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ו״תתיחבו רושע

ן ועבר ,"תשק" לש הפוצרו העובק העפוה תונש רשע המילשמ וז תרבוח
.תרוקבו ןויע ,תורפסל יולת־יתלב ירבע

, היינב לש םינש רשעל תרתוכ־תלוג ןיעכ וז תרבוח תושעל ונשקיב
ת וקומעה תולאשל הכימסהל ונרחב םג ךכ ךותבו ,ךבדנ יבג־לע ךבדנ

ם הב םידמוע ונאש םישדחה םיאנתב תיתוברתהו תימואלה ונתייווה לש
.ונידיב רבדה הלע םא ארוקה טופשי .ללככ

ן יידע ועיפוה אל םג םאש ,תוביטח יתש וז תרבוחב לילכהל ונרחב
ל יבשב דחוימב ,בתכיהל ולכי אלו ,ובתכנ אל ירה םירחא תומוקמב
, גרבנייפסולשבאלש םיעסמה־ינמוימ םיעטק—תחאה :״תשק״

ס ותימה לש ,תנוכתמ וא ,יוצימ וא ,ןיערג תניחבב םה ויתויווחו וייחש
ל ש "םילאה תולילע״מ עטק—הינשה ;תאזה ץראב חמוצה שדחה
י ארקמ־םורט ,ןומדק סותימ לש אלמ םלוע ןהב לפוקמש ,תירגוא
ל ש תוררושמה תרוכב ,3 א ר ר ת ם א לש הריש .דחאכ ינליה־םורטו

־ תווקת תא חותמל ,תעדה־ילבב ,אב ומכ ,תרבוחה חתפב ןתינה ,ונצרא
.הייחתהו־םימולעה־סותימל םימודקה־סותימ ןיב ינשה־טוח

ה דש" חינהל ,ונלשמ תוריציב וז תיגיגח תרבוחב ףתתשהל אלש ונרחב
צוי םעפה ףתשל םג ונדקש ,ןועברה לש םיקיתווה םיפתתשמל "חותפ
ה נומא ונא .תועיבקב אל וא ,ללכ "תשק״ב ופתתשה אל הכ דעש םיר
, שודיח לש םיבק המכ תופיסומו ,וז ונתערכה תא תוקידצמ תואצותה יכ
.ללכב תרבוחל ןינעו ןוויג

י דיל ,המודמכ ,ואב ,ודוחיימ בושח קלחו "תשק" לש תקהבומה ותמורת
ך כיפל .ירוקמה רצקה רופיסה םוחתב ,התע דעו ותישאר זאמ ,יוטיב
־  ס ר פ לע הזרכהב "תשק״ל ןושארה רושעה תא ןייצל ונרחב
ל ש ונומימ .(ךומסה דומעב—םיטרפ) רצקה־רופיסל־״תשק"
, רועישב ,הז םרפ 00 ן וצר לש יוליגל תודוה רשפאתנ ,תוריל 02
י לעפמ :תוברתל הרע הקיז ילעב דחא יטרפ שיאו תורבח יתש דצמ בוט
ף סוי ר״דו ;מ״עב אפמא תרבח ;מ״עב םיילארשי־םייאקירמא ריינ
.ונתדות הנותנ םהל .ןמלרימ

.הרזעה תאו—הריחבה תא תואצותה הנקדצת ןאכ ףא יכ הנומא ונא

"השק" יכרוע



דצקה רופיסל "תשק" סרפ

ה זב זרכומ ,"תשק" ןועברה לש ותעפוהל ןושאר רושע תואלמ ןויצל
ם רפה יטפוש ידי־לע רחבייש רופיסה .רצקה רופיסל "תשק" תורחת לע
.תוילארשי תוריל (םייפלא) 2,000 רועישב סרפב ורבחמ תא הכזי

, עשוהי .ב םהרבא ,רימא ןרהא ה״ה :״תשק״ יכרוע ויהי סרפה יטפוש
.זנק עשוהיו ןורבע זעוב

ח וירב םיספדומ הביתכ־תנוכמ ידומע 40 לע הלעי אלש לדוגב ,םירופיס
פ ״ע ,1968 רבמצדב 1 םוימ רחואי אל דע תורחתל חולשל שי ,לופכ
. ביבא־לת ,9 קילאיב ׳חר ,״תשק״ ,רצקה רופיסה תורחת :תבותכה
ו ילא ףרצלו ,יודב םש תמיתחבו םיקתעה העבראב רופיס לכ חולשל שי

ר בחמה לש תיתימאה ותוהז םע דחי יודבה םשה תא הרוגס הפטעמב
.ותבתכו

. 1969 ראוניב 15־ה ןמ רחואי אל םיברב הנמסרופת תורחתה תואצות
" תשק" תכרעמלו ,"תשק" לש ףרוחה־תרבוחב ספדיי הכוזה רופיסה
־ רחאל .1969 תנש ךות רחא שומיש לכ וב תושעל תוכזה הרומש היהת
.רבחמל רופיסה לע תויוכזה לכ הנרוזחת ןכמ
, םירפוס־רכש םולשת דגנכ ,םסרפל יאשר "תשק" היהי 1969 תנש ךות
.סרפב וכזי אלו וז תורחתל וחלשייש םירחא םירופיס םג

ל ש םתובידנל תודוה הרשפאתנ רצקה־רופיסל־״תשק״־סרפ תעיבק
; מ״עב אפמא תרבח ;מ״עב םיילארשי־־םייאקירמא ריינ־ילעפמ ה״ה
.ןמלרימ ףסוי ר״דו

"תשק" תכרעמ





ראב:אלון אסתר

קדום אלון
 —בחיוך ׳קרשיו מגלה
 קארית את כזקן
קניו
; הליק בפה
 —קלושים עליו

 השחור גופו על
ז המצלק

 לוחש הוא
 —קדומים בשפת
 תחתי: עברו רבים
 כבד־גרם כנעני
 ענפי, בין תרפים תלה
מזקן עברי
 עמךתי כרמו בקצה אקר
 בצלי, מכושו הניח

 בטליתו התעטף
 שיחו ושפך
 ; בשמים ןחיד לאל
 ברוח רועדים עליו
 ממלמלים והם

 קדומות: בליל־שפות
 וגא רם אביר

 ?צלי גוע
 תקוע כשחץ
 הרקום בצלב
גבו! שעל
 ןלדי־עברים עתה

 אותי מקיפים
 פרחים, כפקעות
 —הדל בצלי שוחקים
;בנעורי שמעתי שפתם

 מצלק, שחור,
 קמטים, וחרוש
 ברוח־קרב רועד
 —ולוחש שב אלון
וקדוש. פרא



םיעסמה־ינמוימ ם*עט^:גרבנ>>פ םולשבא
םיירהצ ,27.1.1914 ,ןודיצ
 תורמל .רפסמ תורוש םושרל יצפחב רוצעל לוכי יניא ,ידמל תרחואמ העשה יכ ףא
 םויה יתיאר הנה—ףונה לע יונ ףיסוהל ידכ הב ןיאש תירורפאהו זועב ךתינה םשגה
 תניפ תא ,רתויב תויתונמאה תוגרדמה תא ,רתויב םיאנה תיזה־יצע תא צ״החא
.ייח־ימיב תוארל יל ןתינ רשא רתויב תחפוטמהו תדבועמה המדאה
 ברעה תופרהל ץפחא ץופח ,רקיה יבר ,ךליבשב ןה ולא תומישר יכ םכסוהש ןויכמו
 המדאל םדאה ןיב תירבה .יתרבע וב ךרדה אוה דדועל הברמ הארמ ,ןכא .ןסרה תא
 םהיטרפל םימושר םהב םיפיעס רפסמ םה הגרדמ לכו רדג לכ .תורורב הב הבותכ
 דיתעה תורודל הווצמ האווצב !םינשב תואמ ךרואל ויתולובחתו םדאה תוריסמ
 .עבטהמ לביק רשא הלחנה תא ,השוריה תא םדאה ףיקי ןהב הגאדהו הדובעה הכורע
צונהו םיזורדה םיניוצמ ךרדה ךרוא לכל .רדהנ םיתיז עטמ אוה [תיברעב] תאפיוש
 ונתורוהל ידכ ,םירומל ונל תויהל ידכ תויוצרה תולעמה לכב (םיזורדה דוחייב) םיר
 אלא ,היוא ,ונלצא תמייק הניאש תונמא) .ונתמדא תא בוהאל תישעמה תונמאה תא
.(ינויע טבנ תניחבב
 ףדוע אצוי הכרדש הנשיה הלעתה תא חתופו ךרדה דיל תירותסמ חדוק ןקז יזורד
.ןומדק שרח השעמ רוציל המדי ונקזבו םיריאמו םיטקוש וינפ .םימה

 ,תיז םרכ אל ,בנע אל ,הנאת אל ;עגר־ןב רצונ רבד ןיא ,יברו ירומ טטקיפא יוה
.תדלומ אלו םע אל
 .שכרנ ןינק והז .שדוקה לוליח אוה הזכ ךרע .ןכרעי ףסכ אל תאפיוש לכ תודומח
.םרקיעמ םינוש םיכרע יגש ןאכ .בהזב םדה הלסי אל
:ךילהתה ירהו

.אוה םכסומ—בהזה
.העיזו םד ןומטמ ,תיחרכהו הצוחנ ,השק ,תינלבס ,טא־תדובע—שוביכה
.(דימת האנ ,םימעפל הצוחנ היוועה) ןמוזמב םד—הנגהה

 רשא םישנא תונליאה תחת ויהי ,תורוד ייח ירפ ,תופי םיתיז תושרוח ונל ויהישכ
...םיבירחמה םינודזה לכלו זאמ םיאמורל יואו .םיצעה תנגה לע םשפנ תא ורסמי
.תיזה־יצעב ליחתנ

30.1.1914 ,ישש םוי
 תוניפ ןתואמ תחא וז ןיידע .ריעב בוביסל יתאצי ינופצמ תבוח ידי תאצל ידכ ,םצעב
 הרואפת תפרוטמ תונרזפב וכותל ליטה עבטהש םוקמ ,תורכומ־יתלבו תואלפומ
.םינקחשה לש םתעפוהל קר וב םיכחמ הרואכלש םוקמו הומכ ןיאמ הרישעו הריהזמ
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 ,םירהיתמהו םילצעה ,םיפרנה ,םימטמוטמה ,םיבולעה םדאה־ינב םה אלה םינקחשה
.רמול יושע רלדוב היהש ומכ
.יחא ,יחומד־ןב ,עובצ השא־דולי

 קדוצ רבד דל ויאו ׳רוגס רעשה תא םיאצומ ונא .יאולדס רצבמ לא יתכלה הליחת
 ,תורדהנה תורבחב חמוצש ריצחה תא הריכחב תרסומ ...הלשממה יכ ןעי הזמ רתוי

 ,םילדגמה .םהיתומצעב ונשרדו םישבוכה לכ לש בידנה םמדמ וור תובר הכ םימעפש
 םיכרחל דעבמ אבחיהב קר םהב ץיצהל הלכי המצע שמשהו תואנקב ורמשנ םעפש
 תוסילצו החולמה םיה־חור לש היתוכישנמ וישכע םיכלוהו־םיררופתמ הלא ,םירצה
.םינתחו תוילילה ,רגפה־תוללוז תונטקה הלילה־תויחל רקפה ,םשגה
 לע םיעוטנ !םיבוצע םה המכ ,ההא .םיחתות ינש שי ינופצה לדגמה לש ליאה לע
 תוגונ םיבשוח םהשכ ,םיה לע ,דעל־םימליא םהיעול ,םיטיבמ םה ,םיעלותמה םהילגלג
 הלקה חורה תא םברק לא םיפאוש םה ;םימיה־רבכשמ תופיה שרפמה־תוניפס לע
 ־תופוע םהיבג לע רשא דועב ,געל לש "הח־חח" לוזליז־ךרד םהיריחנ ךותל החיטמש
.םלכא תא םילכעמו םיחיסמ םינלזלז ,םינטפטפ ףנכ
 רבעש ןורחאה היראה לש תפסותב ,שודקה יאול לש ולעפ םח ויחתותו הזה רצבמה
.ילע דמחומ—ןאכ
 (תולכס לשו) תודסחתה לש ךויח םורממ יאדו ךייחמ ,לודגה הבושתה־לעב ,לבונ
 םולשה־סרפ תא םיקינעמ ןיאש לע דאמ םמותשמ אוהו ,הלאה םירצבמה הארמל תחנמ
.ןוילעה־רעשה לש "תאילא תלוד״ל
 יאול םילבא (םישבוכו םימלוח ,םישרגנ ,םישגור שונא־ינב לש וז) תחא הניפב
 םריחו ,ףורגא םיפפונמ םיאמורה ,ףצקתמ לודגה רדנסקלא ,םחנמ םהל ןיאב דמחומו

 אלש הנובה ,םיאנבה־בר ינא 1 המ ינאו״ :רמואכ ויפתכב ךשומו בצעב ךייחמ ןקזה
."ינב ,םירחא םיבר יתיאר ירה ינא ,תואל עדי
 תויהל אופא אוה חשק־חמ ,לואש־ידש יא !םייניש קרוח ,יפורגא טישומ ינא םג !הה
ב ושחו־אצ .1914 דסחה־תנשב הזה תכלה־בכוכ ינפ־לע ךלהתהלו בל־לעב תויהל ,ידוהי

 רובעכ דלויהלו ,בל־רסח תויהל ,ידוהי תויהל אלש ןטנטק דחא טרפב יונישב היה ידש
...הנש םייתאמ
 ,קוחצל ,ךייחל ןוצר ךב שי .תוקשפנ יניש ,םיפפורתמ יפורגאו יביבס טיבמ ינא לבא
 ־םיטעמתמה םירהה־תודשא לכו ,ןינצ־רה ןיבלמ םיקחרמב .ואולמו־םלוע קשנל ,ץפקל
 דוה לש הזה ןורטאיתיפמאב םימייסמ םהש דע ,לוחכו דלילו לוגסב םיקחוש םיכלוהו
 םוקמב םיפסכומו םיבוהז ,םיידגרמזא ,םיקרקרי ,םיקורי םינג לש ,םלשמ־ןיא עפשו

 קנעה־חיטש תא ףטליו אובי םש םוקמו תיזה־יצעל םילעו רדהה־יצעל תוריפ שי םש
 וניתומשנב תתל חוכהו דסחה ול רשאו םהילגרל ערתשמה םי ותוא ךז לוחכ לש הזה
.ףוסניאה־םולח תא תונטקה
 םתא .הדותהו הכרבה םכל ,ויהת רשא ימל !קותמ םיו ,הדמח־ירה ,ךכ־לכ םיפי םינג
 קוחש ולעת ןיע־ףרהבו ,וחיבשת תורורמ־בל קוחש־תבב ,עגורו םולש ךוסנל םיעדוי
.זגרנ הפ לע
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, שי יל בל יכ לע !הבר הדות ,ינא ידוהי יכ לע !ותויכונאב קמקמתמ דש ,האלה
.תומדא־לע םויכ יתויהב הרגתא ןה לרוגבו !ראפתא
ן ילש יינרוק־אבס ,ךכ אל—תראפת ילב תוגהו ,תחצינ הנכס־םפאב םא
ל כ לוטנו ,הנפדה־ירז לע רוחנל התא ליחתמ ץורימב ךתוכזב !היהת אל היה ,ןכ םא
א ל ,רודה תויהל תולדתשה ידכ ךות ץורל אוה תמאב הפיה .הלבו ףרשב קשחו הגאד
 בגא ,הב שוחל ילב ךלש הלודגה ףנבא תא תאשל ,ןתסרכ ינמרגכ םשנתהלו עיזהל
.ץבושת וב רשא אלפנה שדקמה־תיב לע הבשחמו ךויח
ק פוא !תילכתל זובה !תילכת ול םיארוקש טובחהו בולעה לושכמה ,אופא ,האלה
ם ולח ,קותמ םולח !םולחה איה הדיחיה תילכתה !תינכת אלו רורמת אל ,רוהט ,ישפח
!גשות לב דעלו ףניה ונל דימת רשא התא ,םימוחינלו דוהל הדיחיה ונתואיצמ ,אלפנ
! ןכ־םנמא ,ןורחא קחצא ינא ינא !ךל יכישמה ז תקחצ םאה !הפי ץרא ,ונינש ייחל
י דמ ךלוהו־לדג ,דלויהלו בושל תומא םעפ דועו דלויהלו בושל תומא טעמ־דוע יכ
, םירהל לעממ אופא אנ־יטיבה .רתוי שוחנו רתוי קזח ,תוחפ יכונאו רתוי ינלבס ,םעפ
י לע םלושה ,ימומרעו גונע ,קחוש ,ריעצ שאר ותוא יארתה .הפי ץרא ,המש ,המש
ר שא הז אוה ינא .יששה וא ישימחה רודב ,דכנ וא הז אוה ןינ ?וילע םלוש ינאו

ה ז טועפ ןיקתמ הלוחכה־רופיצה־ץראב .ןוצרה־חוכ־אבצב תוגרד שש הלע־ספיט
ם א .הפי ץרא ,תאזב יחטיב .אובי ויתפש לע ןוחצנ־רישבו ,שוביכ היורקה ותפורת
!תישארבמ ליחתי זא־וא ,לשפי
ד וע לכ .הביסה אוה ךיפי > ונשפנ תוקותר תא ,הדמח־ץרא ,ךמצעל ללכ המדמ תא ןיא
.ינשקע קשחה ראשיי ,(דוע הפי תויה ילבל אופא יסנ) ייהת הפי

ה יה .ןטקה ףשכמה תא ינממ ריתסת ,הדורוו תיקובקב ,וז הנטק בע־תבו טעמ־דוע
ץ ילמא ינא .תוסירהמ ךתוא םיקי יאדווב הז ןטק .ךכ־לכ בצעתת לא ,רקי רצבמ ,םולש
, םתוא ךל ןתי םא עדוי ינניא !תצפח םיחתותב !הה .המ־תדימב םירבח ונא ירהו ,ךילע
א ל .התא האור ,ולשמ תונויער ול שי הזה ןטקה .םויה ךל םנתונ ינא יתייהש ומכ
ה בהאה תמכח לע םירוביד םייונבה ךיתולדגמב עמשת םימיה דחאב םא אלפתא
־ שיא־תאנשו גרהה עדממ רתוי ראופמ אוהו ,שדחו ירוקמ רבד הז .םייחהו תידדהה
ת א הז םתבהאו ,רקי בגשמ ,ןטקהו התא ,םולש ויה .רתוי הברה השק אוה יכ ,והערל
!םולש .ןוצר עבשתו ,ךחירפי אוהו הסחמ ול ןת .הז

26.4.1915 ,ןרכ
. החונמ לש יצחו העש .םיירהצב ערזמ־רועל ונעגהו 8.00־ב חלאצ־ךיישמ ונאצי

.ריעצ הברא תוחפ ,םיקזנ תוחפ ,היפאס־םא רועב רשאמ רתוי בוט ןאכ בצמה

28.4.1915 ,ךרב־לא
ת וזחל המורד האיצי ךורעאש ותעד לע דמע הכו ,וניפלכ בידא הכ היה ףרצתומה
א לא יתיאר אל ןפש ,ינש דצמ ,ףוחד ןינעה .ןכ תושעל יתטלחהש דע ,םש שחרתמב
ם יקזנה לע דומעל יתבוחמ ירהו ,ללכ עגפנ אל רשא ,ףרפ־לא לש יברעמה הדצ תא
.הריזג׳חלו קארע־לאל בורקב אצנ ךכיפל .בורקמ
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ברעב 8.00 ,קארע־לא
י רהו ,ןטק ףרצתומ ידעצב ,תועש 4—ןאכ דע ךרכמ .ףרצתומה להואב םינל ונא
־ יכרדל תודוה יאדו ,לבחב םיבוט םישרפו תורדהנ תוסוס .יתימא תויטא־איש הז
ת ידנולב המער תלעב תינומרע ,ידנפא־ןאפיפר לש ותסוס דוחייב .הביבסבש תפותה
.םימעפ יתש םג ,הקשנל אלש יתלוכי אל ;ךרו ןובנ טבמ ,הריהב
10.30 העש ,29.4.1915 ,קארע״לא
ה ברא .טויס תקזחב שממ אוה יתיארש המ .הרימ׳חב רוקיסמ יבא בש הזרדתע
י נב (םזג) ריעצ הברא ,םיימוי־םוי ינב םיבובז ןיעכ ,םילחז טעמכ ,םיציב ,ףפועמ

—100 ידיב שי המ םלוא ,םהב םימחלנ ונא .םימי 10־ו 6, 8 ד גנ לועפל שיא 120
ז ףרה ילב ענהו ץק ןיא ויתודותעלש ,ףוס ןיא דע ערתשמה הז הטע5
הליל תוצח ,29.4.1915 ,ךרכ
ם ירמכ ינש .רתויו רתוי בידא ףרצתומה .םיירהצה־ירחא 5.00־ב קארעמ יתרזח
, רפסה־תיב) החיש—הת .ןאכמ—ינשהו אבדיממ—דחאה ,רוקיב יל םיכרוע םינווי

ר מל ןכו ,םילייח 600 יל ונתויש ידכ החפ־רמורטל קירבמ ינא (...׳וכו ,ביצקת

.ןוסנרהא
ת עבה ,תוכרב יפוליח .םילייח תתל ברסמה ,החפ לאמ׳גמ קרבמ לבקמ ףרצתומה
.ןושיל םיבכוש ,ילש תוטיסקה תא ןיעטמ ינא .תודידי

2.5.1915 ,אבדימ
ב העש דע רידומל וניכיח ןובידב .הריהמ הכילה תועש 5—אבדימל ןובידמ
.םירהב ושפחל ץצורתהל רתויב ישעמ רבדה יל הארנ אל .אוושל םלוא
י תלחתה אבדיממ עסמ תעש קוחירב קר .דאמ דע םיטעמ םילודיג אבדימבו ןובידב
, הטיח הדש לומ ,ךרדל ברעממ םיענ ונא .באומ ץרא לש התוירופב הנושארל ןימאהל
ח פוטמו רדהנ ,רשי ולוכ ,בחורל דחא מ״קו ךרואל מ״ק 6—5 ינפ־לע ערתשמה

.הפי
ת חפשמ ,תירצונ החפשמ לצא ןאכ םיחראתמ ונא .אבדימל םיעיגמ ונא 7.00 העשב
, דאמ דע יקנו הוורמ רדח .ימוקמה לשמימה ידי־לע ונכוש ותיבב ,ןיעמג םיהרבא
.בוט יברע חבטמ
. רקובל השיגפה תא םיחוד ונא ,וניבכשמ לע תולעל וננוכתהש העשב עיגמ רידומה
.הבראה רבדב םינד ונא .דראוס רדאקלא דבע רידומה ונלצא רקיב רקובה
; ענס אנח לש ותיבב םיאצמנ רתויב םיפיה .ריעבש ספיספה־ישעמב תוזחל ונאצי
.החפשמ התוא לש רחא תיבב תואנ תובתכ תויוצמ ןכ .בטיה ורמתשנ םה
־ ץרא תפמ .תופי םינפ רבסב ונלביק ,ונל רכומה הללאטע ןהוכה ,תינוויה היסנכב
ר תוי םינומ תרשע יכ םיעבוק הייאר־ידעש רבדה תמא .והשלכ ינתבזכיא *לארשי

.סרהנ—הנממ דרששמ

־ ץרא תא תראתמה ,5־ה האמה ןמ תיטנזיב היסנכ לש םפיספ־תפצר הב התלגנ 1869־ב •
.איהה תעב הבושיי יפל לארשי
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3.5.1915 ,בודתק־לא-סוא
ת וחפ הרייעל חרזממ תואלקחה ילודיג .צ״החא 2 העשב אבדימ תא לומתא יתבזע

 וסרהנ ג3€11€ז€8־ה .ריעצ הברא בושייה יאצומב .המורד רשאמ םיעפושמ תוחפו םיפי
, תובוט םיכרדה .ירפ תאשלמ הקוחר השירחה םלוא ,םיציבה־תורורצ תדמשה םשל
י די־לע הגוהנו תוסוס יתשל המותר אשמ־תלגע ונל התרקנ אבדיממ קחרה אל

ה זה רבדכ אוה האורש הנושארה םעפה וז יכ רמוא דריישב ידנפא אנח .יסקר׳צ
ע יגה ךרדב העטש ןויכו ,קבט איבהל ידכ ,טלסל עוסנל היה רוסא הארנכ .הביבסב
 .וירחא ץורת אילפט וזיאו טעמ דוע ררועי לודג םשור הזיא ימצעל ראתמ ינא .אבדימל
ח רופ ,לוחכ םומרותב םילקתנ ונא .תורחאו ירימ גוסמ ,הריכמל לבחב תומדא הברה
ס ומרות לש דאמ םילדוגמ םילימרת .(בשעמ) םילשב םניא וילימרת םלוא ,בינמו

.ןבל יאדו ,רחא
ל חה ,תעדה לע תולעהל ןתינש רתויב רישעה ,(1<.\7סת!8) תוימומד לש לולכמ
י נא סונא ךא ,םלוכ םטקלאש ויה םייואר .רתויב םילודגב הלכו רתויב םיירורעזב
.ןובשחב ישעמ לכלכל
. ונינפ ליבקהל אב ויחאמ דחאו ונמידקה אנח .דריישב לש ותווהל 5.30־ב ונעגה
, ינש דצמ !החפשמה לכ ומע האצי ברה ירעצלו ,השא תאשל טלסל עסנ ינש חא
 חבטהו ,שבכ םיטחוש .הלאל הלא עירפנ אל ךכיפל ,םישנ ןאכ ןיא יכ ינא הצורמ
.החוראה תנכהב קוסע יגרואיג ונלש
ת א תושעל הסנמ ינא .רוקיבל אב ,ר׳חצ ינב טבש שאר ,רוחשמ־ובא זאופ ךיישה
ה עש ץקמ ץלאנ ינאו ראשנ אוה םלוא .ןשיכ יבג וילא הנפמ רמולכ ,"תמ" ימצע
ט רצנוק ,הת .בוריקב 45—40 ןב ,רתויב שפיט אל שנרב ."ץיקהל" הזה ןורמתל
ם ירופיס ידנפא אנח ונל חס ,םדרנ ךיישהש רחאלו ,תיברעב םיטילקתמ ןופומארגב

.קוחצמ םיצצופתמ ונאו םייברע
ה ריל 1000—יתנמ• ,6,000־כ םידבעמ םהו ,םנוד 10,000־כ הל שי דריישב תחפשמ
---------.(תארייהב תבר׳ח) בודנוק־לא־םוא ילעב םיחאה תשש .תיכרות
, (םילהא יבשוי) םיוודב ,המר׳גא ינב—םהיביוא .טלסל תאצויו הנעטמ תנעוט הריישה
 ,תויכרות תוריל 130—םדה־רפוכ .(םיוודב) םיעוצפ ינשו דחא גורה .ושגנתה הנשה

6  הז אלכב בשוי רבג־ובא .הטיח ג״ק 30־ו םילמג 4 ,םיבור 2 ,תוסוס 2 ,םיזע 200

.םישדח
...דועו הל׳גמ ,׳גיווקלב ,רח׳צ ינב—םהל םידידי

. ארקמה ימימ גהונב ר׳חצ־ינב ךייש לש וינפ תא דריישב ילביש לביק לומתא

.[רוקמב תירבע] "וילגר תא ץחריו"
.("השדחה תירב״ב "הנשיה תירבה" תא ורימהש) !םירצונה תוריהיל יא

4.5.1915 ,טלס־סא
. השורט המדאה !הטעמ אל העונתה .המרה ינפ־לע 11.30־ב בודגוק־לא־םואמ ונאצי

־ילודיג .לשמל הר׳גס יביבס ,אצמנ אוה ןותחתה לילגב יכ ושפנב תומדל יושע ךלה
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ו ליפא ,אילפהל דע הלוע ןיעה הגישמש המ םלוא ,ךרדה ילושב דאמ םיטעמ ףרוח
, רתוי ךר ,קורי ן)גב םיטלוב ,ןושארה םזגה םלכאש תומוקמה לע םירומה םימתכה

ת רכינ וז היצרופורפסידו ,ץיקה תוכזב המוצע הדימב רוגיפה תא םיקיבדמ רבבו
.ימע רשא םייצ תפקשמו ןיעה גישת רשא לכב

. םילגלג תובקעב ונחבה ןכל־םדוק הברה רבכ .רמוח־ןיעל ונעגה טלס אובל םייתעש
. דאמ ןיינעמו ,(תיב 50 תוחפל) דאמ לודג רפכה ".הילמורמ םירגהמ לש יכרות רפכ
, שמשב תושבוימ םינבל םייושע םה .םיחונו םיקצומ ,תונרקס םיררועמ םיניינבה
. םינבל תונוליו םהילעו םיגגוזמ םהיתונולח .(קשמד גהנמכ) השובכ המדא ,תורוק
ם ירזוא םירבגה .םינשושב םיקחשמ םידליה ,ןזואה לע דרו םיאשונ תרוחשתה־ינב
ם יחרפ תוחימצמ תוניג םיתבה ביבס .םשארב ףינצו קוריו םודא םייצלח־רוזא
 .והארמ יפל טעמכ יפוריא ,דאמ דע ךרה ףונה םע הפי בלתשמ לכה ;תופצפצ ,תוקריו
ד ורו ןנוג רשא (110303) תוינתשפ יתפטק ;ביבא שממ הז ירהו הליפא היחמצה

.דמחנו ןנער

ה רוטעה ,המקה לש אלפנה חוחינה תא ,יתואיר אולמב ,טלסב ,יתמשנ דציכ ,יוה
ל כ ירחא ,בלה תא הביחרמ ,ןיעה תא תפטלמ איה המ־דע .הקוריה התרתוכב
.שממ לש קרי והז .ונעגה הנה ףוס־ףוס .וללה םיבעותמה תוירבדמה

א וה ,םאקמייקה לצא רקבל רס ינא .תינוריעה הקרזמה לעמ קוידב אשנתמ םוקמה
; שוב דע ןיתמהל יל חינהל אוה הצור יכ המודו ,הראדיא־סל׳גמ בשומב בשוי

. קיתו עדומ ,םרכ־לוט לש רבעשל־םאקמייקה והז :ילרטאית הנפמ .סנכנו זגור ינא
ר סוח לע שנרבה ינזאב לבוק •",המכחמ־לא סיאר ,םהמ דהא .הבראה לע םיחס ונא
.8.00־ב רחמ ,רויסל תאצל םיטילחמ .(ינש דצמ ,ןוכנ רבדה) ולש ץרמה
ח יטבמ ;וטקננש םיעצמאה תולד לע םילבוקה ,םימרכה ילעבמ ינרקבל םירס ברעב
.רחמ רבדה תא רידסהל

:םיקרבמ ינש
—:ךרכמ

זאה היסולכואל (ןוזמב) הרומת הרשוא םלוא ,הרשוא אל—םילייחה 600 תקסעה
.רבדה תא ןגראל ינממ םישקבמו ,טלס תא םג תאזה תוכזב םילילכמ .תיחר

—:םילשורימו
י כו ,ןדריל ךומס ,ןאוודע־לא־רוח׳גואב אוה הבראה דקומ יכ ינעידומ ףרצתומה
.םש םהב םחליהל טלס לש םאקמייקה לע

. הנשמ־ינגסו םילייח 84 םוקמל וחלש טלס לש הימאקמייקהו אבדימ לש היירידומה
.הנעא םרטב ,ןאכ שחרתמ המ הליחת הארנ

.זיד־תיב־בא •• .זא לש תיפוריאה היכרותב •
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"םילאה תולילע" ךותמ עטק

, ןיר יבצ ׳פורפ ידיב תושרופמו תובתכושמ ,תוקתעותמ תירגוא תוריש לכ
ר קחל הרבחה תאצוה .הינבליסנפ תללכממ .א .מ ,ןיר הרפש תופתתשהב
.לארשיב ארקמה

, ונימי לש הירוס ןופצב ,30־ה תונש ףס לע ,תירגוא יבתכ ולגתה זאמ
. ץראה תוינומדק רחושו ארקמ בבוח לכ לש ונוימד תא םה םיביהלמ
 ,ארקמה בתכנ הב ןענכ־תפש התוא לש בינב תובותכ תירגוא תוריש
ם יחוורה תולשמו םייומיד ,ןושל־יפוריצ םתוא ,יריש הנבמ ותוא ןהב שיו
ם דוק םינש־תואמ םרוקמ וללה םיבתכה יכ רוכזל שיו—ך״נתה ירפסב
.ארקמה יעטקבש קיתעל םיסחימש דעומה
 יוצמ אוהו ,ותומלשב יתירגואה סופאה תא ושיגהו םירקוחה וזרדזה
א רוקה םלוא .דועו תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנאב תורודהמ המכו המכב
י בתכ") הז םינדעמ־ןחלושמ םירוריפל אלא הכ דע הכז אל ירבעה

ל וכיבכ וללה םג .(1952 ,וטוסקל ״תנע הלאה״ ,1936 גרבזניגל ״תירגוא
ל ש םירידהמה וליאו ,"תירבע" ןושלל "תירגוא" ןושל תא ומגרית
 דחא בינמ םגרתל ןיא םתסריגל יכ ,וכלה וז ךרדב אל "םילאה תולילע"
 חרכהב דילומ הזכ "םוגרת״ל ןויסנ לכו ,תחא ןושל םוחתב והנשמל

.ספסוחמ (הזארפאראפ) ןגשרפ
ם ירכזנה ףא םהמ—םדא־ינבבו םילאב תורפסמה ,תירגוא תוריש
ה יבשות לש םנוימדב וא ,תאזה ץראב םהיללעמ לע תורפסמו—ארקמב
א ובמ ףוריצב ,האלמ הרודהמב ירבעה ארוקל התע ושגוה ,םיינומדקה
ה אירקל חונה ביתכב קרו םנושלכ םיבותכ איבמה—"ביתכש" ,ףיקמ

ת א הצממה ,דומע 51 ןב יזעול חפסנ ללוכ ,יעדמ שוריפו—ונימי־ןבל
.ולוכ שוריפב םירוזפה םישודיחה
: תירגוא יזנגב הכ דע ואצמנש תולודגה תורישה שמח תא ףיקמ רפסה
ה שעמ ,באו לכנ תולולכ ,םימיענה םילאה תדלוה ,תנעו לעב תולילע
ם ע ,תרכ השעממ לודג אל עטק םיאיבמ ונא הזב .תהקא רופיסו ,תרכ
.םירידהמה לש םהישוריפ ךותמ םיטוקיל
ם ישיגמ ןהמ ריעזמ־טעמ רשא ,וללה תורישה הנרשעת יכ הווקנ הבה
ו ניפב רשא תירבעה תא ,"תשק" לש רושעה־תרבוח יפד לע הזב ונא
 תיתוברתה ונתעדות לע הנלצאת ףא ,ונתרישל רשא םייומידה תאו
.ץראה לש ןומדקה הרבע דוהמ והשמ הללכב
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. הרוש תואמ־שלשמ הלעמל הב שיו ,התחתופה ׳תרכל׳ תב׳ותכה יפל תארקנ הלילעה
ב ורב .ותשטנש ותשא לעו ותיב ינב ןדבא לע ןנוקמה ,תרכ לע רופיסב איה תחתופ
, תרכל לא תבושת יפל .הכבי המ לע ולאשו לא וילא הלגנ ומולחבו םדרנ ויכב
, םדא ךלמ לבפ תב ירח ,ותשא תבשה :וצפח רקיע תא וינפל תרכ הנית יכ רורב
ך א ,השאה תא וילא בישי דציכ ול הרומ לא .ואסיכל שרויו ערז המע םיקי ןעמל
ם ש חבוזו תוגגל הלוע תרכ .החנמו חבזב לעב ינפ רפכל וילע וכרד חלצת ןעמל
ה נוח אוה .לבפ ריע ,םדא לע רוצל אצויו ומע רשא םעל הדיצ ןיכמ אוה .לא ירבדכ
 ףסכ הלאל שידקי ,הינפ החלצהה ול ריאת םא ,יכ ןודיצו רוצ תלאל רדונו ןודיצב
.וילעמ הלעי ןעמל םימוליש לבפ ול עיצמ םדאל ואובב .ירח לקשממ המכ־יפ בהזו
ר בדב לבפ ןיבל תרכ יכאלמ ןיב חיש־וד להנתמ יכ הארנ שקיההו תוליבקמה יפל
ו בל־תניגמל ,תרכ הנחמ לא הליבוהלו ותב תא בישהל תואינ לבפ .רוצמה תרסה
.היבהואו היעדוימ לכ ןובאדלו

י כ לאב ריצפמ לעב .דאפד לא ןפטלו וישילשו לעב םהבו ,םילא התשמ ךרענ רחא
ק ני םינבה ןוטק .תונבו םינב ותיב לא םינכה רשא השאה ול דלתו תרכ תא ךרבי

