאל איצממ אוהש היצזילנויצארח .הקזח ינא־תבוגת ונממ ונא םיללוש
ל ייחה ןיכמ אופא ךכ .השלחנש ינא־תעדותל תפסונ החכוה איה הדוקפה תא אלמל
ו ל רחב רשא לרוג הז ןיאש םושמ יצוביק אוהש ,יצוביקה ולרוג תא שממ־לעופב
ה ביס םהל שי בורה־לע תומחלמו םיכוסכיס ,םיקבאמ״ש ןויערל םאתהב .ומצעב
־ בא םע תוכבתסהכ דיחיה לש הקחדהה תמגמ תא ונא םיניבמ ,"תוינחלופ היצקנופו
ל ש עקר לע שחרתמ ולוכ ךילהתה .ינחלופ רשק<ך ךותב הלודגה םאה לש סופיטה
ה לודגה םאה לומ בהאמה־ןבה דמוע תאז תיסופיט־בא תרגסמב .תשלחומ ינא־תעדות
־ אשונ ,דיחיה ,אוה .םיילא׳פה םיסכטה תא אטבמה תירבב־הסנכה סכטב (הארונה וא)
. העבש־תעדוי־הניאש תיסופיטה־בא םאה־הלאה לש הנובאתל ברקומ ,םולא׳פה
ל ש וז תיללכ הריפסב .םולא׳פה־אשונ לש ותוהזב ןינע לכ הל ןיא הנורחאה וז םלואו

ל ש םיימומרעה תונויסנה חכונ לופיל חרכהב בהאמה־ןבה בייח תתחפומ ינא־תבוגת
־ אצוי לש ותביש לע לקהל ידכ היתותשרב ודכלל רמוא הרמגש ,תיתצלפמה םאה
א והש םיוסמ ןבומ הזיאב ותוהז ונניא "בוהאה ןב״ל ינייפאה .המחר לא בוהאה היצלח

p uer־כ תיסופיטה־בא ותועמשמב וב םיקבדה םייצוביקה םיכרעה ,רקיעב ,אלא
aeternus (םיחצנ־םלע). ל כ וב ןיא הזל ץוחמו ,ולש סולא׳פה־אשונ אלא אוה ןיא

.ילא׳פ םויק הנושארבו־שארב אוה ומויק ךכיפלו ,ןינע
ם ע ,ןוירפ־ךלמ לכ םע ינחלופ חרואב תגזמתמה" הלאה לע רבדמ ןמיונ ךירא רשאכ
ם ה דחא הלא לכ דימת ירה ,הלש םילודגה םינהוכה ןמ דחא לכ םע וא ,דכנו ןב ,בא
י מ סולא׳פה־אשונ היהיו ,דבלב דחא שוריפ אלא ינימה גוויזל ןיא היבגל יכ ,הל
ו ז תחא־הנועבו־תעב איה םונאי־ינפ תלעב הלודגה םאה ,וז הייאר־תיווזמ ."היהיש
ת ימצעה־הרקפהה םא .םייחל בוש ותאיצומה וזו המחר לא בוהאה הנב תא הריזחמה
ה טילפל הליבקמ תושדחתהה ירה ,תיהמאה המורילפה לא תרזוח תוגפסיהכ הומכ
, שדוקמ ךילהתב ,חוכב הצוחה בוש ףחדנ עלבנש המ .יטמורילפ םויק ותוא ךותמ
.ףוס הל ןיאש תילא׳פ הלוליהב ,םייח־רצוי

ל ע קחשמ־ילכ אוה אלא ןירוח־ןב וניא םלועל הז ןוידב םיבשוח ונא וילעש לייחה
ל ש ויתושירד תא אלמל ידכ ןאכלו ןאכל ותוא םיכילומ .הלועפה לש טמחשה־חול
ה לא ןוגכ םיקיתע םיגהנמ ידי־לע תשדקתמ וז השודק .שארמ־עובקו ׳שדוקמ׳ רדס
ה איציה ינפל םילייחה תאו קשנה־ילכ תא םיכרבמה תדה־ישנא לש ןחלופב םירושקה
.תיזחל
נרפיד לוטנ אוה ירה ,ולש לוחה־תייווהב לשבו רגוב דיחיה לייחה הארייש המכ לכ
* תרגיש לש וז לוח־תואיצמ שדוקמה המחלמה־ןחלופ קיספהש העשמ טלחהב היצאיצ
לא הרזחב ,הלעמל וניארהש יפכ ,הכילומה ,ימצעה־רותיווה לש העפותה .םוימויה
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ת א ...בירקמ רגבתמה ובש" ,ימצע־סוריס םע השעמל ההז ,תיהמאה המורילפה
ת רגסמ ךותב ."הביאב הדפקנ ותוחתפתהש קויד־רתיב רמול ונא םילוכי וא ,ותורכז
ל ש טלחומה יוויצה ,הברדא .תכל תקיחרמ תוומה וא םחרה לא הבישה ןיא םלועל וז
.תורושה־ישנא לש ,היצאיצנרפידה תלוטנ ,וז הדמעב רבד לש ורקיעב ןומט אבצה

ינאהלתעדות תתיחפ
ה לגתמ איהש יפכ דיחיה תבוגת תא חתנמה ,רטורט דרפליו ריעמ וזל המוד הרעה
ה צובקה לא לייחה ןוגכ דיחי לש ותמשנ הפנתסהש העשמ .תדכולמה הצובקה ךותב
ח רואב שוחלמ דיחיה לע תננוגמה ,ינאה־תעדות תתחופ ךכל ליבקמב ירה ,תיאבצה
ף חד לע הבוגת איה דיחיה דצמ התואנה הבוגתה" .ץוחבמש הנכסב יעצמא־יתלב
ם יקיחרמ וז ךרדב יכ המוד .ישממה הדרחה אשוממ םירשימב אלו רדעה ןמ לבקתנש
א והש ךכ ידיל לייחה עיגמ וז ךרדב ."דחפה לש תקתשמה השגרהה תא דיחיה ןמ
ר שאמ רתוי םייסופיט־בא םילמסו םייומיד לש םיחנומב ינוציחה םלועה תא יח
י די לע רצונה ,הז יופכ בצמב—המלידה רמול אלש—ישוקה .םייביטקייבוא םיחנומב
י נא־תבוגת לעב דיחי חילצי הדימ וזיאב הלאשב ןומט ,המחלמה לש םוריחה־בצמ
- ימיב םגש תודוהל שי יכ ףא .תיאבצה הצובקה ייח לש םהיתועיבתל לגתסהל הקזח
ו ל רתונ תאז־לכב ,תוחפ־אל שיאה ןמ תעבותו התעפשה תא העיפשמ הצובקה םולש
ידניאה המשנה לש תורזומה היתוהימכ תא קפסל םוקמ רתוי הברה םייטרפה םייחב
ה מ ןה דיחיה ןמ תושירדהו ליאוה .אבצה תרגסמב ךכ רבדה ןיא םלועל .תילאודיב
, יאבצה ןונקתל םאתהב גהניש וילע הקזח .םידמב שיאה לע ףסונ לטנ שי ירה ,ןניהש
ם ולח ךותל גומנ תלבגומ תוריח לש הז ןורחא רויש םלואו .דיקפתב ונניאשכ וליפא
ל גתסהל רבודמה דיחיה לגוסמ םא .ברקה־הדשל רבעומ לייחהש העשמ יגלאטסונ
א יהש תיצוביק העדות התואמ וא הצובקה תמשנמ קלח השעיי אליממ ירה ,הצובקל
ל ש ויתויווח ןיא בוש הזה דחוימה הרקמב .תיתצובק םילמוג־תלועפל רובעי־לב יאנת
.הצובקה לש הז תא אלא ולש ישפנה ובצמ תא תופקשמ דיחיה
ב וט יוכיס ול שי ירה ,אבצל םנכנ דחוימב הזע הניא ולש ינאה־תבוגתש םדאהשכ
ש גדה תא ונא םימש ןאכ .תיאבצה הצובקה לש תיצוביקה העדותה ךותב עוקשל רתוי
ד יחיה־תעדות תא תיחפהל תלוכיה־יא .תיאבצה תוגיהנמב אלו תורושה־ישנאב
ל ייחה יכ ,ימצע־סרהל חרכהב האיבמ םוריח תותעב רובעי־לב יאנת אוה רבדהשכ
ס פתיהל חרכהב בייח ,יוכיס לש לצ ול ןיאש עדויו ,םיפידע םיניוע תוחוכ לומ דמועה
, היצזילנויצארה הז עגרב .ןותנ אוה וב דחוימה השקה בצמל סחיב היצזילנויצארל
ם יוולנה םישקומה לכ לע תימצע־הרקפהכו רותיווכ הומכ ,הלעמל םעטוהש יפכ
י נפמ דחוימב וז הדוקנ שיגדהל שי יכ יל המדנ .תאזה תישפנה המלידל םייניפאהו

וליפל םאתהב .דיחיה תוריח לש החנה ןאכ חינהל םייושע םיטסילאיצנטסיסקאהש
ל ע םדא לש ותדימעב קרו־ךא תאטבתמ ירסומה ונעבט לש היצקנופה" ,וז היפוס
ה רקמב ונולדח אופא עמתשי תוומה ןמו ,ול דגנתהל יושעש המ לכ דגנכ אוה־ונוצר
ומכש ...הדבועב הנומט הידגארטה לש תיתימאה תוימינפה .ילאודיבידניאהו דחוימה
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ת א ססיבו ןוצרמ ולש ותריחב תא םדא לש ירסומה ונופצמ רחב ,ריטרמה לצא םג

."ותיווה תוריח
ל ייחהש ינפמ ,הב רשא הכישמה־חוכ לכ םע ,וז החנה לבקל ינא השקתמ ימצעלשכ
. ריטרמה ןמ לידבהל ,הליחתכלמ הריחב לכ וינפל ןיא המ־יהיו ותדמע לע ןגהל ךירצה
־ ישנא יבגל תוריח לש השעמכ תוומה תריחב לע רובידה ולא תוביסמב יכ המוד
־ ןב לש ותטלחה הנניא הז הרקמב תוומה םע המלשהה .ידמל קפקופמ אוה תורושה
ה מורילפה ךותל תרזוח תוגפסיה איהש התייוול־תב לע ,תימצע־הרקפה אלא ןירוח
ם ייטוריא יאוול־ילילצ הנועט וז תנומסת ,תירובורואה היישנה םחר לש תיהמאה
’."ירובורוא תוירע־יוליג" לש ןבומב

ימצעה־רותיווה לש היצזילנויצארזר

ןגרואמה לוועה סכט

ת א "ריחמ לכב" יורקה קרפה ראתמ ןוטגנידלוא דרא׳ציר לש "הליהתל םיכרד״ב
 ינמרגה אבצה תומדקתה תא בכעל הדוקפ לביקש ,ילנה ןטיפקה לש יתמארדה קבאמה
ל נולוקל .תיזחה־וק לא עיגהל תירבה־ילעב לש תורבגתל קיפסיש ןמז־קרפ ךשמ
ך ירצ וילעש תיזחה־וק יכ הדבועה טלחהב הריהנ ומצעבו־ודובכב הדוקפה תא רסומה
ם א וב קיזחהל ןכתיי אל ךכיפלו ,"ךוחיגל דע םדאמ לדלודמ" הכלהל ןגהל ילנה
מעב קיזחהל ונילע" :רוריבב רמאנ הדוקפב םלואו .חוכב ופיקתהל ביואה טילחי
, ילנה ןטיפקה לש ותדוקפ תחתש םישנאל ."ןורחאה שיאה דע ,ריחמ לכב וניתוד
, "הבישהל ןיאש לרוגה תריזג״כ הז וצ רבתסמ ,הזה קפקופמה דובכב ופיז םתואש
 בצמה ."םלוכ תולרוג לש ,לרוג ותוא לש וחוכ־אב ,לנולוקה" ידיב םהל הרסמנש

י נב לש רוביגה םכלמ ,םדינואיל .ס״הנפל 480־ב יליפומרת־רבעמב ברקה תא ריכזמ
ועה םייסרפ תוחוכ חכונ רבעמה לע ןגמ ,ותדוקפ תחת שיא תואמ־שלשש ,הטראפס
ה טראפס םלואו—ברקב לופי יכ רומאל ול דגוה יפלדב שדקמה ןמו ,רפסמב וילע םיל

 תוירחא לש הריהזמה המגודכ ונינפל בצינ סדינואיל לש הרובגה־קבאמ .ותומב לצנית
ע בומ םוריח־בצמ לכב הנידמל רויע תויצ לש השרומה־וצ .המחלמ תומיב םיחרזאה

:יחצנה רטמאסקהב
Die hospes Spartae nos t’hic vidisse iacentes, 
Dum sanctis legibus nos observimur.

ו נתיאר ןאכ?? הטרפסב ,דדונ תמא)
.(ונישע שדקה־קחכ ,םילטמ•

ריכמה לייח לש איה הדוקפה תא לביקש רחאל ילנה ןטיפקה לש הנושארה ותבוגת

, "עושיו ןאפ" ,(ול "תשק") רבכמ אל יתמסריפש רמאמל םיארוקה תא תונפהל יתייה הצור ןאכ •
. The Overtone ,סנרול .ה .ד לש רצקה ורופיסל רשקב תוירע־יוליג לש ביטומה אבומ וב רשא
, סנרול .ה .ד לש תפסונ הריציב םג לילעב רכינ ימצעה־רותיווה ךילהת לש יטוריאה ועבט
."תוומה־תניפס" רישה
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ל כ תא תושעל שגינ אוה דימו ,עידצמ אוה .תוינפ־תרסח ,הוולש הרוצ וזיאב הדוקפב
, וז הנויאג הטלחה דגנ אוה םמוקתמ ותעדב ךלמנ אוהשכ קר .הדוקפה יולימל שורדה
ו תבוגת .םדא־ינב רפסמ לש םהייחב םירומא םירבדהש הדבועה ןמ ירמגל תמלעתמה
־ תרכה רבדב ונלש החנהה תא תמלוה הדוקפה לע ילנה ןטיפקה לש תיביטקניטסניאה
ו נינפל שי" :רמוא אוהשכ וינפלש המלידה תא ספות אוה ןכמ־רחאל .תתחפומ ינא
ת א ונתנש הלאש הצור יתייהו ,החירסמו תזבונמ הכאלמ ,תנברוחמו תזבונמ הכאלמ
א ל .ןאכ םניא םה לבא .םהלש תורוראה תודוקפה תא םמצעב ןאכ ואלמי הדוקפה
ן וידה דוסי לע ונעגה הילאש תיגולוכיספה הראהל ףפוחב ."לזאזעל ,תעדה לע לבקתמ
ך ישמהל איה תחאה .הבוגתל םיכרד יתש חפב דוכלה לייחה ינפל התע שי ,הכ דע
ה ב האור אוה וירמב רשא ,הלועפה־תריזמ קלתסהלו ינויגהה היוצימל דע ותדירמב
ל ע וליפא התלע אל םהיתודמע תשיטנ לע הבשחמה״ו ליאוה ,םלואו .לוועה איש תא
ש יבה בצמה לש היצזילנויצאר אוה רתונש דיחיה הסונמה ביתנ ירה ,"םלועמ םתעד

י פכ ,הז הרקמב היצזילנויצארה .תירוביג־טעמכ ןיע־תיארמב nolens volens ותלבקו
ת רשרשה־תבוגתל הנכה איהש ,תתחפומ ינא־תעדות לע תדמלמ ,הלעמל וניארהש
ת עגמ הפוסו יצוביקה עדומ־אלה לש רתויו רתוי םיקומע םידברב תלגלגתמה תישפנה
לפתמ אוהשכ ינשה הלועפה־ביתנב ךלוה ילנה ןטיפקה .תיהמאה המורילפה רעש דע
. הנושארו־שארב ,םהיפלכ םיארחא ונא .ונילע םיכמוס תיבב םישנאה לבא" :רמואו ףס
ז יבנהל־לולצ שארב התוא תושעלו .התושעל םיכירצ ונאו ,הכאלמה תא ונילע ונלביק

״? יתוא ןיבמ .ירמגל
, הניש לש תוקד המכ ףוטחל ץמאמ ילנה ןטיפקה השוע ץקה־תעש תברקתמש םע
 הקחדהה לש תשקה לכ תלעפומ הז םיוסמ עגרב .םנמנתהל לוכי אוה ןיא לבא
א וה .ותשא לע בשוח אוהש םע תוינימ תומינ תוולתמ ילנה לש ויטויסל .תישפנה
ת פתושה ןמ הזופרומאטימה ."יתודידיה ,דמחנה הפוג ...ויפ לא ץחלנה היפ״ב שח
־ אלכ ומצע האור אוה רבכ .הבר תוריהמב תלהנתמ הלודגה םאה יומיד לא תינימה
. "תקשחנו הרעו הפיו הריעצ" תראשנ איה לבא ,"ביקרמו תמ קמ לש שוג" ,שי

ך א—יחצנה היפיב הלודגה םאה לש םופיטה־באל רתוי בוט רואית ןכתיי םא קפס
ה נומת וינפל הלעמ ילנה .ינומלאה סולא׳פה־אשונ תא דוכלל תיחצנה התורעב םג

ד וע הנרובעת םינשה" :ליג־ילב־תב תראשנה תיסופיטה־בא השאה לש וז תנרוק
."הפ־לכב ועבתי הייחו הרשבו ,תקשחנו הריעצ היהת ןיידע איהו דועו
י ומידה רתויו רתוי רקדזמ ,ילנה ןטיפקה לש ותמשנב ינאה־תוהז ןדבא ךשמנש םע

ם ירבד ילגה ספות ישונאה עדומ־אלה לש רתויב םיכומנה םידברב .הלודגה םאה לש

. ..ןייתפ הזיא ,ריעצ רוחב הזיא ,הב הצרי רחא והשימ" :התויהב המיהדמה הרוצב
־ יתלב תראשנ "רחא והשימ" ותוא לש תוהזה ."הנמלאו הרק דוע היהת אל התטימו

ך ישממה ,ההוזמ־אלה םולא׳פה־אשונ תא למסמ רזה ןכש ילנה לש ושפנב תרדגומ
־ ךרואל התונמלאב דומעל הלוכי הניא ,הלודגה םאה ,איהש םושמ ,תילא׳פה הלוליהב
 חימצת בושש הפוס בוהאה שיאה עלבנ הכותלש תיהמאה המורילפה ךכ הנה .םימי

.תושדחתהו הדיל לש ץק־ןיא תרשרשב םייח
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תיסאלקה היסומלרדנאה סכט

ם ג ומכ "שלשו־םיעשתה תנש" וגוה רוטקיו לש ורפסב "המחלמ ירוסיי" קרפב
ם לוג םע תילרוגה ותשיגפב דיחיה לש וקבאמ תא רפוסה ראתמ וירחאלש םיקרפב
ל ש "הנורחאה הלמה" םיתפרצה יפב יורקש המ תרגסמה ןיא ילוא םג םא .המחלמה
, ילטנמונומ רמול אלש ,םייק־רב הז לש ומושיר תאז־לכב ,יתורפס ןקויד־רויצ
ן ואשבו םיידי־בחר ברק־הדשב ןאכ ןינע ונל ןיא .טעמ ןשוימה הזה עקרה לע וליפא
ן בומ אולמב תיסאלק איה וגוה רוטקיו לש הלועפה־תריז .עולק־יקיחרמ םיחתות
־ תורחת ןימב ,הכרעמ־תיינא לש הנופיס לע הז לומ הז םידמוע םיביריה ינש .הלמה
ם יהו ליאוה ."רומיילק" הטברוקה ןופיס לע ויתורסוממ קתינ דחא חתות .םיריבא
ה תיה המשאה" .הניפסה תולטלט םע הנאו־הנא ארפ לגלגתהל חתותה לחה רעוס היה
ב וש הרהמ־דע ."קותירה תלשלש לש גרובה תא ףיגהל דיפקה אלש ישארה־ןחתותב
. וכרד לע רשא לכב תומש השע קנעה חתותהו בצמה לע טלתשהל היה רשפא־יא
. "הנושארה המולהמב ןופיסה ישנאמ העברא ץחמ ...הלטלטב המידק לטוה״ש ןויכ
קל ,ןופיסה לא ,תאזה הלקתה תמשאב תאשל היה דיתעש ,ןחתותה ץפק וז הדוקנב
ל ש וקבאמ ,םיליפנ־תודדומתה ,רזומ קבאמ לחה" .םישוחה־םוטא םלוגה לע רגת אור
ת ומיעב ."הנוכמל םדאה ןיב ברקה־וד ,הנובתל רמוחה ןיב ברקה !ןחתותה םע חתותה
ל לכ וניא חצמ־שוחנ לבנ ותואב הלגתמה רויעה חוכה יכ ןחתותה ספות הז רזומ
. םייניע ול שי יכ היה הארנ הזה ןורויעה" .ןימאהל הטונ היהש לככ שגר־םוטא
ש וגב המרע שי יכ חינהל היה רשפא .שיאב תננובתמ תצלפמה וליאכ היה המוד
ת ועונתל שעוגה םיה ןיב יאשח םכסה שי וליאכ היה המוד ,ןכ לע רתי ."אוהה
ך ותמ םירקובמ םיינוציחה םינמיסהש המכ לכ ,הזה םלועה ןמ אל ומכ ויהש ,חתותה
ן חתותה חילצה המעז תא סרהה־תמח התליכשמ .עדומ־אלה לש תוקומעה תובכשה
."חצינ םדאה .רמגנ" .השוחנה־םלוג תא ריבדהלו חתותה תא ליפהל ףוס־ףוס
י אול־ןס בלצ תא םידנועו ,ולש הרובגה־השעמ דעב תונייטצה־תוא לבקמ רוביגה
ת אז םע .ודובכל םקשנ תא םילגדמ יצה־ילייחו ,םיעירמ תווצה־ישנא .ונרטקמל
ט עמכ ,הווצמ הטברוקה דקפמש םע ףוסה םצע דע רורשל הפיסומ ןדבאה תריווא
א צוי ,ליגרה רדגמ ךכ־לכ תאצוי הרוצב ןייטצהש רחאל ,ןחתותהש ,המישנ התואב
. המוהת הלוכ הניפסה תא דירוהל התיה הלולעש ,תגלפומה ותונלשר לע גרוהל
ך רוע ןהוכה ,טעמכ םייח־תרסח ,הבובנ תוזחפ ןימב הדיקפת תא האלממ םירויה־תתיכ
ם ירטפנ ךכ .ןופיסה ןמ תכלשומ הפוגהו ,תעדה־קוחיר לש הדימ התואב טעמכ סכט
ת יטלחה ,תיצוביקה המשאה לכ תא תיסכט הרוצב וסימעה וילעש ,לזאזעל־ריעשה ןמ
.היישנה תריפסל ,םיה־תולוצמל ותכלשה ידי לע ,תיפוסו

א רוקה לע ותעפשה ןיא ,תולפת לש הז םויס ,תוערואמב הז יופצ־יתלב הנפמ
י גולוכיספה זמרה ןמתסמ קרפה תליחתב דוע ,רבד לש ותימאל .רקיע־לכ העיתפמ
ן חתותה לש ותולשרתהש הדבועה ונל תרווחתמש רחאל דימ .אבו־שמשממה ןודבאל
ןזיה וז תופפורתה יכ חינהל ונילע דימ ,הארונ תפות התוא הללוח ודיקפת יולימכ
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, תיתמחלמ המישמב התיה "רומיילק" הטבר^קהו ליאוה .תתחפומ ינא־תעדותמ האצות
ה דבועה .הלועפל־רשכ בצמב היה ןחתותה דקפוה וילעש חתותהש רעשל שי ירה
א לש ,תיניצר הדימב עפשוה רבודמ ובש ןחתותהש הרואכל תזמרמ היה ךכ אלש
ל ש רתויב םיכומנה םידברה ןמ ולעו ואגש םיימוהת םינכת ידי־לע ,אמטנ רמול
ך כל םירורב םינמיס שי .ולש ינאה־ירוציב תא רגמל וחילצהו ושפנב עדומ־אלה
ם ימדוקה םיקרפה דחאב .הכרעמל סנכיהל ,דתיה תננוכתמ "רומיילק" הטברוקהש
ד בכה לפרעה יכ ונל רמאנ ."הניפסל הל היה ןמוזמ אלפומ והשמ״ש םיארוק ונא
ת אז דבלמ .הניפסה לש תויאשחה היתועונתל טלחהב היה חונ םוניקואה לע דריש
ם שור התשע ךכו בטיה ויה םיווסומ היחתות לבא ,דבכ שומיה תלעב הטברוקה התיה
ה יה ןחתותהש ,השעמל ,ןוחטבב חינהל רשפא ןכל .םולש־תרחוש רחוס־תניפס לש
ף תתשי דאמ בורקבש ןימאהל דוסיה אולמ ול היה םתסה־ןמו ,הגאדו חתימב יורש
־ בר לש םיאבה וירבד ךותמ ףוסבל תרשאתמ ןחתותה לש וז ובל־תאובנ .הלועפב
ו ז .לודגה ןרותה לע ןבלה לגדה תא ופינה ...ךלמה יחלמ" :ארוקו קעוזה ,לבוחה

."שמשה תחירז תא הארנ הנורחא םעפ
ך כ ךותמו ,הרומח תוחיתמב היה יורש ןחתותהש םידיעמ םינמיסה לכ וליאכ המוד
ל ש התופפורתה םושמ הז ירה הכלהכ תלשלשה תא דימצה אל םאו ,תופייעב
, תיללכ תושגרתה םג ילואו ,הכובמ םג ומכ תופייע" יכ ןעוט דיורפ .ינאה־תרכה
ת קפסמ בל־תמיש שדקות אלש רשפא ךכמ האצותכו ,בלה־תמושת תא תוגיפמ
ך כיפל ."קיודמ־יתלב עוציבלו תוערפהל דאמ יופצ היהי זא .קרפה לעש השעמל
ה מורילפה יפלכ הקחדה ויתובקעבו ימצע־רותיו לש בצמ היהש חינהל ונילע
.בהאמה־ןבה תא טולקל התפנה םיה לש ומחרכ ןאכ תלמוסמה ,תיהמאה
ת צלפמה לש םידירחמה םידממה תא הלודגה םאה לש סופיטה־בא הלגמ הז רופיסב
— הטברוקה לש םירועפה היעצפ תא וקשינ םייקנעה הילג״ רשא ,תירובורואה
ל ש תוצחומה תומולהמב םג הלגתמ תצלפמה לש המעז־תמח ."הנכס תואלמ תוקישנ

ם אה ,איה םתואש םילגה ידי־לע תוכרדומ ויתועונתש ,ויתובוצרח ורתוהש חתותה
ב רקה־וד ,רתוי תבכרומ תוסחיתה־תכרעמב .הניפסה תועלצ דגנכ החיטמ ,הארונה
ם אה לש םופיטה־בא םע םולא׳פה־אשונ לש חיש־וד אופא אוה חתותל ןחתותה ןיב
ה קחדהה תא "הררחיש" ודיקפת יולימב ותולשרתה .הרורב איה האצותה .הלודגה
ך ותל עלבייו ףרטייש ךכ ידיל רבדה איבי חרכהבו ,היתוגרדמ לכל תיכיספה
ם יקוחה תא רפהש ןחתותה בייח ,רוביצה יכרצל ,תאז םע .היישנה־םחר לש המזאלפה
. ושינעהל היהי רשפאש ידכ ,ותונלשר לע תוירחאב תאשל וירבח ןוחטבל םיעגונה
 ...הנכסב תאזה הינאה תא הדימעה תולשרתה" :םשאנה לע ןיד־רזג םיאיצומ ךכו
ם יה .תדקפנ הניא ךא תאבחתמ הפוסה ...ביואה תארקל תאצל ושוריפ םיב תויהל
ה נקת ןיא .ביואה חכונ תעצובמה הריבע לכ לש השנע אוה תוומ .בראמ אוה ולוכ
ת יאבצ ןושלב ,והז ."תונלשר לע שנוע ,בל־ץמוא לע לומג תתל שי .הריבע םושל

י ניעל גרוהל ןחתותה לש ותאצוה תאו תוומה־טפשמ תא קידצמה ןידה־רזג ,הרצק

. .וירבח
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דרוסבא דע

תליהתה־איש לש סכטה

ר ומגה םעטה־רסוחל תפומל־המגוד אוה ,"ן םדא ,תייה ןכיה" ,לב ךירנייה לש ורפס

ל ב ערוק בל־יוליגב .המחלמה דסומ תומדב ונרוד לחב ותואש ןגרואמ חבט ותואב
ט ויסכ ףחיר םלועמו זאמ רשא דסומ ותוא לש וינפ לעמ השודקה תכסמ תא
ם ידקפמ ,דחאכ לכה .ללכ םירוביג דוע ןיא לב לש ויפדב .ולוכ ישונאה ןימה לע

ד רוסבא לש וז תלוברעמב ,םעטה־תרסח תאזה תדוכלמב םידכלנ ,תורושה־ישנאכ
ם ידיקפתה הלא ויה וליאכ םיכחוגמה ןהיקוסיעב תוקסוע "תולעופה תושפנה" .טלחומ

ו יתוריצימ תחאל לב ארק עודמ אלפיי אל .הלעמב־םינושארה ,רתויב םייניצרה
ת יגארטה תומדב םלוגמ וניא ימוקה דוסיה ."ןויקומ לש וייודיו" םשב תוירקיעה
ן גוהמהו רדוסמה חרזאל רשפאמה ,םמצע םייחבש ךרפומב ,םצעב ,אלא ןויקומה לש
ת וקתשומה ,לבסה־תוקעז חכונ וינזא תא םוטאלו ויניע תא םוצעל ,ובל תא תושקהל
.שגרה־תמוטא תישונאה הרבחה לש תינשערה תוביבנה ידי־לע

ב צמב קרג ר״ד טננטיול־רבואב םישגופ ונא ״1 םדא ,תייה ןכיה״ לש יששה קרפב
ב טיה .לושליש לש הרומח הפקתה זוחא אוהשכ רוב לעמ ףופש אוה .רתויב ךיבמ
א וה .ולש טנמיגרה תא וידיל לוטיל ול ארוק וילע הנוממהש הדבועה ול הריהנ

ן יא ,ההא ךא ,ודיקפת לא ותוא קיעזמה ןיצקה לש תופרוטמה ויתוקעז תא עמוש
ה צווכתנ וילגר לע םוקל הסינ רשאכ" .וידיל דוקיפה תא לוטילו םוקל ותורשפאב
ת א סיפהל וינפב דומעל ןיאש רצי ופקתש ךכ ידכ דע רסימה באפה תמחמ ונטב
ל וכי וניא קרג טננטיולה .רומג קותיש לש בצמל דימ ארוקה תא סינכמ לב ."ויעמ
ם וש ותעדב הלע אל" ,ןכ לע רתי .וילייח לע דוקיפה תא לוטיל לוכי וניאו זוזל
ל כ לע םיפפועתמ םירודכ ויהש ףא ,תאזה המחלמל אוהש רשק הזיא ול שיש רבד
ל ש ינאה־תעדות התחפ ןדבאו ןוחרס ,האוצ לש תאזה תיללכה הריוואב ."ויביבס
ת לוברעמה ךותל רתויו רתוי ףחסנ אוהש םע .שממ רעזימל־דע םולהה טננטיולה
ה לודגה םאה לש סופיטה־בא םע יפוסה תומיעה תא אוה יח ,תימצע־הרקפה לש
ה נכסה תא סופתל ותלכיב שי ןיידע .רשפאה רדגבש רתויב תכרפומה הרוצב
ל ודג היה וסרכב באכה" .הזל סחיב עבצא ףוקנל ירמגל ונממ רצבנ לבא ,ובצמבש
, תחופ וניאש הזה באכה לע בשח אוהו ,יתצלפמ ,רתוי בושח ,רתוי בורק ,רתוי

."ןוהמתב ותוא הפיחש
י נאה םע הרומח תושגנתהל קיפסמ זמר איה ויעמ־ייבב לושמל קרג לש ותלכי־יא
ת ועט וז היהת ,ןיעה־תיארמל דוגינב ,ןבש הרהבה הכירצ וז הדוקנ .ולש ןוילעה
ם דאה תוחתפתהב .ילאנא ןועביק לש היעב ונינפל ןאפש הנקסמה תא קיסהל הרומג
ד ליה־םאה סחי .א .ז ,סוריאה ןורקע טלש וב ירוקמה בלשה אוה ילארואה בלשה
ם יכרצבו םידיקפתב טולשל וילעש דליה דמול רשאכ .ירטינואו ירובורוא אוהש
־ חוללו רדסל סחיב הרבחה לש היתושירד תא אלמל שרדנ אוהש ,ולש םיינפוגה
תלוכיה־יא .יישנה םוריאה־ןורקע תא ירבגה סוגולה־ןורקע רימה רבכ ,םינמזה
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. תינהמאה הריפסה תא בוזעל ץפח דליה ןיאש תזמרמ הזה ינהבאה רדסל ענכיהל
ח וככ ול רייטצמה רבד דגנ תיעבט הבוגת איה ןומיא לבקל דליה לש ותודגנתה
ם עפ וז רשא "ינא" הווהמ היצאיצנרפידה־לוטנ דליה .יעבט־יתלב ךכ ךותמו ,ינוציח
ם שב הזה בוטיקל ארוק ןמיונ ךירא .ןוילע ינא ינפב דמוע אוה ותייווהב הנושאר

."ינהבאה רבשמה"
ם ע םילשהל בוריסכ הומכ ויעמ־ינבב טולשל ותלכי־יא קרג טננטיולה לש הרקמב
ן כל .ינהבאה רדסה תא החוד אוהש דיעמ ודצמ הז רבדו ,ירבגה םוגולה־ןורקע
, וז הדוקנ שיגדהל ינוצר .תילאנא־םורט איה ולש הרצה יכ החטיבב חינהל לכונ

־ רותיווה ךילהתש ונתחנה תא החיכומ איה .ונלש חותינב תירקיע איהש ינפמ
ם ע רמולכ ,תיהמאה הריפסה םע תוכבתסה לע דיעמ תימצעה־הרקפהה וא ימצעה
.הלודגה םאה לש םופיטה־בא
ל לכל עיגמ אוה ירמגל הנוש רשקהב רשא ,גנוי .ג .ק לצא יתאצמ וז החנהל רושיא
 המימתה החנהה" :גנוי רמוא ,םיהולאל סחיב העדותה לע ורבדב .המוד הנקסמ
־ רחאלש האוש־הרה םודק־טפשמ הב תוארל שי הרכה־לעב רוצי אוה םלועה ארובש
 גנוי ןעוט םירבדה ךשמהב ."רתויב םימיהדמה ןויגהה יתוויעל םוקמ ןתנ ןכמ
 אוה םדאה ,השעמל .העדותל ותפיאשב הנומט םיהולאה לע םדאה לש ותונוילעש
ף וסבל .םדאה לש עדומ־אלה תריפס אוה םיהולאה רשא דועב ,םיהולאה לש ותעדוה
ג ווזמ הוהי" .תוהלאה לש התוהמב העובטה תיטסימאגילופ הייטנ לע גנוי עיבצמ
ו תוער איהש (חור) תיישנ המיונפ ול שי לבא ,ותייער לארשי םע ןידכו־תדכ
ה לכה רמולכ ,(חור) תיישנה המיונפה ןמ רבעמה ."םדקמו־זאמ קחשמל תימיטניאה
־ תעדות לש התתיחפב ךורכה ךילהת אוה ,לארשי רמולכ ,ףוגב־הלכה לא ,תינחורה

.ףוגה רובעב תשטינ חורהש הדימב ,ינאה
י לאנא סוריס ןיעמ השעמל איה ויתושרפה לע טולשל קרג טננטיילה לש ותלכי־יא
ם לואו .ינהבאה םוגולה־ןורקע לש השקונה רדסל ענכיהל ןאכ ןאממ דיחיה .ךפוהמב
ת וחפ־אל האחמ איהש ,ולש האוצה תשרפה תא קיספהל לוכי דיחיה ןיא הז הרקמב
ת יארנ םירקמה ינשב .ירבגה רדסה ןורקע לש ותייחדל יוטיב איה ןכ לעו ,ךכמ
 סחיב קפסל םוקמ ריאשמ וניא לב ךירנייה ,ןכא .תיהמאה הריפסל הקיזה לילעב
ר וב ךותל לפונ ביבס־ביבס ןברוח םיערוזה םיזגפה דחא .וז הצרחנ תוחתפתהל
־ יבואכמכ טננטיילה תוועתמ ובש םוקממ רפסמ תועיספ ךלהמ ,רגינ לבז אלוממה
ם עטו ותוא חירה אוה .הזה ליעגמה לזונב ולוכ־לכ ותוא הוירו וילע ךתינ לג" .ונטב
ט ננטיילה םעפ היהש ףופשה רבועה ."רתוי דוע ורבג ויתוקעזו ויתפש לע ומעט תא
ת ילמס עבומ הז רבד .יסופיטה־בא םחרה לש המזאלפה ךותל לילכ התע עלבנ קרג
ע וצפה שיאה ףוס־ףוס רבקנ םכותבש ,רפעהו יחסה ,רגינה לבזה ,תוסירהה ידי־לע

.תוומ־יעצפ

י טנבלר יתמחלמ ביטומכ ימצעה־רותיווה לש הלוליהב ןודל יתעדב הלע רשאכ
עיפוהל תולוכי תומיוסמ תורזוח תועפותש הליחתכלמ יל רבתסנ ,תינרדומה תורפסב
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 ־הרקפהה וא ימצעה־רותיווהש הדבועה .הז גוסמ יגולוכיספ בצמ רצונש תמיא־לכ
 בצממ רידת םיעבונ ,תישפנ הקחדה לש הז סופיטל תופילח יתארקש ומכ ,תימצעה
 םאה לש סופיטה־באל הקיז לע םג העיבצמ וז הדבוע ,תתחפומ ינא־תעדות לש
 וכלהתה תפוקתב רשא םדא ןיאש רבתסמ יכ עובקל רשפא תיעדמ תונקיידב .הלודגה
 דמול םיליגרה םייחה ךלהמב םלוא .הז גוסמ תנומסת ותוא הדקפ אל תומדא־ילע
 חילצמו תירובורואה םאה לש הפיקתה התזיחאמ ררחתשהל ,רבד לש ופוסב ,ינאה
 עיפוהל דיחיה יושע םירקמ המכב .ינהבאה רדסה לש סוגולה תריפסל תולעתהל
 הלאכ םג שי .ךכל הבורקה ינא־תעדות וזיא תגשומ םירחא םירקמב ,רוביג־ינאכ
 ־ילבח תא םהייח־ימי לכ םהמע רורגל םיבייח וללה ;םיחתפתמ םניא םלועלש
.םהלש הזה־םלוע ייחל רבעמ וליפא ךכב םיכישממ םה םיקרפלו ,םהלש רובטה
 לעב ןחבמ תויהל אלש לוכי וניא ,הלא םיפדב וילע ונדמעש יפכ ,המחלמ לש עקר
 םייטרפה ויניינעב ול ודמעש םינחב םתוא לכל חינהל בייח דיחיה .םיישפנ םידממ
 תעמשמה ,םצעב .םיכסהל אל וא םיכסהל יושע אוה ןהמעש ,הובגמ תוערכה לבקלו

 עיגמ תיגולוכיספ הניחבמ .םייטרפה תועדהו םילוקישה לכ תא העירכמ תיאבצה
 ךרד־לע הדוקפ עצבל לייחה תא םינמאמש םע ינאה לש ותבוגת תתחפה ידכ רבדה
 אוהש גוס הזיאמ הקיז אוה ףתושמה הנכמה ,םינפ־לכ־לע .תיטמוטואה תונעיהה
 תוינוציחה תוביסמב ולוכ־לכ ןומט הנושה דצה .הקיחדמ דימת איהש ,תיהמאה הריפסל

.םינוש םיבצמ םיללוחמש
 הכאלמה" דגנ תילולימ החומ ןוטגנידלוא לש "הליהתל םיכרד״ב ילנה ןטיפקה
 ךא ,תומל וילעש הדבועה ול הריהנ .עיגמ אוה ןאכ דע ,עצבל וילעש "החירסמה
 ראשנ היה אלש קפס ןיא ,ביגהל ותורשפאב היה וליא םג ,עישוהמ ודי הרצק
 .דעומה אובב ותוא ץחומ היה ולש ינמקנה יצוביקה עדומ־אלהש םושמ טושפ ,םייחב
 לש ןחתותה ."תיבב םישנאה" לש תויפיצל םאתהב ,רבגכ תומל רחוב אוה ךכיפל
 המושיר .תיסאלק המלשה ךותמ ולרוג תא לבקמ אוה .ללכ החומ וניא וגוה רוטקיו

 לש סכטב עיתפמב וילע אב ןידה־רזגש םושמ הקווד רבגומ ארוקה לע וז הבוגת לש
r eductio ad ראתמ ,לב ךירנייה לצא ורואיתכ ,קרג טננטיילה .תנגרואמ היסומלרדנא

absurdum. ־ינבב טולשל ותלכיב ןיאש ,בבימ קונית אלא רבג ונינפל ןיא בוש 
 הייחמהו הלכמה תלוברעמה ךותל ףחסיי םרטב ,רגינ לבז לש לג ףצומ ופוסו ויעמ
 ןוויכב וילע תולעתההו תוומה לש המוארטה ןכ יכ הנה .תיהמאה המזאלפה לש
 תושבול ןהו ,תימסוקה היווהה לש "העונתו־דתי" תניחבב ןה תשדוחמ הדיל לש
.ימצעה־רותיווה יחנומב ןאכ הנודנש הקחדהה לש סכטה תרגסמב תדחוימ תועמשמ
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ע שוהי .ב .א שבכ ,(1963 /׳ןקזה תומ״) דחא םירופיס ץבוק קר התע דע איצוהש ףא
ם יקפא ,שדח םלוע ויארוק ינפל חתפ אוה .הריעצה תרופיסב ומוקמ תא הרעסב
ל ש המשאה־תושגרו הרובגה־ישעמ לע םייתרגישה םירופיסה ןמ האלנש ימ .םישדח
ו ירופיס יארוק .ישונא םויק לש דוסי־תויווהל רתחש ,רזומה ומלועל ספתנ ירואו יזוע
" דגנו דעב" לש תוימתס תוחסונ המכב ותריצי תא ךירעהלו ראתל ולכי אל םהירקבמו

. טפשמ םאיצוה ינפל ישונא םויק לש םישרש לא תדרל םהילע היה אלא ,יתרבח
ו שחרתה וירופיס .בכרומ ישונא ןכות ןתוא אלימו תולודג תוילמס תוינבת הנב אוה
ו שממתנ ולעהש תויווחה ךא ."ןמז־אל־ןמז״בו "ץרא־אל־ץרא״ב ,יאליטרע םלועב
ן ונגסל עיגהו אקפק ירופיסו ןונגע לש "םישעמה־רפס״מ אצי אוה .(ללכ־ךרדב)
ם יבצעמ םהשכ ,היבוברעב ותריציב ושמיש תוירילו הקסטורג .ומצע לשמ "םלוע״ו

."ונרוד ירוביג" לש תוינאפה תומיאה תאו תוומה יפוסיכ תא
ן ויכמ .םתשלוח תא םג ונאצמ םינושארה םירופיסה לש םתלוגס תא ונאצמש םוקמ
ם ינותנ וללה ויה ,תוגספ־ריוואב שחרתה לכהו המונצ התיה תישממה תושיהש
ת ומ") תוטושפ תוירוגילא אלא ויה אל םג םיתעלו ,"םייטסירוגילא" םישוריפל
ם ייאליטרע םיכלהמה םיאפר־תוחורכ םמלועב וכלהתה םירופיסה ירוביג .("ןקזה
ם יתעלו ?ולא תומצע הנייחתה :םיתעל לאש ארוקה .ןמזו םוקמ לש םישובל אלב
ן מ .תישונאה ןתונמיהמ דצמ רסחב תוקולה ןוימד לש תוינבתכ םירופיסה וארנ
י לאיר םלוע לש ינושלה רואתה—תיתורפסה הריציה תא םיביכרמה םינושה םימרוגה
ע נכשמה תואיצמ־יומד םלוע םיקהל ינושלה ןויסנה ,הז םלועל תללוכ תועמשמ ןתמו

ל ש תכרעמ ידי־לע םלועה לש יתוכאלמה יתונמאה ןוגראהו ,ותוינויחב ארוקה תא
־ ירטמיסהו תללוכה תועמשמה ,"ןקזה תומ" ,ןושארה ךרכב הרבג—תוירטמיסו תורזח
ת ילסרבינואה היווחה .תואיצמה לא הירשקב תענכשמה הילאירה לע תיתונמאה היצז
, תוגספל ונילע םנמא .הכרצ־לכ הענכיש אל איה ךא ;הענכיש עשוהי לש ותריציב
.המישנל ריווא תצקל ונאמצ ונעגהשמ ךא

ב
ת ויצרופורפה יוניש .הלא םימרוג ןיב םיסחיה ונתשה "תורעיה לומ" תוליבונה רפסב
ן יא בוש :ינוציח אוה םהמ דחא .םינוש תורוקמ ול שי םיגושה תודוסיה ןיב
ר צק ,ךורא רופיסל ןאכ הנווכה ."תוליבונ" ץבוק אלא םירצק םירופיס לש ץבוק הז
רצקה רופיסה לש םיעודיה םיללכה .רצקה רופיסה ןמ ךוראו ןמורה ןמ ותעיריב

.׳מע ז 1968 ,דחואמה ץוביקה ;(םירופיס) תורעיה לומ :עשוהי .ב .א •
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ם ילח םדוע—תחא הלילע ,דחא בצמ ,דחא רוביג—סדנרב סויתמ ידי־לע וחסנתנש
ע קרהו ,רתוי תובכרומ תוקמנהה ,הטשפתה םירבדה תעירי ךא ;הז רופיס גוס לע

א והשמ .ישממה דוסיה תא הריבגמ המצע וז תובחרתה .רתוי בושח םוקמ ספות
ת ולודג תומיכסב קר קפתסהל לוכי רפסמה ןיא בוש ,רתוי הלודג העירי לטונ
ו תיינפב יונישה יולת רקיעב לבא .םדו רשב ןתוא אלמל וילע אלא תועמשמ־תוברו

ס חיתמו תומוקמ רתאמ אוהשכ ,שממ תואיצמל ולא תוליבונב עשוהי .ב .א לש
־ ץרא ינב אלא "ץרא־אל־ץרא" ינב םניא בוש וירוביג .(ןמזה ןמ בושח םוקמהו) ןמזל
ל ש ישממ קלח ושענ ,הקירפאו ביבא־לת ,םילשורי ,תמייקה־ןרקה תורעי :לארשי
ת וינבת לש ירקמ עקר קר שמשמ וניא םוקמה ,ןכ לע רתי .תירופיסה היווהה
ת ורעיב יולת "תורעיה לומ" רופיסה .היווהה לש ליעפ קלח השענ אלא ןוימדה
ד וגינב היולתה ,"ךורא ברש םוי" רופיסה לש ותועמשמב ןידה אוה ."תמייקה ןרקה"
 וירבא לכב רושקה ,"דליו םימי השולש״בו ,ןבל םדאו—רוחש םדא ,לארשי—הקירפא
ת ודדומתה לע רותיו םושמ הז ץבוקב ןיא ,רחא דצמ .תימלשוריה היווהל וידיג לכבו
ת ורתוחה הפונת־תוברו תובכרומ תולילע הנוב איה םגו ,תולודגה תושיה תויעב םע
ו שממתנש דוסיה־תויווח ןיב הזיתניסל ןאכ ףאש רפסמהש הארנ .תולודג תויועמשמל
ת ולבקמ ןה הכותבשו תוחמוצ ולא תויווח ןהמש תושיה ןיבל םילודג םילמסב
ת ומ״בש רמול רשפא ,תויתורפסה תולוכסאה ןושל תא טוקנל םא .ןתועמשמ תא
ב חרמכ קרו־ךא ספתנ םלועה .תינוציק תיטסינויסרפסקא השיגל עשוהי הטנ "ןקזה
 הנתמתנ תונורחאה תוריציב .המצע תא אטבל ידכ הירמח תא שפנה תבאוש ונממש
.ומצעל אוהשכ םג םייק םלועהו תיטסינויסרפסקאה השיגה
ך ישממ םירמחה תרירבבו עקרה בוציעב לודגה שודיחה תורמלש קפס ןיא ,םוקמ־לכמ
ו יתוריציל םייניפאה תולילעו םיביטומ ,םיאשונב תונורחאה תוריציב םג עשוהי

ל ע רתוי הפי תורבתסמ תונושארה תוריציהש יל הארנ ,ןכ לע רתי .תונושארה
.ךפיהלו תונורחאה עקר
ת ינייפא ,ברקתמה ןוסאל היפיצה תלילעב שבגתמה ,תוומל תינתאנהה היפיצה אשונ
ה וולמ תוריציה שלשב ."תורעיה לומ״לו "ריתי לש ברעה־עסמ״ל ,"םיה תואג״ל

; ץקה תא םיברקמה םינטקה םיטרפה רואיתמ תיעמשמ־וד האנה היפיצה תיווח
, תואנק ןודא ,קוחה) המותסו המודק היווה וזיאל הרזומ הקיז םג תמייק ןתשלשב
ה אושה תא םדאה לע םיאיבמה םיקוחה תא תקקוחמה ,(שוטנה רפכהו בלצה־עסמ
ד קפמה" ירוגילאה רופיסל םג "תורעיה לומ" הליבונה הבורק ,רחא דצמ .תיחרכהה
ת ויתרבחו תוימואל תויעב לע םילודג םילמס תועצמאב זמרל הסנמה ,"ןורחאה
ר ופיסל החורב הבורק "ררושמ לש תכשמנו תכלוה הקיתש" הליבונה .תוילאוטקא
ת ייעב .("רוסיפורפה לש ודוס" ,ולש וידארה־תיכסתל םג ילואו) "םויסה" רצקה
ן אכ ולעוהו ורזח ,"םויסה״ב תועיפומה ,"ויללצ" םע םדא לש ותשיגפ ןכו ,תורקעה
ה יפיצה תיווחב הבורק "ותבו ותשא ,ושואיי ,ךורא ברש םוי" הליבונח .השדח הרוצב
ה תנותח״ל םינואה־תרסח האנקהו היצנטופמיאה תיווחבו "םיה תואג״ל תוומל תיאדווה
השולש" רופיסה לש ןושאר קרפ ןיעמ קפס אלל אוה ןורחאה הז וליאו ."הילג לש
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ו תבוהאל בהואה לש יעמשמה־רד וסחי תא עשוהי הלעה םירופיסה ינשב ."דליו םימי
.תימולחהו הנושארה
ם ג ןה ירה ,םינושארה וירופיסל ךשמה ןה עשוהי לש תושדחה תוליבונהש ףא לבא
.השדח הלחתה תניחב

ג
ם יעות ונא ןיא בוש .םינושארה ןמ רתוי םיישונא םינורחאה םירופיסהש יל הארנ
. השממתנ אלא הדדרתנ אל הקיטמיתה ."םדו־רשב" םלועב אלא םלוע־אל־םלועב
ל בא "תרוקבה" לש תינשרפה היצלוקיפסה תויורשפא תא ילוא ליבגמ שומימה
ת עברא לכב .םירופיסה לש תיעצמאה־יתלב תישגרה המצעה תא קימעמ אוה
ס קודאראפ דמוע םזכרמב—םילודג םיאשונ םע רפסמה דדומתמ ץבוקבש םירופיסה
 רבד הבוחב תנמוטו תילסקודאראפ איה תישונאה היווהה עשוהי יבגל .ידוסי ישונא
י שונאה בצמה תא תעבוקש איה וז תוריתס־תאלמ היווה .ותריתסו ןינע ,וכופיהו
ם ינוא־תורסח ןה ויתויומד .ומות־דע סקודאראפה תא תויחל םירוביגה תא תבייחמו

. םניד—ןידה תא תוצמל קרו־ךא םהל דמוע םחוכו םיילסקודאראפה םיבצמה לומ
, ןהלשמ ימינפ ןויגה לע תוססובמה םויקה תוריתס לומ םינוא־ירסח םיבצינ םירוביגה
ר חאלו ,הלא םיבצמל םה םיכשמנ ללכ־ךרדב .םתייווה תא הנשמ וניא תומיעה ךא
.שיבכעה־ירוקב םיבובזכ וב םירפרפמ םה םימסקה־לגעמל וסנכנש

ד
. "תורעיה לומ" ,ץבוקה ארקנ ומש לעש רופיסה איה הז אשונל תקהבומ המגוד
י דכ דדובתהל שקבמו "בלצה־יעסמ" לע הדובעל "תורעיה לומ״ב "הפוצה" הנופשמ
ר בעב ויה ומע־ינב .הריתסה לא תירותסמה ותקיז ול הלגתמ ,ותדובע תא םייסל

 האנ רעיב הפוצ אוה .(31 ׳ע) בלצ־יאשונכ םיארנ םה םויהו ״בלצה־עסמ״ תונברק
ר עיה ןיבש תימינפה הריתסב ריכמו ,שוטנ רפכ תוסירה לע עטינש ,יתוכאלמו

ת רתתסמ ןינבה לש הריתסה .וילע הסכמ רעיהש שוטנה רפכה ןיבל דקפוה וילעש
ו שפנש ימכ ,אובתש הפירשל הפצמ סקודאראפב שחה הפוצה .ומצע ןינבה ירתסב
ם ייתריווא תודוסי דחי םישמשמ הז רופיסב .תיחרכהה תיטקלאידה תוחתפתהל תאצוי
" הפוצה רוביגה" לשו "רפסמה תומד" לש בועיתה סחיב שח התא .םייתרבח םיזמרו

ל א ,םיטלשה לא תסחיתמ הדילסה ."רעי״ה תומדב תשבגתמה תיתרבחה היווהה לא
ם ילייטה לאו ,םינושה רעיה יקלח םיארקנ םמש לעש םינבדנה לש תשוחנה־תוחול

ם יסכטה ורוביגו רפסמה לע םיסואמ לכמ רתוי .(31) םינבלצ לש תוצובקכ םיארנה
־ תקלחמ שאר ,רעיה לעש ןורטפה לש ותומדו (33) תושדחה תועיטנה דובכל םיברה
־ תרסח השדחה תילארשיה היווהה תא רבחמה בצעמ הלא םיטרפב .תורעיה
ת מקנ תא םקונה יברעה .יריטאס ןפואב שוטנה רפכה לע הסכמה ,הירוטסיהה
ר עיהש ,לוכיבכ ,עמתשמ .תקדצומו תיבויח תומדכ גצוה רעיה תפירשב שוטנה רפכה
.הילכל ןודנ אוהו םויק תוכז ול ןיא ךכיפלו אצומ־תרסח הריתס לע ססובמ
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ש קבמ אוה םהילעש ,בלצה־יעסמל רושק רוביגהש ןויכמ רתוי קומע אוה סקודאראפה
ל ופכ ירופאטימ דיקפת ול שי "בלצה־יעסמ" אשונ .תיעדמ רקחמ־תדובע בותכל
. בלצ־יאשונל התע ושענ עסמה לש ויתונברק ויהש םידוהיה :הלילעל סחיב
 תקדצומה םתבוגת םג איה לבא ,ץראה ידוהיל שדח דקומל תויהל היושע "הפירשה"
ר ופיסל קינעמ "בלצה־עסמ" לש אשונה .םישדחה בלצה־יאשונ לע ץראה ילעב לש
ת ודידבה לא ריעה ןמ טלמנה ןלטבה טנדוטסה לע רופיסה .ילמס קמוע ולוכ
ת ויהל ךפוה ותדובע םע דחיתהל תנמ־לע תורעיב "הפוצה" תרשמ ול הקינעמש
ילטניא תניחב אוהש ,"הפוצה" .ץראב תוריתסה תאלמ תידוהיה ה י ו ו ה ה לע רופיס
ה רכהה םע קבאיהל לגוסמ וניא ,שולתו ("לארשי תיבל הפוצ" ןיעמ םגו) איבנ ,טנג
ן הו תישיאה ומויק־תמחלמב ןה אוה םינוא־רסח .תוריתסה־תייוור תירוטסיהה
ר חא ךשמנ ובלש ךכמ עבונ שפנה־חפמ .דקפוה וילעש רעיה לש ומויק־תמחלמב
 (דחאכ ילמסהו ישממה ןבומב) הז "רעי״ש ןימאמ אוה .הריתסה לש ימינפה הנויגה
.הנממ טלפמ ןיאו הפירשל יוארו ןודנ
. ץראב ידוהיה םויקה לש (רחאה דצה ,ארחא ארטסה) ל צ ה תא ןאכ הלעה עשוהי

י עסמ" לש דבכה םלצו ,"ל א ר ש י ת י ב ל הפוצה" לש ויללצ םה ותבו םליאה יברעה
ם ג ,ילוא ,ןאכ הרוקמ "תילמס״ה העבהה .םיסכטהו םינבדנה רעי לע ץבור "בלצה
ה לגמ בלה ןיאש המ ויארוקלו ומצעל ןאכ הלגמה ,"רבחמה" לש ימינפ ר ו ז נ צ ב
 הקווד הרוקמ ןיא ימואלה םויקה תא תנייפאמה הריתסב עשוהי לש הרכהה .הפל

ת בצועמ הניאו ,("העז׳ח תבר׳ח" ,"יובשה" ,רהזי ירופיסב ןוגכ) ישממ יתרבח בצמב
ם יישקב ןד וניא עשוהי .םויקה לש דוסיה־תיווהב אלא ,יתרבחה רופיסה ךרד־לע םג

י לאסקודאראפ חרואב שרפמה דוסי ־ ס ו ת י מ ב אלא םיברעל םידוהי ןיבש םיישממה

.ץראב ידוהיה םויקה תא

ה
ם וסריפה ןינמב ישילש אוהש ,"ררושמ לש תכלוהו תכשמנ הקיתש" רופיסה אשונ
ת א םיאטבמה םיביטומו םיאשונ אוה םג הלעמ ,רפסה לש ימינפה רדסה ןינמב ינשו
ן קדזמ ררושמ אוה וז הליבונב "רפסמה תומד" .הריתסבש־םויקל רפסמה לש ותקיז
ם יסחיה לעו רגפמה וינוקז־ןב לע רפסמ אוה .ררושמכ חרוא ול לדחש רקעו

. ץבוקב רתויב אלמה ירופיסה שוביגל ןאכ עיגה "לצה" אשונ יכ הארנ .םהיניבש
י זי׳פה תוומל קקותשמו (72 ׳ע) ״הצחמל תמ ,קתושמ לטומ״ה ,ןקדזמה ״ררושמה״
ל טומ תויהל םיימשה לא יטא ץחכ חלשיהל") ינחורה ותוממ ותוא לאגיו אוביש
, (106 ׳ע ."הנתשמ־יתלב תלכת יפלכ םינפה ,המדאה יפלכ בגה ,םיננעה ךומ לע

. םייחה לא באה תא ריזחהל שקבמו ותיבב ארפ לדגה ונב אוה—ולצ לומ דמוע
ו נממ ררחתשהל לכויש אלב םדאל הוולתמה והשמכ ,שורפ "לצ״כ השבוג תומדה
־ ןרותו ,באה לש ותרשמכ וידיקפת תמעטהב ,רקיעבו ;םיטרופמו םיבר םירואיתב
ל ש רגפמה םינוקזה־דלי :רופיסה ךשמהב תוחתפתה הלח תומדב .יחצנה התיכה
־יתלב קלח תויהל ךפוה "תרש" היהש אוה .רגפמה ןקזה לש ויבא תויהל ךפוה באה
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ת א ךלוהו ספות אוה .וידעלב באל ול רשפא־יא בושש דע ןקזה לש וייחמ דרפנ
ו משב ריש תונותעב םסרפמ אוהשכ וחרכ־לעב םייחה לא וריזחמו באה לש ומוקמ
 ינויחו ימלג חוכ לש הכלשה ןימכ .ורצוי לע םקה םלוגכ ראותמ דליה .ויבא לש

ל א וחרכ־לעב וריזחהל הסנמה הנקיז תעל ולש "רחא ינא" ,באה "שפנ״ב םקש
ש ומימ ידכל ןאכ עיגה םייחה־ןוצרל תוומה־ןוצר ןיבש ילסקודאראפה סחיה .םייחה
, עצקוהמ־יתלבו ילויה חוככ םייחה־ןוצר תא לוכיבכ דילומ תוומה־ןוצר .ישונא
.תומל ושפנ תא שקבמה םדאה לש םייטנמורה תוומה־יפוסיכ תא שבשמה
ת ונוש תויועמשמ תועלבומ ןאכ םג ,םירחאה םירופיסה לש הקינכטל המודב
ה פצפצה־ץע .תירופאטימ הרוצב ירקיעה רופיסה לא םיסחיתמה םיינשמ םיביטומב
ר רושמה לש ותומד בוציעב ירופאטימ דיקפתב שמשמה ,ךלוהו ררופתמה ,ןיקזמה
ל ש ןיקזמה ררושמה .(94) ״םמודו ריעצ ץע״ הלוע רבכ ותמועלשכ ,ררופתמה
. וחרכ־לעבו וכותמ םילעופ םיילויהה םייחה־תוחוכש םושמ םקודאראפב יח עשוהי
־ רענ ,לדוגמה דליה .ורבעמ קתניהל שקבמ אוהו תומל ושפנ תא שקבמ ״ררושמה״
ע שוהי לש וירוביגמ םיברכ .רבעה לא השדח הקיזו הייחת וילע הפוכ ,םינוקזה
ת וומהו ,הקיתשה ,ןטרסה ,הפירשה) ברקתמה תוומל וא ןוסאל "ררושמה" םג הפצמ
, דגנכש־תוחוכה ומעטוה ןאכ ,היפיצה השגדוה םירחא םירופיסב םא לבא ,(יזי׳פה
.ונוצרכ קלתסהל םדאל ול םיחינמ םניאש
: ותוא םישמממה םינטקה םיישונאה םיבצמב אוה הז רופיס לש וחוכש קפס ןיא
, החונמה םאה ,תונבה ,ןבה ,ררושמה .םיפיקעב אלא םירשימב הלגתמ הניא ותועמשמ
 ןומט רופיסה לש וחוכו ,שממ לש תואיצמ םה תיתרבחה הביבסהו םיחרפה ,תיבה
־ יסחיו רענה לש תיקסטורגה־תירילה ותומד ונל תנבומ הכותב קרש ,וז תושממב
ם יסחיכ םג עמתשהל ,רומאכ ,םייושעה ,ויבא ןיבל וניבש תויועמשמה־יבר שפנה
.(ולצ) ומצע ןיבל "ררושמ״ה ןיבש