.דעונ הכולמל יכ תואל ,הלא ידש
, וחור םר תרכ .םינבה תדלוהו לא לש ותכרב תומשגתה תוראותמ ןכמ־רחאל יכ הארנ

, וילע ואב רשא תורצה לכ ןאכמו ,הרשאל רדנ רשא וירדנ תא םליש אל יכ הארנ ךא
.הלאל הירדנ האלימ אלו הרובידב הדמע אל ירח ףא יכ הארנו .תואבב רפוסמכ
־ רבח ינקזל הרכו םילאל חבז ךורעל ותשא לא ארקיו ,הארנה יפכ ,שנאייו הלח תרכ
ם תנימזה יכ םהל החסו היחרוא תא תדבכמ איה .תוארוהה רחא תאלממ ירח .ותיירק
.יווד־שרע לע ,הארנה יפכ ,בכושה תרכ תא וכבי ןעמל
ר הרהמו ךכב ואצומ אחלא ונב .ושפנל בזענו יווד־שרע לע לטומ תרכ יכ רפוסמ רחא
ה לא וירוהריה תא ? םילאה רצנ ךלמה ,ויבא לע תוומה אוביש רשפא םולכ ושפנב
ת טימ לא תזפחנ איהו ,תנמתש ותוחא תא קיעזהל וחלוש תרכו ,ויבאל חס אוה

.היבא
ע בטה תופתתשהו תרכ תלחמ ללגב ץראה לע האב ןאכ רפוסמ הילע רשא תרוצבה
.ץראה לע רטמ ריטמיש לעבב םיעיגפמ םיחכנה .ונוסאב
ה כורא הלעי יכ וב םיעיגפמו—ויאצאצ לע הנמנ תרכ רשא—ןפטל לא םינופ םיחכנה
ת ולעל םהל הרומו הלאל ארוק ןפטל .שלא ילא ,תרגנו רגנ תועצמאב הלוחל
.סכט תכירע םשל הארנכ ,ןינבה "ימכש״ל
ן יא ךא ,תרכמ ילחה תא שרגי רשא בדנתמ שקבמו םילאל ארוק לא יכ הארנ רחא
א רוב לא .םילא בשומל לא ארוק ,םימעפ עבש ותשקב לע רזחש רחאל .ול הנענ שיא
־ חבז ךרוע ,םילחמ זלה .תרכ תלחמ תא הריבעמ וזו ,ילוחה תקיתעמ ,תקתעש תא
ד ריי יכ עבותו ויבא תלחמב רהרהמ ,וינב ריעצ ,ביצי .ותוכלמ־םכ לא בשו ,הדות
ן יד־תוויע לשב וילע האב ויבא תלחמ יכ ונעטב ,ויתחת ךולמל ול חיניו הכולמה־סכמ
ו השרגמו תצרמנ הללק וללקמ ,באה זגור הלא םירבד עמשל .(!םולשבא תשרפ ׳שה)
.וינפ לעמ
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ביתכש קיתעת
/:לא והיבא רוש ןעיולא.הבא.ר׳ת.[נעיו] .59
/,תרכ ,יכבב תבאדתרכ.כבב.ת[בא]ד .60
םלע ןמענ ,עמדבמל׳ע.נמענ.עמדב .61
/!םדאתתו ץחרתת/.לאמדאתו.צחת[ר]ת.לא .62
תמא ,ךדי ץחרתמא.כד[י].צחר .63
/!םכש דע ךיתועבצאמכ׳ת דע [כתע]בצא .64
/(להוא)!תמח לצב בורע[תמ׳ח ל׳טב] ברע .65
/,ךידיב רמא חק[כדיבר]מאחק .66
/!ןימי ומב חבז רמאנמי.[מב חב]ד.רמא .67
/(םיתשב הלט) !םיתאלכב האללמ[נתאל]כ.אלל .68
/,לזנ וז קמחל הלכלזנד [מכח]ל.תלכ .69
רופצ ירתס חקרצע [ררןסמ.חק .70
(ףסכ עיבגב) שתח לוגב קצ/.חבז׳תתח.ל[גב ק]צ.חבד .71
/.תפנ ץורח לוגב/,ןייתבנ צר[׳ח] לגב גי .72
/,לדגמ רהצל הלעלד[גמ].ר׳טל.לע .73
בכר/,לדגמ רהצל הלעובכר.לד[גמ].ר׳טל.לעו .74
ךידי האש/,המוח םימכשכדי.אש.[ת]מח.ממכ׳ת .75
רושל חבז/,םימשר׳תל.חבד.ממש .76
לעב תרש/,לא ךיבאלעב.דרש.לא.כבא .77
ןגד ןב/,ךחבזבנגד.נב.כחבדב .78
דוריו/! ךדוצמבדריו.כדצמב .79
(ךורע) בוזע/,תוגגמ ,תרכבדע.תגגל.תרכ .80
/,הירקל לכאתירקל.לכא .81
/!רבח תיבל הטחרב׳ח.תבל.תטח .82
/,ישימח וז םחל הפאישמ׳חד.מחל.פאי .83
/.חרי ישש ןדעממ׳חרי.׳תד׳ת.ד׳עמ .84
/,אוציו ,בגנ ןדעאציו.בגנ.נדע .85
/.בגנ אבצ אבצבגנ.אבצ.אבצ .86
/ (אנ) עמ ןדע אוציועמ.נדע.אציו .87
/:דאמ לוא ךאבצדאמ.לא.כאבצ .88
/,הבבר תואמ שלשתבר.תאמ.׳תל׳ת .89
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!ריתעת
רפס.לבד.׳תפ׳ח
גה.לבד.ננ׳ת
׳ד׳ד׳ח.מפלאל.כלה
רימכ.תברלו
כלה.נ׳ת.נ׳ת.ר׳תא
מהלכ.׳תל׳ת.ר׳תא

רגם.התב.דחי
רכש.תנמלא
משרע.לבז.רכשת
לזמ.רוע.אשי

׳חרת.אציו.לזמי
נ׳תל.רעבי.׳תדח

רכנ.מל.הת׳תא

יבראכ.התדדמ

דש.נכשת

רבדמ.תאפ.נסח.מכ. 105
מי.עבר.׳תל׳ת.נ׳תו.מי.כל

משפש.כמ.מי.׳תד׳ת.שמ׳ח
מדאל.י׳עמתו.עבשב

תרר׳ת.מדא.לו.! תבר

ברש.מרע.ננ.רגו
מדשב.תעס.מרדפ
תשפח.תנרגב.הבטח
רקבב.תבאש.כ[פ]נב.תעס

נ׳תו.מי.מד.תאלממ. 114
שמ! ׳ח.מי.עבר.׳תל׳ת .115

לעשת.לא.כ׳טח.מי.׳תד׳ת

כדי.נבא.התרק
משפש.נהו.תפדשמ
לבפ.נשי.לו.עבשב

הרבא.תגא׳ת.רקל.כלמ

ביתכש
 /,רופס ילב וז םישפח
 /.הגה ילב וז םינתש
 /,זזה םיפלאל ךולה

 /.רימכ תוברלו
 /,ךולה םינש םינש ורשא

 /.םלכ השלש ורשא

 /,רגס והתיב דיחי
 רוכש הנמלא
 ומשרע לבום/,רכשית

 לזמ רויע/,אשי

 (ןתח) חרת אצייו/,לזמי

 ינשל (ריבעי) רעבי/,שדח

 ,ירכנ ומל/,והתשא

 הבראכ/, (ותדידי) והתדדימ

 /.הדש ןוכשי
 /.רבדמ תואפ ליסח ומכ

 /,םוי יעיבר ,ישילש/,ינשו םוי ךל

 (שמש םע) םושמש הכ המ/.םוי ישש ,ישימח
 םדאל אצמתו/,יעיבשב

 ,(!?]הריעז) הררש םדאלו/הבר

ונרש/,םירע ונרוגו

 םידשב תועם/,(םיזרפ) םירדפ
 /.תושפוח תונרגב/,היבטוח

 רוקמב/,תובאוש ךפמב תועס

 /,ינסר םוי !םוד/.תואלממ

 ישימח/,םוי יעיבר ,ישילש
 לעת (ול) לא ךיצח/.םוי ישש

 וידי ינבא/,התרק

 םושמש הנהו/.תופדושמ
 לבפ ןשיי אלו/,יעיבשב

/,והריבא תגאש ירקל/,ךלמ
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קיתעת
הרמח.תקהנ.לקל
ת׳עז.׳תרח.פלא.תעגל
כאליו.רפצ.בלכ
תרכ.מע.כל.מכאלמ
.הגוסמ

ביתכש
/ ,והרומת תקהנ לוקל
ם עז/.שירח ףולא תיעגל
( חלשיו) ךאליו/.םיריפצ־בלכ
תרכ (לא) םע וכל :םיכאלמ

(הנחמה) הנוסמ

םישוריפ יטוקיל
59 הרוש
׳ שהו ,תוהלאה למס שמשמ דושהש ,ןוילעה לאה ,לאל יאוול־םש ,לאה־רוש=לא ר׳ת
י אוולה־םש ,׳ןיאלא׳ ףא .(28 בי א״מ) ׳בהזה ילגע׳ ןכו (בל ׳טש) לגעה השעמ
, קזח תארוה לע ףסונב ,רוש תארוה ףא ונממ תעמתשמש רבתסמ ,לעבל לבוקמה
.רוש אלא ריבא ןיאש ,בקעי יהלא ,׳בקעי ריבא׳ םג המד לא רושלו

60 הרוש
.׳תבאד' םילשהל שי אמש ךא .תוכבל ,יכבב תרכ ךל יד ,ךיד ק״י—ד
62 הרוש
ה ציחר וזו ,ויתועבצא ,ותמא ,ודי :דוחל וידימ קלח לכ תציחרל הנווכה יכ הארנ
.תיסכס
.ץחר ןמ לעתפא - צחתרת
ף קתשמכ ,םדקה־תוצרא לכב ברקל םתאצ םרט םודא םיעבטצמ ויה םירוביגה—מדאתו

׳ םיעלתמ ליח ישנא ,םדאמ והירובג ןגמ׳ :׳שהו .םיקיתעה םירויצבו ןתורפסב
, הרוצהו .דוד ךכו וישע ןכו > (10 ה ש״הש) ׳םודאו חצ ידוד׳ > (4 ב ׳חנ) (םימדאמ =)
.תיברעבכ ,׳ה תמודיק אלל תירגוא בינב עיפומה ,לעפת (ה) וא לעיפ יוויצ
65 הררש
.לצב=ל׳טב
חב תבתכנ וז ןפש ,׳המוח׳ תאירק ןאכ ןכתית אלו שרושמ ,להוא=תמ׳ח
.תינורג
66 הררש
.רמא ןב רוחשפ םשה ןכו ,(21 טמ ׳רב) ,רפש ירמא׳ ׳שהו .ידג=רמא
68 הררש
.לועפה תסחיב ןאכו ,הלט ,ידג=אלל
ץ חנה ׳נ ףוריצב ןאכו .׳םיאלכ׳ ׳שהו ,םינש=אלכ ןמ ,םידי יתשב ,םיתשב = מנתאלכ
.(םניח וא םושלש מ״ע) פ״הת ׳טו

69 הררש
ם חל ןכש ,םילזונ ןושלמ ןאכ לזנ יכ רבתסמ הז ןיא .םותס ףוריצ—לזנד כמחל תלכ
ילוא—׳תלכר .ללז—לוזל לזנ בורק אמשו .לזונ הקשמ אלו קצומ ןוזמ דימת ועמשמ
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 רפע שילשב לכו׳ :לעופה ןכו ,ילכ םשה ףא ןאכמו ,דדמ=לוכ ןמ ,םהלה תנמ ,הנמ
 איה קוספה תנווכו ,ףסא ,ללכ שרושמ אוה ׳תלכ׳ יכ רשפא ןכ .(12 מ ׳שי) ׳ץראה
.הבר הדיצ ול ןיכיש תרכל הארוה הארנכ
70 הרוש
,דום = ׳שהו ,ןברקה־רופיצ יקלח לש רחבמ וא םייברק ילוא—ררסמ
.ררס ןמ לעפתא אוהש ,׳רתס׳ ףא ילוא ונממש
 . ׳שהו .(דועו 8 ד ׳קיו) ׳תאטחה רפ׳ המד ׳חבד רצע׳ ףוריצלו ,רופיצ=רצע
.עיבג ,לוג=לג
.בהז ,ץורח ,׳צר׳ח׳ל ליבקמב ,ףסכ ,שתח—׳תתח
72 הרוש
 :׳שה ,סכטב (תפונ =) שבדה שמיש וב ילמסה דיקפתל .פ=ב יפוליחב ,תפונ = תבנ
.(15 ד ׳שי) ׳לכאי שבדו האמח׳

73 הרוש
 םיירהצ •הביתה רהוצ ׳שהו .שאר ,רהוצ = ר׳ט • לע=ל :שאר לע ,רהוצ לע=ר׳טל
.ב״ויכו

75 הרוש
 ׳םע־םירידא׳ ומכ ,יובירה ׳טב תוכימס .המוח ימכש ,המוח םימכש=תמת ממכ׳ת
.׳דכו ,(21 בכ ׳שמ) ׳תמא םירמא׳ • (13 ה ׳סוש)
77 הרוש
 :׳שחו ,דרי ןמ לעפש ט״יו .ילוק ׳דב ילוק־יא ׳ת יפוליחב ,׳תרש' ילוא—דרש
, (10 אל ׳טש) ׳דרש ידגב׳ ןושלמ דרש ילואו .(40 אנ ׳רי) ׳חובטל םירככ םדירוא׳

, רמולכ .(1 טל ׳טש ׳שדקב שמשל דרשה ידגב׳ ןכו .׳תרשה ידגב׳ םגרותמ םיעבשבש
.לעב תא שמיש וא ,לעבל חבז ׳דרוה׳

79 הרוש
 יבא םוקי׳ ׳שהו הרוצתה=׳מ תמודיקב ותדיצ =דיצ = דוצמ .ךדוצמב=כדצמב
ן אכש ,(12 בי 'שמ) ׳םיער דוצמ עשר דמח׳ :ותרוצבו ,(31 זכ ׳רב) ׳ונב דיצמ לכאיו
.רוקמה ד״ע יוויצ הארנכ—דריו ,הזיב ,ללש=דוצמ
80 הרוש
! ןויצמ = (20 טנ ׳שי) ׳לאוג ןויצל אבו׳ :ומכ .מ=ל ןויוושב .תוגגהמ,תוגגמ=תגגל
•  (12 גכ ב״מ) ׳גגה לע רשא תוחבזמה׳ :׳שה ,תוגגה לע ןחלופל רשאו .ב״ויכו
.דועו ,(5 א ׳םצ) ׳תוגגה לע םיוחתשמה׳

.(5 גכ ׳מש) ׳ומע בוזעת בוזע׳ ךרד־לע ,ךרע ,בזע=בדע
81 הרוש
.האבה הרושבש (תרכ תריב) רבח תיבל ליבקמב ,הירקל לכוא=תירקל לכא
82 הרוש
 ח ׳םוש) ׳יניקה רבח׳ :םייארקמה תומשה ׳שהו .תרכ תירק ,רבח תיב = רב׳ח תבל

= רבח יכ רבתסמ — עמשמל רשאו .(18 ו ׳טש) שיאה ןורבחו ריעה ןורבח ! (24
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ם י תוליגמב ׳דחיה רבח׳ :ינש תיב תועבטמ יבג לע ׳םידוהיה רבח׳ ׳שהו ,להק
ר בח תיב ףוריצ תא ריהבמה 611111163״ ךכו ,האובת םסא=רבח מ״יו .׳דכו ,חלמה
.(9 אב ׳שמ) ׳רבח תיבו םינודמ תשאמ גג תנפ לע תבשל בוט׳ :קוספב
83 הרוש
ה אבה הרושבש דועב ,׳ת׳ת = שש ןכש ,רדוס רפסמ .ישימחל ,ישימח לש—שמ׳חד
, רמולכ .ןאכל םג ךשמנ האבה הרושבש םיחרי = ׳מ׳חרי׳ו רדוס אוהש ׳תד׳ת רמאנ
.בר ןמזל ,יששה ףאו ישימחה שדוחה דע קיפסיש םהל הפאי

84 הרוש
ן אכמ אמשו .ןוז= 3-^ :םחל= י•*״ ןכש ןוזמ ועמשמש הארנ—ד׳עמ
ה ייטס ןאכ שיש ףא ,דועו (34 אנ ׳רי) ׳ינדעמ ושרכ אלמ׳ ; (20 טמ ׳רב) ׳ךלמ ינדעמ׳

ת ויוצמ ולאכ תויטס ךא .ארקמה ןושלב ,ז ליגרב = ל ןפש ,יטנו׳פה חולה יקוחמ
• תמועל ׳תד׳ת ןוגכ ,םשו הפ

א ובי ןכ .השש=׳תד׳ת תאירק ףא תרשפאמ ׳מ׳חרי׳ב תיפוסה ׳מ.ד ךא .ישש=׳תד׳ת
.םעטה ׳מ ונינפל ןכ םא אלא ,מ׳חרי ינפל אלו ,׳חרי ,דיחי ינפל רדוס רפסמ
85 הרוש
אבצל ליבקמב ,דודג רמולכ ,הלודג הרובחל תיברעה ם״ע מ״י—תע
ה ז אוה לעופ יכ מ״יו .בגנה רושימ=בגנ תע יכ םג רבתסמ ךא .האבה הרושבש
ב ויא) ׳המיכ תונדעמ׳ :׳שה ,הנושארה החנהה הנוכנ םאו .קעזה ,עמש ועמשמו
.׳םיימשה אבצ׳ ד״ע ,המיכ תואבצ ילוא םהש ,(31 חל
, םורדה ,בגנה רושימ=בגנ תע ילואו .יראמב 1-16^-113 ם״ע הדיצ קפס ,דיצ מ״י—בגנ
.ףוריצה םותס—הכ םאו הכ םא ךא .(87 רש) עמ תע הטמל ׳רו
ן ותנו׳ ומכ ,יוטנה לעופה תחת םיתעל שמשמה טלחומ רוקמ ןאכש רבתסמ—אציו

.תיאווש ׳א םג תנייצמ הקורח ׳א יכ ס״יו .(3 ב ׳םא) ׳ןהיקורמת
86 הרוש
ל ע ךמסנ ןושארהש רבתסמ .ןינקה־תסחיב ינשהו םשה־תסחיב ןושארה—אבצ אבצ
׳ יבכר בר׳ וליבקמ תמועל ,(23 טי ב״מ) ׳יבכר בכר׳ תמגוד ,הגלפהה ד״ע ,ינשה
.(ב״ע אל ׳ברב) ׳תואבצ יאבצ׳ :אוה שממ ונפוריצכ ףוריצו .(24 זל ׳שי)
87 הרוש
ם ינהוכה ןמ ,יעמ ׳שהו .(?)יטרפ םש=׳עמ׳ו ,עמ (85 ׳וש ׳ר) ידודג מ״י—עמ תע
ת ע ךכו ,(19 חמ ׳שי) לוח ריגרג ,העמ ומכ עמ ס״יו .(36 בי ׳חנ) ארזע ימיב
.אג־קעזה=עמ תע אמש ,(85 ׳וש ׳יע) קעזה^תע םאו .לוח תברע=עמ
88 הרוש
.טלוא־אירב •ישהו .קזה ,לוא=לא
.דאמ־דאמ ,׳םירואמ׳ ,דאמ לש הגלפה יוביר ילוא—דאמ
89 הרוש
.ארקמה ןושלב 6 ךפוה ךורא 3 .יובירה לע הרומ החותפה ׳אה ,תואמ =■ תאמ
׳שהו ,רפסמה שומישל רשאב םש־תונושל ךרדכ הדיחיה תרוצ וזש רבתסמ—תבר
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׳ שהו ,תואוביר ,תובבר־תבר ,יובירה תרוצ םג ןכתית ךא .(60 דכ ׳רב) ׳הבבר יפלא׳
.(71 ז ׳חנ) ׳תובבר׳

90 תרוש
ש פח ידגב׳ו ,אבצ־ישנא גוס ,ןירוח־ינב ,(ימינפ יובירב) םישפח הארנכ—׳תפ׳ה
.אבצ ידמ םהש רבתסמ (20 זכ ׳חי) ׳הבכרל
ו ז הלמ .הרוצתה ׳מ ילב ,רפסמ וא רפס ילב וא ,רופס ילב (רשא = ) וז = רפס לבד

י לואו .(17 ג ׳שי) ןיצק=שבוח לא הרבחל שי אמשו .׳תב׳ח ביתכב ףא העיפומ
.שרוש ותוא לש םיגיינש ינש םה ׳תב׳חו שבה

91 הרוש
ם ע׳ לא םרבחל שיש רבתסמו .(?)םימחול גוס ,ימינפ יובירב ,םינוש ,םיננוש=ננ׳ת

, םיעשר לאו םיערמ לא םש םיליבקמה ,(21 דכ ׳שמ) ׳ברעתת לא םינוש
.תיאבצ הדוגא ירבח=3וו׳;183030! ךכו .סמח ישנא ,רמולכ
.רובד ,רמא ,בינ ,גגה ךכו ,אטב ,הגה ׳שהו ,׳רפס׳ל הליבקמ—גה

—91 תורוש 93
.ןוזיאה ׳כ + (האירק תילמ)לה וא ,רוקמ ,ךולה=בלה
ו תואמ ילואו .םינוש תולייח יגוסל םיחנומ םה וללה יכ הארנ—רימכ—׳ד׳ד׳ח

ד ״ע םירמכ תוארל רשפא ילוא ׳רימכ׳בו .היוול־ינב ,םיתרשמ = 6יל>- שרוש
ם יכלוהה דופיאה יאשונ ןוגכ ,אבצה ינהוכ ,םירמכ ילוא םהו ,ליטק לקשמב הנטקהה
ב שיל השק ךא ,הרוי ומכ ,רי מכ=רימכ ;זיזח״׳ד׳ד׳ח מ״יו .ברקל םיאצויה םע

.ןאכ םניינע

94 חריש
.ודעצ ,ורשא^ר׳תא

—96 תורוש 97
־ תמחלמב גוהנכ ,סויגה ןמ רוטפ היהי אל שיא ,רמולכ ,׳וגו תנמלא------דחי
: ׳שהו .׳וכו הנמלא ,רויע םג ,הלוח םג ,ללכ־אצוי אלל ,לכה םיבייח הב הוצמ
י לואו .(ז ח הטוס) ׳התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח ולפא ,ןיאצוי לכה הוצמ־תמחלמב׳

.דחא־דחי ילואו .(26 ו ׳רי) ׳דיחי לבא׳ :׳שהו ,דיחי ןב ,דיחי־דחי

—97 תורוש 98
.רכשית רוכש הנמלא וליפא—רכשת רכש
: םירבאה הכנ לא רמאיו׳ :׳שהו ,ושרע אשי הלוחה .םומ־לעב ,הלוח ,לבוס=לבז

ל ועפב אשי ארקנ םאו .םעטה ׳מע-שרע-משרע .(24 ה סקול) ׳ךשרע תא אשו םוק
ה לוחה אשניי ,רמולכ ,פ״הת ׳מ ׳טשרע׳ב ׳מב תוארל לכונ ,(חקרי ,ןתוי ומכ)

.שרעב

99 תרוש
ף וריצה ןמ ףא ףקתשמ ךכ אמשו .תיברעבכ ,תחא ןיעב אמוס א״יו ,םייניע־ןיא=רוע
ן יע םותם=רויעו תחא לגר הכנ אוה חסיפ ןכש ,(דועו 8 ה ב״ש) ׳הספו רוע׳

.תחא
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100—99 תוררש
־ ןושלב לזמ ןמ ילואו .קפסו ,שפש־שמש ומכ ,מ־פ יפוליחב לזפי לזפ מ״י—לזמי לזמ
, תיברעבכ דרי־לזנ ןמ ילואו .קוחדו ,בוט רשבל תוחפל לכוי רויעה ,רמולכ ,םימכח
.(?)המחלמל דרי ,רמולכ ,ר״נמל יפוליחב
ש יא חקי יכ׳ :הרותה ירבדל דוגינב ,תאצל וילע ףא השא ול רהמש ימ ,ןתח=׳חרת
.(5 דכ ׳בד) ׳וגו ׳אבצב אצי אל ,השדח השא

101 הרומ
י לואו .רומח ןמ רמח ומכ ,ריעב ןמ ינמש לעופ ,גהנה=רעב ןמ ,ריבעי=רעבי
.רחאל ותשא ריבעי ,רמולכ ,לוכישב ,רבע=רעב
.(14 ב ׳םא) ׳ינש םישנה תיבל׳ :׳שהו ,רחאל ,ינשל=נ׳תל

103 הרומ
.והתשאל ליבקמב ,וידוד־תשא ,ותדידי = התדדמ

104 הררש
.(ב״ויכו 3 גל ,בד) ׳ךילגרל וכת םהו' ׳שהו ,ןוכשי = בכשת

105 הררש
ל שמל ׳שה נ = ל יפוליחלו .הברא-׳יברא׳ל ליבקמב ,ר״נמל יפוליחב ,ליסח=נםח
.ב״ויכו (15 אכ ׳שי) השוטל = השוטנ !דועו 30 ג ׳חנ) הכשל=הכשנ
.יובירה לע הרומ החותפה ׳אה .תואיפ־תאפ

106 הרומ
ם ה וז הרושב םירפסמה ףאש הרומ האבה הרושבש ישש = ׳תד׳ת רדוסה רפסמה
ו ט בויא) ׳?דלות םדא ןושארה׳ ׳שה—ע״השל רדוסה רפסמה תמדקה לעו .םירדוס

.ב״ויכו (15

107 הררש
.ןוזיאה ׳כ + המ ילואו ,האירק תילמ = כמ
. שמשה חורזב ,שמש םע ,שמשב :רמולכ ,פ״הת ׳מ וא םעטה ׳מ + שמש = טשפש
ם ע :העמשמו ,םושלש לקשמ לע איה םושמש ירה ,פ״הת ׳מ איה תמויסה םנמא םאו

.המחה ץנה

109—108 תרררש
.עיגת ,אצמת = י׳עמת
ם דא .(16 ג ׳הי) ׳ריעה־םדא׳ םג ׳שהו ,םדוא וז ירה טשפה יפל .םודא ק״י = מדא
ה ארנו .תירצמב ךכו ,הנטק = תרר׳ת יכ הארנ תדוגנתה יפל—תרר׳ת םדא—תבר
׳ שהו ,ריעזה הזכרמ ,הניערג תמועל ,הברה ,הלודגה ריעה ,ריעה הנבמל הנווכה יכ

-------3611 ?©/ןזט —הבר ןודיצ = (3 ׳וש ,ג עסמ בירחנס) 1<3181ט11ז1 ז31
, תפדרנ םא יכ תידוגינ תלובקתה ןיא יכ ם״יו .(10 ה ׳רי) (הריעז-) הריעצ ןודיצ
.המוצע ,הלודג העמשמ ףא תרר׳תו

110 חרזש
דנ ׳שי) ׳לופי ךילע רג ימ׳ :׳שהו .לועפה יוניכ ,ננ + הרגתה ,הרג ןמ ילוא—גנ רגו



25תרכ השעמ

י שרש ףא ונכתיי ךא .םש לגס שוריפב ׳יעו ,(3 מק ׳הת) ׳תומחלמ ורוגי׳ ןכו ; (15
— ׳בהו ,עשרבו ףקותב גהנ = ןמ ילוא—גרש .אבה טירפה ׳רו ,רוג וא ררג
י לואו .(29 בל ׳רב) ׳םיהלא םע תירשו׳ :םחליה = הרש ןמ ילואו .ףוגה־יוניכ

.קפסו ,תוירקב יורש היהו םירעב רוג = רש—רג

111 הריש
.תוירק ,םירע ,תלובקתה יפל—מררדפ
. רוקמה תמויס—׳תהו ,שגר ,רעס—(9 הנ ׳הת) ׳העוס חור׳ ,העס ןמ ילוא—תעס
.המדשב ילואו ,םידשמ ,םידשב = מדשב

112 הרוש
.(27 כ ׳שמ) ׳ןטב ירדח לכ שפוח׳ :טטח ילואו .טקל ןמ ילוא—תשפח
 איה 'םה תטמשה יכ הארנו ,׳כפנב׳ ל״צ 216 ׳ושב ליבקמה עטקה יפל—כ (פ) גב
, הכפ לעופל ורבחל שי יכ הארנו ,ןיעמ = כפנ עמשמ תלובקתה יפל .רפוס־תועט
.(2 זמ ׳חי) ׳םיכפמ םימ׳ :׳שהו ,לעפנ ינוגיב
.מ = ב יפוליחב .רוקממ וא ,רקמב—217 ׳ושב ליבקמה עטקב—רקבב

114 הרוש
.(12 י ׳הי) ׳םוד ןועבגב שמש׳ :ההש ,ןתמה = םוד ילואו .האירק־תילמ—מד

115 הרוש
ר פוס־תועטב ורוקמ רוקמב ׳יהו ,שמח איה האירקה יכ ירב רשקהה יפל—שמו׳ח
.ב״אה חול ׳רו ,׳י אציו םיימעפ ׳ח בתכש

116 הרוש
.ךיצח—כ׳טח
 ךא ,תיארקמה "ול" ומכ קוזיח־תלמ איה לא .הלילשה לא ם״יו ,קוזחה לא=לא
׳ ךעישוא ןיאמ !הוהי ךעישוי לא׳ :ארקמב הדרש המצע קוזיחה לא םג יכ הארנ
י נוארת לא׳ ןכו !םיהולא ךעישוי ול ,ךעישוהל לוכי יניא ינא ,רמולכ ,(27 ו ב״מ)

.תרוחרחש ינאש ינואר—(6 א ש״הש) ׳תרוחרחש ינאש
, ףרש = לעש ילואו .םיצח תוריל = םיצח תולעהלו .הלע ,ילע ןמ לעפש—לעשת
.תופורש = (118 ׳וש ,ןלהל) ׳תפדשמ׳ל ליבקמב ןאכו .31:52 ׳מתלעשמ ׳רו

117 הרוש
.תרקה לא ךיצח לעת לא ,התרקה ,המגמה ׳ה—התרק
ר שאו .(17 הל ׳מב) ׳די ןבאב׳ :׳שהו ,ךידיב ןקרוז התאש ,ךידי ינבא = כדי נבא
׳ םינבאבו םיצחב׳ ; (2 בי א״ד) ׳םיצחבו םינבאב׳ :׳שה ,םינבא | | םיצח תלבקהל

.(15 וכ ב״ד)

118 הרוש
ל עופ ןאכ רבתסמו .ןאכל וכימסהל השק ךא ,ףדנ ןמ לעפש ינוניב מ״י—תפדשמ

.םדש ןמ

119 הרוש
.רורב םשה רוקמ ןיאו ,םדא ךלמ—לבפ
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120 הרוש
=  רק ירה ,לוק תעמשה ןניינעש תולמה רתילו ,ןאכ ׳לק׳ל הלבקהה יפל—רקל
ה ״ל_א״ל יפוליחב ,ארקיו ,ירקיו = (4 גב ׳מב) ׳רקיו׳ ילואו .לוק עמשה ,ארק
.תאירקל=ירקל ןאכו .ח״לב חיכשכ
122 הרוש
.השירחה רוש ,שירחה ףולא = ׳תרח פלא
ך כו ,סעכ לוק תעמשה = םעזל ליבקמ ילואו ,הדרח לוק עמשה ,ןינעה יפל—ת׳עז

׳
123 הרוש
י ובירב) םיריפצ=רפצ רבתסמ ךא ,(רפצ יחא ופצ ןמ) הפוצ בלכ מ״י—רפצבלכ
ר המ רופצי׳ :׳שהו ,רפוצ בלכ םג ןכתייו .ןאצ־בלכ אופא ועמשמ ךכ םאו ,(ימינפ
.ןאצה רחא ךלוהש ,ןאצ־בלכ אוה ףאו ,(3 ז ׳פוש) ׳דעלג
.ךאלמ—הז שרושמו ,חלשיו =—באליו

124 הרוש
.לא ,םע ~ טע
125 הרוש
ר שא ןיס שרושמ איה ילוא ךא .המגמה ׳ה + הנחמ גוסמ :ןינעה יפל מ״י—הנוסמ
י לואו .(ו י םילכ) ׳םיניסב ןאשעו׳ :׳שהו ,תודתי עקת = ןיס לעופהו ,דתי ועמשמ
י כ א״יו .ץחנה ׳נב ,הסחמ םוקמ אוה תסמו ,הוסמ ןאכמו ,הסכ = הוס שרושמ איה
, ןוסא ןכו ,ןיס תומשה םג ׳שהו .םוקמ־םשל תמודיק—תיליחתה ׳מהו ,אוה יטרפ םש
.(6 ל ןכו ,10 טכ ׳חי) הנוס ףא ךכו .םירצמב םירמושה בצומ
.רמוא ,רבד = מהת



םודא גרפ הדש :ללה .
ד גנמ ,ינב ,ךינפ בסת לא

!םדא גרפ הדזק
,יבא ,ינפ בסא אל

.ךחונ םוקממ
דגנל ךבל תחי לא

!םדא גרפ הדא׳
חכמ יבל םינבא

.ךליח רבש הדא׳
, ינ? ,ךלגר טמה־לב

!םדא גרפ הדשב
 יבאכ ץורא לק

.ךחולש ינא אלה

,יבא ,גרפ הדזקב
, ךימך םירמוח םדא

.יבא ,גךפ הדשב
!ךנרוה ךמיכשה ,יו

םדא גרפ הדשב
,ינפ לע יתחנצ

ה זה םוקמה ארונ ,וה
.ייח תבהא לככ

ימדל יהי אל ימד

 ,ךבור ידיב חקא דע
ךביוא גישא ףדרא

םדא גרפ הדא׳ דע
!ךביוא תכי םדמ
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הוח

 ם־מו םינב ידלת בצעב
 שמשה ןמגךא ית^ב לע תאצכ
 ,הקעץ טול ליל ץקל

 ךתקושקי ךשיא ירפ
, םדא
.ךידש קמ רקבל

 ןיורי שמש ןעמל ידלת םינב בצעב
!המחלמל—ם?ךהצ שמשכו

 רגת? םך תא םך
 ברק? רשב לא רשבו

 רגי םדא הצרא
.ברקה ץרח? בךע דעו

ד עומל

 שמש אוב
 י ' דינ?

.רפע ינכוש םלכ



ד למיבא תומ:הדש סחנפ
ומא תועורזב המיימשה ותיילעו
ותומו ויתומולח ,םכש ךלמ ךלמיבא ייח רופיס ךותמ ןורחא קלח
ת א ךא ואר רשאו ,םינפ־לא־םינפ והועדי אלו ךלמיבא ירחא ואב רשא תורודה
ו הובשחש ףא ויה .דבלב תוער תונוכת ול וסחיי הירחא ריתוהש רוגמהו ןברוחה
. םירורא תוחוכב רזענה שיאל םוקמ־לכמו ,הטלעה םלוע םע םירשקב דמועה שיאל
ם ינפ ריבסמ היה אל אוה יכ ,ןכ והואר רשא םיטעמ אל ויה ורוד־ינב ןיב ףא םנמאו
ר זעלא־ןב סחנפ רמאש יפכ ,וברקב ויה תמאב לבא .םישנא בל תונקל שקיב אלו

 תויחכ וייח תא יח אוה ,תאז םג ףאו .ערל ומכ בוטל תובר תויורשפא ,לודגה ןהוכה
ו נאובב ,םינפ־לכ־לע .ערה וב היאו םולחב בוטה אוה היא רמול לוכי ימו ,םולח
ה נשה ןיב לידבהל ונא םיכירצ ,ולאה םינשב וגהנמ לעו ותוכלמ תונש שלש לע רפסל
ם גו ריעה ךותב ךלמיבא בשי הנושארה הנשב .הירחא תואבה םיתשה ןיבל הנושארה
ת א תוטעמ םילמב ראתלו םידקהל יאדכ ןאכו .הכלממה יניינע לע טעמ אל דקש
ן ושיל הבא אל ותודליב ומכו ,ןומראה חירצבש ןטק רדחב ןשי היה אוה .ומוי־רדס
 היהו ,רחשה תולע ינפל ועוצי לע תולעל היה גהונ .הפצרה לע םא יכ הכר הטימ לע
ו יתוביבס לעש םישנאה תא ךאו ,טושפ דימת היה ושובלמ .םויה ירהצל ךומס םק
י כ ףא .התש אל ןייו ,םיעונצ ויה וילכאמ .םשפנ־תוואכ תוצלחמ שובללמ ענמ אל
ה מכב זוחאל היה הטונ ,הניט םינהוכה ול ורטנ ךכ לעו ,לאה־תדובעל שפנ־הווש היה
א ל ,ןולחל דעבמ בלכ תוארל ,ותנשמ ומוקב ,ול עריא םא ,לשמל :תורזומ תונומא
ן מיס הזב האור היה הדועסה תעשב לפס ךפהנ םאו ,אוהה םויב טפשמל בשוי היה
.םימערו םיקרב ינפמ ,דליכ ,ארייתמ היה ןכ ומכ .ער

ב
* תובידנב וליפאו תוניתמב זא היה גהונ הנה ,הנושארה ותוכלמ תנשב וגהנמל רשאבו
ד חא יכ םעפ והועידוה רשאכו ,ואבצ ישנא לש םדובכ לע דיפקמ היה ,לשמל :חור
ו חלשי יכ תרגיאב הויצ ,ןינע הזיאב אטח ,ודיגמ תדוצמב בשוי היהש ,וילייחמ
ם ינייטצמה םילייחל ."וברח תא ונממ וללשי לב״ו ומילכהל ילב שיאה תא וילא
ר בדהו ,תומותי תורענל םינתח ,םימעפ המכו המכ ,אוצמל שרד אוה .תונתמ קינעה
ת א .ול עדונ םבצמש םילוחו םיינע םישנאל ףסכ ,תודחא םימעפ ,חלש ףא .השענ
י רה דחוימ ןינעב אל םנמא םא ,וירבדל בישקמו תוטשפב לבקמ היה וילא אבה לכ
ן כ םא אלא טפשמל היה בשוי ,רומאכ .הפונח אשנ אלו ,תובידאב םינפ־לכ־לע

ד צל םיטונ ויטפשמ ויה ותוכלמ ימי תישארב .בלכ ,ותנשמ ומוקב ,תוארל ול עריא
.ןוצלה חורמ והשמ םהב הלגתה ףא םיתעלו ,ללכ־ךרדב ,דסחה
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ג
. לחנ תודג לע ,שרוחב אוהו ומולחב .םולח םלח ,רקוב־תונפל ,םהה םימיה דחאב
, םימה ךותמ ךאו ,םייניש־יבוהצ םיבלכ תקהל וילע התש ביבסמ .לפרעו הגות וררש
א ובל ,םילמ ילב ,ותארקו הפיהו הריעצה ומא וילא הפקשנ ,םרזה טטר םע תטטור
א צוי ףוק הנהו ,םדרנ בושו .ץיקה אוהו ,ומולחב ,םלוחב ,וב ףלח דער ...הילא
ת א ריעבמ ,םיתבה תא ריעבמ ,ודיב דיפלו ץר ,ריעש ,ריבכ ףוק ,םיכבסה ןיבמ
ם לוחל ארוק אוהו ,תומודאה תובהלב ראומ ,לליימו קחוצ ץר ,םירפסהו םישובלמה
ל ע בכוש אוה הנהו ,םדרנ בושו ,ךלמיבא ץיקה בושו ...ךבסה ךות לא ומע בושל
ת ופיט ואב ןייאמ ךא .העיקש־תעל םימידאמה םיימשה תחת ,םיחרפ ןיב ,אשד רכ
ה ערכו ,תולצבחכ תונבלה הילגרב ,ומא האב הז־המלו ? וילגרו וידי תופכ לעש םדה
ך ותמ קרו ,עדי אל תאז ?םינבל םינידסב הפטע ופוג תאו ,וינפ תא הקשנו ,וילע
.תופיה היתועורז לע ,הסירעבכ ,אשינ ,םנמנתה ץק־ןיא תוקיתמ

ד
 היה ומכ ,תרדקתמ ךלמיבא לש וחור הלחה ותוכלמל הנושארה הנשה םות תארקל
ר תוי ,הבריה םימיבו ,םולחמ תעבנ ץיקמ היה ,הלילב ,םיתעל .ארזל הכולמה ןינע ול
. דדב בשי ,םישגליפו םיאבוס תביסמב בשוי היה אלש ינפמו ,לטב תבשל ,רתויו
י ניינע תודוא־לע וילא רבדל ושקיבש ,םירחוסה לש םהינפ תא לבקל הבא אל אוה
ו טפשמב תוארל היה רשפא־יא רבכו ,תבשל טיעמה טפשמל םגו ,הלכלכהו רחסה
י מיו תויהו ,טפשמל תבשמ ירמגל לדח ףוסבל .תירזכא םיתעל ,תוצצולתה ןימ אלא
ה נשה םותכו .שאב תוטיבמ ויניעו חאה ינפל ורדחב היה בשוי ,ועיגה ףרוחה
ן תנ ריעב תורשמה ראש תאו ,םכש לע דיקפל לובז תא דיקפה ותוכלמל הנושארה
ה עבג לע ול תונבל הויצש לודג אל םינבא־תיבב רוגל אצי אוהו ,םירחאה וישנאל
, םירשנ־ןקכ היתוביבס לע הפיקשמו תאשנתמה ,ארפ־יחישו םיצעב תכבוסמו הלולת
.המורא םשב עדונ אוהה םוקמה .םכשמ תועש יתש ךלהמכ הקוחר איהו

ה
י נשמ לבגומ היה ריעב ונוטלש ךאו ,םכשב ךלמיבא לש ונומא־שיאל לובז היה ןכבו

ה יה ,םוקמ־קוחירב הלה בשי יכ ףא ,ךלמיבא לש ולצש ,ןושארה םעטה :םימעט
ק וקבח תא קר יכ—הרובחה ישנא ראשש ,ינשה םעטהו ;ריעה לע תאז־לכב שורפ
 ןהוכה ,לעברכז .ןוטלשה תואנהב םקלח תא םה םג ועבת—המוראל ךלמיבא ומע חקל
ם נמאו .תירב־לעב שדקמ לש ויקסע לכ לע די חינה ,ןאש־תיבמ םיילענה־בנוג
ם ינגס ולש וישנאמ הנימ קרו ,ישארה־ןהוכה תא חידהל זוע ביהרה אל הליחתב
. שדקמה לא וחלשנ רשא תוחנמה לכמ םירשעמ דחא קלח הבוג היה ןכו ,םיתרשמו
, ותטימב קונח דחא רקוב הלה אצמנ ,ודגנכ החמו ףוסבל ןהוכה םק רשאכ םלואו
השעש השעמה םמח ןהוכה שאר לע התע בש יכ רשפאו .ויתחת ןהכל אב לעברכזו
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־ לכ־לע .חבזמה תונרק םעמ דכע־ןב לעג תא רורגל תושרה תא םירטושל ותתב
ה מ לכמ השימחמ דחא קלח הבוג לחה הנוהכל לעברכז הלע וב םויה ןמל ,םינפ
ף תוש םג היהיש יוארה ןמ אוה לאה חילשו ליאוה יכ ורמאב ,שדקמה לא אבוהש
 ,ןננתא רכשמו ,תונוז־תיבל שדקמה יפגאמ דחא הצקה המ־ןמז ץקמ .ויתוסנכהב
 תכרב הרוש םא יכ םעפה ורמאב ,שדקמל ישימח קלח שירפה ,ומצעל לטונ היהש
ת ונוזה ןתיב לא .תוסנכהב ףתוש םג לאה היהיש אופא יוארה ןמ קסעה לע לאה
ן יב השענה לע וחוור םיבר םירופיס .קוחרמו בורקמ םירענו תורענ ואבוה הזה
י השלכ הנאתל דבעושמ היה אל הארנה יפכ אוה ומצע ןהוכה לעברכז ךאו ,וילתכ
ר דח שדקמב ול היה ורפיס רשא יפלו ,ושושמ היה הב רשא ,עצבה־תוואת תלוז

ט שפתמ ,הלילב ,םיתעל אב היה אוהו ,תומירעל תועבטמה ומרענ ותפצר לעש דחוימ
ה לה הנה ,זוזל רשאבו .לעברכזל רשאב הז .ןנוא־השעמ השועו ףסכה לע ללוגתמו
, הנלחה רחס לכ לע תוכז לביק תפי וליאו .רקבהו ןאצה רחס לכב קלח ומצעל שרד
ר יע לכמ רתוי וב החבתשה םכשו ,םילשובמ םיבורח סיסעמ קפומ היהש ןדעמ
ם ינטקה םהירבח םהמעו ,וירבח וכז ךלמיבא תוכלמל הינשה הנשב רבכ ךכו .התלוז
ר שא ,לובז היה םלוכל שארו .םכש־ילעב םע ונתחתהש םהמ ויהו ,בר רשועל ,םהמ
־ ירפס לעו תונוזה לע סמ ,ומצע יכרצל ,ליטה ךאו ,ךלמיבא ןומאב לעמ אל םנמא

.םייחה תוגונעתב גנעתמ היהו ,םישנה

ו
א ל םג ילואו ,ערל אלו בוטל אל ,ותעד תא ךלמיבא ןתנ אל וללה םירבדה לכ לע
ת נש וילע הרבע ךכו .ארקנ ןכ םא אלא וילא אב שיא םוש היה אל יכ ,רורב רבד עדי

ע דונ אל ,םינבאה־תיבב ,םש וייח לע .המוראב דדב בשוי ודועב הינשה ותוכלמ
ה בישיה ןמ ושפנ הטנקנשכ ,םיתעל .השעמ־ספאב םימיה וילע ופלח תמאבו ,הברה
ב ישקמ ,רכממבו חקימב ןנובתמ ,המורא לש ןטקה קושב טטושמו אצוי היה ,רדחב
, היבוקב וקחיש רשא םישנאב ןנובתהל ההוש וא ,םינוקה תונעטל ,םילכורה ינומזפל
, והארמל םידרח ויה םישנאה ...ךלוהו הנופ היה ,הקיתשב המ־ןמז טיבהש רחאלו

ה דצה רס היהש דע הכומנ הכ .דתיה וחורש הרק ףאו ,שיא םוש םילכה אל יכ ףא
ם יער תומולח הברה ותוא ודקפ איהה תעב .רצ לועשמב ותמועל אבל ךרד הנפמו
ו ירבד הליכשכו ,הכולמה יניינעמ ןיגעב ומע רבדל קוקבח אב תחא םעפ .םירזומו
ה ררשו ,הלילה תטלע הפקשנ ודעבמש ,ןולחה דיל זא ובצינ םה .רדחב דומעל רתונ
, ושירחה הכורא העש .דומלג ,לסלתסמ רמז רמזמ שיא לוק עמשנ קחרממ קר ,הממד
. "תוכבל קשחה תא םיתעל יב הריעמ ,ךלמיבא ,ךתודידב״ :שגרב קוקבח רמא ףוסבלו
, קוקבח ,ןיבת אולה" :הנעו ,הצחמל תומוצעה ,תולוחכה ויניעב וב טיבה ךלמיבא
, ןביגה רמא ,"ךירבד תא ןיבא אל" ."וילע תוכבל ךירצש המ לכל רבעמ ינא יכ
 רבד םדא תויהל" :ףיסוהו ,ךלמיבא רמא ,"אל ןכא" ."רבדת םדאה דחאכ אל ןה"

ב טומ" ,ךלמיבא רמא ,"אל" ."עונצ אופא היה" ,קוקבח רמא ,"ןכ םא" ."אוה עונצ
ךלמיבא הנע אל תאז לע ךאו .ןביגה לאש "?תויהל ,אופא ,המו" ."םדא תויהל אל
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ל וק עמשנ דוע ,הטלעהו הלילה ךותמ ,ודעב רשא ןולחה לא ויניע בסה קר ,המואמ
.דומלגה רמזה

ז
ל ע בכור ,םירהה ןיב לא תולילב אצוי ךלמיבא לחה תאזה החישה רחאל המ־תע
ד ע ףאו ,הצרת וא חופת דעו ,םירעה תחא לא קיחרה רשא שי .הרוחשה ותדרפ
י נשו ,םירהב חדינ רפכ לא וכרדב עלקנ ,רקוב־תונפל ,םעפ .עיגה ,ודיגמו ךנעת
ר תתסמ בנג היה איהה תעב יכ ,ודגבב והוספת ,אוה ימ ועדי אל רשא ,םירמושה
, הלהו ,תובישחב גהונ שיא ,רפכה־ןקז ינפל והואיבה .תולוגנרת בנוגו הביבסב
א לו שירחה ךלמיבאש ןריכמו ,ול זב ,עונצה וגהנמ תאו טושפה ושובל תא ותוארכ
ר קובה םצעב םלואו .רבד ררבתי רשא דע ותוא אולכל הרוה ,ויתולאש לע הנע
ר זה תא ישפחל חלשל רפכה־שאר הויצ ןב לעש ,םילולה דחאב בנגה ספתנ אוהה
.הזה םוקמה לא בושל דוע ןיהי לבל ,הפוקז עבצאב ,וב הרהה ךאו ׳שירחמה

ח
י כ הויצו ,םישמר דוחייבו ,םינטק םייח־ילעב לא ובל םישל םג לחה איהה תעב
. םב ןנובתמו בשוי היהו ,םיינועבצ םהמו םירופא םהמ ,םינוש םישמר וילא ואיבי
ל א םיקד םיטוחב םהמ האמ רשק אוהו ,וילא ואבוהו ודוצנ םיטעמ אל םיבובז םג

א לו הנקה תא וררג קר םיבובזה ךא ,םאשמ םע ופפועי םאה תוארל שק־הנק
ל יכאה םהירגפבו ,םגרהו ךלמיבא םהמ שאונ יכ דע ,המדאה לעמ תרזכ ףא והומירה
ו בשח ,והשעמ תא ואר רשא ,ךלמה לא םיבורקה .ןומהב ואבו ופסאנש ,םילמנה תא
ו ליאו ,םדבל הכלממה יקסע אלא וילע וסאמנ אל תמאב ךא ,דאמ ונוממש לדג יכ
, ידשכה תומולחה־רתופ תא וילא איבהל הויצ םעפ .דקוש היה םיקרחה יניינע לע
ו עידוהו ורזח םיחילשה םלואו .לביע־רה לעש ותנולממ ,םימיל־ריבכ שישי התע היהש
, םתודידי תא שקיב אלו םינושה תונוטלשה ןמ קחרתה וימי לכ רשא ,ידשכה יכ

ל ובכ שיאה תא איבהל םהל דגוי התע יכ םבלב םיחוטב ויה םיחילשה .אובל ןאממ
ר הל בכר ברע־תונפלו ,רבד רמא אל ,שיאה שפנל ןיבה רשא ,ךלמיבא ךאו ,םילבכב
ש מח והלאש אוה .ומע רבידו שישיה ידשכה תכוסב בשי הליל ותוא לכ .לביע

ל עמ המו ,המדאל תחתמ המו ,םירהל רבעמ המו ,םיל רבעמ המ ,ןהו ,תולאש
, םירה םיל רבעמ :ךכ ידשכה הנע וללה תולאשה לע ?ןמזה ךרוא המו ,םיימשל
ל ש ותמדא םיימשל לעמו ,רחא םלוע לש וימש המדאל תחתמו ,םי םירהל רבעמו
ו שארש רה ךיניע דגנל אנ־הווש :ךכ רמאו הנע ןמזה ךרוא ןינעבו .רחא םלוע
ר יגרג רהה ןמ תרקנמו רופיצה האב הנש ףלא ידמ הנהו .תיזכ הנטק רופיצו םיננעב
ד ימ לבא ,ןמזה לע ץקה ץיקי ,רהה תא רופיצה החמת רשאכו .הל תחרופו ,דחא
ר חאלו .תרחא רופיצו רחא רה וארבייו ,רחא ןמז ומעו רחא םלוע שדחתי ןכ־ירחא
ת חאו־םישולשב ידשכה תא הסינ ,תולאשה שמח לע התואנ הבושת ךלמיבא לביקש
, שיחהל ומעמ שקיב ךא ,ןהילע תונעל המימת הנש דעומ ול עבקו ,תושדח תולאש
,תוטשה ןמ ילוא היה ןהמ תודחאב רשא ,תולאשה ןיבו .הבושתה תא ,רשפא םא
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, תצקמב תואילפמ םג ויה ,םלועה עבטב רוקחל הפיאשה ןהב הרכינ תאז םעש אלא
, ושאר לע שיא ודימעי םא ? םלועב שי םיצע המכו םיתב המכ ,םישנא המכ :לשמל
ן מ תוארל רשפאש יפכ ,ךשוחה לא רואה ןמ תוארל רשפא־יא המל ? לוכאל לכויה
, תויחל המודב ,םדאה־ינב וארבנ אל המל ? שפנ חלחל שי םאה ? רואה לא ךשוחה
ת א םייחה םיארי עודמ ?םיתמ םדאה־ינב לכ המל ?םירחא ןיז־ילכ וא םיינרק םע
?םנוזמ המ ,ןכ םאו ,םייח־ילעב םה םיבכוכה םאה ?םיתמה

ט
ך למיבאל רבדה עדונ רשאכ .הב ןולל הטנו םכשל וכרדב עלקנ דחא ירצמ םכח
ה אתשהו ,רצחה רעשב וינפ םדקל אצי םגו ,ותרוק לצב אובי יכ ושקבל וילא חלש
, לוכאל םתבשב ,ברעב .וימי יצחל בורק שיא אלא ןקז חרואה ןיא יכ תוארל טעמ
, םירצמ ימוטרח תודוא לע םירפסמש המב תמא שי םנמא םא תעדל ךלמיבא לאש
ת ושעל םיעדוי םידחא" ,םכחה רמא ,"ןכ םנמא" .גדל ןבאו שחנל הטמ ךופהל םדיבש
ל אש ״? דבלב םייניע־תזיחא םושמ וב שי ןכ םא אלא ,רבדה ןכתיי ךיא יכו״ .״תאז

ו א ,הטמ ודועב הטמב םייניעה־תזיחא" :ולא םילמב םכחה הנע תאז לע .ךלמיבא
ס הש ןבאב וא ,שחנ ךפהש רחאל הטמב רשאמ איה התוחפ אל ,ןבא הדועב ןבאב
ה טמה :םכש ךלמ ,אנ־האר" :רמאו שיאה ףיסוה ,עמושה האתשה רשאכו ."גד
ז נ םהש יפכ םיארנ םניא םירבדה ראש לכ םג .ןיע־תיארמל קר ,ןבא ןבאהו ,הטמ
■  ,םירבדה ינפ לע תוכומנה תוכסמה ןה ולא ןכא .ןכ םיארנ םהש םושמ אלא
רשא ,םימוטרחה ,וניניעב .דחא םא יתלב לכה ןיא תונושה תוכסמה ירחאמ
א לו חרפה ןמ םימסקומ ונא ןיא םג .והנשמל דחא רבד ןיב לדבה ןיא ,תאז ויבהל
ה ברה תינק ןכא" :רמאו ועיבגב ןיי שיאל ול גזמ ךלמיבא ."רבכעה ןמ םידלוס
ו א שוכ תורעיב ,ץראה הצקב םדא םוש ןיא .אל" :בצעב הנע שיאה ךא ."תעד
. ךלמיבא רמא ,"ךנה ץצולתמ אלה" ."עדוי ינאש הממ תוחפ עדויה ,ברע רבדמב
. המואמ עדוי ינא ןיא יכ ,ינממ תוחפ תעדל לוכי םדא ןיא" :ףיסוהו ,שיאה הנע ,״אל״

־ ינב .המואמ עדויה השא־דולי םדא םוש ןיא יכ ,ינממ רתוי עדויה םדא םג ןיא ךא
ה לאה םירבדה לכ םלואו ,בותכלו אורקל ,םיכרד לוסל ,םיתב תונבל םיעדוי םדאה
, ונתומ המ ,ונתויה המ ,ונא המ ךא .ונייח םצעב םיעגונ םניאו ,םה הכסמו עותעת קר
, וננמז־ינבמ וא םינומדקה ןמ ,םדא םושו ,עדא אל תאז ? ונפוג תולככ ונשפנ לרוג המ
ל ש תוכסמה ירחאמ יכ ינא עדוי ןכא .תאז לע רבד ץמש ףא עדוי וניאו עדי אל
, ךלמיבא רמא ,"ינא םג" ״? הזה דחאה והמ ךא ,דחא םא יתלב לכה ןיא ןבאו הטמ
, לפרעו הטלע ךרד ,תומדא־ילע םדאה לש וכרד אוה שאונ יכ יבלב דימת יתעדי"
."רבדה תא ראבל יתעדי אל דא

ל ע וזמרש םידחא םירקמ ורק יכ דע ,םינש שלשכ םירבדה בצמ ךשמנ ,אופא ,ךכ
א3 רוקא ,רטוש ׳לשמל :ךרע־ילק םירקמה ויה הליחתב .ץרמנ יוניש לש ואוב
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ץ ע לע הלתנו םרוכה ספתנ םנמאו .וינכשו םרוכה ידיב לקסנ ,םרוכ לצא םמ תובגל
ד ע םיטושב וקלה םינכשה תאו ,םירפיצה והולכאש דע םש יולת היהו ,ריעה־רכיכב
ו מכ .הככש אל ןינע ותואמ הדלונש המוהמה לבא ,םודא םדב םיצוחר ומכ ויה יכ
ם ירקמה .םוזזבו םירהה תורבעמב חרוא־ירבוע לע ולפנתה םינומלאש עריא ןכ
 וטקנ ,תועורפ םילמב ותורמרמתה תא עיבמ ץראה־םע דועבו .בוט ורשיב אל וללה
, ןוזמה יכרצ תקפסא תא ,תונושמו־תונוש תונעטב ,בכעל ולחהו המרע יכרד םירחוסה
ע מש עיגה אל הליחתב .תורמרמתהה תא ריבגהו םייחה־ירדסב שוביש םרג רבדהו
ד וע ,ודי־תלזאב תודוהל שש אל רשא ,לובזו ליאוה ,ךלמה ינזאל הלאה םירבדה
ן יבה רשאכ םלואו .םתומדקל םירדסה תא ריזחהל ודיב הלעי יכ המ־תע ךשמב הויק
, ךלמיבאל עידוהו המוראל דימ בכר ,הנכסה לדוג תאו םירקמה רשפ תא ףוסבל
 .רבד דחכל ילב ,בצמה יטרפ תא ,בל־תוררועתהב ןיזאה ,לובז לש ונוהמתל ,רשא
.םכש ישנא לש םהיחילש תא וילא איבהל ךלמיבא הויצ דימ

אי
ם ילמב ,וגהנמכ ,םנמא ,םהב רעגו ךלמיבא חתפ דימו ,הלילב־וב ועיגה םיאורקה
ם היפב שי אופא המ :לאש רשאכו .ושירחהו ועמש םה .תוצרמנ ךא ,תוטקשו תוטעמ
ם יחרזאה ,םניב רשק לכ ושיחכה ,תישאר .תומכוחמ תובושת םינוע ולחה ?תונעל
 תא ךסכסל תנמ־לע ,תינש .תוחרוא־ידדושו םירטוש־ילקוס םתוא ןיבל ,םיוולשה
ם ירחוסה .הז לש ושאר לע הז רדסה־ישוביש ןווע תא וליטה ,ךלמיבא לש ותעד

חוסה ןיא יכ ונעט םירכיאהו ,הדעומב האובתה תא םיקפסמ םירכיאה ןיא יכ ונעט
ם יכרדב טושפל םידדוש ולחה זאמ יכ םירחוסה ונע תאז לעו ,דעומב םימלשמ םיר
ם דצמ םירכיאה וליאו ,ריעל ץוחמ לא םפסכ חולשל דוע םיזיעמ ,םירחוסה ,םה ןיא
ל פונה ןכסמ רכיא לכב ףנאתהל םירטושה ולחה רטושה לקסנ זאמ יכ ורמאו ונע
ו רמאנ הלאה םירבדה לכ .הריעה אובלמ ,םירכיאה ,םה םיענמנ הז םעטמו םהידיל
ז א וארנ ודעבמש ,ןולחה לא עגרל וינפ הנפמ ךלמיבא היהשכ ךא ,םייתפש־קתמב
ק זיחש רבדה הנהו .יאשחב הז לא הז םיכייחמ וחיש־ישנא ויה ,םיננעב םידבכ םיימש
. עודי היה רבכ םהל ךא ךלמיבאל ןיידע עדונ אל רשא רבד היה םתפצוחב םבל תא
ץ ראה־םע דרמ שארב דמעש ןקזה־םודא םיקשה רפות ,דבע־ןב לעג :רבדה הזו
ד סחב ררחושו ריעה־דיקפ בקעי ידי־לע אלכב אלכנש רחאלו ,םינש שלש ינפל
ת א תיסמ לחה דימו ,שמא־לילב עיפוהו רזח ,דוע הארנ אלו ריעה ןמ םלענ ךלמיבא
ט עמ אל סמנ םיחילשה לש םבל םלואו "?ונדבענ יכ ךלמיבא ימ" :ורמאב םעה
ם נמא .וילע הבוטו תכלוה ,וברקב רכעתתש תחת ,ךלמיבא לש וחור יכ םתוארב
ם ייושע ויה ותוירזכאו ומעזש דועב ךא ,ךלמיבא לש וחור תא ןוכרל השק יכ ועדי
 החוטב ותוכלמ תויהבש רבדה תא ראבל היה רשפא־יא הנה ,םהל םינבומ תויהל
ה דיחה .טעמכ הזילע וחור התיהנ ,הנכס תעל ,וישכע וליאו ,תרדוק וחור התיה

.םכש ישנא תא הכיבה רבדב הקוציה
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בי
, םכש ידבכנמ דחא לש ותיב לא ונפו םריעל םיחילשה ובש ,םשג ליל ,הלילה יצחב
ה לע דוע תיבה־לעב לש ודובכ .םאובל םש ןיתמהש דבע־ןב לעג םע דעויהל ידכ
ת ורוקה תא וחסש רחאל .ריעה־דיקפ לובזל השאל ותב תא ןתנ יכ ,הנורחאה תעב
: רמאו לעג םק ,םש ויה םיחרזאה ישארמ םידחא םגו ,לעג ינזאבו תיבה־לעב ינזאב
ם ישנא םויה םלואו ,שפנב־םיביוא םתאו ינא ונייה ,םכש־ילעב ,םינש שלש ינפל"
ת חת םיצחלנ ,יבא־תיבו ירבח םהש ,םינויבאהו םיינעה יכ ינא האור .ונחנא םיחא
ם ג ,םכל רשאבו ,וידיקפו לעבורי לש םלוע תחת וצחלנש יפכ וידיקפו ךלמיבא לוע
: םתלאשלו ,םיחכנה ומע ומיכסה ןאכ דע ."ךלמיבאמ םכתלחות הבזכנ אלה םתא
, םכל ןיא אבצו םיטעמ ,םכש־ילעב ,םתא" :רמאו לעג ףיסוה ״ז אופא ,תושעל המ״
ל כונ ונדבל ונא אלו םכדבל םתא אל .קשנו ףסכ ונידיב ןיא ,ץראה־םע ,ונחנאו

ם גו לכונ ,דחא שאר ונילע םישנו וניניב תירב תורכנ םא ךא ,ךלמיבאל אופא
י רחא קר יכ" ,לעג רמא ,"ינא" ...םילאוש תולוק ועמשנ ״? שארה היהי ימו״ .״חילצנ
ל עב אוהו ,אירב דחא שיא םק ןאכ ."המחלמה־ילכ תא יל ונתת םתאו ,םעה ךליי

"!ונחוכ תודחאב" :ארקו ,ןוכשמ־תיב

גי
ו חורב הלחש הרומתה לא בל ומישי יכ םיפסאנב ריצפהו תיבה־לעב םק זא םלואו

. ןברוח תארקל ףאו המחלמ תארקל שש אוה יכ ,ילוא ,תזמורה הרומת ,ךלמיבא לש
, םודרגה ןיבל וניב זא היה עשפכו ,ברקב םעפ ףגינ רבכ לעג יכ רוכזל אנ וליאויו
ת יבה־לעב ריבסה ונושל־םעונב .וחוכב הדימה־לע־רתי חוטבל הז הטונ ללכב יכו
ב טיה םמצע וניכיש םהילע עיפשהל אלא ץפח אוה םיעמושה בל תא םמהל אל יכ
ע יבה התעו .הרמו הדבכ םא יתלב תויהל לכות אל רשא המחלמ ,ךלמיבאב המחלמל
ך ושמל ולדתשי יכ ,אוהו ,טעמ עורפ םנמא עמשנ ,הליחתב ,רשא ןויער שיאה
ן תחתהש ,לובז יכ !ריעה־דיקפ לובז תא ,ומצע ךלמיבא לש ישארה ורזוע תא םדצל
ל ש ונמאנ והנהשמ תוחפ־אל ריעה חרזא התע והנה ,ןוה רבצו הדבכנ החפשמ םע
ן מזה אלהש ,רחאה דצה תא דחאה ודצ עירכי ילוא ובל לע ורבדי םאו ,ךלמיבא
ם שו ,אובל בשח אל וילא רשא םוקמ לא םדאה תא ואיבי החוורה־ייחו ןוממהו
ט קש שואייב םיתעל ,שואייבו תחנב ול היחיו םלח רשא תאו בשח רשא תא חכשי
ת א תוארל האתשה ,ותיבב זא בשיש ,לובז .ומיכסה םיחכנה .חוחז שואייב םיתעלו

, ותיבל ומע רוסל והשקיב ןקזהשכ ,םוקמ לכמ ,ךא ,םשגה ליל תוצחב וילא אב ונתוח
, םיפסאנה תא םש הארו תיבה לא סנכנשכ .אציו ותרדא שבל קר ,ול בריס אל
ת א ול הליגו ןקזה וילא הנפ הנהו .ותהימת הרבג דוע ,ןקזה־םודא לעג תא דוחייבו

ל עג ךאו ,חתפה לא שחו לובז דרחנ םירבדה עמשל .הניינעו תאזה הפיסאה תוהמ
ך תולתל ינא לוכי יכ תחכשה" ,ףעזב לובז ארק "?!תאז המ" .ודגבב וספת דבע־ןב
 ןיא רבכ םדוסב לובז אבוהש רחאל יכ לעג הנע ךכ לע ״? הזה הלילה םצעב ץע לע
,קפקפמכ ,שירחה לובז .םהמע ףתתשי ןכ םא אלא וכרדל תכלל וחינהל םילוכי םה
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ו נשפנ תעדוי יכ ףא ,ךלמיבא לש ולרוג ץרחנ יכ האור ךניא יכה" :דוע רמא לעגו
ת אזה ריעב היחתו ונמע ףתתשת ש ךל בוט אלה ,ןכ םאו ?יהת הדבכ המחלמהש
."ךכלמ םע דחי דבאתש תחת ,תפסא רשא שוכרה םעו ךתיב־ינב םע

די
ם כש תוצוחב רבוע לחהו וילד תא חינה םירמת־ימ רכומ שיא יכ עריא םויה תרחמל
ת אז קר "!תובהל יוה !שא יוה" :בושו "!תובהל יוה !שא יוה" :תורירמב ארוקו
א וה אבנמ יכ וניבה םיעמושהש דע תעבנו רובש הכ לוקב לבא ,עימשה דבלב
ו ינכש ואב םנמאו ,ללמוא עגושמל והובשח םיבר .הניק הילע אשונו ריעל ןברוח
, הארחמה־רובל םוליטהו שבדו םיציבו חמק וללבו ,םידשה בל לע רבדל ותיב לא
ת אז תמועל ךאו .ושפנל אבנתמה םימה־רכומ תא חינהלו קלתסהל םידשב וריצפהו

ה ב םינכהו םשפנב עגנ ,ךחוגמה ןמ וב היה יכ ףא ,ורבד רשא םיטעמ אל םישנא ויה
א ל םנמאש ,זלהו ,ריעה־דיקפ ינזאל רבדה עמש עיגה ףוסבל .תורז תובשחמו דחפ
ה יה ללכב רשאו ,םירדס־תעירפ וזיא ןהמ חמצת ןפ ששח ךא תואובנב ובלב ןימאה
.אבנתמה תא קונחל הרוה ,ארזל הזה רבדה לכ ול

וט
ר שאב .ללכב תומולחהו תואובנה ,תותואה ןינע לע תודחא םילמב רבדל יאדכ ןאכו
ם ניאש שי תאז תמועלו ,םינוילעה תוחוכה תאמ זמר םב םיאורה שי הנה ,תותואל
ן ינעב עירכהל ,ךרוצ ןיא םגו ,לק אל .דבלב ,םירקמ ףוריצ וא ,הרקמ אלא םב םיאור
ם יאיבנ לש ברה ןומהה לע ונא םיעדוי הנה :תומולחה ןינעב ןכ ןיאש המ .הז
, םימיה־ירבדב רשא הליהתהו תפומה ישנא ראשו ,םיאיבצמו םיכלמ ,םיררושמו

ו עבק ,ןורתפ םהל ושקיב ,ומלחש תומולחל רתויב הברה בלה־תמושת תא ושידקהש
, ףסויו בקעי תא ןאכ ריכזהל ידו .םתומשגתהב קפס םוש וליטה אלו ,םישעמ םהיפל
ם ירכזנה םתוא תרמוא תאז ,ןמזב רתוי ונל םיבורקה ןכו ,לאינד ,המלש ,וירשו הערפ
ל טבלו םוקל ביהריש שיאה אופא ימ .אמורו ןווי לש םימיה־ירבד ירפסב םהיתומשב
ה מו אוה המ ,תאז־לכב ,אנ־לאשנ םלואו ?הלא לכ לש םתנומאו םתעד תא תולקב

ם תעד יוליג אוה יכ רמול ונא םילוכי ןכא ."הלילב רמאנה רבדה" ותוא לש ונבומ
ל ואשל ונילע ןאכ ךאו .םיימשה םע ןתמו־אשמ ,תרחא ןושל ,וא ,םינוילע תוחוכ לש
ע יבהל ונל אל ? םהמע ןתמו־אשמה לש ונבומ המו ,תוחוכ םתוא אופא םה ימ :בוש
ה עינמה איה תיארנ־אלה חורהש םשכ :דיגנ תאז קרו ,ומצע הולא תודוא לע העד
ן עוטה שיאה ןכ לעו ,ונייח תא םיארנ־אל םיקוחו תוחור םיחנמ הככ ,םיצעה תא
ר בד־לש־ותימאל אוה שיא ותוא ,לכשה תנבהל םינותנ םדאה־ישעמו םייחה־ירקמש
, לכשה .םתוירותסמו םייחה תטלע חכונ םיאתשמה ,םירחאה ןמ רתוי לכש רסח
ל ש תוכלמ התוא םע ןתמו־אשמב אובל הסני תע אוה םינוא־לוטנ ,שונא לש ולכש
ל כוי דציכ ךאו ,התוא ראבל רמיתי ,ובהרב ,רשא שי םנמא .םירתסנ םיקוחו תוחור
,ותמדרת תעשב קר ןכ לעו ,הל אוה רז .הביט לע המואמ עדוי וניא םא ןכ תושעל
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ו כרד רשא חתפ ותוא חתפנ זא קר ,שפנח־תולעתה תעל וא ,ןורכישב וא ,הנישבכ
ה נממ ץמש רשאו ,לכב ,היבשחממ ,תלשומה תרתסנה תוכלמה םע עגמב ונא םיאב
ר מאנה רבדה אוה המו .םייתימאה םיזוחהו םיררושמה ירבדב וא םולחב ונילא בנוגי
 דידי אוה לכשה .ונשפנל םיאטוח ונתויה אטח לע החכות־רבד הז ,תישאר ?ונל
ה יה הז .םולחב ונילא רבודה לוקה ןכ אל ךא ,וניאטחל ול םימכוחמ םיקודיצו ,ףנח
. זמר םינפ־לכ־לע וא ,האובנ־רבד אוה ינשהו ,ונל דיגמ םולחהש דחאה רבדה אופא
ולאשמ תואלמתה תא אלא ומולחב הזוח םלוחה ןיא יכ ,המ־געלב ,םירמוא שי ןכא
ם תעד תא לטבל םירמואה אופא םישקבמ תאזכ תולקבו ,וידחפ תומשגתה תא וא ,וית
ת עד לע ךמתסהל ילב םג ,םלואו .םיררושמהו םיאיבצמה ,םיכלמהו םיאיבנה לש
ט ושפה ןפואב םולחה תוהמ תא ראבל ונידיב תלוכיה ,הזה םוצעה םידעה אבצ
ו נדועש אלא ,רבד לש ותימאל ,אוה םייקו הווה רבכ ןה אובל דיתעה ערואמה :הזה
ו ל ןיא יכ ונא םימדמ בורקה ואוב תא ונתעידי־יא ללגב קר .ותעש אובל ןיתממ
ר שבל לוכי רשא אוה םולחהו ,רבדה ןכ אל ךא .שרוש אלו ערז אל ,ללכ םויק ןיידע
ו א םחוכב לשמל ,ונברקב רבכ ןופצ דיתעה לש ורקיע ירהש .אובל דיתעה תא ונל
ח וכהו תולוגסה תא ומולחב עדי ,ןטק רענ ודועב ,ףסוי :ונפוגו ונשפנ לש םנויפרב
: דועו .ותמולאל תווחתשהל תודיתע ויחא תומולא יכ הזח הז יפלו ,וברקב םיזונגה
, דחפ־תומולח וא הלאשמ־תומולח םשב הלא האובנ־תומולח תונכל םיכסנ וליפא
ילשו םיפיקת הכ םמצעלשכ םה קומע הכ יוטיב ידיל םיאבה דחפ וא הלאשמ אלה
ר רושמה ירבד אופא וקדצ .ומשגתיש יאדוול בורק יכ דע וישעמו םדאה ןוצר לע םיט