ו
ר תויב בכרומה רופיסה ילוא אוה "ותבו ותשא ,ושואיי ,ךורא ברש םוי" רופיסה
ה לגתמשכ תוומל ןודנש םדאב השעמ אוה השעמה .ץבוקה לכבש רתויב ןיינעמהו
; ץפנ־רמוח ובוחב ןמוטה ישונא בצמ ,הרואכל .וילע תפחרמ ןטרסה תנכסש ול
— יעמשמ־ברו קומע רופיסל עצמ שמשל ,ותלוז לככ ,הז בצמ לוכי ,השעמל
, םיקמעמל רודחל ידכ "תוומל ןודנה" בצמל ןאכ קקזנ עשוהי .תינטשפ המרדולימלו

י רופאטימ דיקפת לעב ידוסי ביטומ םנמא אוה "ןטרסה" .דבלב בצמב םינותנ םניאש
. תישממה הלחמה לש התקיזל ץוחמ ןה ויתויועמשמ ךא ,הז רופיסב יעמשמ־בר
ב צמה םתועצמאבש ,םיינשמ םיביטומו םירויצ לש הכורא הרושל קקזנ רפסמה
ד יקפתהש שי :םיבר םידיקפת םהל שי הלא םירויצ .קימעמו בחרתמ ,ראומ ידוסיה
ם יארנ םירויצהש שי ;(״ברשה םוי״ לש רזוחה רויצה ןוגכ) רתוי טלוב יתריוואה
דיקפתהש שיו ;(אבצה ןמ םיבתכמה ,ךסומה ,יאקירפאה םלועה ןוגכ) םיילאיר
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ל לכ־ךרדב .(דועו .יאקירפאה םכטהו דנו־ענה ידנלוהה ןוגכ) רתוי םעטומ ילמסה
.תחא־תבב םידיקפתה לכב םישמשמ םירויצהו היבוברעב םירבדה םישמשמ
, תינוכמה ,יאקירפאה םלועה :דוסי־ימרוג המכ ידי־לע הפשחנ רופיסה לש ותועמשמ
.ותשאו םדנהמה־רוביגהו ידג—הרמת יסחיו ידג לש ויבתכמ
־ רסוח אוה םיירקיעה ויאשונמ דחאש רופיס ונינפלש רבתסמ רתוי בורק ןויע ךותמ
ת אצ ינפל דוע םיניקת ויה אל ותשאל רוביגה ןיב תושיאה יסחי :ירבגה םינואה
, רקוב־תונפל שמח העשב ,הניש אלל םיימוי רחאל ,וישכעו" ,הקירפאל רוביגה
י רופאטימ ןפואב הלגתמ םיתאה־רסוח .(122 ׳ע) ״רתיו אוה ,םילוח־תיבל הסינכ ינפל
ב שו ,הפילחהל ידכ הקירפאל אצי רוביגה .ןקוזמ התלב תינוכמה .תינוכמה רויצב
ת ררופתמ איהש ול ררבתמ .ושקובמ תא עצבל ידכ חוכו ףסכ רבצש אלב
א יצויש ידכ ,תולילב ךסומה "ןורטפ״ל הארקו יוארכ הב הלפיט אל ותשא .תכלוהו

ת ינוכמל הנקת דוע ןיא״ש ררבתמ ףוסבל .ךרדב העקתנש התינוכמ תאו התוא
ת ינוכמה .(165 ׳ע) ״התוא ףילחמ היה תפסונ הנש הקירפאב ההש ול .תאזה
ף א ,הלבתמו םינוא־תרסח איה המ :ומצע רוביגה לש תירופאטימ הליבקמ תשמשמ
א ובל דוע לגוסמ וניא אוה ףא ךכ העיסנל דוע היואר הניא איה המו ;ךכ אוה
— תרחא הלחמל ילמס יוליג אלא הלחמה ףוג ןטרסה ןיא .ותשא םע תושיא־יסחיב

.םינואה־רסוחבש שפנה־חפמ
ת ועצמאב .ידג לש הבהאה־יבתכמ—רופיסב ףסונ ביטומל םג םחיתמ תינוכמה רויצ
ר יעצה לש רבגה־חוכמ והשמ גופסל רוביגה הסנמ תינוכמב םיבתכמה תריבצ
. םייחל—ריעצהו ,תוומל ןודנ אוהש ןויכמ םהיניב דירפהל הסנמ אוה .ותבב בהואמה
ה שעמ הז ירה ריעצה תא סמור אוהשכו ;ותלוז חוכמ ,לוכיבכ ,אלמתהל הסנמ רוביגה
־ לע סמריהל אוה־ופוסש םושמ הוקת ול ןיא—ול עודי ופוסש ,םינוא־תרסח האנק לש
; תיגארט היהשה לש המארד אוה ותב לא ידג לש ויבתכמ בוכיע .ותשא ידי

־ רועישב .םירחא םייח לש םתסיסת תא עונמל וייח וסרהנש ימ לש ףרוטמ ןויסנ ןימ
, םייחב ודועו תורחת־רב אוהש חיכוהל אוה שקבמ ,ותבל ןתונ אוהש ,ןובשחה
ת וומל רתוי עשוהי סחיתמ ,םדוקה רופיסב ומכ ,ןאכ .םינוא־רסוחל ןודנ אוהש ףא
.עבטמ התוא לש םידדצה ינש םה םינוא־רסוחו תורקע .ישממה תוומל רשאמ םייחב
ל געמב תיזכרמה תומדה .רחא דצל םג רופיסה תא ביחרמ יאקירפאה עקרה
ן ודנ אוהש הבר האנהב רוביגל הלגמה ,ריעצה ישוכה אפורה איה יאקירפאה
 תינויח הרבח לש הקותמ המקנכ ישוכה טפושה־אפורל ספתנ ןידה־רזג ;תוומל
ה ב תלכוא שפנה־ןטרס תלחמש ,תססוגה תיתוברתה הרבחב םיילויה תוחוכ תלעב
א בומה הגיסנ לש עטקמ רבתסמש יפכ ,הלחה הלחמ התוא .הבוט הקלח לכ
י אקירפא םיאושינ־םכט תעשב ,השעמה־תישאר תא קמנל אבהו רופיסה ףוס תארקל
ם ינוא לומ הלגתנ רוביגה לש םינואה־רסוח .(170—168 ׳מע) םינואו םימולע עפושה
ה שיגפ ידי־לע אצי (הקירפאל ותאצ ינפל) חוכב רוביגב היהש המ .הלא םיעפוש
.לעופה לא חוכה ןמ וז
לע התוא הפוכ רוביגהו הרשבמ לוכאל תברסמ חרמתש ,תלוגנרתה תטיחש דויצ
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ת וומה תא וביבס ץיפהל הסנמ רוביגה :ףסונ ןוג רופיסל קינעמ ,(151 ׳ע) ידג
" ףפועמה ידנלוהה" לש ולוגליג אלא וניאש ,דנו־ענה ידנלוהה ביטומ .וכותב ןנקמה
.לרוגה תריזג תא רשבמ ,וכרדב ןמדזמה לכל ןוסא רשבמה ירותסמ לבוח־בר ,יתימה
ה יחה ןתושממב הקווד רופיסה לש וחוכ רקיע ,םיבר םיילמסו םייתימ תודוסי ףרח
ם ישנא םה ךסומה ןורטפ ,השאה ,תבה ,ישוכה אפורה ,ידנלוהה ,ידג .תויומדה לש
ב יטומ (עשוהי ירופיסב הנשמה־תויומד בורכ) שמשמ םהמ דחא לכש ףא ,םייח
.תללוכה תיתועמשמה תינבתב

ז
ת נבהל הבר תובישח הל שי "ילמס״ה רושימל ילאירה רושימה ןיבש סחיה תייעב
ת ירופאטימו תישממ תועמשמ וירופיסב םיילאירה םיבצמל .עשוהי לש וירופיס
ם יילאירה םימרוגה ןיב םיסחיהש םושמ "ירופאטימ" שוריפל ספתנ ארוקהו ,תחאכ
ה תא קקזנ ,תספות הניא תילאיר הקמנהש ןויכמ .השדח הקמנה םיעבותו םיתוועמ
ך רד־לע םינושה רופיסה ימרוג ןיב םיסחיה לש הנבהל רמולכ ,תירופאטימ הקמנהל
ת ונוא־ןיא ןיב ,לארשיל הקירפא ןיב ,תינוכמל םדא ןיב) תירופאטימה היגולאנאה
ו ירופיס ללכל םיפתושמ הלא םייתונמא תונורקע .רבתסמ אוה התועצמאבש (ןטרסל
ר יתסמ רוביגהש ןוגכ) םיילאירה םירשקה תוויע יכ ףיסונש ןידה ןמ .עשוהי לש
ה שוחתה תא םג םירצויש םה (ותבל ובתכנש הבהאה־יבתכמ תא הנשי תינוכמב
, ומא תונומת תא רבוק וא באה לש ויריש יערק תא ףסאמה רענה .תיקסטורגה
־ יבתכמ רבוצה ןטרסה־הלוח ,תורעיב ןנובתהמ לדח וניאו השא םע בכושה הפוצה
ד באתש םימרוג ,ותבוהא ןב תא גורהל שקבמה ,רבעשל־בהאמהו תבה לש הבהא
ק מנל ןיאו ,םוימוי־ייחב ךכ םיגהונ םניא םדא־ינב .ונלש תילאירה היצטניירואה ונל
ף ס לע ןה וללה תויומדהש רמאנ ןכ םא אלא רשיה לכשה ךרד־לע םתוגהנתה תא
ל ככ תוגהונ וא תויופש וללה תויומדה ןיא תוילנויצאר הדימ־תומא יפ־לע .ףוריטה
ם יסנמ ,םיענכתשמ ונאש ןויכמ ;ןפוריט לש ימינפה ןויגהב תוענכשמ ןה ךא ,םדאה
. רופיסה תועמשמ תא ובוחב ןמוט הז — ףוריטה לש ונויגה תא ונמצעל קמנל ונא
.ףוריטה לש ותעד ףוסל תדרל ןויסנ אלא וניא הלא םירופיס לש םשוריפ

ח
ל ע םייח״ב םתומכ קסוע וניא אוה .םימדוקה ןמ הנוש "דליו םימי השולש" רופיסה
ל ש עפש תררועמ הלשכש הבהאה .הבהאה לש תוימינפה תוריתסב אלא "ץקה־וק
ם ירשוק םירתוס תושגר .הנממ תוחפ־אל רוביגה תא םידבעשמה םייכרע־וד תושגר
ד קפומשמ .הנממו םהמ קתניהל לוכי אוה ןיא .הנושארה ותבוהא לא רוביגה תא
ם ליא אשומ ךלוהו השענ אוה (באז) הלעבו (היח) רבעשל ותבוהא לש םדלי וידיב
ע פצ :הקסטורגה ךרד־לע ןאכ םיתוועתמ שונא־יסחי .הניבל וניבש םיסחיה־תכרעמל
ד קפוהש דליה לש ותומ תא םורגל הסנמה ,הקיטמיתמל טנדוטסו תיבב ךלוה־בבוס
םג הלגתמ התועמשמ .הבהאו האנש ,האנק דחי םישמשמ הבש הקסטורג יהוז .וידיב
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, לוכיבכ ,ןווכתמב־אלש ררחתשמה שחנ ומע איבמ יבצ :הנשמ־ביטומב רקיעב איה
ת אבהב .לעי ,בד לש ותרענ תא בהוא יבצ .ומצע יבצב עגופ הז שחנ .בד לש ותיבב
. ושיכמ שחנהש ופוס .והרחתמ לא לכנתהל עדומ־יתלב ןויסנ םושמ שי שחנה
ב ד לש ותיבל אוה םג אבומ ילאי :ירקיעה אשונה תא ריאמ הז הנשמ־ביטומ
— לעי—יבצו באזו—היח—בד ןיבש תולבקהה .ותיבב ״שחנ״ ןימכ אוה ףא שמשמו
ב וש הסינ רבחמה .לכב םימחול לכה הבש ,תינימ האנק לש הריווא תורצוי ברו

ר ופיסה ירוביג :םיינשמ םיביטומ המכ ידי־לע ״תיתייחה האנקה״ תריווא תא םצעל
ם שב םינוכמ לעי לש הירוהכ הנשמ־ירוביג וליפאו ,תויח לש תומש םלוכ םיאשונ

—190) תויחה ןג לא ילאי תא ומיע לטונ רוביגה .(204) םילעוש ת ארקלו ,(193
ל כ םה וירוביגש תויחה תמחלמ לע רופיס דליל רפסמו רוביגה רזוח רופיסה ףוס

ר ופיסה ,תויחה־ןג ,םירוביגה תומש .(252) "םירוביג״כ רופיסה ףוגב תורכזומה תויחה
, (עבט־יבבוחו םיאקינטוב) עבטה לא הנשמה־ירוביג לש רשקה ,שחנה ,רכו דליל
ה ריווא ןימ רוציל איה תירקיעה המגמה :ףסונ דממ רופיסל םיקינעמ הלא לכ
ל ש קוחה טילש ובש ינימ בער לש הריווא .באז םדאל םדא לכ הבש ,"תיתייח"

ת יפוסניאה הבהאל שייטנמורה םיפוסיכה ןיב הריתס אופא תרצונ ."קזחה םויק"
ת יטנמור הגרע .יורש לכהו תרתומ העוצרה הבש םינימה־תמחלימ ןיבל יבצו בד לש
ב ד .דליה ,ילאי לא רוביגה לש ברועמה וסחיב רופיסב ומלגתנ תיתייח תוירזכאו

. ינש דצמ ,ישונא־יתלבו ירזכא סחיו ,דחא דצמ יטנמורו ןידע סחי ויפלכ הלגמ
ת אטבתמ ,דחאכ "יתייח" שוביכו תיפוסניא הגרע איהש ,הבהאה לש התויכרע־וד
.(ילאי) דגנכש־רוביגה לאו םלועה לא רוביגה לש יקסטורגה וסחיב

ט
ש י הכלהכ וניבהל ידכ ."דליו םימי השולש" לש םלועה תא הצממ הז רואית ןיא
ל לכ־ךרדב אוה םירופיסה הנבמ .ץבוקה לש תויללכ תונוכת המכב ןודלו רוזחל
ת ילכת .שארמ־יופצ םויס תארקל תיחרכה תוחתפתה לע ססובמ אוה :דאמ יתמארד
ם יפוצ אלא ונניא ,"הפוצ״ל המודב ,ונאו ,שארמ העובק—הפירשה—ןושארה רופיסה
ן יבש םיסחיה־תכרעמב יתמארדה יונישה .רמה םויסה תארקל תוחתפתהב םימליא
ב אה לש ומוקמ תא לטונ ןבהשכ ,"תכשמנו תכלוה הקיתש" רופיסב ונבל באה
ת ססובמ ולוכ רופיסה תוחתפתה לבא ;יופצ וניא ,ןבה לש ומוקמ תא ספות באהו
ן ימכ אוהש ,"יתמארדה ףוליח״ה לש ,הילוח דצב הילוח ,קיודמו יטא יוליג לע
ל ע) ולוכ רופיסהו ,שארמ העבקנ "ברש־םוי" רוביג לש המרדה .תיפוס "הטנאופ"
ה יהשה .יופצה ןידה־רזג תא תוהשהל חתימ אלמ ןויסנ ןימכ יונב (ויתוגיסנ לכ

י תמארד חרואב אוה םג יושע ןורחאה רופיסה .ןידה־קספ תא תקמנמו הריבסמ וז
ה יופצ םיסחיה־תכרעמו ,הזב הז םילקתנ "םיבהוא־ישלושמ" לש םילגעמ ינש רשאכ
ל ש יעמשמהרד וסחי תועצמאב רצונ התימה .הרקיעמ תינתשמ הניאו שארמ־העובקו

ש שוח אוהו ,הלא םיסחי לש םפוסב היהי המ חוטב וניא ארוקה .דליה לא רוביגה
.ובלב ןנקמ האנקה־שחנש רוביג לש תונכוסמה וידיב דקפוהש דליה לש ולרוגל



ם ישמשמ םינוש םיינשמ םיביטומ :ירופאטימ אוה םירופיסה לש יכנאה הנבמה
ן יב םירשקה .תירקיעה הלילעה לש התועמשמ הא םיביחרמה םייטויפ םירויצ
־ ךרדב—יקסטורג ןעטמ ילעב םה תישונאה תוליעפה לש תוקמנההו רופיסה תוילוח
: ןכאו .ימוק ןעטמ ילעב םהו רשיה לכשה ךרד־לע םירבתסמ םירבדה ןיא ללכ

ת וריש־ישעמ וא ןקדזמ ררושמ לש תורושה יערק ףוסיא ,תינוכמב םיבתכמ תרתסה
ל ש םייחצנ הניש־רסוח יבצמ ןכו ,ותדלוה־םויל םינמזומה וירבחל רענ השועש
ה רענה ירוה תיבב רוקיב וא ,תמייקה־ןרקה תורעי תרימש לע דקפומה "הפוצ"
ם ושמ .םיימוק םיבצמ תמיוסמ הדימב םה—הדגבש הבוהא לש הדלי םע הבוהא־אלה
ת ולועפל הקמנהה .לבוקמ ישונא גהונמ תעדה לע תלבקתמ יתלבו הרומג הייטס םהש
ם ינעטמה .(האנק ,הייחתל ןוצר ,תוומל היפיצ ,המיא) דאמ תיניצר איה ולא תוימוק
ה בוגת :רמולכ—תיקסטורג הבוגת תרצונ ארוקה לצאו ,אופא ,םיברועמ םיישגרה
.המיאו קוחש לש תברועמ
ת ישוגיר תיטויפ המינ תטלוב התקמנהב הקסטורגהו הלילעב המארדה דצל ,םלואו

ם ייטפילאה םיטפשמב תרכינ תישוגירה המינה .תונטקה יוטיבה־תודיחיב דאמ
. םינת תולהקמ .םירצרצ .תוקיר תופילק ומכ ונממ ורשנ םילמה") םייביסנטניאה
ת א ןייצמה יטויפה רשועב .(28 ׳ע—.״םישושחר .לפואה תא הצוח םייפנכ־דבכ ףלטע

ר יהבה םויה־רוא םינטק םידודיכב ילא קעוצ םירתה יכרח דעב םאו") ףונה־ירואית
ם יטפשמ ,תיטויפ ןושל לע םיססובמה םימלש םיעטקב רקיעבו ,(236 ׳ע—״קזחהו

־ תיב לא תוצרפתהה") דחאכ טפשמל טפשמ ןיב םיבר םיישגר םיחוורו םייטפילא
, אלפנה היפי .םינפ לא םינפ השיגפה .םיאפורה לע ,תויחאה לע תולפנתהה ,םילוחה
. חורל םיצורפה םילודגה תונולחה .הזב הז םיזוחא .םהילגרל ינא ,ילגרל םה .הכומה
ת יטתפ איה תאז הקסיפ .(237 ׳ע—.״הדע היהתש .העוגרו הטקש היהתש םילשורי

. הז תא הז םימצעמה םיליבקמ םיטפשמ לש הרוש לע הליחת תססובמ איהו דאמ
ם יישוגיר םיטקפא םימיעטמה םיישגר םיחוור הדיחיל הדיחי ןיב םירצונ ךשמהב
 דחה רבעמלו (הכומ ,אלפנ) ירוקמה םיראתה ףוריצל בל םישל שי ןכ ומכ .ןושלב
, תשנאמה םילשורי רואית לא ותבוהאל רוביגה ןיב הבריקה לש דאמ ישוגיר רואיתמ
.השיגפה תייווח לש יטויפ יוצימו יוטיב תישענה

דהל ידכ ,"ןזואמ״־אלהו יביסנטניאה ,ריהמה ןונגסה לש ישוגירה ויפא לע ינא דמוע
. "דליו םימי השולש" ,ןורחאה רופיסב רקיעב טלבתמה ,ץבוקה לש ףסונ טקפסא שיג
א יהש ןיבו (ברש םוי ,תורעיה לומ) תעדוי־לכ איה "רפסמה תומד״ש ןיב ,ץבוקה לכב
י שוגיר סחי תויווחה לא "םירפסמה" םיסחיתמ ,(םימי השולש ,ותקיתש) "רפסמ ינא"
ם יפחסנו תילסקודאראפה היווחה ןמ םינהנ םינושה "םירפסמ״הש הלגמ ןושלה .דאמ
ן ויסנ אלא (אקפקו ןונגע) תואיצמ לש ינשבוי וא ןזואמ רואיתל ןויסנ ןאכ ןיא .המע
־ םלועב ןרוקמש ,ישונאה םויקבש תוידוסיה תוריתסה לש דאמ ישוגיר ףושיחל
ע שוהי לש "וירפסמ" .םדאה לש היולגה היווהה רחא לדוגא־דצב־בקע ףדורה םיללצה
 בצמה לא תישוגירה םתקיז .ילסקודאראפה םיללצה־םלוע םע תושיגפה ןמ םינהנ

,םילבומ וירוביג .שדח דמימ הל הנקמ איה לבא ,הקסטורגה ןמ קלח איה םג ילוא
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ו ניא "בצמה" .םהיתוריתסב םישלפתמ םה הנושמ האנהב .ץפח םבלש םוקמל ,לוכיבכ
א לא אצומ־רסח םויס תארקל תיתמארד הכילהו תיתמארד תוטטומתה לש רוקמ קר
ו כותלש יעמשמה־וד בצמה ןמ הנהנ ,עשוהי .ב .א לש ורוביג ,בד .האנה לש רוקמ םג
ר רושמב ,הפוצב ןידה אוה .ותבוהא לש דליה לע םימי השולש דקפוהשמ עלקנ
ם הל קינעמ אוהש עמתשמ םהירבד תמינ ךותמ .םבצממ םינהנה ,עוגנה םדנהמבו

יגהש הז אוה עשוהי ירופיסב רתויב לודגה סקודאראפה ילוא .ילסקודאראפ רשוא
.אצומ אלל וכותל ועלקנש ילסקודאראפה בצמה ןמ םינהנ דחאכ "רפסמ״הו םירוב

י
ק פס ןיא .יניעב םיבושח םהש רכינ הלא םירופיסל תתל יתיסינש שוריפה ךותמ
ר תוי לשבו שבוגמ אוה הז תוליבונ ץבוקו ,המוק־רועיש לעב רפסמ אוה עשוהיש
ך להש (יטסינויסרפסקא) יביסרפסקא רפסמ אוה עשוהי .םדוקה םירופיסה ץבוקמ
ך רע התשענ אל וז .תואיצמה לא ןוימדה םלועמ עיגהו םירחא םירפסממ הכופה ךרדב
ופיסה תעבראמ .ישונא םויק לש דוסיה־יבצמל יוטיב תשמשמ איה אלא ומצע ינפב
ם ירופיסה ינשמ (ותקיתש ,ברש םוי) םיימינפה םירופיסה ינש רתוי יבלל םיבורק םיר
" םיימינפ״ה םירופיסה ינשבש יל הארנ .(םימי השולש ,תורעיה לומ) םיינוציחה
ם יילאירה םיבצמה ןיב הקיזהו ,רתוי שמוממ םלועה ,רתוי תבכרומ תירויצה תכרעמה
 תא טוקנל םא ,םה "םיינוציח״ה םירופיסה ינש .רתוי הקודה "תילמס״ה תועמשמל
ה ירוגילאה ןושארה רופיסב .רתוי "םיילמס" ,רתוי םיימלשורי ,עשוהי לש ונושל
ה קודה רופיסה לש תללוכה ותועמשמל "תויח״ה ירויצ ןיב הקיזה ןיא ינשב ,הפוזעח
ע בוק אלא הלא םירופיס לש םכרעמ טעמל אב ינניא .םיימינפה םירופיסבכ ךכ־לכ
ל ע תימלשוריה הריוואה תא ףידעמ ינא "דליו םימי השולש״ב .יתופדעה תא ינא
־ םינ ןנובתמה םינואה־רסח רוביגה תא ינא ףידעמ "תורעיה לומ״ב ;הפוג הלילעה
.תזמורמה תירוגילאה תינבתה לע םלועבו ומצעב םינ־אלו
ו כרעמ ,ןבומכ ,תוטעממ ןה ןיאו ,תישיא היגולותנא ןימ אלא יתעבק אל יתופדעהב
ת ובושחה תומורתה תחא קפס אלל אוה ,וירופיס ל כ לע ,ולוכ רפסה .ולוכ ץבוקה לש
.וננמז־תב תירבעה תרופיסל רתויב



הנומא דידי :רלדנה ימענ
...שמשה אוב דע הנומא ויד; יהיו

(12 ז״י תומש)

 ,הנומא ןיד;
.תעדוי ינא
אצמל תוסרוה

ףנע
?ור!?

,טקשו םךו םיגירש ןתוא םלוח

ומצע תא םשונ
םידב? םילוגךעב

ל£

.העיקש

יתוחאל

תומוהה םתוא יתוחאל
קוח? תומולח תוולע הלש קר .ילשכ
תוארל םב רשפאו ,ילולפא
רדמסבו לחנה יבא?
אלש ףרח םיעךוי םניא םהו

ללותסמ ,יב רבעו ףלח
 יפוג רערעל שומק?

.תדחפמ ינאו

ברע שמש

 םומה תונמראב חרוז ברע־שמ#
 דאמ ילא בורק םילודגה תורואה־יהלא

 ם;ניע־תויכנוקמ םינינפ םירקנמ םיפחש
.דרו רוא? םינרוק םיהובג ם;ה תוריק

 ם;מה ינפ־לע םיפצ םיחרפ־ירז
םיכירכתה־ילפק ןיב םיטש בהז־יגך
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 משי $ל ןרק כשער סביב פזורות אצות
כארונות־זכוכית. שקופים דרם גלי

באךקנות־המים זורח #מש־ערב
מאד. אדם ?אור מוארת שעת־מותי

 לבשמים בכוכבים מלטפות עיפתי
הצמאות. שפתי את חותמים לבן ושלג מלח

ם כמל

?גלם: הריני
מאד. ומובנת ?ליא־קלום מחתלת
ברוח. ונעה בלימה, על תלדה
 פקוחות, בעינים ורדים של ?ערסל ישנה

 ככפת־השמים. גדול מעלי וסכך־הפרחים
להלךתי. מחכה אני

 זרוח, ו?מבט שקופות בכנפים אבוא
 חומות. בתרים דבש לי ומזג ו?.ילד כאב והוא

 כפלום, בצוף לו ממל ?כך שוראנו אלהים
מלוא־כפום. אקוהד, כל־כך #וראה ואני

נפשי. ?תהומות אטבע אחרי־כן
 מם, ה?דולה

 כצינוק, קטנה
פרחים. מלאה



יבא לש הנורחאה ותחירב :ץלוש ונודב
י פוסה לוסיחה תעל ,תיללכ תוטטומתה לש הפוקתב הדובאו תרחואמ הנועב הז היה
ה צחמל־דרומ גרוס ירחאמ .תונחה חתפ לעמ ןמזמ רבכ רסוה טלשה .וניקסע לש
ה ב הגילפהש הינאה יכ ורמא .הקירמאל העסנ הלידא .תויראשב רתס־רחס ימא הלהינ

ה יתובקע .תאזה העומשה תונמיהמ תא ונקדב אל םלועמ .ופסנ היעסונ לכו העבט
ה חמש תלוטנ ,תחכופמ ,השדח הפוקת הלחה .היתודוא־לע ונעמש אל בושו ודבא
ה בהלתה ,תומצע־תרסחו תרויח ,תימנא ,השדחה תרזועה ,הינג .ריינכ הנבל—הקירו
ת מחנמו שחנכ תחתמתמו תלתפתמ התיה הבג ךרואל הופטיל וליא .טאלב םירדחב
. תויגוגזה היניע יפעפעל תחתמ וליפא דורו היה אל רוכעה־ןבלה הינפ רוע .הלותחכ
— םינשי םיקתעהו חולשמ־תודועתמ הכיבר םעפ־ידמ הניקתמ התיה תעד־רוזיפב
.לכאמל הלוספו הליחבמ
ם לועמ ,תובר םימעפ תמו רזח הכ דע .תטלחומ אבא לש ותתימ התיה רבכ העש התוא
. תאזה הדבועה לש תשדוחמ הניחב ופכש תומיוסמ תויוגייתסהב דימתו ,ירמגל אל
י בא ונתוא ליגרה ,םירועישל ותומ תא ררופ ךכש ךותמ .רבדל הלעמ םג התיה ךא
־ תומצמטצמה תועפוה ,תורזוחה ויתועפוהל םישידא ונישענ .ותוקלתסה תדבועל
ל וכיבכ טשפתה רבכמ םירדענה וינפ־רתסלק .תובצע תופיסומ ,םעפ־ידמ תוכלוהו
ם יטיפטה .ותוריהבב אלפומ ןוימד לש םירזומ םידקומ רציו ףעתסה ,יח היה וב רדחב
ה בואכה הימוטנאה תא ושבל תוקסברעה ,יבא לש ינבצעה טטרה תא םשו־הפ וקיח
ו נייה המ־ןמז .טיבולירט לש ןבואמה וסופדכ םיירטמיס םירבאל תקרופמה ,וכויח לש
ת להב ;םשנתמ היה ליעמה .דלוח־תוורפ רפותמה וליעמ תא בר קחרמב םיבקוע
ך יא תודיערב וכרד תפלוח התיה ,דהי תורופתה ,וזב וז תוזוחאה תונטקה תויחה
ן וטירה תא עומשל היה רשפא ,ןזוא תכמסהב ,בורקמ .וילוש ילפקב תדבואו םינוא
, םידלח לש לק חיר אשונה ,בטיה דבועמה רועה תומדב .ןמולח תווחא לש ןגנתמה
ד מעמ קיזחה אל ךכ םג םלוא .םימי ךיראהל היה לוכי ,םייליל םוחיי תוחירו חצר לש

.בר ןמז
. הרקמ הזיא—הרמא—ףסוי ,האר :ןוהמית תעבהב ריעה ןמ ימא הרזח תחא םעפ
ל עמ תחפטמה תא הריסהו—.הינשל תחאמ רתנמ אוהשכ תוגרדמה לע ותוא יתספת
, ןוימדה היה בר הכ ,וריכהל אלש היה רשפא־יא .דימ ויתרכה .תחלצב הקיזחהש והשמ
י קמעמל דע םימהדנ ,וניניע טבמב תאז ונרשיא .לדוגמ ברקע וא ןטרס היה התעש ףא
ח וכב ונילע הפכנ ,ולאכ תוזופרומאטימו תורומת ףרחש ,הזה ןוימדה תוריהבמ ונשפנ

— וב קיזחהל הלוכי ינא ישוקב ,וילאמ־ןבומ—.יתלאש—? יח אוה םאה—.ותוחדל ןיאש

,ץראה לע תחלצה תא הדימעה איה—?הפצרה לע וחינהל ילע םאה—ימא הרמא
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קועמה ,תובורמה וילגרב תולק עינמ היה .ויטרפל התע והונרקס וילעמ םינוכרו
ת א יתיטה .םיבישקמכ ויה ויתומפשו העמיק םימרומה ויחקלמ .ןהיניב עוקש—תומ
ויתחת החוטשה עקרקב שח ךאו ,המ־םוסיהב ,תוריהזב הפצרה לע דרי אבאו הרעקה
.םיילגרה־יקורפ לש תושקה תומצעב שקשקמ ,וילגר ןומהב הצורמב םואתפ חתפ
הנפו ויחקלמ תא היבגה רחאו לושכמב םיענה וימפשב עגנ םסהמ .וכרד תא יתמסח
ול שמשל ולכיש םיטיהר ודמע אל הזה דצב .וב רחבש ןוויכב ץורל ול ונחנה .הדצה
־תהל קיפסנ םרטבו ,ריקל עיגה תובורמה וילגרב טטר־ילג לש וז הצורמבו .רותסמ
קניטסניא הדילס ךותמ יתדערנ .בכעתה ילב ,תולקב ויפג אבצ לכב וב הלע ששוא
עיגה םייתניב .ריינ לש םיטיפט ינפ־לע הלומהב ענה םיקרפה לויט רחא בקוע ,תיביט
,םינפבש רושימה תא ויחקלמב קדוב אוהשכ ,ותפש לע ףפכנ עגר ,ןטק ריק־ןוראל יבא
.המינפ ולוכ לחדזה רחאו

י לוא ,םיצפח ןחב .ןטרס לש ותואר־תדוקנמ הרידה לא שדחמ עדוותמכ היה יבא
ה ייאר־רבאב ולצא ןיחבהל יתחלצה אל תקדקודמ הניחב ףא לע יכ ,ולש חירה־שוחב
ם הב עגונ ,םדיל רצענ ,וכרדב שגפ רשא םירבדה לע ההות היהש המדנ .והשלכ
ק רו םהילא עדוותמ ,הקידבל ומכ ויחקלמב םתפול וליפאו עעונתמה ומפשב ת1לק
ל עמ העמיק םרומה ובנז תא וירחא ררוג אוהשכ ,האלה ץרו םהילעמ קתינ עגר ירחא
ה וקתב הפצרה לע ול ונכלשהש רשבו םחל ירוריפב גהנ ,הזל המודב .הפצרה
ם ינתינ הלא םימצע יכ רעשל ילב ,האלה ץרו הזפחב םתוא ששממ היה .םלכאיש
.לכאמל
ש פחמ אוהש בושחל היה רשפא ,רדחה םוחתב םיינלבסהו םיינשקעה וירויס הארמל
ת ילולשל ועיגהבו ,תפלודה םימה תיבחל תחתמ לא ,חבטמה תניפל ץר םיעגרל .והשמ
ן וזמ ילב הפי רדתסה .םימלש םימי םש־יא הליבו לגלגתה םימעפ .התוש היהש המדנ
ה דילס תושגרב םיכלהתמ ונייה םויה ךשמב .ותויחמ והשמ ערגנש ונחגשה אלו

ל בא .הטימב הלילב ונרקבל לולע אוהש סומכה ששחה לשב םינפ־תשובב םיברועמ
ד וחייבו םיטיהרה לכ ינפ־לע טטושמ היה םויה ךשמב יכ ףא ,םלועמ הרק אל הז רבד
.ריקהו תונוראה ןיבש חוירב תוהשל בהא
,םלועמ .תיסדגוק תובבושב וליפאו םימיוסמ הנובת ינמיסב ולצא ונחבה תאז םע
וקלחש םגה ,לכואה־רדחב עיפומ היהו החוראה תעש לע אבא חספ אל ,לשמל
ת עשב הרוגס לכואה־רדח תלד התיה הרקמב םאו .דבלב ינוטלפא היה הדועסב
, קדסה ךרואל בושו־אוצר ץורל ליחתמ היה ,ךומסה רדחב יבא אצמנשכ ,םיירהצה
ת א הזה קדסב קוחדל דמל רתוי רחואמב .ול וחתפש דע ,תלדל תחתמ קרוח־רבונ
ו דצב קחדיהל חילצמ היה טעמ תוצמואמ ףוג־תודונת תרזעבו ,וילגר תאו ויחקלמ
ב כש ,ןחלושל תחתמ זא םדנ .ךכ לע חמש היהש המדנ .רדחל סנכיהלו תלדה תחת
ר שפ תא שחנל ונעדי אל .קפודה תומלה לש בצקב ענענמ היה ובנזב קרו ,טקשב םש
, ךכ ךותבו ,עשורמו הנוגמ ,ינוריא והשמ ןאכ היה .קירבמה בנזה לש בוצקה עונענה
, סוסיהבו טא וילא שגינ היה ,ונבלכ ,דורמנ .חלפש הנאת הזיא לש קופיס עיבמ ומכ
.הרורב הדמע שבגל ילב תושידאב קחרתמו שטעתמ ,תוריהזב וחרחרמ
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 הפוג .םימי לע םימי הנשי התיה הינג .הימוחת הביחרמ התיה ונתיבב תוטטומתהה
 לש םילילס קרמב ונאצמ תובורק םיתעל .הקומעה התמישנב הרדש־רסח ענ רימתה
 התיה תונחה .רזומ שפנ־רוזיפבו לושירב תוקריה םע דחי םתסינכהש ,הריפת־יטוח
 תלהנתמ התיה הצחמל־דרומה גרוסה ירחאמש הריכמה .תופיצרב הלילו םמוי החותפ
 דודה עיגה לכל ףסונ .תויוחקמתהו םילודיש ידכ ךות הכובסה הכרדב םוי־םוי הל
.לוראק
 רחאל יכ עידוה החנאב .ורובידב טעימ אוהו וילע ךוסנ רחמ ןואכיד היה ועיפוהב
 .תונושל דומילב זכרתהלו וייח־חרוא תא תונשל טילחה םינורחאה םימוגעה ויתונויסנ
 םידברמה לכ תא וכותמ הקליס הינגש ,ןורחאה רדחב רגתסה ,תיבה תא אצוי היה אל
 .םינשי םיריחמ־תוחול תריקחב עקש לוראק דודה .שדחה חרואל תרכנתמ ,םיחיטשהו
 וילע ונרסא הלהבבו תוקעצב .יבא לש ובנז לע ותועשירב ךורדל הסינ תודחא םימעפ
 םצוע לע ותעד תת ילב ,יבאש העש ,ןיידע קפקפמ ,תועשירב ושפנל ךייחמ היה .תאז
.הפצרב םימתכ בל־תמושתב קדובו רצענ היה ,הנכסה
 ־רסח השענ ובג לע ךופה ותויהבש אלא ,וילגר לע דמע דוע לכ אבא היה זירזו ריהמ
 שואייב ףנפנמ אוהשכ והארמ היה בוצעו ךדכדמ .ןוירשה־יטוע לככ והומכ ,ירמגל עשי
 הארמל תומיענ־יא שוחל אלש היה רשפא־יא .ומצע ביבס םינוא־ןיא בבוס ,וילגרב
 ונטב דצמ ףושח ומכ .טעמכ השוב אלל ןגפומה ,ידמ רורבה ימוטאנאה תנגנמה
 םיצא .וילע ךורדל ץפוק לוראק דודה היה טעמכ הלאכ םיעגרב .המורעהו הקורפה
 תוזירזב רחחו ויחקלמב תיוועב זחאנ היה ובש והשמ אבאל םיטישומו וליצהל ונייה
 ,תוריהמ־לפכב תושדח תוינפ ןיגפמ ,תופקה־תצירב חתופ היה דימו ,ליגרה ובצמ לא
.השיבמה ותליפנ רכז תא תוחמל שקבמכ
 ,תספתנ־יתלב הדבוע רפסלו תמאל ןמאנ תויהל ידכ ימצע לע רבגתהל ילע רעצב
 םימרוגה ונייה יכ טולקל לגוסמ ינניא םויה דע .הלוכ יתושי תדערנ התושממל רשא
 ־דחוימ ילרוג יפוא ערואמה שבול וז תואר־תדוקנמ .האולמב וז הדבוע לש םיעדומה
 םזינכימב םתוא תעבוק אלא וננוצר תאו ונתעדות תא תפקוע הניא תוילרוגה .ונימב
 הניש ךותמכ שחרתהל םירבדל תושרהל וא חינהל םילגוסמ ונחנאש דע ,המצע הלש
.םהינפמ םיעתרנ ונייה םיליגר םיאנתבש םירבד ,תיגראתיל
 תושעל תלוכי ךיא—: שואייב ימא תא יתלאש רשאכ ,השעמה םותב יתייה עזעוזמ
 ילב ,הידי תרכופ ,ימא התכב—...ךידי־ומב תא לבא ,השוע הינג התיה תוחפל ול !תאז

 דיחי אצומ הז השעמב התאר םולכ ,יבאל בטיי ךכש הנימאה יכו .תונעל לכותש
יבהל ןיאש תעד־חסיהו שאר־תולק ךותמ םתס הלעפ ילוא וא ,הוקתה־רסח ובצמל
 ־ןויפר .םותסה ונוצר תפיקעב רבודמ רשאכ תולובחת ףלא ול אצומ לרוגה ...? םנ
 ןיבמ השעמה תא חירבהל םייד ,החנזה וא ןורויע לש תוינש ,טועפ ,יעגר םיחומ
 תא ריבסהלו ראבל רשפא ,טסופ־םקא ,ךכ־רחא .וניתוטלחה לש םידביראכו אליקס
 ,ובישהל ןיאש השעמ תניחבב תדמוע הניעב הדבועה—םיעינמה תא רוקחל ,תוביסה
.דעו־םלועל ןיד־קספ
לודג ,תחלצב בכש .הרעק ךותב יבא ברקוה רשאכ קר ןורויעה ןמ ונרענתהו ונחכפתה
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ח לש לוראק דודה קר .ונבשי םיגדכ םימומד .רופא־רויח אפקימ ,לושיבה ןמ חופנו
 אמא .האתשמ ונב ץיצמ אוהשכ ,ךרדה תיצחמב סוסיהב רצענ ךא ,הרעקה לא וגלזמ
ד יל ,הפיטק־תפמ הסוכמה ןחלושה לע בכש םש .ןילקרטב הרעקה תא גיצהל התויצ
.וילע םיחסופ ונייה ונאו בכש םמוד ,תנגנמה תוירגיסה־תביתו םימולצתה־ימובלא
, רופיסה תכראה ,ךשמההו ,יבא לש םייצראה וידודנ םייתסהל ויה םיכירצ ןאכ אל ךא
ר תיו אל עודמ .רתויב הבואכה הדוקנה איה־איה—רתומה תולובג רבעמ לא ףא המוד
ל רוגהו ענכיהל םימעטה לכ ול ויה רבכ תמאבש העש ותלפמב ריכה אל עודמ ,ףוסבל
ה כ־יא שבגתה ,עינ־ןיא בכש תועובש המכש רחאל 1 ול תונאתהלו ףיסוהל לוכי אל
ה תיה תחא לגר קר ,הקיר הרעקה תא ונאצמ דחא רקוב .ומצע לא טא־טא בש ומכו

ת ובקע םורדה שירקה לעו תוינבגעה־ץימ אפקימ לע הטומש ,הילושב תחנומ
ד ודנו ךולה ,האלה םינורחאה ויתוחוכב ררגנ ,ךרדב וילגר לישמ ,לשובמ .ותסונמ
.ותוארל ונבש אל םלועמו ,תיב אלל

(ב ל ר ו א ירוא: םוגרת)
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 הימוד התוא יריחנ לא ףאשא .הימוד אלא ןשעא אל ןכלו הקיר םירורפגה תספוק
 וז רחא וזב תואבה תונומת לש תוצלחמ ימצעל שיבלאו ברע־ברע יב תבשויה
.ןיע־ףרהכ תורבחתמו
 ,תונלצע לש הנוגמ גהנמ ?ךכ־רחא םוקמוקה תא תופשא םאו .םימ חיתרהל ךלא
 םישקשקכ וב רוזפ רכוסו ,הפייעל םירוריפ וב שי ןחלושה .וישכע ותוא תופשא ןכבו
 ,רוא רתוי אוביש הצראו תוריינל תחתמ הקיתעה תינוועשה תא שורפא .רעשב
.יניע הניהכת אלש
 הרענכ ימצעל ימצע לע בותכא רשפא .ןואינה תורונל דעב ץוחב םזמזמ הלילה
 ?ילצא היה הז יתמ .הנושאר הבהאמ עמודמ ןמוי לא הלש תושגר תקרופה התופ
 תודבכב הלוע הליצ .זאמ וחרב םיפרה הברה ךכ־לכ .תורעשב תשקה .תירונ .תירונ
 ,אבחיהב תוזנגנו אבחיהב תואב תונומתהו ,תועטל רשפא־יא ,תיבה תוגרדמב תיליפ
.יטיק .לרוקא־ןמש תציקסב רוא לא אב רוא ,יטיק םעו תירונ םע תרבחתמ הליצ

ב
 םושמ ילוא ,םייניבה־ימי תורפסו היפוסוליפ דומלל יתנווכתה .ךסוח ינא םייתניבו

 והשמב יל הריכזהש טושיק־ןוד לש תדיוגמהו תינכראה ותומד ירחא יבש יתכלהש
 ,תומלוע ךופהל יתמלח אל .םימיה קבאב וכסמנש יתומולח תאו ,ילש יתומד תא
 יתפאשש עדומ־אל והשמ יליבשב למיס—רבדבש הרמויה לכ םע—טושיק־ןוד לבא
.ונקנק לע תוהתל
 ירחא .ןוזר יב חלוש ךכ לשב אלש ןבומו ,ם״קשב תולבל םלועמ יתאב אל אבצב
 ןייצל רתומלו ,ילש יוכיסה־רסוחב יתנמאה דימת ירהש יתפדר אל םלועמ תולייח
 ־תמושתל ילצא וכז אל ,בלה־תובוטו תונמנמשה ,שושו פיצ לש גוסה ןמ תולייח םגש
 דע יתעגהש האצותה .םעטה־תונינא לש הטעמ הדימב יתכרבתנ ןיידע ןכש ,בל
.בוצעו דומלג םולה
 תוטמ תוריד לש החינצמ ץראב ,הנטק הריד אלממ הקנופאלב יראה לש טילקתה
 ןיב הסיבכ תולותו רקובב תוחווצמ תיבה־תורקע .הבושח־אל ריעב םש־יא לופנל
 תא חתופ לבסה ץרח .וקני לש היציזופמוק ומכ תיב לא תיבמ םיחתמנה םילבחה
 .רואה רחא שלובו םייניע חקופ ינא זא .תיסיסע הללק םיל טילפמו ילומ ןולחה
 דגסמה ןמ רופאו טעמ יולב חתמנ אוה ,וישכע ,הלילה םע יב וקחשמב ליחתמ םיה
 חיגת וירחא .ונלש בוחרה יתאפב תבשוי ותפיכש ,"םיה תודלותל" ןואיזומה דעו
.חלגתמ יתוא האור קודס יארו ,םיריפאמ םיעבצו חיט לש לבושב ריעה
.הז עגרב יתושרבש דיחיה אוה הטנופאלב יראה לש טילקתה
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, ריעה זכרמל תכלל ךירצ ינא זאו .םימח .םימיוסמ םיברעב ימצעל םיוסמ הזחמ
, ךכ־רחאו די־תלזא םעט שיגרהל ,תוחיר חירהל ,קקותשמהו קקושה ןומהה תא תוארל
.הידוהב הדילג קקלל ,םחונמכ
ן וכנ דמוע דחא לותחו ,תספסוחמה הרידל בוש םירזוח ?הלא לכמ ראשנ המו
ד ע ,הליל רחא הליל לש ביטומכ תורמשמב םילותחה הפ םידמוע דימת .בראמב
ת יבב תוקיר תוריד םהל ושפיח םילותחהו ,רנ רוא ,רוא טעמ ,רוא הקילדה יטיקש
ד מוע ןחלושה לע ,םדריהל לוכי ינניא .הנישה ינפל םילודגה םיפותכ המה םיה .רחא
ם ינש המכ ינפל יש .הקירמאמ הרקי תחא הדוד יל החלשש רוטסיזנרטה ןיידע
ד מעש קילאיב לש ונועש לע הדגא התואכ ,וירבצמ ולזא יטיק הכלה וב םויב .תונטק
.ותומ עגרב תכלמ
י תעבש אל וליפאו הרצק הפוקת הפ התיה יטיק .וירבצמ תא ףילחהל חרוט ינניא
.תרמשמב םינוכנ םילותח בושו ,החיר תא

ר יעה תא תוארל דראו תורוכשה תורידל תפתושמה תספרמב רואה תא קילדא
־ תוניפס ינרת תאו םיסבכה תא הקזח חורב ףיעמ עיתפמב ריעל אב ףרוח .הנואפיקב
. םיבר תומוקמב ושקבתנ םיאבכהו םילודג םימשג ודרי לומתא .למנבש םיגיידה
ק ר תוינפעזהו תולודגה תופיטהו הנטק תילולת לע דמוע ונלש ףלוקמה תיבהש לזמ
.םיכומנה תומוקמל האלה ושלגו קיתעה חיטה תא וביטרה
.המינפ ותפחודו םומח לוקב וילע תחווצמ ומאו טעמ דועו הצוחה אצי יטרב לש טועפה
י תפטעתה .תבבימ תננוצ חור .םימיה־תמדקמ ומכ ךשוחה טלש יתחתמש הרידב
ם ייברג ןתוא) שובייל ויברג תא הלות רחא ,ןולחה תיגוגזל דעבמ ללקמ ץרח .רדוסב
.ויתוללקו אוה ,םהירחאמ םלענו םיסירתב שיקמ ףוסבלו ,(םשגה ביטרהש
ת ילולפאב שקנמ קוחר סירת ?םיה תאו ריעה תא עומשלו תבשל רשפא ןמז המכ
.סירתה אוה ילש רשפא .בלב הניצ ריבעמו
ר קיעב ,ותוחכונ לע ביבא זמר םשו־הפ קר ,היה רק .יטיק האב רבעש ףרוחה ףוסב
ם ואתפ יתיליג .םשל יתכלה תחא תבשו ,םירהה תולגרמל הצבר תבכרה־תנחת .םירהב
ו יהש תחא רדג דע יתאב .וזל הז םייוצר ונייה אל ומכ ,ינממ הקחרתה ריעהש
ם יחרפ םש וחמצ .עכט תרומש ,ףוטקל רוסא :ירט עבצ חיר םיפדונ םיטלש הילע
. תחפוק התיה שמשהו האופרל ןנע רתונ אל םיירהצה־רחא .םשב םתונכל יתעדי אלש
 יתאב המל עדוי ינניא .םימסכ םינבל ,חרפל חרפמ ופחירש םירפרפ יתיאר בושו
ו מכו ,םואתפ חתמנ םיהו היתוגג תשרופ הטמל הנחתה תועבגב ספטמ ינאש לככ .הנה
.הבושח תילגת והירה דימת
י ב הריבעה הלק חורו ,קמעה תא המיתכה שמשה ,יניע תא יתחקפ ברע־תונפל
. דיה־ףכ לעכ םישורפ הטיסרבינואה לש םישדחה םיניינבה תא יתיאר .תרומרמצ
ר בעל יתדרי .ותיללצל תירותסמ תוזחו האשדמל האשדמ ןיב םש ךליה טושיק־ןוד
ה פועתה־הדשב םיתחונ םינוריווא העש־יצח ידמ .העשל יאנונזמה תא יתלאשו הנחתה

.םיינזא־שירחמ םערב
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א תבס יל הניקתהש דיחיה ןוליווה .ןולחב תבשנמ םי־תניצ .ףרוח ןיידעו ,ףרוחה ףוס
.ינקרוחו שבי שרפמכ ףפונתמ הנש םייפלא ינפל
־ תיב" תא יתחנה ? תאזכש תרחואמ הליל־תעשב יתוא דוקפל לוכי ימ .תלדב ושיקה
־ אל הרז הרענ םש הדמע .חותפל יתשגינו ןחלושה לע "קודפ הכלמה לש הלצימה
ט עמ תלדוגמ התיה איה .לושירב הילע תלטומ התיה הרופא הדופא .יל תרפומ
.ינאילדומ תורענ ינפכ הל םיינכרא םינפו
."השקבב ,ןכ"
ך רדכ ,טעמ תלהובמ איהש רשפא .תומוחו תולודג ,הכובמב עגר תוהות םייניע
.םירזה
."זילפ שילגניא" ,והשלכ דורצ לוקב ,הרמאו השארב הנהניהש אלא ,"השקבב ,ןכ"
ד ח ןב־גיב—רולוקינכט־יעבצב היולג—תומסטרופ—ןודנול ;ילגנא רצות איה ןכבו
— הלעמל םיחתפנ םירשגו הזמת—ןזרוטמ עסופ תעבגמב ילגנא לפרעב ריע—רופאו

— האב הרטשמהו ,םידליה ,בלכה ,םיבנגה םע םידליל שלב־יטרס-רגיסו לי׳צר׳צ
-----------םמלוה קולרש
ש יגרהל יל היה םיענ .בשתו היתודווזמ תא חינתש הל יתתוא ."הליצ .ןכ ,ההא"
ח תפ ןמרהו הליצמב יתלצליצ .ול םיקקזנש והשימ ,והשימ לע סופורטופא ימצע
.תלדה תא יל
ה יה אטבמה .םיכ׳צ וא םירגנוה םה םא יתעדי אל םלועמ .לצב תוחיר הפדנ הרידה
? םאצומל לאשא םואתפ המו ,תכשמתמ שידיאב םלצא לסלתסמ
."הליצ תא ךירצ ינא ,תאזה הדרטהה לע חלסת תמאב ,ץיבורוה רמ"
. תופייעו תורוקמ ויה ויניע לבא הניש־ידגב שובל היה אלש יתנחבה ״? תאזכ העשב״
.וקיחב לפוקמ ןותעהשכ הכרה הסרוכה לע םדרנ ילוא
."הנשי רבכ איה לבא"
י תעמש ."הילגנאמ האב איה .רדח רוכשל הצור איהו תחרוא ןאכ שי ,ץיבורוה רמ"
ח תפמה תא תלטונ הליצ ךיא ינוימדב יל יתראית וליפאו תובע םיילגר לש שודשיד
ם יבורק הזיא ןאכל התוא ונפה .םכל העידוה איהש תרמוא איה" .הדישה חול לעמ
. תלוזל רוזעל הנוכנו החונ ,בל־תבוטו הבע ,םש הדמע הליצ "...ו םכלש םיקוחר
ה ליצ ."ץראל־ץוחמ לומתא ונלביקש בתכמה הז ,ןמרח ,הילגנאה הרוחבה ,ןוכנ"
, למשח לש םיישדח תונובשח אלא ויה אל הלא םגו .םיבתכמ דאמ טעמ תלבקמ התיה
ת רמוא הלוכ וישכעו םיחדינ םידוד הזיאמ בתכמ הלביק ןכבו .הלאב אצויכו םימ ,זג
, ךירצש ומכ ותוא לבקתש הטמל רדחה תא יתפטש ,רקובב הל יתיכיח" .הנאג
ן נתסה ,רנ רוא ,חרי רוא ,רויח רוא .תוגרדמב ונדרי ."רחיא חטב הלש ןוריוואה
ת מרוג איהש הדרטהה ןמ הכובנו הפייע ,רדחה אובמב הדמע יטיק .תוגרדמה־רדח לא
.ךכ־לכ תרחואמ העשב
ת לדה תא חותפל הרהימ הליצ ."יטיק ,וה" .די הל הטישוהו הרהימ ,"הליצ ינא"
ילואו .הלש תודווזמה תא ןאכ םישתש" .ךרוצ תעל ןמגרות שמשל ןוכנ יתייה ינאו
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 ,הביבס תאזה הנוכתה תא רוציל תרשואמ התיה הליצ ."םח והשמ תותשל הצור איה
.הנתח יתייה וליאכ הגיגחה לע יתחמש ינא םגש תמאו
 רודיס לש רתוי םינדועמה םישערה תא הטמל ןיידע יתעמש ירדח לא יתרזחשכ
 תקעוצ יטיקשכ הליצ םע דקרמה הטנופאלב יראה לע םלוח ינאשכ יתמדרנ .ןוראה
.ךייש־אל־הז ךייש־אל־הז הל רמוא ינאו סנאסארב ׳זרו׳ז תא הפידעמ איהש םואתפ

.סוט־יהיבגמ םיננע סוחד רקוב ,רחמ אב

 לש םיבק םמצעל םינמזמ םיממוסמ םישנא .תוינועבצו תוסוחד עונלוקהמ תואיציה
.תוילשא לש םיבק דגנכ תואיצמ
 ךשמתמ םלועה .תוגרדמ דועו תוגרדמ .שאר התנפה איהו .הלק העיגנ הב יתעגנ
.עיגהל הצור דחא לכו םדא תוסוחד תורהנמב
 יתסמע "קילוי יל םיארוק" .טעמ םעוה תורואה ידוקיר בצקו רחואמ היה רבכ ץוחב
.הזה עגרל רומש היהש ברה חתימה תא יתקריפו ,ימש תא הילע
 :יתבשח ."קילוי" :היפתכב הנהניהו ,רבכמ ימש תא העדי וליאכ יב הטיבה איה
 דיגת יטיקו ,קרוחה ןופומארגה לע וספילאקה טילקת תא חינא ,ירדח לא התוא חקא
 הפילח ,ודיב רוטסיזנרטו ונינפל דעצ והשימ .הדער הנותחתה יתפשו ,יתבשח ,והשמ

 יטיק .סובוטואה אב .רש הרטאניס יקנארפ ,ונתוא רובעי טעמ־דוע .תספסופמ ,הטומק
 .םיינועבצ תורואב ונל םירטוס ,םיפלוח תובוחרה .תואנ הילגרש האור ינא ,הלוע
 בושנ .דרנ םשו דגסימה רכיכב בבותסי סובוטואה .תורצה תוטמסל סנכינ טעמ דוע
.קרויה ץרה לא בושנ .ןקוזמ תופולקה ,תורירמה רמיחה תותקבל
 ."רשב־רודכ" רמזמ הרטאניס יקנארפו רגיס תיצמ תספסופמה הפילחה שובל שיאה
 תוטמסל םיסנכנ .ותא יקנארפו דרוי שיאה .םישמ ילב ןיזאמ ינא ,הניזאמ יטיק
."תיפוס הנחת" :זירכמ גהנהו בוביסה תא םילשמ סובוטואה ,הרהנמלכ
 םירזוח ,םינשנו־םירזוח ,םיבנגכ ףוחב םיפפוט םינבל םילבש .ונינפ תא םדקמ םיה

.דגסמהו הגצהה תא בנוג דחא ךשוחש דע ,םיפיצקמו

 ולעש םיליבהמה םידאב יתממחתהו הת יתפש .םוט־יהיבגמ םיננע סוחד רקוב אב
 ךות .תוגרדמה־רדח לש ילולפאה אובמב הליצ יתוא הספת יתדרישכ .םוקמוקה ןמ
 הלא ,עדוי התא ,םינהוכה ,ונלש םינכשה" :הרמא םילסה תאישנב הל רזוע ינאש
 םינכשה ןמ דאמ טעמ יתרפה .תנווכתמ איה ימל יתעדי אל ."יחרזא לצא םירגש
 לכ תא וחקלו ץראל־ץוחל ורגיה םה ,ונ" .דבלב הפוטח הרכה הלא תא םגו ונלש
 ."תוקעצו תוכמ הברה ויהו תכלל וצר אל םידליהש תלופמב ורפיס .םהלש םידליה
 .קילוי ,הדות" :הרמא הליצ .םתוא לוטיל אצי ןמרהו הרידה חתפב לסה תא יתחנה
 ןורתפ הזב האור הליצש השגרה יל התיה ."השק הל היהי אלש הרוחבל רוזעת
 יתסנכנ ,ליגרכ ךכ־רחאו רצה ימלועב יתרהריה דרשמל ךרדה לכ .תוישיאה יתויעבל
.םיקיודמ םיטוטרישב םויה תא תולכלו ,תונורפע ססוכל
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 תוטעושה תוינוכמה תמחמ םמוהמ שיבכה ...ליחתה רבכ םצעב ...ףרוחה תליחת ינפל
 האפק רקובב םואתפ .רהממ ינניא ינא .םירהממה להק תא םיעגשמ םירוזמר .וב
 וזל וז תורבחתמ תונומתה .ןופצמ־תפיקנ אלל שדח ףרוח לחה רקובה ילוא .ריעה
 ףיצה םיהש יתמלח הלילבש ףא לע תורידא תורעס ויה אל .טבוצ ,ןטק באכל דע
 תוכלש ויה אל .גג־תרוק ירסח ,םיטילפל ונייה ונלוכו םירופא םימרז ריעה תא
.תואבל ךורד היה עבטה קר .טעמ הביהצה ריעהש ףא לע
 ונילע האבה םירדהה־תנשל הבוט תיזחת לע רסמנ רצואה יגוחמש בתכ דחא ןותע
 ,ארפ תחמצמ תילבי :תחא הנומת יתראשה םינקזו םילודג םיסדרפ ןיב .הבוטל
 ןמ קחרה אל יל הקשנ םואתפש ,ריבס־אל ,יליפרעו קוחר רקובב תחא הרענו

 ויה םיסדרפה .םיפירצה־תנוכש תא וניאר קוחרמו ,החל הקישנ .םיהובגה םישורבה
 יתקמסהש דע תנבומ־אל הקישנ .גלש־יסופסיחכ הכירפו הנבל החירפ ,םתחירפ אולמב
 הבסהו הכייח תירונ .תוכבל יתיצר טעמכו התוא יתלאש ״? ךתא המ ,תירונ״ .השובמ
.רפסה־תיבל ונעגהו ונרביד אל .השאר תא
 םהמיה ,"ער אל ,ער אל .הבוט אוצי־תנש םירדהל התיהש םיעידומ ןותעב ןכבו"
.ולש טוטרישה־ןחלוש לעמ רואה תא קילדהו ןותעה תא חינהש םע ןיטשריפס

 אמא .ןטק גחכ הומכ הליצ לצא תבש־תדועס .ברע־תחוראל יתוא ןימזהל האב הליצ
 לבהו ,םיבושח־אלו םירופא םישנאל תוגיגח תכרוע ,ןבלב הדועס תכרוע הבעו הבוט
.רדחב ושחרו וקלד תורנ ינש .בל־תמח רזנמ־םא לש ךויחב
 יתייה אלש םושמ ילוא ,יניע תא יתלפשה .יטיק לש הטבמב יתשגפשכ יתייה ךובנ
 ןמרהו ,יטיקל הליצ הריבסה ,"שיפ־הטליפגה תא ןיכה ןמרה הז" .םהה םידייצכ
 דימת .ןוטסלרא׳צה תונשמ יאדו ,הנשי הלמש השבל הליצ .קדטצמכ ושארב ןהניה
 םיבוצע םינפ ,הרוחש תרגסמב ולש הנומת םש התיה .הלעבל היה המ יתיהת
 ־ץוחב המלחה־תיב הזיאב תפחשמ תמש ,תיבב םירופיס וכליה וליפא םעפ .םימותסו
 תשרא ול וויש רשא םייפקשמב תורגסוממ ויה ויניע .םלועה־תמחלמ םות םע ,ץראל
 .ילא רבידש הנושארה םעפה התיה תאזו ,ןמרה רמא ,"קילוי ,לכאת" .דמולמ לש
 ,תצק הל המד תמאבו הליצ לש היחא אוהש ורמא .ןירותסמ ול הטע ןמרה םג
 .אוה היחא םנמא םא קפס יל היה דימת ,חוטב יתייה אל .הפהו םייניעה תובחרב
 לבא .רזנמה־םא לצא תיבו טלפמ אצמש ןמלאו קוחר דוד ןימכ רתוי יל הארנ אוה
 תונבל תועמד הליזמ הנעשה .תעדה תא ךכ לע תתל יאדכ אלו יניינעמ הז ןיא םצעב
 אלו תיטנדוטס ןכבו .םגרתמ ינא ."דומלל תכלוה ינא ןושאר־םויב" :תרמוא יטיקו