ו תוארל אל םג םא רשא ,אלפומ ןויזח ,רתויב םומעה וליפא ,םולחה ןיא יכו" :רמאש
י פלאב ונילע לפונה רתסנה ךסמב ךרע־בר ערק אוה הנה ואולמב םיהולא־רבדכ
ם ישנאה יפמ רופס־ןיאל תומולח־ירופיס ונא םיאצומ םימכח יכה םירפסב ןכא ? וילפק
..."םינמאנ יכה

זט
י כ .תצקמב עגושמ ויעדוי יניעב בשחנ םנמאו ,ריעב ררוגתמ היה דחא רהמ שיא
י כ ,םינוממה םיררושמה השעמכ ,ריעה דובכל םיריש רש אל ךאו ,ררושמ היה אוה
, םיקחרמב יכ תועומש וחוור ןכא .וחורב הגהש הממ םיריש םיפלק לע היה םשור םא
ת וביבסב םלואו ,הלאכ תובשחמ־יבשוחו םיררושמ םייח ,חרזמה וא ןופצה תוצראב
ה יה ינע רומאה שיאה .הזה רבדכ דוע עדונ אל ,ללכב לארשי יטבש ברקבו ,םכש
ש רפנו המחלמה־לצ ךלוה ומכ היה הארנ רשאכ ,הנהו .םילהוא תריפת לע וחייחמו
. ךרדל אציו ,ופוגלש דגבהו םיפלקה קר ומעו ,ותיב תא שטנו שיאה םק ,ריעה לע
, הברקב וקלח־תנמ תא שקביש תחת ריעה תא בוזעי הז־המל וינכש והולאש רשאכו

ן נובתהל ,הלילה־ימדב תבשל ינוצרו ,ינא ררושמ :רמאו שיאה הנע ,ערל וא בוטל
, רצרצה תא עומשל ,רוא לש םימלתב םיימשה־תודש תא םישרוחה םיבכוכה לא
ת אז לכ םושרלו ,יל יופצה תוומב ,םיהולאב ,יתונורכזב ,יתומולחב ,ישפנב תוגהל
םדובכלו םניינקל ,םמולשל וא ,הישדקמו ריעה תומוחלו אופא יל המו ...ריש־יקוספב
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ו לכאמו ,םיכבסה ןיב להוא ול הטנ םש ,ןדריה־תעקב לא דדנ אוהו—ןהיחרזא לש
.ופרטו אצי שיאה תא ותוארבו ,דחא בוד רעיב םשו .שבדו םיגד

זי
ב לב דוע וריתוה אל רשא םינוש םירקמ היתוביבסבו םכשב ועריא םיאבה םימיב
ם וכיה ,ךלמה ישנאל וברא םכש ישנאמ תורובח .בצמה ןינעב תוקפס ךלמיבא
ת א ללז ,תירב־לעב שדקמ ךות לא ץרפ ,הלוליה וזיאמ אציש ,עורפ ןומה .םוסמחו

, רזממ םשב והוניכ רשא ,ךלמיבא תודוא־לע תוצירפ לש תורימז רמיזו ,םיחבזה רשב
ל עג דמע םשארב .םיכשאה־חורמ לש ותנוז םשב וניכ התואש ,ומא תודוא־לעו

ם ירבדה ינפו ,םי־׳רקמה עמש הנהו .ףוספסאה בל לא הנק הזכ ןפואב רשא ,דבע־ןב
ל ובז לע הויצ תצרמנ זוע־תוודחב .חור־תוררועתה ידיל ךלמיבא תא ואיבה ,םללכב
ר בכ העשה ךאו .המוראל ,םילבכב לובכ ,ואיבהלו דבע־ןב לעג תא דימ רוסאל
ע ידוה וליא ויה םירחא םירבדה ינפ .תושעיהל לכוי רבדהש ידבמ התיה תרחואמ
ז חאנ לובז םלואו ,ועדויה םע דימ רשקה וינעב ול עדונ רשא תא ךלמיבאל לובז
ד צה אוה הזיא ושפנב טילחהל לוכי אלו ,היבורקו ותשא ייותיפו ויתוקפס ךבסב
ר רועל אל םינפ־לכ־לע וא ,דחי םג םידדצה ינשב ךומתל רמג ףוסבל .ךומתי וב רשא
, לעג ללוע רשא לכ לע ךלמיבאל עידוהל אופא חלש אוה .דצ םוש לש ותביא תא
, בר ליחב ומצע תא ףיקהו ןומהה בל תא הנק ,קזחתה לעגש תעב רבכ הז היה ךא
ע ידוה אופא ךכו .אלמל היה רשפא־יא רבכ ,האובב ,ךלמיבא תדוקפ תאש ןפואב
 ,הרמ3ה תא עירכהל ךלמיבא ץפח םא יכו ,לעג תא סופתל וחוכב דוע ןיא יכ לובז
.המחלמל תאצל וילע המוש

חי
ם עה לכל ארק וב ףלק ודיבו דליה תא חלש הלאה םירבדה תא ךלמיבא עמש רשאכ
ת ושרה יכ וינמאנל חיטבה וז הרזע תרומתו ,םידרומה תא רגמל ול רוזעלו אובל
ר חאל :תאז ףאו ,ריעה יסכנ לכ תא זובל ,םכש ישנ לכ תא תחקל םהל היהת

. "ןיידו ןיד דוע ויהי אלו ,ויניעב רשיה תושעל" שיא לכ לכוי הרממה ריעה לופיתש
ם יריצ ךלמיבא לא ואב ,הליגמה ירבד תא ארוקו םירפכב וסוס לע רבוע דליה דועבו
ת ונעטב ויניע תא רקנל דוע וסינ אל םעפה .וילא רבדל ושקיבו םכש ישנא תאמ
ו ליאכ ,תוערואמה ךלהמ ךותמ ,הארנ יכ ףא :יולגב ורמא תאז תמועלו ,תומכוחמ
ן כתיי ךא םא ,התוא עונמל םבל לכב םה םישקבמ הנה ,המחלמה תא עונמל ןיא
ה מל :ךלמיבא לש ותלאש לעו .אלמ ףסכב םולשה תא תונקל םה םינוכנו ,רבדה
א ציי םא םילקש םיפלא־תרשע ודי לע לוקשל םה םינוכנ יכ ונע ן םהירבד וזמרי
ה נע הלאה םירבדל .םולשב הייח תא תויחל ריעל חיניו הקוחר ץראל וישנא םע
ת אזה המחלמה יכ רמאו ,םיחכונה תא טעמ־אל הדיחפהו הכיבהש ,תוזילעב ךלמיבא
!ןוה םוש דעב התוא רוכמי אל יכו ,םיימשה ןמ וילא החלשנ
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טי
ו יהי וללהש אוה רחובו ,םיבנג םע הזוח תושעל וצפח ןיא ,רמאו ףיסוה ,ללכבו

, ךלמיבא רמא ,ןכא ...תורמרמתה תואירק ועמשנ ״? םיבנג״ .וידידי ויהיש תחת ויביוא
י כהו ;שדקמה רצואמ והוחקי םא יכ ,ףסכה תא ומלשי םסיכמ אלש וינפל יולג ןה
ן וטלשל ותולע ברע ול ונתנ רשא לקשה םיעבש תא ףא יכ ונממ םלענש םה םימדמ
. יאשחב וכייח םירחאו ,םהיניע םידחא וליפשה ןורחאה רבדה עמשל ? שדקמה ןמ ובנג
: רמאו ,ומא דצמ ךלמיבא דוד אוהו ,םידבכנה דחא חתפ ,המ־תקיתש רחאל ,זאו
א יה הנבה לכ" :ךלמיבא הנע תאז לע ."םניבהל לכונ אלו ,ךלמיבא ,ךירבד םירז"
ה מל" ,דודה רמא ,"ךלמיבא ,אנא" ."תיתמא הנבה־יא הנממ הבוט ןכ םאו ,תפייוזמ
, םיאכדנ םידמוע םיפסאנה דועב ,תאז לעו ."םולש םישקבמ ונא ן תוומו האוש ףודרת
?  םמולשלו ול המ :הצחמל־תומוצעה ,תולוחכה ויניעב םב וטיבהב ,שרח ךלמיבא הנע
, םיקירה םהייחל גואדל וילע יכה ?םולש םהל איבהל אב אוה יכ ובשחי הז המל
ל כ האלהו ונממ הנה ? םהילגשמלו םהיעושעשל ,םהיתולילזל ,םימטמוטמהו םילקנה
ה חונמ הב ןיאש ,ושפנ דוע לכ (םכש ישנא לא ןורחאה ורבד היה הזו) ןכ לעו ,הז
.םולשו החונמ ויהי אל םהל םג ,וברקב ,םולשו

כ
י לפק ןיבמ ןטק ףלק ךלמיבא דוד איצוה זאו .םלוכ ושירחה הלאה םירבדה עמשל
י לאשת םאו ,םולש ידוד־תב תנע לא" :ארוק לחה ,האל לוקבו םוגע ךויחבו ,ודגב
ר שאכ תנע .הפיה ךתמצ תא ירזגת לא דאמ ךשקבא תנע .בוט ימולש ימולשל
. דבאנ ונלוכו ,וניחאו וניתובא ותומי ןפ דאמ יתיכב המחלמ ץורפת ילוא יכ יתעמש
, תבהואה ךתדוד־תב ינממ םותחא הזבו ךתמצ תא ירזגת אל יכ בוש ךשקבא תנע
י תב לא שמא עיגה הז בתכמ" :ראיבו ףיסוה שיאהו ,םמוד בישקה ךלמיבא ."ירש
ך למיבא הנע אל ולאה םילמה לע םג םלואו ."ןאש־תיבב תבשויה התרבחמ הנטקה

.ער דעו בוטמ

אכ
, ךלמיבא ירבד תא דבע־ןב לעג םהיפמ עמש רשאכו ,הריעה םיחילשה ובש ןכבו

ת א לפיק ךלמיבא ."האצו ךאבצ הבר" :םילמ שלש הבו ףלק־תרגיא הזל ול חלש
ת אזה תרגיאב יכ ,ודיל זא דמעש ,קוקבחל ורמאב ,ותרוגחב התוא ןמטו תרגיאה
ף יסוה ,"המל יכ" .ולש ותרגיאב רתי תא םעפ ליכאהש יפכ ,לעג תא בורקב ליכאי
, םירפסב אורקל ץופחא םא ? םושקיב אלל םירפסו תורגיא וללה יל םיחלוש״ ,קוחצב
ם ילייחה ןומה זא הארנ ודעבמ רשא ,ןולחב ףיקשהו הנפ ןכ־ירחא ."ימצעב םגישא
ו לצ םירחא ,ךרדה תעיגימ וחנו םהילהאב ובכש םידחא :ךלמיבא תאירקל ופסאנש
. ןבאב םהיניכס וזיחשה וא ,ורמיז וא ,וטפטיפ וא ,תויבוקב וקחיש םירחא ,שאב רשב
״ ! הלילה״ .םשו הפ וארנ ,תונוז ןהמו ןהילעב תובקעב וכלהש ןהמ ,תודחא םישנ םגו

ןקזה םימדה־שיא תא קבח אוה .קוקבח לא הגפו בזש רשאכ החמשב ךלמיבא רמא
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 ,יל ר׳ומא" :רמא ,הבשחמ וזיאב קמעתמכ הארנ היהש ,קוקבח .ויחל לע וקשנו
 ךיביוא רשאכ ,התע וליאו ,ךדיב הכולמה הנוכנ רשאכ ףעוזו רס תייה עודמ ,ךלמיבא
 :רמאו ,םימתהו ןקזה ןביגב הביחב ךלמיבא טיבה זא "?חמש התא ,ךלומ םימק
 רקח "?הז והימו ,אל" "?לזמה־ןב ץעד תודוא לע רופיסה ךינזאל עיגה יכה"
 יפמ רופיסה תא יתעמש ,הרודמ דיל ,הלילב ,םינש ינפל" :רמא ךלמיבאו .קוקבח
."יתיכב רופיסה לש ופוס עמשל .דחא ימודא

בכ
 םכותבו ,םיהולאה ינפל בצייתהל םיכאלמה ואב דחא םוי :רופיסה אוה ךכ ןכבו"
 אב אוה יכ רמאו ןטשה הנע ״? אובת ןיאמ״ :םיהולאה ותוא לאש רשאכו .ןטשה םג
 הנע ,"םדאה־ינב תא יתיאר" "?תיאר המו" :םיהולאה ותוא לאש .ץראב טושמ
 םיסכנ םירבוצ ,םיעשעתשמו םילכוא ,ץראה ינפ לע תותופ ןאצכ םישוטנ םהו" ,ןטשה
 .םבל רבשנ ,לבהכ גומנ הז לכו םויה אב רשאכו .םבל לא םינתונ םניאו ,םידבכתמו

 ,ץעד ידבע ןכ אל" :ןודאה רמא הלאה םירבדה עמשל ."ינודא ,םה םינויקומ קר
 ןטשה אצי זא ."םיפיוזמה םימכחה לש םהישקומב שקניי אל רשא םימת שיא אוהש

 תונש עבש תא הליכ ,העש התואב ,ץעדו .ץעד לש וחוכ לודג המב תוארל ךלהו
 בושל ,ךרדל אצי אוה .םילקש הביתה אולמ ונודאמ לביקו ,היה ריכש יכ ,ותדובע
 ךלת המל" :ול רמא ןטשה .ילאעמשיל שפחתהש ןטשה וב שגפ הנהו ,ותיב לא
 תא רימהל וחתיפ ךכו ,"אשמ אלל סוס לע בכרתש בטומ אלה ? אשמ אשתו לגרב
 שגפו בש תרחמל .בכרו סוסה לע הלע ,ולזמ לע ובלב ךרבתה ץעד .סוסב ופסכ
 תאש הנעטב ,השבכב םוסה תא רימהל והתיפו ,רכיאכ םעפה וילא עיפוהש ,ןטשב
 התפתה םעפה םג .סוסל רשאב ןכ אלו ,תותשל הבלח תאו ,בולחל רשפא השבכה
 אב ישילשה םויב .וישעמ םיחלצ םויל םוימ יכ ובלב ךרבתה האלה וכרדבו ,ץעד
 םייחירה־ןבאב ךתשבכ תא רימתש ךל הנותנ יתצע" :רמאו ,ןחוטל שפחתהש ,ןטשה
 ךישמהו ,ץעד תואינ םעפה םג ."םייחירה־ןבא ןכ אלו תומל הפוס השבכה יכ ,ילש
 דע עיגה ,ואשמ תחת חוחש ךלוה היהש ,ץעדו ,םויה תועש ופלח ךכ .החמשב וכרדב
 ,תותשל ערכו לחנה תפש לע ןבאה תא חינהשכ ךא .םימ טעמ תותשל שקיבו לחנ
 לזמ־ןב ,ינודא ךרובי" :רמאו ץעד םק זא .הללצ םשו ,המימה הלפנו הלגלגתה
 םעונו תולקב תכלל לכואו ,הדבכה ןבאה ןמ יתרטפנ התע !ץראה לכב ןיא ינומכ
."יתיב לא

גכ
 אוה יכ חכוית והניבת םא" ,ךלמיבא רמא ,"אל" .קוקבח רמא ,"הז אוה םוגע רופיס"

 יכ" ,ךלמיבא רמא ,"יתיכב" "?תיכב המל" ,קוקבח רמא ,"ןכ םא" ."החמש אלמ
 ,טעמ ושירחה םה ."החמש שי הנבהבו ,ןכ־ינפל םיתוניבה אל רשא םירבד יתוניבה
 םירפכב ילש ןבאה תא אשונ ינתוארל ,קוקבח ,תצפח םנמאה" :ףיסוה ךלמיבאו
לש םהירומחל םיכרד לולסא יכ תצפחה ? םירבאה תאובת תא תוטורפ ריחמב ןחוטו
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ם טמטא יבל תאו םינמשמ יסרכ תא אלמא ,םירחוס ינש ןיב טפשמל בשא ,םילכורה
ה נה .קוקבח ,ןכסמה ץעד ותואמ רתוי םילכס היהנ אנ־לא ?ןטשה לש ויעותעתב
״? ירדאנה לוקה תא עמשתה .תלגלגתמ ןבאה הלחה

דכ
ה עיגהש ,המחלמה הלחה ךכו ,המוראמ ואבצ תא ךלמיבא עיסה שמשה תעיקש םע
יהמב שחרתה האלהו התעמ שחרתה רשא לכ .אבה םויה לש רחשה תולעב האישל
 וחוכ ןורתיב חטבש ינפמ דחאה דצה ,ברקל םישש ויה םידדצה ינש .תצרמנ תור
ך ושש השענ ךכו ,וחוכ טועימ בקע הריהמ הערכהל ףאוש היהש ינפמ ינשה דצהו

־ תיארמל ,וחוכ הנה ,לעגל רשאב .ינשה לש ונוחצנ תביסלו דחאה לש ונוסאל ברקה
ם יפלא־תששכ—םישנא רתוי ותדוקפל ורס ,תישאר .ךלמיבא חוכמ היה לודג ,ןיע
ל כ יכ ,קשנבו תונוזמב םולכ רסח לעג היה אל ,תינש .םישרפ םייתאמכו םילגר
ה קזחה המוחה ךותב חטוב לעג היה ,תישילש .םכש ירחוס ידי־לע אלמתנ ורוסחמ
ן מ בר ףסכב הנק רשא ,תודחא לזרב־תובכרמ ומע ויה ,תיעיבר .םיהובגה היחירצו
ן כ לע .תחטובו הבוט וישנא חור התיה ,רומאה לכמ האצותכ ,הנורחאלו .םיתשלפה
ם ייפלא םא יכ ול ויה אל הנה ,ךלמיבאל רשאבו .ברקל שש ןקזה־םודא לעג היה
ע די אוה .ובל תא ביאדה אל וישנא טועימ ךא ,םישרפ לש תודחא תורשעו םילגר
ת וגונעתב םיגנעתמו םיננאש לעג ישנא יכו ,ומצע חוכב יוארה ןמ רתוי חטוב לעג יכ
ת ויהב ,ןוכנל בשח אל תאז־לכב ךאו .ךלמיבא אריתה אל הלאכ םישנאמו ,ריעה
־ בתכמב ,לובז םג ,דועו .תומוחה ךותב םתבשב םתוא ףוקתל ,הזכ םיניינעה בצמ
, ךילא םיאצוי ותא רשא םעהו אוה הנהו" ,הדשב לעגל בוראל והצעי ,ול חלשש רתס
."ךדי אצמת רשאכ ול תישעו

הכ
ת חאב הנח םא יכ ,הילע הלע אל ךאו ,םכש רבעל וליח תא ךלמיבא עיסה ןכבו
ה תוא .ץראה תא הטע רבכ הלילה .ריעה ןמ העש יצח ךלהמכ ,הל חרזממ תועקבה
ה יהש ,שיאה אבוהשכו ,ריעה ירמוש ידיל ךלמיבא ישנאמ דחא ומצע ריגסה העש
י כ תורירמב קעצ ,לעג ינפל ,ןומא וירבד וררוע ןכ־לעשו ,םידגב־עורקו םד־בז
. והנחמ םוקמ תא תולגלו ךלמיבאב םוקנל ונוצר יכו ,קדצ ילב ותוכהל הויצ ךלמיבא
ש יאה תא רקחש רחאל ךא ,העקבב תונחל לכסנ ךלמיבא יכ עומשל םמותשה לעג
, ריעה דיקפ לובזל רמא ,"ידיב ךלמיבא תא ןתנ לאה" .וירבדל ןימאהל ףוסבל טילחה
ר בכ ול יופצה לקה ןוחצנה תחמשש ,לעג .קתש לובז ךאו ,ותבריקב העש התוא דמעש
ם המעו ,שיא םיפלא־תעברא ןב ליח שארב ,ויחא ,דבע תא דימ חלש ,ובלב העגנ
ש יא םייפלא םע רתונ ,ריעה םולש לע דקפוהש ,ומצע אוה .תובכרמהו םישרפה
ל ע ודמעבו ,הרומאה העקבה לא וליח שארב עיגה דבעו .רעשה ינפל רשא הנחמב
־ הארמל ןימאהל ןאימ טעמכ ,הטמל ופיקשהבו ,הלילה תכשחב ףוטע ,העבג שאר
דעונ ןאצכ ,ויתורודמו וילחא לע ,ךלמיבא הנחמ וילגרל ערתשה ןכא יכ :ויניע
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ל א ותונפב דבע רמא ,"ודיבאהל ותוצרב ,ךלמיבא בל תא םטמיט לאה" .חבטל
י כ בשחש ,דבעו ,ודצל דוע דמע אל זלה םלואו .ךרדב הכ דע והחנהש ,ןישלמה
ע גר ףא המהמתהל אלש טילחה אוה .וירחא שפיח אל ,ןיתשהל הדצה רס שיאה
ץ ופינבו םידיפל ףונפינב ,ןואש לוקב .םדרנה הנחמה לע ,תועבגה ימורממ ,רעתסהלו
.קיר אצמנ הנחמה ךא .ךלמיבא לש והנחמ ךות לא וצרפו םיפקותה ודרי ,םידכ

וכ
, ךלמיבא לש והנחמ רבע לא םירהה ןיב וכרדב קיחרה רבכ וז העשב רשא ,ןישלמה
י כ דבע חכונשמ ,םינפ־לכ־לע .לעג תא תותפל חלשנש התפמ אלא ,ןבומכ ,היה אל
ך למיבאש אלא תאז ןיא יכ ובשחב ,הנפ םא יכ םמותשהל דמע אל ,ללוש והכילוה
ח ריה הגונב םיהגומ ,הכשחה בלב ,םירהה ןיב ןכאו .חרובה תא ףודרל ,וינפמ חרב
ר תוי םיקימעמ םהשכ ,םישנאה תובקעב ואצי וליחו דבע .םדא יללצ וארנ ,הובגה
ם יקומע םיצורעב ,םילתלתפ םילועשמב םיכבתסמו םירפא ירה ךות לא רתויו
ק לוד אוה םהיתובקעב רשא םישנאה יכ דבע ןיבה רבכ הלילה תוצחב .ארפ־יכבסבו

ן ימאהל ושפנ תא הלשה אוה ךאו ,שיא םישולש וא םירשעכ ,טעמ־יתמ אלא םניא
ף סאמה קיחרה ךכו .הנחמה בל לא םג ועיגי והוגישי רשאכו ,ףסאמה אלא הז ןיא יכ
ת ובכרמה .םיקוצו םירה ץרא ךות לא ,םכשמ קחרה ,המורד ,ויתובקעבש ליחהו ,הזה
ר בח תא גישהלמ האלנ דבכה אבצהו ,הממשבו הילפאמב ורתונו םיקוצה ןיב ועקתנ
ו טנ ןכ־ירחאו ,הברעמ םיחרובה ונפ הינשה הרומשאה ףוס תארקל .לקה םישנאה
ך ראת זאו ,היתומוח ןיב ורצבתיו ןותערפל ועיגי ןפ דחפ רשא ,דבע .ןופצ רבעל
ש וחל םישנאב ץיאה ,די־יחמב ,הויקש יפכ ,ערכותש תחת םיבר םימי המחלמה
.הדשב םדועב בלה־יגומ תא דוכללו

זכ
ך למיבא חלשש רחאל יכ .םכש ירעשב וליחו ךלמיבא ודמע רבכ איהה העשה םצעב
ו אב רשאכו .לעג התפתי םא תוארל םכש ךרד לע הפוצ ביצה ,ףייוזמה ןישלמה תא
, הנחמב שיא םישולשכ ךלמיבא ריתוה ,אבו ברק ביואה ליח יכ והועידוהו םיפוצה
ו כשמי םכרדבו ,וינומהב ביואה םהילע הלעי םרטב ךרדל תאצל םתוא הויצ ךאו
א והו .םמז רשא לכ ודיב הלע ,וניארש יפכ .םירהה לא הזה ןומהה לכ תא םהירחא
ר תסב וכרד השע אוה .םכש תמוע לא וישנא שארב אצי דימו ,המהמתה אל ומצע
ם ב וזחאנ ארפ־יחישש םיעלס־תוריק ןיב רשא קומע ץורעב ,םילחנה יקיפאמ דחא
־ עיקר תמוע לא םילתפנהו םיווענה םהיפנע תא ושרפ םשו הפ םירקדזמ תונליאו

ת עברא תא ספתו םכשל עיגה הינשה תרומשאה תליחת םעו ,רדוקהו שירחמה הלילה
ו ישנא םייפלא םע זא הנח רשא ,לעג .המורדמו ריעל ברעממ רשא םירהה יסכר
ם יסכר העבראמ וילע םיפקשנה תונחמה תעברא תא תוארל םמותשה ,רעשה חתפב

י שארמ דרוי םע הנה" :המ־תכובמב רמא ,ודיל דמעש ,לובז לא ותונפבו ,םינוש
הז עודמ ךא" .לובז הנע ,"ןוחצנה ןמ םיבשה ,םה וישנאש אלא תאז ןיא" ."םירהה
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, "םישנא הלא ןיא ילוא" .תרבוגה ותגאדב לעג השקה "?םישאר העבראל ודרפי
ם יענ םידודגה תעברא ויה ןכאו ."םישנאכ האור התא םירהה לצ תא קרו" ,לובג רמא
" ןץראה־רובט םעמ םידרוי םה הנה" .רהסה הגונל םיללצכ ,םירהה דרומב םטאל
ע מש אוהה עגרב ״! םיננועמ־ןולא ךרדמ אב דחא שאר הנה״ ,קנחנ לוקב לעג ארק
ל ע .תתרב ארק "?קחצת המל ,תאז המ" .שרח קחוצ ,ודצל דמועה ,לובז יכ לעג
א ופא היא ,לעג ,אנ־עמש" :רמאו ,םוקמה ןמ קלתסהל הנפ רבכ רשא ,לובז הנע תאז
ה תע אנ־אצ !וב תסאמ רשא םעה הז אולה ? ונדבענ יכ ךלמיבא ימ :רמאת רשא ךיפ
.םלענ דימו ..."וב םחליהו

חכ
ם הל תושעל וישנאל הרוה ךלמיבא יכ .תיעבמ לוק ,בוצק ,םומע לוק עמשנ זאו

ל ש ברה רפסמבו ,ףותב ,תואה ןתמ םע ,וישכע םלוה היה ישילש שיא לכו ,םיפות
ל כמ תחא־תבב ומכ הלעש ,הנתשמ־אלהו םומעה בצקב דוחייב לבא ,םיפפותמה
. העווז ררועמ המ־רבד היה ,םידודגה ברקתה םע וטאל רבגתמ היהו המדאה ירבע
ף פותמ לכ לש וידדצל יכ ,םידיפל תואמב םישא ולעוה ,ינש תוא יפ־לע ,אוהה עגרב
א בצש םשורה תא ררועל םא יכ היה לוכי אל הזה ןויזחהו .םידיפל יאשונ ינש וכלה
: םיפקותה ורעתסה אוהה עגרב .םיאורה בל סמנ םנמאו ,אבו ברק רועיש־ןיאל םוצע
ך רד תא לעג ישנא ינפב םוסחל ,רעשה לא דימ שח ,ושארב דליהו ,דחא דודג
ו פקת ,קוקבחו זוז ,לעברכז םשארב רשא ,םירחאה םידודגה תשולשו ,הגיסנה
ונה ברקה תואירק ידי־לע םירזגל םואתפ הערקנ הלילה תממד .םירבע השולשמ
ה מד אוה יכ ,ברק םשב ול אורקל ןכתיי םא ,ברקה .םיהולא־תדרח הררש .תואר
י שנאמ םיטעמ אל לבא ,וסנ טעמהו ,ולפנ לעג ישנא בור .רצק היה ,חבטמל רתוי

ם ודאו ןקז־םודא ,ומצע לעג .ויחאב שיא די התיה הכשחב יכ ,םה םג ורקדנ ךלמיבא
־ רמוש לא ארקו ,המוחבש םיחירצה דחאל תחתמ לא ותסונמב עיגה ,םדמ םידגב
ה קירבה ותינח קר רשא ,רכומ־אל שיא ,רמושה ךא .לבח וילא לשלשי יכ חירצה
ת א סינכהל ול רוסא ,התע חז ותעיגהש ,לובז תדוקפ יפ־לע יכ וילא קעצ ,הכשחב
.הריעה לעג

טכ
, עקותה עקת ךלמיבא תדוקפב .הפוסל הברק תישילשה תרומשאה התיה םייתניב
י לב ריעה התיה יכ ףא ,םלואו .וצבקנ הדשב םישוטנה םישנאהו ,ונימיל בצינש
ט ושפלמ וישנאב רוצעל לכוי אלש עדי אוה יכ ,הילא ץורפל ךלמיבא ןאימ ,התע ןגמ
ת חאב היה דיתע ןה אוה יכ ,דבע לש לודגה וליח אובכ היהו ,זב זובל ריעה לכב
ן כ לע .םידחפמהו םידרופמח ךלמיבא ישנא וינפב ודמעי אל ,אובלו בושל תועשה
ד ודגה שארב :םידודג השולשל וליח תא קליח התע .הדשב דבעל בוראל ךלמיבא רמג
, ינשה דודגה .ומצעב דמע ,םיזירג־רה סכר לש םיחישה רתסב ביצה ותואש ,ןושארה
יפכ ,היה דיתע הב ךרדה דצב םיתיזה תשרוח לא חלשנ ,לעברכז םשוה ושארב רשא
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ה לה רובעיש רחאל ופרעב דבע תא ףוקתל העוצ הז דודגו ,דבע ליח אובל ,הארנה
ת ואמ־שלשכ אלא הנמ אלש ,ישילשה דודגל רשאבו .ךלמיבא לש ודודג םע שגנתיו
ה ריעה ץורפי לבל ביואב רוצעל ריעה אובמב בצוה הז הנה ,םשארב דליהו שיא
.לט ןומה ,דרי לטו ,עמשנ םירצרצ לוק קר ,הררש הממד .הב רצבתיו

ל
, ךלמיבא ,ןוחצנה יצח הנה" :ךלמיבא לא קוקבח רמא ללוטמה בשעה לע הכ םבכשב
ת א דסייל לכונ אולה ,רבדב אנ־בושח ,התע .םלש היהי רקובבו ,ונידיב אוה רבכ

ש יא רמעתי אל הב רשא ,םהוזמו רורא ףסכ הב ןיא רשא הכלממ ,קדצה תכלממ
, תאז לע ."ךלמיבא ,הזה רבדב אנ־בושח .לדה שפנ תא הב ונחטי אל רשא ,ויחאב
ו נינפל תערתשמ הנה ,קוקבח ,האר" :רמאו ךלמיבא הנע ,המ־תע שירחהש רחאל
ו נינפל םיערתשמ ,קוקבח ,םייחה הומכ .לפרעו ךשוח הפוטע ,םולח ומכ ץראה
, לד ונניא לדהו רישע רישעה ןיא ,קוקבח ,םולחבו .לפרעו ךשוח יפוטע ,םולחכ
ת וומה םג םולחב ןכא" :ףיסוה הקיתש רחאלו .״דבע וניא דבעהו ךלמ וניא ךלמה
.רבדל דוע ופסי אל ןכ־ירחא ."תוומ ונניא

אל
. םיחמצ לכואו םוריע ,עגושמ שיא ררוגתמ היה רהה עלצ לעש םיחישה ןיב םשו
ם ימי הנהו .הפי הרענ לא שראתה םשו ,םכשב רג היה וירוענב :שיאה רופיס הזו

ה יחי םשו רבדמה לא ךלי קר ,השאל הנאשי אל יכ רמאו םק ותנותח םרט םידחא
, םלועה ירבדמ רבדב ךרוצ םדאל ול ןיא יכ דוע רמא ,וילמ רשפל והמתשכו .ודבל
א להו ,הזה רבדכ ןכתיי ךיא והולאש רשאכו .המינפ וברקב ןכוש םיהולאו ליאוה
, עיקרה םג ,םיצעה םג ,םינבאה םג" :הנע ,םיצעב םג ,םינבאב םג ,לכב ןכוש םיהולא
, ריגרגכ םיהולא אופא ןטק ותעדל םא והולאשו ופיסוה רשאכו ."והנה יברקב לכה
. וניבהל ולכי אלו .עיקרה אולמכ לודג םגו ,ריגרגכ ןטק ןכא םיהולאה יכ רמאו הנע
ו ל רמאו רמואה אב ולאה םינשה ץקמ .םינש רשעכ םש יחו רבדמה לא אצי אוהו
. ריעל ץוחמש הרעמב ,הסואמ ,תבשוי איה התעו ,תערוצמ ,םינפל ותלכ ,הרענה יכ
ז אמו ,השאל התוא אשנו תערוצמה לא אבו ,םכשל בשו שיאה םק הזה רבדה עמשל
. ונוממשב ותעד העלבתנ שיאהו ,התמ השאה ,םינש ופלח זאמ .הרעמב המע רג היה
, התע הנהו .ושפנ לא קחוצ ועמש ,םוקמ תברקל הרקמב עלקנש ,עמושה רשא שי

־ ימד ךותמ זועב רבדמ לוק םואתפ ועמש ,בראמב אוהה םוקמב םילייחה וצברשכ
, ילא וניזאה" :רמא ךכו ,עלס לע דמוע שיאה תא ואר םהיניע ואשנשכו ,לילה
י חומ ךפשיי ישטעתהב קר ,עגושמ־ןב אלו ינא עגושמ אל יכ ,הפ םיפסאנה םידשה
, םכינזא ורכ ןכ לע .ומוקמ לא ןנער יחומ בושי חור ףואשל יבושב ךא ,יפא ךרד
ק ד אל ,םח ונניאו רק ונניא לצבה יכ ן םתעשונו ,לצב ולכא :יתצעל ועמשו ,םידש
, זועב והופלק .חישמה—לצבב :דוס םכל תולגל יננה ךא ,ול רדה אל םג ,ןמש אלו

הפצמ קוניתה חישמה יכ ,ומונת לאו וחונת לא ,והופלק ונטב דע ,תועמדב והופלק
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ו תוכהל ומק ונממ ואלנש םידחא םישנאו ,בר שגרב עגושמה רביד ךכ "!ונטבב םכל
."ומע קדצה ילוא ? עדוי ימ יכ ,ול וחינה״ :רמא ךלמיבא ךאו ,תוומ־תכמ

בל
, הטושפ שפנ לעב רוחב ,םילייחה ןמ לייח :הזכ רבד םג עריא ןהה תועשה תחאב
ל ע ךופש היהש רהסה רהוזל ,האר הנהו ,םיצעה ןיב ויכרצ תושעל הדצה הנפ
ה אתשמ .תוזז ןניאו ןמוקמ לע תוענ תודחא תונבל תויומד ,שרוחה בלב הנטק תחרק
. הריפח רופחל םילמע םינבל םישנא השימחכ הארו ,םוקמה לא ברק ויניע הארמל
ר שא ןמז הזמ ונא םיתמ" :םירפוחה דחא ול הנע ,תושקונ םיינישב לאשש ,ותלאשל
ן הל ןיא רשא תוראב םיעלסבו םירהב רופחל לטומ ונילעו ,רוכזנ אל רבכ וכרא תא
ב ש רשאכ ."םירפוחו םידדונ ונא ןכבו ,םימ ןהב ואצמיי אל םלועל רשאו ,רפסמ
ל א םהמ םידחא ורס רשאכ םנמאו ,ול ונימאה אל וירבחל ורופיס תא רפיסו רוחבה
, שירחמ בשי רוחבהו .לגר תובקע אלו וב רוב ןמיס אל ,קלח והואצמ רומאה םוקמה
ע ברא לע ץצורתמ לחהו ,וכפהתנ ויניע ,ויתורעש ורמס םואתפ ךא ,וידי ןיב ושארו
.בכש ךכו ,םילבחב דוקע ,והוביכשהו והוספת .חבונו

גל
, ןותערפ ךרד לע .רחשה־בכוכ הלע דעלג־ירה לעמו ,םיימשה וריפאה הכו הכ ןיב
ו בכשב ,ךלמיבאו .ופצפיצ םירפיצ .רויח הגונ הגנ ,ביואה אובל ופיצ הנממ רשא
ר שא ,רדוק לדגמ ילגרל דמוע ומצע האר ותנשב .םדרנ ,םיללוטמה םיאשדה לע ךכ
י נזא םירחאלו ,רוקמ ילעב םהמ ,םיינרק ילעב םהמ ,םירוצנה ינפ ופקשנ ויתונולחמ
י נפ ויה םלוחה בל תא לכמ רתוי ביאדהש המ םלואו .לעבורי ינב הלא ויה ;םיבלכ
ן יחבהל היה לוכי אל ךלמיבא ץמאתה רשא לככ ךא ,תונולחה דחאב ופקשנש ,הרענ
ו תכשמו םעפ והתתיפ רבכש ,תפייוזמה ומא ינפ וא םה תיתמאה ומא לש הינפ םא
: תואלב למלימ אוהו ,השק הקוצמ וב הזחא תאז ללגב .םידשה תיב לא המרימב