 .הרענב בוש יתטבה ינאו תונורחא תושיחרב וססג תורנה .תחרופ־תחרוא םתס
 ילוא" .היניע הליפשהש דע דייצכ יתמחלנ םעפהו היניע תא ורטיע םירוחש םילוגיע
 תא האיבה הליצו התנע אל יטיק .םילמה רחא רת ,תונצמקב יתלאש "?הדילג
 תומיגלב התה תא יתצצמ .ורדחל שרפו תבשה־ףסומ תא לטנ ןמרח .התה תוסוכ
.דיגהל המ יתעדי אלו תולודג
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. חבטמב םילכ החידה הליצ ."ןוטגנישוו" לצא הדילגל התוא ןימזהל יתטלחה רשעב
ו בכ תורנה "?אובל הצור .םשל םיאב ריעה לכמ ,הביבסב הבוט הדילג הפ שי"
י נאו יב הטיבה אל ףא איה ."הדות ,אל" .וכלהו ואפקש הועש־ילספ ינש וריתוהו

י טיק .הזב־אצויכ וא ידיא ריש חבטמה ןמ המהמיה הליצ .הארמל־בולע ימצע יתשח
ר בכ וישכע .ויפדב לעלעל הלחהו ומשב יתנחבה אלש ילגנא רפס ףדמה ןמ הלטנ
א לש םשכ הילא תונפל ךיא יתעדי אל בושו ימצע יניעב הזובמ שממ יתייה
ם וקמ לכב םימחר םיצבקמה םיללמואה־תבשוממ תויהל יתיצר אל .םלועמ יתעדי

ך כ םושמו םלועה םע רבדיהל יתלכיב קפס יתלטה םיתעל ךא ,םיעלקנ םה וילא
ן מ ילא תפקשנה האובבב יתטבה .עודמ ןיבהל יתיסינ םעפ .ימצע לע יתייה ףעז
ם יבר םימי התשש ימ לשכ תוימימ םייניעו ,דהוא־אל ,ינפעז םינפ־רתסלק ;הארמה
א ונשל הנובתה ןמ הז היהיש יתבשח אל .ימצע לע יתמחיר עגר ותוא .חנ אוה התעו

.םשמ יניע יתבסהש דע ימצע לע םחרל יתייה בייחו םש ףקשנה רתסלקה תא
־ הליל הליצל הרמאו םואתפ יטיק המק הכורא העש ונקתשש ןויכמ .הרמגנ הגיגחה
י תככח הכורא העש .הרדח לא הדריו תאזה הקיתשב ןינע דוע האצמ אל הארנכ .בוט
ת א דירוהל יל רוזעת אוב ,קילוי" :הליצ הרמאש דע הירחא תדרל ילע םא יתעדב

."הפשאה

ד
ם ינוויכה לכל רזפתמ רואה תאזה הנומתבו .הל יתרמא ,"הרענ םע יתבכש אל ימימ"

.בוש דקמתמו רזוחו
ל א יתטבהו היפקשמ תא יתלטנ .התוסח־ןבבכ יב הטיבהו הקחצ ,"ןשייב התא"
, המיענ־יתלב תומיקעב םיטיהרה םידקמתמ םינפבו הרוחש תרגסמ .ןדעב םלועה
. יל םסק קחשמה .ידמל תרעוכמ התארנו תויגוגזל דעבמ התוועתה יטיק .תררחוסמ
. ןושל הצרחו ידימ תוזירזב ןתוא הפטח רחאו ,הב יתירגתה ,"היפהפי וזיא ,טסספ"
 ךירצ יתייה המ יכו ״? הה ,ןשייב ינא״ .הלקה חורב קרטנ ןולחל לוממש ןאירדנומ
ם יבשוי םהשכ םדא־ינב םירבדמ המ לע :יתיהת .המיא־דע ימצעל יתייה רז 1 דיגהל
ת ונורפע יתמסריכ .םירחא םישנא םע תווצב יתבשי אל תובר םינש הז ?תווצב
ה יה חירקמה ןיטשריפסשכ .לכידראה ןמדירפ לש םיכורדיתל עמוש יתייה ,דרשמב
ם יבורמה םיטטחה תא לובסל יתלוכי אלו ותוא יתבעית יכ ביגמ יתייה אל ילא רבדמ
ה ליצ קר הרתונ ןכבו .ךכב יל היה ידו וילע ןוילע ימצע יתשח .וינפ לע ול םירוזפה
ם ושמ קותשל ףידעמ יתייה רבד תרמוא התיהשכו ,םלועמ קולחל יתלוכי אל הילעש
ו א קיטרא לש םיסרפה־ינודיח לע םיתעל לאוש יתייה תלוכמב .יהשלכ דובכ־תארי

־ לדג שיא היה תלוכמה־לעב םקמ .הבושתל הכוז יתייה תוקוחר םיתעל ,הטיו לש
. ללכב יתסנכנ אלש השגרהב אצוי יתייהו ןובלע יתשח אל ןכל ,רבס־םוטאו םידממ
ה רבע תרומרמצ .יטיקל דיגהל המ התע יתעדי אל ןכלו יתרביד המכ דדמ אל שיא
י תייה םורע .ולש הקילפרה תא חכש םירוקרזה רואלש ןקחש ותואכ יתייהו יב
? דיגהל המ .לטרועמו
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.םילמב שפחל יתחרט אל וליפא ינאו ,געלב תקחוצ יטיקש יל היה המדנ

ם רוביח רעוכמ המכ רזומ) ןמרסו יטיק העיגה זאמ .םוי חצור םוי .םייעובש ופקנ
ם יחרפ יתינק עובשב םיימעפ .רדחל האנ הרוצ תוושל דיפקמ יתייה (תומשה ינש לש
ן שי "ףייל" ךותמ ורומ ן׳ז לש הנומתה תא יתילתו ,תיפוסה הנחתב )קרמ לצא
ם ירוריפ וראשי אלש יתדפקהו ,הלסאה תא יתנבלה טעמכ תוזילעב .דרשמב יתאצמש
י ב חתפנ והשמש עבשיהל יתייה ןוכנו הנוכת וזיאב יתשגרה יכותב םג .לכואה רחאל
ה פשאה תא םידירומ הליצו ינא ונייה םירקבה לככ ההק דחא רקוב .םלועה לא
ר בכו והשמ הליצל הזמר ,ונלומ הבצינ יטיקו תוגרדמב םיילגר ופפט םואתפשכ
י נאו יחרזא לש דליה ןיתשה תוגרדמה־רדח אובמב .דבכהו לודגה חפב ידצל הזחא
ך לנ ילוא" :יטיקל יתרמאו ץמוא יתרזא הרזחב ונילעשכ .הטיעבב ותוא יתדביכ
״? טרסל ברעה

ת ונחלוש העברא ויה ."ןוטגנישוו״ל יטיק תא יתחקלו הבינע יתבנע רחא ישש־םויב
ם יאב םישנאה ויה ישש־םויב .קקש םוקמה .םיה דיל תספרמב דחא ,םייונפ
ם היתושנ תא וחקל הנוכשה ישנא .הבחר דיב םפסכ תא םש רזפל "ןוטגנישוו״ל
ם יפוחה תא ץחר םיה .חרק־רה—תינועבצ הדילגב ןתוא ודביכו תומפושמהו תובעה
ק ותשל .םיה לא הטונה תספרמב תבשל הרחב יטיק .םומע טקשב תוסכתהל בשו
ת קיתשש ןויכמ רובידב בייח תויהל אלש ,הזמ האנ השעמ ךל ןיא ירה ? םיה דגנכ
.םילבה ימצעל המדמ ינא ילוא וא ,הקיתש תרזוג םיה
ץ הוגמ ,הדיפקב שובל ינאש יתחמש ."תצק ךלנ אוב" :תרמוא יטיק העש רחאל
ה עש ,רקובהש םג יתרכז .יתכלבו יאובב הנוכשה ישנא יתוא םיאור ךכו ,ןלמועמו

א וה" .וראווצב וב זחוא אוהשכ לותח ןמרה איבה ,םידגבה תא יל הצהיג הליצש
. הרעצל וא הסיעכהל אריתמכ ,הליצל אלו יל רמא ,"םוי לכ הליצ לש הסיבכה ףנטל
, ץיבורוה ןודא ,רבד ןיא" .יתוא וקיחצה רבדה ול םרגש םעזהו הברה תוניצרה
ה קחצ הליצו םיידיה ןיבמ םואתפ ול טלמנ לותחהש אלא ."חקל דמליש הטיעב ול ןת

...םיצהוגמה ידגב וה .איה ףא
"?תכלל הצור ,ונ"
"?ךלנ ןאל"
ק ותמ ךויח יטיקל ךייחמה זוזגו קד םפמפש לעב רדוהמ רצלמל םימלשמו םימק
.תינכחג הצירק ןיפצמ ילאו
״? ךלנ ןאל״
ע וצעצ ףטלמה קוניתכ הידי עגמל קנשנ ינורג .ידי תא תלטונ .םירבד תמזוי יטיק

.שדח
."ףוחה ךרואל ךלנ"
ת ונדועמו תוינועבצ רוא־תוקלח ריאמ "ןוטגנישוו" לש ׳זארטיווה .תוגרדמב םידרוי
ם ינועבצה־תויגוגזל דעבמ תוסגב בברתשמ יותשה סקמ לש וקוחצ .ךרה לוחה לע
םיכרד־תנואתב םרדנ ולש דליה" ,הל רמוא ינא ,"םקמ הז" .הלחלח יב ריבעמ אוהו
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י טיק .ררמוצמ ינא .ידי תא תצחול יטיק ."םיילגרה יתש תא ול ועטקו הנש ינפל
י נא בושו .ךרה לוחב דבוא השחלו ,"חמש היהת ,קילוי ,בוצע התא" :יל תשחול
״1 קילוי ,התא המכ ןב״ .תוצע־דבוא
ק וקז ,תומל הטונ ,ססוג והשימ .הריפצ תללימ הקוחרה ריעב .הל תונעל הצור אל
.תדערנ יטיק .הרזעל
.הל הנוע ינא ,"בושח אל"
ת שפחמ הניאש יטיק לע ינא המת ?םיאבכ ילוא .תעטוקמכ תדרויו הלוע הריפצה
 תורוא םיקלוד וניזאקב .ינא אנקמ עמשמ .םירחא םירנטראפ םע רתוי םיפי םייוליב
ר יווא־תובכש שלש קחרמב ,לולצה ריוואל המיענמ הקוחר תרומזת .ישש־םוי לש
.תוחפל
ך ב ימצע שח ינא .והשמב תרהרהמכ היניע יטיק תמצוע ״? קילוי ,התא המכ ןב״
.ליג־ילב
."ךכ־לכ ךל בושח הז םא ,עבראו־םירשע ןבש יל המדנ"
"?ךכ־לכ ןקז הארנ התא עודמ" .היניע תחקופ יטיק
ה ארנ ינא ,ךכ ןכבו .ימצעל םירבדה תא םגרתמ ינאש דע ןמז רבוע המהדת בורמ
ר הרהל רזוח ינא ."האמחמה לע הדותו ,עדוי אל" .חונימב יטיק התעט ילוא וא ,ןקז
י לא םירזוח םיעבצהו ינא חוחש .ףייעה יכוליהב ,האור יטיקש םיטמקב ,ימצעב
.הקסטורג וזיא ? אוה ךכ אל יכו .תמאב םניהש יפכמ םיהכו םירופא
״? תעגפנ ,קילוי ,ךל המ״
ל ש תספרמב רואה תא םיבכמ ?תוחורה־לכל ,הל תונעל המ ?הל תונעל המ
.תיבה ךותל תונחלושה תא ףסוא םפשה־קד רצלמהו "ןוטגנישוו"
."חמש היהת ,קילוי .ךב עוגפל יתנווכתה אל"
ת ושבול תומפושמ םישנ .תאזה הירטיפקה ילעב םיאנ םיחוור םישוע םה ישש־םוי לכב
ת א תורזפמ ןה גהלהו םיטופטיפה ןיבו םיטמקתמה םהילעב דיל תובישח לש רבס
ת כשומ יטיק ,ונילגר לע קפדתמ םיה .םירחא םירנטראפ הל שפחתש .לזאזעל .ףסכה
.הכישחה לא קחרה יתוא

. היניעב רשי לכתסהל יל היה השק .הקישנה רשפל תירונ תא יתלאש תרחמל
.יל הקשנש איה תירונש ףא םשא ימצע יתשח המל עדוי אל
. השק תרצקב התיה הלוח .תודבכב תפשונ איהשכ תירונ הרמא ,"דמחנ תייה םתס"
ה תיבה יתרזח .לגרודכב םהל עירפהל יתיסינש לע חצר־תוכמ יניפמ יתגפס םוי ותוא
ן ברוחמ היה םלועה .אמא לש היניעב טיבהל יתלוכי אלו יתייה םינוא־לדח .הכומ
ת ושתכתהה ןמ םיפנוטמה םידגבבו ,ירדח לא יתכלה .ותוכבל ךרוצ יתשגרה אלו
.יתונובלע תא תומולחב חוכשל ,הטימל יתסנכנ

, "םולכ" ,תבשל הצור ינא ״? ךל המ ? ךל המ ,קילוי" .הכישחה לא יתוא תכשומ הדועו
.למנב הקוחר הדוקנ לא םמוסמכ טיבמ ינאש יל ררבתמו ."םולכ" ,הל רמוא ינא
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. םוקמל יתוא תרמסמה התעבב שח ינאו ידימ הפרמ יטיק "ז ךלאש הצור התא ,קילוי"
ן ימ .םוח לש תואיג שח ינא .יל תפכיא אל .המ ןיבמ ינניאו והשמ תרמוא איה
.תכלוהו תרבוג תוריהמב ףלחתמ וניזאקב ןואינה .ונילע תמייאמה ףוריט־תפקתה
ר יבסהל הסנמ ינא ."יכלת לא .דימת ומכ רבד ותוא בוש היהי הז יכלת םא ,יטיק"
ם ואתפ תישענ ילש תילגנאה .יתעד ףוסל תדרוי הניאש הארנ לבא ,ימצע תא הל

.תינבצעו תגליע
."תכלל הלוכי תא ,םצעב"

. הזב הלקתנ ןיעה לבא אורקל יתיצר אל .ןחלושה לעש ןותעב יתארק ,עדוי ינא"
י לב הת סוכ יל ינת ,ךתוא בהוא ינא ,אמא .יל הנשמ אל הז זא ,בוצע ינא דימת
ך לא אל .ותחקל דחפמ ינא .םלצא ראשנ שירופאפ לש היפרגואיג רפסה .בלח
ת פכיא אלו יניפ תא אנוש ינא ,הזמ ץוחו .םויה ודמלי אל חטב .ןושיל ךלא ,היוולהל
ב גנל ךירצ אל ינאו ,ךל המדנ קר הז הכוב אל ינא .ולש אמא לש הרבח תאש יל
"...ךל הקווד ,הקווד תכלל הצור אל .ךל המדנ םתס הז ,תועמד םוש
ם יסדרפ םיסדרפ יב םיכובו ןבלה ןידסה תא ילע הטוע ,הטימב בכוש ינא וישכעו
ת ירונו ,םיצוק ,ןנערו קורי בשע ,חורו םשג ,םירופאו םימותכו םילוחכו םיבוהז

.האלפנ חורכ םהיניב יתוא תקשנמ
, ונתוא הארש דיעיש והשימ וליפא ןיא .ונלש הקישנה תאו .התוא םירבוק וישכע
 ,וקחצי היסוזו יניפ .קוחצל היהא ,ןרקשל ךפהיא והשימל רפסא םאו .עגר ותוא ,םש
ה תיה םא חוטב ינניא וישכעו .וקחציש .הפהמ ריר םהל אצייש דע וקחצי ךכ־לכ
.דיעיש ימ ןיא .יתמלח קר וא הקישנה

ה
ל כב .וב תותורח תוטירס האורו רואל טילקתה תא ברקמ ינא .קרוח הטנופאלב יראה
ם ידורצ ,רדחה תא םיאלממ וילילצו ןשיה רישכמה לע וספילאקה תא חינמ ינא תבש
ת א הנקא דרשמה ןמ דראשכ רחמ .ארזל טילקתה םואתפ יל היה םצעב .םיחנוגו
."ןרוו הרש" לש טילקתה
ם ידקור םיפחשו הלוחכ תוצילעב וב ךתוח וירחאמ םיהשכ דגסמה קיהבמ ןולחה ןמ
ש ואב חיר רדחב דמוע םייתניב .ברברשל הלצלצ הליצו םתסנ שומישה־תיב .וביבס
ם יתבה ןמ לצו רוא תכלהמה ,המודרה תבשב ןיחבהל רשפא ריעה ןמ .וב אובי אל רזו

, היבוט" .ול הרמא הליצ .םנ־השעמ הז ירה תבשב ברברש .םירוורפל דע םיהובגה
 ,רהמ ילא אוב .ךממ הנטק הבוט וישכע החרכומ ינא ז זא יל תחטבה המ רכוז
ת א לואשל יתחרט אל ."הכחמ ינא ...יפוי ,ונ ? אבצ ..1 ירפ םולש המ .דאמ ףוחד הז
ן וכנה םוקמב היה הזש קר יתעדי .ברברש םע תאזכ תודידיל התכז המב הליצ
י תשקיב .ארזל יל היה הז םג ,לגרודכ תוארל ךלא אל תבשה .ול תוכחל יתבשיו

ת א הריתי תופירחב שח יתייה הזכ תבש־םויב .ונתשיש ,םירבד יב ושדחתיש
רתוי ספור .יתייה ספור ךא ,ותוא ץורפל יתשקיב .יתוא קונחל םייאמה לגעמה
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ה רזח יטיק .תוברח־לת ופוסו תויפלתל יונב אוה ותליחתבש הזכ הליל ירחא דימתמ
ש מא .הסוחד הרוצב יכות לא רודחל הלחה יטיקש תמא .הירחא יתכרשנ ינאו

.דחפב יתמדרנ
.הליצ תרמוא ,"חתפת ,קילוי" .תלדב הקיפד

, ונ" .ש^אב ותואמ רוטפ רדחה היהש ףא וישכע סנכיתש יתיצר אל .תסנכנ יטיק
, ילוק אצוי ,"ונקית" .ןולחה ןמ אבה רואה תמחמ היניעב תצמצממ איה "?ונקית
ה מב ,םיהולא ."הברה יל הלע .הליצל הבוט השע ,ןוכישהמ שיאה אב העש ינפל"
 רואה רדוח רבכו הרוטקטיכראל ןוחריב תלעלעמו תבשיתמ יטיק .םיחיסמ ונחנא
.ןולחה תרגסמ דעב םיעוביר־םיעוביר רדחל
. הילגנאב תייה אלש לבח ,קילוי .ליזרב ,הה ...הז הפיא ...יטסטנפ הז ,וה ?רייאמינ"
ן יינעמ אל הז לבא" .יטיק לש הידי לע תבשוי תחא רוא־תעוב "...תחא היסנכ םש שי

ן וילע רותפכ סכרמ ינא ןכלו הל דיגהל המ יתעדי אל תמאבו .הל רמוא ינא ,"יתוא
.יתועבצא ןיב דבה תא ללוממו יתצלוחב
. הקיתשה תא יטיק הרפהש דע ימצע ילתכ לא יתצפנתה תוכורא תוקד ךשמ ךכ־רחא
ן יב הןדחב םואתפ םישרשרמ ןוחריה יפדו ,"םיירהצ לכאת .ילא אוב ,קילוי"

.היתועבצא
ם וחה־ידא ."הדות" וא "רדסב" ןיעמ והשמ שחלב ריטפמ ינא ?הל דיגהל המ
.המיענ היזהכ יניע דגנל ףחרמ אוהש דע ןבלה דגסמה תא םישטשטמ
, לתוכב תולק קרטנ ןאירדנומ .תוגיגח הפ השוע טקשה .םיירהצה־רחא םיתש
.חיחצ ,ןבנבל ,קד קבא ףחרמ ריוואבו
ה רוטקירק העיפומ ישש־םוי לכב .ןותע רחא רת ינא .ןוראב םילכה תא תכרוע יטיק
י נא המתו לאוש ינא ״? ןותע ךל שי ,יטיק״ .םינותעה לכ לש םיפסומב לוג־הד לש
ת חאמ .השארב תנהנהמו הידי תבגנמ יטיק .הממדה תא רפהל זוע יתבהרה ךיא
י נא .ןוראב םילכה תא ךורעל תרזוחו "טסופ םלזור׳ג" תא יל האיצומ איה תוריגמה
ר תוימ ימצע שח ינאש ןויכמ .יב טלקנ וניא רבד םושו תויתואה לע יניעב קילחמ
.תלדה לא ינא דלוה
ר וחב הזיא םע תכלוה תירונ לש אמא תא יתשגפו ףוחה לע יתלייט תחא תבש
ת א רבגה קבח רחא .לוחב תוצילעב הפפוטו האנ התיה תירונ לש אמא .יתרכה אלש
ן ב רבכ יתייה .יתשגינו זוע יתבהרה .םיילגרל תקבדנה תפזה לע וקחצ םהו הינתמ
י תוא רקס רבגה ."ןמדירפ תרבג ,םולש" :יתרמא ףוסבלו הב יתטבה .הרשע־תחא
ת א" .יתוא הריכה אל תירונ לש אמא "?הצור התא המ .דלי םולש" .תונדשחב
."ךלתו םולש הפי דיגת ,דלי" .יניע תא יתלפשהו יתלאש ״? יתוא תרכוז אל
.ידיב לוח יתנפח ."הצור אל"

."הצור התא המ רבכ דיגת זא"
.יב טיבהל וליפא החרט אלו הטוולו המצע לע החרמ תירונ לש אמא
.ויניעב לוחה תא יתכלשהו תוזירזב ידי תא יתפגה .רבגה הנש ,"הפמ זוזת ,דלי ,ונ"
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ה פוס לא ,רחא ףוח לא יתעגהש דע ׳יב יחור דוע לכ יתצרש רכוז ינא ךכ־רחא
...ףשנמו ףשנמ יתייה ךכו .הדער יב הרבע ,הקס׳חה דיל ,םש .רחא ליצמ לא ,תרחא

ן מ ואב םירירק םיבשמ .ןנטצה ריוואה ."ןאכ חונל בכשל לכות ,קילוי ,ךלת לא"
ן יידעש םהמ חכתשנש הארנכ .הלשממה־שאר לע וחכוותה ץיבורוה רמו הליצ .םיה

.םיירהצ־רחא תעש
ו ליאכ ,יתיהתשה תאז־לכבו ."ןותעה תא ךכ־רחא ךל ריזחא ,ילצא חונא ,הדות"
."דחפל ךירצ ךניא" .הייהשב ןוחטב יתשפיה
ר דכתמו טמקתמ ןותעה .שלש רבכ ילוא .םיירהצה־רחא תבש .ןכ םא ,יתייה יובש
י תחנה .יפמ םואתפ טלפנ ,"הרענ םע יתבכש אל ידועמ" .םיענ־אלו ספסוחמ ,ידיב
ה טיבהו הכייח .ירבדמ תמלעתמכ הרמא ,"ןשייב םתס התא" .ןחלושה לע ןותעה תא
ם ינפבו הרוחש תרגסמ .םלועה לא יתטבהו היפקשמ תא יתלטנ ."ןשייב םתס" :יב
ת יגוגזל דעבמ התוועתה יטיק .תררחוסמ ,המיענ־אל תומיקעב םיטיהרה םידקמתמ
א יהו ,הב יתירגתה "היפהפי וזיא ,טססספ" :יל םסק קחשמה .ידמל תרעוכמ התארנו

.ןושל הצרחו תוזירזב ידימ ןתוא הפטח
ו זיא לכידראה ןמדירפל שי יכו ?דיגהל ךירצ יתייה המ יכו "?הה ,ןשייב ינא"
ל ךג לכ לע ללותשמו שרגמב וישכע בשוי ןיטשריפס ?תירונ לש אמאל הבריק
ד ע בהוא סקמ ?הליצ לא ןמרה לש רשקה המ תאז־לכבו .תעקות ולש הצובקהש
, תותשל ךלוה םקמ ולש תונתמב הצור וניא דליהשכו ,םיילגרה־עוטק ונב תא ףוריטל
ת לוכמה תא חותפל ךלוהו התשש המ לכ קרויו איקמ אוה רקובב .הלילב רקיעב
ם יסרפה־ןודיח לע לאוש ינא תונמדזהבו והשמ יל תונקל סנכנ ינא םימעפל .ולש
ה מ .ללכב יתסנכנ אלש השגרהב אצוי ינאו ,הנוע םקמ ןיא בורה־לע .קיטרא לש
ר ואלש ןקחש ותואכ יתייה .קשח לש תרומרמצ .ינתרבע תרומרמצ ? יטיקלו יל היה
ר חאל טושיק־ןוד תא יתרכזו ןגומ־אלו םורע יתייה .ולש הקילפרה תא חכש םירוקרז

? דיגהל המ .וילעמ ונוירש תא ופליקש
.םילמב שפחל יתחרט אל וליפא ינאו ,געלב תקחוש יטיקש היה המדנ
."חונל בכשת ,אוב ? דמוע התא המל ,קילוי״
ה מדנ לבא חוטב ינניא .הטטר הנותחתה יתפש .יתדער ."ךתא בכשל הצור ינא ,יטיק"
.יב האג לכה .דער יפוג םגש יל
״? ךל הרק המ ,קילוי ...תויוטש רבדת לא ,קילוי״
א ל ,ילוק הלוע קודסו דורצ .םדמדל ליחתמ ץוחה ."ךתא בכשל הצור ינא ,יטיק"
. הטוש ינא .יחצנ ףוריטכ יב הכוב תירונ לש התקישנ .עבראו־םירשע ןב ינא .ילש
.דעור ינא .ולש םיטטחהו ןיטשריפס תא שוגפל בוש רחמ
.םימצמטצמ היפעפע ."תויוטש רבדת לא"
ל ע תולטומ םייפקשמה ."ךתא בכשל הצור ינא" .קועצל עדוי ינאש יתעדי אל "יטיק"
.םינינפ ,םינטק םיסיסרל ןתוא שתוכ ,תויגוגזב שטוב ינא .הפצרה
לבא הב סופתל תוגח ידי ."ףרוטמ התא ,קלתסה" ,יטיק יל תקעוצ "!קילוי ,ךל"
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.ירחא תלדה תא תקרוטו המידקמ איה
. ריקב טעוב ינא ״? קילוי ,הרק המ" .יתינע אל .הרק המ ררבל הצוחה האצי הליצ
."לגרודכל ךל ,קילוי" .תגאוד הליצ

ה שעמ־ספאב תובוחרב טטושמ ינא .בושו בוש תדעור הנותחתה יתפש .הליל אב
ר ייצ ינאילדומ .יניע דגנל יטיק תא האור ינא ןמזה לכ .עשפה םוקמ לא רזוחו

.יטיק ומכ תוינכרא תורוחב
, ללפתמ ינא "יטיק" .הבוגת ןיא .שחול ינא "יטיק" .הרדח תלד לע שיקמ ינא
ב ושו ,"יטיק" ללפתמ ינא .ךשמתמ "וווהאימ״ב הנועו ידיל דמוע רעש־רומס לותחו
ה זיתמו תלדה תא תחתופ יטיק .ותוא חירבמו וב טעוב ינא .רוחשה רזממה יל הנוע
.ךושחה תוגרדמה רדח לע רוא
ר יינה תלפקמ יטיק ,םיחרואה־תסנכהמ עתפומ ינא ."סנכית אוב ? קילוי ,התא הז״

.קחרה ותכילשמו ותוא תללוממ ,הידיבש
"?תסעוכ אל תא"
."אל"
."יחק" ,ומירהל ףפוכתמ ינא .ץראה לע ןיידע חנומ "טסופ םלזור׳ג"

ת ירונ .הפה ךותל הגועה תא בחות ינא חוכבו ,"יחק" ,תירונל רמוא ינא ,"יחק"
ת לאוש איה "?התוא תבנג הפיאמ" .תקחוצו תסעול .סוחד היפש ףא לע תקקחצמ

.הגאדב םואתפ
״? ךל תפכיא המ״
.תננחתמ איה "יל דיגת ,קילוי ,ונ"
"...ילגת אלש לבא ,העונתה לש ףירצה די־לע ץיפוז לש קסויקהמ"
ה יסוז" .ילש תא ליפשמ ינאו החוורל םייניע תחקופ תירונ "?דבל התא קר ,המ"
״? תחא דוע הצור״ (? היסוז לע הל יתרפיס המל) .״תוגוע יתש חקל
? ךכ־לכ הדבכ תירונ לש התמישנ עודמ ."רחואמ רבכ .התיבה אוב .קילוי ,אל"
. "רוציקב רתוי הז ,סדרפה ךרד ךלנ .יל ארקת ילש תיבה די־לע רובעתשכ רחמ"
?ךכ־לכ הדבכ התמישנ המל לבא ,רדסב

ם יצירח .ןחלושב םיצירח םיטרוח .תיששה המוקל םילוע .ןושאר־םוי בוש רחמ
ם ישוע הכו־הכ־ןיב אבה עובשב .ירמגל ספסוחמ ןחלושה היהיש דע םיצירח דועו
" ...תא ןמדירפ" תולכידראה דרשמ לש טוהירה תכרעמ לכב היצזינגרואיר

.יניעב תארוקו היניע תא המירמ יטיק
."הצרת םא ילצא ןושיל לכות"

.רנגרב לסוי לש םירויצב ומכ ףפועתמ רדחה .ןיבמ ינניא
י נא רחמ ,קילוי" .ץוחב הכמ םיה .רדחב תדמוע הממד .עגר תססהמ יטיק /׳קילוי"
."הילגנאל תרזוח
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.חרק ,דזיא עקבנ םיגפב ילצא .החס איה המ ןיבמ ינניא
ה מ ,תרמוא איה המ "...עמוש התא ,בל־תפקתה לביק אבא .קרבמ יל הנתנ הליצ"
.הכוב יטיק .יביבס םיגח םיפרע .היתפמ לע קילחמו הילא שגינ ינא ? תרמוא איה
ה מ רוכזל חילצא אל לבא ,יל חווריו הקיחב חפיתא ,לכה רחאל ,ןמז רובעכ
.יל הרמא

ו
י תחתפ עבראב .םחפב יניש ועגנש דע ןורפיעה תא יתססוכ .דרשמה יל היה ארזל
ת וארל יתחמש סובוטואה ןמ .הריינובנוב יתינקו םינדעמ־תונחל יתסנכנ .הצורמב
ל ש דליב שגנתה וכרדבו תלוכמה תא רגס םקמ .וביבס ופפוע םיפחש .דגסמה תא

.יחרזא
. החתפנ םואתפו יתשקהו יתשקה .הבושת התיה אל .יטיק לש הרדח לע יתשקה
.חור לש ןטק בשמ לכ םע ריקב תולק הקרטנ ןאירדנומ לש הנומתה .קיר היה רדחה
ס נכית ,תננוצמ הליצ" .ילא אצי ץיבורוה רמ .הליצ לש הרדח תלד לע יתקפד
. קרבמ הזיא ונ ...ךל הרפיס אל איה" .הבעו הדבכ ,הטימה לע הבכש הליצ ."המינפ
י תייה .קמטצמ ינא ךיא יתשגרה ."העסנו םיצפחה תא הזרא ונ .הלוח הלש אבא
.דמג ,ןטק ,ללמוא
, אוב" .יניס קולחב האצי הליצ .הגע אל שיא ."יטיק ,יטיק" :יתקעצ ,הצוחה יתצרפ
."הת התשת אוב ,קילוי

ך לש .תוארתהלו םולש" .הלהבב התוא יתחתפ .הפטעמ יתאצמ ירדח תלדל תחתמ
."יטיק .ךל בותכא .ב .נ .יטיק
.לגעמה רגסנ בוש
.יניע לומ דדונתמ לדגמה

ם הש םישגא לש םכרד .היהי ךפש יתרעיש ,םצעב .םלועמ יל הבתכ אל יטיק
ו השימ לע וא םמצע לע םימחרב םיקוסע םהש ןריכמ םהימחר אעומ תא םיחכוש
א שומ היהי יאדו טושיק־ןוד .דומלל ליחתא רחמ .ךכ־לכ לודג םלועה ירהש ,רחא
.ימחרל
 יראה .בראמב ןוכנ דמוע דחא לותחו ,הרידל בוש םירזוח ?הלא לכמ רתונ המו
י ל תצלוח יטיק .ינממ םייפנכ תערופ תירונ .הלבתיש דע קורחיו קורחי הטנופאלב
ת ורמשמב םידמועה םילותחה לומ ףקונ ןמזהו ,קרויו התוש ,קרויו התוש םקמ .דש
.ךלוהו ףלקתמה תיבה חתפ לע
? םואתפ המ .תלדב השיקמ הליצ

1968 סרמ ,שבוכה תמר



שלשו־םירשע שש:ל*פנוב בקעי
 ששל םירשעבכ הב םישנא
.ינפל תועש שלשכו

לומתאמ םינפה תעבה םע הר?נה
.רחא רבד הרמא הבל? ךא ׳היניע? הכיח
שלשו םירש? שש רב?"

"!תרחאמ ינא
 רעש תצווק ומב הלע לפנ השאר לעו

 ,הריסה התוא םאתפ תעונת רשא
שלשו םירש? שש .אוהו

 קית םעו םינש ר?ם םע
 םחודה סובוטואה תא גישהל .ץר
."לכה תא ליכה םא ליכהל לכוי יתוא םג ןה" :בשחו

 ,שלשו םירש? שש ,םהינשו
 ירקמה קמויקה דול םיקובח ורצענ
 ןוגלש הל ןימזה אוה
 ןוטרקה תם?ק תא ךילשהו
.ריעה תסרדמל
.תכלל ופיסוהו
.רוחא?הקרחו תינוכמ חקעז םדא שי?כב

.קורןל ףלחתה רוזמרה
 םיעגרל השאר תא התנפה ריעהו
 .ךלהו הנטק העמד רישה והשימו
תדלל הפיסוה רחאו

 םינטקה םירבךה ,ןמזה ידלו תא
.םישמ ילב
.תינומלא הקד?
 היריצי יפלא תא ליכהמ הנטקה
.םלועה ריואל האיבהש
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ם כרדב םיריעצ לש םהיפתכ לע תונעשנ ןהשכ גנוע תונשודמ ירבח לש םהיתויחא
ת רקבמ איה .ךכב האגתמ ינאו יוניש־תילכת ןהמ הנוש יתוחא לטא .םיקטוקסידל
א יה זובב .התוישיאלו הל האנ ךכש הזירכמו ,םייפקשמ הביכרמ ,יגולויצוס רנימסב
.הירחא םירזחמשכ םהמ רטפיהל תחרוטו םיינקיר תורוחב־יפדורל תסהיתמ
־ ןוילכב היניע הלותו ירדח ןולח דיל תועש לע תועש ידבל בשוי ינאש יל תגעול לטא
־ יתלבו תירבג־יתלב איה וז יתוגהנתה התעדל .םיקחשה־דרוג לש גגה־תוילעב שפנ

.יתורבג לע הדיעמ יתוגהנתהש רובס ינא .תיעבט
ר נימסל הרהימשכ ,תאז־לכב ,םעפ .היתורבחל ינכדשל יתוחא לש המעט יפל הז ןיא
ך ותל ינופחדי עבטה תוחוכש תנמ־לע ומכ הנילמ התרבח תא ונתרידב הריאשה ,הלש
ל ש יקסבייוטסוד אוה וקסנוי" :טפשמה תא קר הטלפ תלדב רבכ התיהשכ .היתועורז
ה תמר לע הדיעמ התרמא ןפוא־לכב ,תקדוצ יתוחא םא טופשל לוכי ינניא ."וננמז

? ןכ אל ,ההובגה תינחורה
־ תבב ףיקהל םתלכיבו ץרפמב םיבחר ,םירגמ לבא םיפי אל ילוא םיידש הגילמל
. הטוש לכ לע היתושגר תא תזבזבמ הניא הנילמ .תושונאה ןמ דבכנ קלח תחא
ד בכ־לקשמ ןפורגאב ,קזח רבג לוקכ ךומנו זע הלוק ."קזח שיא״ל תבהלתמ איה
י רזכא שנרב ;ול תייצמ ןומההש ,ותעד לע דמועה שיאב הצור איה .הדלפ וינתמש
.עובר רטנס לעב
ל גלגע ירטנס .הדיב תועט ,ץג קלדיהל לוכי הנילמ ןיבל יניבש הווקמ יתוחא םא
י נא" :השגדהב תרמוא הנילמ לבא םילותח בהוא ינא .ישפנ־תבעות איה תוירזכאהו

."םילותח תאנוש
ת ושעיהל וליפא הלוכי םילותח תאנושש הרוחב .והשמ םיאנושש םישנא אנוש ינא
. ךרו ןידע יאדו הלוק .אונשל תלגוסמ הניא לדגמב המלעהש ענכושמ ינא .תחצור
, קזח שיאל הבהא ךתמ הקווד אל תאז התשע איה .ןרתווה תא ,יתוא הקביח הנילמ
ה תשע איה .ינניאש יאדו "קזח שיא" ירה תולעמו תוערגמ ינימ לכ יל שי םג םא יכ
— והערל שיא דיגהל המ ונל היה אל .הקספנ ונתחישו רדחב ונדבל ונייהש םושמ תאז
.םיבהאה־שא ךותב ונקתש .היפלכ יזובו יתליחב ללגב התוא יתלעב .רבדה הרק זאו
ן מזב ןוחצנ תועורתב ילא תוטיבמ הנילמ לש תוטלובה היניעש םשורה יל היה

י תישע ידצמ .הנוצר תא השועה דבע יב התאר .הכרה הנטב לע יפא־תעיזב יתדבעש
.בוש רבדה הרקי אל התאש העידי ךותמ יצפח תא
ר עשמ .הלעמל לדגמה לע הרוחבה—יתומולח־תכיסנ ,יתמלע לע יתבשח ךכ ךותב
־ תועורתב תאצל ידכ אל .םינטק הידש יכ—תוארל ידכמ קוחר רתוי היה גגה—ינא
ר סמתהל קר תשקבמו העבטמ איה הוונעש רשפא .יקוביחל תעגעגתמ איה .ןוחצנ

.יחרכ־לעב דבע אלו קזח שיא יתייה התמועל .ידיב
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י תעגה ךיא רכוז ינניא רבכ—והשמ יתרמא .הנילמ םע ףתושמ אשונ יתאצמ בוש
 תא תימצע־הברקהב תוממחמה םירפיצה לצא ליצא יהמא שגר לע—הזה אשונל
ו ניא הזכ רבד-הליצא הברקה !יתודלי התא״ :הנוגמ קוחצב הצרפ הנילמ .םיציבה
ר וע־תוקלדמ םיבאכ םירפיצה תולבוס הריגדה ןמזב !םדא־ןב לצא וליפא םייק
."םייכונא םימעטמ השענ לכה .םיבאכה ןמ לקהל ידכ תורירקה םיציבה לע תובשויו

ה ל רמול ילב יתחרב .תאז תעדל יתיצר אל .תמאל הבורק תיניצה התעדש רשפא
ה משנ הל שי חטבלש ,יתומולח־תכיסנ לא חורבל יתיצר .ילע הסאמנ איה .םולש
.לדגמב רוגל התיה הלוכי תיטויפ המשנ קר .תיטויפ

ת א וקיזחה וב ןטק םוקמ היה גגה־תיילעל לעמ .ינולחמ יתיארש לדגמב ,תאצמנ איה
ם של התיה אל גגה־תיילע .הררחשל חרכומ ינא .המיסקמ הכיסנ יאדו איהש ,הרענה
ק חרמה ללגב .הכיסנה רורחיש לע תושקהל ידכ המוח םג התיה איה ,דבלב טושיק
.בהנשמ היה הואלכ וב לדגמהש ינא חוטב לבא ,תאז תוארל יתלוכי אל
ת פכיא היה אל .יל תגעול התיה איה ;יתובשחמב לטא תא ףתשל יתלוכי אלש ןבומ
ה נידעו הפי איהש קפס יל היה אל .ללכ בושח הז ןיא .הלותב תמאב יתמלע םא יל
־ תנירק התיהש יל היה המדנ .הב יתשגרהו לדגמב יתלכתסה תובורק םיתעל .תפקרכ
י נאשכ לטא יתוא הספת םעפ אל .הילע רמוש ארונ ןוקרדש ינא חוטב .הינפב בהז

ה ברה הדמחנ יתכיסנ יכ קפס םוש היה אל יל ךא .יב הרעגו לדגמב לכתסמו קימסמ
.הנילממ רתוי
־ לכבו ,דאמ הובג היה לדגמה .הררחשל ידכ לדגמה תכיסנ לא עיגהל יתיסינ םעפ
ת א םסחש ןוקרד םש היה .יתרעישש יפכ .תודבכה תוגרדמב תולעל יתיסינ תאז

ת חאב העיסנ לכ דעב .םוש־ידא הציפמ ,הנמש תיב־תרמוש לש הרוצ ול התיה .ךרדה
.תוגרדמה־רדחל סנכיהל יל החיגה אל איה .הירישע התבג תוילעמה
ך כ .הנילמ לש התוריהי לע םיאתמ שנוע היהי הז .תינש תולעלו זעהל יתטלחה
.יבל תריחב לא היתועורזמ רשי יתכלב ,לוכיבכ התוואג תא ליפשהל יתשקיב
ל דגמה־תמלע רחא יתוטיהל ךא .תופיקת לכ בעתמ ינא .תבנראכ חונ ינירה יעבטמ
, םימ־רוניצ תסיפ תיבה די־לע ןגב יתאצמ .םיליגר־יתלב םיעצמאל יתוא הקיקזה
ן וקרדה לש ההומתה תומדה יתארקל הלגלגתהש ןמזב .לדגמל יתשגינ הז קשנ־ילכבו
י תבהא .הקורס־אלה התלגלוג לע—! חרט—יתטבח ,הלש לערה־יזגב ינתפקתו

ת א יתלחתה ינאו תיבה רודזורפב הרכה־לוטנ בכש ןוקרדה—יתוחוכ תא הריבגה
.לגרב יתיילע
ה קספ יתמישנ .ןוקרדה לש האגה וחצנמ ,תחא־תבב תוגרדמ יתש לע יתגליד הליחתב
. שונא־אל תוקעצ הקעצו הששואתה תינוקרדה .הסועכ החיבנ הטמלמ יתעמשש ןמזב
ך א .יתרטמ התיה אלש ,הרשע־שמחה המוקל יתילעו יתמוק לא תילעמה תא יתאבה
.רורחישה תלועפ תא ןכסל אל ,תיתימאה יתינכת תא תולגל אלש תאז יתישע
ם וניהגה ידש ,הארנכ ,ורמש לדגמה־תכיסנ לע .שדח לושכמ היה הרשע־שמחה המוקב
ו פוצרפ תא הלגמ םונהיגה ןיא יכ ,םירוכיש םיניס ינשל ומד םעפה .ןוקרדה יסגלק וא
הז היה .ןי׳ג םתא תותשל יתוא ענכשל וסינו יתודידי ןפואב ינוספת םה .יתימאה
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 .תוגרדמב יתילעו םהידימ יתצלחנ ,המרעבו חוכב ,תאז־לכב .חבושמ ןיממ הקשמ
 חור יב התיה אל .תובוט תונווכב הארנכ ,ירחא וצר םיזילעה םיניסה !יתכיסנ לא
 ונגינש רוטסיזנארט ךותמ םילילח ועמשנ רדחה ןמ .לדגמה לע רדחל יתעגהשכ
.יתיצרש יפכמ זוע־רתיב ,תלדה לע יתקפד דחפב ."ןושאר־םויב אל םלועל"
 קיפסת םרטב .יל התכיח וליאכ ,סנכיהל ינתשקיב לדגמה־תמלע !לודגה עגרה אב
 ,םקנה־ףאוש ןוקרדה ץרפ תולעמה ןמו ,המינפ ירחא םיניסה ופחדנ תלדה תא רוגסל
 ןפואב לועפל לדתשה רטושה .אלמ היה לדגמב רדחה .המיא־ליפמ רטוש וירחאו
 יתמש אל .םילושכמה לכ תורמל ,ןברקה רורחישב ליחתהל יתיצר ינא לבא ,ימשר
 האצומ .יניע־הארמל יתנמאה אלו יתומולח־תכיסנ לע יתטבהו להבנה רטושל בל
 .ןהישרש דיל תונבלו תורוחש ויה תוינומדאה היתורעש יכ דאמ קיתו עזגמ יאדו היה
 ,ןידע היה המפש ,תרכינ הליזפ התיה היניעב .תובורק םיתעל םה םינושמ םיליצאה
.יטנקיפ אוהש רמול היה רשפא בוט ןוצר ךפונבו

 הרס הילא יתבהא .היפב רדסה לע רומשל תרבגה הלדתשה םייחלה תועונתב
 תועפותה אלש תעדל יתדמל .םד הבז העוצפה יתמשנ .דובכ־תאריל םוקמ הריאשהו

.וניתובשחמ םא יכ תובושח
 .ילגרב קזח באכ יתשח הז עגרבו יתלפנ תוגרדמב יתולעב .םד הבז יתמשנ קר אל
 תחתמ עצפ וארו םהיניע ואשנ לכהו דחא סנכימ יתלשפה ,ברה להקב בשחתהל ילב
.יעצפ לע ןצמח־ימ ףיטהל הליאוה המצעבו־הדובכב הבוטה הכיסנה .ךרבל

 ,םיחכונה לכ ןוהמתל ,רשאכ תילכתב־רע יתייה אל ןיידע ךא ,יתומולח ומת הכ־יא
:הלאשה תא יתטלפ
 תא תונלבסב תורגודו תורגודו םירפיצה תובשוי המל ,ךתלעמ־דוה ,ךבוטב יל ידיגה"

 ידכ ,םיציבה רדס תא תונשמו םירפיצה תומק תובוצק תוקספהב ? ןפוג םוחב םיציבה
׳ד ךתלעמ־דוה ,תאז תושוע ןה המל .ןלוכל הווש םוח היהיש
 הניבה אל תינוקרדה .רועפ הפב יל הבישקה ,הילעמ ףושיכה רס עתפש ,המלעה
 ,ואמ ירבדמ ומלקידו רטושה ינפמ ודחפ הכ דעש ,םיניסה .הפלעתה טעמכו המואמ
 התנענ הבוט־תרכהב .קובקבה ןמ ןי׳ג הל ועיצהו תיבה־תרמושב ךומתל וישכע וצר
.הדסח בורב תינוקרדה םהל

״? השקבב ,הלאשה לע רוזחל ,ינודא ,ליאות םאה״ :הרמא התלעמ־דוה
 התצר םגו ,יתלאש תא הניבה אל תמאב איה .יל הקחצ אל יכ חיכוה ,ןידעו ךר ,הלוק
 תימשר רביד אוה ;התשקב דעב היה אל רטושהש לבח .אלפנה ערואמה תא ךיראהל
.שיב קסע הז היה .ילישבת תא יתחדקה .תונקתל םאתהב
 חומ היה ול .ריוואב ףחרל רוסאו תומייק תודבועב תודוהל ךירצ" :דיגת לטא

."הגיל? םע תירב תרוכ תייה ,ךדקדקב
 ןותנ וניא יבל .הכיסנל םינותנ ויה יתושגר .המכחב יתישע לכה תורמל !תויוטש
 אוה תמא .גגה־תיילעב הרקמב הרגה ,תינמפשה השאל אלו הזחה־תעפוש הנילמל
 שעג־ירה לש תועול קר תוירבה ואצמי וליפא .יתאצמש המ אלו יתמלחש המ
.םהיתומולח יפי תא שפחל בושו בוש ולעי תאז־לכב ,םייובכ



תונלבוסל ךוניחו ד״נת תארוה :ריאמ ביקעי
א רקמה תארוה לש תירשפאה התמורת תקידב אוה וז הדובע לש יפיצפסה האשונ
ן אכ קודבל ונילע המוש הז ךרוצל 1.תונלבוסל ךוניחה תא שמשל יושעה הארוה־בצמל
ם הש ,הז הרקמב הארוהה בצמ לש םיירקיעה םיביכרה ןיבש םיסחיה תבולשת תא
ה מ :ולא ןוגכ תולאשב אופא ןודל ונילע .דימלתהו הרומה ,הרבחה ,ומצע ארקמה
י רהש) ן עדומבש הקיז וא שגרבש הקיז—ארקמה לא הרומה לשו הרבחה לש םתקיז

שהל ןתינ םאה .(ינוליח הדוסיש הקיז ןכתיתש םשכ ,השודקב הדוסיש הקיז ןכתית
ת נבות ןכתיתה :וזמ הריתי 1 ארקמה־םלוע לש תועפותב רבודמשכ הטיפשה תא תוה
ת ורשפא תא ארקמה־םלוע לש תורזהו קחרמה םיענומ ילוא) ? לכו־לכמ הזה םלועה
ט עממהו קחרמה תא "םצמצמ״ה קתניי־לב רשק הז םלועב ונא םירושק ילואו ,ותנבות
ם ידחוימ חור־ייח ףקשמה ,הז םלוע לא תעדומ הקיז ןכתית םולכו (?תורזה תא

?םתרוצבו םנכתב
ת טיקנ ןכתית אל וא ןכתית םא עובקל לכונ ב״ויכו ולא תולאש לע תובושתה יפל
ר מולכ ,הארוהה בצמ לש םירחאה םיביכרה דצמ ארקמה יפלכ תונלבוס לש הדמע
ש משל ך״נתה תארוה היושע םנמא םא ונל הלגת וז העיבק .דימלתהו הרומה ,הרבחה
ל א תונלבוס לש סחי ןכתיי אל יכ ונל ררבתי םא ירהש ,תונלבוסל ךוניחה תא ללכב
 דחא אוה ארקמהש הארוה־בצמ יכ קיסהל ונילע היהי ,הארוה־עוצקמכ ומצע ארקמה
ן כתייש ונל ררבתי םא ,ינש דצמ .תונלבוסל ךוניחה תא שמשל לגוסמ וניא ויביכרמ
ו נכת תא קודבל דוע ונילע היהי ,הארוה־עוצקמכ ארקמה לא תונלבוס לש סחי

.תונלבוסל ךוניחל יעצמא שמשל אוה יואר םנמא םא ,הז עוצקמ לש דחוימה
ל ש יללכ רואיתב קפתסנ אלא ןהב אצויכו ולא תולאש לע תחא־תחא בישנ אל םלוא
יחה ישאר ,הרבחה לש תוקיזה הנדמעות הז רואית דקומב .הארוה־עוצקמכ ארקמה
ה ז עוצקמ לש ודמעמו ומוקמ תעיבקב יוטיב ידיל תואבה—ארקמה יפלכ םירומהו ךונ
ל ש םסחיו ארקמה תארוהב הלא םימרוג םילותש תויפיצה—םידומילה־תינכתב
־.וב ךורכה לכו הז םידומיל־עוצקמ לא םידימלתה

־ תינכתב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ לארשיב ךוניחה־תכרעמב ך״נתה לש ודמעמ
ך ל ןיא םא־תפשכ תירבעה עוצקממ ץוח .בטיה רצובמו ןתיא דמעמ אוה ,םידומילה
ת ונש לכ תועיבקב דימלתה תא הוולמה ך״נתכ םידומילה־תינכתב הארוה־עוצקמ
א וה דמלנ .ןוכיתה רפסה־תיב לש הנורחאה התיכל דעו ידוסיה רפסה־תיבמ ,וידומיל
ו א םוצמיצל ןותנ וניא ,רמולכ) ןוכיתה רפסה־תיב לש תומגמה לכב הדימ התואב
ה קיזיפ ,הקיטמיתמ ,הירוטסיה ,תורפס ןוגכ תועוצקמ ראשכ ,המגמה יפ־לע הבחרהל

ה ריתי .תיתפרצ וא תילגנא ןוגכ ,רחא עוצקמב ורימהל רשפא־יאש יאדוו ,(הימיכו
ול תוצקומה תועשה רפסמב םג הארוהה־תועוצקמ ראש ןיב טלוב ך״נתה :וזמ



ריאמ בקעיווס

. תורגבה־תוניחבב יסחיה ולקשמב םג הפי תפקתשמה הדבוע—םידומילה־תינכתב
א ל םינפ־לכ־לע ,ךוניח לש םילוקיש בקע ודמעמלו ומוקמל ך״נתה הכז אלש אלא
ם המו רתוי םיחלצומ םהמ 3,םינוש םיקודיצ ךכל ונתינ דבעידב קר .הליחתכלמ
־ םבור םיכמתסמ הלא םיקודיצ .ללכב קודיצ תקזחב אוה דבעידב־קודיצ םא ,תוחפ
ן ויכ ,םלוא .תוימואללו תוישונאל ךוניחה יכרוצ תא קפסמ ך״נתהש ,ךכ לע םלוככ
ר פסמ יכ רבתסמ ,םייעמשמ־דח םניא תוימואלל ךוניחו תוישונאל ךוניח םיגשומהש
ם ג והומכו םהינימל קודיצה־ינתונ רפסמכ אוה הלא םיגשומל םיסחימש תויועמשמה
ק וחרה ורבעב הקבדה) תינוליחה־תימואלה השיגה :ך״נתה תארוהל תושיגה רפסמ
ו א תיטתסאה ,תיתורפסה השיגה ,(הירוזפב תודהיה תורוק לע תחסופהו םעה לש
ת ימואלה ותורפסב םתופקתשהב ,םיישונא־ללכ םיכרע רואב ךוניח) תיטסינאמוהה
 חסונ וא ,"םידבועה םרז" חסונ) תיטסילאיצוסה תיתרבחה השיגה ,(םע לכ לש
ל כ םע ,םלוא .תורחא תושיגו ,(רטכש .י חסונ) תיזויגילרה השיגה ,(יצראה־ץוביקה
־ םיקודיצ םה םהל תוקקזנ ןהש םיקודיצה :ןהל שי ףתושמ דצ ,ולא תושיגב ינושה
י מואלה ךוניחה זכרמב ך״נתה דמעוה הייחתה רודבו ליאוה :תרחא ןושל .דבעידב
ם יקודיצב שיש רשפא ןכ .ךוניחבש םימעט וז הדבועל קפסל תונוש תושיג ילעב ומק
.ך״נתה יפלכ שוגיד־תודמע לש היצזילנויצאר םושמ הלא

־ ימרוגב אל ,רבד לש ותימאל ,הרוקמ ונלש ךוניחה־תכרעמב ך״נתה לש ותויזכרמ
ך ילהתה אוה הלא םימרוגב בושחה .הירוטסיהו הרבח ימרוגב אלא םירוהט ךוניח
יסהש רמולו ןאכ קיידל שי ילוא ךא ."תימואלה הייחתה" םינוירוטסיה יפב הנוכמה
גהה רועריע איהו—הייחתה ךילהתב הרושק התיהש ףא—תרחא התיה הרשיה הב
ו מוקמ תא ןיבהל ידכ .טרפב ידוהיה ךוניחבו ללכב םידוהיה ייחב דומלתה לש הינומ
י תייעבהו בכרומה סחיה קמועל תדרל ידכ רקיעבו ,םויכ ונכוניחב ך״נתה לש ודמעמו

ם יכירצ—4וללכב רוביצהו םידימלתה ,ארקמה־ירומ ,ךוניחה ישאר דצמ ך״נתה לא
ו דמעממו ומוקממ דומלתה ילגר תא ך״נתה קחד וב ךילהתה לע הליחת דומעל ונא

.זא דע יתרוסמה ידוהיה ךוניחב יזכרמה
— הירוטסיה לש ךילהתב ״תישאר״ עובקל ןתינש לככ—הז ךילהת לש ותישאר
ה תיה דומלתה תקיחד אל יאדו .ןוסלדנמ השמ ידיב תינמרגל ך״נתה םוגרתב הצוענ
ל עש ,םוגרתה־השעמ לש ותאצות התיה וזש קפס ןיא ךא ,םגרתמה לש ותנווכ
ל ש ולעפמו ןוסלדנמ לש ולעפמ תא ותוושהב ,הנייה רבכ דמע תירוטסיהה ותובישח
ו ז ךרדבו ,דומלתה תא ןוסלדנמ רגימ ןכ תורויפיפאה תא רתול רגימ רשאכ" :רתול

ק לחה תא ומגרתבו תדה רוקמכ ך״נתה תא ועידוהב ,תרוסמה תא ותוחדב .המצע
ת וילותקה תא רתול סרהש ומכ תידוהיה תוילותקה תא הזב םרה אוה ,ובש בושחה
ס כ ירהש ,םיקיודמ םניא הלא םירבד יכ ונעטיש יאדו ואצמיי ןאכ 5."תירצונה
. חלכ הילע דבא אל ןיידע תידוהיה "תוילותק״ה םגו ,ומוקמ לע ןוכנ ודוע רויפיפאה
י נשבו ,םוצע עוזעז ומרג הלא םימוגרת ינשש השיחכהל ןיאו איה הדבוע תאז םע
דבלב וז אל ןוסלדנמש םינעוט ואצמיי ףא ילוא .עירכמ הנפמ ידיל ואיבה םירקמה



ווותונלבוסו ך״נת

ף רוצש ,ולש "רואיב״ה ףאש אלא ,היה תווצמ־רמוש ירהש ,"תרוסמה תא החד" אלש
קייבוסה דצה לע תכמתסמ וז הנעט .םייתרוסמ םישוריפ לע דסוימ היה ,םוגרתל
ת רכינ "רואיב״ה לש ותעפשה התיה אל ,םוקמ־לכמ ,הירוטסיהה תניחבמ !יביט
א לו ,תערכמ התיה תידוהיה הליהקה ייח לע םוגרתה לש ותעפשה וליאו ,רתויב
.תרוסמה רומיש לש ןוויכב אקווד
ת ודוה ?השעמל וז העפשה התיה המו ,לודג הכ העפשה־חוכ "םוגרת״ל הנקה המ
ל עפ ,םוגרתה ןושלבו םייתרוסמה םישוריפב ,רוקמה ןושלב םגרתמה לש ותטילשל
ן ושלה םע םשיגפהו ,ך״נתה לא םידוהיה תא בריק אוה :םינוויכ ינשב ״םוגרתה״
ב וריקל איבה ך״נתה לש ותנבה תקמעהל "םוגרת״ה איבהשמ רתוי ,ןכא .תינמרגה
רגה ןושלה ןכש .תיללכה הלכשהה לא התועצמאבו .תינמרגה ןושלה לא םידוהיה
ת עדל ךירצ הז םוידמב שמתשהל ידכו ,ך״נתה תנבהל םוידמ זא השמיש תינמ
. ך״נתה תנבהל לוכיבכ יאנת השענ תינמרגה ןושלה דומילש עריא ךכו ,וריכהל
מרגה ןושלל הרומ" תרותב "םוגרת״ה םוסריפ :אבה דעצה היה יעבט ךא וז הניחבמ
ו מוגרת .רתול לש ומוגרת םע ןוסלדנמ לש ומוגרת תאוושהל םוקמ שי ןאכ םג 6."תינ

ה נבוה אלש ןושל—א6ט1!סס1€<11טז8€11 הנוכמה ןושלה תא םינמרגל קינעה רתול לש
ר בד לש ופוסב ךא ,םינוש םיינמרג םיבינ תועצמאב םישוריפל הקקזנו הליחתב
ר תול .תינמרגה תוימואלה שוביגל הקלח תא המרת טעמב אלו ,ללכה תפשל התיה
ל ש ומוגרתש דועב ךא .םידוהיל הקינעה ןוסלדנמו ,תינמרגה הפשה תא אופיא "רצי"
ן ויסנ ןוסלדנמ לש ומוגרת דילוה ,תינמרג תוימואל לש השוביג ידיל איבה רתול
.תידוהיה תוהזה לוטיבל
. ולש יאוולה־תואצות לע םדי וכמסו "םוגרת״ה לע ושש ןוסלדנמ לש ורוד יליכשמ
, שידיאה תא השריש ,תינמרגה ןושלבו ,דומלתה םוקמ לע אבש ,ארקמב ואר םה
ו צר ובש ,יחרזאה ינמרגה םלועה ןיבו ידוהיה םלועה ןיבש רדגה תצירפל םירישכמ
ר שאב .וז תוברקתה ידיל האיבהש יאדו תינמרגה ןושלה .תוהדזהל וצר ומעו טלקיהל
ף תושמה תא הטילבמ ךוניחה זכרמב ותדמעהו ,םירצונל םג שודק אוה ירה—ך״נתל
7 .החודהו דירפמה דוסיה תא םיליכשמה ואר ובש ,דומלתה ןכ אל .תותדה יתשל
, דומלתה םליג ,םיילאסרבינוא םיירסומ םיכרע וכותב םלגמ ך״נתה דועב :וזמ הריתי

.וגייתסה םהמש ,םיירלוקיטראפה ןחלופהו תווצמה יכרע תא ,םיליכשמה יניעב
ת מגמ תא ,תינמרגה ןושלה דצב ,ך״נתה שמיש הפוקת התואבש םידמל ונא ןאכמ
ו דמעממ דומלתה קוליס :תרחא ןושל .תירצונה תינמרגה הרבחב חרזאתהל םידוהיה
ל ש ויכרע תופידע בקע ואב אל ומוקמ לע ך״נתה תדמעהו ידוהיה ךוניחב ידוחייה
ך ״נתה יפלכ וז הדמע יכ ןייצל שי ,ןכא .רישכמו יעצמאכ ותופידע בקע אלא ך״נתה
ה שמיש ןכ־יפ־לע־ףא .הדמעכ החסונ אל יאדוו ,הילעבל תעדומ התיה דימת אל
, ך״גתה ןמ םינכת םתוא :דמלנה לש היצקלסה תא ראשה ךותב העבקש איהו ,לעופב
־ לע ,דומלל שי םתוא ,שדחה ודמעמל ך״נתה הכז הנעמל רשא המגמה תא םיתרשמה
: הכרעה־ןורקע םג ןבומכ שמיש היצקלסה ןורקע .דמלנה רקיע ויהי םה םינפ־לכ
הנומאה תודוסיו ,םיימואלה םיכרעה ןמ םילענ ובשחנ םיילסרבינואה םיכרעה
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ה קדצה הכרעהה־ןורקע קדצוה ןכמ־רחאל .השע־תווצממ םיפידע ובשחנ םייזויגילרה
ם ימיה תוברבו ,והולעהש הירוטסיההו הרבחה ימרוג תא ללכ ןייצל ילב תילנויצאר
, "יביטקייבוא" ןורקע רמולכ ,החכוה דייצ וניאש ןורקע הז הכרעה־ןורקע השענ

.הפוקת התואב "תודהיה־עדמ" הנבנ וילעש יטאמויסקא סיסבל היהש
, תוהדזה לש דקומ הפוקת התואב שמיש אל ך״נתה :רמולו אופא םכסל ונא םילוכי

ך פה—יסופיט־ידוהי ילסקודאראפ חרואב — אלא ,תימצע־תוהז תקפהל רוקמ וא
.תינמרגה תוימואלה םע תוהדזהל יעצמא ך״נתה

כ
, ך״נתה לע ורבע ידוהיה ךוניחב דומלתה לש יזכרמה ומוקמ תא ך״נתה שריש רחאל
ת עגונה תחא הנפמ־תדוקנ לע קר דומענ הזב .םילוגליג המכו המכ ,הארוה־עוצקמכ
־ תכרעמב ך״נתה לש ודמעמו ומוקמ תא העבק רבד לש ופוסב ןכש ,ונניינעל
.ונימי לש םידומילה
; ך״נתה תיילעו דומלתה לש ותקיחד ךילהת לע הז הרקמב לח וניא ״הנפמ״ חנומה
י כילהתב לחש הנפמב ןאכ רבודמ .תופיצרבו תוביקעב ךשמנ הז ךילהת ,הברדא
ך ילהתל איה הנווכה .ך״נתה תיילעו דומלתה תדירי ידכ ךות הירוטסיההו הרבחה
ה רודח התיש ,הלכשהל דוגינבש ךכב ןומט ובש הנפמהו ,"תימואל הייחת" הנוכמה
ה תיה ,תרוסמהו הנומאה רועריע הילא הוולתנו ,היצפיצנאמאב תיחישמ הנומא
ב וששו רקש־תויחישמ אלא הניא היצפיצנאמאהש העדות הרודח תימואלה הייחתה
.המימתה הנומאה לא רוזחל ןיא
י דיב הרקיעב האשינ הייחתה 8.הייחתלו הלכשהל הווש דצ םג היה ,הז דוגינ ףרח
ת ונויסנבו היצפיצנאמאה תופיאשב ,הלכשהב םירושק ויהש הרבח־ימרז םתוא
ה ייחתה לא הנפמה אופא לח דציכ .ינויע סוסיב םיססובמהו םינווכמה ,העימטה
ך ותמ אל ,רמולכ .העימטה תונויסנ לש םנולשכ בקע הנושארו־שארב ?תימואלה
— הווהה תקוצמב הרכה ךותמ אלא בוהא רבע לע תוקפרתה לש תיטנאמור הייטנ

ן כ־יפ־לע־ףא .רתוי בוט דיתעל הפיאשה ךותמו—רבע ותוא לטנב ילוא הרוקמש
ש ודיחב הלגדו המואה לש םודקה רבעה ןמ טעמ אל התארשה תא הייחתה הקני
ה תייטנמ רתוי תיעבט הייטנ ןיא ירהש ,ונממ יעבט הרואכל ךל ןיאש השעמ—הירוענ

, רבדה היה ךכ אל הז הרקמבש אלא .ימואלה הרבע לא השדח תימואל העונת לש
ש דוקה־ץראב הרושק התיה אלש הדיחיה ןורתפה־תעצה התיה אל "הדנגוא" תעצהו

א ולמב הנודנ העצה לכו ,הז גוסמ תורחא תועצה םג ויה .םידוהיה לש הקיתעה
־ תעונת הרשקנ ןכ־יפ־לע־ףא ."המשגה״ל וכזו ולבקתנ ףא ןהמ תודחאו ,תוניצרה
ם ירבד השולש לש ףוריצ .ימואלה רבעבו םואלה־ץראב ,רבד לש ופוסב ,הייחתה
ת ויעב רותפל ןתינ אלש ררבתמ (א) :דבלב הרצקב ןאכ םריכזנ םתואו ,םרגש אוה
ק קזנה תא עינמה חוכה תניחבמ אל ,םייתוכאלמ היצרטסינימדא יעצמאב תוימואל
( ב) 5 םלועה ימע—ןורתפל םיפתושה תא עינמה חוכה תניחבמ אלו ,םעה—ןורתפל
םקותינכ ףירח הכ היה אל תרוסמה ןמ םקותינש םידוהי ופרטצה תימואלה העונתל
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ם קלחב םנמא ויהש ,הפוריא־חרזמ ידוהיל רקיעב איה הנווכה תונויצה תובא לש
ו פרטצה ןכ (ג) ;תישרש תודהי ינב םלוככ־םבור ךא תרוסמב דרמל ןושאר רוד
 ןוגכ ,הזל הז םידגונמו הזמ הז םינוש םייגולואידיא םימרז ינב תימואלה העונתל
ת א חנז אל םנמא םהמ דחא לכש ,םיברה םהינוג לע םיטסילאיצוסו םילארביל
ם לוכ ויה הז םע ךא ,ולש היגולואידיאה יפ־לע םידוהי־תרבח רוציל ,ולש ותפיאש
" תייוג״ה הרבחב ףא הנורתפ תא אצמת אל םידוהיה תייעבש הרכהל םיפתוש

.רתויב תנקותמה
ה ייחתה־תעונת לש התוזחאיהל איבה וללה םינושה םימרוגה לש םתעפשה ףוריצ
ת ודוהו ,תיגולואידיא הארשהל ,םיירקיעה תורוקמה דחאכ וא ,רוקמכ ימואלה רבעב
ה יונש הדיתעה הרבחה תרוצ .לפרועמ םג םא ,ףתושמ והשמל העונתה התכז ךכל
ם רז לכש ,םיפתושמ םילמסב תוקבדב האטבתה רבעב תוקבדה םלוא ,תקולחמב התיה
.וחור יפל הלא םילמס שריפ
ה תנפ וילאש רבע ותוא םלגמ אוה וליאכ ך״נתב ואר הז־עודמ ונל הלגי ףסונ ןויע
ו ירבדב הפי תקמונמ ךכל הביסה .תוהדזה לש דקומו רוקמ תניחב תימואלה העונתה
ו ב קר רבעה תשרומ לכמש ,הזב אוה ...ך״נתה לש וכרע" '״: ןוזניסומ .צ .ב לש הלא
ו ידימלת ינפל גיצהל רפסה־תיב לע .דובכו שפוח ייח ,םימלש םואל ייח םימלגתמ
ו ל םיחרוזה רואת יווק ירחא םבל ךושמיש ידכ ,םזועו םרדה לכב םהה םייחה תא
ך ״נתה לעמ ריסהל שי וז הרטמ תגשהל .םילפשה תולגה ייחב סאמיו קוחרה רבעה ןמ
ו ישובישמ חסונה רוהיטב לכ־םדוק ,םירחואמה תורודה וילע ואילטהש םיאלטה תא
ף קשתש תינכת רודיסב הנורחאבו ,לפתה יתרוסמה שרדה תקחרהב תינש ,םיבורמה
ק לח וליאו ...האובנה תא שיגדהל שי דוחייב .תיתמאה תירוטסיהה ותוחתפתה תא
ן וכנ היה ילואו ,דואמ הכובס איה רפסה־תיב ךות לא ואיבהל ךיא הלאשה ,םיקוחה
."ללכב רפסה־תיב תינכתמ הזה קלחה איצוהל
ן ושאר ןויעב .ארקמה לא ונסחי תוכיבס תא תאטבמ איהש םושמ וז האבומ ונאבה
ה ריצי ךוניחה־תלועפ זכרמב דימעתש תימואל העונתל אוה יעבט ךאש רבדה הארנ

־ ייח לש םנכתש ונל הלגתי ינש ןויעב םלוא ."םימלש םואל־ייח" םימלגתמ הבש
. ..איצוהל ןוכנ" ןוזניסומ ר״דש ,"םיקוחה קלח" ותוא אלא וניא הלא םימלש םואל
" םימלש םואל־ייח םימלגתמ" ך״נתב קר םאה :דועו תאז .״ללכב רפסה־תיב תינכתמ
א תפסותהו הנשמה ןיא םולכו ?םימלש הלא םייח ויה אל ינש תיב תפוקתב וליאו
ו לא תוריציש הנעטל םוקמ ןאכ ןיאו ? םימלש םואל־ייה םימלגמ םישרדמהו דומלתהו

י רפסמ המכב ןידה אוה ירהש ,ןירוח־תב לארשי־ץרא התיה אל הבש הפוקתב ורבוח

.ופוג ך״נתה
א יה .ך״נתב קרו־ךא זחאיהל תימואלה העונתה הלכי רבעה־תשרומ לכמש אוה ןוכנה
א לא "םימלש םואל־ייח״ל יוטיב וב ןיאש ינפמ אל ,דומלתה םע תוהדזהל הלכי אל
י ניעב םימלש םואל־ייח םה המ האר) .וז תומלש םע םילשהל התלכי־יא םושמ
ם ע םילשהל וז תלוכי־יא תמחמ (."םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה״ב ,לשמל ,ם״במרה
־תיב ךות לא םיקוחה קלח תא איבהל דציכ ,הלאשה תישענ תיארקמה תומלשה
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ת א שיגדהל שי דוחייב" עודמ התא דמל םג ןאכמ ."דאמ הכובס" הלאש ,רפסה
ם הש ,"םייללכה םיירסומה תונורקעה" לשב אל האב האובנה תשגדה 11."האובנה
ה שגדה האב השעמל 12."רותה לש תועובקה תווצמה לש הזמ בר ךנחמ ךרע ילעב"
לע ,אוה הב ןיאש המו ,ה ב ן י א ש המ לשב אלא ה א ו ב נ ב ש י ש המ לשב אל וז
ל ש הז רדעיה 13."םיטרופמ תוגהנתה ירקיע" ,ךיירטשנטור ׳סורפ לש וחוסינ יפ
ה מ םלוא ,הקווד חבשל ושרוד ךיירטשנטור ׳םורפ ןיא "םיטרופמ תוגהנתה ירקיע"

ה תארוהל םיארחאה יניעב ,האובנה לש התשלוח אוה ךיירטשנטור ׳סורפ יניעבש
־ תידוהי תוברת תריציל תורוקמה" לע ורבדב יכ ןייצל ןיינעמ) .הנורתי אוה
. "ןוזח ימוחת םניאש םימוחתב" הקווד ךיירטשנטור ׳םורפה םתוא אצומ "תילארשי
א לא האובנה שודיחב הניא תילארשיה תוברתה תייעבש" ,ףיסומ אוה ,"המוד"
ם ייח־חרואכ הכלהה ןויער לש תידוסיה ותועמשמל איה הנווכה ."הכלהה שודיחב
ו א "ךורע־ןחלוש״ב תחסונמה וז ןוגכ ,הכלהה לש תירוטסיהה התומדב אלו ,בצועמ
י וצר הז ןיא ףא ילוא ויבגלו—רשפא־יאש עדוי ךיירטשנטור ׳םורפ ."םייח־חרוא״ב
ל ש ירשפאה השודיחש הצור היה אוה םלוא .םייח־חרואכ "םייח־חרוא" תא לבקל
. ונושלכ ,"תוקיר תויתרבח תוצילמ תריצי" אלו בייחמ ןינע היהי תירבעה תוברתה
( ."הדגאו הכלה" ורמאמב קילאיב לש וירבדל דה םושמ ילוא שי הלא םירבדב ,בגא
ך ״נתה תייארב ורוקמש ,ך״נתה יפלכ יכרע־וד סחי ןאכ ונא םיאצומ רבד לש ודוסיב
ם ייחה חרוא תא ויפ־לע בצעל ןוצרה־יאבו ,דחא דצמ ,תימואלה תוהזל דקומכ
ו ילע לטינש ,ירבעה ךנחמה ינפב דמועה ישוקה םג עבונ ןאכמ .ינש דצמ ,תוגהנתההו
י דיל וידימלת תא איבהל ילבו ,תוהדזה ילב תימצע־תוהזל רוקמכ ך״נתב שמתשהל
א יהו ,תפסונ העפות ילוא תעבונ ףא ןאכמ .ך״נתה לש חורה ינכת םע ,תוהדזה
ם ילטבמ הזה םויה דע" .ופוג ארקמב רשאמ רתוי ארקמה־תרוקבב הרומה תוקבד
ו א תיאחסונ תרוקבב הבורמ ןמז ,םהב קר אלו ,םיינוכיתה רפסה־יתבב ונירומ
ו ל ןיא תרוקבו םילמ־ירואיבמ ץוחש רקבמה חרואל םימעפל המדנו ,תיתורפס
ק וחירו הבריק לש יכרע־וד סחי ותוא תרשפאמ תרוקבהש אלא 14".תתל המ הרומל
ך ניא ,ינש דצמ ;ךבלל בורקה ,ך״נתב קסוע התא ,דחא דצמ :תחא־הנועבו־תעב
ך תפיאש לכו עדמה ךרד לע וב קסוע התא ירהש ,וב רמאנה יפלכ הדמע עובקל ךירצ
ך ניא םג ךא ,ך״נתה ןמ קתונמ ךניא ךכבו—"תיביטקייבואה תמא״ל עיגהל אלא הניא
.ידמ רתוי וילא בורק

ג
ע בקנ אל ונלש םידומילה־תינכתב ך״נתה לש ודמעמ :רמולו אופא םכסל ונא םילוכי
ה לפעהה תעונת :םיירוטסיה־םייתרבח םיכילהת ינש בקע אלא ימצעה וכרע תוכזב
ד ומלתה ילגר תקיחדל איבה ןושארה ךילהתה ;הייחתה תעונתו ,היצאפיצנאמאהו
ך ״נתה ול שכרש דמעמה קוזיחל איבה ינשה ךילהתה ,ומוקמ לע ך״נתה תדמעהלו
ם ושמ התיה זכרמב ך״נתה תדמעהש רמול ןיא םירקמה ינש יבגל .ןושארה ךילהתב
.המצעל הרטמ אלו תורחא תורטמל יעצמא שמיש השעמל יכו דבלב םינפ־תדמעה
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א ל ףא ,אוה הרקמ אלו ,ומצע ינפב ךרע ך״נתל שי יכ לכה םימיכסמ רבד לש ופוסב
ו מצע תוכזב אלש ך״נתב שומישה אלא .םהל רחבנש םישומישל רחבנש ,םקודאראפ
ם ויה דע ונבלב עובט הז סחיו ,ויפלכ יכרע־וד סחי ידיל םירקמה ינשב איבה דבלב

.הזה
 ,דחא דצמ ,ך״נתה ינכת םע תוהדזהל תלוכיה־יאב הז יכרע־וד םחי אטבתמ םויכ
א רקמב האור וניא בוש וננמז־ןב ידוהי .ינש דצמ ,ך״נתה ןמ קתניהל תלוכיה־יאבו

ה תוהז תא תאצומ הניא הנומא יניינעב ותדמע ףא ,ונממ תשרדנה תוגהנתהל תפומ
ם ושמ ,ך״נתה ןמ קתניהל לוכי אוה ןיא תאז םע .ארקמה־םלועל תינייפאה הנומאב
ר וד ןיא ירהש .ך״נתה לש קוחרה ורבעב הקווד אצומ אוה תימצעה ותוהז תאש
ר בעהש יפל םלוא !ןיאה ןבכ ומצע ספות רוד ןיאו ןיאמ־שי תניחב ומצע ארוב
— תתוועמה וייח־תרוצ לשבו םייוצר־יתלב םייח־ינכת לשב—״לוספ״ וב אצמנ בורקה
ל ע "החיספ" םושמ ךכב שי םנמא .רתוי םודק רבעל קקדזהל אלא אופא רתונ אל
ה יסנמיגב ורוקיב רחאל ,םעה־דחא קדצב ריעה ףא ךכ לעו ,הירוטסיה תונש יפלא
יצומ םא ,תירוטסיהה תלשלשה" :(ל״נה ןוזניסומ ר״ד ך״נת הרוה הבש) ״הילצרה״
ו מילעת םא ...םלועל םידחאתמ הפוסו השאר ןיא ,עצמאבש תוילוחה תא הכותמ םיא
ל ש ׳יעבטה רהוזה׳ תא קר ול וארתו תרחואמה תירוטסיהה תוחתפתהה תא דליה ןמ
 ויתואצות ויהי ,׳םהומכ התא ףא היהו ,ךיתובא ויה הזכ׳ :רומאל ,תינומדקה הפוקתה
ר הטל תולדתשה בורמ :טרפב ך״נתה תעידיל סחיב ויתואצותב ללכב הזה ךוניחה לש
בלובמ םירבדה תא ול ושעת ,ינומדקה ׳רוקמה׳ לא וברקלו תולגה ימשרמ דליה תא
ת והדזהש רמול ךירצ ןיא 15."וב יח אוהש םלועב ומוקמ המ עדי אלש דע ,ךכ־לכ םיל
ר עפ שי :רבד לש ורוציק .רקיע־לכ ונימיב ןכתית אל קוחר רבע ותוא םע האלמ
ס חיה ןיבו ,ימואל ךוניחל ינושארה רוקמה ונל אוה ך״נתה יכ תרמואה הזרכהה ןיב
ם ישוריפב שמתשת וליפא וילע רשגל ןיא הז רעפו—ומלועו ך״נתה לא ישממה
.ריבכמל תותכמסאב עייתסתו םימכוחמ
ל א ונסחי היהיש רשפא םולכ :לואשלו רוזחל םילוכי ונא הב הדוקנל ונעגה ךכב
ל ש הדמע איה ארקמה־םלוע יפלכ ונתדמעש איה הדבועה ? תונלבוס לש סחי ך״נתה
 בוטה לכ תא םילותה שי :ינוציק שוגיר אלא םתס שוגיר לש אלו ,הרקיעב שוגיר
י קלח םתואב לוספה לכ תא םיאצומה שיו ,בוטל םשרפל ןתינש ארקמ יקלח םתואב
א וה שוגירה תדמע תא רימחמה רבדה :ןכ לע רתי .לוספל םשרדל ןתינש ארקמ
ק יסהל רשפא הז ללכמ .שוגירה תועדומ תא תענומהו התוא הוולמה היצזילאנויצארה
.תונלבוס־לוטנ םחי חרכהב אוה ך״נתה לא ונסחיש
י בויח םרוג שמשמ ך״נתה ןיא :תושרופמו תויולג םילמב ,רמולו םייסל שי ךכיפל
 החנהה ךותמ :הזמ רומח .תונלבוסל ךוניחה תא שמשל ותילכתש הארוה־בצמב
־ תארוהש רעשל ןתינ ,רקיע־לכ הצממ וניאש יפ־לע־ףא ,ורקיעב ןוכנ אוה ונחותינש
.ומלועו ך״נתה לא ילילש םחי םידימלתה בלב תרצוי םויכ הטוקנה ךרדב ך״נתה
ה יואר ך״נתה תארוה היהתש ידכ רמולכ ,וכפהל ידכ םלוא .וכפהל ןיאש בצמ הז ןיא
ותושעלו ופוג ך״נתה לא ונסחי תא הליחת תונשל ונילע ,תונלבוסל ךוניחה תא שמשל
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 תא הברהב וניש אל םהש אלא ,תרוסמ־ירמוש םג ,עודיכ ,ויה תונויצה תובאמ םידחא 9

.תיללכה הנומתה
 ,ןייטיוג .ד .ש לש ורפס ךותמ םיאבומ םירבדה .ע״רת ,ךוניחה ,"רפסה תיבב ך״נתה" 10

.(29 ׳ע ,םש ,6 הרעה האר) הלעמל רכזוהש
 רדא ׳םורפ םג השעמל זחוא ,יתוהמ לדבה אלל רבד לש ורקיעב ךא ,רתוי ןותמ חוסינב 11

.156 ׳ע ך״נתה לש םייכוניחה םיכרעה ורפס האר .וז הפקשהב
.םש ,םש 12
 תירבעה הטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה־תיב ,םילשורי .ךוניחב תויגוס :ךיירטשנטור .נ3

.144 ׳ע ,ד״כשת ,תוברתהו־ךוניחה־דרשמ לשו
 לילעב הלגתמ הקווד ארקמה־תרוקבב וז תוקבד ,(96 דומע ,םש ,6 הרעה האר) ןייטיוג .ד .ש 14

 ך״נתל המוד ,לשמ־ךרד ,תינוויה הידגארטה .תורפסה תארוהל ך״נתה תארוה תא םיוושמשכ
 יכ—תלבוקמה הארוהה־ךרד וז ןיא םינפ־לכ־לע-ונאצמ אל ןכ־יפ־לע־ףא .רקחמל אשונכ
 תויטנתואה ;חסונה תקידב ןוגכ) תרוקב ינוידב ךכ־לכ קבדי תינווי הידגארט דמלמה הרומה
 םהש םיניינע דימלתה לע םיסימעמה ,(ב״ויכו הריציה לש הרוביח ןמז תעיבק ,רבחמה לש
.ותוניינעתה םוחתל ץוחמ ותגשהמ הלעמל

.ד״ישת ,ריבד ,םילשורי .םעח־דחא יבתכ לכ ךותב ,"תירבעה היסנמגה" 15



הנידמה ןויערל םזימונוטואה ןויערמ :ינרוג ףסוי
, ץוענ הינשה הילעה תפוקתב ןויצ־ילעופ תגלפמ לש תויטילופה תוסיפתה שרוש
ה ססבתה בוכורב לש תינידמה ותפקשה ,הנהו .בוכורב .ב לש ותנשמב ,בטיה עודיכ
ה ימונוטוא תמקה תארקל ידוהיה םעה תא ךילומ ירוטסיה חרכהש הזונגורפה לע
ש ודיח היה הירוטירטו הימונוטוא לש בייחמה ףוריצה .י״אב תינידמ־תילאירוטירט
ל ש תועדה־יגוה וליפא .תימואלה הלאשה םוחתב םזילאיצוסה לש ותנשמב בושח
ן מ םלעתהל ולכי אלש ,ראואב וטואו רגנירפש־רנר לראק ,ירטסואה םזילאיצוסה
. הירוטירטל הימונוטוא ןיב יחרכהה רשקה תא ואר אל ,םצראב תימואלה היעבה
ר שק אלל תמיוסמ המוא ינב לע תישיאה הימונוטואה לוחל התיה הכירצ ,םתעדל
 הירוטירט ןיאב יכ בוכורב ןעט םתמועל 1.םדי־לע םיסלכואמה םירוזאל וא ץראל
ה ז רבדו ,רוצייה־תוחוכ לש תישפח החימצל ילכלכה סיסבה תא םעה רסח תימואל
־ תוינשה תומואה תגרדל חרכהב ודירומו תילמרונה ותומדקתהו ותוחתפתה תא ענומ
2.הלעמב

ת וחתפתהמ האצותכ אל 3לארשי־ץראב תינידמה הימונוטואה גשות ,בוכורב יפל
ה כפהמ אוה םזילאירוטירטה" .ינכפהמ יטילופ קבאמב אלא תיתגרדהו הטקש
י פ־לע אל תוכפהמה תושענ תורחתהו לוצינ לש הפוקתב .םידוהיה ייחב תיטרקומד
ת ללוכה ותועמשמ 4."תוחוכ־קבאמ ידי־לע םא יכ ,היטמולפיד ידי־לע אלו תונובשח
ש חרתמה ילכלכו ינידמ רורהיש לש ילפורטסאטאק ךילהת" איה תוחוכה קבאמ לש
ג שות ונממ האצותכ רשא—תולודג וא תונטק—תוכיפהו תופורטסאטאק לש ךרדב
5."לארשי־ץראב ידוהיה םעל תינידמה תילאירוטירטה הימונוטואה םג

ן יא הירוטירטה תגשהל הדיחיה תיתואיצמה ךרדכ תינכפהמה הפורטסאטאקה ןוזח
ת ינכפהמה הקיטקטה ןיב דירפהל חרכה שי בוכורב תעדל .הקווד ןיוזמ קבאמ ושוריפ
, תיפוסה הרטמה תארקל קבאמה תא תנווכמ היגטרטסאה .הלש היגטרטסאל
.םימייקה םיילכלכהו םיינידמה םיאנתל ויעצמא תא םיאתהל תבייח הקיטקטה
ם א יכ ,תושרופמה תורטמבו תואמסיסב תויולת ויתורוצ ןיא—ינידמה קבאמל רשא"
ת יללכה הריחבה־תוכז תא גישהל ידכ ,לשמל ,תואיצמבש םייתרבחה תוחוכה יסחיב
ה תיבשב ,טנמלרפה ךותב קבאמב—םינוש םיעצמאב שמתשהל םילעופה־דמעמ לוכי

ג ישהל העש התואב ישוקה וא תולקה תדימב יולת רבדה—ב״ויכו ...תונגפהב ,תינידמ
ת וחוכה יפוריצבו תוחוכה־ץמאמ לש רועישב םג ךכ ךותמו ,תועיבתה יולימ תא

6."ךכל םישרדנה

ה קיטקטל דוסיכ לארשי־ץראב םג ,ןבומכ ,ףקות ןהל תתל רשפא ולא תויללכ תוחנה
.תילאירוטירט הימונוטוא ןעמל וקבאמב ידוהיה ןוירטלורפה לש תינכפהמ
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ן ושארה .םיבלש השלשמ בכרומה רורחש ךילהתכ בוכורב האור ומצע קבאמה תא
ם יידוהיה תונגרובהו ןוירטלורפה ןיב תודמעמה־תמחלמ לש התפרחהב אטבתמ
ק באמ םש חקלתי לארשי־ץראל םידוהיה לש תיכיטסה הילעה תישארמ רבכ" .ץראב
־ תמחלמ לש התפרחה וליאו 7..."לאטיפאקה ןיבו תירבעה הדובעה ןיב ץרמנ

י דוהיה יטסילטיפאקה קשמה לש תיתגרדהה ותחימצו ותוחתפתהב תינתומ תודמעמה
8.לארשי־ץראב

ם יכילהת ינש הימונוטואה תגשה תארקל תירוטסיהה תוחתפתהב אופא הזוח בוכורב
־ טקה תפרחה ,יטסילטיפאק ןוה־רבצה תורצויה :י נ ו י צ ו ל ו ב א—דחאה :םיליבקמ
ל ודיגו םייניבה־תודמעמ תומלעיה ידי־לע תידוהיה הרבחה לש תילאיצוסה תויב
ת ישארמ הליחתמה ,הפוצר תודמעמ־תמחלמ :י נ כ פ ה מ—ינשה .ןוירטלורפה דמעמ
.ינכפהמה האישל העיגה דע תכלוהו הפירחמו ,ידוהיה קשמה לש ולודיג
ן יב תושגנתה ץורפת וב ,ינשה בלשל ןושארה ובלשמ קבאמה רבוע וז הדוקנב
ה תרזעל ץלהית חרכהבש ,תיכרותה הלשממה ןיבל ינכפהמה ידוהיה ןוירטלורפה
.תידוהיה תונגרובה לש

 חרואב םירגהמה ,ידוהיה לטיפאקה ןיבל תידוהיה הדובעה ןיב תודמעמה־תמחלמש םשכ
ת ונוטלשה לש םתוברעתה םג תענמנ־יתלב ןכ ,תענמנ־יתילב איה ,לארשי־ץראל יכיטס
י דוהיה ןוירטלורפה לש םיינכפהמה םידעצה םה םיענמנ־יתלב ןכ ;תאז המחלמב םייכרותה
9.תיכרותה הלשממה דגנ

ת ידוהיה תונגרובל תיכרותה הלשממה ןיב תירבה .ינוציק הנפמ לח הז 5לשב םלוא
.הרהמ־דע תרערעתמ

 היהת ,םילעופה דגנ םידיבעמה דצל הליחת דומעת תיכרותה היטרקורויבה יכ םא
 תונגרובה .םמצע םידיבעמל םג אושנ־יתלבלו האונש הרהמ־דע תאזכ תוספורטופא
ר שא ,םירצמ־ןיב לש קפקופמ בצמ ,יעמשמ־וד בצמ ותואב אצמית לארשי־ץראב תידוהיה
ה מחלמל ץלחית רשא ,וקה־תרשי ,תיכרותה היטרקורויבה םלוא .הלוגב הנותנ איה וב
10.הלוכ תידוהיה היסולכואה דגנכ םג םימיה ברקב הנפת ידוהיה ןוירטלורפב

ם שארבו ,תודמעמה לכש ,ימואל־ללכ יפוא הימונוטואה ןעמל קבאמה לבקמ ךכב
.קלח וב םיחקול ,ןוירטלורפה
ל ארשי־ץראב בושייה דיתע הז בלשב .ישילשה ובלשל קבאמה רבוע ךכ ידכ ךות
ן יינועמה ,הלוגב ידוהיה םעה ,לכ־םדוק .וקבאמב תימואלניב הכימתב תוכזל
ת וברעתהה אל לבא ".ותכימת אולמ תא ול ןתי ,לארשי־ץראב הימונוטואה תמשגהב
. תימואלניבה תוברעתהה םא יכ ףכה תא עירכת רשא איה תימואלה הכימתהו
ו תמחלמב לארשי־ץרא לש ןוירטלורפה ןעשיי וילע רשא ,רתויב לודגה חוכה םלוא"
י לקידארה ןורתפב—תישאר :לופכה ימואלניבה ןינעה אוה ,תיכרותה הלשממה דגנ

 12."לארשי־ץרא לש םיינידמה םייחה תרדסהב—תינשו ללכב תידוהיה הלאשה לש
, ללכב ןוכיתה חרזמב םולשהו טקשה לע הרימשב ינויח ןינע תוימלועה תומצעמל
ה יסולכואה דגנ םייכרותה תונוטלשה לש יוכיד־עסמ תובקעב .טרפב לארשי־ץראבו
םצעתת וז תוברעתה .תימואלניב תוברעתה םג חרכהב אופא אובת ץראב תידוהיה
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 לככו ,ללכב םידוהיה-תלאש ןורתפב תוברתה־ימע לש םתוניינעתה רבגתש לככ
13.לארשי־ץראב הכפהמה ףירחתש

 ,תומצעמ לש הכימת ןכתיתה .הנידע תידמעמ היעב תררועמ תומצעמה תוברעתה
 לע ?ןוירטלורפה דמוע ושארבש ימואל קבאמב ,תויגגרוב תולשממ תולשומ ןהב
 תלאש תא ךופהי ידוהיה ןוירטלורפה לש ףירחמה וקבאמש—בוכורב בישמ וז הלאש
 טקשה תרימשב תומצעמה לש ןניינעו ,תרעוב תימואלניב היעבל לארשי־ץרא
 םע תורשפתהל תיכרותה הלשממה לע ץחל תלעפה ידיל ןתוא איבי ץראב
 השעת ,י״אב טקשה תא חיטבהל ידכ ,רבדה לש ופוסב" .םידוהיה לש םהיתושירד
14."ידוהיה ןוירטלורפה לש תוינידמדווימואלה תושירדל םירותיו וז

 רבסה תפסותל התכז ,ומצע בוכורב תא הקפיס אל הארנכש ,וז הבושת ,םלוא
 היהי רשפא ,ותעדל 15."םזילאירוטירטה תמשגהב םילעופה־דמעמ דיקפת" ורוביחב
 רורחישה־תעונת דגנ תנווכמ תויהל תומצעמה תוברעתה הלולע התישארב יכ חינהל
.תויטסילאיצוס תומגמ הל רשא תידוהיה
 בוכורב הנתמ ,"הירוטיראטו ןויצ תלאשל" ,תיטסיסקראמה־םורט ותפוקתמ ורוביחב
 תודמעמ־תמחלמב אל לארשי־ץראב תולודגה תומצעמה לש הליעפה ןתוברעתה תא
:ץראב יצולחה ןינבה־לעפמב אלא

 אוהש אלא ,יטנדנצסנרט אוהש דבלב וז אל ,ונתעונתל החלצה חיטבמה ,ירוטסהה חרכהה
 קר לבא—תידוהיה הלאשה לש ילאירוטירט ןורתפל הנעייסת תומצעמה לכ :הנתומ םג
 ןיא ;וז המגמב לעפנ ,ימואלה רורחשה תעונת לש םייצולחה תודוסיה ,ונחנאש הרקמב
 השק למעל תונוכנ ונדצמ וארי םימעהש שורד ;דבלב היטאמולפידב ,םינפ םושב ,יד
 םילודישו םירובידב החיכוהל רשפא־יא םלועל וזכ תונוכנו ,ונתרטמ םשל תונברקלו
 ונל שוכרל לכונ םרטב םש הדובע—"הירוטירטב הדובעה" .ישעמ לעפמב אלא ,אדירג
 תיחרכה—תינקירמאהו תיפוריאה להקה־תעד דצמו ידוהיה םעה לש ודצמ הנמאנ הדהא
15.ונל

 תמחמ ,הלעמל ראותש יפכ ,ינוציק יוניש לח בוכורב לש וז תמדקומ הפקשהב
 —דיחיו־דחא םרוגב תידוהיה הימונוטואה לש התורצויה ךילהת תא ץרתל ןוצרה
.תודמעמה־תמחלמ
 תילילש הבוגת ררועת תומצעמה לש ,תיאבצה םג ילואו ,תינידמה ןתוברעתה םלוא
 ,תויטסירטילימ־יטנאה תומגמה לעב ,הז דמעמ .וללה תומצעמב םילעופה־דמעמ ברקב
 ,בוכורב תעדל ,חינהל ןיא) .םולשל ותפיאש ךותמ ויתולשממ דגנ קבאמל אצוי

 ןוירטלורפה ץחלב .(דבלב םיירטלורפ תויראדילוס ישגר ךותמ קבאמל םייגתיש
 .םידוהיה םיממוקתמה םע רשפתתש היכרות לע עיפשהל תומצעמה הנצלאית
 קבאמה הכזי ךכב .תינידמ הימונוטוא איה ןתעד לע לבקתתש הדיחיה הרשפה
 עירכמ ימואלניב עויסב—חרכהב םלוא ,ןווכתמב אלשו םיפיקעב—ידוהיה ימואלה
 ךכב .ןוירטלורפה דצמ ןהו תומצעמה דצמ ןה—תיכרותה הלשממה דגנ וקבאמב
.תימואלניבה תידמעמה תוירדילוסה השעמל־הכלה םשגות םג
 הימונוטואה גשומ לש תינידמה ותועמשמ המ :הלאשה תלאשנ תאז הזונגורפ חכונ

תא הבר הדימב ליבגמ הימונוטוא גשומה םצע ?בוכורב לש ותנשמב תינידמה
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 תובחר תוינידמ תויוכמס תלעב םג ולו ,הימונוטוא .תינידמה הדיחיה לש התונוביר
 םינפ יניינעב ,הכלהל תוחפל ,טלחומ ינוביר דמעמ תלעב הנידמ הנניא ,רתויב
 גשומה תא שגדהו־רוזח ושיגדהב וז הדבוע ןייצל ןווכתה יאדו בוכורב .ץוחו

 הכרעה ךותמ קר אל רבדה עבנש חינהל רשפא .תינידמ־תילאירוטירט הימונוטוא
 תיתרוסמ־תיטסילאיצוס תודגנתה ךותמ רקיעב םא יכ רוזיאב בצמה לש תינידמ
.תויאמצע תוימואל תונידמל תוימואל־בר תוינידמ תורגסמ לש ןקוריפל
 תינאמותועה הנידמה ןמ לארשי־ץרא תא קתנל העיבתה בוכורב לצא העיפוה אל ןכל
 היטרקורויבה לועמ ץראה יסולכוא רורחיש איה קבאמה תמגמש השגדהה אלא
 היטרקורויבה ןוטלשמ י״א יסולכוא תא ררחשי ידוהיה ןוירטלורפה" .תיכרותה
1,."תיכרותה תונגרובה דימ (ילוא) וא תיכרותה

 ליטמ וז הדוקנב .לארשי־ץראב יטרקומד ןוטלש איה קבאמה לש הינשה ותרטמ
 םלוא .ץראב הזכ רטשמ ןעמל קבאיהל הנכומ תונגרובה היהת םא קפס בוכורב
 תיסורה תונגרובה השעמכ ,ךרדה עצמאב ותוא שוטתו ןוירטלורפב דוגבת וליפא
 ,הכפהמה תא" .וז הרטמ גשות רשא דע קבאמה ןמ ןוירטלורפה הפרי אל ,1905־ב
 —םחלינ ונא .היתואצות יפל תיטרקומדל תושעל לדתשנ ,היפוא יפל תיטרקומדה
”״לארשי־ץראב תלבגומ־יתלב המילש םע־תלשממל
 םע־תלשממ לש תולבגומ־יתלב תויוכמס ןתוא הנייהת המ בוכורב שריפ אל יכ ףא
 ןאכמ ,םינפ־יניינעל קר הנווכה .דתיה ,תמדוקה ונתחנה הנוכנ םא ,ירה ,המלש
 ונהיי םיינתאה היביכרש ,תיביטרדפ הנידמל היכרות תא ךופהל הנווכה התיהש
18.הבחר תימואל הימונוטואמ

 ןיב הזיתניסל תודוסיה חינמ ,בוכורב סחיי אל הזה חותינה לכבש ןייצל ןיינעמ
 חתפתהל הדיתעה ,תידוהי־אלה תימואלה העונתל תובישח ,תוימואלהו םזילאיצוסה
 תומצעמ לש ןתוברעתהו יטסילטיפקה קשמה תוחתפתה תובקעב לארשי־ץראב
 דוסי לש ומויקמ ירמגל םלעתה בוכורבש רמול ןיא .רוזיאב תויטסילאירפמיא
 ותובלתשהב חוטבו אוה ןימאמ לבא ,ומויקב ריכמ אוה ,הברדא .ידוהי־אל ינתא
.ץראה רורחישל םידוהיה לש םקבאמב

 תיחלפה היסולכואה ןמ רתוי םיבחרנ םיגוחש לככו ,י״אל תידוהיה הילעה בחרתתש לככ
 לש וקבאמל רתוי בושח ךרע עדווי ןכ—תילכלכהו תיתוברתה העפשהה םוחתב וללכי

19.תיכרותה הלשממה דגנ ץראב םיאכודמ תודוסי ראש םע תירבב ידוהיה ןוירטלורפה

 קבאמה תחלצהל םיאנתה דחא אופא איה (םיחלפה) םיברעהו םידוהיה ןיב תירבה
 םהילע ולבקי םיברעהש ירחא םוקת איה .םיווש ןיב תירב וז ןיא םלוא ,ימואלה
 בושיה לש תיתוברתה ותולשחנו ילכלכה ורוגיפ ללגב .תידוהיה הביבסה תעפשה תא
 עמטיהל היה דיתע ותכרעה יפלו ,דבלב הטעומ תובישח בוכורב ול סחיי יברעה
 תימואל העונת לש תוררועתה הזח אל ןכל .לארשי־ץראב רצוויש ידוהיה בורב
.ומצע ץרא־חטש ותואב תונוביר לע קבאיהל הלולעה ,תיברע
אלא ,בוכורבכ קימעמ תועד־הגוהו רקוח יבגל ,הריבסהל ןיא הכרעהב וז תועט
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ת ימוקמה הקיטסיצילבופה רחא בוקעל תורשפאה־רסוחבו תושחרתהה תריזמ וקוחירב
.תיברעה וא תיכרותה הפשה תעידי־יא לשב
־ ץראב וירבח לא 1909 תנשמ בתכמב .וז הלבגימב ,הארנכ ,שח ומצע בוכורב
ד ומללו ,תרעוס רבעמ־תפוקתב תאצמנה ,ץראל אובל ותפיאש תא עיבמ אוה לארשי

:הב תוטלושה תופשה תא
ת ורשפא ידיב היהת םאש ,וילאמ ןבומ .םויה ילא עיגהש ,םכבתכמ לע םכל תודות־בור
ה יהי ,[.ג.י—םיריעצה םיכרותה תכפהמל הנווכה] הלא םיפורט םינמזב י״אל עוסנל יהשלכ
, יתיילע םשל םכדיב רשא לכ תושעל םכילע .הב שמתשא אל םא אטה םושמ הזב
ם של םישדח השלש־םינש דועב םכילא אובל ידכ םיצמאמה לכ תא השעא ידצמ ינא ןכו
ק וסע ינא ןתביתכבש .היפוסוליפב תודחא תודובע רומגא (א ךכ םשל .תפתושמ הדובע
י מויקל םיעצמא יל חיטבי הזש יתווקת .בוריקב םימי שדוח ינממ הנשורדתש ,וישכע
 הרכה םשל—דומלל בשא וללה תודובעה םייסאש ירחא (ב .םינושארה םימיב י״אב
20.(דומיל־ירפס ידיב ןיאש לבח) תירבעו תיברע ,תיכרות :תונושלה תא—הנושאר

ה ביטנרטלא בוכורב לש תינידמה ותינכת התיה הדימ וזיאב קודבל ונילע דועו
ם יינידמה היצמאמ תא ,עודיכ ,הססיב זאש ,תינויצה העונתה לש תימשרה התוינידמל
.םייטמולפיד םיעגמ תועצמאב "רטרא׳צ" תגשהל הפיאשה לע
ל צרה לש "תינידמה תונויצ״ל הביטנרטלאכ ותוינידמ תא האר ומצע בוכורב יכ ףא
ת א יטילופה םרוגב תואור ןהיתש .ףתושמ ןיערג תוטישה יתשל שי ,וכרד־יכישממו
ת ומצעמה תוברעתהל יכ תושיגדמ ןהיתש ;ןתרטמ תגשהל עירכמה יעצמאה
ע נכיהל תיכרותה הלשממה לע ץחלה תלעפהב תערכמ העפשה היהת תולודגה
ה לגד תחאה :יוניש־תילכת וזמ וז תונוש םיכרדה ,םנמא .םידוהיה תושירדל
ת ומצעמה לש סרטניאב הנימאה הנושארה ;יולג קבאמב הינשהו ,הטקש היטמולפידב
ה אצותכ קר אובת תומצעמה תוברעתהש הנעט הינשהו ,תידוהיה הלאשה תא רותפל
ת ומצעמהש ןעט בוכורב םג יכ ףא ,לארשי־ץראב תודמעמה־תמחלמ לש ץחלה ןמ
: תפתושמ ןהיתש לש דוסיה־תחנה לבא 21.םידוהיה תייעב תא רותפל תוניינועמ
־ ץראב הדובעה־תעונת הביצה וז הניחבמ .תינידמ איה לארשי־ץרא תגשהל ךרדה
ע בוקה ילכלכה דוסיה תא השיגדהש ךותמ .רורב יביטנרטלא ינידמ וק לארשי
 22."תינידמה תונויצה" תא ףילחהל "תישעמה תונויצה" האב ,רורחישה ךילהתב
ה ווש הדימב יעמשמ־דח היה אל תילאירה הדובעל "תינידמה הדובעה" ןמ רבעמה
, תינידמה תוליעפהו הבשחמה תא וחנז אל םלועמ צ״עופ .צ״הופה יבגלו צ״עופ יבגל
י נוחטבה ,ילכלכה םוחתב תויוליעפ ראש דצב ןוכנה םוקמבו סחיב הודימעה אלא
ה עדי ,םירחא םימוחתב םתבשחמ םג ומכ ,תינידמה םתבשחמ לבא .יתוברתהו
.םירבדה ךשמהב דומענ הלא לעו ,םייונישו םיטבל
ת וימיטפואה םתוח ןיידע עובט ץראב צ״עופ לש םינושארה םיינידמה םימוסריפב

י בצ־ןב .י בתכ 1907 תנשב .בוכורב לש תינידמה הזונגורפה תמשגהב ןוחטבהו
: ״גנאפנא רעד״ ,לארשי־ץראב הגלפמה לש ןושארה הנואטב חתפב ,ישאר רמאמב

ו נתרטמ .תיפוסה ונתרטמ תא לכ םדוק ןייצנש ןידה ןמ ונדיקפת תא ריבסהל ונאובב
י דמעמה יוכידה לוסיח—תיפוסה .ץראב ינידמהו ילכלכה ןוטלשה תגשה איה הבורקה
23.תודמעמה לוטיב—ונתרבחב
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ל ש הבורקה תורשפאב ןוחטב ךותמ עובנל אלש הלוכי הניא וז היולג הרהצה
.בוכורב לש תינידמה הזונגורפה םע ההז איהו ,הנושארה הרטמה תמשגה
ם וסריפ ירחא רפסמ־םישדח ,1908־ב "םיריעצה םיכרותה" לש םתכפהמ םלוא
ל ש ויתוחנה תא ,היתואצותבו תימינפה התוחתפתהב ,התמיא אל ,ל״נה רמאמה
ל ש הקד הבכיש אלא הכפהמה תא ללוח ידמעמ קבאמ אל ,תישאר .בוכורב
ה כפהמה תובקעב ,תינש .םיריעצ אבצ־יניצק לש תורובח דוחייבו ,היצנגילטניא
ל ש ינכפהמה וקבאמ בקעב אלש תויטרקומד תויוכז גישהל תורשפאה החתפנ

ה עונת לש התונגראתה ךילהת תא הזריז הכפהמה ,תישילש .ידוהיה ןוירטלורפה
.הלעמל רומאכ ,יופצ היה אלש רבד ,תיברע תימואל
ג ישהל יוכיסב ץראב צ״עופ לש םנוחטב םג רערעתה וז העיתפמ תוחתפתה חכונ
 המינ תעמשנ הגלפמה ירבחל חלשנש 24ידוס רזוחב .הנושארה םתרטמ תא בורקב
:תיעטומה הכרעהה לע תימצע־תרוקב לש

ה חותינב קוסעל היח רשפא־יא ,םסק קיזכ היכרות לש היצוטיטסנוקה הקירבה דוע לכ
— תיכרותה הכפהמה ילש התומד תא רתוי ישממ חרואב ונמצעל ראתל תונויסנה ז קדקודמה
, ונלליפ אלש הרוצ השבל תיכרותה הכפהמה ,רתויב םיחלצומ ויה אל—תודוהל ונילע
ה דועש הירואיתל ונתגלפמ יסיסכת תא ךימסהל ונל רוסאש ,םירבח ,קיסהל ונילע ןאכמו

25...הרעשה תקזחב

ת יאני לחר העימשמ תיכרותה הכפהמה תכרעהב "תועט" התוא לש התוהמל זמר
:"רעטייברא רעשידיא רעד" ןותעל החלשש תינידמ הריקסב

ה תע םישפות ,ימואלה קבאמהו תימואלה הייעבחש ,ךכל ונבל תא םישל ונילע םייתניב
26.תילאיצוסה הייעבה ןמ רתוי בושח םוקמ

 תרכהב קר המצמטצה אל צ״עופ יבגל תיכרותה הכפהמה לש העיתפמה תוחתפתהה
ו חילצה הב תיסחיה תולקב םג םא יכ ידמעמה לע ימואלה םרוגה לש ותופידע
:היכרותב ירטנמלרפ רטשמ תגהנה—םהיתועיבת תא גישהל םידרומה

י אניתשלפה םילעופה דמעמ לש הגלפמה ,ונא .םיישפח םיירטנמלרפ םייחב התכז היכרות
ד ומעל םילוכי ונא ןיא—היכרותב ידוהיה לעופה לש הדיחיה תינכפהמה הגלפמה—הווהתמה
ן יא .תאזה היופצ־יתלב יכ םא ,העיתפמה העפותה ןמ תעדה תא חיסהלו דצה ןמ
ם ישידא תויהל םילוכי ,תינכפהמ תימואל הגלפמכ אלו—םילעופה תגלפמכ אל ,ונא
27.הילא סחיב

 בוכורב יפלש ,לארשי־ץראב ירטנמלרפ־יטרקומד רטשמ תגהנהש ךכב איה העתפהה
־ תדוקנ התע הכפה ,ידוהיה ןוירטלורפה לש ותושארב ימואל קבאמל םויס איה
ן וירטלורפה לש וקבאמו ותונגראתה םרט דוע ,קבאמ ותוא לש יזכרמ קיפאו אצומ
ה נידמב תימואלה הריזב הז םרוג לש ומושיר לד־המ טלבוה תאזבו ,ידוהיה

.תיכרותה

ד וסיה־תוחנהמ תחא רשא ,תינידמה הקיטקטה יוניש תא בייח עיתפמהו שדחה בצמה
. בוחרה אלו ,אוה השענ היכרותב ירטנמלרפה רטשמה תגהנה םעש התע התיה הלש
תוריחבהש הל התיה הינש דוסי־תחנה .תוימואל תויוכז לע קבאמל תישאר הריז
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ה כלממב—םידוהיה לש םחוכ טועימ תא הנטלבת יכרותה טנמלרפל תודיתעה
ם ע הלועפ ףתשל םתצלאמ וז הדבוע .טרפב לארשי־ץראבו ,ללכב תינאמותועה
ע בונה ףותיש—תוידוהיה תוימואלה תועיבתה לש ןמוצמיצ ידכ ךות ,םימואלה ראש
:השלוח ךותמ םא יכ ,בוכורב בשחש יפכ ,חוכ־תדמעמ אל

ף תשל ,ונא םיסונא ,ונא םיבייח ךכיפל .רתויב תלבגומ ונתלוכי ימצעה ונחוכב ונא ...
ת וריהז טוקנל ונילעש ,וילאמ ןבומו .םימעה ראשו םיברעה ,םיכרותה םע הלועפ
י כרותה טנמלרפב שחכתהל ונל רוסא ,אסיג ךדיאמ .טנמלרפב תויטרקנוקה וניתועיבתב
2.הניתשלפ לע ונתוכזל 8

 28.י״אב תידוהי תימואל הימונוטואל העיבתה תא התע־תעל זונגל שי ,רמול הצור
י די־לע ןזאל שי יכרותה טנמלרפב םידוהיה םיריצה לש םחוכ טועימ תא וליאו

, ךכל ליבקמב 30.םעה תורדש לכ ףותישב תוינומה תורצע ןוגראו תימואל הלומעת
, תחא תימואל תורדתסהב ,היכרות ידוהי דוחייב ,הנידמה ידוהי לכ תא ןגראל שי

31.םידוהיה לש םיימואלה םיסרטניאה לע ורמשי טנמלרפב היריצ רשא

. הקמנהו סוסיב תפסות ךירצה תוינוציק תוימואל תועיבת לע יסיסכטה רותיווה
ל ארשי־ץרא ידוהיל תימואל הימונוטוא ןתמל השירדה תדמעה 32,יבצ־ןב .י תעדל
י תלומעת ךרע הל היהי וליפא .יחכונה ינידמה בצמב הקיזמ םגו תישעמ־יתלב איה
, הפירחה תימואלה העדותה לעב ,יכרותה טנמלרפהש יוכיס לכ ןיא ירה ,וז השירדל
ר שפא .תינויצה העונתה ןוגכ רז ףוגל ץראב ימינפה ןוטלשה תא רוסמל םיכסי

, הברדא .יכרותה טנמלרפה ןמ אל לבא ,ןטלושה ןמ ץראה תא תונקל תווקל היה
, םיברעל-הב בורה םהש תוחוכ םתואל רסמיי ירה ,ימצע ןוטלש ץראל ןתניי וליפא
:ולוכ ינויצה לעפמל הלודג הנכס רדגב אוהש רבד

ה נושארו שארב איה ,הלוכ י״אל וא ,הדוהיל תילאירוטירט הימונוטואש ,אוה אצויה־לעופה
לשה תא הריבעהב קיזהל וליפא הלולע איה ,תינש .םידוהיה וניבגל ןיטולחל תלעות תרסח
ק זחתו—םיברעה—םירישיה ונירחתמ ידיל ,תוינפה רסח יכרותה ןוטלשה ידימ ץראב ןוט
33.וננובשח לע םינורחאה תא

 הנכס תווהל ,הנממ םלעתהל וגהנש ,תיברעה תימואלה העונתה הליחתמ אופא הנה
.ץראב םיאצמנה הלא יניעב תישחומ
ת ינכת" לש התייחד :איה ינידמה וחותינ תובקעב רבחמה עיגמ הילא הנקסמה
ת ומצעמ לש ןתוסחבו ןתועצמאב םידוהיל ימואל תיב גישהל תפאושה ,"לזאב
ה וואגו הרכה לעב טנמלרפ ידי־לע ףקות לכב ,רומאכ ,החדיי הזכ ןויסנ .ברעמה
 ךותב קבאמ איה הביטנרטלאה .תינידמ תונוביר לע הרימשל תושיגרו תימואל
ן ה תויושעש ךכב ןנורתיש ,תוילאיר תושירד המכ תגשהל יכרותה טנמלרפה
ת ירשפאה הבוטה ךרדב ינויצה לעפמה תא תרשל םגו טנמלרפה תעד לע לבקתהל
ת ולבגהה תרסה איה ,ףקות לכב דומעל שי הילעש ,תירקיעה השירדה .יחכונה בצמב
34.י״אל ןוה תאבהו םידוהי תריגה לע ולטוהש

דוסיכ ימואלה םרוגה לע העיבצהב תיאני לחר תקזחמ יבצ־ןב .י לש ויקומינ תא
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 תולודגה תומואה תולהנמ ימואלה קבאמה תא 35 תיכרותה הכפהמב ,התע־תעל ׳טילש

 ,התעדל .םירגלובהו םינמראה ,םינוויה ןוגכ ,תינאמותועה הנידמב תוערואמהו
 החינמ הלש תינידמה הזונגורפה ןכל .רחא וא הז טנמלרפב חטבומ הלא לש םנוחצנ
.תיביטרדפ םימואל תנידמל היכרות לש התכיפה תא

י דיל חרכהב רבד לש ופוסב התוא ואיבי ,הבש םימואלה יוביר ,היכרות לש יללכה הבצמ
ל ש ירשפאה דיתעה והז .םימואל לש היצרדפ וא ,תדחואמ הנידמ לש ינידמ רטשמ
36.םימואל־תבר הנידמ

 םיירשפאה תונורתפה דחאכ היצרדפה תינכת לע רבדמה ,הז עטק לש ומויס
 ץראב צ״עופ גוהנל ולחהש תוריהזה לע דיעמ ,תימואל הנידמ לש היתויעבל
 לש םישדוחמה םיחוסינב תפקתשמה תוריהז—תוינידמה םהיתואובנו םהיתוכרעהב
.תוימואלה םהיתושירדו םהיתורטמ
 תא הרידגמה הטלחהב רמאנ ,ע״רת ןסינב הכרענש ,תיששה הדיעווה תוטלחהב
:הגלפמה לש תינידמה התרטמ

ת ושרב דמועו וצראב זכורמה ידוהי בושי לארשי־ץראב אורבל :הבחרה תימואלה ונתרטמ
37.(ימונוקא) ילכלכה ןבומב ומצע

 ןותעה לש החיתפה־רמאמ שארב העיפוהש הזרכההמ תיתוהמ הנוש וז הטלחה
 ילכלכה ןוטלשה תגשה איה הבורקה ונתרטמ" :םינש שלש ינפלמ ״גנאפנא רעד״
 הלמב ןאכ תשגדומ ץראה לע ידוהיה םעה לש ותוכז יכ ףא 38."ץראב ינידמהו
.תוינידמ תורטמ חוסינב תוריהזה תדימ ןיעל תטלוב ,"ו צ ר א ב"
 הפשב שומיש ,תימואלה תוברתה חותיפב שפוח לע רבודמ תוישעמה תושירדב
 תויללכ תוריחב ,םייעוצקמ קבאמו תונגראתה ,הילע שפוח ,רפסה־יתבב תירבעה
30.דועו ,תויאשחו

 ןתגשה םשל קר אל האב תיכרותה הלשממה ינפב תוריבס תוימואל תושירד תאלעה
 תררוג הקיתשה ירהש ,ימואלה קבאמה תריזב תוחכנ ךרוצל םג םא יכ דבלב
 ץוח יפלכ ...ןדעב םוחלל שורד תויוכז לבקל ידכב" :ןהמ תומלעתה תנכס המע
 40."המרגות תווצק לכב דחואמ םע ,ונחנא םע יכ שוריפב עידוהל ונילע
4,.םעה לש תוצובקהו תודמעמה תא דכלל תובייח ולא תוימואל תושירד

 תידוהיה הצופתבו לארשי־ץראב ידוהיה בושייב דוכילה ברימב ךרוצב וז הרכהמ
 םיעיגמ ירטנמלרפה־ימואלה קבאמה לוהינל חוכ סיסב תריצי םשל תיכרותה הכלממב
 ידוהיה ןוירטלורפה םג םאש ,ץראב תימואל־ללכ הגלפמ דוסיי לש ןויערל צ״עופ
42.ילאיצוס ןויבצ תלוטנ היהת המצע איה ירה המזוי אוה

 ־ףותישל רבעמ הגרח תיאידיאו תינידמ הניחבמ .תכל־תקיחרמ התיה וז העצה
 ־יחד תרכהב ,ןבומכ ,התדיל .תונגרובהו ןוירטלורפה ןיב לבוקמה יסיסכטה הלועפה
.תויתרבחה תויעבה תא העש־יפל תקחודה ,תימואלה הלאשה לש התרמוחו התופ
 יבגל תיכרותה הכפהמה לש יעמשמה־וד היפא לע ןוירוג־ןב .ד עיבצמ ןכ לע

.הנכסו יוכיס :תינויצה העונתהו ץראב ידוהיה בושייה
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ה דובע לש תושדח תויורשפאו םישדח םיקפוא ונינפל התליג תיכרותה היצוטיטסנוקה
— אוה ינשה דצה .עבטמה לש דחא דצ קר הז לבא .תיתורדתסהו תיבושי—הבחר
י נידמה םחוכ תא לידגהלו חתפל ונל םידגנתמה תוחוכל םג ולגנש תובחרה תויורשפאה
43.תיבושיח ונתדובע דעב עירפהלו

־ ץראב םידוהיה לע תויולפנתההו הנטישה תורבגתהש ןייצמ אוה וירבדל היארכ
ע יצמ אוה ,וז הנכס םדקל ידכו 44.םינכשה לש תימואלה תוררועתהה ירפ איה לארשי

ה לועפ לכ לש התחלצהל יאנתכ חוכ־סיסב תריציל תשבוגמ תינוגרא תינכת
ת וליהקה לש שדחמ ןוגרא :ןותחתה—םידבר ינש תלעב איה תינכתה .תינידמ
ם יזנכשא ןיב ,ןשיהו שדחה בושייה ןיב הדרפהה לוטיב ידי־לע ץראב תוידוהיה
ת וליהקה לכ תודחאתה :ןוילעהו ;תוליהקב יטרקומד רטשמ תגהנהו ,םידרפסו

, תיאמצע תידוהי תימואל תורדתסהב תינאמותועה תורסיקה יבחרב תוידוהיה
ת ורדתסהה ידימ לארשי־ץרא ידוהי לש תינידמה תיזחב לופיטה תא עיקפתש
45.ימוקמ ינידמ ףוג הנניאש ,תינויצה

ה עבנ ץוח־יפלכ תוננוגתהו הלועפ םשל םינפבמ תונגראתהו תודכלתהל השירדה
ת אז רידגהש יפכ ,שדחה בצמה לש ובוחב םינומטה הנכסהו יוכיסה ןמ קר אל
ש דחה רטשמה לש ותומצעתהו ותוביציב הרכהה ךותמ םג אלא ,ןוירוג־ןב .ד
. תויפוריאה תומצעמה דצמ תוברעתהו ץחלמ ררחתשהל וחוכב היהיש ,היכרותב
 ידוהיה בושייה ןמ תצרמנ תינידמ השירדל הגלפמה תא האיבמ וז תשלושמ הנקסמ
:םיכרד יתשב תאזו ,תינאמותועה הנידמל תיחרזאה ותונמאנ תא חיכויש

, "הרזע״ו "סנאילא" םיידוהיה תוברתה תודסומ לש תילילשה םתעפשה תא לטבל (א
ה פשב הארוהו תוברת תודסומ םיקהל םמוקמ לעו ,תורז תומצעמ ינכוס אלא םניאש

46
.תינאמותועה הנידמב תורכומה תופשה תחא היהתש ,תירבעה
.ןוחטב ימעטמ ,לארשי־ץרא ידוהי בור וקבד ןהב ,תורזה תויוחרזאה לע רתוול (ב

ת ילילש העפשה הל התיה ,תורז תונידמ יחרזא םקלחב םידוהיהש ,וז הדבוע
־ רסוחב םומישאה רשא ,םהידגנתמ תופקתהל רבדה םתוא ףשח—חח יפלכ :הלופכ
ה יה םינפ־יפלכו ;רוזיאבו הנידמב רז ףוג לעכ םהילע ועיבצהו הלשממל תונמאנ

ם ידוהיל םיינאמותוע םיחרזא םהש םידוהי ןיב ימואלה דוריפה תרבגה העמשמ

.ץוח־יחרזא

ק שנ םישמשמ םהש קר אל וללה תויזה יתש—םירזה םיניתנה יובירו תוניתנה תרמה
ת יבב עודיה ימשיטנאה ריצה ירבד ושעש קזחה םשורה תא רוכזנ) ונדגנ ונמע יאנושל
י די־לע אלא ,(ינמותוע ןיתנ אוה יעיברה קלחה קר םילשורי ידוהי לכמש ,םישרומה
ת ונידמ לש םיסרטניא יפ־לע ,וננוצר תורמל ,םידרפתמו םיררופתמ ונמצע ונא םג ךכ
47.ןתאנהל קחשמ־ילכ ןהל םישמשמ ונאש ,תוינוציח

, ותעדל .תויצלוטיפקה תוסח דגנו תוחרזאתהה דעב ףסונ קומינ ןוירוג־ןב .דל
־ אלה היסולכואה ןיבל וניב ץיח המיקמ ידוהיה בושייה לש תיחרזאה הילמונאה

:הכותב תירשפאה ותעפשה תא תענומו תידוהי



ו 27הנידמל םזימונוטואמ

ם יאב ונא ןיא ,םיימוקמה םיינידמה םייחב קלח תחקל םירשכומו םילוכי ונא ןיאש ןוויכמ
ם ילוכי ונא ןיאו ,םברקב תובשנמה תוחורה תא םיעדוי ונא ןיא ,ונינכש םע אשמו־עגמב
ן כ ,םיריית ידי־לע הנביי אל בושיהש םשכ ...ונילא םתוא ברקלו םהילא ברקתהל
48.םירז י״ע םייקתי אל

ב ושיל חמצתש תינידמה תלעותה לע ,תוימיטפוא ךותמ ,עיבצמ יקסנלפק .ש םג
:תינאמותועה תוחרזאה תלבקמ ידוהיה