ת ובורק ,הפיה ומא ינפ תא האר ושאר בסהשכו ,די וב העגנ אוהה עגרב ."יתפייע"
* ארונ ,חרוז ךויח ויניע ךות לא תוטיבמה היניעבו ,םלועמ תובורק ויה אלש יפכ
ם נמא" :םאה הרמא זאו .וברקב ףלעתה ומכ םלוחה לש ובל .ימימש ךויח ,העפי

ת עה לכ ,יתנשב םג יתחנ אל" ,ךלמיבא רמא ,"הבר ךרד יתרבע" ."ךלמיבא ,תפייע
ה יניע קרו ,השירחה םאה ."עיגמ ינניא ךא ,ךילא ךרד יברחב יל סלפמו ךלוה ינא
ר מא ,"ימא" .תוירזכאל םגו דסחל דבעמ רשא טבמה ,ילילאה ןטבמב ויניעב וטיבה
ר שאב" ."דאמ הבורק םגו ,דאמ הקוחר ינא" ,םאה הרמא ,"ינב" ״? תא ןכיה״ ,ךלמיבא
ע גרכ התבושתב םאה ההמהמתה התע ״? ךישעמ המ״ ,ךלמיבא לאשו ףיסוה ,״םש תא
. דאמ אמצ ינא" ,ךלמיבא רמא ,"ימא" ."םימ התוש ינא" :הרמא ףוסבל ךאו ,םימת
, המדאה ןטבבש םימה לכ ינופטשי יכ םג ,לכאית ינושל יכ םג ,ירבקב בכשא יכ םג

ה ינפ דועב ,תאז לעו ."תחא םימ־תפיטב יתפש תא יביטרה ,ימא .אמצ ראשא ןיידע
עגרב ."ץבת־לדגמב ךתוא הקשא ינא" :םאה התנע ,רקוב־לפרעכ םיגומנו םיכלוה
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, ןותערפ ךרד ,ךרדה לע הרומו ודצל ערוכה קוקבח תא הארו ךלמיבא ץיקה אוהה
.אבו ברק ביואה ליח הלגנ ,רקוב־לפרע יערקו קבא־תורמת ךותב ,הצקב רשא

דל
ל ש תצרחנה ותסובת ידיל איבה רשא ,לעג ליחו ךלמיבא ליח ןיב ינשה ברקה
ה ז־התע שמשה .המיסקמ רקוב־תעשב ללוחתה ,םכש לש הנברוח ידילו ןורחאה
ת מוחב םשו־הפ ועגפ ,לפרעל דעבמ תודורווה ,הינרקו ,דעלג־ירה ירחאמ התלע
ת ואובמבש ןייעמה לא עיגהשכו ,ואבצ שארב בכר לעג יחא דבע .היחירצו ריעה
ם ינגה לע ,ביבסמ .םנואמצ תוורל ,הלילה עסממ םיעגיה ,וישנאל חינהו דמע ריעה
ך כ ודמעב ,עתפל .דבע יניעב המולעתל התיה וז הממד .הממד החנ ,תיזה־תושרוחו
, רפעו םינבא רודרידב ,תולליב :ארונ ןואש לוק ודירחה ,תומצענ תופייעה ויניעו
ם יזירג־רה סכר לעש םיחישה ןויבחמ םדא ינומה וחיגה ,םיחמרו םיניכס קרבב
ד ועבו .תדרחנ המוהמ הצרפ ,ןייעמה ביבס רדעכ ואבצש ,וישנאב .ותמועל ורעתסהו
ו צרפ ,"!ונשפנ לע דומענ ,םיחא" :םיקעוצ םירחאו ,"!ונרתוכ" :םיקעוצ םידחא
ה סונמ הלחה עגר רובעכ .לאמש לעו ןימי לע ורקדו םנומה ךות לא םיפקותה
, וללה .םיגוסנב ופיהו ינשה דודגה ישנא םיתיזה תשרוח ךותמ וחיגה זא ךאו ,רוחאל
. שאונ ברק שטינ .םשפנ לע םידמוע ולחהו טעמ וששואתה ,סונמ םהל ןיא יכ וניבהש
, םדאה תלוברעמ לעמ אשנתמ ,הרוחשה ותדרפ לע בוכרה ךלמיבאב דבע ןיחבה הנהו
, ולאה םינפה תמועל ותשק תא ךרד רבכ דבע .תומוצע טעמכ ויניעו תואפוק וינפ
, ונזא תא התרכ רשא ברח־תכמ םילוחכ־שובל דחא וילע תיחנה אוהה עגרב ךא
. לפנ אוה .ויניע רוא תא הכישחהו ופרע לע התחינש ,הינש ברח־תכמ הירחאלו
, התע הרהנ וליח תיראש .ץובב םוחטו וינפ תא וכעמ םיסוס תוסרפו םדא ילגר
, םשארב דליה םע ,ישילשה דודגה ישנא םנמאו .ריעה ירעש רבע לא ,שואיי־תמחב
. דבאל דוע םהל היה אל רבד רשא הלא ינפב דומעל ולכי אל ךא ,ךרדה תא ומסח
, הריעה וצרפו ,שיא ףלאכ ,םיטילפה ורבע־ופטש ותייווג לעו ,דימ גרהנ ומצע דליה
.ופיגה רעשה תאו ,ערוצמ ילוא ,ןבל בלכ הזיא םג ץר םהיתובקעבשכ

הל
ץ וחמ םידמוע םדוע םהיתונוחצנ ינש תורמל יכ םתוארב ךלמיבא ישנא ומעזנ המ
ם היניעב התארנ םישאונה םיטעמה לש םתוזירז .םהל חטבוה הללש אלהו ,ריעל
ר טמ ידי־לע ופדהנ ךא ,דבכה רעשה לע בושו בוש ורעתסה םה .המרימ־השעמכ
ם יעוצפה קרו ,םחלהל ופיסוהו םרשבמ ץחה תא ופלש םיעוצפה .םינבאהו םיצחה
ה זיא לש ולצ לא םיעלותכ םילחוז םהמו םימ םישקבמ םהמ ,םשו־הפ ובכש תושונא
ה ארשכ :םתומ תא זא ואצמש ,לעברכזו זוז לש םתרובג לע רפסל יאדכ ןאכ .חיש
ה אשנתהש הלולת העבג לא םשמ רס ,רעשה תברקב דואמ הפיקת המחלמה יכ זוז
ר תסב הכורא העש לחזש רחאל ,עיגהשכו ,המוחה שארמ תודחא תומא הבוגל דע
ךורכה ,רחאה והצק תאו ,ץע לא דחאה והצקב לבח רשק ,העבגה תגספ לא ,םיחישה
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ם ייתניב .ויניש ןיב ונודיכו לבחב ספטל לחהו ,המוחל רבעמ לא ךילשה ,ןבאב
ם ירוצנה דחא האר אוהה עגרב .העבגה הלעמב אוה ףא שחו ,והשעמב לעברכז ןיחבה
, לעברכז ילגרל לפנ זוז .ןגרהו ץח וב הרי ,ץראו םימש ןיב לבחב יולתה זוז תא
ו רונ רשא םיצחה .המוחה שאר לא לבחב ספטל אוה ףא לחה םא יכ גוסנ אל הלה ךאו
ר בכ ביצהשכ ךאו ,וישנאמ םיבר העבגה הלעמ לא ועיגה םייתניבו ,וב ועגפ אל וילא
ר ופיצ יפנככ תושורפ וידישכ ,ףע אוהו ,ונטב תא תינח החלפ ,המוחה לע ולגר תא
.ויעמ וכפשנ ולפנבו ,הטמל קמעה לא המוחה םורממ ,ךרדה תא בתונ ושארו

ול
, הצחמל־תומוצע םייניעב הזחמה לע ףיקשהו רהה עלצ לע ךלמיבא דמע תע התוא לכ
ו פלח ךכ .תישופיח לע םיאבוצה םילמנה ירדעב ,המוראב ותבשב ,ןנובתמ ותויהכ
ל ע םילוחכ םיללצ וליטה תיזה־יצעו ,םיימשה םור לא שמשה העיגה יכ דע תועשה
ו פסאנשכו .עוקתל רפושב עקותה לע ךלמיבא הויצ זא .םתחתמש בוהצה בשעה
ל או ,דטא חישמ הכוש תרכו ודיב םודרק ךלמיבא חקל רהה תולגרמל םישנאה
, ןכ ושע םיבורקה ."ינומכ ושע ורהמ ,יתישע םתיאר המ" :רמא ותברקב םידמועה
, רהה ןמ ומע רשא םישנאהו ךלמיבא ודרי דימו .םהומכ ושעו םיקוחרה ואר םהמו
ם יכרוע םירחאו ,המוחה לע םידמועב םירוי ,קוקבח לש ותדוקפ תחת ,םידחא דועבו
ת וכושח תא ומרעו ,םשארב ךלמיבא םע ,םירתונה וברק ,חרזממ המרימ־תפקתה
ת ובהלה וזחא הרהמ־דעו ,שאב ותיצה תאזה המירעה תא .רעשה לצא הלודג המירעל
, תופוקשה שאה תונושל וארנ אל טעמכ םיירהצה־שמש רואל .םוחה ץעה־רעשב
, ךלמיבא ישנא .לפנו ויריצמ קתינ ,םומע שער לוקב ,ףוסבלו ,ךרחנו ךלה רעשה לבא
ו כוהו ,םיתבה ךות לא ופדרנ ,םשפנ לע וסנ םירוצנה .הריעה וצרפ ,תוארונ תועורתב
ה טמל ובחסנ תוגגה לא םיספטמה .דליו ןקז ,השאו שיא ןיב לידבהל ילב ברחב
, ודכלנ המיאב םיסנהו ,םהיתורעשב הלעמ ובחסנ תורובב םירתתסמהו ,םהילגרב
ר יס ןחלושה לע וארנ דוע ,םהינכושמ ובזענ רשא ,םידחא םיתבב .רקדנ אצמנה לכו

ת על רשא ,שמשה לש בוהזה הרואב לבוט הזחמה לכ דועבו .קרמה תחלק וא רשבה
ח צורל הריאמ ,תילכתב השידא—איהש יפכ התארנ התע רשאו המיענל בשחית תרחא
־ ידצבו תורצחב תלכתהו ךלילה יעבצ תרתעב םיחרופ םיחרפה דועבו ,דחאכ חצרנלו
ד גוה הנהו .העווזב תוקעוז םישנהו ,תיבל תיבמ םיגרוהה ורבע ,םיציצעבו םיכרדה
.שדקמה חירצב וצבקתה םכש־ילעבמ םיבר יכ ךלמיבאל

זל
ץ ורפל היה השק םש םגו ליאוהו ,אוהה םוקמה לא שיא תואמ המכ שארב אצי דימ
. תורעוב תוכושב חירצה תא ףיקהו ,ריעה רעשב והשעמכ ךלמיבא השע ,םירעשה תא
ן שע יננע ךותב ,שואייו המיא תוקעז לוקלו ,ץעה־לדגמב שאה הזחא הרהמ־דע
, תונברקה רפסמ תא ודמא .שא־תלוכאמל וכותבש םעהו לדגמה ויה ,םירוחשו םינבל
.שפנ תואמ־שמחכב ,בר קחרממ םג תאשל היה רשפא־יא ךרחנה םרשב חיר תאש
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, תונולחב הספיט ,םילתכה תא הכחיל ,שדקמה יפגא רתי לא םג שאה הטשפ םשמ
ה עשב .רגינ לחה ךתומה ףסכהש דע ,הלודגה הפיכב היתועבצאב הזחאנ ףוסבלו

ו דריו וספיט םירבכעהו ,תונולחה דחאמ חיגמ בר םירבכע ןומה יכ םיאורה ואר איהה
ם ישבוכה ורבע םייתניב .םדבל םה ולצינ ךכו ,הדשה לא הכורא הריישב ואציו הטמ
ל ע בכור ךלמיבא הארנ םשו־הפ .ורע ראשה תאו ,םתלכי יפכ וזזב ,ריעה תוצוחב
ל ייח יכ והועידוהשכ .האלה הנופו ,ויניע דגנל ללוחתמה הזחמב םמוד טיבמ ,ותדרפ
ב ג לע ,רויחו אפוק ,ךכ ותבשבו .המואמ רמא אל ,ריעה־דיקפ לובז תא גרה דחא
ו מרע הב רשא ,ריעה תורכיכמ תחאב םנמאו .םולחב עוקשכ היה הארנ ,הדרפה
ה עגנ יכ דע הבהלה לא ברק ,שאב םולעהו םילכו םיטיהר הלודג המירעל םילייחה
ד נ אוה .והוליצה ,הנסרב הדרפה תא וכשמו וצפקש ,םילייח ינש קרו .ודגבב שאה
.האלה בכרו שפנ־רוזיפב ושארב םהל

חל
ת א ץח ךעמ ,רעשה די־לע רשא ברקב ,ןכל־םדוק .ריעצ ןיצק אבחנ םיתבה דחאב
ל א וכרד אצמו תוטמסה ןיב שיאה ץר ,םדה תמירז תא ופכב רצוע ודועב .וניע
י כ ,האר אל הנטקה ותבו ותשא תא .תוצע־דבוא ,הטימה לע םש בשיו סנכנו ,ותיב
. בורקה ותומ לע ובסנ ויתובשחמו ,ץרחנ ולרוג יכ עדי עוצפה .וטלמנ רשא לא וטלמנ

ה תע .ליכשמ שיא היה ומצע אוה םגו ,ויבאמ השורי ,תודחא תוליגמ ותיבב ול ויה
ר בד אוצמל לכוי ןהמ וזיאב ושפנ תא לאשו ,תולטומה תוליגמה לע וטבמ תא ההשה
ם עט תא ול ראבי רשא ,הז עגרב ובל לא המ רמאי רשא ,דחא קוספ ךא ולו ,והשלכ

ם ימושר רשא ,וללה תוליגמה לכ םלואו .התקוצמב וחור תא עיגרי תוחפל וא ,ותומ
ת ורועכ קר ,שואייה־הברמל ,התע ול וארנ ,םיללוהמ טויפו המכח ירבד ןהב ויה
ח תפב תאצל שח אוה .םיפדורה לוק וינזאל עיגה הכ בשוי ודועב .םיתמ םישבכ
ל א דריו ,ראבה תלוז ומצעל טלפמ האר אל המוח תפקומה רצחב ותויהבו ,ירוחאה
ם ינבאה יזיזב וילגרבו תחאה ודיב זחאנ אוהו ,ץוב קר ,הב ויה אל םימ .הכות
ת א רצעו וניע לע הסיכ הינשה ודיבו ,ץובב עקש אל ךכו ,ראבה יפ לא תובורקה
ח ונל וטילחה ,שיא ואצמ אלש ןויכמו ,רצחה לא םיפדורה םג ועיגה םייתניב .םדה
, הצרא והוחינהו םרוגח תא וחתיפ םה .דועסל םגו ,ראבה יפ לע יוטנה ץעה לצב ,םש
ו ררש עוגרמו םעונ .םייתלצעב וחסו ובשי הלצנו ךלוה רשבה דועבו ,הרודמ וריעבה
ע וצפה לש ודיו ,ףלח ןמזה .םיינועבצ םיחרופ םיחיש וגרתשה התמוח לעש ,רצחב
ם ג זחאנו ,וניעמ הינשה ודי תא ריסה זא .התפר ,םינבאה יזיזב תזחאנה דיה ,ראבב
א לו ,הינשה וניע תא םג ףיצהו ,וראווצ תאו וינפ תא הסיכ ,וניעמ רגינש ,םדהו ,הב
, טעמ דוע תומי תומ יכ עדי אוה .םתדועסב ולחה הלעמל םישנאה .המואמ דוע האר
ד וע" :ושפנ לא רמא אוה .הז ןורחא רבדב תוגהלו םיעותה וירוהריה תא סנכל שקיבו
ל עב ומכ ,םילאה לש םתומ לע עדי רשא תא רוכזל םג הסינ זא ."תמ ינאו עגר
ת רושב וב התיה הזונג םגו ,העפי הטועו ,םהל דחוימ היה םהלש םתומ ךאו ,זומתו

קר ,ךרעו םעט ןיאב ,ףרטנ רדעב שבכ תומכ קר היה ולש ותומ רשא דועב ,הייחתה
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ך א טאל ,ךכו .ץובה ךות לא חנצ אוהו ,וטמשנ ויתועבצא ,וידי ופר זאו .ןדבאו המיא
.תוומה היה הזו ,ושאר ףוסבלו ,וראווצו ,וינתמו ,וילגר ועקש ,רוצע אלל

טל
ת וחיופמה םינבאה תא ההיגה םיננעה תימומדא רשאכ ,שמשה תעיקש םע ,עתפל

ד בע־ןב לעג" :ךלמיבאל דיגהו שיא אב ,םכש המשו ריע םעפ התיהש הממ ורתונש
, הקיתשב שיאה ירבד תא עמש ,םיתבה דחא תוגרדמ לע זא בשיש ,ךלמיבא ."ץבתב
 התוא םישוטנ ויהש ,םישנאה .עוקתל עקותה לע הויצו םק ןמז הזיא רובעכ ךאו

ם שארב אציו הרוחשה ותדרפ לע הלע ךלמיבא .רפושה לוקל ואב ,ריעה ינפ לע העש
 האצמנ התעו ,הזורפו הנטק ריע התיהש ,ץבתל ועיגה תועש יתש ץקמ .הנופצ ךרדל
. ריעבש דיחיה לדגמה ךותב ורגסנ םהמו תודשה לא וסנ םהמ יכ ,הישנאמ הבוזע
, תיעבמו אפוק ךא ,ריהב רואב ריאהו םירהה ירחאמ הלע ,ואולמב זא היהש ,חריה
, םירצה יכ ,הממד הררש .םישרקו תוכושב וישנאו ךלמיבא ידי־לע ףקוהש ,לדגמה תא
ב רק־םעז םשפנב דוע ואצמ אל ,ץרחנ םירוצנה לרוג יכ ועדי םגו םיעגי רבכ ויהש
ג גה ןמ ופקשנ םהינפש ,םירוצנל רשאבו ,םיחבוזכ ,הקיתשב םתכאלמ תא ושעו
ו ניתמה םילייחה ,םידחא םיעגר ופלח ךכ .ץקה תמיא הממה םתוא הנה ,תונולחהו
ל א ויניע תא זא ותאשב יכ .שירחה ןיידע ךלמיבא ךאו ,םיצעב שא תיצהל הדוקפל
ו הוריכזהש ,הרענ ינפ ,וילא םיפקשנ השא ינפ ,תיעבמהו ריהבה חריה רואל ,האר גגה
 ,הימוד הררש ביבסמו ,וב הטיבה איהו ,הב טיבה אוה .ומולחב האר רשא םינפה תא
 חריה ןיעכ ,ההכ ,לוגע המ־רבד הידיב איה תזחוא יכ ךלמיבא האר הנהו .םולחבכ
, וילא םיקעוצ תולוק עומשל המיד ךלמיבא .ההכ חרי ךא ,השאר לעמ זא טש היהש
ו תעד תתל לוכי אלו ויארוקמ קוחר היה אוה ,עמש אלו עמש אוה ךאו ,םיריהזמכ
י נפכ ויה הינפ רשאו ,לדגמה שארמ וב הטיבמה הרענה לא האצי ושפנ יכ ,םהילע
ר בכ רשא תפיוזמה םאה וא ,תיתימאה ומא ,ושפנ תא לאש ,וז התיהה ךא .ומא
ה שרפ אוהה עגרב ?םידשה תיב לא ותכשמו ומולחב םימעפ המכ הז והתתיפ
ם ולה ,לפנ ךלמיבא .ההכה ,לוגעה רבדה תא ושאר לע הכילשהו היתועורז הרענה
י נפ תאו ,רופיצכ וילעמ גח לדגמה תא האר דוע תובישחה ויניעבו ,ארונ באכ
ת וקעצ ועמשנ .ףוסבל ותגרה יכו תפיוזמה ומא התיה יכ ןיבה התע רשא ,הרענה
ץ בת תא הז הנכמ עודמ המתו ,קוקבח לש ולוק תא ךלמיבא עמש ״! ן?תה" .תונוש
, ןבתב אל ,ץבתב וילא בושת יכ ותחיטבה ,תיתימאה ומא ,ומא אלהש ,ןבת םשב
ן כש ,ןבא אלא ןבת רמא אל קוקבח יכ ,תאז־לכב ,ןיבה דימ ךא .םימ והקשת םשו

, ךלמיבא ."ךשאר לע ךא ,הלפנ ,ץעד ,ןבאה" :ךלמיבא לעמ ונחגב למלמל ףיסוה הלה
. ..ינתתומו ...ךברח ףולש" :םד־ףוטש הפב שחל ,רבודי ץעד הזיא לע התע ןיבה אלש
ן יעכ רשא ,היניעש ,תיתימאה םאה ,הפיה ומא תא האר זא לבא .םדנו "...השא
ת דרוי איהו ,תולצבחב תונבל הילגר־תופכו ,העפי־ארונ רהוזב תוריהזמ ,רבנעה
ח ריה־הגונב תופסכומה תוברעה לא ותוא תאשונו הבשו ,העורזב ותוא תקבוחו ,לעממ
תגרוהה ומא ינפל לילכ תומוד ויה תלאוגה ומא לש תופיה הינפ .םיימשה לש
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 ,תחא םאכ תוהמאה יתש תא תוארל היה רשפא ךכו ,גגה ןמ ןכל־םדוק וילא ופקשנש
 אשינ ןהינפ לעש תויפוסניאה תורופאה תוברעה לבא ,הדיח רבדב שי יכ בשח אוהו
 תא ןביגה ףינה ,תימואתפ הלליב ,אוהה עגרב .חצנל ותדיח תאו ותוא ועלב התע

.הילע לפנו ברחה תא ולש והזחב ץענ ןכ־ירחא .ךלמיבא בלב העקתו וברח

מ
 רופיס—ותומו ויתומולח ,םכש ךלמ ךלמיבא ייח תודוא־לע רופיסה ,אופא ,היה הז

 הנש שלשו־םירשע ןב .שפנ־ןוילכו םעזו הטלע קר ,םעזנה ןמ םואמ וב היה אל רשא
 היתוקוצממו ,םולח תויחכ יח םתוא רשא ,וייח ךותמ לאגנ ךכו ,ותומב ךלמיבא היה
 הורבקו המוראל הלילב ואשנ ותייווג תא .טעמ אל ףיסוה ןהילע רשא וז לבת לש
 םיללחהו ,ומוקמל שיא וצופנ םייחה אבצה־ישנא .םימוגע המחלמ־ירישבו לבאב םש
 תלשממ .םיעלותלו תודלותלו םינתל לכאמ ,הדשב םישוטנ ובכשו רבוק םהל היה אל
 ועמשנ ןכ־ירחא םיבר םימי דוע ךאו ,תעה הפלח ךכ .לכה לע השורפ .דתיה ןוגיה
 ףא תודחא םינש ץקמ .םש וא הפ והואר וליאכו ךלמיבא תמ אל וליאכ תועומש
 ותמרימ ךא ,םעה בל תא ךושמל שקיבו ךלמיבא תויהל רמייתהש דחא םדא עיפוה
 רוכמל ,ןאש־תיב קושב ,ינענכ רחוס הזיא הסינ םג איהה תעב .לקסנ אוהו ,הפשחנ
 ועבצא לעמ הארנכ הטמשנשו ,הנבל רהתסא השירוהש דטאה םתוח םע תעבטה תא
 שיא םוש דוע רתונ אל רשאכ םג רפסל ופיסוה ךלמיבא לש וייח רופיס תא .ותומב

 תרדוקה וחורל וניבה רשא שי הזה רופיסה תא םיעמושה ןמו ,ורוד ינבמ דירש
 חכשנ אל יכ ףא ,ךלמיבא לש ךרכז .העווזב םירבדה תא ועמש רשא שיו ,ךלמיבא לש
 םיכלמו םיאיבצמ יכ ,תורודה תצורמב ,םינפ־לכ־לע ,םמע ,ונימי םצע דע לילכ
 ןושמשו חתפי ,םילודגה תומש תא קר ריכזהל םא ,םהבו ,ומק הלילע־יברו םישדח
 וירבדב ןהוכה סחנפ אבנתה ,הארנה יפכ ,וילע רשא ,דוד םלוכמ לודגהו ,לואשו

 םימוצעהו םיברה םדאה־תואבצו ,תולבויו תורוד ופקנ ,תעה הפלח בושו .םינורחאה
 לכוי אל תאז והותל ךא וא הרטמ וזיאל םאו ,ופלחו ואב ,ותמו ודלונ ,רוד יבקעב רוד
 ־יקסע ,דובכה—בשחנו היהש לכ ,בשע וסוכ םימואל ,ואשו ודסונ םירע .דיגהל שיא
 ־לפרעכ גומנ ,דבא ,חכשנ לכה—יכבהו ,האנשהו ,הרובגה םג ,ללמה ,בהרה ,הנידמה

.רקוב

אמ
 היה ,םירפסמש יפכ ,הנה ,הלדוגלו ,הז םוגע רופיס לש ןויזחה־איג ,םכשל רשאבו
 ירחא םיתב הב הנבו בש רשא ,םייחב רתונש לעבורי ינבב דיחיה ,םתוי הז

 רבכ טבנ־ןב םעברי ידי־לע הכלממה גוליפ ימיבו ,םירחא ואב ויתובקעב .הנברוח
 ־תיב ןברוח רחאל .לארשי תוכלמ תריבל ,םייתניב המצעתהו הלדגש ,םכש התשענ
 הסרהנו הבש תורוד ץקמ ךא ,םינורמושה הב ובשיתה לארשי־ינב לש םשדקמ
 ידיב הברחנו הרזח היתוסירהמ התנבנש רחאלו ,סונקרוה ןנחוי ךלמה ידיב ריעה
יברעה עסונה התוא ראית םיבר תורוד רובעכו ,התנבנו הבש איה םלואו .םיאמורה
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 ."הנטק קשמד״כ ,ותעדל ,התוארל רשפאש דע ךכ־לכ תחרופו הרישע ריעכ יסדקומ
 תחת האבש ינפל המ־ןמז םכש תא האר רשא ,ידוהיה הלידוטמ ןימינב ׳ר םג

 ,טעמ קר םיבשות לבא ,םיסדרפו םינג הב אצמ ,יבויאה ןיד־א חאלצ לש ונוטלש
 רשא הבושח ריע" איהש היתודוא־לע בתוכ ,ד״יה האמב ,אטוטב־ןבא יברעה וליאו
 ,םולבנ םשב ,ונא־ונימיב ומכ ,וימיב הנוכמה ,םכשמ ."הב םיאצמנ םיצע הברה
 םירצמל םיתיח ןמש םיאיצומ ,ותודע יפל ,ויה ,סילופאינ יאמורה המש שוביש אוהש
 ,רתוי םינומדק םימיב ומכ ,וימיב רשא ,הללחה תרצות תא ריכזמ אוה ןכ .קשמדלו
 רשאב .םיבורח סיסעמ התנכה ןפוא תא המ־טוריפב ראתמ אוהו ,םכש הב החבתשה
 לש ובשומ םוקמ ,המוראל רשאבו ,םבוט המשו תיברע הרייע ונימיב יהירה ,ץבתל
 ארקנה םכשל תיחרזמ־תימורד םייוסמ לת םע התוהזל רשפא התע דוע הנה ,ךלמיבא
.המרע־לא־תבר׳ח םשב

1967 םרמ



םיריש ינש :טקב לאומס
ץרא שי בוט בוט
 הצבור החכשה ,דב התקשה הב
 םש־ןיא תומלוע לע טקעה

 שירחמ שארה שרחמ שארה םש
 םואמ םיעךוי ןיא אל םיעךוין

 עווג םיתמה תויפה ריע
 ולולסמ םילזפה אוה ףוחה לע
תובבל המ ןיא

 בטיה ריכמ יניא לדח ריכמ ינא יתודידב תא
 ןמז יל שי יעקנל רמוא ינא ךכ ןמז יל עי

ריאממ ןמז הבער םצע ןמז הזיא ךא
 ילע עיקרה־רגךג ףך,ך ילב ריוחמ עיקר לע
 טטור ביבש תם?טמה רואיד־ןרק לע
ךעח־תונע ינורקימ לש

 לוכן יתיא בל א מ ךלאש םיצור םחא
 תובקע ילב ץראב ינא תאצל לוכי ינניא

 הפן־הפן רבד םע הז הפן רבך ןכ ןכ
 דוע ינולאשת לא רבךה הז המ
 רבך ותוא הז המ םיעגר קבא תילפ־וע

טקע טקע האנש הבהא טקש
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 תולאש יל? םינפ יל? הזה םלועה ילב השעא המ
 עגר לכ וב עגר קר ךשמנ תויה ובש
ותויה תחכש לא ללחה לא ךפשנ
ףוסב ובש הזה לגה יל?
דחי? םיעל?נ לצו ףוג
תושיחלה םוהת תאזה הקיתשה יל? השעא המ
הבהא לא טלקמה לא םעזנ םשנתמ
םירטטה הלאה םןמשה ילב
םתירובז רפע לע

םויה ומכ לומתאכ השעא השעא המ
יך?ל יניא םא ילש רהצה ןמ טי?מ

םייח לכמ קחךה דנ־םגץענש
ילילחד בחךמב
תולוקה ןיב לוק־ןיא

ידמע םירגסהה

(רימא ןרהא :םוגרת)



הדלרמזיא :ו־ווא .י

.הרעס חורכ ורדחל ץרפ ןרות ןרהא לש ישארה ורזוע
.המישנ־רצוקב לאש ׳ר ךלוה התא"
."ןכ"
"?ןאל"
"ן היוולהל"
׳דימ לש"
."הדלרמזיא לש הלעב לש"
: קדצבו ,קוחצב ץרופ ןרות היה הדלרמזיא לש המש תא וינפל ואטיבש תמיא־לכ
ור הינעוצ לש המשב היורק הפוריא־חרזממ םידוהי־תבש רבדה היה ךחוגמו רזומ
ה דלרמזיא לש הינפ תא ןרות ןרהא רכזש הדימב .וגוה רוטקיו לש וחור־ירפ תיטנמ
ה תיה איה .הינעוצ ןיבל הניב ןוימד לש בוטרוק שי םנמאש ול היה המדנ יקסניברג
, תקונית יניעל תומוד ,תוינגפוס ,תוהכ־תומונק היניעו םימוחש הינפ ,תרוחרחש
.היבוברעב ןהב תושמשמ תובצעו תוצילע םיתעלש
ה יה הדיקפתו תונושלב התיה האיקב .ןונכיתה תקלחמב הדבע יקסניברג הדלרמזיא
. הפוריא תוצראב תדועצתה יניינעב תונושה הקיחתה תוטיש ןיב תואוושה ךורעל
ה ננולתה אל איהו ,התדובעמ םיצורמ ויה הילע םינוממה ,ידמל ההובג ■דתיה התגרד
ו תחונמ תא הכירדה אל ךכ ךותמו תויעב אופא הררוע אל תילהנימ הניחבמ .םהילע
. לפרועמב ךא היארמ תא רכוזו שדוחב םיימעפ וא םעפ התוא שגופ היה .ןרות לש
ו ליפא .םישרש וב הכהו ונורכזב לתשנ הז םש .הדלרמזיא :יטרפה המש ןכ אל
ד גנל הינפ ורייטצנשמ רתוי בוחרב וא דרשמה ירודזורפב יארקא־תושיגפ ןתואב
ל וקב םולשל הכרבל היה זרדזמ ךכיפל .וחור יניעל המש רקדזנ ולש רשבה־יניע
:לודג
"!הדלרמזיא ,םולש"
, ויתורבהב ךיראמ היה םשה תייגה ידכ ךותו .יקסניברג תרבג אלו הדלרמזיא ,ןכ
ם ש אוה איצומ םוי לש ומוציעבש לע הבורמ האנה הנהנו ,ויתפש לע ךויח הלעמ
.םדרטונמ ןביגה לא רשק ילבו הקיז לכ אלל ויפמ הז
.וכויח תא שבכ םעפה
"ז הדלרמזיא לש הלעב תמ"
."ןכ"
"ן יתמ״
."לומתא"
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,דול היה המ"

״? עדוי ךניא !׳ול היה המ׳ תרמוא־תאז־המ״
."אל"
."קתושמ היה אוה"
* יואר להנמ ירהש ,רמא אל ךא ,״? תעדל ינא בייח תאז םג יכו״ :רמול ןרהא שקיב
־ זיא לש הלעב לע עדי אל ןרהא .ודרשמ! ידבוע לש םהייח תא ריכהל בייח ומשל
.רבד יצחו רבד הדלרמ
״? יתממ"
"?יתממ המ"
"?קתושמ היה יתממ"
.היולג תמוערת לש המיענב ןרות לש ורזוע בישה ,"הנש הרשע־שלש"
. ולהנמ ןרות הנמתיש םדוק דוע .דרשמב יקסניברג הדלרמזיא הדבע תובר םינש
. ישיאה הקיתב ןויע ידיל ,הארנכ ,ןרות עיגה אל ,תודחוימ תויעב הררוע אלו ליאוה
ו השמ ...לבא ,וילא עיגה אל ישיאה הקית ,ןכא .ונורכזב והשמ עז ןכ־יפ־לע־ףא
.יקסניברג ...יקסניברג הדלרמזיא ...הדלרמזיא ...תדועצת קית ...רחא קית ...לפרועמ
.ורזוע תא לאש "?ומש היה המ"
ן רות תא הכיז םיתש אלו תחא אל .זובב הלוהמ המהדת לש טבמ וב ןתנ ורזוע
. וב ץנצנתה המטשמ לש בוטרוק וליפאש היה המדנ םעפהש אלא ,הז ןיעמ טבמב

."יקסניברג היה ומש"
."יל רמול ךירצ ךניא" .הזגורב ןרות בישה ,"יקסניברג היה ומשש עדוי ינא"
"?ומש המ :תלאש"
."יטרפה ומש"
."םהרבא ...יל המדנ" ,רזועה רהרהתה ,"יל המדנ"
ה רשע־שלש ...קתושמ ...רכומ והשמ" .רהרוהמב ןרות למלימ ,"יקסניברג םהרבא"

ך ותמ המואמ הלעה אלו וחומב המ־רבד רקינ בוש ."יקסניברג םהרבא ...הנש
.לפרעה
"?היוולהה יתמ"

."יצחו־עבראב"
."אובא ינא"

ב
ו בורו־ושאר עוקש ןרות היה םימי םתואב .תוחונה ןמ אלש העש התיה יצחו־עברא
ה ירכז םע וןיסנה רחאלו ,תינרדומה להנימה־תרות רואל השמ לע רקחמה־תדובעב
ו ניינל היונפ התיה אל ןרות לש ותעדש םושמ קרו־ךא הדובעל לבקתנש—יכאלמ
־ וקיפה־תידועייה םילילצה־תנוכמ לש היווק טוטרשב ולוכ־לכ היה ןותנש םושמ
ו ניאשב ןימ בברעי אל אבהלו ןאכמש ובלב רמוא ןרהא רמג הז ןויסנ רחאל-תיח
.להנמה השמל שדוק יאנפה־תועשו דרשמל שדוק הנייהת הדובעה־תועש .ונימ



ןרוא .י56

ת חאב יצחו־עברא העשל דע תוהשל ןרות טילחה .שלש העשב המייתסה הדובעה
דנש יפרגוילביבה רמוחב ןייעי ונמזמ לטבי אלש ידכו ,םוקמ־תבריקבש תודעסמה
ל ע טדורכייא יצייושה גולואיתה לש ורפסב היה ארוק םימי םתוא .ורקחמל ול שר
. םדאהו לאה ,םעהו לאה ,םלועהו לאה :םיקלח השולשל קלחתנ הז רפס .לארשי תד
ר בדב ותטלחהב עגפי אמש ששח ךותמ ."םדאו לא״ב ןויעה לש ומוציעב אצמנ ןרות
ך יישה רמוח םוש דרשמל איבמ היה אל ,דומילה־תועשל הדובעה־תועש ןיבש םוחתה
.ורקחמל
ם ע דחי הב ררוגתה ןיידעש הרידה תוחתפמ תא ול רסמ ,חילשה תא ןרות ארק
ה ריגמב") טדורכייא לש ורפס חנומ וב םוקמה תא קיודמב וינפל ראית ,ןפג רזעלא
.שולש העשל דע וילא והיאביש ושקיבו ,("תילאמשה התניפב ,ןחלושה לש תינמיה
. ..םמ .וב ןייעל לחהו םהמ דחא לטנ .םיתמ יקית לש המירע וילא האבוה םייתניב