ל שבו דלוה ,ימונוקא ןבומב םיחרזאתמו םיימוקמה םייחה ךותל םירדוח ונאש המ לכ
ל ע עיפשהל לכוי חרזאה יכ ,בר־יב־רב לכל ירב ירהש .תינידמ תוחרזאתהב ךרוצה

49 .םיינידמה ןיכרע יוניש

ת וקתניהה .תינאמותוע תוחרזאל רבעמב םיכורכה םיישקה ןמ םלעתמ וניא רבחמה
י די־לע החפשמה־ירשקב העיגפב םג אטבתהל הלולע אצומה־תונידממ תינידמה
ר בחמה םלוא .הרזחבו אצומה־תוצראל רבעמהו העונתה תויורשפא לש ןתלבגה
ל בס םג ירה :ללוכה ימואלה ץמאמה ןמ ילרגטניא קלח תוחרזאתהה השעמב האור
. לבסב תוכורכ ןה ףא םירחא םימוחתב תולועפהש םשכ ,ענמנ־יתלב חרכה אוה הז

ם לועה־תמחלמ בורקב הכלהו הפירחה תינאמותועה תוחרזאה לש התלבק תלאש
ה מחלמל היכרות לש התופרטצה םדוק—1914—המחלמה חיפ תנשב .הנושארה
50.הגלפמה תצעומב הז אשונב ןויד ךרענ ,ליעפ חרואב

ם יריצ רפסמ ולעה ,תינאמותועה תוחרזאה תא לבקל תצרמנה השירדה תמועל
ה עשב ןוכנה ימואלה סרטניאה והמ הלאשה ביבס בסנ חוכיווה .ךכל רשקב תוקפס
ת וביטנרטלא יתש ובצינ םיחכוותמה ינפל .םלועה־תמחלמ לש וז תירוטסיה
ה אלמ תוהדזה וא ,םימחלנה תוחוכה ןיב תילרטיינ הדמע לע הרימש :תוירשפא
.התוחרזא תלבק ידי־לע—המחלמה ףס לע תדמועה—היכרות םע
ת א וססיב—יחרזאה ווק־סוטאטסה יונישל םידגנתמה :רמולכ—תוילרטיינב םילגודה
ק וזיחכ .תאזכ הדמע בייחמ ,רקיעה אוהש ■ימואלה סרטניאהש הנעטה לע םתדמע
י ד" ןותעה תריגס—תינויצה תורדתסהה לש הנורחאה התלועפ תא ואיבה ךכל
ם ידדצה ןמ דחא ףא םע תינדפק תוהדזה־יא לע רומשל ןוצר ךותמ "טלעו

י מואלה סרטניאה תא ושריפ וירבח .ךפיהה תא ןעט דגנכש הנחמה .םימחולה
.רחא שוריפ

־ תינידמה ונתלועפ תלבקמ ,לודגה םלועב םישחרתמה תוערואמה חכונ ונדמעב ,וישכע
ה מילבורפה תא קרפה לע הלעת וזה המחלמה .ירוטסה ךרע ,דחוימ ךרע ץראב תימואל
ו נתדובע תא םג םינזאמה ףכ לע וחיני ,תונורתפ עיצהל אובנשכו ,הפקיה לכב תירבעה
ם א קר רשפא הזו ,םינכומ תויהל ונילע הזה ירוטסהה עגרה תארקל .הכרעו תיבושיה
51.ץראה ייחב עיפשמ ןפוא לכב זא ,עירכמ אל םא ,חוכל היהנ

ם יעיגמ םה ,ידוהיה םעל תירוטסיה הערכה תעש תכלוהו הברקש השוחתה חכונל
—יכ הנקסמל

ל כ לש דחא דצ קר והז יכ .םיחרזא רותב ץראב תורעתהל ונילע וז הפקשהמ אקוד
םיירוטלוקה ונייחבש םשכ ,ץראה םע ונרשקתה םיימונוקאה ונייחבש םשכ .ץראב ונתלועפ
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 קר יכ ,ינידמה ןבומב םג חרזאתהל ונילע ןכ ,חרזמב ןאכ ונתריציל דוסיה תא ונחנה
52.האלמו המלש הריצי תיבושיה ונתריצי היהת זא

 הערכה םג המע איבת המחלמה יכ ,צ״עופ לש תוארה־תקיחרמ תינידמה הכרעהה
 ,ןוכיתה חרזמב םיינוציק םיינידמ םייונישל היפיצה לע הססבתה אל ,םמע לרוגב
 ־ותועה הגידמה ררופתת המחלמ תונש שלש םותבש ןויערה .המחלמה םות ירחא
.צ״עופ לש םתבשחממ היה קוחר ןיידע רוזיאה ןמ ינידמ םרוגכ םלעיתו תיגאמ
 החוכב ,תססובמ־אלה םג ילואו ,תזרפומה םתנומאל קר אל סחיל שי וז הדבוע
 ,וז הנידמל צ״עופ ושחרש הנפה הדהאל םג אלא ,היכרות לש יאבצהו ינידמה
 יבויח םחי .התרגסמב תוימואלה םהיתופיאש תומשגתה לש יוכיסב הנומאה ךותמ
 היה תילנוסרפ תימואל הימונוטואו ירטנמלרפ רטשמ תלעב תיכרותה הנידמל הז
 תדיעווב ולבקתנש תוינידמה תוטלחהב .צ״עופ לש תימלועה תירבה תלחנל םג

:רמאנ ,1911 תנשב הניווב הסנכתהש ,תימלועה תירבה

י ״אב םייביטקודורפה תוחוכה לש תוחתפתהה ךלהמ תא דבב־דב תולוע וניתופיאש .א
־ תדוקנ לע ףקותב תדמוע ונתעונת .ב .תינמותועה היטרקומדה לש היסרטניא תאו
ם היתויוכז אולמ יווש דוסי לע ,התודרפתה־יאו תינמותועה הכלממה תומלש לש טבמה
53.היכרות ימע לכ לש תוימואלה

 הרהצהב אופא היה ךרוצ המ—ינידמ םיסכט קר היכרותל תונמאנה התיה וליא
 תא םג ירה ?תיסיסכט הניחבמ הגלפמה תא תלבוכה ,הפיקתו תשרופמ תינידמ
 רשפא תוחפלש וא ,האדוהכ ,ךרוצל םאתהב ,שרפל היה רשפא הז ןודינב הקיתשה
 תכל וקיחרה צ״עופ :דבלב וז אל ךא .תוחפ תשרופמ תינידמ הרהצה חסנל היה
 םתמחלמ תא תופירחב וניג םה .תיכרותה הנידמה לש תינידמה התומלשב םתכימתב
54.יכרותה ןוטלשה דגנ ןקלבה ימע לש תינידמ תואמצעל

 םהיתונויסנ תא םיעיקומה םירמאמ הנואטבב המסריפש ךכב הקפתסה אל הגלפמה
 ,"תעד־יוליג״ב .הז ןוויכב ינידמ דעצ םג התשע אלא ןקלבה ימע לש םיינלדבה
 ןכותבו ,רוזיאב תויטסילאיצוס תוגלפמ שמח םשב "תודחאה" יפד לעמ םסרפתהש
 "תעדה־יוליג" .ןקלבה תונידמ תולהנמש תומחלמל הפירח תודגנתה העבוה ־5,צ״עופ
 םתוא איבת תיכרותה הנידמה תא ררופל םתפיאש יכ ןקלבה ימע תא ריהזמ
 ,ןהיתוצראב תיטסיניבוש תונמואל חימצת ,תויטסילאירפמיא תומצעמל תודבעתשהל
 ־תמחלמו הינשה םינקלבה־תמחלמ) 56.ןמצע ןיבל ןניב המחלמ םורגת רבד לש ופוסבו

.(ולא תונעט לש ןתותימא תא הרואכל וחיכוה םלועה
 ןויערה תא "תעדה־יוליג" הלעמ ןקלבה ימע לש האוש־תרה תוינידמל הביטנרטלאכ
 לדבה ילב בורקה חרזמה ימע םע ןקלבה־ימע לכ לש" תינידמ היצרדפ דוסי רבדב
 תודחא תירשפא־יא תיחרזמה הפוריא ימע לש וז היצרדפל ץוחמ ...תדו עזג
 םימעה ךותב הריהמ תיתרבחו תילכלכ תומדקתה תירשפא־יא ,אמייק־תב תימואל
 ןוטלשה .רז ןוטלשו תימינפ היצקאיר לש דחפב הוולמ םתוחתפתה אובת רידת .וללה
 תומואה לכל רומג תיב־ןוטלש ןתמ י״ע םימואלה תלאש תא רותפל לכוי יכרותה
57".םייתוברתה ןהינינעב
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 הלועפכ םג אלא תמיוסמ תינידמ הדמע יוליגכ קר אל ונל בושח "תעדה־יוליג"
 ימע לש תינידמ היצרדפ ךותב השעמל־הכלה תובלתשה התמגמש הבושח תינידמ
 תויטסילאיצוס תוגלפמ ברקב תינידמה הלועפה תריז .תויוכז־יווש םירבחכ רוזיאה
 ירוטסיהה חווטב .צ״עופכ תיטרקומד־לאיצוס הגלפמ יבגל תנבומו תיעבט התיה
 תא רשפאה תדימב תונשל ותוסנב ,תואר־קיחרמ ינידמ ןויסנ ,קפס ילב ,הז היה
 לועפל ןכו ,ברעמה לע הנעשנ רשא ,תינויצה העונתה לש תיתרוסמה התוינידמ
.המשב אלו התרגסמל ץוחמ
 תומוא לש היצרדפכ היכרות לש המויק תא תינורקע תבייחמה ,וז תינידמ הדמע
 דחא הנקב התלע ,יטרקומד־ירטנמלרפ רטשמ תלעב ,תיתוברת הימונוטוא תולעב
 .םימואל־תובר תוינידמ תורגסמ קוריפל היטרקומד־לאיצוסה לש התודגנתה םע
 ירבח ברקב םיכלהמ הל האצמש ,תיחרזמ־ןפה היגולואידיאה לא הרשקל םג רשפא
 הכרענש ,צ״עופ לש תימלועה תירבה לש תיעיברה הדיעווב .ל״וחב הגלפמה
:וז הפקשה רפיש ר״ד ןוירוטסיהה הלעה ,״תעדה־יוליג״ םוסריפ ירחא רפסמ־םישדח

 ךילשמו חוטבה טלקמה לע רבדמה תיאליזבה המרגורפב ףיעסל שדח שוריפ סינכהל ךירצ
 ותואמ קלח רותבו ,תיטנדקידה הפוריא םע אירבה חרזמל המחלמ .הפוריא לע ובהי תא
 לטבל העשה העיגה רבכ .תיטסימלסיאנאפה הריבאה העונתה םע רשקתהל ונילע חרזמ
 ,לבתל וחיכוה םיכרותה לש םתרובגו הנורחאה המחלמה .הלוחה םדאה לע הדגאה תא
5.הזה םעה לודגו קזח ןכא יכ 8

 לע רבדמ אוה ןיא יכ ףאו ,היכרות לש םצעתמה החוכ תא טילבמ ןוירוג־ןב םג
 התוררחתשה ךילהת תא שיגדמ אוה ףא ,ררועתמה חרזמל עווגה ברעמה ןיב המחלמ
 תויצלוטיפקה־רטשמ לוטיבל וצה .וילע ךרבמו—ברעמה־תומצעמ לש ןדובעישמ
:םיריעצה םיכרותה תכפהמ לש הכשמה ,ותעדל ,אוה

 תררחתשמ איה וישכע ,ימינפה דובעשהו תוצירעה לוע תא הילעמ היכרות הקרפ זא
5.תורזה תוכלממה לש ינוציחה דובעשה ילבכמ 8

 תואיצמה ןמ םג םא יכ דיתעל הביטקפסרפה ןמ קר אל דודיע תבאוש וז המגמ
:היכרותב תמייקה תינידמה

 הבחר תורשפא תנתונה ,םילילגלו ריעל הפיקמ תימצע הגהנה שי היכרותל אקוד
6.תימצע הלועפ ליבשב 0

 הארוהה תפש לע חוכיווב ןמגו .נ הז הור־ךלה עיבה הרורבו תיעמשמ־דח ןושלב
:הפיחב ירבעה ןוינכטב

 םייבושיח קר אל ,ונינינע לכו .חונמ ונל ונאצמ הלגד תחת קרו ׳םייח ונא הינמותועב
 לכב עייסנש ונתאמ םישרוד ,םיימוי יכהו םיבורקה םייחרזאה םג םא יכ ,םיקוחרה
 תולשממה לש תינידמה הגירטניאה לע רבגתהל תינמותועה הלשממל ונידיבש תלוכיה
6.התסירהל תופצמו הבג לע תודמועה ,תורידאה 1

 םע האישל העיגה הל תונמאנה תנגפהו תינמותועה הנידמב תובלתשהה תמגמ
לש תצרמנה ותלועפב ,זכרמה*תומצעמ לש ןדצל המחלמל היכרות לש התופרטצה
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ל והינב ,צ״עופ לש םייזכרמה םישיאה ויה םיליעפה וירבח ןיבש ,ירוביצה דעווה
ה גלפמה ירבח .תינאמותועה תוחרזאה תלבקל םילשורי ידוהי ברקב הלומעת
, יכרותה אבצל בדנתהל םתונוכנ תא םעיבהב תושעל ולידגה דוע םירחא םיריעצו
ף א .םהיחא דגנ קשנב זוחאל וצלאיי אלש ידכ ,תויברק־אל תוגולפב ותרשיש יאנתב
, ךפיהלו—תונוטלשה דצמ הווקמה הכרעהל ללכ וכז אל בוטה ןוצרהו המזיה יכ
ש וריגב םייתסנש ,םידוהיה דגנ םירסאמו תופידר עסמ חתפנו הלטוב סויגה־תינכת
־ יאב םידושחה היכרות יניתנ לש םגו ,ץראה ןמ הרז תוניתנ ילעב לש ינומה
ר ורטל ןברק ולפנ—יבצ־ןב .יו ןוירוג־ןב .ד—הגלפמה יגיהנמ םג .הנידמל תונמאנ
.וליעוה אל םתונמאנ תא יכרותה ןוטלשל חיכוהל םהיתויולדתשה לכו ,עודיכ ,הז
ה יצרדפ תמקהל יוכיסב התנומאו התווקת תא ץראב הגלפמה השטנ אל לכה תורמל
.תיכרותה הנידמה תרגסמב םיישפה םימע לש
, ח״ערת תנשב ,המחלמה יהלשב היבחרמב הכרענש ,הגלפמה לש 12־ה הדיעווב
:ןושלה וזב תינידמ הטלחה ,רע חוכיו ירחא ,(4 דגנ 16) תולוק־בורב הלבקתה

ה שירד רותכ םיגיצמ ונחנא י״אב ירבעה לעופה לש תיטסילאיצוס תימואל הגלפמ רותב
ה יצרדפל ךפהית היכרות םגש ,תיטסילאיצוסה השירדה תא תימוקמה הלשממהל תינידמ
6...םיימואלה םהינינע לכ תא ימונוטוא ןפואב םירדסמה םיישפח םימע לש תישפח 2

ם ירבחה םע תוהדזהו תירבה־ילעבב הכימת שרדו בורה תטלחהל דגנתהש ,טועימה
ת וחוכה לש םהייוכיסו םבצמ תא ןיבהל ביטיהו תואר קיחרה ,םידודגל וסייגתהש

.םיקבאנה
ת שרשומו הקומע המכ דע דיעמ ,היכרות לש התוטטומתה ףס לע ,ומויסו הז חוכיו
.תיביטרדפ הנידמכ היכרות םויק לש תורשפאבו ךרוצב הרכהה צ״עופ ברקב התיה
ב ורה ןיב םידוגינה לש אצוי־לעופ התיה 1917־ב היבחרמב 12־ה הדיעווב הטלחהה
ת ומצעמל הדהאה לומ .הנושארה םלועה־תמחלמ לש הנפמה־תנשב הגלפמב טועימהו
ה ביאה התיה ,תונטקה תומואה תיעב תא רותפל וחיטבהש ,תויטרקומדה המכסהה
ל ש ורוגימ ירחא ,םנמא .םימורגופהו יוכידה ץרא ,תיראצה היסור יפלכ תיעבטה
. הבוטל וז ץראל סחיה הנתשה ,תילרביל הלשממ תמקהו היסורב יראצה ןוטלשה
. חצונמה־יתלב יאבצה החוכב הנומאו הינמרגל הדהא התיה הז יונישל ליבקמב םלוא
ת ועומשו ,תיזחה ןמ ועיגהש ,תויאבצ תועידי ומרת הלא תושגר לש םסוסיבל
, ןולשכ הלחנ הזע לע תילגנאה הפקתהה .אטשוקבו ןילרבב היה ןרוקמש ,תוינידמ
ת ועידי ועיגה ןילרבמ .הפוריאב ברעמהו חרזמה תותיזחב תוחלצה ויה םינמרגלו
י כ תועומש—אטשוקמו ,תונויצה יפלכ תינמרגה תונותעה לש תדהואה התדמע לע
 63.לארשי־ץראב ירבעה בושייה תא תדהואה העיס שי תיכרותה הלשממב
ה בטה רחאל ,ולרוגל הדרחהו הגאדה בושייב ורבג ולא תועידי םע דבב־דב
י דיל "רמושה" ןוגרא תא האיבהש איה וז הדרח .ינמראה םעב םיכרותה וכרעש
, (טחוש .י ,דייז .א ,ידעלג .י) הגלפמה ירבח תגהנהב .תואצות־תרה הלועפו הטלחה
־ יטנא יתרתחמ ןוגרא השענ ךכב .תוננוגתה םשל קשנ רוגאל "רמושה" לחה
,הגלפמה תוריכזמ לש הרושיא ילבו התעידי ילב התשענש ,וז הלועפ .יכרות
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י נידמה חוכיוול הליעו ץרמה השמיש תרוקבה .השק תרוקבו תורמרמתה הררוע
64.היבחרמב ךרענש

ת ינידמ תועמשמ תלעב התיהש ,םירבחהמ קלח לש תימצעה םתלועפ חכונל
, הדיעווב .תינידמה התדמע תא רוריבב רידגהל חרכה הגלפמה התאר ,תכל־הקיחרמ
. םימחלנה תונחמה ינשמ דחא םע "תוהדזה־יא" לש ינידמ וקב בורה לגד ,רומאכ
ף רטצה םהילאש ,דייז .או ידעלג .י .תיאני .ר :"רמושה" ירבח תשולש—טועימה
ו סויג ידכ ךות ,המכסהה־תומצעמ םע האלמ תוהדזהב לגד—ןייטשדלאו .א ר״ד
ח תפתהש ינידמה חוכיווב .ל״וחב רקיעבו ,ץראב יאמצע יאבצ חוכ לש ונוגראו
.טועימה תדמע תא—ןייטשדלאו .או בורה תדמע תא דלפנמולב .א גציי הדיעווב
־ וירבח לשו ולש תינידמה הדמעה תקדצהל דלפנמולב .א איבה םיקומינ השולש
. הלוגב ידוהיה םעהו י״אב ירבעה בושיה לש ולרוגל הדרח :ימואל—ןושארה .העדל
ן יא" :היסורו הילגנא לש תויתימאה ןהיתונווכ יפלכ ינדשח סחי :ינידמ—ינשה
ל ש וז ומכ ,תונוש תולשממ חוכ־יאב דצמ תוחטבהל בושח ךרע תתל ןבומכ
65."ילגנאה רטסינימה וא ישארה יסורה איבצמה

י דדיב לארשי־ץרא שוביכ ינפמ ותדרח תא עיבה דלפנמולב .א ,וזמ הריתי
ל ש הצחלב ,הלולע ,תימלסומ היסולכוא תולעב תובשומ הל רשא ,הילגנא .םילגנאה
י מע ברקב םיסרטניא ןיא הינמרגל ,הז תמועל .תינויצ־יטנא הדמע טוקנל ,וז
66.םאלסאה

ו נא" :תוהדזה־יא לש תוינידמ תטיקנ םיבייחמ ,ינידמהו ימואלה ,םיקומינה ינש
ה בשח רשא ,איהו תונויצה האגש האיגש (.ג .י—רוקמב השגדהה) .םיילרטיונ
א לא .םימחולה לש רחא וא הז דצ םע רשקב ירבעה םעה דיתע תא רדסל
 67."תילרטיונ ראשהל הכירצ תונויצה ,תיתמכסה הקיטילופ להנל איה הלודג האיגש
ה דמעל יבויח ןורתפ שפחל רבודה תא ררועמ ,יטסילאיצוסה ,ישילשה קומינה
:תוהדזה־יא לש תינידמה

ם לועה ...יללכה ימלועה בצמל םאתהב המרופטלפ רוציל תעדל הכירצ תיאלאיצוס הגלפמ
, םיחופיס ילב םולש :ןוכנה גנוזולה תא האצמ תיטסילאיצוסה היטרקומדה .םולשל ףאוש
ת ישפוח היצרדפ :תילרדפ הרוצ—הלומרופ אצמ לנויצנרטניאה ...תוקולח ילב םולש
68.תישפוח תיקרות היצרדפ ,תיסור תישפוח היצרדפ ,תירטסוא

ת צעומב טועימה ףיטה ול רשא יטסילרטיינה ינידמה וקה תא ךישממ דלפנמולב .א
ת והדזהב לגד בורה רשא דועב ,המחלמל היכרות לש התופרטצה ברע הגלפמה
69.תינאמותועה הנידמה םע האלמ

ל ש טועימה .תוינידמה תודמעהו תוחוכה־יסחי התע ונתשה ילסקודאראפ חרואב
.טועימ—בורהו ,בור ךפה םיהדזמ־אלה
ו כפה םירחאה רשא דועב ,הינמרגו היכרות לש התבוטל השעמל וטנ םינושארה
ץ ראב ןה ,בורה־תצובק לש תינידמה התדמעב הז יוניש .היכרות לש הידגנתמ תויהל
ת ויביטקאה ןורקע ךותמ עבנ ,(יבצ־ןב .יו ןוירוג־ןב .דל הנווכה) ל״וחב ןה
התיה המחלמה ברע .הל הצוחמו ץראב םהיתולועפ לכ תא החנה רשא תינידמה
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 תוסייגתהו התוחרזא תלבק ידי־לע היכרות םע תוהדזה לש הלועפ יכ הוקתה
 הלועפה התנפ ,ולא תווקת ודבתנ רשאכ .ינויצה לעפמל תלעות איבת האבצל
 *תומצעמ םע תוהדזה—ינידמה רושימב ןה תינאמותועה הכלממה דגנ תיביטקאה
 םיירבעה םידודגל תוסייגתהו ץראב תיתרתחמ הלועפ—ישעמה רושימב ןהו ,המכסהה
:ןייטשדלאו .א גציל ביטיה חוכיווב םיטסיביטקאה תדמע תא .הילגנאבו ב״הראב

 תויהל ונילע ,םייביספ תויהל ונל רוסא :רמא [.ג.י—דלפנמולב ׳אל הנווכה] ׳ב ׳הה
 ץיפהל וניתויוכז ימלועה סרגנוקהמ שורדל ונילע :ןייצ אוהש תויביטקאה .םייביטקא
 תטיש אל יהוז םאה .ימצעה חוכה לע תנעשנה תויביטקא אל וז לבא .וניתונויער
 תוקעצ ,םילעפנ תויהל ילבל ונתאמ שרוד ירוטסהה עגרה ?השדח הרוצב תונלדתשה
7.תלעפנ הקיטילופ תרוצ ןה 0

 תינידמ הדמע תואטבמ בורה תועצה יכ ןויערה תא הצרמה החד וירבד ךשמהב
 דצ םע הרורב תוהדזה תיביטרדפהו המלשה היכרותב הכימתב האר אוה .תילרטיינ
 ובייחתהש ,המכסהה־תומצעמ םע תוהדזה עיצה הז ינידמ וקל הביטנרטלאכ .דחא
.םינושה םימואלל תימצע־הרדגה ןתמ ידי־לע תוימואלה תולאשה תא רותפל
 הלועפב לגוד אוה ,תינידמ הביטנרטלא תייוותהב קפתסמ וניא ןייטשדלאו .א
 הנגשות תימצעה הלועפה תוכזב קר .םיהדזמ־אלה לש השעמה־םפא לומ תיביטקא
 .תימואלה תימלועה העונתב קלח תחקל ונילע" :תינויצה העונתה לש היתורטמ
 71."ןויגלה—בצמה תא ןיבה דחא שיא .ל״וחב ונירבח תעד יהמ םיעדוי ונא ןיא
 ונא הליחת הבשחמב .שיא 100,000 לש אבצ ןויגל רדסל ונילע...״ :םכסמ אוהו
 םירמוא ונא .הל םירכמתמ ונא ןיא .(.ג .י—הקוחמ "המכסהה" הלמה) עודי דצ לע
72."םירחא וא הלא םיאנתב םכתא ונא ,(הקוחמ הלמה) המכסהל

 םהיטבל ךרד .ב״הראל ורבעו לארשי־ץראמ הגלפמה יגיהנממ םידחא ולגוה ,רומאכ
 םיקבד וראשנש ,ץראב צ״עופ ירבח בורל דוגינב .המצעל השרפ איה םיינידמה
 לא םסחיב הנפמ יבצ־ןב .יו ןוירוג־ןב .ד לצא לח ,היכרות לע היצטניירואב
 תישיאה הבזכאה םג הארנכו ,תונתשמה תוימואלניבה תוביסמה ךכל ואיבה .היכרות
ניב היצטניירואב תיכרות־ורפה המגמה תפלחתמ התעמ .םיגיהנמה ינש ולחנש
 ,לארשי־ץראב תובשיתהה שפוחו היילעה תוכז תא חיטבהל התיה םתפיאש .תימואל
 תובהלתהב ךריב ןכל־םדוק םייתנש רשא ,ןוירוג־ןב .ד .תולודגה תומצעמה תועצמאב
 התע לגוד ,תויטסילאירפמיאה תומצעמה תעפשהמ היכרות לש התוררחתשה לע
 ,םידוהיה לש םחוכב שי ,ותעדל .ידוהיה ןינעה תבוטל תומצעמה תוברעתהב
 תדיעווב ןהיתולשממ לע עיפשהל ,ב״הרא ידוהי דוחייב ,תויברעמה תומצעמה יחרזא
 ץחל תלעפה ידי־לע לארשי־ץראב ידוהיה ןינעה תבוטל ברעתהל אובתש םולשה
 ־רטשמ אוהו יטפשמ סיסב ,ותעדל ,שי וז תוברעתהל 7־".היכרות תלשממ לע
 וניא תיכרותה הלשממה ידי־לע הז רטשמ לש ידדצ־דחה לוטיבה .תויצלוטיפקה
 ־תדיעו קרו ,תימואלניב הנמא לש הרפה וב שיש םושמ ,םימעה־קוח תניחבמ ספות
־וטיפקה לוטיב" :הז ןינעב תבייחמ הטלחה לבקל התוכמסב היהי האבה םולשה
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 ־תדיעו דע דמועו־יולת רבדה לכ .םימעה־טפשמב רשוא אלו ,יפוס וניא ...תויצל
74."האבה םולשה

 םתוכז תחטבה םשל ,ב״הרא ןשארבו ,תומצעמה תוברעתה לש חרכהב הרכהה
 םיאנתבו רחא חסונב ,השעמל ,איה לארשי־ץרא לע םידוהיה לש תימואלה

 ,תינויצה היטמולפידה לש תיסיסבה תינידמה החנהה לע הרזח ,םירחא םיירוטסיה
 ־טפשמ ידי־לע חיטבהל שי לארשי־ץראב בשיתהל םידוהיה לש םתוכז תא יכ
.םימעה
 ,םינתשמ םיירוטסיה םיאנת לש םייטעב םרגנש ,ןוירוג־ןב לש ותעצהב שודיחה
 .ב״הראל הפוריא תשבימ תינויצה תינידמה תוליעפה לש דבוכה־תדוקנ תרבעה אוה
 הלועה םחוכב בורקמ הפוצכ הזחש ךותמ םא ,ןוירוג־ןב לש ותעדב לח הז יוניש
ה רמש 1915־בש הטושפה הדבועה ךותמ םאו הכותבש ידוהיה ץוביקהו ב״הרא לש
 התוא רישכה רשא רבד ,ימואלניבה ךוסכיסב ילרטיינה הדמעמ לע ב״הרא ןיידע
.ינויצה וינעה ןעמל תיכרותה הלשממה לצא לועפל תרחא המצעמ לכמ רתוי
 תואמ־עברא תא רוקסל ואובב יבצ־ןב .י םג אטבמ תיכרות־יטנא המגמ התוא
 ילכלכה רוגיפה תא ראתמ אוה .לארשי־ץראב םיכרותה ןוטלש לש םינשה
75.הז ןוטלש לש ויטעב לארשי־ץרא העוקש וב יתוברתהו

 ינוציק ינידמ יוניש הזוח וניא ןיידע היכרותל צ״עופ לש םסחיב הז הנפמ
 תלבק ועמשמ ןיא ןכו—7"וב תינידמ העפשה לכמ היכרות לש הקוליס—רוזיאב
.לארשי־ץראב תיאמצע תירבע הנידמ דוסיי לש ןויערה

 ףקותב החד דנלבילקב צ״עופ תדיעווב 1915 תנשב ןוירוג־ןב דוד אשנש האצרהב
 תילאוטקא תיטילופ העיבתכ לארשי־ץראב תידוהי הנידמ תמקה עובתל ןויערה תא
:המחלמה םותב סנכתהל הדיתעה םולשה־תדיעווב

 לע תמדקומה החנהה איה תיעטומ .תשלושמ תועט לע תססבתמ הנידמה ישרוד תסיפת
 תילכלכ איה ירבעה םעה ליבשב י״א לש התשיכר תורשפא .ץראה לש השוביכ ךרד
77.תיעגר אלו—תירוטסה ,תיטילופ אלו ,הדוסיב

:ךשמהבו

 תנידמ אל אוה ,ודוסיב םיצור ונאש המ .תיצרא אלא התוהמב תינידמ תיפוסה ונתרטמ ןיא
 לע ןוטלשה אל .תדלומל אלא ןוטלשל אל איה ונתפיאש .לארשי־ץרא אלא ,לארשי

 ,תילכלכ הניחבמ ץראב שרתשהלו תורעתהל ,בשיתהל םיצור ונא .רקיעה אוה ץראה
 ןיא ןכומכ .ותוברתו וקשמב ,וצראב שרשומ םעל ךפהיל םיצור ונא .תיתרבחו תיתוברת
 םירתוס םניא לבא ,םה םינוש הלא םיגשומ ינש .תיאמצע הנידמ תללוש תירכע תדלומ
 :חסונב "יולג טפשמב חוטב טלקמ" :חסונה תא םיפילחמ ונא ןיא םאו .הז תא הז
 —וניניב דירפמה רתויב בושחהו ילילשה קומינה ינפמ אלא הז ןיא—״תירבע הנידמ״
,"."אל םלועל וא וישכע" לש קומינה

 האבה ,תיטסילאטאפ המגמ התואל אלא רבודה אופא דגנתמ תידוהי הנידמל אל
 .תפלוחו תיעגר תיטילופ הרוטקנוינוקב ימואלה לעפמה לש ודיתע לכ תא תולתל
הינש הרושב קרו ,םמצע םידוהיב הנושארו־שארב יולת ינויצה ןויערה לש ומושיג
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ם יישק הפוצרו הכורא וילא ךרדה ןכל .תולודג תומצעמב וא תוימואלניב תודיעווב

.ךרד־תציפק הב ןיאו

ס נאשו תיעגר תונמדזה תלאש הניא י״א תלאש ,ףוס וניאו הלחתה וניא יחכונה עגרה
ך רוצ ירפ אלא ,ףולח־ינב םניא—תדלומל ,ץראל וננואמצ ,ימואלה ונרוסחמ ...יטילופ
ה כשוממ הדובעב .רבדה עצובי ,הזה עגרה דבכנו לודג םאו ,דחא עגרב אלו ,ירוטסה

70
.ץראה תא שובכנ הפוג ץראב השקו

, ונתוכזב היולגה הרכהה והז-הז עגרב" ינידמה םוחתב גישהל רשפאש המ לכ
־ ןב .ד רבוע התעו 80."לארשי־ץראב תדלומ ונמצעל רוציל ,ירבעה םעה תוכזב
. לארשי־ץראב תדלומ ונמצעל רוציל "ונתוכז תרכה" שוריפ המ ,הלאשל ןוירוג
ו רשפאיו ורישכי רשא תודסומל תיטפשמ הבורעו תיתכלממ הרכה :רבדה שוריפ
־ יתלב תימונוטבא תימואל תוחתפתהו תודימ־תבחר תידוהי תובשיתהו הילע
 ןכותה תא קוידב עובקל דוע ןיא הז עגרב .ץראב ידוהיה בושייה לש תערפומ
א ובנ ימ תא םיעדוי ונא ןיא דוע" .הלא תודסומ לש תמיוסמה תוכמסהו ישממה
 81."הז סרגנוקב עירכת ימ תעד לבא ,םולש־םרגנוק לע םירבדמ .םירבדב
.המחלמה םותב רצוויש ,שדחה יטילופה בצמל םיאתהל שי תושירדה תא
ת ושירדב תוריהז גוהנל ןוירוג־ןב תא בייחמ לפרעב טולה ינידמה דיתעה
ם ימע לש היצרדפה ןויערל םינמאנ וראשנ ץראב צ״עופ יכ וניאר רבכ .תוינידמה
ל ולשל וא בייחלמ רהזנ ןוירוג־ןב םלוא ,תינאמותועה הנידמה תרגסמב םיישפח
ם אתהב ,תמאות תויהל הלוכי לארשי־ץראב תידוהי הימונוטואל השירדה .הז ןויער
 תוסחב תימונוטוא הירוטירט לש סוטאטס םגו תינאמותוע היצרדפ םג ,םיאנתל
.יהשלכ המצעמ לש וא תימואלניב
ת ידוהי תדלומ דוסייל יאנתכ םעה לש תימצעה ותלועפב רבחמה םשש שגדה
ה תוחתפתהל תוימואלניבה תובורעה לש ןתובישחב הרכהה תפסותב ,לארשי־ץראב
ה יטמולפידל דוע הזב הניא דחא דצמש ,תיטתניס תינידמ הסיפת ורצי ,תישפחה

. ץראב תישעמה הדובעה תא החינזמ הניא ינש דצמו ,התובישח תא הכירעמו
.היטמולפידה לש התחלצהל יאנת הב האור אוה ,הברדא
ה שוחתה ףרח .רופלב־תרהצה םוסריפ ירחא םג הרערעתנ אל וז תנזואמ הסיפת
ת א ודביא אל 82,הרהצהה םוסריפ רחאל יבצ־ןבו ןוירוג־ןב תא הפפאש ,תיחישמה
ם ישורדה םירבדה םה השולש" .ינידמה בצמה תכרעהב תילאירה הדימה־תמא
ת ירבעה הדובעה 83."תירבע הדובעו ןוה ,תיתכלממ תוכז :ימואלה תיבה תמקהל
ו ליפא—הידעלב .ימואלה־תיבה לש ומויק תחטבהל ישארה יעצמאה ותעדל ,איה
— התמדא לע תולעבהו לארשי־ץרא לע תינידמה־תיטפשמה תוכזה םידוהיל היהת
84.תירבע היהת אל איה

י וניש .דב לח אלש ,לארשי־ץראב צ״עופ לש תיסיסבה הנעטה .הב ץוקו הילא—ךא
־ יחירפמו הינובל הלוכ ץראהו הידבועל תכייש המדאה יכ ,הינשה הילעה תישארמ
ס סבל ןויסנה ירהש .תירסומ־תינידמ היעב רופלב־תרהצה תובקעב הררוע ,היתוממש
לע םג םא יכ ירוטסיהה םרוגה לע קר אל ץראה לע םידוהיה לש םתוכז תא
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י תרבחה־ילכלכה בצמב .לודג ישוקב ןאכ לקתנ תיביטיזופה תילכלכה תואיצמה
ם ידוהיה 85.םידוהיה תשירדל הקדצה התיה אל הנושארה םלועה־תמחלמ יהלשב
ל ע האב וז היעב .תיקשמו תיפרגומד הניחבמ טעמכ לטובמ טועימ ץראב ויה
א לא םהלש םהישעמב אל ץראה לע םידוהיה לש םתוכזל קודיצ תאיצמב הנוקית
:יבצ־ןב .י בתוכ ךכו .םירחאה לש םהילדחמב

, יאמצע חרואב םהייח תא רפשל היבשות לש ןורשכה־יא ,י״א לש יחכונה הרוגיפ הקוד
ו נינפל הלגמ הז רוגיפ אקוד .ונל הקוקז ץראה הדימ וזיאב תושיגדמ הלא תודבוע רקיעב
86.וניתובא ץראב ימואלה ונדיתע ןעמל םירהוז םיקפא חתופו ,בחר הדש

ת ינחור הניחבמ ץראב ורעתה אל םינורחאה הלאש ,תאז םג ףיסומ ןוירוג־ןב .ד

:תישגרו

, תוירוטסהה ויתויוכז ללגב קר אל ,וצרא לע תוכזה תא שדחמ ומצעל שכר ידוהיה םעה
ן ברוחה זאמ ,לארשי־ץראש ,דחוימה ירוטסהה הרקמה ללגב םג אלא ,ויתווקתו ויתועיבת
87.הלמה לש ילארומהו ירוטסהה ןבומב ,םיבשות ילב הרתונ ,םויה דעו ידוהיה

ת א הב רשק אלו ותדלומ תא לארשי־ץראב האר אל םידוהיה דבלמ םע םוש
ם יעקשימ קר אלא ימואל בור הב הווהמה הדיחא המוא ץראב ןיא .ולרוג
ע יגמ ןאכמ 88.ץראה תא ורבעש םינושה םישבוכה ןמ הב ורתונ רשא םיינתא
י מואלה םאצומ יפל םיברע םניא ץראב םיבשויה םיחלפה יכ זעונה ןויערל רבחמה
 89.ןברוחה ירחא ץראה תא ושטנ אל רשא ,םינומדקה םירבעה ידירש םא יכ
א ל תרחא המואל ןיאו ,דבלב ידוהיה םעה תדלומ דימת אופא התיה לארשי־ץרא
ש י תוירוטסיהו תוילכלכ תויוכז :תרחא ןושל .הילע תירוטסיה אלו תילכלכ תוכז
א ולמ םידוהיל שי ןכ לע .תירבעה המואל טרפ יהשלכ המואל אל לבא ,היבשותל
90.ץראב ימואל בור תריציל ףואשל ינידמה־ירסומה קודיצה

ל א ,ימונוטוא ןוטלש לעב ,לארשי־ץראב ידוהי בור תריציל השירדה ןמ רבעמה
, וניאר רבכש יפכ .השק היה אל—לארשי־ץראב תיאמצע תידוהי הנידמל העיבתה
י ונישה םע ,ןכל .הנידמל תינורקע תודגנתה המחלמה תפוקתב צ״עופ לצא .דתיה אל
ת ידוהי הנידמ דוסייל היולג העיבתב 1917 תנשב הגלפמה תאצוי ,םיינידמה םיאנתב
.לארשי־ץראב

ו נתשירד תא—קפס םושל םוקמ םיחינמ םניאש .םירורב םירבדב ונתוא בייחמ שדחה בצמה
ת ירבע הנידמ תריצי—ותולג תונש םיפלא ךשמב ונמע תשירד םג התיהש ,תינוציקה
91.םיישפוח םימע רבח ףקותב החיטבו תילרטיונו תישפוח הנידמ רותב ,י״אב

ת ילאיצוס־תינויצ תודחאתה" לש הדיעווה תוטלחהב תילעומו תרזוח וז השירד

 הנידמ דוסייל תימואלניב תוברע" תשרוד הדובעה־תודחא ."הדובעה־תודחא
ת חת ,ץראב ידוהי בור תריצי דע ,דומעת רשא ,לארשי־ץראב תישפוח תירבע
92."םימואלה־רבח לש וחוכ־אב תוסח

ת יכרות־יטנא תוינידמ לש בלשל צ״עופ לש תינידמה םתבשחמ אופא העיגה ךכב
השירדה התלעוהו "הרוהט״ה תוינידמה לש התובישחב הרכהה הלשבש םע ,תשרופמ
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, המחלמה םותב סנכתהל הדיתעה םולשה־תדיעו ינפל לארשי־ץרא תייעב תא איבהל
. לארשי־ץראב בושייה לש תישפחה ותוחתפתהל תוימואלניב תובורעב תוכזל ידכ
, תיתרוסמה תינויצה תינידמה הטישה לא תוברקתה התיה הז יוניש לש ותועמשמ
ה שירדה—הברדא ;השטינ אל תישעמה תינויצה תוינידמה :ידוסי לדבהב םלוא
ה יצרדפב הבולשה ,תימואל הימונוטוא תגשהל אל התעמ תרתוח "תישעמ״ה
.תיאמצע הנידמל אלא ,תינאמותוע

תורעה
.וז הפקשהמ הבר הדימב תעפשומ התיה בונבוד .ש ןוירוטסיהה לש הימונוטואה תרות1
.ישעמה םזילאיצוסה לש ותווהתה :(םסרופ אל ןיידע) 1965 ,ונרקחמב ׳א קרפ2
 ירוטסיה חרכה ךותמ תינפומ הילאש ינפמ—? הקווד לארשי־ץראב הימונוטואה םשגות עודמ8

.ל״נה ונרוביחב קרפ םג ׳ר .תידוהיה הריגהה
 ־תירפס / דחואמה ץוביקה ׳צוה ,296 ׳ע ,ןושאר ךרכ ,םיבתכ ,״ונלש המרופטלפה״ ,בוכורב .ב4

.1955 ,םילעופ
.313 ׳ע ,א םיבתכ ,םזילאירוטירטה תמשגהב םילעופה דמעמ דיקפת ,בוכורב .ב5
.325—324 ׳טע ,םשי
.292 ׳ע ,א םיבתכ ,״ונלש המרופטלפה״ ,בוכורב .ב7
.313 ׳ע ,א םיבתכ ,״םילעופה דמעמ דיקפת״ ,ל״נה8
.292 ׳ע ,א םיבתכ ,״ונלש המרופטלפה״ ,ל״נה9

.292 ׳ע ,ם ש10
.293—292 ׳מע ,ם ש11
.293 ׳ע ,םש12
 לש םקבאמב ךומתת היסור םגש העדה תא בוכורב עיבמ (הטמל 293 ׳ע) הרעהב .םש ,ם ש ”
.ילקידאר ןורתפב רתויב תנייגועמה הנידמה איהש ךותמ לארשי־ץראב םידוהיה
.294 ׳ע ,םש“
.318 ׳ע ,א םיבתכ ,״...םילעופה דמעמ דיקפת״ ,בוכורב .ב15

.102 ׳ע ,א םיבתכ ,הירוטיראטו ןויצ תלאשל ,בוכורב .ב *י5
 ילוא וא" טפשמה לש ינשה וקלח .333 ׳ע ,א םיבתכ ...ןוירטלורפה דיקפת ,בוכורב .ב18

 .תונגרובה םע היטרקורויבה תא ההיז בוכורבש ינפמ הארנכ אב ,"תיכרותה תונגרובה ןמ
.ידמעמה סרטניאל תרש־ילכ ןוטלשב הארש ,סקראמ לש הזיתה םע הפי בשיתמ הז רבד

.331 ׳ע ,ם ש17
 הניא היצרדפ .היצרדפנוקה ןמ רתוי תבייחמ תינידמ תרגסמ איה היצרדפ יכ שיגדהל שי18
 תולולכה תוימונוטואל ,הכלהל תוחפל ,תרשפאמ היצרדפנוקש דועב ,השירפ תוכז החינמ
.הנממ שורפל הב

.292 ׳ע ,א םיבתכ ,ונלש המרופטלפה ,בוכורב .ב12
.1964 ,דבוע־םע ,191 ׳ע ,םילוע ונא ,תיאני לחר20
.13 הרעה האר21
.ל״נה ונרוביחב ןייע22
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 ,תונייע תיירפס ,611 ,ע ,״תודחאה״ וטקלימ טטוצמ .זסרת זומת ,1 .סמ "גנאפנא רעד״23

.1962 ,דבוע םע
2 ׳ צוה ,214 ׳ע ,הינשה הילעב צ״עום ,יבצ־ןב .י .חסרת לולא .7 .סמ (ידוס) רזוח4

.1950 ,י״אפמ
.214 ׳ע ,םש25
 ,ט״סרת ןושח בי .2 ,ע ,40 .סמ ״רעטייברא רעשידיא רעד" ,(יבצ־ןב ׳ר) תיאניתשלפ26

.גרעבמעל ,1908 רבמבונב 6
.214 ׳ע ,הינשה היילעב צ״עופ ,יבצ־ןב .י ,7 ׳סמ רזוח27
.םש ,̂ם  ש... 28
.םש ,םש29
.215 ,ע ,םש30
 "רעטייברא רעשידיא רעד" .(םילשורי ןופ ףעירב א) עגארפ עשיטילאפ רעביתשלאפ ,רנבא31

.1908 רבוטקואב 2 ,חסרת ירשת ׳י .2—1 ׳מע ,35
.1 ׳ע ,ם ש32
.םש ,םש33
.2 ׳ע ,םש34
ן ושח ב״י ,2 ׳ע ,40 ״רעטייברא רעשידיא רעד״ ,קיטילאפ רעניטסעלאפ רעביא ,תיאניתשלפ35

.1908 רבמבונב 6 ,טסרת
.םש ,ם ש

 ,הינשה הילעב צ״עום ,יבצ־ןב .י ,ופי ,ערת ןסינ וט—די .תיששה הדיעווה תוטלחה37

.219 ׳ע ,םיחפסנ
.23 הרעה האר38
.220 ׳ע ,תיששה הדיעווה תוטלחה30
4 . 298 ׳ע ,״תודחאה״ טוקלי ,אערת ולסכ ח ,7 ״תודחאה״ ,המרגותב תוימואלה וניתושירד ,רנבא0
.םש ,םש41
ה עצהה .226—225 ׳מע ,ב םיבתכ .תיטסירוי הקמנהו תמעוז תרוקב לע ,בוכורב .ב42

 המייקתהש ,היסור צ״עופ תדיעוול תיאני .רו יבצ־ןב .י ידי־לע חלשנש ריכזתב הללכנ

.1909 רבמצדב הניווב
 טוקלי ,הערת ירשת ,3—2 ״תודחאה״ ,תינידמ־תיתרבחה ונתדובע ,ןוירוג־ןב .ד43

.234 ׳ע ,״תודחאה״
4 .םש ,םש4
 םיקהל הסינ רבכ ןיקשיסוא .ירוקמו שדח וניא ונויער יכ ןייצמ ןוירוג־ןב .ד .םש ,םש45

 האב הדוסייל המזיהש ינפמ ,ןוירוג־ןב .ד תעדל ,םימי הכיראה אל איה ךא וזכ תורדתסה
.הטמלמ אלו הלעמלמ ,םינפבמ אלו ץוחבמ
 סמלפתמ רבחמה .ם״י ,דערת תבט ה״כ ,15 ״תודחאה״ ,הרזומ הנולת ,יבצ־ןב .י םג האר46

 הארנכ) םידוהיה םימשאומ וב ,הפיחב ריאל אצויה יכרות ןותעב םסרופש רמאמ םע
 םהלש רפסה־יתב תותלד תא לוענל ןויסנב (ןוינכטב הארוהה תפש ביבס סומלופה תובקעב
 חיכוהל הסנמ יבצ־ןב .י .ןהב תירבעה הפשה תגהנה ידי־לע םידוהי־אל םידימלת ינפב
 בלתשהל בושייה ןוצר ךותמ ,תינאמותועה הלשממל תונמאנ ךותמ טקננ הז דעצ יכ
.תולדבתה ןוצר ךותמ אלו ,תיכרותה הנידמב

 תמחלמל הנווכה) .בערת ןושח בי ,3 ״תודחאה״ ,ונבצמו המחלמה ,(יבצ־ןב .י) ירוגיטק .י47

.(.ג.י—הנושארה םינקלבה
 ,"תודחאה" טוקלי .ם״י ,הערת ולסכ טכ .9—8 ״תודחאה" ,תיחרזא הרשכה ,ןוירוג־ןב .ד48

.338 ׳ע
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.331 ׳ע ,״תודחאה״ טוקלי ,דערת ירשת ל ,3 ״תודחאה״ .תעבטה תרסה ,יקסנלפק .ש49
5 .הערת ןושח ג ,4—3 ״תודחאה״ ,הגלפמה לש הצעומהמ ח״וד—,.ש0
.םש ,ם ש51
5 .םש ,ם ש2
5 .אערת לולא ח ,43 ״תודחאה״3
5 .ם״י ,גערת ןוושח ז ,2 ״תודחאה״ ,תוינידמ תומישר—ר״א4
 י״ע אטשוקב רבוח תעדה־יוליג .ם״י ,גערת ןוושחב הכ ,4 ״תודחאה״ ,״תעד יוליג״55

 .צוסה הגלפמה .2 ."קאידניה" תינמראה תיטרקומד־.צוסה הגלפמה .1 :תוגלפמ שמח יגיצנ
 ־.צוס.ד הגלפמה .4 !יקינולסב םילעופה לש .צוסה היצרדפה .3 !״ןוטויצקנשד״ תינמראה
.צ״עופ־י״אב תיטרקומד־.צוםה תירבעה םילעופה תגלפמ .5 !הינמורב תיטרקומד

5 .םש ,םש6
5 .םש ,םש7
5  "תודחאה" .גערת ,בא זכ—בכ ,יוקרק ,תיעיברה תימלועה הדיעווה ןמ ח״וד ,לבבורז .י8

 הז ןיאש לבבורז .י ,םנמא ,ןעט רפיש ר״דל הבושת ירבדב .ם״י ,גערת לולא דכ ,44/45
 ראש ויה הדימ וזיאב .ברעמהו חרזמה ןיב קבאמה לע ןוידל סנכיהל הגלפמה לש הניינעמ
.תעדל ןיא—רפיש ר״ד םע וא ומע העד־ימימת וירבח
.ם״י ,דערת לולא טכ ,44/45 ״תודחאה״ ,תויצלוטיפקה לוטיב ,ןוירוג־ןב .ד59
.הערת ןושח ג ,4—3 ״תודחאה״ ,תיתגלפמה הצעומה ןמ ח״וד—.ש60
.5 ״תודחאה״ 1 םנויסנב ודמעיה ,(ינבואר .א) ןמגו .נ61
 ןויכרא ,צ״עום !7 ינמז .םמ ,17 403 קית ,ינידמה ןוידה .חערת ,היבחרמ ,12־ה הדיעווה63

.53 ׳ע ,(די־בתכ) הדובעה
.דלפנמולב .א לש החיתפ־תאצרה ,ם ש63
6  רפס :םג האר .היבחרמ תדיעווב ףיקשמכ ףתתשהש ,ןוסרואינש סחנפ ׳חה םע ןויאר4

.1965 ,״תוכרעמ״ ׳צוה ,415—413 ׳טע ,א קלח ,הנגהה תודלות
.דלפנמולב .א לש החיתפ־תאצרה ,היבחרמב הדיעווה ח״וד65
.ןוסרואינש .פ ׳חח םע ןויאר66
.21 ׳ע ,ינידמה חוכיווה ,היבחרמב הדיעווה ח״וד67
.םש ,ם ש68

.52—50 תורעה האר
7 .24 ׳ע ,12־ה הדיעווה ח״וד0
.םש ,ם ש71
.םש ,םש72
־ וינ ,1915 רבמטפסב 22 ,תימואלניב הייעב—תובשייתההו היילעה שפוח—ןוירוג־ןב .ד73

.א״ת ,1935 ,רבד ׳צוה ,״תורמשמ״ ,ןוירוג־ןב .ד לש ורפסב םסרפתה .קרוי
7 .ם ש4
 רעשידיא רעד" ,אניטסלאפ רעביא טפאשרעה רעשיקרעט רהאי טרעדניה רעיפ ,יבצ־ןב .י75

.קרוי־וינ ,1917 ילויב 6 ,זערת זומת זי ,6 ׳ע ,27 ״רעפפמעק
 איה םלוא ,תאזכ הרעשה ןוירוג־ןב .ד עיבה דנלבילקב צ״עופ תדיעווב ותאצרהב ,םנמא76

 ,ןבומכ ,ןכתיי .היכרותל י״א תכייש וישכע םג") .םיירגוסב הסנכוהו בגא־ךרדב הרמאנ
 .("תפרצ וא הילגנא אובת היכרות םוקמבו ,ץראה תא סופתת תרחא הכלממש ,יוניש

.67 הרעה האר
ת בט ,3 ׳ע ,29 ״עמיטש רעפפמעק יד״ ,טנעמאמ עגיטציא רעד ןוא י״א ,ןוירוג־ןב .ד77

 ,׳י ׳ע /׳םעל דמעממ" ןוירוג־ןב .ד ךותמ ירבעה םוגרתה .1915 רבמבונב 15 ,הערת

.1933 ,״רבד״ תאצוה
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.אי ׳ע ,םש78
7 0

.בי ,ע ׳םש
.םש ,ם ש. 8<י

.םש ,םש81
- תעונת תודלותל םיצבק ,"תופוסא״ב םסרפתנ .ל״בה ונרוביחב הקיטנמורה לע קרפה האר82
.1965 טסוגוא ,9 .םמ ,הדובעה ןויכרא תאצוה ,(ילכימ .י .ב :ךרוע) לארשיב הדובעה
.טי ׳ע ,"םעל דמעממ" .םידוהי םילעופו תונויצ ,סרגנוק ,ןוירוגךב .ד83
.(1968 ףרוח) חל ״תשק״ב ספדנ .ל״נה ונרוביחב תירבע הדובע לע קרפה האר84
. 11,5% םהש ,םידוהי 80,000 םהב ,םיבשות 700,000 ץראה תייסולכוא התנמ 1907 תנשב85

1.5% 1״מ אופיא תחפ םרועישו ,םידוהי 55,000 םהב 592,ססס־ל היסולכואה ללכ דרי 1919־ב
ל לכמ 58%. ךרעל ,םידוהי 31,147 םילשוריב ויח הלא ךותמ .היסולכואה ללכמ 9,3%־ל
.ץראב םידוהיה
ר עד" ,אניטסעלאפ רעביא טפאשרעה רעשיקרעט רהאי טרעדנוה רעיפ ,יבצ־ןב .י86
.27 ״רעפפמעק רעשידיא
ו לסכ טכ ,43 ״רעפפמעק רעשידיא רעד״ ,םזינויצ ןופ גנולקיוורעפ יד ,ןוירוגךב .ד87
.קרוי־וינ ,1917 רבמצדב 14 ,חערת
.םש ,ם ש88
."ונינכשו ונחנא" ,םיחלפה אצומל ,ןוירוג־ןב .ד םג האר .ם ש89
׳ טע "רעטייברא רעשידיא רעד" ,רעטייברא עשידיא יד ןוא םזינויצ םרגנאק ,ןוירוג־ןב .ד90

.קרוי־וינ ,1918 ראוניב 10 ,חערת תבט זכ ,6—5
.526 ׳ע ,"תודחאה טוקלי״ ,י״אב צ״עופ תגלפמ לש יזכרמה דעווה ,ב רזוח בתכמ91
92* 

.607 ׳ע /׳תודחאה טוקלי״



תואיצמו ןויער :ןאוגד וכיסנ
תידצאנה םירצמב המדופירה ךרד לע םילושכמ

 יתלשממה ןונגנמב ןה ,הקיעמו תרדוק התיה הכפהמה השרי רשא השוריה"
 אולמב עצבימל תשגל ונילע היה ...ויללכו ידמעמה דובירה םוחתב ןה ובצמו

"...הרבחה יסופדו םיכרעה לש שדוחמ חוסינל ןווכמה םידממה
1961 רבוטקואב 16 ,רצאנ־לא דבע לאמג

י וטנ" ,רתויב םיללוהמה וירישמ דחאב טוילא .ם .ת בתכ ,"תואיצמל ןויערה ןיב"
ם זילאיצוסה לש םימרה םילאידיאה ןיב יוטנה לצה אוה דאמ דבכ ןכאו—"לצה
ם ירצמב תוברתהו הרבחה לש תרדוקה ,הנשונה תואיצמל רצאנ־לא דבע חסונ יברעה
.ונימי לש
, טרפב םיירצמ תועד־יגוהו ,ללכב םייברעה םיליכשמה ויה רתויב קוחר וניאש ןמזב
ת רבוגה תינחורה הסיסתה תא קיבדהל תירמחה תומדקתהל םירשפאמ ןיאש םיננולתמ
ם ילפא םייטסילאירפמיא םיככתב םילות ויה רלוקה תאו ,תימלסומה הרבחב תכלוהו
ו א ,םמצע הלא םישנא רשאכ ,םויכ .םיימוקמ םיינויצקאיר םיטילש לש םתושקונבו

ל א חוכה ןמ םהיתונויער תא איצוהל רתוי וא תוחפ ןירוח־ינב םה ,םהידימלת
ת ינחורה הרומתה יכ ונל םירמוא וישכע ;ירמגל תרחא איה הנלבוקה ,לעופה
ה תוא תמקה לש ריהמה ךילהתה תא ,תבכעמ שממ םצעבו ,הקיבדמ הניא תיתוברתהו

.הילא םשפנ םיאשונ לכה וליאכ המודש עפשו ןויווש ,םזילאיצוס לש הרבח
— לאמשה ןמ םייברע םיליכשמש רבדה דוסיב ןומטה אוה הז רזומ סקודאראפ
ך רוצה" ול םיארוק—םיילאמש םניאש תודוהל םויכ ומיכסי םהמ דאמ םיטעמו
ר שפא .תופוכת הז ךרוצ םישיגדמ דחוימב םירצמב ."יטסילאיצוסה ןויסנה תקמעהב
ת דמוע הניעב הדבועה לבא ;״תיטסילאיצוס״ הנומא ורקיעמ םאלסאב תוארל םנמא
ת דגונמ ונרוד־ןב ימלסומה לצא תונומאו תוכילה ,תודמע לש השרומה־תכרעמש
־ םיאנת םהש םתוהמב־םייברעמה שפנה־יכרעמלו בצקל יבטק דוגינ תובורק םיתעל
.תינרדומ תיטסילאיצוס הרבח לש התמקהל םימדקומ
ם עפ הנמ ,יברעה־יטסילאיצוסה־ןוכמה להנמ ונמזב היהש ,ןיד־לא דעס םיהארבא
ת ורתוס" ןה וירבדל רשאו םיירצמה םינומהה ברקב תוטילשה תוישפנ תודמע עברא
( א :תודמע ןתוא ויה ולאו ."תיטסילאיצוס הרומת לש דוסיה־יכרע תא םירשימב
ל ועב תאשל בוריסו תולצע (ג ;וייוליגבו עדמב הנומא רסוח (ב ;םזילאטא׳פ
ח וקיפ ןוגכ ,םייחה לש תוסיו וא ןונכית לכ תייחד (ד ;תנגרואמ הדובע לש היתושירד
.הדוליה לע
ת ודוסיה ןיב תושגנתהב םתס םירומא םירבדה ןיאש ןיד־לא דעס הדוה בל־יוליגב
ה כרעמה אלא תירצמה הרבחב םינשיה םיינויצקאירה תודוסיל םייביסרגורפה
־איצוס ךוניח ול תתל ,וילע עיפשהל המגמב ,םעה תורוש ךותב" ללוחתהל תבייח
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־ לא") "םהיתובלבו םהיתוחומב םינשיה םיגשומה תא שרושה ןמ רוקעלו ,יטסיל

.(9—7 ע״ע ,1965 ראוני ,ריהאק ,"בתאכ
 1961 עצמא זאמש ,יטסילאיצוס רטשמ לש ויתופיאש ןיב אופא הרועפ הבר םוהת
ת ואיצמה ןיבו ,תמא לש תילכלכ־תיתרבח הרומתל תכל־יקיחרמו םיפירח םידעצ טקנ

ה ליבס איהש תוברתו םייתרוסמ םייח־תוחרא ,םימי־תוקיתע תוישפנ תודמע לש
.שממ לש רגתא רטשמה ינפב דימעה הז רבד .התוהמב
ת ורשפא תירצמה הרבחל הנתינ :ןושלה וזב היעבה תא רידגהל רשפא הרצקב
ה ל ןתינ ;ינשוכר־קפס ילדואי׳פ־קפס ,לשחנ רטשמ לש תורגסמה ןמ ררחתשהל
ן יא ןכ־יפ־לע־ףא .תיגוציי ,תיטרקומד לשמימ תרוצ לש תודוסיה תא םלגמה רטשמ
ח רכהב תרגפמ תישפנה הרומתהש ינפמ ולא תואנהב ךרבתהל םילוכי םירצמה
.םיידסומ־םיירמח םייונישל תוינכתה רחא
ד עס לש וגוסמ םישנא גיאדהל הפיסומ הזה םירבדה־דמעמב לפטל ךיא הלאשה
ם הש המוד לבא .תיטסילאיצוסה הפקשהל ףיטהל םמצעל הבוח םיאורה ,ןיד־לא
ד ומעל רשפאש הדימב .ול ופיצ אל העודי הדימבש רגתא לומ תוקיר םיידיב םידמוע
ת ועצומה םיכרדה ןה שלש ,רבד לש וללכב ,יכ המוד ,ןודינב תוחוורה תועדה לע
:הז רגתאב הדימעל

.םיליכשמה ברקב "ינחורה רוגיפה" םע קבאמ .1
־ יטסילאיצוסה ,םדקתמה ונכת תא תולעהל המגמב םאלסאל שדה שוריפ ןתמ .2
.ותוהמב
.שדח רואב תירצמהו תיברעה הירוטסיהה בותכיש .3

ת ינחורה הרומתה תא הכלהל םינכסמה ,לוכיבכ־םיינויצקאיר םיליכשמ דגנ הקעזה

ם ירפוסה ןמ הברה .ךפוהמב יטסיטראקמ תופשכמ־דיצ םושמ קר הב ןיא ,תשרדנה
־ ישגרו ,ןשיה רטשמה ימיב וכנחתהו ולדג םירצמב םויכ םילעופה תועדה־יגוהו
ר דסה" לש ספסוחמה םזילופופל םינותנ םניא םהלש םייתימאה תויטנהו הדהאה
. שממ לש יטסילאיצוס ךוניחל לושכמ ךכב םיאור רטשמה לש וירבוד ."שדחה
ה יה הלאה םירממה םיליכשמה לש םהיתובל תא שובכל ךיא הלאשב שוטנה סומלופב
— יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה לש החולש—יברעה־יטסילאיצוסה־ןוכמה לש ולהנמ
ם תילכתש ,םיילהנימו םייתקיקח םיעצמאל ףיטהל ידכ דע תכל קיחרהל ןכומ
י נשוכרה רטשמה לא הבישל םיארוקה הלא ןוגכ—םימיוסמ תונויער תצפה עונמל"

.(9 ׳ע ,ם ש) ״...׳ינחור׳ םזילאירפמיאל יולגב םיפיטמה וא
־ לא" ןוחריה ךרוע ,ירייהוז למאכ בישה ,תמאב תכל־הקיחרמה ,תאזה העדה לע
ן יא ירה ,תיעקרקה תולעבהו הלכלכה ןמ לידבהל ,יכ ,בל־יולג ינידמ ןשרפו "לאלה

.(10 ׳ע ,םש) ליעוהל הקיקח־יעצמא םילוכי וב חטש הז
ה בשחמה תא םיאתהל שי הז ןיעמ ךילהתב לחוי םרטבש םיניבמ לכה ,תאז םע
ו ל םיארוקה שי—הז לוגיס .םינומהל הליחנהל ידכ התוא דבעלו תיטסילאיצוסה
ן מ תונוש תורבחב ולודיג םזילאיצוסהש ינפמ יחרכה בשחנ—"רוצימ" וא "בורעיס"
,ינוציקה לאמשה לש םיליכשמה וליפא םימיכסמ וז הדוקנב .תיברעה הרבחה
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ה שיגב םלוכ םילגודה ,חלאצ םאבע דמחאו אדוע דמחומ ,םילע־לא ןימא דומחמ ןוגכ
ר בדה יכ םרוג ,"בתאכ־לא" ,בושח יתוברת ןוחרי ךרוע ,ןורחאה הז .תיטסיסקראמ
ך כ םושמו—"תילכתב ונל רזו דאמ ינרדומ" אוה "םזילאיצוסה עדמ" ויפב יורקה

ו מכ ,רשאכ אוה ךכ דחוימבו .(15—13 ע״ע ,ם ש) םינומהל םותחה רפסכ אוה ןיידע
ת או םאלסאה תשרומ תא לצנל םינכומ םירנויצקאירהו תוזוחאה־ילעב ,ירצמה רפכב
ם רזה ןמ םינומהה תא קיחרהל ידכ םיקיתעה םיימוקמה תונמאנה־ירשקו תורוסמה

.שדחה

וריחמו שועית

ה לגמ אוהש ףא ,רצאנ־לא דבע אישנה .ינויערה םוחתל םצמוצמ ישוקה ןיא לבא
ה נמא״ב ירה ,םירנויצקאירהו םיטסילאירפמיאה םע סומלופב קסעתהל הריתי הייטנ

. היצזינרדומל עסמה ךרדבש םיישעמה םילושכמה לע החוכנ עיבצמ אוה "תימואלה
ת ינכפהמה הלועפה יכ ,"היתויעבו םזילאיצוסה תמשגה" הנוכמה קרפב ,אוה עבוק ךכ
ת וסירה יוניפל הלועפ הנניא" ,רמואו אוה ףיסומ ,הכפהמה ."תיעדמ תויהל הכירצ"
:ףיסומ רצאנו .״דיתעה ןינבל רקיעב אלא רבעה

ן קרופ תנתונה תינבצע תוצרפתה םתס השעית עדמה לע הכפהמה רתוות םא"
. ינכפהמה ןוצרה לש יתימאה וקשנ אוה עדמה .הבצמ תא הנשמ הניא ךא ,המואל
־ יזכרמו תואטיסרבינואה םהילע לבקל םיכירצ ותואש לודגה דיקפתה ןמתסמ ןאכ
. הכפהמה ןוחצנ תא גישהל רשפא וב קשנה אוה עדמה ...םינוש םיגרדב הלכשהה
י דיל הנאבת תימואלה הלועפב הגושמהו־הסמהש ךכל בורעל לוכי עדמה קר
ל ש תומגמ ןה הגושמהו־הסמה ירה עדמה ילב .תוחטבומ היתואצותש תוחתפתה
.(101 ׳ע ,הנמא ה) "הנבזכת םימעפ תורשע ךא הנחלצת םעפ ילואש יארקא

ת ודמעו תוטיש ,םירשכ שוכרל ילבש ,הסריג־יונישב ,רמוא אלא אוה ןיא ךכב
, היעבה .היצזינרדומלו שועיתל עסמב חילצהל הוקת לכ ןיא םייעדמ ,םיינרדומ
, םייברע תועד־יגוה הברהו הברה הב וקסע רבכו ,םירצמל תדחוימ הנניא ,ןבומכ
ם הב תולתל םיטונ םיברעהש םימרוגה לכמ ירהש ,שועיתה אשונל רשקב דחוימב
ת ואלקחה לש התרוכב אוה רתויב טלובה ,םהלש תיסחיה תולשחנהו תולדה בצמ תא
ו חיצנה הזה םירבדה־דמעמ תא יכ םה םיענכושמ ןידב־אלש וא ןידב .םהלש קשמב
י לב שממ לש תואמצע םוש ןכתית אל יכו ,םייברעמה םיטסילאירפמיאה ןווכתמב
.ורקיעב יתיישעת קשמל ורקיעב יאלקח קשממ תיברעה הרבחה רובעתש
א ל ןיידע ,שועיתה לש ויתוכרב לע רבדמ יברעה םלועב םדא לכ רשא דועב ךא
ל מאכ דמחומ ר״ד ,ןכא .םיירשפאה וינוכיס לע עגר בושחל טעמכ שיא הנפתה
ה רהזא עימשמ ,קשמדב םירומל־ןוילעה־שרדמה־תיבב היפוסוליפל רוסיפורפ ,דאיע
, יוצר םג אלא ענמנ־יתלב קר אל אוהש ךילהתכ שועיתה תא לבקמ אוהש םגה .התעב
א והש ךותמ ,םיברעה לש תינידמה םתואמצע תחטבהל ךרוצ וב האור אוהש םגה
־ תמר תא תולעהלו םהיבאשמ תא לצנל םהל עייסמו תיאבצ המצע םהידיב ןתונ
תינחורהו תירמחה ,תוננוכה רסוחמ הצורמ דאיע ר״ד ןיא יכ המוד תאז־לכב—םהייח
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 טסוגוא ,תייווכ ,"יברע־לא") ,דז ינפחוס ךילהת חכונ וישכע םיברעה םילגמש ,תחאכ

. ) 1962
ש ועיתה לש הקומעה ותעפשה תא םיעטמ ,הפוריא לש הנויסנמ באושה ,דאיע ר״ד
ל ש תיתיישעתה הכפהמה .ברעמה לש םיירסומהו םייגולוכיספה ,םייתרבחה םייחב
ם דא ןיבו םוקמל םדא ןיבש םיסחיה תנוכתמ לכ תא התניש ,אוה בתוכ ,הפוריא
, הפל־הפמ םיאלמה םיינוריעה תשורחה־יזכרמ לא םירפכה ןמ ותוא הקחד ,ורבחל
ה ידיקפתבו החפשמב הרומג הרומת הללוח ,םינשיה םייתרבחה וירשק חא הקתינ

: דועו תאז .םישדח םיגשומו תודסומ לש המלש תכרעמ הרציו ,םייכוניחהו םייתרבחה
א יה היתואצותמ תחא ירה ,ויאצמימבו עדמב הבר הדימב היולת הישעתהו ליאוה
ל ש ופוסבו ,רתוי תויטסילאיר ,רתוי תויביטקייבוא תושענ םדאה לש ויתודמעש
ה שקתיש ךותמו ,יאנפ ול ןיאמש הנכס תמייק ךכיפל .רתוי תוינכימו תוינרמח רבד
ם תס יתיישעתה ןדיעב ומצע םדאה השעיי ,םיינחורה ויקוסיעל הןלשו חונמ אוצמל

.הנוכמב גרוב
־ שארב אלמל שועיתה ךירצ ,רמואו דאיע ר״ד ףיסומ ,יברעה םלועב חילצהל ידכ
 רבד לש ושוריפ .קיפסמ ןונכיתו ,בוט ןוגרא ,תינכט תלוכי :םיאנת השולש הנושארו
, תוצוחנה תונוכמב שמתשהל םירשכומה םישנא ,בוט ישונא רמוה ול שורדש השעמל
ז כרתהל אוה הזכש ישונא רמוח תריציל בא־יאנת .ןרציל וליפאו ,ןקיזחהל ,ןלצנל
ת ודסומ םיקהל בייחמ הז רבד .היגולונכטהו עדמה לש םינושה םיפנעב תוחמתהב
. בטיה תוננכותמ רקחמ־תוינכת לע םינש ךשמ םידקוש םהב ,יעדמ רקחמל םידחוימ
י לואו ,תורשע לש םיתווצ תופתתשהב "תיצוביק תיעדמ הדובע" םג ךירצמ אוה
ר ״ד בתוכ ,ולא תויצוביק תוינכת לש ןדצב תלעות היהתש ידכ .עדמ־ישנא תואמ
 תוירסומ תודמעב ןייטצהל םיכירצ" קלח ןהב םיחקולה עדמה־ישנא ירה ,דאיע
."ןכ הלועפ־ףותישו תוצירח ,תורזנתה ןוגכ ...רבעה לש ולאמ תונושה תויתרבחו

, תונושה תויברעה תוצראה .ךוניחל עירכמו לודג דיקפת דעונ הלא לכב ,ןבומ
־ ילהנמ ,םיכירדמ ,להנימ־ישנא ,םירקוח ,םיאנכט לש ךלוהו לדג רפסמל תוקוקזה
ך וניחה־תותשר תא םיאתהל תונורחאה םינשב ורתה ,םייעוצקמ םילעופו הדובע
ה רשכהב תרבוגה תוזכרתהב רקיעב יוטיב ידיל אב הז רבד .הלאה םיכרצל םהלש
ה ישעת־תוילוש לש הטיש תגהנהב םג ומכ ,הרשכה־תודסומ הברה תמקהבו תיעוצקמ
ל ש ןנויסנמ דומלל םיברעה םיכירצ ,דאיע ר״ד םיעטמ ,ןאכ .םילעפמבו תשורח־יתבב

לתהשכ ,15—14 ליגב ליחתהל הכירצ תיעוצקמ הרשכהש חיכומה ,תורחא תומוא
ך ישמהל שי ,ןכ לע רתי .םידומיללו הדובעל תילכשו תינפוג הניחבמ םינכומ םידימ
.רתויב םיהובגה ךוניחה תודסומל דע תיעוצקמה הרשכהב
ת וטישש עודי בטיה .ךוניחה תכרעמ לכב תידוסי המרופיר ךירצמ הז רבד םלואו

ן הינייעמ שארו ליאוה ,תינוציק תונרמשל תוטונ יברעה םלועב תולבוקמה ךוניהה
, םלואו .ללכב תושונאה לשו טרפב םיברעה לש תיתוברתה השרומה דימלתל ליחנהל
ה שעיתש רוסא ,הרמשל ךרוצה רבדבו וז השרומ לש הכרע רבדב קפס ןיא םג םא"
אוה ךוניחה דיקפת ."הפוקתה יכרצל ונמצע תא םיאתהלמ ונתוא ענומה לושכמו לטנ
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ו שוריפ הז רבדו" ,תיתיישעת הפוקתב םיררושה םיאנתל לגתסהל הזה רודל רוזעל
. "םיגרדה לכב רפסה־יתבב תויללכה םידומילה־תוינכתל ישעמ ןויבצ תתל ךירצש
ר רועתש הרשכה םידימלתה ולבקיש ךכל גואדל יברעה ךוניחה ךירצ םג ןכ
.םתדלומ ייח לש םיילכלכהו םיינידמה םידדצב ןינע אוצמל םתוא
ה בישח בלשל אוה שועית לש הפוקתב ךוניחה לש ודיקפתש רמואו םכסמ דאיע ר״ד
ת ישעמ םג ומכ תירסומו תיטסינאמוה איהש תוברת דימעהל ,ינכט רשוכ םע תיעדמ
ת ונהילו רוציל ,םדקתהל םילגוסמה םישנא רישכהל ידכ תאז לכ—החורב תיתרבחו

.(ם ש) םייחה ןמ

םייפרגומד םיאולחת
ם יישממו םיימשג םג אלא םייפאב םייכוניח וא םיינויער קר םניא םיישקהש הדבועה
ם יארנ םהש יפכ םיירצמה קשמהו הרבחה ינמיסמ המכ תקידב ךותמ תרייטצמ
ם ירצמב ךלוהו־לדגה םיסולכואה־ףדוע לש היעבה ,לשמל .הכפהמה לש חורה־ישנאל
, הריגה וליפא ללכה ןמ םיאיצומ ןיא .ידמל תוזעונ ןורתפ־תועצה םימעפל החימצמ
ה לוכי םירצמ לש תאזכ האיצי יב ומיעטהש ויה ;תורחא תויברע תוצראל רקיעב
ע ימשהש האצרהב .השולש־יפ קאריעבו הירוסב דבועמה חטשה תלדגה ידיל איבהל
י לע דמחומ ר״ד דימעה 1965 תליחתב ריהאקב םיטנדוטסו םיגולויצוס לש הפיסאב
ה ריגהה תא ,"רצימ" (תימואלה) חוטיבה־תרבח לש הלהנהה שאר זא היהש ,הפארע
ל ודיג לש ורועיש .םיסולכואה־ףדוע תייעבל תועצומה תופורתה לש המישרה שארב
— 1.3% היה ,הפארע ר״ד ריבסה ,הינשה םלועה־תמחלמ ינפל םירצמב היסולכואה

ל פכות םירצמ לש תיחכונה היסולכואהו 2.4%־ל הלע זאמ ךא .ילמרונ זוחא אוהש
י תיישעתה רוצייב תננכותמה הלדגהה לכ תא לקנב לאל םישת ךכבו—הנש 30 ךותב
ח טשה םכתסה ,םיבשות 9,715,000 ץראה התנמ רשאכ ,1897־ב ,ןכ לע רתי .יאלקחהו

, 26,860,000 היסולכואה התנמ רשאכ ,1961־ב םלוא ;ןאדי׳פ 4,943,ססס־ב דבועמה

.דבלב ןאדי׳פ 5,828,500־ב דבועמה חטשה םכתסה
ד ע ירה הפארע ר״ד לש ותעדל ךא .ןאוסאב לודגה רכסב תולודג תווקת םילות
ן תינה חטשה וליאו ,בוריקב םינוילימ 9־ב םירצמב היסולכואה לדגת רכסה םלשויש
י חכונה לודיגה רועיש יכ היה רובס תאז םע .ןאדי׳פ ינוילימ 2־ב קר לדגי דוביעל
.םיבאשמב 10%־כ לש תיתנש היילע שרוד
־ ליג תא תולעהל הלשממה לע ,לשמל .תועצה המכ דוע הפארע הלעה הריגהל ץוחמ
ק יתמהל התיה רתוי דוע תזעונ העצה .דחאכ תובקנו םירכז יאושינל רתומה םומינימה
, ןאפי תא המגודל איבה אוה .תולפה תיישעב םיספתנה םיאפור לע לטומה שנועה תא
ת עינמל תולולגב שומישה תרבגה לע םג ץילמהו ,םוי לכבש השעמ ןה תולפהה הבש
ם ישנה לכל םניח תולולגה תא הנידמה קלחתש תועצה ויעמוש ולעה רשאכ .ןוירה
ר תי .הנשל י״ל ינוילימ העבשב רצואל הלעי הזכש דעצ יכ אצמו בשיח ,תואושנה
ה שימח ןכותמו—תוירופה ליגב ןה (םינוילימ העבש) םירצמ ישנמ 50% ,ןכ לע
.תואושנ (70%) םינוילימ
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 רעפה איה ,תונורחאה םינשה שמחב ריהאקב השיגדהל וברהש ,וזל הבורק היעב
 םיבאשמ ,תוסנכה לש רידאה זוכירב אוה הרצה שרוש .םירפכל םירעה ןיב לודגה
 םיחתומה הלא .ירפכה בושייה לש ותערל ,ריהאקב טרפב ,תולודגה םירעב עדיו
 םילדבהה תתחפהל ארוק םזילאיצוסה םאש םימיעטמ הזה םירבדה־בצמ לע תרוקב
 ריעה ןיב רעפה תא םצמציש םג ןידה ןמ ירה ,םלוסיחל רבד לש ופוסבו ,םיידמעמה
:הז רעפ לש ותרמוח תדימ תא םימיגדמ םיאבה םירפסמה .רפכהו

;ץראה יבשוי ללכמ 10.8%. הנומ ריהאק
צמנ םידבוע הרשעמ הלעמל םיקיסעמה תשורח־ילעפמב םידבועה ללכמ 27.4%

.הריבב זכורמ הלוכ הישעתה עברמ הלעמלש ןאכמ .ריהאקב םיא
.הלשממה ידבוע ללכמ 30% םג םירד ריהאקב
ן מ 48.2%, ,םירצמ לש םימונורגאה ןמ 53% םכותב םיזכרמ הזי׳גו ריהאק ירוזא
.היסדנהממ 58.7%,־ו היאפורמ 52.2% ,הלש םירנירטווה
 יאקנבה יארשאה תודסומ ללכמ 59%, ריהאקב םינכוש ,םיפסכהו תואקנבה םוחתב
.ץראה לש

 רשבה לכמ 41.3% םיכרוצ ריהאק יבשוי :הכירצה םוחתב םג ,ןבומכ ,ףקתשמ הז לכ
 ןוזמב ינורכה רוסחמהו—אוביה רשבב הזל המוד זוחא םילבקמ םהו ,םירצמב טחשנה
.הזה ןוזיאה־רסוח תא םייתעבש ףירחמ
 סחי םוש ילב—לכב יראה־קלח תא אופא ןהל תולטונ תולודגה םירעה ראשו ריהאק
 תינידמה להקה־תעדב ילאמשה ףגאה ןמ םבור ,תרוקב־ילעב .ןהיסולכוא רפסמל
 ,המדיקלו םזילאיצוסל הנושאר הגרדממ לושכמ םושמ ךכב שי יכ םימיעטמ ,םירצמב
.תוועמה ןוקיתל םיפוחד םיעצמא טוקנל םישרוד םהו

השאה דמעמ

 ןינעכ ,ןביטב רתוי תויגולויצוס ןה םזילאיצוסה תמשגה ינפב תובצינה תויעב ראש
."שדחה דמעמה״ו ,הירמש לע תאפוקה היטרקורויבה ,םירצמב תודבועה םישנה
 קוחר הז ירה .םירצמב הדובעה־חוכ ללכמ תירישע ,ןדמואה יפל ,םישנה ויה 1964־ב
 דוע קוחרו—םישנ ןה םידבועה ללכמ 30% םש םוקמ ,ברעמב בצמה ןמ דאמ ןיידע
 םירצמ יבגל םלוא .40־ל ברקתמ זוחאה ןהבש ,יחרזמה שוגה תוצראב בצמה ןמ רתוי

 םינחובו ,הב ןודל םיברמ ךכ םושמ .תינכפהמ תוחתפתה איה וז תירישע וליפא
 וליפא ,הז אשונב תועדה דאמ דע תוקולח תאז םע .הנממ עמתשמה תא הדיפקב
.ןמצע םישנה ברקב
 ."תדבועה השאה תויעב״ב ןוידל סנכ הטנט ריעב האופרל שרדמה־תיב ךרע 1964־ב
 ףוסבלו—תומולהמ וולתנ םימעפלש ,הצמיש לש םילמ ועמשנו םיטהול ויה םיחוכיווה
 היואר הניאו םיאושינל הרשכ הניא תדבועה השאהש השיערמה הנקסמה הקסוה
!תיב־תרקע תויהל
 תמעזנ הבתכ יפל .הינוידו הדיעווה תוטלחה לע םעזו זובב הביגה תירצמה תונותעה
 תוכזב הרוסמהו ןארוקה ןמ םיטטיצ ואיבהב םימאונה דחא חתפ "ףסוי־לא זור״ב
רבודה רמא ,תדבוע השא םע םיאושינבש תוכרבה תא הנמו ףיסוהשכ .תדבועה השאה
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־ לעבה תמש הרקמב אטחו תלויא ישעממ האושנה השאה תא הליצמ הדובעהש
ר שפא־יאש חרכה איהשו ,םידליה לש םדיתע תא חיטבהל תרזוע איהש ,סנרפמה
.תיטסילאיצוס הרבחב תימואלה הסנכהה תלדגהל וידעלב
ת וגיהנמה תחא״כ הוראית םימזויהש השא לש המואנ היה הדיעווב תועתפהה תחא
־ הובגה־ןוכמב הדימלת התיה איה .ןושארה םאונל הבישהש ,"הבשחמה־שפוח לש
. תיבב אוה השאה םוקמש העבק םינפ ינשל תעמתשמ הניאש ןושלבו ,רחסמל
ת טהול האירקב המייס ,תוהמאה יפיל עגונב םישודנ םיזורחו םיטפשמ עפש העימשהב
."ודבל רבגל הדובעה תא חינהלו ...התיבה דימ רוזחל" הנימ־תונב לכ לא
ר שה ,דייז־ובא תמכח ר״ד םנמאו .יחכונה רטשמה לש ותפקשה ךכ אלש רורב
ר ושיאו ךרוצ" השאל איה הדובעה יכ רובס ,םירצמ תלשממב םייתרבח םיניינעל
."ישונאה המויקל
א שונה תא דומלל הסינ ,דייז־ובא ר״ד לש ןוירטסינימה ידי־לע ןגרואש ,ףסונ סנכ
ך רענ ,לשמל ,ךכ .םייטסיטאטסה םיאצמימה דצמ לשכנ יכ המוד ךא ,יעדמ ןפואב
8%. 1־ו תואושנ 19.3% ,תוקוור 76.7%. ןכותמש ררבתהו ,תורומ 446 ברקב רקחמ
ם ישנה לש הרובחתהו רוידה תויעבב קוסעל היה רומאש ,הז רקחמ .תונמלאו תושורג
ש יגהו רתויב תכל־תוקיחרמ תונקסמ המכ הלעה ,הזי׳גו ריהאק ירוזאב תודבועה
ם ירע שדחמ ןנכתל" שרד ראשה ךותב .תוניצרב ןלבקל לוכי היה אל שיאש תוצלמה
ה צעי תרחא הצלמהו ,"ריעה בלב םיזכורמ הלשממה ידרשמ ויהי לבל תונשי תונוכשו

.ןהילעבב הביבס התואב הנדובעת םישגהש
ה שאה לע םמצע םידיבעמה לש םתעד—בושח דחא דצ דוע וב שי הז אשונ לבא
ם ירוטקסה ןמ ,תודסומו קסע־יתב 58־ד לאשמ ךרענ וז העד ררבל ידכ .תדבועה
:התיה האצותה .דחאכ ירוביצהו יטרפה

.תוינכטו תוידרשמ תודובעב םישנ קיסעהל ופידעי הלא קסע־יתבמ 60% *
.דבלב םייפכ־תדובעל וליבגהל וצר 31% *

.דבלב תינכימ הדובע ןהל עיצהל םינכומ ויהי 4 .30%
1 7 םתואמ 40־בש רקחמה הלעה ,תודבועה םישנה לש ןתדובע־ןוירפו ןרשכל רשאב
ק ר םירבגה ברקב וליאו ,ןהל עיגמה לע הלועה השפוח תודבועה תולטונ קסע־יתב

ו לא לע תולוע םישנה לש ןהיתושירדש אצמנ םירקמ 34־ב .הריתי השפוח םילטונ 6%
ם תקסעה בקע תודחוימ תויעב תוררועתמ יכ רקחמה הליג םירקמ 17־בו ,םירבגה לש
.םידיקפת םתואב םישנו םירבג לש
ל ש ןוירפהו הדובעה־ילגרה לע םיאושינה תועפשה המ ררבל רקחמה הסינ ףוסבל
ר חאל תחופ םישנה לש ןרוציי יכ אצמנ ורקחנש קסעה־יתבמ 43־ב קר .תודבועה
־ יתב תשמחבו ;ללכ הנתשה אל רוצייה רועיש יכ אצמנ תומוקמ הרשעב ;םיאושינה
.םיאושינה רחאל הלע רוצייהש אצמנ םירתונה קסעה
ת ירצמה השאה רבד לע םהימודו הלא םירקס לש םהייוליג ויהי רשא ויהי ,םלואו

ם היצמאמ לכ ףרח .הערל לעופ ודוע םישרש־קומע םודק־טפשמ יכ המוד ,תדבועה
.םירצמב תיטסינימ׳פה הכפהמה ינפל ךרדה הבר ןיידע ,תונוטלשה לש
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היטרקורויבה
ל כ לש הכרד לע ןטשל דומעל הטונה—םירצמ לש רתויב תוינורכה תויעבה תחא
ה כפהמה לש היתונש הרשע־שמח ךשמ .היטרקורויבה לש וז איה—תינוציק המרופיר
, תירצמה היטרקורויבה לש התותיחש לע דומעל רטשמה לש םינוש םירבוד וססיה אל
ב ל םיש ילב היכרדב תכלל הפיסוה הארנה יפכו ,תיללכה התולצעו התוליעי־יא
, ומצע ירבצ ילע .היתומישמ לא רתוי תילנויצארו תינופצמ השיגל הכפהמה תושירדל
" םארהא־לא״ב ןויארב ןנולתה ,יטסילאיצוסה דוחיאה לש לעופה־דעווה שאר זא היהש

קסה ןיב ,ץראה לש םינושה עוציבה תודסומ ןיב רומג םואית־יא שי יכ 1963 ויתסב
ה דוה ,ירקיעה ישוקה .רבדב םיעגונה הלשממה־ידרשמ ןיבו ,וינוגראו ירוביצה רוט
, ץראבש םישדחה םיאנתל לגתסהלו חתפתהל םישרדנה ,הלא תודסומש אוה ,ירבצ
.המדיקה ךרד לע םילושכמ השעמל םהש אלא ןכ ושע אלש יד אל
, ירבצ לש היולגה תימצעה־תרוקבה ןמ ומשרתהש ,ריהאקב םיטסיצילבופ המכו המכ
. ןלוסיחל וארקו תוצופנה "תוריתס״ה לע הפירח תרוקב תחיתמב וירחא דה ונע
 תוריתסה תא חתנלו תונמל יגארמ דומחמ אצי ,לשמל ,ריהאקב בושח ינידמ ןועובשב
־ לא זור") םהיתורוקמ לע תוקחתהל הסינו די־תלזא לש םייוליג לע באד אוה ;ולאה

.(1963 רבוטקואב 4 ,ריהאק ,״ףסוי
ם יארוקו ונלש ןותעה תא םיחתופ ונאשכ" ,רקוב־ידמ תרייטצמה הריתס שי וירבדל
דחה תשורחה־יתבו םישדחה רפסה־יתב ,תושדחה תואפרמה ,םישדחה םילעפמה לע
ת א שפחמ ירצמה חרזאה רשאכ םלואו ."הלוכ ץראה יבחרב םיכלוהו םיחתפנה םיש
ר פס־יתב המכ ונא םיאצומ" :םתוא אצומ אוה דימת אל ,תואיצמב הלאה םירבדה
י כ ףא ,ןכ לע רתי ."לופיט לכ תונתונ ןניאש תואפרמ המכו המואמ םידמלמ םניאש
ל ש היתולעמ לעו םזילאיצוסה לע תרבדמ רצאנ לש תמסרופמה "תימואלה הנמאה"
סילאודיבידניא הרוצב םיגהנתמ" הנידמה תודסומש יגארמ אצומ ,תיצוביק תוגיהנמ
ת וינכת רשא דועבש הדבועה לע רעצ עיבמ אוה ."םיינשוכר םיגשומב םיבשוחו תיט
ץ ראה לא הנפנ םא ירה" ,תוינתפאש תוקיטסיטאטס ריהאק תא םיאלממ םיטקיורפו
כפהמ תוירחא ללושמ דיקפה ,ןכות ןיא הדובעל ,תועמשמ ןיא הקיטסיטאטסלש אצמנ
"...דיקפה לא עיגי הב רשא הצריפ וזיא שפחל חרוט חרזאהו תינ
ח סונש המ ןיב הריתסה ,תישאר .תונושה "תוריתס״ה תא יגארמ טרפמ ןכמ־רחאל
, הנמאה .רוביצה תודסומבו הלשממה ידרשמב ישממה בצמה ןיבל תימואלה הנמאב
ם ידמוע םינודאהו םילהנמה ןמ םיבר וליאו ,היצזילארטנצ־הד רוזיבל תארוק ,לשמל
, תימצע־תרוקבל ,תיצוביק תוגיהנמל הארק הנמאה .ןוגרא לש תיזוכיר הרוצ לע
 ,רבד לש ותימאל .ולא תושירדל בל םשוה אל ;לכל ךוניחל ,לכל םניח יאופר לופיטל
."הנמאה לש החור םצע" תא םירסח םיירוביצ םיפוג ראשו הלשממה
ן ונכיתה רשא דועב יכ ,עוציבל ןונכית ןיבש וז איה הינשה תירקיעה המאתהה־יא
א והו תללוכה תילכתה תובורק םיתעל תחכתשמ עוציבב ירה תיפוס הרטמל ןווכמ
.קרס־יטרפ לש הנמדמה־ימב עקתנ
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 םישועה םישנאה ןיב התימה איהו ,תישילשה הלודגה הריתסל םיעיגמ ונא ןאכ
 ינרמשה ןשיה רודה ןיב תושגנתה לש הרוצ שבול אוה תובורק םיתעלש ,הכאלמב
.ינכפהמה שדחה רודל
 המחלמ הזרכוה יכ ףא ."היצקאירהו תוילדואי׳פה" ידירשב הרושק תיעיברה הריתסה
 .םייח יחטש לכב תרכינ העפשה םהל שי ןיידעש יגארמ ןעוט ,הלא תודוסי לע תחצינ
 לש םדי המר ןיידע ןהבש ,םירפכה לש תוימוקמה תוצעומב דחוימב הקזח וז העפשה
 םינאובי ,םינלבק ,םירחוסש םוקמ ,םירעב םג איה תמייק לבא .םירישעהו םינקזה
."ןולחה ןמ וסנכנו ורזח" ,םירמואש יפכ ,רבעשל םיקסע־ישנא ראשו

 תא החוד יגארמ ?ןויערל תואיצמה ןיב הזה םוגעה רעפל תיתימאה הביסה המ
 ילדואי׳פ הנבממ רבעמב םויכ היורשה ,תירצמה הרבחה המשא הז לכבש הירואיתה
.רואנו יטסילאיצוס ,שדח הנבמל ירנויצקטורפ־ינויצקאיר
 ןונגנמ ונל םיקהל ידכ היאלחמ הלוכ הרבחה אפריתש דע תוכחל םילוכי ונא ןיא"
 איה הריתסל הלעמב־הנושארה הביסה ,ותעדל .רמואו החומ אוה ,"אירב יתלשממ
פהמ ףחד ידי־לע רשאמ רתוי םיידמעמ םיסרטניא ידי־לע תולעפומ תוצובק המכ״ש
 בר רפסמ ךירצה ימואתפה לודיגה״ש איה תפסונ הביס ."תיטסילאיצוס הרכה וא ינכ
 הביס ."המישמל םינכומ ויה אל וללהו—תוינידמבו להנימב םילהנמו םינגראמ לש
 .שדחה ינכפהמה בצמה תא םימאות םניא טושפ םיקוחה :הקיקחה איה תישילש
 ףא ןיא הרואכל .םינושה םידרשמה ןיב הררשה לע קבאמה איה הנורחאה הביסהו

 ־תצעומ אל ,ל״כנמה אל :תמייתסמ איה ןכיהו ותוכמס הליחתמ ןכיה קוידב עדוי דחא
...תודסומל־הנוילעה־הצעומה אל םג ,רטסינימה אל ,םילהנמה
 םייבמופ םינויד דועו דועל ארוק טושפ אוה .םילק תונורתפ לע עיבצמ וניא יגארמ
.(םש) היעבה לש תפסונ הרהבהלו

"שדחה דמעמה"

 היה המוד 1964 ביבאב .רתויב הרומחה הנכסה התיה אל היטרקורויבה םלואו
 ־ולימ ."שדחה דמעמה" לש ויתונכס לע םירבדמ לכה ריהאק לש םיינידמה םיגוחבש
 לע ללוהמה ורפס תא םסריפ 1957־בש ,יבלסוגויה ןדרמה טסיסקראמה ,סאלי׳זד ןאב
 תחת הלועו חמוצה הז דמעמ לע זא עיבצה ,"שדחה דמעמה" לש השעמהו הכלהה
 דמעמ" הזיא לע הרצקב רצאנ־לא דבע אישנה דמע 1964 סרמב .יטסינומוקה ןוטלשה
 םואנב עמשוהש ,הז זמר .םירצמב ,וירבדל ,הלועו היה חמוצש רדגומ־יתלב "שדח
 הרהמ־דע וחתפיש רטשמה לש םיגולואידיאלו םירבודל קיפסה ,תימואלה הפיסאב
 המ תקידב םלוא .תירצמה הרבחב הזה עיתפמהו לפאה לודיגה דגנ הלומעת־עסמב

 ינוניבה דמעמה דגנ רתויב תובורק םיתעל ןווכ הלומעתה־עסמש הלעמ אשונב בתכנש
 היגוה ויה תינידמ הרכה ילעב םירכיא־דמעמו םילעופ־דמעמ רדעיהב .ץראה לש
 רמול לבוקמש ,"םיינכפהמה םיליכשמה" וארקתנש הלא 1952 תכפהמ לש היללוחמו
—ולוכ םלועב אלא םירצמב קר אל תוינכפהמ תועונת לש היגיהנמ םה יכ םהילע
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־ דמעמ לע תנעשנ ןהלש היגולואידיאהש תוכפהמ ןתואב וליפא םירומא םירבדהו
, הליחתב ינכפהמה ,הזה ינוניבה דמעמהש איה הרצה לבא .ולש םיסרטניאהו םילעופה
ג הונ ךכ ךותמו ,ולש םיסרטניאלו ומצעל גואדלו ולש ינכפהמה ףחדה תא חפקל הטונ
.שדח דמעמ היה וליאכ המודמכ אוה
, "בתאכ־לא" יריהאקה ןוחריב ךורא רמאמב ,דמע הז "שדח דמעמ" לש ותדלוה לע
ל ש םיגוס ינש ועדי הפוריא לש תוינרדומה תורבחה .חלאצ םאבע דמחא ךרועה
ר שאכ ,הכפהמה ינפלש םירצמב םלוא .תילעופהו תינגרובה—חלאצ ריבסמ—הכפהמ
ם יטועימ ורקיעב בכרומה יניטנבל דמעמ" ידיב ויה םיבושחה תועוצקמהו תורשמה לכ
־ יקבו לוועב תופירחה ברימב שח רשא דמעמה תירצמה היצנגילטניאה .דתיה ,"םירז
ד מעמה תא ךפהש אוה ,תוימואלהו תוינידמה ויתוינורט םע דחי ,הז רבד .םיחופ
־ דמעמ ,םייטירבה םיטסילאירפמיאה ןוטלש תחת .ינכפהמ ץולח־ליחל ירצמה ינוניבה
ן וחצנ רחאל םלוא" .תינכפהמה העונתה תגהנה תא וידיל לטנש אוה הז םייניב

."ינכפהמ חרכהב הזה דמעמה ןיא בוש הכפהמה
— םיישפחה תועוצקמהו הלשממה־ידרשמ ,םיקנבה ןמ רזה ינוניבה דמעמה םלענשמ

־ דמעמש רבדה היה יעבט"—תונטקה תוזוחאה ןמו הישעתהו רחסמה ןמ םג ומכ
ת א ול בישי ךכבו ,ויתולועפ תא וילע לוטיו ומוקמ תא סופתי ירצמה םייניבה
ר בדה היה יעבט ,ינש דצמ ."תומדוקה םינשב םחלנ ןהילע רשא תוילכלכה תויוכזה

.הזה דמעמה ידיב רשא תויחמומבו תונורשכב שמתשת הכפהמהש
ה מזיב ולצנל ןוה לכ ותושרב היה אל הז דמעמ ."שדחה דמעמה" לש ותדיל .דתיה ןאכ
 .דחאכ ירוביצהו יטרפה רוטקסב תובושחה תודמעה לכ תא אלימ אוה ךא ,תיטרפ
ר חאל—הז דמעמ הטנ ,תלבגומ .דתיה תינכפהמה ותובהלתהו ליאוה ,םינפ־לכ־לע
.ולש ויגשיה לע רומשלו תוסנל—היתורטמ תא ותכפהמ הגישהש
ז ובזיב :ול םדקש הז לש םיערה םילגרהה תא ול ץמאל הטונ שדחה דמעמה יכ המוד
י קלח ראשל הנותנ ותעד ןיא בוש ,ןכ לע רתי .תוגונעת־תפידרו תורתומ־ייח ,ינרזפ
א יה רתוי דוע תיניצר יכ ונל רמאנ .ללכב םיחפוקמהו םילעופה ,םירכיאה—םעה
ק שמה לעו רוביצה תואצוה לע עיפשהל םיטונ םייטרפה זובזיבה ילגרהש הדבועה
־ יתב לש םלוהינב תובושח תודמע םיספות שדחה דמעמה ישנא .ותוללכב ימואלה
־ יווק תא םיעבוק םה הלא םהידיקפתבו ,םיילכלכ תודסומ ראשו תשורח־יתב ,קסע
ר וצייב םיפקתשמ םייטרפה זובזיבה ילגרהו ליאוה .ץראה לש םיילכלכה תוינידמה
י חכונה עסמב תכורצת־ירצומב שגדה תא םישל הייטנ שדחה דמעמל שי ,יתיישעתה
— ול קוקז ומצע הזה דמעמהש ןימה ? תכורצת־ירצומ ןימ הזיאו״ .שועיתה תארקל

ם הימענמ ראשו ,תורתומ־ישובלמ ,ינרדומ חבטמ־דויצ ,םיילמשח םיררקמ ,תוינוכמ
."םיינרדומה םייחה לש
י לעפמ ןכלו" ,תורתומ־תורידו תויטרפ תוליווח תונבל המגמה השרתשנ רוידב םג

. "תורתומ־רוידל הזה רבוגה שוקיבה תא אלמל ידכ התע םירצימ ונלש טלמהו לזרבה
, םהיריידל וישכע םירכמנ ירוביצה ןופישה תונועמש ךכ ידיל םירבדה ועיגה ,ןכא
."םייברעה םיקנבה" םיקפסמש תואוולהמ אלא םהלש םהיתונוכסחמ אל םימלשמה
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 ,ריהאק ,"בתאכ־לא") ול עיגמש הממ רתוי לכוא אוהש ךכב םג םשאנ שדחה דמעמה
.(1964 סרמ
י רייהוז־לא למאכ לש רמאמב שדחה דמעמה דגנ תוחטומ רתוי דוע תוטוב תומשאה
ר תוי רבעל רושק" אוהש ,"ףרוע־השקו לכס" אוהש וילע לפוטה ,"ףסוי־לא זור״ב
ת מקהב השענה לודגה ץמאמלו עדמל תוימיספב םחיתמ" אוהשו ,"דיתעל רשאמ
ו רוביד תמיענ .(1964 סרמב 30 ,ריהאק ,"ףסוי־לא זור״) "ןאוסאב שדחה ןוילעה רכסה
ן יעמ םיניכמ ילואש םשורה תא לוכיבכ תררועמ ,תגרטקמהו הטירחה ,ירייהוז לש
 דגנ טקננש ירקיעה תוריהזה־יעצמא השעמל ךא .הזה שדחה דמעמה דגנ רוהיט
ם ילעופל תתל רטשמה לש ותטלחה היה שדחה דמעמה לש תרבוגו הזעופה ותעפשה
ה פיסאב ןה תשורח־יתבו תורבח לש תולהנהב ןה ,תוגיצנב ןגוה זוחא םירביאלו

.תימואלה
ם ג ומכ ינידמה חטשב שדחה דמעמה לש ויתועפשה לע הדמעש ,תינכפהמה הגהנהה
ג וצייה תודמע לכמ האמל 50־מ תוחפ־אל תוצקהל הגאד ,ילכלכהו יתרבחה חטשב
ד מעמל ,םיימואלה םינשוכרל הווש לקשמ םהל הנקמה רבד ,םירביאלו םילעופל
.דחי םג תינכפהמה היצנגילטניאלו םידיקפה

תינכפהמ הרכה

ן יב םוהתה ,םיסולכואה־ףדועמ םיעבונה םיישקה ,"שדח דמעמ" לש ויתונכס לבא
א ל ףא תודיחיה ףגנה־ינבא םניא םישנה לש יעמשמה־וד ןדמעמו ,רפכהו ריעה
ד ימת הברא םהל רבעמו םהל לעמ .הכפהמה לש םילאידיאה תמשגה ךרדב תוירקיעה
ט רפבו ,םינומהה ברקב תינכפהמ הרכה רטשמה יפב םימעפל יורקש־המ לש הלאשה
— בר ליח השע אל םלועמ וז ןיעמ הרכה תרדחהל עסמה יכ המוד לבא .שדחה רודב
 דאמ םיטעמ .םללכב םינומהה יבגל רסאמ תוחפ־אל ריעצה רודה יבגל ןוכנ הז רבדו
. ידמל עונצ דחא רקחמ ןייצל יאדכ לבא ,ןודינב רוא וארש םייתטישה םירקחמה
ו לחש תודונתה לע עיבצמה ,ירצמה רעונה קיזחמ םהבש םיכרעה רקסב רבודמה
ם יהארבא דמחומ ר״ד ידי־לע ךרענ רקסה .1962־ל 1957 םינשה ןיב הלא םיכרעב
ם ישגדב הנתשה המ תוארהל שקיב אוהו ,ריהאקב תונבל־שרדמה־תיבב הצרמ ,ם׳דאק
.ולא תוזוזתל םירבסה המכ עיצהלו תורקסנה םינשה שמחב רעונה יכרעב
— םיפיעס רשע־דחאל םיקלחנ ,הלא ןיעמ םיכרע 63 ם׳דאק ר״ד הנמ ותדובעל סיסבכ
ם יללוכ ,לשמל ,םיירסומה םיכרעה .םיילכלכו םייעדמ ,םיישיא ,םייתרבח ,םיירסומ
ו תטיש .הדובעו החפשמ ,ןימ םיללוכ םייתרבחה וליאו ,תרוסמו קדצ ,תד ןוגכ םיכרע
ר אשבו תואטיסרבינואב ודמלש תורוחבו םירוחב 40 רקח 1957־ב .ידמל הטושפ התיה
ם הבש םיכרעה תא הפינ ,תוישיאה םהיתורוק תא םשרו ההובג הלכשה לש תודסומ
ם ידימלת םתוא רקחו בש םינש שמח רובעכ .הלעמלש םיפיעסה יפל םתוא ןיימו וקיזחה
.ולש יתאוושהה רקסה תא ןיכהו ,םהיתודמעב ולחש םייונישה המ רריב ,םמצע
ם ייתרבחה םיאנתה לש תערכמה העפשהב תעגונ ם׳דאק ר״ד לש תירקיעה ותנקסמ
הדמע ,לשמל ,םיירסומה םיכרעה םוחתב .הרבחב םילבוקמה םיכרעה לע םיילכלכהו
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962 1־ב .הז ףיעסב וטרופש םיכרעה רשע־דחא ךותב 1957־ב ינשה םוקמב "תד״ה
ד מעש ,"קדצ״ה .(תודימלת לצא 16%־ו םידימלת לצא 30%) ןושארה םוקמב הדמע
 תורוחבה לצא ולש תוירלופופהו ,1962־ב יבשה םוקמל דרי ,1957־ב ןושארה םוקמב
ץ רתמ ם׳דאק ר״ד .ןכל־םדוק םינש שמח התיהש הממ תיצחמל דע טעמכ הדרי

, יתדה ךרעה בוצייל רתוי םיפי ושענ 1962־ב םייתרבחה םיאנתהש הדבועב וז העפות
, םישנה יגשיהבו ,יתרבחה חטשב תירצמה הרבחה הגישהש תומדקתהה בקע וליאו
."ויפלכ התכרעה הדרי ךכ ךותמו קדצב השאה לש ךרוצה תחפ"

ו יה תאז םע .1957־ב הקיזחה וב ישימח םוקמ ותואב הראשנ ,ינש דצמ ,"תרוסמ"
ם וקמ ותוא הספת םדוק םינש שמח רשא דועב יכ .רתויב תוניינעמ תוזוזת המכ ןאכ
— םינבה לצא 4% קרו תונבה לצא 25%, הספת התע ירה ,דחאכ םינבו תונב לצא
ל צא רשאמ השש־יפ לודג םידימלתה לצא "היצולובא״ה רועישש רבתסמ ןאכמו
0% 5, :הביצי ״החפשמל הבהאה״ הראשנ םייתרבחה םיכרעה תצובקב .תודימלתה
ך רעה לע אופא העיפשה אל תילכלכ־ויצוסה תוחתפתהה .1962־ב 49%־ו 1957־ב

הזה םיוסמה
ל בא ,הווש זוחאה היה 1957־ב .תונבה לצא הדירי לש הייטנ הליג ,הז תמועל ,"ןימ״ה
ת ינימ "תוקפאתה" .םינבה לצא םיילפכ טעמכו תונבה לצא 15 זוחאה היה 1962 תנשב
ם ׳דאק ר״ד יניעב .םינבה לע רשאמ רתוי הברה תונבה לע תלבוקמ התיה ךרעכ
ל וכי רפסה־תיב" .וב ךישמהל יאדכ אלש תישפנ הכובמ לש בצמ לע רבדה דמלמ
."אירב ינימ ךוניח ןתמ ידי־לע ןורתפל עייסל

ם יישיאה םיכרעה תצובקב השחרתנש וז התיה רתוי דוע הדירחמ הבשחנש תוחתפתה
ם הירחאלו ,םינושאר תומוקמ "הנובת״ו "המכח" וספת 1957־ב .םייביטקיבוסה וא
, ןושארה םוקמל תישיאה "תוגהנתה״ה הצפק 1963־ב ."הטלחה־זוע״ו "תוגהנתה"
ף כה תא ןאכ ועירכהש ןה תונבה ,תמא .ינשה םוקמב ואב הנובתהו המכחה וליאו
ה מוד .הגאדל רוקמ רבדה ראשנ ם׳דאק ר״ד יניעב ךא ,םיינוציחה םינוניגה תבוטל
ר שאמ םיילפכ וישכע היה לבוקמ תונבה לצאו הגרדב דרי "הטלחהה־זוע" םג יכ
.םינבה לצא
ל בא ,םיילכלכה םיכרעה ןיב ישילש םוקמ 1962־ב סופתל הפיסוה ךרעכ "הדובע"
ה מכ לע העיבצה ם׳דאק ר״ד תעדלש תוחתפתה ,11%־ל 20%־מ הדרי התכרעה תדימ
ת דדועמ .השעמב רשאמ רתוי הכלהב שגדה תא המשה ,ךוניחה תכרעמב םייוקיל
ם ׳דאק ר״ד תעדל .ישימחל יעיברה םוקמה ןמ ךרעכ "שוכר" לש ותדירי התיה רתוי
.דיחיה לש ןוחטבה־תשגרה תא הקזיחש ,םזילאיצוסה תמשגהמ האצות וז התיה



ונירפס

ילש לאכימ
 -תשרפ ךובמב טבלתמו העות ףחדנה ארוק
 —תוגורכזה־יעטקו תורזוחה תויזהה ,םייחה
 זוע םומע ,םשור-בר ןורשכב ,ול שיגמש
 ומויס לע טע—"ילש לאכימ" שדחה ןמורב
 ,הכובמה תא וילעמ■ קרופו בר ללש אצומכ
 איה הרוביגה יכ העיבקב ,םעזהו טויסה
 םיעגושמה-תיבל השיחהל שיש תפרוטמ
 תגרוע איהש ,הלוכ הרבחה לש התלעותל
 ץמאמ .הלש םוימויה-יביוא ידיב הנוילכל
 לש היתויזהו הירוהריה תומותס לש חונעיפה
 ןויסנה—םואבנירגךנוג הבח—ןמורה תרוביג
 םייפרגויבוטואה םיטרפה יערק תא תוחאל
 ,היבוברעב ךא ןוחקיפב תמשור איה םתואש
 לש ואיש־ומויסב שקבתמה ןויערה ךכמ רתויו

 תממהמ שעג-תוצרפתהל לושמה ,ןמורה
 -תמושת תא חיסהל םייושע ,תחאכ היופצו

 ,זוע לש יאדווה יתורפסה גשיהה ןמ■ בלה
 רקיע יכ .הריעצה תירבעה תורפסה לשו

 הקווד וניא ,יל הארנ ךכ ,ןמורה לש וגשיה
 ןייע עבותה ,יגולוכיספה תויועמשמה ץבשת
 לש ענכשמה רואיתה אלא ,ומצעל קדקודמ
, 50־ה תונשב תילארשיה היווהה ןמ יח חתנ
 •צועמה ,ךכ־לכ םירכומה היסופיט ןווגמ לע
 רקיעבו ;תומלשו תויח תויומדכ ןאכ םיב
וכש ,ריעה ,תימלשוריה היווהה לש הרואית
 ינוציח עקר םג ןאכ םהש ,היבשותו היתונ
 וניא זוע םומע .תישפנה תוהמה ןמ קלח םגו
 ראתלמ ,םמשב םירבדל אורקמ םעפה עתרנ
 ריכזהלמ ,םימייק תובוחרו■ תונוכש ,םיפונ
־ .תויתימא תוירוטסיה תויומד
 תוקספהב העיפומה ,תינוציחה הלילעל םג

 יח םויק ,תונורכזהו תויזהה לש תובוצקה
ינפה הלילעל תרגסמכ קר אל ,ומצע ינפב
זוע לש ירופיסה ונורשכ לע הדיעמ .תימ

 הירפס / דבוע םע ;ילש לאכימ :זוע סומע *
.׳מע 1968 ; 198 ,םעל

 תא ,םיטרפה-יטרפל דע ,בצעל תלוכיה הקווד
 לש ךכ-לכ השודנה תיתחפשמה תרגסמה
ואיג רקוח :וז תא הז םיממעשמה גוז-ינב
 ,הרקמ-ךרדב ושגפנש ,תגנגל-תרזועו היגול
 םהו ,דלי ודליו ואשינ הרקמ. ךרדב ומכו

.םינש רשע הז דצב וז םייח
 אוה וריכזהל יוארש תוחפ-אל בושח גשיה
 םימדוקה וירפס ינשב םא .ינושלה גשיהה
 -דהמהו הרודהה הלמה לא הקיקשב זוע דמצנ
תמכ—ונינפלש רפסה לש ונושל הנה תדה
ורש הרועס שפנ לש התביתכ ךרדמ שקב
 תאז םעו םיממוע תוקושתו תוגורכז הב םיד
 ,הטושפ איה—יוטיבוךיע-תדחו הליכשמ איה
צקה םיטפשמה :ןכ לע רתי .תפטושו היח
 האירקה תא םיצירממ ומכ ,םיבוצקה ,םיר
 םילג ריכזמה בצקב םיקרפל םישעגתמו

 לא ץפנתהל םרעתסהב הז יבג-לע הז םילועה
 איהש ,םייברעה הלבחה-ימואת דמצ ךכ .ףוח
 אובי שחורו יח" :ררחשמה םאובל תגרוע
 םהני יפוג ךות לא סורהי הצרא יתוא חיטי
 םסקו המיא תפוטש היהא הקעצ בישא ינאו
 תידפרע ותוא ץומא רעבא קעזא גונעתו

ובב הלילב היהא הרוכיש הגח הפורט הניפס
 היהא תפצומ היהא ףוצא שעגא רישא ,ילא וא
 םימה וחלקי הלילב תפחוד הפיצקמ הסוס
 םיכומנ ויהי םימשה םילשורי תא ףיצהל
 "ריעב עגתשת חורהו ועגי המדאב םיננע
.(148 ׳ע)

 לש הייח-תורוק תא ראתל םוקמה ןאכ אל
 .ןהיטרפו ןהיתומותס לע ,םואבנירגךנוג הנח
 יואר ,ישפנה הבצמ■ רשפ תא םהב שפחמה
 הנח יפמ הנשנו“רזוחה טפשמ רוכזיש ול
 םהשכ דאמ■ רהזיהל םיכירצ םישנא" :לאכימו

ה לא .(131 ׳ע) ״...הביס הלימב םישמתשמ
וטקלטניא ,יראב^ב םאדאמ ןיעמ לש הייח
 יתרגיש לולסמב םילהנתמה ,תינרדומו תילא
 -תלילעב וליפא התוא םיכזמ םניאו יגוגדחו

 ןב לש תילותבה ותבהא דבלמ ,תחא םיבהא
 תאצומ הניאש ;םיריש הל בתוכה םינכשה
 הנממ םיקחרתמה ,הינכשו התחפשמ לא רשק
 -ושינ-ייחב קופיס תאצומ הניאו ,רתויו רתוי

 ,הלאכ םייח השקיב המצע איה םלוא .היא
 -שביה ורקחמב עוקשה ןחלסו■ ןלבס לעב םע
עודמו .ארפ רבג יל יתשקיב אל ינא" :יג
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י בסמ טלפמ .(40 ׳ע) ״הקעומל היואר ינא
ק וחרה ,הביבסמש הז קינחמו םמעשמ םלוע
ה תוא .תורוקה־תמישרו תויזה םה ,הל רזו
א יה ,הקעומה ןמ רורחישל יעצמא איה הביתכ
ד מצנ םדאש יפכ" םילמהו ןורכזה לא תתפלנ
י כ תעדוי איה .(59 ׳ע) ״הובג הקעמ לא
ן יבל הניב תצצוח הרידח-יתלבו הרק הציחמ
ל ש הציחמ וז היהתש הנוצר םלוא ,םירחאה
ל כב הדעבמ תופצל רשפאש הפוקש תיכוכז
! הישוח תא ההקה אל הז קותינ .לכה ןיבהלו
ת ושיגר הל קינעהו םתוא דדיח אוה ,הברדא
- ירסח ,םיטועפ םיעוריאל ףא ,םיטרפ-יטרפל
. םימיה םימודו םימוד" .הרואכל תועמשמ
ר גרג םג ריקפא אל .תחכוש ינניא המואמ
ו מכ .ותוא תאנוש■ ינא .רקה ןמזה יגרפיצל
ם ה םימיה םג תונוליווהו תואסרוכה ,הפסה
ה לגמ איה ךכו ;״דחא עבצ לש םיכר םינוויג
, הרואכל־םימלש ,םיחנה םירבדב יכ םואתפ
ם תוא הנשמה היומס תימינפ המירז תרבוע
ד עב העיקשה ,ינש דצמ .הדמתהבו תוביקעב
ה ב תמעפמ .בכשמל הליפנב איה תויזהה-םל
ה תיהש ומכ ,השונא הלוח תויהל הקושתה
ף וסב יתמלחה רשאכ" .תודליה-ימיב םעפ
ת יימיכלא יל הדבא .תולג םעט יתעדי ףרוחה
ו פיסויש תומולחה לע תורצל יתלוגס ,םיפשכה
ה תע דע .הציקיה וקל רבעמ לא יתוא תאשל
י נאו .הציקי לכב תלופמ םעטכ ינא השח
ת ויהל המומעה הגרעה לע ימצעל תגעול
ת וחקולה ,היתויזהב .(17 ׳ע) ״דאמ הלוח
- ירופיס לש םיקוחר םיפונו תוצרא לא התוא
ר כז די-קזוחב לשומ• ,םימסקו תיקתפרה
- ודלי־ידידי ,זיזעו לילח ,םייברעה םימואתה
.הת
, ןוידה תא טעמ ביחרהל יואר וז הדוקנב
- תמושת הברה הילא בסהל איה הדיתע ירהש
ה אב ןנוג הנחש רובס יניא ימצעלשכ .בל
שיה הרבחב תמיוסמ תיתרבח הצובק גציל
זכא הריתס לומ םידמועה ,הירבחש ,תילאר
, םייקה תואיצמו םילודג םילאידיא ןיבש תיר
. ימואלו ימצע סרהל ,רבד לש ופוסב ,םיטונ
י פמ ונייה םיעמוש יאדו רבדה היה ךכ וליא
, רתוי וא תוחפ ,םישרופמ םירוביד הרוביגה
- תישיא היעב איה התייעב .יטילופ םניינעש
מוח םושמ ךכ-לכ ינוציק הנורתפש ,תימצע

ה מחלמו תודלי תוערואמ• .התובכרומו התר
ה ייח-תוגש תא ,םימואתה תא הנממ וקיחרה
ש וגירהו קופיסה יעגר תא ,רתויב תופיה
. םימי םתוא לא תקקותשמ איהו ,םידיחיה
ה ל םיעייסמ םניא םילמה אלו תויזהה אל
ל בא" !הילא תרגוסה קנחה-תעבטמ ץלחיהל
י חוכב שי ןיידע .יל ורתונ םילמ■ קר אל
. לזרבה תותלד תא בסהל ,לודג לוענמ ריסהל
ו קילחי .םימואת םיחא ינש ישפחל חלשל
י נא .הלילה בחרמ יגפ-לע ימשב טושפל
ם ערת ,עתפל אלו עתפל ,זאו ...םתוא הסשא
ח ילבי רוא-דוציר .המומע תוצצופתה תחבא
ו לגלגתי םיכומנ םידה יערק .יברעמה קפואב
. תתוש קוחצ לש תוצרפתהו .רהה-תורקנב
ם ילודג םיבחרמ לעו ...טיטרמו• ףחוסו זע
ה לצההו הבישה .(198 ׳ע) ״הרק הללש דרת
ס רהב ,תומוח תסירקב !תלופמב הנאובת
ם ישוח-ןורכש לש ףוריטב !הלוכ הביבסה
.ביאכמו גנעמו ריעסמ■
- ילבופ חוכיו רבחמה םע חכוותהל רשפא
ם ימיל האי אצמש ןורתפה םא ,ינויע-יטסיצ
שפל ,המודמכ ,םעט ןיא ךא !דחוימב הלא
. ןמורה תרוביג םע ולש ותוהדזה רחא שפ
א וה "ילש לאכימ" ,תיתורפס טבמ-תדוקנמ
בעה תורפסה לש םיבושחה םיגשיהה דחא
ס ומע לש ותביתכב ךרד־ןויצו הריעצה תיר
.זוע

.י .ש

תולוחב בתכמ
ו ארש רתויב םיבוטה םירופיסה יצבקמ דחא
ב תכמ" ,קפס לכ ילב ,אוה הנורחאל רוא
ה יזנצרה ךא ,ןרוק והיעשי לש "תולוחב
ר סוחמ בורה-לע ,הכרדכ וילע החספ תירבעה
ו יה אל בתוכלש םושמ טושפ וא הגשה
ומ ראשנ רפסהו ,םישורדה םירשקה הארנכ
ל ש םיפסומה יכרוע לש לזרבה-תונוראב חנ
.תימויה תונותעה
,תלוכי־לעב ,רגוב רפסמ אוה ןרוק והיעשי

ץ וביקה !תולוחב בתכמ :ןרוק והיעשי•
.׳מע 1968 ! 168 ,דחואמה
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 רוציל וירופיס תנומשמ דחא לכב חילצמה
 ריצי חתימה ןיא .קסופ וניאש יומס חתימ
 דוגינב ורוקמ אלא תוינוציחה תויושחרתהה
כה ,רפוסמה לש תרוונסמה תוריהבה ןיבש
 ירבש ןיבל ,תיתילכתו תקיודמ ןושלב בות
 חפט םילגמה ,וכותב םיבלושמה תוריהבה־יא
 הניאש תישארב םרוקמו ,םייחפט םיסכמו

 ,תרפוסמה תושחרתהל הביסה איהש ,הבותכ
 התה איהו ,איה ףא הבותכ הניאש תירחאבו
.םירפוסמה םיעוריאה לש תיחרכהה האצ
ומת תניחבב אוה ןרוק והיעשי לש רופיס לכ
 ךורא טרס ךותמ תפשחנה ,תיעצמא ,תחא הנ

 -טעמו ,רבחמל ךא תורכומה תונומת לש
 לש רירבשל ,ןכותמ ארוקל הלגנ ריעזמ
 תא הוולמה חתימה .רופיסה ךלהמב ,עגר
 תא דקופה חתימל לושמ םירופיסה תאירק
 ורתונ .לוח־תעבג לע םדא תובקע האורש ימ
לוהו םישטשטימ םמצע םהו ,דבלב תובקעה
 לשמב יתשמתשה ידכב אל .חורה ידי-לע םיכ
כא תוירוזחמב הסכמה לוחה :לוחב תובקעה
 ,ויהש תויושחרתהה לע ,תואל אלל ,תירז

וקה ירופיס בורב תונוש תויצאיראווב רזוח
 רפסמה ומע חוכה אוה לוחה .ונינפלש ץב
 עגר דועש תובקעה תא ראתל ותוסנב ,קבאנ
 קיפסה רבכ רשא תא בושחל וא ,ודבאיו

.תוסכל לוחה

מה רפסמה ובש ,"רטושה תב" ורופיסב ךכ
 הסיכ םעפש ,ותודלי-תבשומ לא בש רגוב
 ןיב" .טלפסאה והסכמ התעו הבוחר תא לוחה
 אלא ,ונלש בוחרה רבע םדא-ימוה תובוחר
 וללס אל שיבכ וליפא ז לוח-ירגרג המה אוהש
 בוחרה לע םישורבה לצ היה רקובב ...וב
מש הרמחה תא םילגמ ונייה—לוחב ונייהו

 לש קמועב םיקומע תורוב םירפוח ,ויתחת
 אוה לוחה" םש ,"םירורפג תוינא״ב ךכו ."די
 ,לוחב ודי תא ןמט .ותוא ףטיל אוהו ךר
גר לע טאל-טאל ורזיפו ןפוחה אולמ םירה
 לש םיירירווא םיקד םיטוחכ דרי לוחה .ויל
 .העיבטה רחאל הריתומ שמשהש ,ןבל רוא
 עבטימ לא טיבהו םמורתה .ובג לע בכש
 סמר ,לוחב רשא ותומדב טעב ,לוחב ופוג
גרג האלמ ולענו ,לוחב רשא ותומד תא
 -ופ תרבג״ב לוחה רזוח ךכו .(30 ,ע) "םיר
,רקובב" תרבגה לש הרצח תא הסכמה ,"לג