.יקסניברג םהרבא :םשה .6974/ב/681
־ שלשש ,יקסניברג םהרבא ותוא הז ירה !םימלועה־ןוביר .יקסניברג םהרבא בוש
ך ות לא וקית בברתשה ךכ ךותמו דחא דעצ וליפא דעצ אל תופוצר םינש הרשע
?תועט בוש .הדובעל יכאלמ הירכז לבקתיש ינפל דוע םיתמה יקית
ר טפנ ףוס־ףוס .ןידכו־תדכ אפור ידיב המותח תוומ־תדועת קיתב התיה םעפה ,אל

.יקסניברג םהרבא
מב קיתה לש ותפיטע יבג־לע ותמיתח תא עיבטהל ןרות דמע ...יקסניברג םהרבא
ם הרבא ...רורב הז ירה ...יקסניברג םהרבא .ומוקממ ץפק עתפלו ,ךכל דעונש םוק
ה רשע־שלש הז יוניש אלל ספא רפסמ עיפומ ולש הדעצה־םפוטבש ,יקסניברג

בא ,םויה לש ךיראתה תא תאשונ ולש תוומה־תדועתש ,יקסניברג םהרבא ...הנש
י קסניברג הדלרמזיא לש הלעב אוה־אוה ,קפס לכ ןיא ,ןכא ...הז ,יקסניברג םהר
ה דלרמזיא וז .הנש הרשע־שלשכ הז תדועצתה־ףגאב תדבועה ,ןונכיתה־תקלחממ
ה ילע םינוממה םע הכסכתסה אל ,התגרד לע המחל אלו תויעב הררוע אל םלועמש
ו להנמ ,ןרות ןרהא יבגל תמייק התיה אל טעמכ ךכ םושמו ,הדובעל הירבח םעו
ה יניעו םימוחשה הינפ ול ויה םירוכז לפרועמב ךאו ,ףגאה לש יביטרטסינימדאה
.היבוברעב ןהב תושמשמ תובצעו תוצילעש תקונית יניע ,תוינגפוסה
."םדאהו לאה" תא איבהל חלשש השע הפיו המ־יהיו היוולהל תכלל וילע המוש
, ותריגמב היה רומש שלש העש דע .הלק העש רחאל וילא אבוה "םדאהו לאה"
רות הפקב ותדועס חניקו םיירהצ־תפ דעס ,תודעסמה תחאל דרי שלש העש רחאלו
ם ימוכיסו תומישר השעו "םדאו לא״ב ןייע הירגיס ןושיעו הפק תמיגל ידכ ךות .יכ
.תינרדומה להנימה־תרות יפ־לע גיהנמכ השמ לע ורקחמ ךרוצל
ת ינוכמה ירחאמ ופפוטצה השאו שיא םישולשכ .היוולהל ךלה יצחו־עברא העשב
. תחפטמב ףוטע היה ןוכרה השאר .הדלרמזיא התיה ןהמ תחא ."אשידק הרבח" לש
ם שג־תופיט הלבריעו תימלשורי ףרוח־חור הבשנ .הינפ תא האר אל ןרות ןרהא
.תולבלובמו תומשוגמ
רוכזל ןרות הסינ ןמז רחאל .תורבקה־תיב דע ותינוכמב ועיסהל ול עיצה והשימ
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ה נפתה אלו םדאו םיהולא יניינעב היה דורט וחומ ןפש ,לוכי אלו שיאה היה ימ
— ותינוכמב בשיו שיא ותואל הנענ ,םוקמ־לכמ .וביבס שחרתמה לע ותעד תתל
.חורו םשגמ הסחמ
ל וקב תוליפת רמיז הדימעה־ליגב ןקדבע .רבג םשגה ךא ,חורה הככש תורבקה־תיבב
.ויניע תא םצע ןרהא .האל
־ תדוקנמ גיהנמה השמ לע רקחמ־תדובעב םוקמ וז הלאשל שי םולכ—"םדאו לא"
?תינרדומה להנימה־תרות לש הטבמ

תנ זא .םהמע אוה םג זזו ויניע תא חקפ .ומוקממ זז םיפסאנה שוגש ןרות שיגרה
א לא ותציחמב ויה אל .תורבקה־תיב לא ועיגה םיוולמה תיצחמכ קר יכ ול רווח

.םישנא רסירתכ
ה דלרמזיא לא ברק תוליפתה תא רמיזש ןקדבעה יכ האר תועיספ המכ עספש רחאל
־ דבעה .ההימת לש טבמ וב הנתנו השאר הפקז הדלרמזיא .ןבא לע תבשל הל הרוהו

.ןבא לע הבשי הדלרמזיא .וידיב תינבצע ענעינ ןק
 .הארונ תופייע ןרהא לע הלפנ הקווד עגר ותוא .הקלחו הבחר ,וז .דתיה הלודג ןבא
ה בשי הילעש ,ןבאה לא עספ םידבכ םידעצבו בר ץמאמב .ולשכ וילגרו וקפ ויכרב
.הדי־לע בשיו ,הדלרמזיא
;לאש ןקדבעה .םיפסאנה להקב ףלח שוגיר
"?לבא התא"
.ההימתב וב טיבהו ותלאש תא ןרות ןיבה אל

"?החפשמ־בורק התא"
, ופתכ לע השאר החינה הדלרמזיא .הלאשה לע תונעל ודיב קפיס היה אל ןרות
. טעמכ םישוח־ןופלע ידיל ותאיבהו ותופייע הרבג .יכבב הצרפו היתועורזב ותקביח
ל ש רצה ספב .םשגה־ליעמ יסיכב ויה תונותנ וידי .רבא דינה אלו ותבישיב אפק
ה תיה יחלה .הדלרמזיא לש היחל עגמב שח ,רטנסל ףיעצה ןיבש ,ראווצה תקלח
.אפק ןמזה םגש ןרות ןרהאל ול המדנ זא .םשגמו תועמדמ הבוטר
ל ש היתועורז תא ריסה תונידעב .וסימהו ןרות לש ורזוע אבש דע ןמזה אפק ,ןכאו
.האלהו ונממ הכילוהו העורזב ועורז בליש ,ןבאה לעמ המירה ,ויפתכמ הדלרמזיא
.דש האפכש ימכ הדלרמזיא הכלה

ג
, םצעב .ושאר לע החפק שמשהו ברש־םוי היה .סובוטואה דיל רותב דמע ןרות
ו תואב ןרות עגנ .ושאר רעשב הווהתנש לגלגעה רעמה לע םא יכ ושאר לע אל
.תחרק :תונמחר אלל קספו לוגיע
א ב ,ינפוג חוכב ןייטצה אל וימימו ליאוה .ןושמש םשב תחא אל הנכתנ וירוענב
ך ילהת .םיכובסה וילתלת לשב םא יכ ודי־םצרעו ותרובג לשב אל הז ויוניכ ול
.תחא־תבב ,ףתחכ אב ויוליג ךא אוה יטא ךילהת תוחרקתהה
־ימיב היה רהרהמ ,הינרקל דקומ ותושעל ותחרק לוגיעב הרחבש ,שמשב ודמעב
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ה לילד לשב אל הלדלדינש ןושמש לש ותירולב ,םהה םימיה ןמ ותירולבבו וירוענ
.ןמזה השעי הלילד השעת אלש המ .וליג לשב םא יכ
ד עו תנעמ ך״נתה תומש ובר הכ ןה .ץראה תונב ןיב ץופנ הלילד םשה ןיא עודמ
.ןיא הלילדו ,לטומה דעו רמתמו הנמת
ש י ,לשמל ,הנה .רהרהל ףיסוהו םולש הל ריזחה .םולש ול הנתנו הדלרמזיא הרבע
.ןיא הלילדו הדלרמזיא ץראב
ה קיזחה תחאה הדי .ןכרומ השארו ףופכ היה הבג .הדלרמזיא לש הבגב וטבמ ץענ
, םייברגה ,הלמשה :םירוחש השובל לכ .וב ץפחכ ןיא ילככ הלשלתשה הינשהו קיתב
.הריזנל התיה המוד רוחשה לשב .השארבש תחפטמה וליפאו

.הדלרמזיא
.הגישהו הרבעל עספ ,רותה ןמ אצי
"יהדלרמזיא ,ןאל"
."הדעסמל"
"?ךתא דחי דועסל לכוא"
.המכסה תואל השארב הדנ איה .ןהבש תובצעה תא עגר החצינ היניעבש תוצילעה
ה ריב קובקב איבה ןרות .ימצע־תוריש לש הדעסמב ךומנ ןחלוש דיל ובשי םה
:לאש אוה .תוסוכ יתשב הגזמו

"?יתוא תקשינ עודמ"
.החצמ תא הטמיק הדלרמזיא
״? יתמ״
."ךלעב לש ותיוולה םויב"
ת שבוכו תרזוח תובצעהש םע ,שאר־דבוכב הרמא ,"ןרות רמ ,ךתוא יתקשינ אל"
.היניע תא
.תיטלחה ןרות קספ ,"תקשינ"
ינעה הדלרמזיאש רוריבב אוה רכוז יכ חוטבו ךומס ןרהא לש ובל היה העש התוא
ה מ רזחיש ,המלועל הדלרמזיא הכלה רבכשכ ,בר ןמז רחאל קר .הקישנ ול הק
ה ניעשה קר הדלרמזיאש ול רבתסנו היוולהה םויב תורבקה־תיבב תמאב עריאש
בו ,דמעמ ותואב ויהש הלא לכ ול ורשיא הז רבד .דוע אלו ופתכ לע השאר תא
ץ מש ול היה אל הדלרמזיא לש הינפב עבקש המ עבקשכ ,םינפ־לכ־לע .ורזוע דוחיי

.ויפמ רקש־רבד אוה איצומ אמש ששח
ה בוצעה העשה לש תוביסמה רואל יכ חינהל שי ירה" ,ךישמה ,"רבדה יל רוכז םאו"
."ךנורכז לע רשאמ רתוי ינורכז לע ךומסל יוארה ןמ איהה
ן יב טשפש קמוסה רחא בקע ןרהא .םישמונמ ויה הדלרמזיא לש הינפ יכ ררבתה
ה תוא לכ .הקתש הכורא העש .רבד התנע אלו היניע הליפשה איה .שמנל שמנ

.ןרות רביד העש
י פל ,ותשא הניא בוש םינש ךכו־ךכו ,םינש ךכו־ךכ ותשא התיהש וז לע הל חיסה
ןכמ־רחאלו ,ורמאש המ ורמאו הדעו ינפל ועיפוהו תונברה־דרשמל םהינש וכלהש
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 ןרהא בש םייעובשה ופלחשמו .םהיניב הגה ופילחה אל םימי םייעובשו התיבה ורזח
ה תגא לש םישלב־רופיס תאירקב תועש ךכו־ךכ םש הליבו תונברל ךלהו ןרות
ם של אבש ימ לכ תונברב הב הכוזש ןוטרק־תריס ןימ הנותנ ושארבש םע יטסירכ
ו די־לע בשי יטסירכ התגאב עוקש ןרות היהש העש התוא לכו .שאר־יוסיכ ילב
שפ תא ןרות עדי אלש םירבד ףלק יבג־לע בתכו ,ויתודימ יפ־לע דרוי ונקזש ,ידוהי
ה דעו התוא ינפל םינשה ודמע בוש .תשגרנו החותמ ,ותשא האב ןכמ־רחאל .םר
צהל ותשא לע הויצו ,ויניעב תוכחוגמ ויהש ,םילמ ןרות לש ויפב םש ידרפס ברו

.תותירכה־רפס תא הידיב ןרות ןתנ זא .וז לא וז הידי תופכ תא דימ
ת ונוזמב ביוח אלש יפ־לע־ףא יכ יקסניברג הדלרמזיאל ןרות ןרהא רפיס דועו
ת ודובעמ סנרפתמ ומצע אוהו ותרכשמ לכ תא טעמכ ותשא התיהש וזל אוה רסומ

רב דומעתו ,המא םע הרגה ,ותב רגבתתש דע ׳וכו הביתכו םימוגרת ןוגכ ,תופסונ
.המצע תוש
.לוכאל ורמג םה

"?הפק הצור"
."הדות ,אל"
."וסרפסא התשא ינא"
."הכחא ינא"
.הרביד הדלרמזיאו קתש ןרות .םידיקפתה ופלחתנ זאו .וסרפסא התש ןרות
ה אלכנו םירשעה־תונשב הינמרגל הרגיהש הינלופב תידוהי החפשמ לע הרביד איה
־ םתב תא טלמל םירוהה וחילצהש רחאל ,ןוטלשל רלטיה תולעב זוכיר־הנחמב
י לותק רזנמל תבה הרסמנ תפרצל םינמרגה אובבו .תפרצב םיבורק לא םתדיחי
ן מ האיצוהו הירוה תומ לע הל רפיס ,האושה־ילוצינמ דחא אבש דע םש הלדגו
ם תנש תא דחי ואיצוה אל .לארשי־ץראל העיסהו השאל התוא אשנ אוה .רזנמה
.וילחמ דוע םק אלו בכשמל לפנ שיאהו
ם המ דחא לכש ,םירדח רפסמ תב הרידבש דחא רדחב בשוי ןרהא אצמנ ןכמ־רחאלו

ת וטימ יתשו םימ ילדו זג־תריכו ןטק ררקמ רדחבו .החפשמל וא דיחיל רכשומ
י צח—עבורמ ןחלושו םיכנ־תסרוכו (הבחרו ההובג תרחאהו הרצו הכומנ תחאה)

ודס םיכ־ירפס המכש ,םידגב־ןוראו םיעולק םיפרפרש השולשו—רטמ יצח לע רטמ
.רתנספ םגו—תופורת לש חירו תופיפצו קנחמ לכל לעמו ,םירוט־םירוט וילע םיר
.ןפ)ש לש ןרוטקונ הנגינ הדלרמזיאו ,הליל היה ץוחב
ת א חינזמו ונמז תא לטבמ אוהש ןרותל עתפל רווחתנ ןרוטקונה לש ומוציעבו
.השמ לע ורקחמ
ם ייתפש יתש ויפ לא ודמצנ םואתפ .וילגר תונוהב לע תלדה לא עספו ומוקממ םק

.הכישנ דע ויתפשב וצעננ םיינישו ,תומח ,תושק ,תוקד
:הרמא ,התמישנ הילא הרזחש רחאל .הדלרמזיאו

."ןרות רמ ,ךיתקשינ םעפה"
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ד
יללכה להנמה :לא
.תדועצתה ףגא ׳יביטרטסינימדאה להנמה :תאמ

.םיאושינ :ןודנה
ת דבועה יקסניברג הדלרמזיא תרבגה תא השאל יתאשנ וז הנש ראוניב 26 םויב
.הז ףגא לש ןונכיתה רודמב
מה תוריש ןונקת לש 13.325 ףיעסל ךבל־תמושת תא הנפמ ינירה ךכל רשקב
:רמואה הניד
ת קסעה ךשמה רוסא הנממ האצותכש םידבוע ינש ןיב תיתחפשמ הבריק תרצונ

ת רחא הרשמל םידבועה דחא תא ריבעהל שי ,םדרשמב וא םתדיחיב םהינש
ם א .םהיניב החפשמה תבריק ללגב םהינש תקסעה הרוסא דוע היהת אלש ןפואב
ו ב ראתי ,תורישה תוביצנ לא בתכמב יארחאה הנפי ,תירשפא וז הרבעה ןיא
יטה ךשמהל הנממ תוארוה תלבק םשל ןודינב תועצהה תא טרפיו תוביסנה תא
בועה לש םתקסעה ךשמה תא ריתהל ףא תיאשר תורישה תוביצנ .הרקמב לופ
.תויחכונה םהיתורשמב םינודנה םיד

ה
שמב הדלרמזיאו ןרהא לש םתקסעה ךשמה תא תדועצתה־ףגאל הריתה תוביצנה
ת מועל .תירשפא הניא םתרבעה יכ ,הארנה יפכ ,ררבתהש םושמ תויחכונה םהיתור
ה רדח לא תתסה לש ותרידמ רקע ןרות :תרחא הרבעה תירשפא יכ ררבתה תאז

.הדלרמזיא לש
ה דווזמ .תחא הדווזמ וליפא ואלימ אל וישובלמ .ול ויה אל ולשמ םילכו םיטיהר
ת חתמ האבחוה הדווזמה .הדלרמזיא לש הרדח לא ואבוה םירפס יזגרא המכו וז
. םירוט השולשב רתנספה לע ורדוס םירפסה .ןרות הילע ןשי התעמש ,ההובגה הטימל
־ תריכ ,ררקמהו רתנספה :היהשכ ראשנ לכהו ,המואמ רדחב הנתשה אל ךכל טרפ
שה ןרותש ףא ,תופורתה חיר םג המ־םושמו םיכנה־תסרוכ וליפאו ,םימה ילדו זגה
.רקיע־לכ תופורתב השמתשה אל הדלרמזיאו חיר תונתונ ןניאש תופורתב שמת
ף א הברה הנתשנ אל ךכ םיריבכ םייוניש ולח אל הדלרמזיא לש הרדחבש םשכו
ן רהא היה תתסה רזעלא םעש הז ןוגכ ךרע־ילק םירבד המכל טרפ ,ןרהא לש וייחב
ה תיה אלו ויה םידורט םהינש .רובידב טעממ היה הדלרמזיא םע ולאו החיש הברמ
.םירובידל היונפ םתעש
ן רהאו םיירהצ־תחורא תלשבמ הדלרמזיא התיה םבושב .דרשמב והש שלש העשל דע
. םילכה תא החידמ הדלרמזיאו שופל בוש ןרהא היה החוראה ירחא .רדחה תא רדסמ
ת ורות לע רמאמה תא םגרתמ ןרהאו שופל תבכוש הדלרמזיא התיה ןכמ־רחאל
.ותייתשב קלח תחקל הדלרמזיא תא ןימזמו הפק חיתרמ היה דכ־רחא .ם״וכע

־ ידמ .השירחמ הדלרמזיאו רפסב וא ןותעב ןייעמ ןרהא היה הפקה תייתש ידכ ךות
־זיא התיה הפקה רחאל .הרבעל ךויח חלושו רפסה ןמ ומצע קתנמ ןרהא היה םעפ
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טמה לא וכרדב רודזורפב וילגר תונוהב לע עסופ ןרהאו םילכה תא החידמ הדלרמ
ת לעבו ןרות תחפשמ לע ףסונ םירייד השולש דוע וררוגתה הרידב) ףתושמה חב
.םימ ילדה תא אלמל ידכ ,(הרידה
ו דיב תוהש התיה תע התוא לכ .בר ןמז לזג ילדה יולימו םילקלוקמ ויה םיזרבה
א ל בוש הלילב תרחואמ העשל דעו הז עגרמ .השמ לע ורקחמב רהרהל ןרות לש
ע בקש דעומל המייסל ידכ הפרמ וניאו הילע דקוש היה ;וז ותדובעמ ומצע רידה

.רוסיפורפה
ה ניקתמו תוינק הנוק :הלש היקוסיעל השידקמ הדלרמזיא התיה תועש ןתוא לכ
י דכ ותדובע ידכ ךות ול ושגוהש ,הת סוכו םיכירכ תרוצב בורה־לע) תיברע־תפ
חמ ,תצהגמ ,תרפות ,םייתפרצ םירפסב תארוק ,(הבושחה ותכאלממ ולטבל אלש
.רתנספה לע ןפוש לש םינרוטקונ תטרופו ,ןטקה הסקנפב םיבושיח תבש
ה יה דיתע וב םויה ברעש אלא ,בוקנה דעומל הנכומ ןרות לש ותדובע אופא התיה
ש וטיל הנועט הדובעהש הדלרמזיאל ןרהא הל חס רוסיפורפה ינזאב הארקל ןרהא
וצר הדלרמזיא התיה העש התוא .תימואלה הירפסל עוסנל וילע ךכ ךרוצלו ןורחא
.םיירהצה־תדועסמ םילכה תא החידמו םימה תרעקל לעמ הנ
.השאר תא בסה ילב הלאש ׳ד רוזחת יתמ"
."האירקה־םלוא רגסייש ינפל אל םינפ־לכ־לע .עדוי ינניא"
ה לטנ ,בג ול התנפ םואתפ .ןרהא לא הברקו תבגמב הידי תא הדלרמזיא החניק
ת ששגמו הדי תא העינמ התיה .הינפ לא ויתועבצא תא הדימצהו הדיב ודי־ףכ תא
ה ייחל לע ,היתורעש לעו היתפש לע ,החצמ לעו המטח לע ןרות לש ויתועבצאב
.דבלב שושימה־שוחב אלא הריכהל לוכי אלו ןרות היה רויע לשמ ,היניע לעו
.ךלהו הדי ץחל—הנממ ףדנ םילכ תחדהל המא" חיר—התקרפמ לע ןרות הקשינ

.ןפג הירורבב לקתנ הירפסב
."הירורב ,םולש"
."םולש"
"?אבא םולש המ"
."ךילא עגעגתמ"
"?םוחנ םולש המו"
.הירורב לש הלעב היה םוחנ
" ?ךתשאו .ץראל־ץוחב אוה"

."תיבב"
."םינש רשע ינפל תיארנשמ רתוי הברה ריעצ הארנ התא"
 רומיק תא קר רכז .לוכי אלו םינש רשע ינפל הירורב התארנ ךיא רוכזל הסינ
.הנש םירשע^הרשע־שמחכ ינפלמ הלא ףאו ,הלוק תאו היניע תא ,ףושחה הכרי
.ןחלוש ותוא דיל ולומ הבשי הירורבו האירקה־םלואב ןחלוש דיל ןרהא בשי

.םירפסה תא ופסא םידבועה .ןקורתמ םלואה לחה הריגסה תעשל ךומס
״? תלכא״ :הלאש הכותל וסנכנשמ .תינוכמ הל השכר הירורבש ררבתנ
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."אל" :הל בישה
."יטוקס יקסיו לש קובקב יל שי .ילצא לבאת"
:ול הרמא החוראה תעשב
."ךליבשב ריש יתבתכ"
."יתעדי אל םלועמ ?םיריש תבתוכ תא"
."עדת ברעה"
 .תוטמוקמ ריינ תוסיפ המכ וכותמ האיצוהו הקית תא הלטנ
 "!ןזוא הטה"
.ןזוא הטה ןרהא

שמוח
תישארכ

 למעל םדאה דלוי םרט דועשכ
 רמוא אלו םירבד אל ויה אל
 —ללחל לאה ןיב לגשימה ךכ םאו

.רמוחה תדלוה תא םרוגה

ת ומש
 רמוחה תדלוה תא םרוגה
 יפוסוליפ רקחמל ןינע אוה
 יפוא לעב קונית ןכ ןיאש המ
 יפושו תחנב ול ףצ רשא
.אמוגמ היושע הביתב

א רקיו
 אמוגמ היושע הביתב
 .לטה רדוח רקוב תונפל
 .ןמודו ףוס שי ףוחה לע
 ,לע־לא רמתימ ןשעו
.לספנ קוניתה ןברקכ

רכדמב
 ,לספנ קוניתה ןברקכ
 .הימוטנא עדי אל בירקמכ
 ,לחנ ןוחצנ ףוס־םיב
 ,לפנ םיב הערפ ליח
.רמותכ דמע אוה רבדמב

 הרות־חנשמ וא םירבד
 ,למעל םדאה דלוי םרט דועשכ
 ,רמוחה תדלוה תא םרוגה
 אמוגמ היושע הביתב
.לספנ קוניתה ןברקכ
.רמותכ דמע אוה רבדמב
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:ןרות לאש
״? הירפסב ילומ תבשי רשאכ ברעה תבתכ הז תולפת־לילכ"
."ןכ"
.יקסיווה תיסוכ תא ןרות םירה
."הרפמהו הרופה ןפג תחפשמ ייחל"
.הירורב לש הכרי יקומח תא הינשה םעפב ןרהא האר תחא העש רובעכו

ו ילענ ץלח .םיריידה תבורמ הרידה תלד תא ןרהא חתפ ,הלילב בנגכ ,שרח־שרח
א ל ללכ־ךרדב .החתפנ אל תלדה ,לוענמה־ףכ לע ץחל .ורדח לא עיגה ויברגבו
־ זיא המילחה ,הארנה יפכ ,םעפה .םרדח םתלד תא לוענל םיגהונ ןרות גוזה ינב ויה
. חתפמה תא אצמו וסיכב ןרהא שפשיפ .הדבל ןושיל הבכשש יפל הלענל הדלרמ
ה יה לקנה .םיקידצ־תנש ,הקומע הניש הנשי הדלרמזיא .רוא הלעהו רדחל םנכנ
ה תיצחמ דע םימ האלמ סוכ הדמע ןחלושה לע :הקומע הניש התוא םרג המ שחנל
ל ש הנויה תולולגה תרפופש .לומרודורפ—הניש־תולולגמ הקיר תרפופש החנ הדילו

ה לילה .ןהל הקקזנ אל הדלרמזיאו תולולגב עייתסמ ןרהא היה ללכ־ךרדב .ןרהא
ש ובל ותטימ לע חנצ אוהו הניש־תולולג העלב הדלרמזיא :תולילה לכמ הנתשנ הזה
.םדרנו ומוי־ידגב
ל לכ־ךרדב :הזה הלילה הנתשנ ובש דחא טרפ לע דוע ותעד תא ןתנ רקובב קר
ה דלרמזיאו—ההובגהו הבחרה הטימה וז—חונמה הלעב תטימ לע ןשי ןרהא היה
ה יהש ,חונמה הלעב תטימב איה הנשי הליל הוליאו ,הכומנהו הרצה התטימב הנשי

.הלש התטימב ןשי אוהו ,הנש הרשע־שלש הילא קתורמ
ת חא סוכ גזמ ,הפק לשיב אוה .התנשב העוקש" הדלרמזיא התיה ןיידע ררועתהשכ
 ףרפרשה תא בריקו ףרפרשה לע ךירכה תאו הפקה תא חינה .ךירכ ןיקתהו ,הל םג
.ותטימ לא
:דרשמל ןפליט םתיבל הכומסה תלוכמה־תונחמ
״? הכלמ״
."ןרות רמ ,םולש"
י נפל אובא אל .רוסיפורפל ילש רמגה־תדובע תא רוסמל .הטיסרבינואל ךלוה ינא"
."השפוח־םוי חל הבגתש רתסאל ירמא .םויה אובת אל הדלרמזיא םג .הרשע־םיתש
."ןרות רמ ,החלצהב .רדסב"
."הדות"

. גיהנמכ השמ לע ותדובעמ םיעטק רוסיפורפה ינזאב ןרות ארק תופוצר םייתעש
ו תדובעש ןריתל חיטבה תאז דבלמ .הלועמ ןויצ ול קינעהו ונממ לעפתה רוסיפורפה
.תירבה־תוצראב ספדותו םוגרתל רסמית
־ ורפה .ףטוש םשג דריו םיימשב םיננע ורשקתנ ותדובעמ םיעטק ןרות ארקש דע
.ותינוכמב ועיסהל ול עיצה רוסיפ
.לאש ׳ד דרשמל"
.תדועצתה־ףגא לש יביטרטסינימדאה להנמה אוה ןרות ןרהא יכ רוסיפורפה עדי עודי



זרוא .י64

.תוקד רשעו הרשע־תחא התיזו העשה .ונועשב ץיצה ןרהא
"?יתיב די־לע עגר ךרדב בכעתהל ךשקבא םא הפצוח וז היהת םאה"
."ןכומ ינא—תוקד שמח .רדגומ־יתלב ןמז אוה עגר"

."תוקד עברא"
 ךתינש לובמה םע םקבאמב תינוכמה תושמש תא ריהבהל ולכי אל תויכוכזה יבגמ
חמ הינשה דועב תושמשה תא תחאה ודיב ףשו תילגנאב לליק רוסיפורפה .הצרא

.הגהב הקיז
 לא תוגרדמב ץרו תינוכמה ןמ זלה אצישכ ןרות לש ויתובקעב קעצ /׳תוקד עברא"

.ורדח
 התחונת התנתשנ אל שמאמ .הכימשב תלברוכמ ,הפונצ ,הנשי ןיידע הדלרמזיא

.ויהשכ םיחנומ ויה ךירכהו הפקה םג .הז־אוהכ־ףא
 וילגרל חנו הטימה ןמ לגלגתה לגלגע שוג .הפתכב עגנו הטימה לא ןרהא ברק
.לגרודככ

.םשגה־ימ קש8 תא וחליפש םיינבצע רפוצ ילילצ ועקב ןולחה ןמ
.ורבע תוקדה עברא
.ומוקממ שמ אל ןרהא
.שאונ רמא אל להנימל רוסיפורפה
.תקפואמ ךא המצע־תבר תרומזתל ומד םשגה ימו ןלוס לש ותניגנל המוד ורפוצ היה
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,הלוחה ותיעא לע ריש רפס אוה
,םימלת דדונה שרח הינפב
, םונהיגה ירודמ תע?ש ורבע תומוצעה היניע?
לועבג ומכ הריעצ הרתונ איהו
:הלוחה ותזקא לע ריש רפס אוה .ביבא תלחת?

,סומכה הכות תא וחתנ? טעמ דוע
,הברה םי?ח לש תויךש?א ייה תונומט וב
ם ינפל התיה הרענ ; ץ?קב םירשונ רב־יחרפ ואשנ רשא
י ותס רסבכ ולפנ היתורפ םלוא ,טאל תלגעתמ השאו
.םיכרךה קבא םע ורזפתנ תורעשהה בר .העותה חורה יפנעמ

םידחפ תאלמ תדמוע איה וש?ע
לומ ריעצ ףרה לזע וז הרפא שמש?
לע דימתמה םקךמ םירמושה םילוח־תיב יצע
.תומהו הדילה תודוס

הפוג תא ודךש? ,ותזקא תא וחתני טתמ דוע
תובר הכ תוימוד רסומה ׳תולילב ןי?למה
.הפוסה ירחא קונית לש הנישו
ה דות בישה אל ודועמ יכ ,שח אוה ושכע קר
.השא לש רתויב תוטוש?ה היתונתמ לע

הטקשו הפ?ע בושת איה חותנה ירחא
רז עבצ ם?תץב עבצנש ,ת?בה לא
רכמה ףסה תא רבעת ,בי?א לזע
הבוזע תואיצמ? ןימאהל יל? ,תלחא השאכ
.הרואכל הנת זעה אלש םלוע לא ףוקשה
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ת מהנ לבא ,ןולחה תשרב וככחתה םימורעה תותה יפנע .רדחב הלפא התיה יציקהב
י מא .תונורחאה םהיתופיט תא וקרי םיבורמהו קספ םשגה םג .דוע העמשנ אל חורה
. רוקמ דעורו לזרבה־רעש לצא היה לפוקמ יסקרו ןרוקיבמ ובש אל ןיידע יתוחאו

י נתריזחה יסקר לע יתבשחמ לבא ,הנישה לא בושל יתשקיבו הכימשה תא ילע יתכשמ
. ויתוללי תא עומשל יתבריסו הטימה לע יתרהג רשאכ ילע התרשש םיאכנה־חור לא
ם וי תוהוגנש ,ירורפאו רדוק עיקר תסיפב יתלכתסהו ישאר תחת יתופכ יתלכיש
.תורתוימ ,תוכורא תועש לש ברע .דרי ירירגס ברע .וב תורומש ןיידע הנפש
י נא לבא ,םישדח םיטילקת תעימשל ותיבל יננימזהו דרשמל רקובב לצליצ ףסוי

 ימא תא יתזריז ,תירוחאה תלדה דיל בצינ .םירחא תוגונעתל ימצע יתדערה רבכ
 .האב אל איהו ההיזנל יתיכיח המימת העש .אתבס לצא ןרוקיבל תאצל יתוחאו

י תרהגו ירדח לא יתילע ףוסבל .ריקה לע יפורגאב יתמלה ינורח בורמו יתייה ללמוא
!יסקר לש ויתוללי עתפל הנהו ,הטימה לע
ח ובנל לחהו ידעצ תא עמש יסקר .הנותחתה הטוידה לא יתדריו ,רוא יתילעה .יתמק
ט לפנ ויפמ .םיגרוסה ןיבמ ושאר בברישו תוירוחאה וילגר לע דמע אוה .תונבצעב
ה בוטרה ותמער יתקלחה .ובנזב שכשיכו ילע ץפק רעשה תא יתחתפשכ .ךימס לבה
י רמצה ורעש תא יתקרסו בטיה ויתבגינ םש ,תירוחאה תספרמה לא ויתכלוהו

. רהנב הצחרמ וידחי םיבש ונייהשכ ץיקה ימיב השוע יתייהש ומכ ,השק תשרבמב
א לו הדות־ריסא היה יסקר .ירדח לא וב יתילעו טפנה־רונת תא יתקלדה ךכ־רחא
א והו תובבוש חור וילע איבה רונתה םוח .ובנזב שכשכמו ילגר ןיב לחתשהמ לדח
י בל היה אל ינא לבא .הודחב ילע קנזו הביתכה־ןחלוש לע הלע ,יתטימ לע ץפק
ה כומסה הסרוכה לע יתערתשה םיילגר־טושיפב .טקשב תבשל ויתיויצו םיקחשמל
ן תנו ויקחשממ קספ יסקר .יבגב הפלח הניצו ,ירבאב תודבכ יתשח .םידגבה־ןוראל
ל ש תולוק עימשהו יקיחב היה רבכ אוהו ,וילא יתכייח .חקיפהו םוחה וטבמ יב
ם צע אוהו ,וינזא ירחאמ יתדריג ,ושאר לע יתקלחה .ומא תועורזב ול בוטש קונית
י תרבסו ,תובורק םיתעל וב והכזמ הנניאש גונעתב ותוכזל יתיצר .טקשו ויניע