 תקלסמ ,ותדובעל ךלוה היה. ריידהש ירחא
 -פצה-ילע םע דחי ויתובקע תא בוחרה לא
ילב ולפנש ןרואה-יטחמו םישרשרמה הפצ
 .השקו הקלח תראשנ התיה המדאה .הל
 הדובעהמ רזוח ריידה היה םיירהצה־ירחא
 תא הסיכש קדה לוחב ויתובקע תא ריאשמו

יסב לוחה בושו .(40 ׳ע) ״השקה המדאה
 בתכמ״ב :ולוכ ץבוקה ארקנ ומש לעש רופ
טמ םוקמ לא בשה עשופה האור "תולוחב
 ויתובקע תא חורה תשטשטמ דציכ" ונומ
 לש הקד הבכשב םותסה רובה תא הסכמו
.(17 ,ע) ״לוה ירגרג
 םירופיסה יביכרמ דחא רחא בקעמ ןאכ דע
 ןרוק לש וירופיסב שי ,ןבומכ .ץבוקה לש
 השעמ לכל תועמשמ םהבש ,םיפסונ םידבר
שמה יכ רמאיי ודובכלו ותוכזל .טרפ לכלו

 ךותמ תועבונ וירופיסב תוילמסה תויועמ
 קפס ילבו ;םהילע תובכרומ ןניאו םירבדה
 דמועש ךכל תוכתוחה תוחכוהה תחא וז
 וירופיס ץבוקמ רבכ בושח ןקיאזורפ ונינפל
 תיפא המישנ לע הרומ םתמישנש ,ןושארה
.יתימא ןמור היתובקעב איבת יאדווש

ןומע רשפ
וגע" תעפוהמ—ןונגע .י .ש לש ותריצי ביבס
 ,"םיצעהו שאה" תעפוה דעו 1909־ב "תונ

 רצונ—םיסנוכמה ויבתכ לש ינימשה ךרכה
 רקח קרש תודימ-בר יתרקב-יעדמ רקחמ
 ־וקבה לש היתודלותב ילוא ול םדוק קילאיב
 יקסב׳צידרבו דנרב ימי זאמ .תירבעה תר
חמל הלדנ וניאש רוקמ וז הריצי תשמשמ
 הריאמו תכלוהה ,תשדחתמ תיתרקב הבש
 רשפא ןונגע תרוקבב .תוגופה ילב הז ןמוני׳פ
 ךומס רידת םיאבה םידחא םינפמב ןיחבהל
 לכ .ויתוריצימ יהשלכ הריצי םוסריפ רחאל
 הנפמ ללוחל תרוקבה תא הבייח וזכש העפוה
 תועיבקמ תגסל ,הילכ תא קודבל ,התשיגב
 הריציה תא שדחמ ףיקהל תוסנלו ,תוינקספ
.הלוכ

 תדוגא תאצוה ;ןונגע רשפ :רגכוט םלושמ *
.׳מע 1968, 284 ,הדסמ דיל םירפוסה
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ו עיפוה רנכוט םלושמ לש ותומ רחאל הנשכ
ם הש ,ןובגע לש ותריצי לע וירמאמ ץבוקמב
ם ע" שרדבש ,תרוקבב ףסונ בלש תקזחב
ם יינויעה הינכת תוטלבתהו הריציה תומצעתה
ר קוחהו עבת ארוקה ...תוינרוצה היתוינבתו
י עמשמ־דח רשפ קפסל עבתנ ומצע האר
- אמלבורפה תוריציל דחוימבו ,הריציה ללכל
ר הוז רואית םולכ :תוישחומ רתיבו ...תויט
ם יירוטסיה םייח־תוחרא לש דלוס רואית וא
ת ד תונורקע ירפ םה תודהיב םיילאוטקא וא
ת ויפוריא םלוע-תופקשה ירפ וא ,תרוסמו

ר ואיתה אלא ,תאז אלו תאז אל וא ,תוינרדומ
* בורב תויומדהו םייחה לש הלילשל וא בויחל
א וה םתוא תפטועה םילמסה תכסמו םתוידדצ
ם של ,ןמא לש תיגולואידיא תושידא ירפ
ר שפ) "תיביטקייבוא תיטיתסא תומלש יוצימ
.(200 ׳ע ,ןונגע

* ב םינושה םיבלשה תא ורפסב רקוס רנכוט
 ,ותריצי יסופדב יובשה ,רגרב .ןונגע תרוקב
ש י םא" יכ "רושימל בוקעה היהו" לע עבוק
ס ופאל ונתפשכ תרבודמ-יתלב הפשב םרקמ
* מ דחא אוה ןונגע י״ש ירה יתונמא יממע
- בו העבטב ןיחבמ אוה ןיאו ,"וירצוי ילודג
ך כ*רחא שרפתהל הדיתעש הריציה לש היפא
. ןונגע לש תוילאוטקלטניאה ויתוריצימ תחאכ
ה ריצי האר ךכש אוהה רודה לש ועבט ילוא
, יקסב׳צידרבו רגרב ירה אלפה*הברמלו ,וז

י נש ןיב" תוטבלתהב היה םתייווה שרושש
* ונגה הקיטמילבודפב םישח םניא ,"תומלועה
ם יפסונ םירקבמ .ןונגע לש ותריצי יכבנב הז
. הריציה תא ךכ םיאור םה ףא רוד ותואב
י כ "חולישה״ב ד״פרתב עבוק ןמדירפ .א .ד
* לועש ,דמועו אופקל קר החמומ" אוה ןונגע
, תורתסנ ןיא—חנ טקש םלוע ,דחא רועמ ומ
ם מלוע עדוי וניא ...תוינוציח קר ,תולגנ קר
ם יארי לש םרוסרס אוהש ...רודה ינב לש
* געש ו״פרתב עבוק ץישפיל .מ.או "...םימלשו
ו ניאש תומימת לש טקש לעב רפוס" אוה ןונ

( תרוסמה ייח) םייחה הלא תא יחה ...ונמלועמ
* ה םייחהמ רתוי תמא ול םהו ומדבו וחורב
."הווהה לש םיעורק

 תרוקבב הנפמה תא ןדס בד ללוח 1931*ב
ן מא" אוה ןונגעש התודבה תא ולסחב ןוגגע
*ךרד לא הרזח ךרד" שקבמה "ןםוד*אצוי

וצב ןוגגע תא דימעהו "תד“ירמוש לש םייח
ף א אוה .תחקופמה התעדותבו ונתייווה תמ
 -יינאמב המשאנש ,ןונגע לש ונושל יכ חיכוה
ן מ יטננאמיא קלח איה ,םזיליטסבו םזיר
, ןדס עבוק "ךובנה היה תישארב" .הריציה
א והו וירודמ לכ רבעש" ונרוד ןב אוה ןונגעו
ומ תירבע שפנ ,ומצעמ םצעו ורשבמ רשב
ל ילבמ תטלמנ איהו היסוכריפ קמועב תינרד
ת ובאה*םלועל וז החירב ."המצעמ ,היכוסכיס
ל שו תודליל וא הכירבל קילאיב תחירבכ איה
ו ז החירבש אלא—הילידיאל יקסבוחינרשט
ת א בצעל תלוכיה־יאמ תעבונ תובאה-םלועל
־ גע לש ותריצי ,הכ םאו הכ םא .ומצע תומד
ם וריע״ו רודה ישנא תריצימ קלח איה ןונ
. "ץ׳צובב ולגנ פ׳צופבו ןמואב ולגנש םוהתו

- ו "ןולל הטג חרוא" ,"טושפ רופיס" תעפוה
ת א המיזמ 40דוו 30*ה תונשב "םושלש לומת"
תל ,הריציב שדחמ ןודל התבייחמו תרוקבה
ל ש ןביט לע שדחמ דומעל ,הנקנק לע תוה
ושארה העיבקל דוגינב—ןהבש ,ולא תוריצי
ד נלוע ררופתמו רבחמה תומד תמצעתמ—הנ

.תובאה

ף סונ הנפמ לייווצרוק ךורב ללוחמ 1942-ב
— "המלש תפ״ל ושוריפב ,ינונגעה רקחמב
ה לע דמוע אוה—"םישעמה רפס" ירופיסמ
ה ביטקפסרפה ךותמ ןונגע לע ןודל" ךרוצ
."וננמז ןב רופיסה תייעב לש תימלועה

ה יצטרפרטניאל דגנתמכ דמוע רנכוט םלושמ
סכט חונעיפ ףקותב ללושה" ,לייווצרוק לש
ימ ירפ םהש החנה ךותמ ,םילמס לש ילאוט
ת ינבנ הניא הריציהשו יסירפק-ישיא סות
ה קיסמ ,םחנעפלמ רקוחה רוטפ ךכיפלו םהמ
ו שופיח לש הטיש דוסי לע היתונקסמ תא
וגיטקו ,םייתינבת םייתרואת' םיביטומ יוהיז
ם יביטומ .הריציב תוילסרבינוא תוישפנ תויר
ן יאש םידודנה ,רערועמה תיבה :םה הלאכ
- ה סוראה—אצומ ןיאש טלפמכו ,רחש םהל
, וז השיג .הלאב אצויכו תוומה ,יגאמה*יאכרא
- סיה-יראדנגלה רושימב ללכ הניחבמ הניאש
, םה םהש—םיידוהיה םיינחורה ויזמרבו ירוט
— בייחמה חונעיפה יאשונ ,רבד לש ותימאל
ר ופיסה לש תואיצמה תיווהב ,אופא ,האור
ת יפוריא םייח תיווה ,תיחכונ תילאיר היווה
םירוביגה .םירערועמה םיינרדומה הייוליגב
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 אלל הפוריא ישנא םעטומבו עדומב םה ףא

 םגהונו תישפנה םתוהמ .םיוסמ ידוהי דוחיי
 חורה יכרעב יסופיטה רבשמה תא םיניגפמ
 ־באה רבשמה תא—םלועב רסומה תודימבו

.(201 'ע) "ילאיצנטסיס
 ןונגעש העיבקה ןמ רנכוט אצוי תאז תמועל
מה ןמ ותביאשש רפוס הנושאר־שארב אוה
 וניב םירשקה תרכהו הרישי םיידוהיה תורוק
 ךכ םשל .ומלועל חתפמה איה תורוקמה ןיבל
 יפל טרופמ ילאוטסקט חונעיפל םילכ רצוי אוה
 הקילובמיסהש תוביתנהו תודימה תכרעמ
 ,זמר ןוגכ ,ןהב תשרדנ ן״חה תרותב תיטסימה
 לע תויוכמתסה תפסותבשו ,ןוקירטונ ,דוס
 םה תוילאוטקאו תוירוטסיה תויצאיצוסא
 ,תידגאה־תיתיזחה הבכשל תחתמ ,םיפשוח
 איה—רופיסה לש תיסיסבה המקירה תא
יסה .תיזיפאטימה־תילאוטקלטניאה המקירה
 םישדוקמה םיטסקטבש יומסבו יולגב ןד רופ
היה לש התקיזבו—הלבקבו הרותב—תודהיב
 תינחורה הירוטסיהה .םהילא תינוליחה תוד
 תושמשמ היפוסוירוטסיההו ידוהיה םעה לש
 ־ב .בר יאידיאו יתדבוע רמוח תעלבהב דחי
 םידחא םילכ רבחמה ונל ןתונ "ןונגע רשפ"
כהו תוומה םידקה אלולו ,הז חונעיפ ךרוצל
בהל המלש תכרעמ רצוי היהש רשפא ועיר
 הקינכטה׳ חונעיפ ילבש" ,ןונגע לש ומלוע תנ

 דבכנ קלח ןיבהל ןיא ׳תורחאה םינפה לש
."ותריצימ

.ב .ח

ןאבתלא־ןבא יול יריש
 "הרכא׳דומלאו הר׳צאחומלא באתכ" ורפסב
 םישודקה וניתובא" :ארזע־ןבא השמ בתכ
 תא רומשל ולשרתהש לע הפיזנל םייואר
 אלו ,הב קיזחהל ודיפקה אלו תירבעה םנושל
 ירבדו םהיתורוק לכ תא רפסב קוחל ולדתשה
 אלו םהילע רבע רשא תאו םהימי
דירש םוש תירבעה הפשה ןמ• ונל ראשנ

 !םיגפ ןד רידהמה ,ןאבתלא־ןבא יול יריש •
דמל תילארשיה תימואלה הימדקאה תאצוה
.׳טע 1968 ! 195 ,םילשורי ! םיע

וקמה םירפסה העבראו־םירשעמ דבל טילפו
 ןתוא אלא ןושלה ןמ םיללוכ םניאש ,םישד
 וללה םירפסהש םיניינעל תושורדה םילמה
 ךב םוגרת ,"לארשי תריש") "םהילע םינד
.(ס—טנ ׳טע ,רפלה ןויצ
 םהו דרפס ידוהי אופא ורהזנ הז לדחממ
 יניינעב רקחמו קודקיד ירפס רבחל וצלחנ
 ,הקיטתסאלו הרישל םיקוח ועבק ףאו ןושל
 ןוטלש תחת .תירבעב םדוק עדונ אלש רבד
 ןמ תורצנה לוע רסוה ךאשמ ,םימלסומה
 התחירפל תירבעה ןושלה התכז ,םידוהיה

 הרישה .תיבה ןברוח זאמ רתויב הריהזמה
 ינפ תא השדיח דרפסב תירבעה הזורפהו

 תוליפת ירפסב זא דע הרמתשנש ,ןושלה
דחה םייחה תויווח לא התרידחהו ,םיטויפו

 העיגה איה ףאש שדוקה־תריש דצב .םיש
 הפיקהש ,לוח־תריש החרפ ,םיבושח םיאישל
 הסנכנו זא לש דרפסב םייחה ימוחת לכ תא
למה תריש) לטקה־תודשו תוברקה לא וליפא
ומג הכפהמ זא הללוחתה .(!דיגנה לש המח
 תא התלעהש ,תירבעה תוברתה תודלותב הר

 — ןמריש םייח ׳םורפ ירבדכ — םיררושמה
 הרבחה תעפשהב .םייעוצקמ םירצוי תגרדל
והיה לש הדימאה הבכשה ןמ ומק תיברעה
 םיררושמכ וכמת רשא ,םיבידנו םידבכנ םיד
 םדי ונתנ ךכבו םתוסח תא םהילע ושרפו
 ןמ הוררחישו הרישה לש הנרק תאלעהל
.הליפתה־יתב לא תודימצה
 לש םתפוקתב דרפסב יח ןאבתלא־ןבא יול

יכזמ ןורחאה) .ארזע ןבא השמו יולה הדוהי
 ־כא׳דומלאו הר׳צאחומלא באתכ" ורפסב ור
 !(היקדקדמו דרפס יררושמ יבוט ןיב "הר
 םיברו ,םיטעמ אלא ודרש אל וירישמ לבא
 .וללה םילודגה םיררושמה ינשל וסחוי םהמ
 רבכש םירישה לכ וסנוכ ונינפלש רפסב
 ריש יעטקו םיריש 72 לכה־ךסב םהו ,והוז
 ־םבור .(דבלב דחא תיב ןב עטק םהיניב)
 לש םתעפשה םהב תרכינש שדוק־יריש םלוככ
 ,(לוריבג ןבא) וינפלש רודהו ורוד יררושמ
יעש ,ויטויפב םג .םהמ םילפונ םה ןיא לבא
 ,ארקמה ןמ םיקוספ לש רזשמ־השעמ םרק
תה םהמ םידחאבו ,ימצעה־ודוחיי רדענ אל
 תב ישבל" רישב .התואנ תיריל הגרדל הלע
ךותב ,םיהולא יפב אוה םש (79 ׳ע) ״םיבידנ
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 -תסנכ לא םינפומה הלאה םירבדה תא ,ראשה
 ןויצ תב / המוד םימלב תבשוי״ :לארשי

 ,תאז יעמיש / הממוש יבב ובר דוע / היובש
 ךסוכ ןה / המיחךיימ תרכש םא / הינע
 הבוטלו / האמח םע שבד תוגלפו / היוור
 אל יכוג / א ינימי חכשת םא / ךיתרכז

 יהירה ולש לוחה-תרישל רשא ."ךיתחכש
 רפסב הנממ■ סנוכש המו ,םתסהךמ ,הטעומ
 תולעמ ןניאש ,תודחא תורוש• לכה-ךסב אוה
.ררושמכ וכרעמ תודירומ ןניאו

 רקיעב ןאבתלאךבא עדונ תובר םינש ךשמ
 ,"חתפמה" קודקידה רפס רבחמו קדקדמכ
 ינזאמ" ורפסב יריכזמ ארזעךבא םהרבאש
 *בא ובא היה וידימלת ןיב ."שדוקה ןושל
 םיבושחה םיקדקדמה דחא ,ןורבךבא םיהר
 חשלה הבריקה לע רפס בתכש ,הפוקתה לש
 גהנ ןאבתלאךבא .תיברעהו תירבעה ןיב תינ
מזה גהנמכ ,"יול" ומש תא וירישב םותחל
ורקא) תוזרחמהו םיתבה ישארב ,םהה םינ

 לודגה םקלחב וסחוי ךכ םושמו ,(ןוכיטס
יש יוהיז .ולש ןאוידל וסנכוהו יולה הדוהיל
 ,תוסרגה יוביר חכונ דחוימב היה השק ותר
לח ןדבא ,םיגוש םירוזחמב םירישה רוזיפ
 עיבצמ ,רידהמה ,םיגפ ןד .דועו ,םהמ םיק
 קר יכ ןייצמו םתוהז תעיבקב םיישקה לע
 תואדווב סחיל רשפא דבלב םיטעמ םיריש
 רשפא ןכ-יס*לע-ףא" .ןאבתלא-ןבאל הרומג
 תואוושההו תורוקמה תקידב ךמס לע ,רמול
 םלוככ-םבור ןאכ םיאבומה םירישהש ,םהיניב
.(7 ׳ע) ״וטע ירפמ■ םנמא םה
 רבכש םירישה לכ תא ורפסב סניכ סיגפ ןד
 םתוא ההיזש םירחא םהילע ףיסוהו והוז

 תלטומ ןיידע םתוהזש השימח דועו ומצעב
 די-יבתכמ הלעה םירישה ןמי םידחא .קפסב
 ,דרפסב םייוצמ ויהש ח״י־ג״י תואמה ןמ
 .דועו ןמית ,היכרות ,הקירםא־ןופצ ,סנאבורפ
 ןכומה ןמ םירישה בור תא לביק השעמל
 ,ילולימה םשוריפב הזכרתה ותדובע רקיעו
 םחותינב ,תוסרג יפוליחו תורוקמ תעיבקב
 ןמ רקיעב) תומוקמ־יארמ׳ ןויצב ,יתורפסה
 ידכ וז הכאלמב יד לבא .דועו (ארקמה
 ותדובע לע םיחבשב רידהמה תא תוכזל
םהילע ףיסוהש םג-המי ;הנמאנהו הדוקשה

 תלטומ םתוהז התיהש וא םיעדונ-אל םירחא
 םיילושה-תורעהב קפתסה אל םיגפ .קפסב
 המישר ףריצ רפסה ףוסבו ,םירישל תחתמ
 תורוקמ לש תוחתפמ■ ,תטרופמ תיפרגוילביב
 םילקשמו הזירח תוחול ,סופדבו די־יבתכב
ושאר הגרדממ תובישח ילעב םיחפסנ ינשו
 -אל םיינויער תורוקמ לע עיבצה םהב ,הנ
 ןאבתלאךבא תריש לע ועיפשהש םיידוהי
.ורוד-ינבו

אר ,הלכשהה ימיב לחהש ,דרפס תריש רקח
ושחה וירקחמב לארשי־ץראב השדחה ותיש
 ועיפוה םויה דעו זאמ .ןילי דוד לש םיב
 ,תאזה הרישה סוניכ םניינעש םירפס המכ
 ,ב״ויכו היתורוקמ תעיבק ,הירבחמ יוהיז
 הרישה" ,עודיכ ,אוה םהב םיבושחה דחאו

ריש ׳םורפ לש "סנאבורפבו דרפסב תירבעה
 תא םנמא קימעה םיגפ ןד לש ורפס .ןמ
 קיחרה אל ךא ,ןאבתלא-ןבא לש ותריש רקח
 .וימדוק וקסע ובש שוריפהו סוניכה םוחתמ
 ןיידע דרפס תרישש ןאכ שיגדהל יואר אמשו
 תורוקמ ,םייטתסאה היכרע דצמ הרקחנ אל
 םיינווי ,םיימלסומ) םיידוהי-אלה העפשהה
 םירקחמ ןיידע ומסרופ אל ןכו ;(דועו
 -תב תיברעה הרישה ןיבל הניב םייתאוושה
ישחו המוקמ לע ונדימעהל םייושעה ,הנמז

 םנמא םיגפ ןד .התפוקת תריש תרגסמב התוב
 ,ויחפסגב םיידוהי-אל תורוקמ לע הקחתה
 ןיאו דבלב תונויער ינשב קסע ונויד לבא
 ,המוד .אשונה תא תוצמל ידכ ,ןבומכ ,הזב
 ,םייתאוושה םירקחמ םוסריפל תעה העיגה יכ
 ,רתוי וא תוחפ ,רבכ וגל העודי וז הריש יכ
 .התומד תא הברהב ונשי אל םיפסונ םייוליגו
פסב הצומ רבכ םייארקמה תורוקמה ןויצ םג
 םושמ וב ןיא בושו הכ דע ומסרופש םיר
.שודיח

 אלו םנכת ים-לע םירישה תא רדיס םיגפ ןד
 וגהנ וז ךרדב .םייתרוסמה םיגוסה יפ-לע
 ךבא לש ןאוידב יקצינברו קילאיב הנושארל
 לש ומעט תא רתוי תמלוה איהו ,לוריבג
 העקשוה הבורמ הדובע .יתד“אלה ארוקה
.הכרעהל טלחהב היואר איהו ,רפסב

.כ .ש
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סוישסולאס
ל ש תוירוטסיהה ויתוריציב ,ןהב שי המ
י אדכש ,ונידיל ועיגהו ורמתשנש סויטסולאס
מויה לש תוינידמה תויעבב דורטה ארוקל ול
ואמה יטרפב הקווד ןינע ול ןיאו רעוסה םוי

ה מוד ?ןב ןויעל תונפתהל ,םיראותמה תוער
, הברה :איה תחאהו הטושפה הבושתה יכ
.דאמ הברה וליפאו
אלקה היפרגוירוטסיהה לש התויחצנו■ התלודג
ה לשמ הפשב תרבדמ איהש ךכב ןה תיס
ה פשב תאז םעו ,הל תודחוימ תויעב לאו

וקת תויעב לאו■ ונילא םג תורורב תרבודה
ל שמימ-תטיש לש התטומת .היתומדוקו ונתפ
תה ;החוכ אישב ,םימי-תקיתע תיאקילבופר
; המצע-בר יטילופ ףוג לש ותודחא תוררופ
; תוריחה לש התלימקו םיצירע לש םתיילע
; תורוגש תויטילופ תומסיס לש תעדה-תבינג
ן יב קבאמ ;הגיהנמה תיליעה לש התונוונתה
ד רובוט לעו. ןוטלשה לע םישיא ןיבו תובכש
- סולאס תריצי לש הנכת םה הלא לכ—האנהה
ם יירוטסיה םירוביח הברה לש םג ומכ סויט
.םירחא
רדומה היפרגוירוטסיהה יכרב לע ןומאש ימ
ה ימומל סויטסולאס לש וירבסהב אצמי תינ

, תופולג ,הברה תוכריפ ונמז-תב הנידמה לש
ורה היפרגוירוטסיהה םלוא ;תומימת ףאו

- יסה הלוצאה—הישוע ידיב תבתכנה וז ,תימ
א ובמב יקסבושריו .ח ׳םורפ ירבדכ—תירוטנ

ה יצטניירוא תלעב איה ,םירפסל םידקהש
. תיגולויצוס וא תילכלכ אלו תיטילופו תיתא
כלכו םייתרבח םיניינע םיראותמ ךכיפל"
, תינידמו■ תירסומ היצאוטיס לש קלחכ םייל
ן בומכ רשפא .ןמצע ינפב תויעבכ אל לבא
ם יגשומב הכלהכ ריבסהל ןתינ םא תושקהל
ת ורומת תפוקת לש היתויעב תא םייתא
ל ש הפוקת ,םייתרבחו םיינידמ םיעוזעזו

...הלודג תילכלכו תיתרבח ,תינידמ תוחיתמ

ת מחלמ ,אניליטאק תמחלמ :סויטסולאס *
: תימורמ ;םימיה-ירבדמ םיעטק ,אתרוגוי

עה ;יקסב/שריו .ח :אובמ ;יקצרובד הרש
, םילשורי ,קילאיב דסומ ;ןמצש .י :תור
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ת יטילופ הירוטסיה לכ-םדוק התיה וימיב
. ..תימורה■ היפרגוירוטסיהה לש היצטניירואהו

."תיתא היצטניירוא איה
א יה םויטסולאס לש תירוטסיהה הדימה־תמא
, חורדוע ,ץרמ■ לש שפנ-תולעמ :"סוטריו״ה
י דיל תואבה ,ןורשכו■ הדיקש ,תלוכי ,דובכ
ה דימ-תמאב .תיאבצו תינידמ תוליעפב יוטיב
, תוינכתו םישיא ,תוערואמ דדומו ןד אוה וז
ופרה לש התולסחתהל תירקיעה הביסה תאו

ת ינחורה התוכיא ןדבאב אצומ. אוה הקילב
י כרע תרמהבו תיאמורה הלוצאה לש הנשיה
ת פידר ,ןוטלש-תוואת לש הלאב 7סוטריו״ה
ת ומילאה ,תותיחשה יכרדב דובכהו. תורתומה
, קדצבו למעב הנידמה התגששמ ךא" .עשפהו

ו רבדוהו םילודג םיכלמ המחלמב וענכוהשמ
תפנו ...וגאתרק שרושמ הרקענשמ ...עורזב
ף נאתמ לזמה לחה ,תושביהו םימיה לכ וח
ו דמע הלקנ-לע רשא םישגא .לכב ערופו

ם הל ויה ,הרצבו האלתב ,הנכסב ,למעב
, תורחא תוביסנב םייוצרה ,רשועהו יאנפה
ת וואת הליחת הרבג ךכ ;הווהלו הסמעמל
ו יה ולאו ,ןוטלשה תוואת ןכמ־דחאל ,ןוממה
ע צבה תפידר ירהש ;ןלוכ תוערה לכל תובאכ
־ תודימה ראשו רשויה ,הנומאה תא התחיש
זכא ,תוריהי הדמיל הלא לכ תחת ;תובוט
ח קימב לכה תמישו םילאב לוזליז ,תויר
ם יבר םישנא הצליא הלודגה תפידר .רכממו
, םיווש םבלו םהיפ ןיאש ,בזכ־ישנאל ךפהיל
י פ-לע אלא ןפוגל אל הביאו■ תודידי םיגדה
ם ינפ-יבוט תויהל םישקבמו ,םמצע תבוט
ה לא םימומ ולדג הליחת .בל-יבוט תויהלמ
. שנוע םהילע לטוה ףא םימעפו ,טעמ־טעמ
ה תנתשנ ,הפיגמכ עגנה השפשמ ,ןכ-ירחא
י רזכא ךפה םילשמימב בוטהו קדוצהו ריעה
ת יצמת יהוז .(י ,"אניליטאק") "אושנמ השקו

ע יגמה חוכה לע םויטסולאס לש ותפקשה
ת יליעה לש התונוונתה :תינידמה הירוטסיהב
תה איה-איה הררשהו עפשה לומ הגיהנמה
י רהש ;תמייקה ןוטלשה תרוצ לש התונוונ
ת עבוקש איה תיליעה ןמז לכבו םוקמ לכב
, הרסומ ,היקוח ,הנידמה לש התומד תא
ר שייה הכילומ וז תונוונתה .הידעיו. הדוכיל
, עשפהו תותיחשה לא ,םירדסה רועריע לא
.תוצירעה לשמימו תוריחה ןדבא לאו
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ן ושארה. אוה (ס״הנפל 35—86) סויטסולאס
ה ריצי—תירוטסיהה היפרגונומה ירבחמל
ת ומד וא ,ךרע-בר דחא ערואמ׳ הניערגש
, ערל וא בוטל ,הלעמו המכשמ תטלובש תחא
ה ז רחא הז םיאבו םיפדורה תוערואמהשכ
ם ה תרגסמ קר אלא הל רקיע םניא םרשקהו
ת א םיטמה ,םיניב-יקרפו תומדקה םתואל
ם יגיצמו וכלהמ ףטשמ םעפב־םעפ רופיסה
חמה לש ,םילואשה וא םיירוקמה ,ויגיגה תא
י תש דבלמ .םחקלו םתביס ,תוערואמה לע ,רב
ר פסמ־םיעטק ונידיב ורמתשנ תויפרגונומה
יינעב ,רסיק לא םיבתכמ דמצו םימייה-ירבדמ׳
, םינוקית תועצה םע ,םיילאוטקא הנידמ ינ

ומה .קפסב תלטומ םהלש תויטנתואה תדימש
דק ,"אגיליטאק תמחלמ׳" ,הנושארה היפרגונ
חרתה יכ ףא ,"אתרוגוי תמחלמ" ,הינשל המ
ו רשקל םדוק םינש-לבוי הנורחאה וז הש
ר חאל יכ הארנ .אניליטאק לש םסרופמה
חמ לש תוסרומב המויאה תא רשקב הליגש
ם ייוארה ןמ." אוהש רשק ,הקילבופרה תל
" הנכסבו עשפב ושודיח לשב ןורכיזל רתויב
ר וזחל סויטסולאס שקיב ,(ד ,"אניליטאק")
 ןיא .הישרש רחא טוריפ־רתיב תוקחתהלו
ת א ורואיתב הרוש המזגהה תדימ יכ קפס
ורה ירהש ,אמורל התנכסו המחלמה יישק
 תונכסו הלאמ םישק םינמז ורבעו וחלצ םיאמ
א לא .הידימונ לש התודרמתהמ תולודג

 דרמתמה תוסחהךב דגנ המחלמה ךלהמבש
והו קימעמה ערקה הנושארל עלגתנ ףוצחהו
, תאשנתמהו הרוגסה היכרגילואה ןיב ךל
- דמעמו ,םעה־יטושפ ,"םישדחה םישנא״ה
ם עפב ."םישרפ״ה לש תשעתמה םייניבה
ל ש היכרגילואה תלצנמ׳ ,ותעדל ,הנושארה
ת ונורטפהו תוסחה ירשק תא "סטיליבוג״ה
צעה םע דחיש םירשק ,תוסח-יכלמ לע הלש
וט דגנכ ,הירפמיאה קבד םה תיאבצה המ
ת וגלפמ גהנמ" .הלוכ הקילבופרה לש התב
ם ק ,וב םיכורכה ערה יכרד לכ לע ,תועיסו.

ם ולשה ללגב ןכל־םדוק תוטעומ םינש אמורב
 וגאתרק ןברוח יגפל ירהש ...םירבדה תעפשו
ה נידמה תא יאמורה טאנסהו םעה ולכליכ
 ןיב ביר היה אלו׳ תוניתמבו הוולשב וידחי

 תמיאמ .הררשה לע וא תראפתה לע םיחרזאה
ךא .בוטה יכרדמ ריעה הקחר אל ביואה

* ירפ ואב ןהילאמ ,תובבלהמ הז דחפ דסשמ
ת ועיס יתשל לכה וגלפתנ ךכו ...תוריהיו תוצ
, "אתרוגוי") "םירזגל הערקנ ךוותב הנידמהו

ה יתובקעב אבש המו אתרוגוי תמחלמ .(אמ
" ולשכ ;האצות לש יוליג אלא הביס םניא
ת ורשפאהו ,ץוחמ׳ סטיליבונה לש היתונ
צע אתרוגוי תודעכ ,אמורב רבד לכ תונקל
ושארה םעפב תיבמ הדמעמ תא ורעריע ,ומ
 ןיב הכוראה תקולחמה הבשיתה זאמ• הנ

ם ע דחי ,םישרפה ;םיאבלפהו םיקירטפה
ו מוה״ה תאלעהב וכמת ,ולש םינובירטהו םעה
א בצה תא רצי זלה .הררשל ,סויראמ ,"םובונ

י טילופ רישכמ׳ שמשל דיתעה ,שדחה יאמורה
ז אמו ,חלוס ,והרחתמ ידיב עירכמו רידא
ת ולשלתשהב יזכרמה דיקפתה תא אלימ
.תוערואמה
ת נש ,ם״הגפל 63 תנשב ,אניליטאק רשק
א לא היה אל ,ורקיק .ט .מ לש טלוסנוקה
- לבוי לש תנאוסה הירוטסיהב הרצק הדוזיפא
ו ל אב ומוסריפ .הקילבופרל ןורחאה םינשה
שנש םיירוטסיהה םיכמסימה תוכזב רתוי

ילופ םיבירי לש םטע ירפ ,ויתודוא-לע ורמת
־ םרגנומהו אניליטאק דגנ ורקיק ימואנ : םייט
ת א אלממ ורקיק ןיא הב ,םויטסולאס לש הי

ר וטניס ,אניליטאק .רקיע-לכ יזכרמה דיקפתה
, טלוסנוקל תוריחבב תודחא םימעפ לשכנש
ש שורתהו ,"רג״ה ורקיק ינפמ ףגינ ףא םעפו
ם ויפמופ לש ותוהש תא לצנל שקיב ,ךכ בקע
לשה תא סופתלו סטאדירתימ דגנ המחלמב
ה לוצינ ךות ,תטלשה סטיליבונה ידימ׳ ןוט
ש ומישו םירישעו׳ םיינע ןיב האנשה לש
ה פרגו הביהלהש ,תינסרהו תמייאמ המסיסב
— תונושה םעה־תובכישמ םיכמות הירחא
לכ תובוח-תטימש ,"יאבונ ילובט״ה תמסיס
ינ) תויצפירקסורפל החטבה םע דחי ,תיל
ח ילצה ורקיק .םירישעה לש (תומרחהו םייוד
ותל הכז ,אגיליטאק לש ויתומיזמ תא לכסל
צע האר וימי ףוס דעו ,"תדלומה יבא" רא
ו מצע אניליטאק .הקילבופרה לש העישומ ומ
ה פוג ריעב םירשוקה וירבחו ,ברקב לפנ
.גרוהל ואצוה
ל כב יקב וניאש ,הרושה ןמ ארוקה לש וניינע
- םדוק אוה ,הינמכמו תיאמורה הירוטסיהה יזר
-ופה התפקשהבו וינפל תחנומה הריציב לכ



םירפס 160

 םיטוב תובורק םיתעל ירהש !תיתאה-תיטיל
 רצות םניא םיירוטסיה םיכילהת יכ חוכשל
לב ןהיפנעל תויתרבחו• תוילכלכ תוכרעמ לש
 םילבוקמ תונויערו םיכרע לש ףא אלא דב
 רשאמ רתוי אמורב ןוכנ רבדהו ,םיפתושמו

 -רוטסיהה הפקשהב וניינע .תורחא תופוקתב
 המצעלשכ תניינעמ השרפ יכ ףא ,תיפרסוי

 השרפ ,ןוירוטסיהה לש וייח תשרפ איה
 הילכנב ברועמ היהש הנידמישיא לש תרזוח
 ךותמ יאדוו וחרכ־לעב ,שרופה ,התולוונו

 ןמ ,תוצע-דבואו בזכואמו שאוימ ,תורירמ
 רבעה לע בותכל הנופו השעמבש תוליעפה
 ימיב בתוכ !בטיה וריכהש ,יחהו בורקה
 ,רסיק ישרוי לש ינשה טאריוומוירטה טולש
 םיחלוס ויה אלש רבתסמ רשא ,ויאונש
 ורבעמ לע תולצנתהל קקזנ אוהו ,םהיביואל
 תא הלעמ אוהש ךות ,הביתכה לא שעמה ןמ
 טעמכ הווש הגרדל הירוטסיהה תביתכ
צעלשכ תפלאמו תניינעמ השרפו !התיישעל
 םינשרפה ןיב תקולחמה תשרפ איה המ
 תנבהל םיבושחה םירבדה םה םיטעמ" רשאכ
 שיש התכרעהלו םויטסולאס לש ותריצי
ינמ רבדב תקולחמ^-״ונימיב המכסה• םהילע
 חופיק ,תונווכמה תוטמשהה ,הביתכה יע
חמה לש ויתואנשו ויזמר ,תיתדבועה תמאה
 ויתוחנהו ותוירוקמ ,ונונגס תולוגס ,רב
 תא תומאות ןה דימת אלש ,תוירוטסיהה
.תואיצמה
סיה הניא סויטסולאס לש הירוטסיהה םלוא
 תנווכמ הביתכ אלא ,"תיביטקייבוא" הירוט
 ,רסומ ףיטהל ,דוסי-תוחגה חיכוהל ,תיתילכתו
 רשאמ רתוי אוה בושח הזבו ,חקל איצוהל
 .ךרע־תבר תירוטסיה היצמרופניאל רוקמכ
 ןוירוטסיה !ןורתפ עיצמ וניא סויטסולאס
 אל יכ עדויו ריכמה ,ימיספ ןוירוטסיהו ,אוה
 יגש .האישב רבכ התויהב הלחמ• אפרל ןכתיי

 םה קרש ,ריכה רשא םילוגדה םישנאה
יק ,תיתרוסמה "סוטריו״ה תולוגסב םיננוחמ
 חצרנ ןושארה :םמלועל וכלה ,וטאקו רס
 !וישרוי לא ןומהה בל תא ךשומה לאל היהו

 -ילבופרה לש םשודקל היהו דבאתה ינשה
 לע חוכיווב ,הלא ינש ןיב תומיעה .םיאק
 האיש קפס ילב אוה ,טניסב םירשוקה לרוג
הספש ףא רשפא ."אניליטאק תמחלמ" לש

 םלוא ,תונורחאה םינשה לש רסיקל ותדהא
 םיצור םניא הירפמיאהו םעה יכ אוה עדוי

 .תוביציו רדסב אלא וילע תצרענה תוריחב
 ימכו ,הווהה ןוקיתל הפורת עיצהל ודיב ןיא
 .םירבדה תוביס רחא אוה שקבמ■ רבעב וייחש
 לילכ ונוימדב הארנ רבעהש אופא אוה יעבט
 היה אלש יפכ ,תולעמה-רהוטו תומלשה
 ,תודמעמ■ ןיב םיכוסכיס יכ עדוי אוה .םלועמ
 דע םלוא !דימת אמורב ויה םישיאו תותיכ
 ומויא השאר■ לעמ יולת 146-ב וגתראק ןברוח
 רמשו רציש אוה הז םויאו ,ץוחבמ ביוא לש
 ,"הידרוקגוק״ה תא ,תימינפה תודחאה תא
 םיטעמה לש "סאטינגיד״ה ןיב ןוזיא איהש
 -אס םיזגמ ןאכ םג .םיברה לש "סארביל״הו
 הארנ הווהה ךא ,העוט ףאו ,הברהב םויטסול
 ללטצמ רבעהש דע עויזמיו םויא הכ ויניעב
.םידמגתמ וימיגפו

וטסיהה תורפסב ,תרזוח האירקו ,האירק לכ
 המכ דע בוש הריכזמ׳ תיסאלקה היפרגויר
 תורודה לש תיפרגוירוטסיהה הביתכה הדביא
 רואיתה תויח לש תיחולחלה תא םינורחאה
 לע תרזוח הירוטסיהה ןיא יכ ףאו .ןונגסהו

 תרחא החור ירה ,דימת תרחא התפשו המצע
 םירבדה םיארנ םינש יפלא קחרמב םג !איה
 םירכומ ,םיבורק סויטסולאס בתוכ םהילעש
.םינבומו

 -יטאק תמחלמ״ל עיפוהש לקולק םוגרת דגנכ
 ,(יחטש אובמ ףוריצב) הרבעש הנשב "אניל
 תומלשל יקצרובד הרש לש המוגרת הלעתמ
 םידקהש אובמה וליאו !תולילצו קויד לש
מת אובמל תפומ• אוה יקסבושריו .ח ׳םורפ
 ףיקמ תאז םאו ,וינע ,םייגיע-ריאמ• ,יתיצ
 אלש לוכי וניא הירוטסיהה בבוח .קימעמיו

 וינפל איבהש לע "קילאיב דסומ״> תודוהל
 תיפרגוירוטסיהה תורפסה ינמכממ ףסונ רפס
.האנ שובלב ,תיסאלקה

.א .כ .נ

ןוטלשה םעט
וטה ה׳זאטרופירה ןיבש םוחתב אצמנ רפסה
 ןאכל םיבר םינמיס וב שיו ,תורפסל הב
-ושפני ,לבוקמה ןבומב ןמור אוה ןיא .ןאכלו
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ית חוכמ אלא ןמצע חוכמ תולעופ ןניא וית
ב יבסמ זכרתמה ,רבחמה לש ירופיסה ורוא
ם ירטשמב ומעטו ןוטלשה תוהמ לש היעבל
ה י וא תוחפ םיעודי םירבדה .םייטסינומוקה
ך סמ״ב ועביגש תובורמה תוצרפהו ,רת
ו נתנ תונורחאה םינשה הרשע־שמחב "לזרבה
ה שענה תא ץוחבמ תוארל תורשפא וזיא
ר פוסה ,וק׳צאינמ■ .ל לש ורפס ךא .םיגפב
י גוי-תמחלמ זאמ לארשיב בשויה יקאבולסה
ה נידמה לש הכות-ךותמ ,שממ םינפבמ בתכנ
ד חא רבחמה היה רבכמ אל דע .תירטילאטוטה
, םיגיהנמל ברוקמו הטילשה הרובחה ןמ
ך כב .תיתרבח הבכיש התואמ■ וחמצ םלוכש
."ןוטלשה םעט" לש ומעט-דוחיי
ב יבסמ .תמש גיהנמ אוה רפסה לש ורוביג
ת א רבחמה רזחשמ תיתכלממה ותיוולהל
, תרתחמב טסינומוק ותויהמ לחה ,וייח-ךרד
ה צובקב תיזכרמה ותדמעל דעו ,םחולךזיטרפ
ם חולה .היקבולסוכ׳צ לע הטלתשהש הנטקה
ת יטסינומוקה הכפהמה ןויערל ןמאנהו רוסמה
, ולש לאידיאה תמשגהל עיגהש רחאל ,ךפה
ם יצירעה לככ ויניתנב גהונה ,טלחומ טילש
.וינפל ויהש
ה מואה לכ ןמזה תצורמב ויניעב הכפהנ ךכ"
ש יש ,ףוצרפ-רסחו שאר-רסח ןומהל הלוכ
ח יגשהל ,וכירדהל ,וכילוהל ,דיב וכילוהל
, ןומאל היואר הניאש המוא ,ושינעהל ,וילע
ס יעכהל ונייהד ,סיעכהל םידעונ הישעמ לכש
ו גיצהל הפאש רשאו וב האניקש המוא ,ותוא
ן ומא דוע ןתנ אל תונורחאה םינשב .קיר ילככ
יזכה ,ותוא ושטנ ,וב ודגב םלוכ .םדא םושב
ך ומסל דוע רשפא־יא .ותוא ומיר ,ותוא וב
"...שיא לע
ם ויב דימתמ טויס תכפוה תאזה תודידבה
י פלכ לכב ןומאה־יא .דחפה וזכרמבש ,הלילבו
ה עיקשו תורכיש ידיל ואיבמ וביבס רשא לכ
ו ז ותעיקש אלול .ילוחו שואיי ךותל תיטא
. ותטימב תומל הכוז היה אל תיעבטה ותלחמו

ש רפ ,לודגה ובירי היהש ,הגלפמה־ריכזמ
ילב וראווצל קגח־תבינע רשקו וילגרל תשר

רת ז (ןמור) ןוטלשה םעט :וק׳צאינמ .ל *
ז  1968 ,םילעופ תירפס ז ימעךבךמחנ : םוג
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ו תומ ינפל רצק ןמז .ללכ ךכב ןיחבי ונברקש
ממ שאר שמישש ,לודגה גיהנמה היה רבכ
. תיטילופ הניחבמ תמ ,הנידמה אישנ וא ,הלש
ו מש תא ריכזהל אל תוארוה ולביק םינותעה
ה שקה ותלחמ אלול .וימולצת תא םסרפל אלו

א לל ןוטלשהמ קלוסמ היה וצק תא הבריקש
י פל ,םייודיוו תוריקח אללו טפשמל ותדמעה
ה שע לרוגה ךא .תינילאטסה תרוסמה בטימ
ה אצותכ הלואש ודירוהו ןורחא דסח ותא
- ריכזמה הארש רחאל ,בגא .הימרוא תלחממ■
ח ירכה תוומה-תדועת תא הגלפמה לש יללכה
ה דועתה לע ומתחש םיאפורה תשולש תא
ך ותמ .תוומה תביס לש ןוחביאה תא תונשל
א ל ,םיגיהנמה ןיבש תיתרקויה תויראדילוסה
ם המ דחא יכ םיברב םסרפל םתעד לע הלעי

...ןתשב םדה תלערהמ האצותכ תמ
ך ותמ תמשרנ גיהנמה לש ותדיריו ותיילע
וכה ,רבחמה .וייח תורוק לש תטרופמ■ העידי

ד ומעל עדי ,תונותע־םלצ לעכ ומצע לע בת
ילשה גוחל ידמ רתוי ברקתהל אלו קוחרמ
ה ליפנה ןמו היילעה ןמ לצינ ךכ ידי-לע .םיט
תסהל תורשפא ול הנתינו ,היתובקעב האבה
ד שלוחו ויתורובג יפל ותוא ןודלו םדאב לכ
ם יבוטה וירצי תא ףושחל עדי אוה .וית
, וחורל ןיבהל ,םיירוביצהו םיישיאה ,םיערהו
ה עונתל דומצב וייח-ךרד תא ריבסהלו

. ןוטלשה תרמצל ותוא התלעהו ותלדיגש
ו תובאתסה םע דחי אב ןויערה לש ולוליח
ה תלעה רטשמה לש ותיילעש םשכ .םדאה לש
ת למסמ גיהנמה לש ותליפנ ךכ ,םדאה תא
ת ותיחשה תנידמב רטשמה לש ותעיקש תא
ר היוס-תיב תשמשמ הלוכ הנידמה .רוריטהו
ם ינגרואמו םירדסומ■ םהייחש ,היחרזאל לודג
" רטפנה" .תטלשה הצובקה לש הנוצר יפל
ף א ומש תא ריכזמ רבחמה ןיאש ,לודגה
ב אל םהל היהו ,םהייח־יסופד תא עבק ,םעפ
ל ש תיגאילוורוא חור .דחי םג ץירעלו
.הנידמ התואב תפחרמ ״1984״
א לל תאזה תואיצמה תא הלעמ■ וק׳צאינמ
ן דועש תופסונה תוטעמה תויומדה .קרשו לחכ
ת וניפל תוחרוב רחאה םלועה תא תורכוז
ר טפנה לש הידוהיה ותבוהא .ןהלשמ תוחדינ
ם יפדרנ התחפשמ ינבו םיבאזיטרפה ימימ
םיבלכ לודיגב תקסוע המצע איה .ודי-לע
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ת בבו הנושארה ותשא ....םירהב תחדינ תווחב
- חדו הדובע ,ינוע לש תיווזךרקב םירגתסמ
פשמל הטלוקפה ןקיד ,דמולמה ורבח .תוק
- תדובע רחאל ינוריעה ןויכראב דבוע ,םיט
ת מו יח לודגה גיהנמה .הבצחמב הייפכ
.ותודידבב
ה נומא ךותמ בותכ וק׳צאינמ לש ורפס
ומוקה רטשמה תא ראתמ אוהו ,עונכישו
ה דיעווה רחאלש "הרשפת״ה תפוקתב יטסינ
ייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה לש םירשעה
.תיט

ראי-יבאב
ך מור אוהש ורפס לע דיעמ׳ בוצנזוק ילוטאנא
ת ונשמ ולש "םייחה-תמא" תא ללוכה ,הדועת
ל ש התריב ,בויקב םיצאנה לש םנוטלש
כמב .הינשה םלועה־תמחלמ• ימיב ,הניירקוא
וקוד אוה רפסה" יפ בתוכ אוה םגרתמל ובת
ע בשיהל ןוכנ יבא ולש הלמ• לכ דעבש ,טנמ
וקמ הברהב ."רתויב ישממה יטפשמה ןפואב
ה מ לכ יכ חיטבמו רבחמה רזוח רפסב תומ
י תייהש יפכ" ,תואיצמה ןמ רשי חוקל בתכש
, טושפ ,רמולכ ,טפשמת-תיבב תודע רסומ
."היה הזש יפכ

ימ ויייח-תואיצמ תא רבחמה תלעמ וז ךרדב
ה מקרתבש ,בויקב ינמרגה םימדתךוטלש ימ
ן יב ךשמתמה ,"ראי-יבאב" ץורעמ. קחרה אל
- רגה ורחב הז םוקמב .ריעה ירוזאמ השולש
י דה .תימוקמה היסולכואה תדמשהל םיבמ
ם וקמ .ריעה יבחרב םיעמשב ויה תויריה
ש לשו ,םוקמ-תברקב היה בוצגזוק לש וירוגמ
- עברא דע הרשע-םיתש ליגמ- ,וייח תובשמ
ל ש היתולוק תא ןכותל אופא וגפס ,תרשע
ו פיסוה ,ריעה תא אציו רגבתהשמ .ראי־יבאב
ת א בותכל ליחתהשכ םג .ודירטהל תולוקה
יתנשב" .ויפעפעמ הגישה תדדנ בויקב ורפס

- ועתךמור ;ראי-יבאב :בוצנזוק ילויטאנא *
: םימושיר זןשושךבא המלש :םוגרת !הד
60 2 ז 1968 ,דחואמה ץוביקה !יקסדורב .מ
.׳םע

י תבכשש םא :תקעז עמוש יתייה תולילב
י תדמעש םא ,ףרועב ,הזחב ,םינפב יב וריו
, הלחתהל יתיכיחו ידיב תרבחמ םע דצה ןמ
ה ז יתמ יתיכיח ינאו ...ורי אל םינמרגהו
, ררועתמ יתייה .יתוא ףדר הז טויס ...ליחתי

."םישגא יפלא תקעז תועמוש ינזאשכ
. ןקרופ ועבת הלאה תוקחדנה תויווחה לכ
ך א ,ובלב רבחמה ןתוא רמש תנש םירשע
ל ע תמאת תא עדויה אוה יכ עדיו ליאוה
. ורפס■ תא בותכל ול היה חרכה ,ראי־יבאב
ם יגורהה לש םרפא קפדתנ םינש ןתוא לכ
ה מוד ויז הניחבמ .םרופיס תא עבתו ובל לע
קבמה ,םילוצינ םידוהי לש םהירופיסל ורפס
ם יארונה םימ-ית תא חוכשל אלו ריכזתל םיש
.םתייח לש
. םידוהיה ויה: ראי-יבאבב חבטל םינושארה
ג רוהל ואצוה םהמ ףלא-םישולשמ תלעמל
־ ורד םיניארקוא ואב םהירחא .םידחא םימיב
י דו ,בויק לש ץיוושואל היה םוקמה .םייס
לח ריבעהלו דחפ ליפהל ומש תרכזהב היה
ך א ,םוקמ לכב םנמא וית חצרו גרה .הלח
- ךאלמ לעפ ןאכ .לודגה. םזוכיר היה ןאכ
ה גירהה-תנוכמ רשאכ ,קספה ילב תוומה
ורע תינכת יפלו׳ רק םדב תלעפומ׳ תינמרגה
קומה רתויב יטנתואה רואיתה .שארמ הכ
ל ש היפמ אב םידוהיה לש םתגירתל שד
משהה ימיא תא התליג רשאו תלצינש תשא
ד מוע הז רואית .םיברב הנושארה םעפב הד
.רפסת לש וזכרמב
ד לי לש ויתויווח תא תלעמ ולוכ רופיסה
ר שא ,יטסילאירוס םלועב חתפתמו לדגת
. וב םישטשוטמ׳ תוומל םייח ןיב תולובגה
ל ע ,תרבחמו רפס לע ,םחל-תפ לע המחלמה
- םרטב רגובמל ותוא הכפה ,תקסהל ץע-ירזג
• ינוא״ה ויה ראי־יבאבמ תוומה• תולוק .תע
יתע תארקל ותוא וניכתש■ ,ולש "תואטיסרב
י פכ ,םיעוריאל דומצ ותביתכ חסונ .וד
ך ותמ הלעתש יפכו םתוא רכוז רבחמהש
תשמ בוצנזוק .תוינמרגו תויטייבוס תודועת
ו נממ תולדלו- לבוסה םדאה תא ףיקהל לד
וכ לעו ותשלוח לע םידיעמה םייוליגה תא
ד יחיה םדאה תא תוארל אוה הסנמ .ויתוח
. םהל לוכיו• "םירותט-אל" תוחוכ םע קבאנה
רוכב תפרצנה ,תינאמוהה ותשיג ןאכמ
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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

: תינמרגמ ;יטייבוסה םדאה :טרנמ סואלק *
; 90 3 ,ןקוש תאצוה ;דלפנרוק הנדע 1967
.׳מע

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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ה רפמו ףירח ,ישיא טקילפנוק ותוא וימשר
י בא" :םילבוקמ ןוימד־יקחשמ םתוא דבלמ)

י נא ינוימדב .םכרדל םיצאה םישנאב ןנובתמ
ן כל ילואו ,("םימוח םידמ םשיבלהל הסנמ
.תוחפ קומע םמושיר
, שדח ליווקוט-הד ןוליא םומע ןיא םג םא
־ ירט וגאקיש״ה רקבמ לש תינייפאה המזגהב
ו תגחבהל ףסונ רושיא אוה ורפס ירה ,"ןויב
ם ישבול םינמרגה" יכ ליווקוט ותוא לש
, תוערואמה םרזל םאתהב הרוצ םיטשופו

ם פוצרפ .םביט םצעב הרומת לוחתש ילבמ
ר כומו עודי אוה לבא ,והשלכ םנמא הנתשמ
ר זוח ינמרג יאנותעש הנחבה ."רבכשמ ונל
ו ידחי םיבש םהשכ רבחמה לש וינזאב הילע
" תחלשמ םע ורקיב םש ,ץיוושוא הנחממ
• רגב רויס ךורע" ;תינמרג תיטפשמ הריקח
ח כויתו הבחרלו הכראל ץראה תא רובע ,הינמ
- יגב ונתשה םאה"—."התנתשה איה :ךמצעב
."תצקמב" :בישה אוה—״? םדאה
ם יביצמ וימשרו תוינמרגה יתשב רייס ןוליא
ן פוצרפב וזמ וז תונוש ,וז לומ וז ןהיתש תא
ה ינמרג .ןתמשנב ךכ-לכ תונוש אל ,ןפוגבו

ה מחלמב הסבוהש הינמרג איה־איה תיחרזמה
• רגה .הלוכ הינמרג רובעב השנע לע האבו

- חלמה-עשפ ןובשח תא םיערופ חרזמב םינמ
ם ייחב ,יתוברתו■ ילכלכ יוכידב רלטיה לש המ
, השקו תינדרוט היצרטסינימדאו רטשמ תחת
ו נמצעל שיחמהל הסננ" .הדורי םייח־תמרבו
: .ר.ד.דב ורתונש הלא לש םלרוגב הלעש המ■
וא ורעינ ,הרעקב םיציב ומכ םתוא ופרט
ח וקיפ םהילע וליטה ;אפרמ־םס ומכ םת
ח רמ־תפיטש םהל וכרע ,דימתמ יתרטשמ
• תוגה .םלבג לש וזמ הברהב תלפונ הניאש
• יאמו תיברעמה הינמרגמ םיקתונמ םייח םיר
ל כ תורמל ,םלוא ."םידוגמ-תנידמב הפור
א יה הינמרג־חרזמ לש הלכלכה תכרעמ ,הלא
ם וקמ תספות איהו ,סחיב-הליעיו תילגויצאר
. הפוריאב תויתיישעתה תוצראה גורידב ישש
ה מוקה רטשמה יכ רמול ףא אוה ןוכנ אל
- אטס ןעטש יפכ ,םינמרגל םיאתמ וניא יטסינ
ולש תא השוע ינמרגה עבטה ,הברדא .ןיל

ה ינמרג / רבעה תפודר ץראב :ןוליא םומע *
.׳מע 1967 ; 302 ,ןקוש תאצוה ;השדחה

ף יסומ אוה ירטילאטוט רטשמ לכ תחתו
ן יא ילוא .ליעיו ץורח ,תורמ-לבקמ תויהל
ואל םינמרגה תא איבמ• יטסינומוקה רטשמה
• לנויצאנה רטשמכ תוהדזהו שוגיר תדימ הת
י בשוימ םיברל ןה ויתונשש—יטסילאיצוס
— "רתויב תופיה ונייח־תונש״ הינמרג-חרזמ
י נוציח יוניש קר אוה תומדה יוניש םלוא
ם יעותעת“תגומאש המדנ םיתעל" .יתוהמ אלו

ן חלופ לש ושדקמב הלילא תא תדבוע השדח
."עקשו ףגינש ,רתוי ןשי

ן מ התנבנש הנידמה איה הינמרג־ברעמ
ו ל התכז אלש המל הירחא התכזו הסובתה
. תיתרבח תוביציו ילכלכ גושגישל :הינפל
ץ רא תונבל רשפיא המחלמה תוסירה םומייק
ת עקפתמ שממ" ,תמדקתמו תננכותמ ,תינרדומ
ם יגגרוב-ריעזהו םינגרובה ."הינמשמ תעפשמ
ם ינשה־תאמ ךשמ ול ופאש רשאל הב ועיגה
ם לוא .הנידמב יתימא ןוטלשל : 1848 רחאלש
: איה ץוחה ןמ ףיקשמה לש תולאשה־תלאש
ל ש הדוח תא והקה עפשהו החוורה םאה
• גש לש תוהש יכ רבתסמ ? תוינוציקה תנכס
ומ ,הפירחו האיקב הייארו ,הינמרגב םיית
ד אמ השק יכ הנקסמל רבחמה תא תוליב
א רדש ,תיברעמה הינמרג לש הביט לע דומעל
ה ווסמ לש ,םידוגינו תוריתס לש הנידמ■
סחתמו העובצ ,תרגתסמ ץרא יהוז .הכיסמו
ופיחו בל-יוליג ןיב תוטבחתה לש ץרא ,תד
ל ש ץרא ;החכיש־יא וא ,החכיש ןיבל םיש
ל ש היטרקומדה םא .ישפנ ערקו םיפילחת
ת ושעל ינמרג-ברעמל הרשפיא הינמרג-ברעמ
ך רד שפחל—הינמרג-חרזמ ןבמ רצבנש המ
ק באיהלו לוקב וכרדב רהרהל ,ישפח ןפואב
ו ניא בורה-לע רגובמה ינמרגה ירה—הילע
ה ז לומ הז םיבצינה תווצקהו ;ךכל הטונ
א לא ןימיו לאמש לש הקווד םניא הינמרגב
ר בעה קחרתמש לככ .םירגובמו םיריעצ לש
הו ,ומושיר תמצע תא אוה דבאמ■ ,דמגתמו

ם יבש ;תוצוח שארב ךלהל הבש תוינוציק
ת אנש ,םיילאירוטירטה תומולחה םיצרופו

ציה ,(םירזה םילעופל התע תנווכמה) םירזה
- יא םומע בתוכ ,היטרקומדה .תומילאהו םיר
י מוי-םוי קבאמ■ איה" ,תניוצמ- הנחבהב ,ןול
ודק תועדל תועד ןיב ,םירציל הנובת ןיב
-תרחוש תוליהבו חור-ךרוא ןיב ,תומ
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ם ימייקה םיתוויעו םילושכמ םלוא ;"תומלש
ת ועמשמ םישבול תיברעמ היטרקומד לכב
ל ריגל הדרחהו ,תיברעמ הינמרגב תרחא
ה עידיה חכונל רתוי הפירח הב היטרקומדה
ת וישונא תונוכת לש דסמ ותוא הלוטנ איהש
י כ המוד .יטרקומדה הנבמל םיישונא םיכרעו

וא ביבס דימת םיבבוס הינמרג לע םירפסה
ה מכ החכוה אלא וז הרזח ןיאו ,ומצע ריצ ות
ו רפס .הזה ריצה תרכה תא תושונאה הבישחמ
ף יסומ ,הברה שדחמ וניא םא םג ,ץליא לש
י כ רמול ךרוצ ןיאו ,ולשמ םינוגז םיטרפ
ת רשפאתמ טעמכ התומלש דע הנומתה תייאר
.הלאכ םירפס תרזעב קר

.ש .יי

בוהצב הקלחמ

, עשת ןב דלי לש ולבס אוה רפסה לש ואשונ
ם ומ .הליגר-יתלב הדימב ול רזכאתה ולרוגש
ל זוגו וייח תא ררממה ,הדילמ וב שי לודג
" יקרפ םינתינ רפסב .ותודלי תוודח תא ונממי
- תיבב השעש הגשה-יצח ךשמ ולש ןמוי

ם יאפורה וסינ םיחותינ השולשב .םילוח
. םדיב סרח ולעהו ופוגב םוגפה תא ןקתל
, הברה םירוסייו םיבאכ ול ומרג תאז תמועל
ם ונהיגל םילוחה-תיבב ותוהש תא וכפהו

.קסופ־יתלב
ק עוזה ,דליה לש ולוק הלוע םונהיגה ךותמ
- ישנא ? ורזע אובי ץיאמ ךא .הרזעל עוושמו
והה די .אוושלו—ול רוזעל םיסנמ האופרה
ד ליה האור םילוחה-תיבב .עישוהל הרצק םיר
ם ילוחה םידלי םג םהבו ,םיבר םילוח הלוחה
- תיבמ םיאצויו םימילחמ םהו ,המוד הלחמב
ו תבריקב ךלהמה אירב םדא לכ .םילוחה
ה רושק לבסה תעדות .ובלב האנק ררועמ
.לופיטה ןולשיכמ הבזכאב
יפדמ םיעקוב ול-רצב דליה לש לכב ידה

ן מוי-יעטק ;בוהצב הקלחמ :להא אלימ •
ע שת ןב דלי ידי-לע םלועמ ובתכנ אלש
ם ירפס-תאצוה ;םילוח תיבב הנש יצח ךשמב
.,טע 1967 ; 247 ,קרברש המלש

ל ש םנובלעו לרוגה םע תודדומתהה .רפסה
ר קיעב .הבר הטלבהב םינתינ תודליה-ימי

ל ש תרזוחה התוררועתה תא רבחמה שיגדמ
ח יסנה לכ לש םנולשכ רחאל הרמה הבזכאה
ן ימאהל אלש דליה דמול ןמזה ךשמב .תונ
ש איתמ אוה .םדא לכל ,תויחאל ,םיאפורל
ע קוש ,ויופירל הוקתה תא דבאמו ךלוהו
ו ייח-תואיצמ םהש ,םירוסייה םוהתב ךלוהו

.הדיחיהו תישממה
ב ר ןויסנ דליה שכר רבכ ,ךרה וליג ףרח
ם ילוחה-תיבל אבש דע .םילוח-יתבבו האופרב
א לש רתויב םיביאכמו םיבר םילופיט עדי

. םיאפורל ןומאה-יא וב רבג ןאכמ■ .וליעוה
, עודי חתנמ-אפור לומ• בצינשכ—ןכ-יפ-לע-ףא
ת תצינ—הלוחה דליה תא אפרל וילע לבקמה
ורה לש הקזחה ותוישיא .שדחמ הוקתה וב
ל ככ .ותוא םידדועמ ימצעה-ונוחטבו אפ
, ותמישמב לשכנ לודגה אפורה יכ ררבתמש
ף א .ךלוהו לדג ןטקה דליה לש ושואיי ךכ
ל כל ךרע המ ךא ,ומצעמ בזכאתמ אפורה
ארטה ושואיי תמועל ישיאהו יאיפרה ושואיי
?"ונברק" לש יג
ד ליה לש ותעיקש רואיתב חילצמ רבחמה
ד חפה .חותינל חותינ ןיבש תוקספהב שואייב
, תויחאה ,םיאפורה ןמ• דחפ—וילע טלתשמ
י מינפה ומלועב .ול רוזעל שקבמה םדא לכמ
ת ושידא אלמתמ אוה .רוזע ןיאו רזוע ןיא
- תהל ידכ רגתסמ אוה .ובבוסה םלועה יבגל
ר בד" :רהרהמ אוה םעפ אל .וירוסיי םע דחי
ם ניאש םירקמ םיבבחמ ןיא ,רורב דחא
ל בא ,םשורדפ םימחרמש ןכתיי .םיחילצמ
ם גו .תומימח ,חרכהב ,םימרוג םניא םימחר
ת רגישל—םירבד לש םפוסב םילגתסמ םימחר
."תושידא
ם ימחר ובלב. דליה אצומ םיחותינה לכ רחאל
י נדימעהל אלש לוכי וניא" אוה .ויבא לע
ל תפתהל הסנמ אוה .שדחה יבצמ לע והשכיא
י כ ,םיריהז םיזמר ךות ,ןיבהל יל תתלו

. ילש יתלחתהה בצמל ,הארנה יפכ ,יתרזחוה
י מצעל רעשמ ינא יכ ,ול דיגהל הסנמ יניא
ן יבמ ינא ....זומרל הסנמ• אוהש הממ רתוי

א יבי רבדהש םיששוח םה :םהלש דחפה תא
זכאל וא ,הרוחש הרמ וא ןואכד ידיל יתוא
תא שדחמ יל וחתפ יכ עדא םא ,הארונ הב
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, יתקדצ לכה תולככ ירחא יכו ,ןטבה
ל יעוי אל—םיחותינ הברה יל ושעי םא םגש
."םולכ
א והו ,וליג יפכמ רתוי רגבתה ןטקה דליה
ם ניאש אלא" :ורושיאל ובצמ תא עדויו ןיבמ
ר בשמ תא יתרבע רבכ ינא יכ םיניבמ
ף א יתייח רבכ וירחאל יכו ,לודגה שואייה
ם או ?המ ןכבו ,תטלחומ• תושידא לש בצמב
י תוא וחיניש רקיעה .התוהז ?המ זא—תחפ
. ילא רזכאתהלמ• ולדחישו- ,וישכעמ ,ישפנל
" ...היחא—היחאש ךיאו ,היחא—היחאש המכ
ל ש ותקעזו ולבס ,ורעצ יוור ולוכ רפסה
ת א הוולמ ובש תיגארטה תמאה .ןטקה דליה
ר פסהש הדבועה .האירקה רחאל םג ארוקה
ו רפס תא שידקמה ,דליה לש ויבא ידיב בתכנ
.םירבדה לש םתונכ לע הפיסומ ,ובבל

.פ ?

ויחא לא אצוי שיא
ם ישרדנה םיאשונה ןמ אוה "הילע״ה אשונ
ילש ןכו ,"םילוע" .תידועתה הביתכב רתויב
ץ ראל־ץוחל תודסומה םעטמ וחלשנש םיח
ה ינפ לע התוא ראתל ובריה ,ץראב םהישנאו

 -ירמסמ תועסמב עפושמה אשונ והז .םינושה
י נפ-לע ,ברע תוירבדמב ,סלטאה ירהב רעש
כתב אוה עפושמ ןכו ,םיירהנה־ץרא תורהנ
־ הליל־ףלא תולילעב ,םייטוזקא םילמנב םיכ
.םימיה״תעבש ינפ^ע הלילו

• לע ,הז אשונב וקסע הברה תובותכ תוליגמ
ח ונו לוז ףילחת אוהש ,םותאפ ךותמ בורה
.ולש יאוול-רצומ ילוא וא ,ןוזחל
ם תוטלקיה לע תיניינע בותכל וחרט םיטעמ
ל ע ,תאזה ץראב תונושה תוצראה יאצוי לש
י זח לש ורפס .הטילקה לש היתונכסו היישק
ה מודמכ אוה ,"ויחא לא אצוי שיא" ,ןבפול
ת רחמה-םוי הלגתמ וב םידדובה םירפסה דחא
- קסעהש רחאל ,ץראה ףוח לא הילעה רחאלש
ןבל-תלכת תוזרכ תחת םילמנב ועיפוהש ,םינ

 תאצוה ן ויחא לא אצוי שיא :ןבפול יזח*
.׳מע 1968 ; 293 ,דבוע םע

" םילוע״הו םתיבל ובש ,"םיאבה םיכורב"
, םלוע לש וכרדכ ,"םירגהמ" תויהל םיכפוה
.םהילהאל םינפומו
מאב תוטלקיהה לעפמ תא ראתמ ןבפול יזח
ל ע חצינש ,לטפסוי ארויג לש ורופיס תועצ
ידמה םוק רחאל תונושארה םינשב הכאלמה
. םינומהה־תריגה לש אישה תונש ןהש ,הנ

ף יקהל ידכ הב היה וז ךרד םא עדוי יניא
אנש יפכ ,רמוחה בורש םג־המ ,אשונה תא
י דבועמ רבחמל ול האב ,רבד-תירחאב רמ
- לכמ .תידוהיה תונכוסה ינויכראמו הטילקה
, ידמל תקתרמו הנמאנ הנומת תלבקתמ םוקמ
- תקלחמ ןיב ענמנה-יתלב ךוכיחל תודוה ילוא
י שנא תא עיגהש ,הטילקה-תקלחמל הילעה
ה ילעה ימרז לע םיבר םיטרפ ףושחל הטילקה
ם ימוצעה םיישקה לע עיבצהל ידכ םיגושה
.םתדובעב םהינפל ודמעש
ם יפיקמ םהו רפסה ןד םהב םימוחתה םיבר
, לשמל ,ךכ .םיטלקנה לש םהייח לכ תא
ם יטלקנה תרבעה לע בר רמוח רבחמה איבמ
ם ירפכבו םירעב םידקפנה םיברעה יסכנ לא
ם הלש רבעמה-תונחמש רחאל ,םישוטנה
ה תורבעמה תמקה לעו ,םהיתודג לע ואלמ
ל ש תואירבה תייעבב רפסה ןד ןכ .תונושאר
 איבמ אוהו ,תוילרוגה ןמ התיהש ,םילועה
ן תואב תורבעמ-ישארו םיאפור םע תונויאר
- הו תויתפגמה תולחמה לע םירפסמה םינש
. תונוש תוצרא יאצוי םתא ואיבהש תוקבדימ
- ל םיטלקנה לש םתולגתסהב רפסה ןד ןכ
, השאל םסחיב ןוגכ ילארשיה םייחה-חרוא
.שובללו ,לכואל
 ךותב הטילקה ישנא לש םהישעמ תעיבק
ם הילע דמלל הב שי םינש ןתוא לש תרגסמה
ל םתעשב וכז םמצע םישעמהש ףא ,תוכז

ל ש ותאירק רחאל .הזע תרוקיב לש תונותיק
ניב ופלחש םינשה לש הביטקפסרפב ,דפס
בתסמ םיטלוקה לש םהישעממ הברה ,םיית
ת ופתתשה לש םחי אוה םהילא סחיהו םיר
ד ע ,םינפ-לכ־לע .הקווד תודגנתה לש אלו

ר פס היהי ,הטילקה לש הירוטסיהה בתכיתש
ת וכזב ,דבכנ ךרד-הרומ ןבפול .ח לש הז
ו יתודלות תא בותכל אוביש ימ ףאו ,ומצע
.ול קקדזהל היהי בייח יתרבח לעפמ ותוא לש

.ר .ד
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ילארשי רגתא
 תויטסיצילבופ תומישר רורצ לש ותאצוה
ם ידומע 100 קיזחמה תפס תינבתב ןמוי-תונב
 ,הב שי ,ןוטרק לש הכירכב ןותנו םינטק
 ת י ל " ו מ הזעה םושמ ,ונצרא יאנתב תוחפל
 הלודג הנמ תשרוד איהש קפס ןיאו ,הלק
 לש ןבתוכ דצמ תישיא הזעה לש רתוי

חמה איבה יכ חינהל ונא םיאשר .תומישרה
 ,תויבויחה ןה :תואצותה תא ןובשחב רב
 ,םיגולטקלו תויפרגוילביבל טירפ תפסוה ןוגכ
יב לש םיוסמ סחי ןוגכ—תוחפ תויבויחה ןה
 קלח דצמ יופצה ,שפנ-טאש וא/ו הייחד ,לוט
.תוחפל םיארוקה ןמ
ורפסה היתולוגס תא ךירעהל תוסנל ילב
 קמועל תדרל ילב םג ,וז הפוסא לש תוית
 ,היתונקסמ הבוגל םמורתהל וא היתונחבה
 לש ותזעהמ בוש םשרתהל אלש רשפא־יא
 -תוללכהב ויתורבדימ אשונ אוהשכ הנביל רמ
טניא לש חצמ-תטימקב םירמא בבגמ ,ףעי
 תושודנ תועידי ויארוקל רסומ ,לאוטקל
 -יגח-תיתמארד תשראב תוכעוממ תעד-תווחו
 בובנ לילצב וא ,"ורודב דחא" הזיא לש תיג

וריסל יתדעו ישיא—"ונתרחב התא" לש
.םיג

 איה ךכש ,המדקהב ,לשמל ,עגר ,ץיצנ הבה
:תחתופ

 ־כתסה־עסמב ותביתכב לחוה הז ןטק רפס
 תידוהיה הקירמאב (.מ. .ב—!) הבשקהו תול
.״1966 יהלשב

:ךשמהבו
 תירבה תוצרא תודהי לש היניינע תקידב
 ח ה י תואר-תדוקנמ ןאכ תישעג היתודיתעו

 ידוהי לש םהיסחי .תילסרבינוא תיד
תמ הכותב הבושחה המואל הקירמא
 ,בר םוקמ עבטה-ךרדב םישפות םיררוג
 המואה .ידדצ אשונ אלא םניא םלוא
 המואל הרז ,המלועו התוברת ,תינקירמאה
 הכותב תרחא תיתוברת המוא לככ תידוהיה
 ךרד ,תינסאסה לבב ימימ ,לארשי ררוגתה
 -תינקילבופירה תפרצ דעו ,תילותקה ןילופ
.תינוליח

 רגתא—הקירמא תודהי :הנביל רזעילא •
.׳מע 100 ן 1967 ,הדסמ ן ילארשי

שת ,ועמשת) המדקה התוא לש המויסבו
: (! ועמ

 תוררועתהל האירק רדגב אוה הז ןטק רפס
 ,לארשי :ףיסוהל ילע .לארשיב תיטילופ
 ,םתספת) .דחאכ ,רכז ןושלו הבקנ ןושל
(.מ .ב—? הה

 רזוח הלאה םיחוכנהו םיעונצה םירבדה דה
 תא ריהבהל םיאבה םירבד םוכיסב םג ונילא
: 17 ׳עב ,״אצומה תדוקנ״

 ץילמהלו עקרה תא תולגל םירבדה דיקפת
 םלעתמ ינניא .רתלאל הלועפ“תונקסמ לע
 תויושע—הנלבקתת םאב—תוצלמההש ,ךכמ
 הרבחה ,הנידמה הנבימ לכ לע עיפשהל
מז ושבגתהש יפכ ,תילארשיה הלכלכהו
אה תורושה תספדהל דע :רמולכ) תינ
.תונורחאה םינשה םירשעב (.מ.ב—!?ול

 לש םינוש םירועישב :רמאיהל תמאה תנתינ
 האמ לע הכופשה חורה וז ,המצעו זוכיר
והל תבייחמ תוניגהה תדימ .ןורפסה ידומע
יינעמ ,תואבומ טעמ אל וב שי ןכא יכ ףיס
 תורוקממ ,םינוש םיניינעל ,ןמצעלשכ תונ

 ,רתוי יאדכ ילוא ךא ;םמשב םיבוקנו ,םינוש
 םהה תורוקמה לא עיגהל ,ןיינועמש ימל
.דסחתמ ,דדרמ ךוויתל קקדזהל ילב ,םפוג

.מ .כ

תידרוכה תימואלה העונתה
 ־תומהבכ תורוד-ירודמ םילבוקמ םידרוכה
 -רכששי תניחבב ,ימלסומה חרזמה לש אשמה
 םילבס :לובסל ומכש הטונה םרג־רומח
 וא םימרדנ׳ז ,םיתתסו םיבצוח ,תודירפ־יגהונו

 ןאצ יעור ,ילגרה-תוליחב םירופא םיארוט
 -וטושפ םימ-יבאושו םיצע־יבטוח םג ,רקבו
בס ,חושק ,ןוסח ,דדובמ םירה-םע .ועמשמכ
 ,יוטיב-דבכו םימת-ךלוה ,ףרוערהשק ,ינל
 “יצה לש ךלמה־יכרדמ םיבר תורוד הז קחורמ
.הירוטסיהה לשו היצזיליב
 לש שודיח םה תידרוכה ןושלב םופד-ירבד
רצומ םה ןיידעו ,תונורחאה םינשה-תורשע

 !תידרוכה תימואלה העונתה :רנטנאג ׳זרס *
.׳מע 117 ז 1968 ,רפסה םע ז רימא ןרהא :םוגרת
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רוכ רפס-יתב .רתויב םיטעומ ויגכרצש רידנ
ת רכומו תימשר תוכז השעמל ןיידע םה םייד
ושב םיבכושה םידרוכ לש לטובמ ץמוקל קר
ת ולילגבו ,תיטייבוסה תורסיקה לש היל
ם מויקש המוד קאריע לש הנופצב םידרוכה
י נוילימ .ינכפהמ״יצולח גשיה רדגב ודוע
- לב םירדגומ הילוטאנאב םינכושה םידרוכ
רה םיכרוה״כ הראקנא לש םיחנומה-ןוש
ויב שטשוטמ ינתאה םדוחיי ןאריאבו ,"םייר
.השעמל ןה הכלהל ןה ,רת
" קתו" םבושללו םידרוכל שי ןכ־יפ-לע-ףא
. םינש יפלא ילוא ,הירוטסיה תיגש הברה לש
- רעה השילפל םימדוק םה קאריע תולובגב
ילפל םימדוק םה היכרותב ,תימלסומה-תיב
ר בתסמ ןאריא ימוחתבו ,תינאמותועה הש
- להפה-םיסרפה לש הזמ לפונ םסוחיי ןיאש
, ברח־יפלושכ ,דבכב דיקפת ואלימ םה .םיוו

ם אלסאה תומחלמב ,םידקפמו ברח-יריכש
, םינאמותועהו םיכולממה תואבצב ,יחרזמה
י בויא-לא ןיד-לא חאלצ ידרוכה לש ומשו
- לממ לע םאלסאה ןוחצב תא םויה דע למסמ
- עיז תידרוכ הדידמ .תיבבלצה םילשורי-תכ
ארב היכרותב יטסילאמכה רטשמה תא העז

" ןופצ״ב םידרוכה דגב יוכיד״תולועפ ;ותיש
ר תויב הביציהו תיבייפאה העפותה ילוא ןה
ל ע לצייפ ךלמוה זאמ יקאריעה יבידמה יווהב
י טייבוס לפבךויסבו ;הזה םויה דעו דאדגב
ר שא דאבאהמב תידרוכ הקילבופר תמקהל
ת וירזכאב אכודש) תיבאריאה ןא׳גייבראזאב
ה בכסה-ידקוממ דחא רהמ-שיח השעב (השוחנ
.1945 רחאל םיימואלניבה םיסחיב
י תוברתה ,ילכלכה ,יתרבחה םרוגיפ ףרח
ל ש ימאנידה םלועב םא קפס ,יגולונכטהו

- ךרואל םידרוכה וראשיי 20~ה האמה יהלש
. ןוכיתה חרזמה לש "לודגה םלעיה" םימי
, םהל ביבסמ—םירחא תומגמו םימרז ףרח
תה ןמ םא קפס—םכותב םג העודי הדימבו
ם ולגה לאיצנטופה ןמ םלעתהל אוה הנוב
- אטכ הניחבמ—תידרוכה תימואלה העונתב
ם ינוילימ 10 םינומ םידרוכה) הטושפ תיטסיט
וגב לודגה םבור ,םבשומ-תובידמב תוחפל
ה ניחבמ ןכו ,(ףוצר בושיי לש תועוצרו םיש
ם הלש םייטקאפמוקה רהה-ילבח) תיגטרטסא
*וכיר לע ,היריסו קאריע תולפש לע םישלוח

- יווק לעו ,טפנ תורצוא לש םילודג םיז
ר סו ןאריא ,היכרותו קאריע ןיבש רוביחה
ן יא םחול חוככ) תיאבצ הניחבמ םג ומכ ,(היר
ש ומיחב הרזעל אלא ,םצעב ,םיקוקז םה
, קאריעב ףכה תא עירכהל ידכ ינרדומ
.(לשמל
ם ייברעה ויאנשמבו ויצימשמב םיפירחה יפב
- םידרוכ הנוכמ ידרוכה ימואלה קבאמה לש
קומ ."הינשה לארשי" םשב תיקאריעה ןת
— דבלב מ״ק 800*כ םיקוחר הז קבאמ לש ויד
קה תוביסמב .לשמל ,הרטיינוקמ—ריווא־וקב
ם ינש רשע לש חווטל ,תוזחל השק תומיי
ץ וחמ ,והשלכ ירוזא םרוג םוקיש ,תוחפל
ש ומימב ,תלוכיו ,ןינע תולגל לכויש ,לארשיל
ק אריעב ,םידרוכה לש תוינידמה םהיתופיאש
, רחא םרוג רוזיאב תוארל םג השק .תוחפל
ת א םידרוכל קפסל לכויש ,לארשיל ץוחמ
-ועה לא זרוזמ עסמל "תיתלחתהה הפונתה"

עיפוה הזרדתע

הדש סחנפ
לשמב ם״חה

ל ש עקרה לע תיפארגויבוטוא הריצי
־ יטו התיווה ,היפונ ,ונימי לש לארשי
אנו םיעות ,םילבוס ,םיבוהאה היסופ
־ יוליגב תראותמה םייח־תשרפ .םיקב
ר בושו םירוצעמ רסח ,ירזבא בל

.תומכסומ

י די־לע התע גצומ "לשמכ םייחה"
.ןדיע ןורטאיתב יאני ריאמ

י״ל 12.50 ריחמה ,םידומע 468

ש
ןקוש תאצוה

!יבא-לתו׳ םילשורי
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 ־לש־חרזמב אלמ ישפח יוטיבלו ינרדומה םל
.תודלומ
 ארוקב םיררועתמה םירוהריהה ןמ תצק הלא
 תימואלה העונתה" לע הז רפס לש ירבעה
שמהב םסרפתנ ירקיעה וקלחבש) "תידרוכה
 ןווכתה הקווד ךכל אל םג םא ,("תשק״ב םיכ
968 1־ב .ריעצה יתפרצה ןחרזמה ,ורבחמ יאדו

.ותעב־רבד יאדווב איה תירבעב ותעפוה

*.י

תינרדומה הרבחב המחלמה
 *תב הרבחב םילעופה תוחוכה בור דועב
 תעפות ירה ,הנווכהו חוקיפל םינותנ וננמז
מהו תניוזמה ,היולגה תושגנתהה ,המחלמה
 הירצותמ איהש ,ןכותבו תונידמ ןיב תנגרוא
יליביצה לש רתויב םיקהבומהו םינוגמה
 דאמ השקש" העפות איה ,תישונאה היצז
 שממ ; ״הלטבל רתוי דוע השקו ,הילע טולשל
וח הל ביצהל ,הישרשל תדרל השקש םשכ
.התוזחל וא םיללכו םיק
 'תינרדומה המחלמה לש התעפוה םע דבב־דב
 םלולכישו םתחימצ םעו—תנווגמהו תילאטוטה
 םג חתפתהל לחה—הנידמהו הרבחה־יעדמ לש
 תעפות לש היתוכלשהו היתוביס ,היעינמ רקח
 תלבוקמה הריקחל דוגינב ,תינרדומה המחלמה
סומ וא ,הלוהינ יכרד ,היכלהמ לש ןכל־םדוק
 םוצע ולש םלגה־רמוחש רקחמ והז .התויר
 ןווגימב ךורכ אוהו ,רזופמו עטוקמ ,ותומכב
קמה ימוחת לכמ ,םיאשונ לש ךובסו בחר הכ
 רבחמ ןיבהל ביטיהש דע ,םיינחורה תועוצ
 ,ןאקויב רייטסלא ,ונינפלש בושחה רפסה
 םייגטרטסא םינויעל םסרופמה ןוכמה להנמ
 ליכהלו תוסנל תורשפא לכ ןיא יכ ,ןודנולב
 קימעמו ףיקמ חותינ תמצמוצמה ותרגסמב
 ןורסחש ותעדמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .וימוחת לכ לש
ו הנומתה תומלשב םוגפי םימוחתה ןמ דחא
סמ הריקס ונל אוה שיגמ ,התנבה תורשפא
תא הגיצמה ,דאמ דע תינויחו תיתיצמת ,תמכ

רדומה הרבחב המחלמה :ןאקויב רייטסלא •
 ז (םימיה תשש תמחלמ :דחוימ חפסנ םע) תינ

 תעד / םילעופ תירפס ז ימע ןב .נ :תירבע
,׳םע 1967 > 240 ,וננמז

שכ ,םיימלועה תוחוכה לש טמחשה־תכרעמ
 תא ןוחבל ,רבחמה לש ותרזעב ,לוכי ארוקה
.הכותב רוזיאהו לארשי־תנידמ לש המוקמ

 הז אשונב ורבחתנ םירוביח ףלאמ הלעמל
 םה ןיאו ,הינשה תימלועה המחלמה םות זאמ
 תויעבש יזכרמה םוקמל בתכבש היאר אלא
 תומואו םדא ייחב תוספות םולשהו המחלמה
 *ב ,וגרהנ הכלהמבש האמ !תיחכונה האמב
 *בואמ םינוילימ האמ ,םיפיקעב וא םירשימ
 תולודג תומחלממ האצותכ ן׳יראה־רודכ יסול
 .תוכוראו תורצק ,תוימוקמו תוימלוע ,תונטקו

 ולח ,הינשה התיצחמב רקיעבו ,וז האמ ךות
 ,המחלמה תעפותב תוקימעמ תובחרנ תורומת
 םייח ונא" ,דחא דצמ :ןהל םידדצ ינשש
 תומילא לש רתויב תויארפה תופוקתה תחאב
 תואמ־שלש ינפלמ תויתדה תומחלמה ףוס זאמ
 יפוליח ,הלירג קבאמ ,רורט ,תוחיצר ;הנש
חמ המחול וא יאבצ לשמימ ,םימילא ןוטלש
 לש וקוח־םחל םה "...תרהצומ־יתלבו תיתרת
 יניערגה קשנה" ,ינשה דצה ןמו ;םויכ םלועה
 לש ןהיסחיב בוציי לש תמיוסמ הגרד רצי

ה עדיש רתויב תורידאה תונידמה תוצובק
 הפיקמה תותירבה תכרעמשכ ,"םעפ־יא םלוע
 םלועה ירוזאל תאזה תוקפאתהה תא הביחרמ
.םינושה
ורמה םהיתופקשה תא הרצקב רקוס רבחמה
וקתב םירקוחו םיאנידמ ,תועד־יגוה לש תוב
שה ילעבו םיימיטפואו םיימיספ ,תונוש תופ
למה לש היעינמ יבגל ,הנוש תיעוצקמ הלכ
שה תוביטח שלש שי רבד לש ורקיעב .המח
 לש רוזשו בחר ןווגימ שי ןכותב רשא ,הפק
ירב עבטמ תעבונ המחלמה :תושיגו תוטיש
בח לש ןעבטמ תעבונ איה ;םדאה לש ותא
 לש ועבטמ תעבונ איה ;תומואו תונידמ ,תור
 תופקשהה רפסמכ .םייקה ימואלניבה רטשמה
 יבגל תושיגהו תופקשהה רפסמ ןכ הז אשונב
 ,םרפה לע המחלמה לש היתוכלשהו הידוקפית
 רפיצו הלוטיב ייוכיס יבגלו ,הנידמהו הרבחה
.יללכהו ימלועה םולשה תויורשפאו המוצ

תה לש תירוטסיה הריקס אוה ינשה קרפה
 ־תהו תילאטוט המחלמ ללכל המחלמה תוחתפ
 ,הנושארה תינרדומה המחלמה זאמ התונווג
תה .תיאקירמאה םיחרזאה־תמחלמ איה אלה
־שהה תכרעמ לש הביקעהו הריהמה התוחתפ



17והמחלמה

 המחלמה יגפל דוע םצעתהל הלחהש תועפ
 םיבשה הרשע־שמחב האישל העיגה תימלועה
 היה אלש תומחלמ רפסמל האיבהו תונורחאה
 האידיאה המחלמה עקרב .ןכל־םדוק ותומכ
 -ידה ,תויתיישעתה תומצעמה ןיב הרקה תיגול
 ־תמחלמ לש הינצינו תיטסינומוקה תוימאב
 לש ףיקמו ריהמ ךילהת לח ,תירשפא םיעזג
 ,רורחיש־יקבאמ וצרפ וכותמש ,היצזינולוק-הד
 תונידמה ןיב תוניוזמ תויושגנתה ,םימילא
וצמה ,היסאבו הקירפאב ,תושדחה תוינובירה
 ,תימלועה ןוזיאה תכרעמ לש הילושב תוי
 ירמ לש ךרדב ןוטלש ייוניש לש תונויסבו
 לש םלועב רחא ןוג ושבל הלא לכ .הכפהמו

 •ירו םתוציפנ ,תרושקתה-יעצמא תוטשפתה
 רתויו ,םתשיכר תולקו קשנה יגוס לש םיוב
ירחא הנרורגת תונטק תונידמש ןוכיסה—ךכמ
 .תוינורטפה-תולודגה תונידמה תא קבאמל ןה
 היגטרטסא ,תוינידמ ןיב םילמוגה-יסחי תכרעמ
שהב" םיחתפתמה םילמוג-יסחי ,היגולונכטו
 תויטילופ תורטמ ןיב םילמוג תולועפ תעפ
 תווהתמה תויונמדזה וא תולבגימ ,תונידמ לש
 ,"םיילכלכה ןהיבאשמו יתרבחה ןסיסב ךותמ

ה רקחב רתויב םינודנה םיאשונה דחא איה
 םיסחיב םייקה בוצייה ףרח .תינרדומה המחלמ
שהל ןהמ ענומה בוציי ,לעה-תומצעמ ןיבש
 וניאש) ימוטאה ןחוכ אולמב תוריח-ךרד שמת
 הנגהה לש היגטרטסאל הרידא תפסות קר דוע
רהו המילב לש הרשי הרוצ אלא הפקתההו

 תוצרפתה תענומ איה ךא ,רקי הריחמש העת
 ייוכיס םיברמ ,(םיבר םיכוסכיס לש היולג
קוחה יבוט תא קיסעהל תימלועה המחלמה
 תוחוכה רדס תא חסנלו ררבל םישקבמה ׳םיר
 הבוטה ךרדה תאו ,הנידמה תושרל םידמועה
 העתרה םרוג ויהי ןעמל ,םשומישל רתויב
 לע רמהלמ רחאה דצה תא וענמי ,המילבו

 תא גישהל הל ורשפאיו ,התונססהו התשלוח
 .היולג תושגנתה אלב תוינידמה היתורטמ
 "יניערג םולש" לש הז אשונב יוצמ תירבעב
 .יבכרה .י ףולאה לש ףיקמהו ירוקמה ורפס
 תוסרג הרצקב גיצמ ונינפלש רפסה רבחמ
היגטרטסא לש תוסיפתו תויורשפא לש תונוש

ש ,הרשי העתרה לש היגטרטסא ;״תללוכ״
רטסאו ,יגטרטסאה חוכב שומישב םויא איה
 רתוי תלבוקמ איהש ,םיפיקע־ץחל לש היגט
כלכו םיינידמ םיעצמאב רקיעב תשמתשמו
 לש תוטישה תא אוה רקוס ןכ ומכ .םייל

 -יעצמאב רזענה ,יולג יאבצ חוכב שומיש
.םיילאנויצנבנוק המיחל

ב םיקסוע רפסה לש םינורחאה םיקרפה ינש
צהב ןוידב ,"קשנה קוריפ" לש תויעב רוריב
 תכרעמ לע רומשל תונווכמה תונושה תוע
 תיאקירמאה-תיטייבוסה תיגטרטסאה םיסחיה
חתבו ,יניערגה קשנה לש ותצפה תא עונמלו
ואלניבה םיסחיה תכרעמ לש התוחתפתה תיז

 ןיס לש התיילעמ האצותכ רקיעב ,דיתעב תימ
 .רתוי דוע םישידח קשנ-ילכ לש םחותיפמו
 הארנה יפכו ,תונוש ןה רחמ לש תויעבה"
 תונידמ ומוקי םא ןיב .רתוי ןורתפ-תושק
 ףיסות היגולונכטה ,ואל וא תופסונ תויניערג
 לש הלעמב-הנושארה ןתופידע ז טשפתהל

 רתוי קפסב לטות תויליעה תומצעמה יתש
 םישגהל ולכוי רתוי תובר תוצרא !רתויו

 תולוכי ןה ןיאש תופיאש לש בחרנ ןווגימ
."הזה םויכ ןמישגהל
 םסריפש רמאמה תא רפסל המילשה האצוהה
 -למ רחאל ,"רטנואקנא" תעה־בתכב רבחמה
 רבחמה לש ויתוכרעהל "ןוקית״כ ,ינוי-תמח
 .הז ורפסב ילארשיה-יברעה ךוסכיסה יבגל
ומ תואיצמה ידי־לע ןתריתסו ולא תוכרעה
 תדימ תא ליחהל אוה השק-המ בטיה תוחיכ
 "יופצ-יתלב״ה לש םרוגהש םוחת לע ןויגהה
 העטומ״המ ןכו ,עירכמ הכ דיקפת וב אלממ
 תוילוכו תויללכ תוחנה לש ןרואל תוארל אוה
.ךפיהלו—תוימוקמ תויעב
 דקומב היורש לארשיש הדבועה יכ קפס ןיא
 לש םיניוזמה תונחמה תשולשמ דחא לש
 םיכוסכיסה תויעב חותינו ,וננמז־ןב םלועה
 ,תויתיישעת-יתלבו תויתיישעת תונידמ ןיב
מה לש תוברעתהל םייוכיסה תקידב םג ומכ
 ,ונינפלש רפסב הז ןיממ ךוסכיסב תומצע
.תעד-רחוש םיארוק-להק ול ואיבי

.ש .י



תרבוחב םיפתתשמה

ה תע תרשמ ,20 ןב אוה .שבוכה־תמר ןב ,י ס ג א ר י א מ אוה ״תשק״ יארוקל השדח תומד
י רוא אוה ,"תשק" יארוקל םג ,רתוי רכומו קיתו .הזורפב ןושאר םוסריפ ול הזו ,אבצב
ת יירפס) השדח הרודהמב דקתשא אצי ,"תרפוע לש םילייח" ,ולש ןושארה ןמורהש ,ב ל ר ו א
. ("הגד" תאצוה) "הנורחאה ץיקה־תשפוח" ,םירופיס־ץבוק איצוה בורקמ־הזו ,(םילעופ
. ביבא־לתמ ,דאמ ריעצ ,ליחתמ ררושמ ,ליפנוב בקעיל םג םעפה אוה הרוכב־םוסריפ
 השמ לש ומוגרתב) הזב םיאבומה (1921—1880) קולב רדנסקלא לש םירישה תשולש
, עודיה "רשע־םינש״ל ץוחמ) רתויב םיעודיה ויריש־יצבק תשולש ךותמ םיחוקל (רטא
. (רבוטקוא־תכפהמל לודגה יטסילובמיסה ררושמה לש םימיה־תרצק ותובהלתה ןמיסב בתכנש
־ שוביכ" לש היגולואידיאה לע) םדוק קרפ םסריפ ,ביבא־לת תטיסרבינואמ ,ינרוג ףסוי
, חל) תמדוקה ונתרבוחב לארשי־ץראב הדובעה־תעונת לש היתודלות לע ורקחממ ("הדובעה
ה רומ התע שמשמ אוה .תונמוזמ םיתעל "תשק״ב וירישמ סיפדמ איג ךונח .(1968 ףרוח
ם ירופיס "תשק״ב רבכ םסריפ 69־ה ןב ץג דלופואיל .עבש־ראבב ףיקמ־ןוכית ס״יבב
א יה ר ל ד נ ה י מ ע נ .(טכ ,הכ תורבוח ׳ר) תויפוסוליפ־תוירוטסיה תורוטאינימ ןיעכו םירצק
ה יפוסוליפ דומיל לש הנש ,ץוביקב הבישי ,ל״חנב תוריש ,ןוכית ס״יב הירחאמש ,23 תב
ח ונמה ריאמ בקעי לש ותדובע .הקיפארגו רויצב יביסנטניא קוסיעו ,א״ת תטיסרבינואב
ך וניחל ס״היב ידבועמ היה אוה .םילשורי לע ברקב ,דקתשא ,ולפנ ינפל רצק ןמז הבתכנ

, תפרצבש ןארי׳פ־ןומרילק ריעב התע בשוי ןרימ ןבואר .תירבעה הטיסרבינואה דילש
ל ואפ ר״ד לשמ תמדוק הסמ ."תשק״ב הכ דע סיפדה וירופיס בור תא .תירבע םש דמלמו

י מוגרתה וחוכ הסינ דבלב דחא אל .זל "תשק״ב הספדנ ("עושיו ןאפ") טקרמיונ
—1875) ה ק לי ר הירמ רנייר לש םיריש םע תודדומתהב א וה ןיינעמ ,ףסונ ןויסנ .(1926
ק  י נ ט צ .ק ."םואיפרוא לש םיטנוסה" ןמ םידחאל וימוגרתמ ןאכ םסרפמה ,יעלק ךונח לש הז
, םהש הזורפ יקרפ ונינפל ןאכ איבמ (דועו "לפיפ ול וארק" ,"תובובה תיב" ,"הרדנמלס")
" תשק״ב הריקס ׳ר ."דבוע םע" ׳צוה) "רפאמ לוחכ" ,ולש ןורחאה ןמורל המלשה ןיעכ ,םצעב
ה קירפאו־ןוכיתה־חרזמה־יעדמל חוליש־ןוכמב חרוא־רקוח התע שמשמ ןאו ׳גר םי סנ .(דל
. םירצמב ירצאנה רטשמה לש היגולואידיאה רקחב םש קסוע אוה .ביבא־לת תטיסרבינוא דילש
ם עפה .ןקיאזורפכ וניארוקל ידמל רכומ ,ביבא־לת תטיסרבינואב טנדוטס ,טיבש בקעי
י דוהי־יגלופ רפסמ אוה ץל ו ש ונורב .תירישה ותלכיל םג בל־תמושת בסיש ונל יאדו

956 1 ירחא .ינמרגה שוביכה תונשב םיצאנה ידיב חצרנ אוה .״ינלופה אקפק״ ןיעכ בשחנה
ם ויכ .הל הצוחמ םיארוקהו תרוקבה ידי־לע הלגתנ םג ןכו ןילופב האלמ "היצמיטיגל״ל הכז
י רוא ידי־לע םגרות וז תרבוחב אבומה רופיסה .ברעמה תונושל בורל ויתוריצי תומגרותמ
, היפוסוליפלו הירוטסיהל םיגוחב תירבעה הטיסרבינואה רגוב ,27 ןב אוה ץ י ש דוד .בלרוא
ר יכב הצרמ ."אשמ״ב רבכמ אל םסריפש רצק רופיס איצוהל ,הרוכב־םוסריפ ול הזו

ר קוחו רקבמ ,דקש ןושרג ר״ד אוה ,תירבע תורפסל גוחב ,תימלשוריה הטיסרבינואב
ת ודוסיב םיקרפ" :וימוסריפמ .התליחתמ עשוהי .ב .א לש ותריצי רחא בקועה ,קיתו

י לדנמ לע רפסו ,(תידוהיה תונכוסה תאצוה ,םינויע) "הזחמה תודוסיב םיקרפ" ,"רופיסה
ה אמב ירוטסיהה ירבעה הזחמה לע ורפס .(1964 ,הדסמ .״עמדל קוחצ ןיב״) םירפס־רכומ
.קילאיב־דסומב בורקב עיפוי םירשעה

ת ומשרתה לש תוינש שמח רסומ—ןמלוא דג לשמ ,הפיטעה בוציעכ והומכ—הפיטעה לע םולצתה
.20־ה תואמצעה־םויל רואב ,ביבא־לתב לארשי־יכלמ־רכיכ לש תראומה הכישחב השדעה



תועדומ



 ספוט ךל חטבה
 רושעח־״תשק" לש
םולשת תפסות ילב

" תשק" לש האבה תרבוחה
 ,׳מ תרבוח היהת (1968 ץיק)

ם ילשת איה •רפסמב 40־ה
ה ,הפוצרה ותעפוהל רושע
י ולת־יתלב ןועבר לש העובק
 היהת •תרוקבו ןויע ,תורפסל
־ בוח ,רושע־תרבוח אופא וז
, הרישע ,תיגיגח :לבוי־תר
ב רכזיהל־היואר ;תבחרומ
תתשמ תוכזבכ הנכת תוכז
•היפ

קיהב הלודג היהתש םשכ
ל ש הליגר תרבוח לכמ הפ
ה רקי םג היהת ךכ ,"תשק"
ש ימ לבא •הריחמב רתוי

ה תוא לבקי ןועברה לע יונמ
• םולשת-תפסות םוש ילב
יתח וכיראיש "תשק" ייונמ
ן כו ,טסוגואב 1־ל דע םתמ
ד ע ומתחיש םישדח םייונמ
ת א םלשל ופיסוי ,הז דעומל
י ״ל 14) םינשיה יונמה־ימד
- תרבוח תעפוה םע .(הנשל
־ ב םג האלעה לוחת לבויה
•יונמה־ימד

ה לע 1958״ב "תשק" דסונ זאמ :תרוכזת
4 ״ל 3׳מ ה״סב תדדוב׳ תרבוח לש הריחמ
 ,הגרדהב ולע תיתנשה המיתחה ימדו י״ל

"דבלב י״ל 14״ל 10־מ

"םעל הירפס״ה לע םותח
 יפמ םיכר םיחבשל התכזש הירפס 1

םיארוקהו םייתורפסה םירקבמה
: (1968/69) א״יה התנש תינכת ירהו |

ילש לאכימ :זוע םומע .
ילארשי גיז ייחמ יוטיב־זע ירוקמ ןמור ן
(עיפוה) םילשוריב 8

ראי יבאכ :כוצנזוק ♦א ■
י מיב בויק לש העינכה לע םסרופמ רופיס 1

(עיפוה) תופש 25*ל םגרות .יצאנה שוביכה י

חפנה הידוד :יקצילוא םיל 1
ע פושו ינוגסס ,ףירח .ןיוצמה הרייעה ןמור 1

תיממע תויח

הצרא תוחנוצ םירפצה :טסו הקבר 1
ת ינכפהמה תרתחמה ייחמ רכמ־בר ןמור |

(םיכרב 2) תיבירה

םודס ישנא :רזעךכ דוהא 1
הלילע־ףירח ירוקמ ןמיר י

ןתיול :ןידג ןיילו׳ז ן
ילודגמ דחא תאמ םירציו םיבהא ןמור 1

םייתפרצה םידפוסה י

םוחנת ,ר :רפוה לאיחי |
ןילופב תידוהי החפשמ׳ ייחמ תפומ־רופיס 1

קוריה ףירנייה :רלק דירפטוג 1
(םיברב 2) .םסרופמה תפומה ןמור 1

התעו זא :ןוראב הרובד
םירצמב לארשי־ץרא ילוג ייחמ רופיס 1

הנטקה ביבא־לת ייחמו ן
ןיאושנה הזוח :קזלכ־הד.א 1
תאמ תיתורפס הגינפ .םיככתו םיבהא ןמור 1

יתפרצה תפומה־רפוס ן
י״ל 1.50:םייונמל רפס לכ ריחמ 1
י״ל 18:הנשל המיתחה ריחמ ן
ותיבל םירפסה תא לבקל הצורה 1
ראודכ חולשמ־ימד-י״ל 2.40 ףיסוי י
תיבבו םירפס תונח לכב תלבקתמ המיתחה ן
ביבא־לת האצוהה 1
.611526 ׳לט ,4ז0 ד״ת ׳22 ה״אזמ ׳חד ■

דבוע םע תאצוה



הדסמ תאצוה

ובישדח ובי־זפס

הממדהו שאה
םיריש
ליירפ לאירבג

 תונייפאמה ,ףונהו ןמזה תושוחת יוטיב ידיל תואב וז םיריש תפוסאב
 תיסאלקה תרוסמהש ,השידח הקיריל יהוז .רבחמה לש ותריצי ללכ תא
.םיעדוי־אלבו םיעדויב הב תעלבומ

םימשא
ה״כשת ט״וקא סרפ
ןלוג יאמש

 איבמ האושה ילוצינ םיריעצ ןיבל ח״מלפה חילש ןונמא ןיב שגפימה
 ושיב הידוהיה הרלק לש התנומא .ץוביקה ןב רבצה לש ושפנב רבשמל
 םה הלא יקסלקוס ןיבל הנימ ןיב ףתרמבש םירזומה םיסהיהו ירצונה
.הז ןינע-בר ןמורב יוטיבל םיאבה םיטקילפנוקה יאשונמ קלח קר
.םהבש תמאה םוריעב העיתפמ תיגולוכיספ הייאר ךותמ םיבצועמ שונא־יסחי

ועיפוה
י םימשו ןבא ריע ■
1 יחרזאה הדוהי תאמ1
ן  הייח ,תומוחל ץוחמ הניינב תישארמ ריעה .םויכ םילשוריו—לומתא לש םילשורי רופיס |

יעלס ןיב תורוזפה■ תונוכשה .המלשה לארשי תריבל התויה דע "ךרדב הריבה" לש

_ .םילשורי לש הלדוגלו התומדל תורושק היתואקתפרהו ,םירהה ן
■ י״ל 9.10 רפסה ריחמ

1 * 1

■ ן״ס־תולגעזבב י
। (המודאה ןיס חכונ) 11
ירבלוס .ה תאמי
। לש םיישארה ויכרועמ תבחמה .םוסחה סרתמה לש ורבעמ ץיצהל עייסמה ןיינעמ רפס
| עומשל ושקבב ,ןיס לש היתולובג ךרואל מ״ק 40,000~מ הלעמל רבע ,"םמייט קרוידינ" ■
.ןיס לש הלוק תא םהל רבעמ ן 1 י״ל 6.65 רפסה ריחמ1



מ״עב םירפס תאצוה

612003 •לט ,49 ינמחנ ׳חר ,א״ת

םישדח םירפס

ןוסלנצק ןועדג

?םיכלוה םה ןאל
הריעצה לארשי לש התרישב ךתח

¥

יכדרמ ביבט

הלודגה ץראל עסמ
םירופיס

¥

ןצינ המלש

בוחר לא בוחרמ
םירופיס

ק תרמו—שדח
- םלועה תירפס בטימ
הליעמ םיעותב

ר בולפ תאמ ובמלש
ב יינגרוט תאמ הנושאר הבהא
קייווש ץימאה לייחה

ק שאה בלסורי תאמ
פ יליפ •י תאמ סנרפנוממ זבזב
ן אספומ תאמ השא ייח
ן אספומ תאמ זיראפ ימסק
י רגה •וא תאמ קרוי־וינ תוליל
היסטנפו חתמ ירופיס

ופ ןלא רגדא תאמ
בורקב
ל אדנטס תאמ רוחשהו םודאה
תזזצקה־שלזשמ עבוכ

ןוקרלא תאמ
הירוטיו הטנס לש דוסה

ן וט׳צירק טרבור תאמ
הטופאק ןמורט תאמ רק םדב

( השדח הרודהמ)
קיידפא ןור תאמ תוגוז

("ירודל" תאצוה)

םילעופ תירפס

רנקופ םאיליו
טסוגואב רוא
. רנקופ .ו לש םיניוצמה םינמורה דחא
. תינרדומ הסריגב לאה־םדאה השעמ
ם ייחל הבר הבהאו—ןאכמ■ ,דדחמו תרוקב
...ןאכמ
.ןיוטיל הנר :םוגרת

יקסנולש .א
ךוראה רודזורפה ירישמ
ת ניוצמה ,תיריל תורגבו תוגה לש הריש
י וטיבה תולשבבו הלולכישו הרוצה ןודיעב
ה תולילצבו הלש הקינוטקטיכראב .יטויפה
. ררושמה לש ותריצי יאישל העיגמ
.הנושארל רוא םיאור רפסה יריש

ידע ןר
ינא הליל הליל לבא
־ ץוחהו ישיאה—ןמזה תיווחש םייריל םיריש
.םהלש דוסיה־תיווח איה—ישיאל

ץ וביקהו תאצוה
דחואמהו

םישדח םירפס
תורעיה לומ / עשוהי .ב םהרבא

ה קיתש !תורעיה לומ■ :רפסבש םירופיסה

, ךורא ברש םוי :ררושמ לש תכשמנו תכלוה

.דליו םימי השולש !ותבו ותשא ,ושואי

עגמל העונת / ירוג םייח

םיריש
ת יינש !ןינמ דותמ העשת !רפסה ירודמ
.המומד הלוע !ךינפל ימשר !שערה



ןתנ השמ לש ורפסמ׳ הינש הרודהמ העיפוה

םילשורי לע המחלמה
"בירעמ"כ ומסרופש תרוקכה ירבדמ

ם ירפסה תמירע דחא דצמ תחפותו הלדג ןכ ,םימיה תשש תמחלמ ונתיאמ "תקחרתמ-״ש לככ 1
ם יבוטל—הרצק הביטקפסרפ ךותמ םיעיגמ ובא ,יגש דצמ■ ,םג ךכו היתודוא לע ובתכנש 1
ק רפ םאשונש םישדחה םירפסה דחא--------.םייניצרל רקיעבו םירחבומל ,תמאב םהבש ן
ן מא־רטרופר—ןתנ השמ לש "םילשורי לע המחלמה" רפסה אוה םימיה תשש תמחלמב |

...הנושאר הגרדממ
ם ילמנ־תדובע וב התשענ תאזמ דבל ךא ןמא־יאנותע לש הביתכ תנוכתב ןייטצמ ורפס
, העשרדעש רמוא הז רואיתו-מילשורי לע המחלמה רואית ךרוצל .דובכלו הכרעהל היואר

ן יטולחל הנוש "עבצ" ילעב םימחול לש תובר תורשע ןייאיר אוה—המחלמב עגר־עגר טעמכ 1
ר כנה םיטרפה םומיסקמ■ םהמ׳ תולדל חילצהו (רכו םיאפור ,רייצ ,םירפוס השולש םהיניב)! 1
, םהידקפמל ,םהירבחל םסחי ,וירחאו וינפל ,ברקה תעב םתשגרה תויוקד םומיסקמ תא ,םינ !
.םהלש ביואל ,םתלועפל ן

הדובע .תוברק רוזא לש דאמ תטרופמו׳ דאמ הפיקמ הנומת ונל תנתונ—וז תקיודמ■ הדובע
.םיקסורמהו םיתמה םוקמב ,םיטהולה םוקמב טעמ "תויחל" ונל תרשפאמ■ וז 1
.םיבר םיבר בבודל חילצה איה .הידדצ לכ לע המחלמה תא םידמול ונא ןתג לצא----------י
ה חישל ,סיקרנ יזוע לש ונמויל ,םוי”תודוקפל ,תולוקל תחא־תבב בישקהל ,אופיא ,ונל ןתינ 1
ל חוזה ,םהרבא םשב לייח לש ות שגרהמ םיעזעוזמ■ תויהל ,ותייערו רוג הטומ■ ןיב תינופלט |

.תוריל תלגוסמ הניא רבכ השטנל אל ץמאתמ אוהש הקוזבהשכ עסושמ קפרמב הלעתב .
ת בב םיבר תולוק ונל םיעימשמ■ ,תשומחתהדועבג לע קרפה ומכ ,הז םהרבא לש ויתושגרה
.--------המחלמה לש רתוי בחר םוחת ובל םירייצמ׳ ,תחא

ק ר אל בותכה רפס ,רומאכ ,אוה .םרקיעב "םייביטקייבוא" ,םיבר םימגפמ יקנ ןתנ לש ורפס 1
• תנומתכ ,ובבלב םירדתסמה ,םירבד בותכלו ףוסאל דציכו ךיא העדיש דיב םג אלא ןמיא דיב 1
.ל״הצ תודלותב רתויב םייאורהה תיברקה ןמ■ םידחא לע תניוצמו תטרופמ ןורכז ן

ה עיפוה הינש ה ר ו ד הו 11
רתויב שקובמה ןמורה

חוכשלו רוכזל
?ומא־ןב ןד תאמ

ם קימע תאצוה
א ״ת ,33 ןמשירפ ׳חר

228957 .לט



רפסה םע
שאה תפוס

היתואצותו היתורוקמ ,םימיה תשש תמחלמ
ילבב ןדו יחמק דוד תאמ
ו איבהש תורדרדיהה תוביסמ תא ,1967 ברע לארשי ךרעמ תא ריבסהל ןויסנ
, ףוסבלו ,* המחלמה ןמ םיחקלו םימיה תשש תמחלמ רואית ;ינויב המחלמל
ן וחצנה תכרעהו יברעה םלועה תלפמבש םלהה ןויצ ךות המחלמה תואצות
ילארשיל
ם רטש םיבר םינותנ לע ססבתמ ,המארכב תיאבצה הלועפה תא םג ףיקמה ,רפסה
ט עמ אל רזענ אוהו ,םיקזחומה םיחטשב■ ואצמנש ,םייברע םיכמסמ תוברל ,ומסרופ
ם יריכב םיירצמ םיניצק םע ןה ןורמושו הדוהימ םיברע םע ןה ,םיבר תונויארב
("בירעמ" י״ע הצפה) "םימיה-תשש-תמחלמב יבשב וחקלנש

תידרוכה תימואלה העונתה
רנטנאג ׳זרס תאמ
ם דוחייב הרכהל ,םידרוכה לש ימואלה םקבאמ לע תירבעב ןושאר ףיקמ םוסריפ
*תימצעה םתרדגה תוכזלו

ת ידרוכה "היצרגימא״ב םיריעצה םיליכשמה יגוח לא רושקה יתפרצ ןחרזמ׳—רבחמה
ל ש םתציחמב םישדח םש השעו תיקאריעה ןתסידרוכל עיגה ףא םתרזעבו הפוריאב
י״ל 5 :ריחמה ״םידרומה

תינרדומה המארדה
דגמ יתמ תאמ
תנקותמו הינש הרודהמ
, תינרדומה המארדה לש דוסיה־תויעב םע ירבעה ארוקה תא שיגפהל דעונ רפסה
*הימרזו הירצוי

ה רודהמ תנכהל םישדח רפסמ ורבעו רצק ןמז ךות הצופנ הנושארה הרודהמה
י״ל 16 :ריחמה *ירבעה ארוקל םויכ תשגומה ,תנקותמו השדח

1 ־101=
ה נמשב
ת דמתחה ידעפ1נ34דש

9 9 הדותיףב ״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
•ב״החא 30*4 דע רקובב

דונלמסינויםמה

 ןויצ
ם״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לבבו

:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר



ופי - ביבא־לת תיריע

־ לארשיל טתקסיד קנב

 .היחמה־רקוי דדמ7 הדמצהו תיבר וא ההובג תובר וא
 םוכסה תא תיטמוטוא ול םלשנ ףסכה תאצוה תעב

רתוי הובגה

רפי-ביבא־לתב םיינוריע םינואיזומ
ביבאילת ןואיזומ

 בטיממ ,לוסיפבו רויצפ םיגצומ .57760 ןופלט ,18 דלישטור תורדש ,ףוגנויד .מ ש״ע

6 1 העשמו ,13 דע 10׳ תועשב ,ה—א םימיב להקל חותפ .תילארשיהו תימלועה תונמאה

.13 דע 10 העשמ תבשבו ו םויב ,19 דע
 תינרדומ תונמאל דעוימ ,247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניכור הנלה ש״ע ןתיב
ו םויב ,19 דע 16 העשמו 13 דע 10 העשמ ה—א םימיב להקל חותפ .לוסיפבו רויצב

.22 דע 18 העשמ תבש־יאצומב ,13 דע 10 העשמ

"ץראה ןואיזומ" תירק
תיכוכזה ןואיזומ
 האמה) תרחואמה הזנורבה תפוקתמ—הקיתע תיכוכז תכורעת ,443059 ןופלט ,ביבא־תמר
.(נ״הםל 14־ה האמה) תימלסומה הפוקתל דע (ג״הספל 14־ה
תועכטמל ןמדק ןואיזומ
.ונימיל דע ותישארמ עבטמה תודלות לע הכורעת ,445519 ןופלט ,ביבא-תמר
הקינכטלו עדמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמתמ ,הפועת :םיפגא 3 בכרומ ,448242 ןופלט ,ביבאדומר
הקימרקה ןואיזומ
 םיטקפסא—הירוטיעו התריצי תוטיש ,הקימרקה תודלית ,441124 ןופלט ,ביבאדומר

.ונימי ינב םירדק תוכורעת :דחוימ ףגאב .םייתונמאו םיישומיש ,םיירוטסיה
רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
 תודע ישובלו תינוליחו תיתד תידוהי תונמא יצפח תכורעת ,417055 ןופלט ,ביבא־תמר
.לארשיב
 ,ב םימיב .עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ביבא־תמרב "ץראה ןואיזומ" תירק ינתיב

.13 דע 10 העשמ תבשו ו ימיב ,10—20 העשמ—ד ,א םימיב ,17 דע 10 העשמ—ה ,ג



ר• מססמ רא
•





םיאולימ תורשל אצויה ,ךל
 ןרקמ לומגתל יאכז התא הז ספוט ךמס לע ,3010 ספוט תלבק ,םיאולימב ךתורש תא תמייס
 ימד םולשתב רגפמ ונזז םא םג .ימואל חוטיבל דסומב םיאולימב םיתרשמל האוושה
.ךפסכ דספה תעינמל ךנובשח תכירע םשל דסומה ףינסל תונפל ססהת לא ,חוטיבה
 וא רכשמ 100% לש רועשב םילומגתל ,םיאולימ תורש קוח יפל ,יאכז ,םיאולימב תרשמ
.שדוחב י״ל 700— לש ילמיסקמ םוכסל דע הסנכהמ
.ל",דצמ לביקש םימולשתו הלכלכ תרומת ,תורש םוי לכ רובע י״ל 1.06 וכוני לומגתה םוכסמ

לומגתל םיאכזה
 הללכימ דימלת ,יאמצע וא ריכש דבוע היה ותורש ינפלש םיאולימב תרשמ יאכז לומגתל
.הדובע רסוחמו■

הללכימ דימלת
 ההובג הלכשהל הצעומה קוחל םאתהב רכומה ,ההובג הלכשהל דסומ לש הללכימ דימלת
 חוטיבל דסומל םלישו הדובעה־רש ידי־לע רשואש תיגוכית־לע הלכשהל דסומב דימלת וא
.שדוחל י״ל 260.— יפל לומגתל יאכז ,הנשל י״ל 18.— לש םוכס האוושה ןרקלו ימואל

הדובע רסוחמ
תוחפ וא םוי 60 דגע אלש הדובע רסוחמ (א
 ותורש תלחתה םויל דע וקוסיע תקספה םוימש דימלת וא יאמצע דבוע ,ריכש דבוע
 רסוחמכ הדובעה תבשלב םשרנ םא ןיב ,לומגתל יאכז ,תוחפ וא םוי 60 ורבע םיאולימב
.םשרנ אל םא ןיבו הדובע
 המדקש הפוקתב ול היהש רכשה יפל לומגת לבקי ,ריכש דבוע היהש הדובע רסוחמ■
 היפלש הסנכה יפל לומגת לבקי ,יאמצע דבוע היהש הדובע רסוחמ .ותדובע תקספהל
 הב םיפסכה תנשב יאמצע דבוע היה םהב םימיה■ רפסמב תקלוחמ ,חוטיב ימד םלשמ■ אוה
.םיאולימב תריש
םוי 60״מ תלעמל דבע אלש תדובע רסוחמ (ב
0 6־מ הלעמל ודבע םיאולימב ותורש תלחתה םוי דע ותדובע תקספה םוימש הדובע רסוחמ
 תחא םעפ תוחפל חדוכע שרודכ הרוכעה תכשלכ םשרנ םא קר לומגתל יאכז ,םוי

.םוי 60 לעמש ותלטכא תפוקתכ עוכשכ
 יאכז וניא ,הדובע שרודכ הדובעה תכשלב םשרנ אלו םוי 60 לעמ איה ותלטבא תפוקתש ימ
 לע הלועה הפוקת הדובעה תכשלב םושר אוהו םוי 60 לעמ ותלטבא תפוקתש ימ■ .לומגתל
.לומגתל יאכז וניא ,הפוצר תחא הנש
לומגתה תא םלשמה והימ
:ידי־לע םלושמ לומגתה
דיבעמה (א
.ותורש תפוקת ינפל םוי 75 תוחפל ודיבעמ ידי לע קסעומ היהש דבוע וא תרוכשמב דבועל
השפוח ןרק (ב
1 םוי 75־מ תוחפ םיאולימב תורשה ינפל דבעש רכשב דבועל
 היהו ,םוי 60 ורבע אל םיאולימב ותורש ךיראתל דע ותלטבא תפוקתמש הדובע רסוחמל
.(יערא הנידמ־דבוע ללוכ) השפוח ןרקב רושק
ימואל חוטיבל דסומה (ג

> יאמצע דבועל
!דימלתל
1 םוי 601 לעמ .דתיה תורשה ינפל ותלטבא תפוקתש הנידמ דבוע ללוכ ,הדובע רסוחמל
 ןיבו םוי 60 ורבע םא ןיב ,תרוכשמב דבוע היה ותלטבא תפוקת ינפלש הדובע רסוחמל
.אל םא
חלשממ ידרשמ (ד
ז הנידמ דבועל
 תוחפ התיה םיאולימב ותורש ינפל ותלטבא תפוקתשו הדובע רסוחמל ךפהש הנידמ דבועל
.םוי 60־מ
 תמלשמה תבותכל רוסמי הז ספוט .3010 ספוט ותורש םותב ותדיחיב לבקמ םיאולימ■ לייח
.לומגתה תא ול

יזנזג<ד חזגגיבד ־זסימ



הבזע 20 ינפ
ר ייאב ׳ה ,ר םויב ,הנידמה תזרכה סקט םות םע....

, ביבא־לתב ןואיזומה םלואב (ז948 יאמב ו4) ח״שת
 ,קנבה לש ישארה דרשמל תואמצעה תליגמ הרבעוה
.תרמשמל וידיב הדקפוהו ,ביבא־לת ,לצרה בוחרב

 הרות בתכמ :הלעמלמ
ה לשממה ריכזמ תאמ
, ינמ .מ רמ לא תינמזה
ז אד ישארה רבזגה
קנבה לש

ם פסכ תא ךומכ תובבר• םידיקפמ ולא תונמאנ םיידיב
ק נבה לש םינשה תבר תרוסמבו ןויסנב ןומא ךותמ
.הנידמב קיתוהו לודגה

ימואל קנכ
מ*עב לארשיל

 *



בגנה יבחרב הובג חנומ למשח וק


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-000-002.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_003.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_004.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_005.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-003.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-005-016.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_007.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_008.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_009.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_011.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_012.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_013.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-017-019.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_014.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-020-027.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_015.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_016.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_017.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_018.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-028-034.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_019.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_020.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_021.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_022.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-035.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-036-059.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_023.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_024.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_025.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_026.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_027.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_028.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_029.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_030.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_031.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_032.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_033.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_034.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-060-061.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_035.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-062-074.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_036.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_037.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_038.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_039.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_040.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_041.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_042.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-075.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_042.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-076-085.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_043.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_044.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_045.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_046.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_047.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-086-087.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_048.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-088-091.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_049.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_050.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-092-104.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_051.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_052.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_053.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_054.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_055.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_056.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_057.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-105.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-106-108.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_058.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_059.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-109-117.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_060.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_061.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_062.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_063.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-118-139.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_064.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_065.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_066.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_067.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_068.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_069.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_070.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_071.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_072.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_073.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_074.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-140-151.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_075.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_076.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_077.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_078.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_079.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_080.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-152-153.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_081.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-153-154.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_082.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-154-156.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_082.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_083.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-156-157.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_083.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-158-160.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_084.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_085.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-160-162.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_085.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_086.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-162-163.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_086.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-163-164.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_087.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-164-166.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_087.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_088.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-166-167.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_088.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-167.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-168.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_089.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-168-170.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_089.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_090.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-170-171.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_090.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-172.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_091.tif

	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039-999.pdf
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_092.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_093.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_094.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_095.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_096.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-039\99995025-039_097.tif