ה נפה רחא .יב טיבהו וינזא ףקז ,החונמ־רסוח הליג עתפל ךא .טעמ ול־םנמניש
ץ פקו ינממ טלמתנ אוה לבא ,ילא ושארב יתכשמ .הטימה לא טיבהו רוחאל ושאר
ר רמטצה ורשבו וילגר ןיב ובנז לישפה ,תויסכבו םיעצמב ומטח בחת .הטימה לע
. רתימכ חותמ ,ילא הנפנו הלוהב החיבנ טלפ אוהו םייפכ יתקפס .תחדק־זוחאכ
, ול יתרמא ,"הגה אוב" .יליצאה ועזג רדה אולמב הארנ אוה .ךכ ותוארל יתבהא
י תמק .עז אל ופוגב רבא םושו םיקיז יב וחליש ויניע .ומוקממ זז אל אוה לבא
ה צקב עגנ ,ושאר ליפשה יסקר "?ןושפיט ,תיליג המ" .תורוקזה וינזאב יתקזחהו
.רונתה לצא תבשל דריו ,ידי ףכב השביה ונושל
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י נפל דוע .תפעוז הדילס הנממ דלס אלא הב אנקתה קר אל .ההיזנ תא אנש אוה
. תואבה ןמ ששח זא דוע ילוא .תיבה ינפ־לע הרבעב הילע חבנו ןטר ילצא הירוקיב
ת לדב סנכיהל תשקבמו םינבלה־רדגב הצריפה דעבמ תבנגתמ הב ןיחבהשכ לבא
י שוקבש דע היה יארפ הכ .ארפ־תייחכ הילע לפנתהו וחורב לשמ אל ,תירוחאה
.ויתועתלממ הצלחל יתחלצה
ד חא םוי .םינכשה לש םרצח ינפ הפצ אוהו תיבה לש ירוחאה ףגאב דמע ירדח
ן יע־ףרהלו תוימואתפב יל הלגנ הארמה .הדיבעמ תועורזב הקובח ההיזנ תא יתיאר
ן רקב הל יתברא ישילשה םויבו הירחא יתבקע םיימוי .טקש־יא יב םינכהו דבלב
ה ב התיה לבא ,דחוימב הפי התיה אל .עובשל תחא יתוא דוקפל הלחה זאמ .בוחרה
ש קבל ןופצה־ירהמ ואב ןה .ןהמ תובר יתרכה .העזג תונבב החיכש הניאש תוכר וזיא
, המדא־ידבוע םילעב ,ינועב םייורש םירפכ ןהירחא וחינה .הריבה־ריעב הסנרפ
ת ומחוימ תויעזג תוסוסכ ויה ןה .שפרב םיססובתמ םידלי וא ,תופיאש־ירודח םיסורא
ל ש הקיחב ץוברל יתחרכוה הרשע־תחא ןב יתויהב דוע .ןהיתודיבעמל תודרט ומרגו
ן יידע יתכשמנ אל זא .םביט תא יתעדי אלש םירבד תושעלו םישוח־תפורט הריעצ
ה ריעצ התוא לש טהולמה הפוג לבא ,המיז־תורפסב יניע יתתנ אלו ןימה לא
.דוע תאצל יתלוכי אל ונממש םוסק םלוע לא דחא־יחמב ינרידחה
. הביזכה אל ןיידע איהו ,ישפחה המוי היה הז ?האב אלש ההיזנל הל הרק המ
ר אודה־תעדוה לע ולפנ יטבמ .ידיב היה אל קפיס לבא ,תורעשה תולעהל יתשקיב
ך ילע" .הב רהרהל אלש יתלדתשהו ןולחה תחמוגב םיירהצב היתחנהש המוחה
. "רוריב תרטמל רקובב 9.30 העשב 14.2 ךיראתב ישארה הרוזנצה־דרשמב עיפוהל
י תלביקש םירפס־תליבח לכ .יליבשב שודיח רדגב ויה אל הז גוסמ ראוד־תועדוה
ו חתפנ םיליגר םיבתכמ םג .ותמתוח תא הב עיבטה רוזנצהו תרוקב הרבע תפרצמ
ע יפוהל השירדה היה העדוה התואב ינהימתהש רבדה .הרוזנצה קתפ םהילע קבדוהו
. םעפ לכבכ יזכרמה ראודה־דרשמב אלו .יד.ייא.יםה ןינבב ןכושה ,ישארה דרשמב
י מששו "הליבח תלבק" אלו "רוריב" םשרנ "הרטמל" תצבשמבש לע יתהמת דועו
ב ותכ ,ימשרה ימש אוהש ,ןאהד והילא .תיתפרצהו תיברעה ויתוסריג יתשב בתכנ
ר אודה ידיקפ .ןאד ילא :תויניטאל תויתואב ןהל תחתמו ,תויברע תויתואב היה
־ תדועתב עיפוהש הרוצב ותביתכב וקפתסהו ימשרה ימש תא תולגל וחרט אל םלועמ
׳ יתגהנ טושפ .תאזה הסריגה ירחאמ רתתסהל הנווכ יל התיה אל ,ןבומכ .חולשמה
ם יאטבמ םניא ךכ ןיבו ךכ ןיב םיתפרצה ירהש ,יתחפשמ םשמ א״הה תא טימשהל
י ל וארק ידידי ראש .רפסה־תיבמ םידידי ברקבו החפשמב ימש היה ילא .התוא
־ ןורא לא יתינפ .דבלב םיימשר םיבתכמבו תודועתב עיפוה והילא וליאו ,םאילא
י תעד תתל יתלדחו תושירפל יתנכסה המ־ןמז הז .ינקיצהל ולחה תוששחו םירפסה
ה עוברה חפה־תספוקו ןוראב ודמע םימרחומ םירפס .תונערופ־ירשבמ עתפ־ירוקיב לע
 קבאו הדולח הסוכמ ,םידגבה־ןורא תחת התיה תחנומ .םלועמ הניגב הנמטוה אל
ם ימעפ .הליכהש תורבוחהו םירשנימה לכ תא יתרכז .הילע בלטצמ קד הטוי־לבחו
םיטסינומוקה לע דוצמה חתפנשכ .הפ־לע םהייוויצ תא יתדמלו םיתארק תובר
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ע בראכ ופלח זאמ .ןשיה ונתיבב חבטמה ריקב התוא יתנמטהו הספוקל םיתסנכה
ה מ־םושמ לבא ,הניגב הנימטהל יתטלחה ינאו שדחה תיבל ונרבע םייתניבו םינש
־ הנא רדחב ךלהל יתלחתהו יתמק .הב רהרהל יתבש אלש דע תאז יתיחדו יתיחד
 .ותונמאנ תא ןיגפהל םק אל ךא יכוליה רחא בקוע יסקר היה וניע תיווזמ .הנאו
ה ספוקה תא ףוחדל יתשקיב .ןוראה דיל יתפפותשהו ןחלושה לעמ לגרס יתלטנ ףוסבל
— יבלב יתרמא—התוא זיזא םא .ססהמו התוא הסכמה קבאב ןנובתמ יתאצמנו הצוחה
ה מינפ אטאטמה תא סינכהל ץלאית תרזועה .ירמצה דברמה ךותב יקנ עוביר הלגתי
ך כ־רחאו ,יתממד ךשוממ עגר .םייתנש הז הרבטצנש קבאה תבכש לכ תא ריסהל ידכ
ר בכו דחא םוקמב המ־ןמז דמועה ץפח .םייק רדסל ןיכסהל יתייה חונ .יתמק
ם נמאש םינוש םיגהנמ יל יתלגיס םג .וזיזהל יתזעה אל בוש ,םש ותוארל יתלגרתה
. םהמ לודחל יתששח תודחא םימעפ םהילע יתרזחש ןויכמ ךא םעבק הרקמה קר
, םש היובחה חפה־תספוקל ,םידגבה־ןורא תחת רבטצהש קבאל םג ,אופא ,יתלגרתה
.םירפס ראש ןיב םתומליאב םידמועה םימרחומה םירפסל
י תלכתסהו ןולחה דיל יתבצינ ףוסבל .וניע־תיווזמ ירחא בקע יסקרו ירדחב יתכלהתה
. דרי ירירגס הליל .המדא חיר יתמשנ ,םילעה תשוואל יתבשקה .םילפאה םיימשב
. הדירפ לש הליל .רונתל ביבסמ הבישי לש ,תונורכז לש ,םיגונ םירוהריה לש הליל
־ םויב תונולחה תשיקנ ,הדירפ לש שפנ־ךלה דימת ילע הרשמ הבוטרה המדאה חיר
, םירפסה־ןוראב ,ירדח תוריקב יתננובתה .םלועה־ףוס לע םירוהריה יב הריעמ רירגס
ד וע .ראשיהל לכוא אלש יתעדי לבא ,תאצל ןוצר יב היה אל .ןחלושב ,הסרוכב
, הלומה אלמיי תיבה .ןרוקיבמ הנבושת יתוחאו ימא םגו ,תרזועה בושת טק־טעמ
.יבלב יתרמא ,תאצל חרכומ ינא .ףרה ילב הנקרטית תותלדו הנלצלטצת תוחלצ
ו יה ינפו ינקז לע רעת יתילעה אל שמאמ .הארמב יתטבהו םידגבה־ןורא תא יתחתפ
י תבהא אל .ירשב רמס הצחרו חוליג לע הבשחמל ?חלגתהל .הלוח ינפכ םירויח
י רעש תא אופא יתקרס .םיבר םימי ינפ ביטרמ יתייה אל יתלוכי ול .ףרוחב ץוחרל
ב שיתה רחא .ויתועברא לע חתמתהו םק יסקר .שבלתהל יתלחתהו הנישב ערפנש
ת א לוטיל ידי יתטשוהו שובל יתייה רבכ הלק העש ץקמ .קהיפו דרגתה ,ילגרל
ל א שחו שוטיעכ הומכש המומע החיבנ טלפ יסקר .ריקב בלוק לע יולתה ליעמה
ץ עונ ,תלדה ירחאמ היה רבכ אוהו רכומה וצויצ תא עימשה הניגה רעש .תוגרדמה
.הןדחב חבונו וירפט הב

ב
ה צק לא יתדעצו רמצ םינטובמה םיסיכל ידי יתבחת ,ליעמה ןוראווצ תא יתכפה
ם ׳ח־לא ןתסוב תנוכשב .ליבקמה בוחרה לא יתסנכנו הלאמש יתינפ םש ,בוחרה
ת וכומנ תורדגש תוניג םיפקומ ויה םבור .הז לא הז בג םיתבה ונפ ונררוגתה הבש
ת ונולחב יתננובתהו ההיזנ הדבע וב תיבה לא יברקתהב ידעצ יתטאה .ןהיניב תוצצוח
י נאו ,םינפבמ ןנתסה אל לוק םוש .םידבכה םהינוליוול דעבמ חילבמ םומע רואש
,ןשיה ונתיב ןולח דיל תושאונ יאשח־תויפיצ יתרכז .םנ הזיאל יתיכיחו יתדמע
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. ןויזבו הקעומ אלא ודילוה אלש תויפיצ—רהנה תפשל לספס לע ,בוחר־תונרקב
־ םושמ שידא ינוריתוה ךא ףטחב ישארב ופלח תורגבתהה־ליגמו תודליה ןמ תוארמ
, הנממ ץלחיהל ץמאמ יתישע אלו יתוזבתהב האנה לש בוטרוק יתמעט םינפל .המ
ה כורא העש .יתוזבתה לע יתעד יתתנ אלו יבצמל דרח יתייה העש התוא לבא
ב וחרה אצומב .רוחאל יתינפנו םיברק םידעצ יתעמש ףוסבל .תונולחב יתננובתה
י ורש יתייה .קירבמה טלפסאב ףקתשה וצונצינו הלפאב דדובו בוטר סנפ ץנצינ
ה לילה ירחא תויהל יתיצר .הרז ץראל עלקנש רוקע ימצע יתשגרה .שפנ־רוזיפב
י תדעצ .םישולשו־עשת העשה היהתש יתיצר ,םוי־רוא הנהו יניע חוקפל יתיצר ,הזה
ב וחרה תפש םעש הלעתב .ףטונ םוטפילקא־ץע תחת יתדמעו ןודעס־לא בוחר דע
ת א םיצוחה ףודרהה יפנע .םיחוליק וזיתהו תוינוכמ וטעש בוחרב .םיבר םימ ומרז

ה חנא רמז ךשמ הזמ־יא .םימוטא םיימש לא תועוושמ תועורזכ ועעונתה בוחרה
ף וסבש םיעושעשה זכרמ לא ימעפ םישל ןוצר יב היה אל ? הנפא הנא .הלולצו הכורא
ת א יתשקיב .יתוא ודילסה תוכרדמה לע םיככחתמה םישנאה ינומהו שערה .בוחרה
־ סנפש ,הבומנו הריעז תונח לא יתעגהש דע סוטפילקאה יצע תחת יתכלה .טקשה
ל עו ןקז־בש ,הדימעה־ליגב שיא ,תונחה לעב .םידבכ םיללצ הב ליטמ חיופמ חור
ן מ הז יבג לע־הז םיכורעה םיקש לא היה ןועש ,הקד ףסכ־תרגסמב םייפקשמ ומטח
, הנופא ינימו זרואו רכוס לש תווצק־ילשפומ םיקש ודמע וביבס .תוחפטה דעו הפצרה
ה ןלח־ישוג ןיב םיריעז םיינזאמ וקחדנ וינפלש ןכודה לע .םידקשו םירמת ,םיזוגא
י דועב ,םייתנשכ ינפל .קרב־תולוטנו תוקיבד תוירכוס לש תונצנצו שבד םיעיזמ
ל ש החתפב ףרוחה ימיב יתדמע ,רוטאניס לש ודרשמל לבקתא םרטבו ןוכית־דימלת
־ ריינ תסיפ לע הנלה וליק־עבר ולקשש ,שיאה לש תודבכה וידיב יתננובתהו תונחה
ם ידלי םע החריט לש תועש עברא ירחא הניצ־ימיב ילע בוהאה לכאמה היה הז .ןותע
; היסהרפב הסיעל ימצעל יתישרה אל בוש דיקפ יתישענ זאמ לבא .ךוניח־ישק
.ישובלב יתרדהתהו הבינע יתדנע
ש וגב לודג ןיכס ץענו תובעה ויתופכ תא ףש ,ומוקממ דמע אוהו די־לעומב ויתכריב
.יתלאש "ז ירט םחל ךל שי" .הללחה
.רמא ,"םיירהצה ןמ" .ילא וטישוהו םחל רכיכ יצח ןכודה תחתמ הלש אוה
ו כותב בחתו ןיכס ותואב ועצב אוהו ישארב יתנהניה .ךר ודוע ךא רק היה םחלה
.אלוממה םחלה תא יתחקב יתרמא ״! חור שי .ןאכ רק״ .הללחה תא
ו נקז וינפש יתיאר יבאו ,תוימימה ויניע תא יב הלת ,"םינוק ןיא .רוגסא טעמ דוע"
.רמא ,"תייה אל ןמז הברה" .ורעכתהו
י באש השגרה יתוא הדקפ זא .םחלב יתסגבו יתמליש .יתבשה ,"ןאכמ רבוע אל יבא"
ע וסבל יתדמע אל ירהש וז ,דתיה רחש־תרסח השגרה .הבורחא הדירפ ובממ דרפנ
ה דירפ־ירוהריה ידיל ינתאיבה ףא התעו תוריהמב יב הקזחתנ איה לבא ,םוקמ םושל
ב וחר־תניפ האור ינא ,הנורחאה םעפב הללח לכוא ינא הנה :יבלב יתרמא .םיכשוממ
ם נמא יתעדי .הנורחאה םעפב לקדיחה תא תוארל ךלוה ינא ,הנורחאה םעפב וז

לע הבשחמה לבא ,וז בוחר־תניפב רובעאו הללח לכוא דועשו הלא םה לבה־ירבדש
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ה שיגפל דלוהש ימכ יתייה .יבל תומיעפ תא הריבגה ףאו ידעצ תא השיחה לקדיחה
ת א האיפקהו יגפ לע החפט הזע חור .שגרנ רוביד ירבש םימוה וחומבו רבכמ הפוצמ
ת ותובעה םילקדה תושרוחל דעבמ .הכישחה ךותב גאש רהנה .םחלב תזחואה ידי

ה ממוש התיה תלייטה .םיקוחר םיבכוככ ,םיריעז תורוא וצנצינ ךרכ־לא תדגבש
ם יזורח יתרכז .רוקמ יתדערו תינתחדק יתסעל .םירגוסמו־םירוגס הדצבש םיתבהו

, תויהל רשנכ ,ףאוש ךניאה ,ביבח ,יל רפס ,ףעוז לקדיח ,רידא לקדיח" :םימגמוגמ
י תבצינשכ לבא .םהב יתשוב .בתכה לע יזורח תא יתילעה אל םלועמ ״! ףרוטו ןדרמ
ה אבש הדירפ לש וז השגרה ןיינמ .םיזורח זורחל יתיברה רירגס־תולילב ףוחה לע
ה נממ ףאו ,יתודידבב ינא יורש .םוקמ םושמ דרפנ ינניא .ימצע תא יתלאש—?ילע
י מלועמ יתוא הקיתעמה איה ,תודלימ יתיוול־תב איה ,יכותב תנכוש איה .דרפא אל
 הירוטסיהה ןמ הרובג־תולילעו יתארקש םינמור לש רוביג יתוא תכפוהו תויזהה לא
ם דא יגאש הרכהה יב הרדח טא־טאו ,רהנה לומ יתייה דיחי .יתדערו יתסעל .יתדמלש
ו ליפא ,רהנל ץופקל ,םואתפ םלעיהל ,יחור לע הלועה לכ תושעל ינא לוכיש ,ישפח
ב רעה .ןהב ינא ליגר ירהש ,דוע ינודיחפה אל תוקירה תועשה .ילוק אולמ קועצל
ל א יתכלה אלש לבח קר .יבלב יתרמא ,םירחא םידובא םיברעמ הנוש היהי אל הזה
ם ח ורדח .ךאבל ןיזאמו יסרפ חיטש הסוכמה הבחרה הסרוכב התע יתייה בשוי .ףסוי
י תטבה .ןוחטבו תוביצי לש השוחת ויחרוא לע הרשמ ולש םירפסה־ןוראו חוורמו
א ל םיבר םימי .ישארב ןויער הלע—?ימאס לא ךלא אמש .םירשעו־עבש .ןועשב

.םמותשמ אוה יאדוו ,ויתרקיב
א ל תויונח לעמ דמע ימאס לש ותיב .ןודעס־לא בוחרל יתרזח ,הז ןויערמ דדועמ
ת לדה ךא ,םינפבמ שחר יתעמש .יתלצליצו תוגרדמב יתילע .ונלש בוחרה ןמ קחרה
 איהו ,החתפש םאה תא יתכריב ,"בוט ברע" .תינש יתלצליצש רחאל אלא החתפנ אל
."השקבב ,השקבב" :םוגע ךויחב יתכרב לע הבישה
ו לצא יתדמעש דע .ודיב רפסו ויתחת תולפוקמ וילגר ,הפסה לע בושי היה ימאס
ו יניע .וידי יתשב ידי תא ץחלו רפסל חינה יתוא הארשמ ךא ,יאובב שיגרה אל
, תוחפל םיימוי ינב ןקז־יפיז ירוטע ,וינפו ,תובעה ויפקשמ תויגוגז ירחאמ וצנצינ
."יתשאיתה רבכ ינא .בש ,בש !יתוא תעתפה" .היולג תושגרתהב ילא ואשינ
ן יידעו תובתות םייניש ביכרה וליאכ ,ן״ישה תא ואטבב רזומ ףוצפיצל יבל יתתנ

״? ךמולש המ״ .יתרמא ,״קוסע יתייה״ .ןהב לגרומ וניא
."ךל הכחמ ינא תותבש יתש רבכו ,תבשב אובתש תרמא" .ושארב דנ ימאס
.ילוק יתהבגה "?ךמולש המ"
י ובח ובשומש הובג אסכ דעסימ לא הכומס הדמעש ,ומא לא וינפ בסהו ךייח אוה
.ןחלושה תחתמ
.רתוי דוע ילוק תא היבגהל יתצמאתה ,"בוט שיגרמ התאש האור ינא"
.םאה הלמלימ ,"בוט הזיא ,בוט הזיא"
.הכובמב יתלאש "?תוקידבה תואצות תא םתלביק אל"
.שפנ־טאש לש קפס גולגיל לש קפס טבמ יב תצעונ ,הנטר ״? ולגיש תבשח המו״
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א וה ךא ,ול ושעש תויתדבעמה תוקידבה לע ויפמ עומשל יתשקיבו ידידיב יתלכתסה
ת ינמיב וליאו ללכ עמוש וניא תינמיה ונזאבש ןנואתה ןורחאה ירוקיבב .רביד אל
. הלחמה רוקמ תא ולגיש וניויקו תוקידבה לע זא ונרביד .ךשוממ ןודניד עמוש אוה
ל עו זפשוא ובש םילוחה־תיב לע הבחרהב רפיסו זילע חור־בצמב יורש היה אוה
ע משש יפכש רמא ,ונמע בשיש ,ודוד־ןב םיסנ .ויכרצל וגאדו וב ולפיטש תויחאה
.הגרדהב ףולחת איהשו לביקש תונרקהה לש ןייטעב ןזואב העיגפה המרגנ
.ימאס רמא ״1 עמוש ינא םא לאוש התא״
.בישהל יתרהימ ,"ןכ"
."םולכ אלו טעמכ"
״? םיאפורה ורמא המו" .םאה לא יתינפ
.הבשיו אסיכה תא הכשמ רחא .תומימגעב השארב הדנ ."תוכחל .תוכחל"
"?רבד םוש םינתונ אלו"
״? תוינזא״
."ןכ"
.הבישה ,"ןזואה אל ,עגפנ בצעה .רוזעי אל"
ך ומסה רדחה ןמ .ונילע הדרי הממד .חותמו ףוקז ראשנ הווג ךא ,השאר הליפשה איה
ם יננוכתמ אמש וא .םקחשמ תא יתבשה םתסה־ןמ .םינטקה לש םשושחיל הלע
ב אה תומ לע םילבא־םוחינל יתאב .ןורחאה ץיקב תאזכ המומד הבישי יתרכז ? ןושיל
ל ע ערתשה רוכבה־חאהו ונלומ הבשי םאה .ימאס דיל הפס התוא לע יתבשיו
ז או ,ונקתש ךכ־רחאו הפוטח התימ תמש חונמה לע ונרביד .ןימי דצבש הסרוכה
ץ קמו הילגר ןיב הננובתה םאה .ינשה רדחב םינטקה לש םשושחיל תא יתעמש
ת יבה" .ול אבינ ובל יכ ,ןשיה םתיבמ רוקעל הצר אל הלעבש הרפיס הכורא הקיתש
ה זה חטשה לכ .םיכרד־תנואתב םנב תא ודביא םימדוקה םיריידה" .הרמא ,"ןכוסמ
"!תורבק־תיב םינפל היה
" ?ארוק התא המ" .ימאס לש רפסה תא יתלטנו ,הזב רבדתו בושת ןפ ינפקת דחפ
.יתהמת "!תילגנא" ן43ש1ן!3¥ש111 הפיטעה לע יתארקו יתלאש
"!ישילשה הז .ןולימ תרזעב ארוק ינא" .קחצ ימאס
ת ילגנאה ירועישב ונדמלש םיעטק יתרכז םלץיבתכמ .שפנ־רוזיפב רפסב יתלעליע
.יתלאש "?ןיינעמ ,הז ךיא" .יתארק אל ולשמ רפס .רפסה־תיבב
.בישה אלו יב טיבה
.יתקעצ "?ןיינעמ הז םאה"
."עמוש אל ינא" .ךייח ימאס
ץ קמו םק ימאס .ישאר תא ינא יתלפשה התע .ובלטצה וניטבמו השאר המירה םאה
.יתלאש תא אורקל ןוכנ ,ריינב ויניע ןתנו רמא ,"בותכ" .ןורפעו ריינ ודיבו בש עגר
ם וח לש םילג .הלאשב ןינע יל היה אל בושש אלא ,ריינה לע יתנכרו טעב יתזחא
א בש ,אורק־יתלב חרוא ,ןאכ רתוימ ינאש הבשחמה םואתפ יל הקיצה .יב וטשפ
,יללגב ןאכ תבשוי םאה .ותוולשמ תיבה תא תיבשהו םירוקיבל חונ וניאש ןמזב
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ם ע החרט ילוא ,ברע־תחורא הניכה ילוא .המ־רבדב הקסע יאדו ןכ ינפל .יתבשח
ה שארו ףוקז הווג ,התרמשמ לע תבשוי היתיארו יניבג תחתמ הילא יתטבה .םידליה
!יל הצוחנ הניא איה 1 תכלוה הניא עודמ .בוש לפשומ
.ימאס רמא ,"בתוכ אל התא"
י תייה אל ינשה רדחה ןמ ויתעמש ול .הנתשה ולוק ?ויפבש הזה ףוצפיצה המ
ת בשוי איההו .ישפיט ?הנתשה ךלש לוקה ?לואשל המ ?ותוא לואשל .וריכמ
.ףוסבל יתבתכ ״? ןיינעמ רפסה םאה״ .תעמושו

א ל .רבדל לחהו חתפש םוקמב חתפ .ודיב רפסה תא אשנו בחר ךויח ךייח ימאס
י תטבה .רתויו רתוי יל הקיצה םאה לש התוחכנ .וירבדל בישקהל לגוסמ יתייה
ר בדמ אוה ותוא םיעירפמ ןיאשכ .רבדל בהא ימאס .הפלח העש עבר .ןועשב יאשחב
, םילמ לע רזוח היה תחא אלו ,םירתוכמ ויטפשמ ,ףטוש היה אל ורוביד .קספה ילב
ד ועשכ .רחא ןינעל ץפוק דחא ןינעב ןד ודועו ,שדחמ םימלש םיטפשמ חסנמו ןקתמ
ה יה בישקמ אוה .בלענ אל אוה לבא חור־רצוקב וקיספהל יתגהנ םידימלת ונייה
ק תוש היהש שי .חיכשה גוסה ןמ ןטפטפ היה אל .ותאצרה לא בשו ירבדל בשק־בור
א וה .ףסי אלו םידחא םיטפשמ טילפה ותעד תווחל שקבתנשכ םגו תוכורא תועש
ו יפקשמו ריקה לא קוחד בשי התיפב .וחכנ ההב רבידשכו ,םירחא ירבדל בישקהל עדי
ה יה ימאס .הבתכמה לא רביד ,הלאשל בישהל וילע היהשכו ;החונמ־רצוקב וצנצינ
י תנעשנ .םייסי המב םעפ־יא עדי םא יבלב בר קפסו ,ורוביד ידכ ךות בשוחה םדא
. יחצנה וכויח וינפ לעו רדחה ללחב ועת ויניע .וב יתננובתהו ירחאמש םירכה לא
, םשארב ,םמטחב םידרגתמ ,םרובידב םיכייחמ םינשייב םישנא .רפסה לע וחנ וידי
ל ע וא ויסיכב וחנ ןה ;ורוביד ךות ועז אל םלועמ וידי .דרגתה אל ימאס .םרטנסב
ו ינפ ירירש ,רביד ויפ .םירתוימ םירבאכ םידדצל ולשלתשה םתסש וא ,והשלכ ץפח
, תורוחשה ויניע וקרב תובעה ויפקשמ תויגוגזל דעבמו ,םיגוריסל ופרתהו וצווכתה
ד ימת ול הוישש ,ןדרמהו תובעה ,רוחשה ורעש .ןנבלב םילתפתמ םיימומדא םיטוחש
ת ורעש המכ וצבציב ויעדצב .תיבב ותבישיב רתוי דוע ערפתהו לדג ,העורפ הרוצ
י כ יתיליג עתפ .ריפאה רבכ ורעש רוכבה־ויחא .יתבשח ,תיתחפשמ הייטנ וז .הביש
ה ארנ ופוג לכו ,רפסה לע תודבכב וחנ תוריעשהו תובעה וידי > ולגעתהו וחפת וינפ
, סובוטוא ירחא ץר וניא ,יניבל יניב יתמכיס ,תובוחרב דוע ךלוה וניא .דבכו ןמש יל
ר דחה ןיבו ךומסה רדחהו תאזה הפסה ןיב המצמטצה ותכילה .תוגרדמב הלוע וניא
ת ודחא םימעפ רגסנש רצ לגעמ .הפסל הרזחב םשמו ,שומישה־תיב וא חבטמהו
.הכורא־הכורא הבישיב םויב
ן וראווצה תא יתדרוהו ליעמה ירותפכ תא יתמרפ .חלחלתה יחצמו דאמ יל היה םח
."ליעמה תא יל ןת" :ודי טישוה ימאס .ףקוזמ היה ןיידעש
.יתנאימ ,"ךרוצ ןיא .אל"

."אצתשכ ררקתת ךכ־רחא .ןונפ שי"
. ינממ תועיספ יתשכ דמעש ,םילחגה־ןונכ תא תוארל יתעתפוהו רוחאל ישאר יתבסה
ימאס .ליעמה תא טושפלו דומעל יתזפחנ ינאו ,םוח לש שדח לג יב םירזה הז יוליג
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ם ואתפ הרעגב םאה .הסינכה תלד ירחאמש בלוקה לע ותולתל ךלהו ידימ ולטנ
"?הת התשת" .הילגר לע הצפקו הנואפקמ
."ךלוה ינא .הדות"
״! ודבל אוה םויה לכ .תצק ותא בש ? ךלת המל״
ת ורז ץמש יתעמש ."אוה" הרמאשכ הלוק תמיענל יתיאתשה ינאו חבטמל השח איה
י אדו .ךייח ימאס .הנב וניאש םדא לע .חכנ וניאש והשימ לע הרביד וליאכ ,הלוקב
א מש וא .ומא לש הלוקב השדחה המיענה לע דמע אלו ונרבידש הממ רבד ספת אל
י לוא םינטקה ויחא .ביאכמ יוניש לוחל לולעש ,ויפלכ יוניש לחש אוה עדוי רבכ
י תא יתיחמ ?ןנואתמ וניא ,בלענ וניא םולכ .עמוש וניא אוהו רבכ וילע םיגלגלמ
ה רוגס !דתיה הרטזוזגה תלד .תיבב דמע דבכ חיר .הקומע המישנ יתמשנו יחצמ
. םייניעל ביאכמ ,בהבהצ רוא הקיפה הרקתה ןמ הלשלתשהש הרונמה .ןיא רחא חתפו
" ?תיבה ןמ אצוי אל התא" .העמש אל ימאס לבא ,החווצ הצרפ ינשה רדחה ןמ
.ריינה תא ול יתשגהו יתבתכ
. "האושנה יתוחא וא ,יתא האב ימא" .בישה ,"האפרמל ךלוה ינא עובשב םיימעפ"
."ירשפא הזש רמא אוהו אפורה תא יתלאש" :שחלו ינזא לא ויפ ךימסה
.יתבתכ "?חוטב וא ירשפא רמא אוה"
."חוטב רבכ ינא לבא .התוא קדב אל ירה .חוטב תויהל לוכי אל אוה"
. וכרב לע וטטר ויתועבצא .ולפשוהו ףוטח טבמ יב וחלש רחאו ,וצמצמתה ויניע
, המילסל שחרש האנשל םתוא סחייו םיסנ לש ויתודשח תא לטיב ךיא יתרכז
"?הלוח איהש ןימאמ תמאב התא" .ימואתפה ונוחטבל יתהמתו
."הזרו תרויח התיה דימתו .הלעתשה איה" :וטאל בישהו עגר ויניע םצע אוה
."יאופר חוקיפ תחת ןה לבא"
ם יקדוב םיאפורה ,תינשו .רדתסהל דימת רשפא םיאפורה םע !חוקיפ בושח־הז־המ"
."תפחש אלו ןימ־תלחמ שי םא
ם יסנ .יאדו השענש דע ךכ־לכ וילע ורזח .תואדוול היה ריוואל קרזנש דשחה ,ןכא
ל כו ,םאל ילוא וזו ,ותשאל הלהו ,וסיגל ילוא הזו ,רוכבה חאל ודשח תא הליג
. תואדווה תא לטבלו דגנמ דומעל דוע לוכי אל ימאסו רבדב שודל הלחה החפשמה
.יתלאש "?םלוכ םיעדוי תיבב"
ה מ תעדל לוכי אל ינא .ןהל ורמא רבכ ילוא .תדשוח יתוחא םג .תדשוח ימא"

."םהיניב םירבדמש
?  ימאס םג ןימאי אל עודמו ? םיסנ לש לבהה־ירבדל םלוכ ונימאי אל עודמ ,םצעב
! םיאפורה ועבק םינפ־לכ־לע ךכ ,הרידנ תפחש לש העיגפ התיה חומה־םורקב העיגפה
? תמא םיסנ לש וירבד אמשו
. שפנ־תרעס וב הרכינש לוקב ימאס רביד ,"ישפיט וישכע יל הארנ ןינעה לכ"
. ..תושעל יתיצרש המ יתישע ול החפשמלו ימאל ללועמ יתייה המ בשוח ינאשכ"
״! יתוא תרהזה התא
יתרמאו ובל תא יתצמיאש יל רוכז .ותוא יתרהזהש יל רוכז אל ? ותוא יתרהזה ינא
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ו תריטפ ינפל הברה ,ןמזמ היה הז לבא .ויניעב בוטכ תושעל לוכיו ישפח אוהש ול
י מאס םג .המילס לש התיבמ ילגר יתרקוה ינאו הזב רבדל ונלדח ךכ־רחא .באה לש
.תונמוזמ םיתעל התוא דקפש יתעדי יכ ףא ,דוע התוא ריכזה אל
ה ברה יל היהי האבה הנשב .םיטפשמל־הטלוקפל יתמשרנ אלש יתישע תוטש דוע"
״ ! שריח ידוהי ולבקי עודמ ,םוקמ רסוחמ םילבקתמ םניא םיבר .השק רתוי

ם ישנא םע ונתחישב ביגהל םיגהונ ונאש העודי הבוגת ביגהל ישקבב ידיב יתפרט
א ווש־ןויסנ ךותמ אלא ,ןוסאה תרמוח תא טיעמהל וא לטבל ידכ אל ;ןוסא םדקפש
ם תרמוחב גילפהל רוסא לבא םירומח םירבדה םנמאש הילשא רוצילו םיצקע תוהקהל
.תכל־תוקיחרמ תונקסמ םהמ קיסהל וא
ל בקל וצריש בשוח התא" ,ימאס ךישמה ,"םידוהי העברא קר לבקל וטילחי םא"
, שריח ינא .ןקידל ישיא בתכמ חולשל הצור ינא לבא ? שריח םהל המל ז יתוא הקווד
"!דומלל לוכי לבא
ת נתינ הניאש הדבוע תעיבק םושמ הב היה .יל הביאכה "שריח" לע ולש הרזחה
ר שאמ רתוי ולש ומומב וענכשל הדעונ אמש וא .רזכא לרוג םע המלשה וא ,רועריעל
— םיזגמ התא ,הנתשי יאדו הז ,ךכ קוידב אל הז :רמול יתשקיב ?ינזא תא רבסל
ת כשמנ איהש לככו ,תכחוגמו תצלואמ ונתחישש יתשגרה ?תאז בותכל ךיא לבא
.המילאו תירזכא תישענ איה
ן מ רפס ול שיגתש ותוחא הרימאל ארקו ומוקממ דמע ,"לטבתמ אל ינא םייתניב"
ה תא" .הפסה לע ידיל החינהו תויגוע תחלצ איבהו חבטמל שגינ ךכ־רחא .רדחה
ד מול ינא !הל׳גמה והז" .הרוחש הכירכ לעב הבע רפס הרימא ידימ לטנ ,"האור
. בשיו ןוצר־תועיבש לש קוקחיצ טילפה "!טעמכ שילש יתדמל רבכ .הפ־לע ותוא
ך ישמהו רפסב לעליע ."תכלל לכוא אל תואצרהל הכו־הכ־ןיב ירה ,ימצעב דמלא"
ע שעשמ אוהש אצומ ינא ,ןוסא לע ומכ הל׳גמה לע ורביד דימת" :תובהלתהב
ן יב םימ תקולח םירידסמה קוח־יפיעס ארק אוה "!הז תא ךל ארקא הנה .הקווד
י בל יתתנ ינא לבא ״? ןוכנ ,ןיינעמ !םזילאיצוס שממ״ :האנהב קחצו םינכש םירפכ
ל בא ,הניקת האירק לע דיפקה אל םלועמ .דוקינב ויתואיגשלו םינ״ישב ויפוצפיצל
. םויה לכ םינותע ארק םיסנ םע בשי הבש הריעזה םידבה תונחב .לוקב אורקל בהא
ו ב תוריצפמ ויהשכו ,הנעמל וכז אל םיריחמל והולאשו תונחה חתפב ובצינש םישנ
ו ריהצהש ירחא קרו ,ריחמב בקונו ןיוע טבמ ןהב חלוש היה הלעמלמ דב־לילג דירוהל
י תדבכתנו תונחל יתרס תונמוזמ םיתעל .םלוסב הלועו םק היה םלשל ןתונוכנ לע
ם ירמאמ ינזאב ארק ימאס וליאו םיבשו־םירבועל לפטנו ץוחב דמע םיסנ .הת סוכב
ש רדמה־תיבב יתדמלו רוטאניסה לש ודרשמב יתדבע רבכ זא .ןותעה ןמ םימלש
ס נכנו החפשמה ץחלל ענכנ המ־םושמ ךא םיטפשמ דומלל הצר דימת ימאס .םירומל
. הלחמה ותוא הדקפש דע ,םש איצוה המימת הנש .םידבה תונחב םיסנ םע תופתושל
 היה אל .וידי יתש טישוהו םיקוחה־רפס תא חינה ימאסו התה תא האיבה םאה
ו יה יתועבצא .ידיב הריאשהל יתצלאנו םוכה תא וילע חינהל יתבריקב ןחלוש
דימעהש ימאסב יתלכתסה .הת תותשל יתיוואתה אל ללכו ,הללחה ןמ הארנכ ,תוקיבד
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ה לע ימוח .האנהב וכייח וינפ .שחב הינשבו תילאמשה ודי ףכ לע םוכה תיחלצ תא
ה פוקזה התבישי לא הבשש םאה לא יטבמ יתינפה .עזיתמ ינאש יתשגרהו תוריהמב
ה ל יתידוה .תויגועה ןמ לוכאל יל העיצהו יתכובמ תא התאר הארנכ איהו ,אסיכב
ב וש תצפוק איה הנהו ,וצק לא ףוס־ףוס הז רוקיב אוביש יבלב יתללפתהו םוגמיגב
"?ברע־תחורא לכאת" .המוקממ
."בער אל ינא" .יתעתרנ ,"הדות ,אל"
״! לכא אל דוע ימאס םג .ונתא לכאת .ןכ״
ר בכ איה לבא ,תכללו ומולשל לואשל קר יתאבשו בער ינניאש יתרמאו יתרזח
ע דוי ינניאו ימאס לא ההוב יתראשנ ינאו החווצב בוש וחתפ םינטקה .חבטמב ,דתיה
. ינתפיצה הזע האנש .םטמוטמכ ילא ךייחו שחרתמ המ ןיבה אל ימאס .רמול המ
.ימצע טלמלו םוקל ישארב התלע הבשחמו די לא דימ סוכה תא יתרבעה
.ימס לאש ״? והשמ הצור התא״
, הילא םק רחא .תוחלצב תטבוח ומא תא הארו חבטמה לא וינפ ךפה אוהו יתינע אל
ה יבול בהוא וניא ימ .היבול בהוא התא !דחיב לכאנ" .הלהצב ויפכ קפס ובושכו

״! ףרוחב
ת אשל לחה ימאסו ןחלושה לע הפמ השרפ הרימא ״! היבול !היבול" :וקעצ םידליה
ל ע ימצע תא יתעקוהו תיבב המקש המוהמב יתלכתסה .תופכו תוחלצ חבטמה ןמ
ם ינטקה .תבש יתכראה דועו ,םבל תא דועסל וננוכתהש העשב אובל קשחה יב םקש
?  ךכ לע יתעד יתתנ אל ךיא .ךלאש התכיחו תוכיס לע הבשי םאהו םיבער ויה יאדו

ה יבולה חיר .םוכה תא וילע חינהל ןחלושה לא יתעספו ימוקממ יתדמע ינורח בורמ
 וצבציב העיז ילגאו יראווצל קבד הצלוחה ןוראווצ .קנח ילע איבהו תיבב ץופנ רבכ
י מאס .ןוראווצה רותפכ תא יתמרפו הבינעב יתכשמ ,ןרוטקמה תא יתטשפ .יחצמ לע
."רק יל ? ךל םח״ .קוחצ טלפ
ה יבול תוחלצ יתש ודימעה ןחלושה לע .רדחהו חבטמה ןיב וצצורתה ותוחאו אוה
־ ישאר ינש ,םימח םימב םיחוש החולמ הניבג יחלפ הבו הרעק ,םחל־יקיקר ,המודא
. ףוסבל האצי םאה .תוביר ,המדמדאו תחלוממ תפל ,םיפירח םילפלפ ,םייוצח לצב
״ ! דיגת ,ךמעטל וניא והשמ םא״ .השקונב הרביד ,״ךתיבב ומכ .שייבתת לא״
."בער אל תמאב ינא לבא" .יתלמלימ ,"הדות .ימעטל לכה"
ת א ינשה רדחל הרימא האשנ התע .חבטמל הבשו ,"ןובאיתב .לכוא אל הז היבול"
.הליבהמ היבול טעלו שעג תיבה לכו ,היחא לש םתדועס
ה יבולה לש החבשב רביד ,זילע היה אוה .ינשה הצקב ימאסו ןחלושה הצקב יתבשי
ט פשמה עצמאב ותויהב רשא ,ם״תס־רפוס ותוא לע שודנה השעמה־רופיסב חתפ דימו
ז לה םשר זאו ״! היבול !היבול" :קעצו היבולה רכומ בוחרב רבע ״...םכלכאב היהו״
ה יבול לוכאל לוכי וניאש רמאו קחצ ימאס ״! היבול !היבול״ :ליווגה לע סוסיה ילב
. הרזחב הכפשו ףכה תא אלימ ,הב ףשנו תחלצב ףרט אוה .הז השעמ רוכזיש ילב
״! שריח היה אל אוה״ .וינפ תא ילא אשנ ,״שיא ותואל ןורסח ול היה״
לש םירייש הארנכ .הילושב בוהצ םתכ יתיארו ינפלש תחלצה לא יניע יתלפשה
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תהו ףכב יתזחא .םיציב לש ףירח חיר יפאב הלע עתפל .הכלהכ וחדוה אלש הציב
ם יציבה חיר .המוקמל היתרזחה שיח לבא ,יפא לא היתאשנ .הידדצ לע הב יתננוב
. היבולה חירב סואמה חירה תא ריבדהל שקבמכ תחלצה ינפ־לע יתפפותשה .קזחתה
ת א יתפלשו רוחאל יתיטנ ףוסבל .יתייאר תא ופעיצו ינפ תא וחלחיל םידאה
. תוטיהלב סעלו תינשערו הכורא הקיני ףכה ןמ קני ימאס .םייסנכמה סיכמ הטחממה
. חדובמ טבמב ילא ואשינ ויניעו הסיידב ודי הפרט ןמזה לכ .גגומתה /׳בוט הז ,הא"
ה לחמ הל שי .ותשא םע אב אוה .ףיטל תא יתיאר האפרמב יתייהש הנורחאה םעפב"
ה אר אל ןמזמש רמאש יל המדנו ,ךתוא האור אוה םא ותוא יתלאש .םייניעב השק
."ךתוא
ה מל .יתימא ןכפהמ אוה .םישדח םיריש יל הארה" :ךישמה אוהו ישארב יתנהניה
״? לכוא אל התא
ה תמד היבולה תסייד .יתוא ררחיס םיציבה חיר .ףכב יתזחאו ןחלושל בוש יתברק
ת יתחתב ועקש םירגרגהו הלעמל הפצ הסימתה .הדימה־לע־רתי הבוטר הרמח־תמדאל
י תעדי .יניע יתמצעו יתמישנ יתרצע .םידא תרעס יתילעהו הב יתפרט .תחלצה
ם יציב חיר הפידמ היבולהש קועצל יתיצר .וממוקתה ירבא לכו ,יב ןנובתמ ימאסש
ף כה תא יתאשנ םישמ ילב לבא .בער ינניאש ,התוא לוכאל הצור ינניאש ,תוחורס
י טבמ יתצענו ונממ יתמלעתה ינא לבא ,ילא לכתסה ימאס .הב יתפשנו יפ לא האלמה
ה קזח הפישנ דוע .ףכה תפשמ הלעמל ותהיבגהו ךימסה לזונה ךותב הרעפנש המוגב
י מאס .תחא־תבב טעמכ קזב־תוארמ ופלח יחומב .יתרהריה ,חור לכל ףעוי אוהו תחא
ם ינותע רכומ ףיטל ;ותוחא האיבהש הכניפה ןמ תוריהמב לכואו תונחה תניפב ףנטצמ
ה יפבש בהזה־ןשו תוצילעב תקחוצ המילס ; ״! םאע־לא יאר־לא״ :קעוצו בוחר־ןרקב
ת קבאנ ההיזנ ;ויפ לא ועבצא ךימסמו ושארב דנ ,ךאבל ןיזאמ ףסוי ן םיקיז תחלשמ
ה יחב םחלנ ינאש יל היה המדנו ,הביאבו חוכב יתפשנ .הרזעל תעוושמו יסקר םע
ת א יתבעיתו ,קיבד ילוכש יתשגרה .וזל וז וקבד ףכב תוזחואה ידי תועבצא .הער
ת וקיבדה תא יתשחו יפוגב הפרותה־תומוקמ רחא ישוחב יתרת .םימל יתביא לע ימצע
י תיאר ,הזב ינא דוע .ילגר תופכב ,יכרבב ,יכשאב ,ייחש־תיבל תחתמ ,יבג ךרואל
י רחא ופדרש םירטושה ינשו ,לתוכה לא יתכמסנ .ןולחה ןמ ךפשנ תפוניט לש ףרג
. הדינ־םד גופס ןפג־רמצ קבדנ םהמ דחא לש לחל לע .םימודא־םיבוהצ םימ ופטשנ

ף כה תא יתקרהו יפ תא יתחתפ .הרדח לא יתוא הכשמ המילסו וללותשה תונוזה
 המחה הסימתה דועב ,ינורגב ועקתנ םיכרה םירגרגה לבא תחאב יתעלב .וכותל
. וחז אל םירגרגה ךא עולבו דלח יתעלב .הביקב תרצבתמו טשווה ךרואל תלחוז
י תשגרה ויתעלבשכו ,דבלב לזונה תא יתבאשו תחלצב ףכה תא בוש יתלבט
.יל חוורו ,תפסונ ףכ יתקני .הטמל דרי םותסשהש
ב שוח ינאש יפכ יתבשח אל ףיטל לע" .טועלל בשו ימאס רמא "?ןוכנ ,המיעט"
ק שח וליפא יל שי .רחא רואב םירבדה תא תוארל ליחתמ ינא וישכע" .ךישמה ,"וישכע
."הביתכ ןורשכ ןיא יל לבא !רפוס ליבשב תרדהנ תומד וזיא ,ףיטל תא חק .בותכל
יתארק" .קחצ ימאס !תיסינ אל ןיידע ,טפשמ ץורחל רהמת לא :רמואכ םינפ יתיוועה
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ה ללטצה ושפנ .שדחתהש ירחא רתויב תובוטה ויתוריצי תא בתכ ןבוהטבש םעפ
׳ דובאה ןדעה־ןג׳ תא בתכ ןוטלימ םג .ויתובשחמ תא דוע ושביש אל םירז תולוקו

־ ירבא ןה ןיעהו ןזואה ז ותוינואג רוקמ ונורווע ןיאה ז ירעמ־לאו .ררועתהש ירחא
ט לוק םדאה .הטילקה אלא תרושקתה אל ,השעמל .םדאה לש םיירקיעה תרושקתה
ל ש ןייקח אוה םדא לכ .ותוא הקחמ אוהו ,ותוא בבוסה םלועה תא ונזאבו וניעב
ן נובתמ אוה ,תוחפ טלוק אוה הלא םירבא ינשמ דחא דבאמ אוהשכ לבא ,ותרבח
א וה ירה ןסל) אוה הזכ .הקימעמ ותבשחמ .םיימינפ תולוק טלוקו ומצעב רתוי
ה מכ םהדנ ינא םימעפל .רבעב יתבשח אל הז לכ לע !איבנ .היח הידפולקיצנא
ן מזה לכ ,טלוק ,טלוק אוהש ינפמ םהילע בושחל יאנפ םדאל ןיא םיבושח םירבד
״! טלוק
ת ומישנ יתמשנו םיציבה תא חוכשל יתלדתשה .הכלהכ תלשובמ התיה היבולה
ח ינה ,םחל־קיקר עצבו רמא ,"הניבג לכאת" .תואלמ תופכ התע עלב ימאס .תורצק
ף יטל לע רבדל רזח .תויחמומב ותוא ללגו ,החולמ הניבג יחלפו לצב־שאר יצח וילע
ש לשב .תונרקסב וב יתטבה .ארוק אוהש רפסה לעו סלו לע ,בותכל ונוצר לעו

ד עו רקובה ןמ ונדרפנ אלש םימי ויה .םיבר םירבדב דחי וניסנתה ונתודידי תונש
ת וטיהלב לכוא ויתיאר אל םלועמ .תודעסמב ונדעס תחא אל .הלילב תרחואמ העש
. ותליכאב ותוא םיאור םירחאשכ חונב ומצע שח וניאש יל היה המדנ דימת .תאזכ
, וישעמ תא ןייפיאש זוכירה־רסוח ,ויסוסיה ,ויתוהימת .יבלב יתרמא ,וב הנתשמ והשמ
ך לוהו לגתסמ אוה .שריח לש תומד .תרחא תומד םירצויו שדחמ וב םיקוצנ הלא לכ
ה יהי .וב היה אלש ןוחטב םג ומומ ול קינעי ילוא .וב שייבתי אל בושו ומומל
״! רויע ינא״ :זירכמו סובוטואל הלועה רויע ותואכ
ת חלצה .אל יתרמאו הל יתידוה .והשמ ונל ץוחנ םא הלאשו רדחה ןמ האצי םאה

. יליבשב הפפל הללג המצעבו הניבג לוכאל יל העיצה איה .טעמכ הנקורתה ילש
"זול תתנ אל המל" :הקעצו הנב לע הנכר ."היבולה םע דאמ םיעט הז"
.הכובנ קוחצ־תבב ימאס בישה ,"התה םע ךכ־רחא לוכאל הצורש יתבשח"
ס וכ לע הדי הנתנו הבש עגר רובעכ .חבטמל הכלהו חור־רצוקב השארב הדנ איה
.המע התאשנו הטלפ ,"ררקתה רבכ" .ילש התה
ה רימא .םהוזמו חופת ינאש יתשגרה .היבולה תסייד תא יתמייסו הפפלב יתסגנ
.תושדח הת תוסוכ השיגהו תוקירה תוחלצה תא הפסא
.ימאס רמא ,"הבכ ן״ונכה״
ל וחכ ןשע .םישדח ץע־ימחפ ןהילע החינהו םילחגב הכפיה ,התחמ האיבה הרימא
ם יינאמ׳תועה םיקוחה לע רביד ימאס .תיבב טשפ ףירחו ץמצמח חירו םהמ הלע
, ינשה רדחב וללותשה םינטקה .התה ןמ יתמגלו אסיכה דעסימ לא יתנעשנ ינאו
ן שע .קינחמו סוחד השענ תיבה ריווא .חורה המהנ ץוחב .חבטמב םילכ החידה םאה
, תושטשוטמ תונומתבכ יל וארנ םיצפחהו ללחב לפרעכ ולתנ היבולה לבהו םימחפה
י פוג חיר הלע יפאב .תולוק ראשבו ויחא לוקב ימאס לש ולוק בברעתנ ישארב
.םלוח ינאש יתימיד םיעגרלו ןהילאמ ומצענ יניע .עזוימה
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ג
ת א המייס םאהו םבכשמ לע ולע רבכ םינטקה .רשע העשה התיה תאצל יתמקשכ
ת לדה דע יתוא התויל איה .הסרוכה לע המונת־תזוחאו היופר הבשיו םילכה תחדה
י ל הכחיש רמאו וידי יתשב ידי תא ץחל ימאס .הצראש תע לכב אובל ינתשקיבו
י נאש רוהריה יב ףלח הדירפ תעשבו ,יתלביקש העדוהה לע ול יתרפיס אל .תבשב
, יתחת יתדמע עגרו םיטהולמה ינפ תא חורה הנניצ בוחרב .דאמ בר ןמזל דרפנ
י נפ םישא ןאל ךא ,וז העשב התיבה בושא אלש יל היה רורב .תוקומע תומישנ םשונ
־ יניצק םע השיגפב יתובשחמ תא זכרל יתיסינו רכיכה ןוויכב יתכלה .יתעדי אל
ל ע יתחפשמ־ינב תא דימעהל רתוי ינויגה הז ןיא םא יתעדב יתכפה .הרטשמה
ו השיממ הצע לוטא אמש .בושל אלו רקובב תאצל ינא לולע ירהש ,ןינעה תרמוח
י תשקיב .יבילא תאצמהב יחוכ היה לדו ,הרטשמה םע ןויסנ יל היה אל ?ידידימ
ר ווחתנ בושחל יתיברהש לככ לבא ,ןפוד־אצוי והשמ וב תולגלו יבצמ תא ןיבהל
ו רבנ היניצקו ,הלוכ ץראה לע השלח תשלובה .ירמגל דוחיי־רסחו ליגר אוהש יל
י נא .יבלב יתרמא ,םהיניעב דושח םדא ינא .תוירבה לש םהיתושפנב הבר הואתב
ה נוש וניא יבצמ .ירבע לע והשמ םהל הלגנ םג יאדוו הרוסא תורפס יתבתכ לע לבקמ
.תעד־רוזיפו קוהיפ ךותמ םיחיסמ תוירבה הלא ומכב .םירחא םיבר לש םבצממ
־ תיב הזיאב תבשל ,יתאנהל תובוחרב לייטל ,הליל־ןודעומ הזיאל תכלל ינא לוכי

ר חמ .רקובה דע .תומולח־תכוסחו הברע הניש ןושילו התיבה רוזחל טושפ וא ,הפק
ל עש תוריינה תא רדסא ,הרוזנצל הנמזה יל שיש דרשמה להנמל עידוא עשתב

ב ציתא יצחו־עשתב .דרשמה ןמ הקוחר הניאש ,הירק־לא םאר לא אצאו ינחלוש
א וה ןאד ילא .תפרצמ םירפס־תליבח יתלביק .ןאהד והילא :ימצע תא גיצאו הכשלב
ה רסמלו הליבחה תא חותפל אנ־וליאוה .א״הה תא םיאטבמ םניא םיתפרצה .ימש
. ןפוד־אצוי רבד םוש הזב ןיא ,אל .קחוד ינמזו הדובעל בושל ךירצ ינא יכ ,יל
ג הנא .םוי־ידמ םיקדוב םה תוליבח יפלאו תואמ .יתרגיש ןינע ןה תוליבח תקידב
ם ינש הז .ךכ־לכ טושפ רבד הז ירה .תועט וזיא ,הנבה־יא וזיא ררבל ינא אב וליאכ
. טועפ ןינע הזיא ררבל אבש ימכ גהנא .תאז םיעדוי םהו ,ראודב םירפס לבקמ ינא
ם ג יאדו .ריעב םידרשמ יפלאב םיניינע םיררבמ םישנא .םירפס המכ לכה־ךסב

ו א דיקפה אציי םא .הכחאו רותב דומעא .רודזורפב רות בנדזמ הרוזנצה־דרשמב
י נמזו רוטאניס לש ודרשמב דיקפ ינאש ול רמואו וילא שגא ,רקוחה לש ריכזמה
ל ע םג םשור השעי הז .רותה יפ־לע אלש ינסינכי אוהו םשור וילע השעי הז .קחוד
ם יפתרמה לא ינוכילויו םיקיזאב ידי תא ונתי .דובא ינא זא .אל ,אל םאו .רקוחה
י רצעמ רבד םהל עדווי ףוסבל .יבושל וכחי תיבב .יבושל וכחי דרשמב .םיכושחה
־ רוקד ,תועלצ־רובש ,םיינרפיצ־רוקע היהא םייתניב .ןיד־ךרוע יל תונמל ולדתשיו

י לע בותכי ףיטל .שדח ןמור לע בושחל ליחתי ימאס !ןכפהמ !רוביג היהא .םיכשא
י תדרפנש םירבח שוגפא ינאו .הכוב ,שגרתמשכ :אוה הזכ .תועמד ליזי ףסוי .ריש
ם יחונ םייח .יל וארקי ןדחפ .זובב ילוא ,דשחב ינולבקי םה .םינש שלש ינפל םהמ
.ןפוד־אצוי רבד הז לכב ןיא ,אל !ךל עיגמ !ךל אה—? תיצר
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ת וינוכמה תא ,חורב םיענה ףודרהה־יחיש תא יתיאר .יביבס לע יניע יתאשנ
ה לוע לבהו םיליעמב םילברוכמה םיטעמה לגרה־יכלוה תא ,אלמ רואב תוטעושה
ה יה אלש תיעבמו ךושח ךובמב ימצע יתאצמו יתעד הרזפתנ הרהמ־דע .םהיפמ
: ץוחבמ בישה אוהו רמושה לא יתקעצ .קיתעו הובג חירצ לש תויניילול תוגרדמ אלא
ל גר ףכ ןהילע גיצהל היה השקו תוקלקלחו תולולת ויה תוגרדמה "!הלע ,הלע"
־ רחא .הכישח אלא יתיאר אלו יטאל יתספיט .לוגעה ןפודה לא יתכמסנ ינאו ,תחא
ם ישנא לע העווז־ירופיס .הנע אל אוה ךא ,רמושל יתארק .יתרצענו יתררחתסה ךכ
י תדריש יל היה המדנו תדרל יתלחתה דימ .ישארב וגח תודוצמבו םיחירצב ורגסנש
...יתקעצ .יתקעצ .תויתחת תורהנמ לע יתבשח .תוכורא תועש
י נפל ינורקש םירבד ינא רכוז .ישארב םיבברעתמ תונורכזהו זאמ ופלח תובר םינש
ן יב הנושארל יתדמע זא .ד״י וא ג״י ןב ןיידע יתייהשכ ,יתורגבתה תישארב ,ןכ
ת ויושתכתהה תא רכוז ינא .רצה לזרבה־רעשב יתסנכנו רטושה לש תושמשממה וידי
. יל וקינעהש הביח־ייוניכ רכוז ינא ,הנהו הנה ינוכשמש תוצורפה לש תומילאה
ם ימוחשה הינפו ,השוטנ תדלומ לש הלוקכ יבלב חנוג הרכאש לש ברחה הלוק
ה מבו יתיאר המ רוכזא אל םלועל ,אל .םיפוסיכ־יכויח ילא םיכייחמ םיעקעוקמהו

ה ינש לכו יתייה סומלוב־זוחא .רטושה לש תושמשממה וידי ןיב לא יתעגהש דע יתיגה
.הבש תיחשמה תא יכות לא ץומלו המילס תא תוארל יתשקיב .חצנכ יניעב הלשמנ
ן יב הליגרנהו ףסה־תוגרדמ הלעמבש הבשומ לע הכרדכ התיה החוור דמחא־םוא
ש אע !הבחרמו אלה אי" :הארקו תולחוכמה תורוחשה היניע תא יב הצענ .הילגר
א י" :רוחאל השאר הכפה איהו יליווא ךויח יתכייחו הדיל יתדמע "!ך׳פאש ןמ
ל בא ,המילס תא יתיאר אלו תיבה רצח לא יניע יתרשיה "!רזח טלמנה ,המילס
א יהו ,ינבצע קוחצ ינפקת היתיארשכ .המידק תוחולש היתועורזו ילא השח איה
, הקבחל יתיסינ ״? תייה הפיא ,דגוב״ .הפוג לא ינתדימצהו ינתמ לע היתועורז הכרכ
״ ? תבכש ימ םע״ .הילגרב יכרי תופללו יראווצב תולתיהל הרהימ איה ךא
״? יל תיכיח״
.הרגמה הלוקב הדירצה "!העש לכ ,םוי לכ"

"!תינרקש"
.יתפש לא היתפש הדימצהו הקחצ ,"דגוב התא"
ה ביס התואמ ענמנה ןמ הז היה לבא ,היפמ יפ טימשהל רוהריה יב ףלח עגרב־וב

ה בשחמה ןמ יתאנה רוקמ םג היה הנכסה ינפמ ידחפ .ירוהריה תא המרגש המצע
ו בשו דורצ לוק קיפהש בוהא הפ ותוא אוה יפ לא ךמסנש הפה יכ יתעדי .הילע
ה רדח לא היתאשנ .הבוטרו המודא ,הכורא ןושל הלחז וכותמו בהז־ןש הצנצינ
ה יתלטה רדחה ףס תא יתרבע ךאו ,יתחת ופחיר ילגר .ונביבס המקש המוהמ ךותב
ה סימה" "!ליח וב ןיא" .יבג ירחאמ ץרפ ינרקרק קוחצ .יכרב לע יתלפנו הטימה לע
: היתורבח תמועל התמא הרקזו הטימה ןמ הצפק איה .הפעזו הלהצ המילס ״! ובל תא
ת א ערפו רימתה הפוג תא טיטרה הקוחצ .תלדה תא הקרטו "!ןכיניעב תוומ"

.הרעש
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י תשחו הטימה יערכ לא יתכמסנ ךכ־רחא .ןאכלו ןאכל לטלטינ ישארו ינא םג יתקחצ
ה שבלש הקירבמהו הקוריה הלמשה ךותמ השאר הליחשה המילס .יפוגב תואל
, ההובגו התיה וג־תקד .היגולותמה ןמ הצפקש שיש־תלאכ הימורעמב ילע הדמעו
ה יפתכ לע שלוג ילילכחה הרעשו םינטק הידש ,הילע ןורויח לש קודו ןבל הרוע
ה תעפיבו התרוצב התיה הדיחיו—ההיזנכ הומכ—ןופצה ןמ האב איה .ישמ־ףיעצכ
. "ההובגה המילס" םימעפלו ,היצירעמ הוניכ "תידרוכה המילס" .הלוכ הנוכשה לכב
״ ? ילא תעגעגתה״ .קרבה־תומומע ,תוהכה היניע תא יב הנתנו יקיחב הלפנ שיח
, תודלימ תועובעבאל רכז ,רשיהו לודגה הפא ידצב תוריעז תוקלצל יבל יתמש
.יתלאש ״? תנשעמ תא״ .הנושארל ןתוא האור ינאש יל היה המדנו

״? ינממ ןשע חיר שי״
."לאוש ינא .אל"
."םויב רשעמ רתוי אל .םימעפל"
"ז השרמ אל אפורה"
"ן ךילע םיהולא־םש ? אפור״
״? ךתוא קדוב אל אפור״
. הקחצ ״? רוכיש התא״ .יתתיפלמ הצלחנו תוממותשהב הארק ״? יתוא קודבי המל״
."יאוולה"
.רוחאל הרעש תא הרעינ ״? עדוי התא ,ונלצא גח םויה״
"!גוחנ ,ןכ םא״
י תועורז ןיב הלפקתה בוש "!רקובה דע םידקורו םיתוש הלילה .ונא םג גוחנ .ןכ"
."הבוט הרושב תאז ,גח־םויב תאב" :דוס הקיתממכ הלוק התסיהו

ת וברה וניתושיגפ תא יתרכז .םימיה־רבכשמ המע יוצמ ינאש ינתפיצה השגרה
ת א ,תופורטה וניתובהא תא ,תויולגה וניתוחיש תא יתרכז ,ומצע רדח ותואב
.יתלאש "?יתוא תרתסה ךיא תרכוז תא" .וזל הז רוזעל וניתועובש
"?רוכזא אל ךיא"
."וישכע םג יתוא יריתסת"
."ןכומ עצמה .הללאי"
ש גרד ותוא לע .ךומנו רצ שגרד לע הפיחש דוגרפ היה ךושמ הטימה ירחאמ .ונקחצ
ם ירטושהו הבכשמ־ידקופ לש םידודה־תוחינגל יתבשקהו תוכורא תועש יתבכש
.םהל וחרפ־ופלח
.הרמא ,"הלוח ימאסש יתעמש"
."עמוש אל טעמכ .דאמ הלוח"
."ןכסמ"
."ךתוא בהא אוה"
ת ניפבש ןונכה לא המק ךכ־רחא .יפ לע הקשנ בושו ,הקחצ ״! יתוא בהוא התא םג״
ך א תחאב החקלתה הקרקרי שא .תרוטק ןהילע הרזיפו וילחג תא התתח ,רדחה
הדוע .ררחסמו ףירח הנובל חיר יפאב הלעהו הרקתה לא רמית ךימס ןשעו הכעד דימ
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ה שקיב ומכ ,תוכורא יב הננובתה ילא התנפנשכו ,ידגב תא יתטשפ ןונכב תקסוע
. יתוא וכיבהו הגונ תשרא עתפל ושבל הינפ .ירבאב והשמ הנתשה אל םא קודבל
ה טמשנ שיחו תורירקב התנענ איה לבא ,היתקביחו יתכובמ לע רובגל יתשקיב
.הפר יעוצקמ ךויחב הרמא ,"אוב" .הטימה לע החטתשהו יתזיחאמ
־ תומותח ,תובעה הילגר תופכ .בהזה־ןש תא ףשח הכויחו ינטלקל ויה תונכומ הילגר
. תויגפחי תותרשמ ילגרל ומדו ןבלה ןידסה ינפ־לע תושידאו תודבכ וחנ ,הני׳חה
י תכלשה !תונוזה לככ הנוז .תחשומו ןיוע רוצי הב יתיאר המ־םושמ .יב הרעב יתמח
י תבריס .רפב ישאר יתעקישו התוא יתאנש .והשמ תגהלמ היתעמשו הילע ימצע
א ל םלועמ .יתאנש ןתוא םג .תורחא יתיאר .הלוק תא עומשל יתבריס ,הב טיבהל
ם ישובכ ינפש יתחכונו יפאב הלע קתקתמ םימשב חיר .םידוד־בכשמב ןיתבהא
. יניעב הטיבהו הידי יתשב ינפב הזחא איהו ישאר טיסהל יתשקיב .יישמה הרעשב
ה היזנ לש הידימ םילועה לצבה תוחיר תא יתרכז .קתקתמ חיר ותוא ופדנ הידי םג
י תשבכ בושו הנממ יתטמתשה .ןלוכ תא יתאנש .ההיזנ תא יתאנש .יתוא םיממהמו
י תקבד .ימאסל םקונ ינאש ,ינורח תא הב הלכמ ינאש יתשגרה התע .הרעשב ינפ
ה יה המדנ עגרל .הביח־רבד הזיא הרמא ילוא ,תולוק העימשה איה .יחוכ אולמב הב
ו לוק תא עמושו יבג ירחאמ ימאס לש וטבמב שח ינאש יתימיד ,םלוח ינאש יל
, עצמה לא הכומסה ידיב יתטבה "!רדתסהל רשפא דימת םיאפורה םע" :ףצפצמה
א לו העינהל יתיסינ םנמאו ;העינהל לוכי ינניאו ילש הניאש יב הפלח הבשחמו

י נאש יתשגרהו יניע יתמצע "!המולח די וז" ,יבלב יתרמא ,"ידי וז ןיא" .יתחלצה
י תדחפ אל .םלועל עיגא אלש יל היה רורב םג ,ץראה לא עיגמ ינניאו ,חנוצ ,לפונ
. יתחנצ .יתחנצ .טעמכ יתייה שידא .החינצב ישפנ הצק אל םג .םואממ יתששח אלו

ה רעבש האנשה תא תובכל ןוצר יב םק הכו־הכ־ןיב 1 םלוח ינא תמאב אמש :יתהמת
א יה .הדצל יתבכשו הילעמ יתרס .ךחוגמו קוחר יל הארנ ףוסבל .אב אל םולחה .יב
ש קבל החש רשאכ היתוילוח תשק תא יתיאר .הפצרה לא הילגר הלשלישו הממורתה
ך כ־רחא .רענ לש ותשל המוד ,רוקזהו ןטקה התשב יתננובתה ,הדמעשכ .הילענמ תא
י תתנו ישארל תחתמ ידי יתלכיש .ינזא לא אב םימ ךושכישו דוגרפה ירחאמ המלענ

ה ערקתנ־הביהצה ןהירחאמ .הרקתה תא תוכמוסה תוצרוחמה ץעה־תורוקב יניע
. ןהילע חנ רוחש קבאש תובחר תועירי םישיבכע ווט תורוקה ןיב .םיביס־תלצחמ
ך ותב החש בהבהצה הרואו ליהאה־תרסח הרונמה הלשלתשה תיעצמאה הרוקה ןמ
ב לוק עבקנ תלדה דצב .עונלוק־ינקחש ופקשנ םינבלה תוריקה ןמ .תרוטקה יננע
. םייניש־לופכ ץע־קרסמ ובו תשוחנ סט וילעו ףרפרש םהיתחתמ .הריעז הארמ ודילו
ו עגנ הילוש .המילס לש תצצונהו הקוריה התלמש אסיכ לע הכלשוה ןונכה תברקב
ה שגרה יב הפלח בושו עוגרו יתייה הפר .קורי־םוח עבצב םיסג םיביס יושעה דברמב
, םינש שלש ינפל ויתיאר ךכ .רדחב הנתשה אל רבד .בר ןמז הז המע יורש ינאש
.הנושארל וילא יתסנכוהשכ
ת אפב הבשי "?תותשל הצור התא" .הדיב תיסוכו דוגרפה ירחאמ האצי המילס
.תיסוכה תא יל השיגהו הטימה
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"?הת תישע"
.היתפש הקקילו הנטק המיגל המגל ."ימצעב ותוא יתנכה .הת אל הז"

״? הבהא־יוקיש"
״? ךיניעב הפשכמ ינא״ .הקחצ איה
״? תואקשמ ןיכהל תעדוי תא יתממ״
״! תאב אל ןמז הברה״

ת מאבש ירמגל ענכושמ ,יתרמא ,"הז ילב םג ךתוא בהוא ינא" .היתקביחו יתממורתה
, יפדור ינפמ ילע הנגהו הרדח לא ינתררגש עגר ותואמ היתבהא .התוא בהוא ינא
ז הטופטיפ תא ,הקוחצ תא יתבהא .ובל תונופצ תא ימאס יל הלגי םרטב בר ןמז
.תוצע יל הנתנו יל הגאדשכ היתבהא דחוימב
.יפ לא תיסוכה תא הכימסה ,"הארתו םעט"
״? ךתוא דמיל ימ .הת ומכ הארנ הז״
."ונלצא הברה םיתוש הלילה .םילע יל ויה אל לבא ,םדוקמ םג תעדוי ינא .תחא הרוחב"
, "רמ" .יכיח לא רדח רירמ םעטו הנממ יתוא התקשה .תיסוכה ןמ הלע ץמצמח חיר

.יתרמא
."בוט הז המכ שיגרת טעמ דוע"
ה ז .התא התשת" .היתפש הקקילו המגל איה .היתיקשהו הדימ תיסוכה תא יתלטנ
."ךליבשב
ה ידי יתשב התקיזחה איה .תיסוכה תא הל יתרזחהו תומיגל יתשב ראשה תא יתיתש
.הרמא ,"ךמצע לע יל רפס" .הלק העש ינפלמ םיגונ םיטבמ םתואב יב הננובתהו
"?רפסל המ"
."הצרתש המ לכ"
."דמול ינא .דבוע ינא"
"?עסונ אל התא"
״? ןאל״
."תעסנש יתבשחו ,תאב אל ןמז הברה"
."יתאב אל ימאס ללגב"
ם ידוהי הברהש תעמוש ינאו ?תאב אל המל ךכ־רחא לבא .וללגבש יתעדי .ןכ"
"?עסונ אל תמאב התא .םיבזוע
״? תלאוש תא עודמ״
א ב סאילא הנה :יבלב יתרמא ,םנכנ ךתוא יתיארשכ״ .השאר הליפשהו הקקחיצ איה
."ינממ דרפיהל ילב עסת אלש החוטב יתייה" .יכרב תא החניק הדי ״! ינממ דרפיהל
י ב וטיבה קרבה־תומומע תוהכה היניע .התמוק אולמ ילע הלפנ איהו הדיב יתכשמ
י נא" .ינפ לע חנצ המילס לש השאר .תלדב הלק השיקנ העמשנ .ינורדחו בורקמ
."ילצא הלילה ראשיתש הצור
. תלדל יתתןצ ,ימלוע תא ואלימ הרעש תוחיר .יחצמ תא הגדגיד הפא־תמישנ

.יתרמא ,"ךתוא םישפחמ" .וקזח תושיקנה



83הדירפ ךרד

״ ! המילס״ :תרשה לש ולוק הלע ךכ־רחאו םישושחיל יתעמש התע .הבישה אל איה
.הקעצ ״5 הקוסע ינא״ .ילעמ המק איה
"ן יתוא החלש דמחא־םוא"
י פ תא יתרגס .ינפ לא רקזנ דחא דש .ידצל ןויפרב החנצ ״! ךל .הקוסע ינא וישכע״
.הלמלימ /׳ןאכ יתוא םיאנוש םלוכ" .םוגע ךויח הכייח איהו המטיפה לע
."ךב םיאנקמ"
. ןלוכמ רתוי יתוא תאנוש החיבצ .ילא קר םיאב םיליכשמהו םידוהיהש םירמוא"
ה מילס׳ .ייח תא תוררממ ןה ,םיאב אל ימאסו התא םגו ,םיבזוע םידוהיהש וישכע
ה טישוה "!תוטירשה תא הארת ׳!םיתרשמ םע תבכוש המילס !םילבס םע תבכוש
י מתכ םהש יתרבסו םילוחכו םימודא םימתכ ןכ ינפל דוע יתיאר הבש ,העורז תא יל

.היווכ
"?ךתוא טרש לותח" .םיעצפב יתננובתהו העורזב יתזחא
."לותח אלו הבאז איה !החיבצ תאז״
"?תקתש תאו"
״? ךיניעב ינא המ״
"?תאב אל המל" .ילא הלכתסהו הממורתה בוש איהו ,ונקחצ
."יתוא תשפחמ הרטשמה"
״? תרתתסה״
."ימצע תא רוסמא רחמ .אל"
"!הזה רובידה המ" .הצפק איה
ת א הל ריבסהל יתננוכתהו יקפרמ לע יתממורתה .קוהישכ והומכש יפמ טלפנ קוחצ
: תינתמיא הריענכ רדחה לא ץרפ דמחא־םוא לש הלוקו תלדב הזע הטבח הנהו יבצמ
"!רהמ ירמג ,המילס"
י ל יחינה ,דמחא־םוא" .הב ללותשמה םינתיאה־קבאמ תא יתיאר .האפק המילס
.קפואמ לוקב ףוסבל הטאל ,"הלילה
י מייס .םיכחמו םידמוע םירבגהו תוקוסע תונבה לכ" .דמחא־םוא החרצ ״! יטתשת לא״

"!רהמ
.רחינ לוקב המילס הקעצ "!הצור אל ינא"
.היריצמ הרקעל השקיב ומכ תלדה תא העזעיז איה ״! תעמוש תא ,יטתשת אלש״
.התמועל יתארק ״! חתפת ףכית איה ,דמחא־םוא״
ח פתש דע התוא הקלאש יתעבשנ לאב !םימיה לכ ונל השוע תורצ !תפרוטמ איה״
״! םתעמשה ,חתפא אל !התמשנ
ת א יתשקיבו הטימה ןמ יתדמע רבכ .הל יתחנה אל ינא ךא ,בישהל השקיב המילס
ך מ .הל ונענ םירחא תולוק .תופרחו םימויא דמחא־םוא העלעיל תלדל דעבמ .ידגב
ה אשנ המילס .יתקחצו יתוא העשעיש וז הבשחמ !תלדה לע לודג להק אבצ םתסה
."ראשיתש הצור ינא" .םיפוזנ םינפ ילא
.קחוצ ידועב יתבשה ,"בוט"
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ר יזחהל המק רחא .התוורעבו הנטבב יתלכתסה ינאו היתופכב הינפ הטילה איה
ל ע היתקשנ .הקוריה הלמשה ךותל השאר הליחשהו דוגרפה ירחאמ לא תיסוכה תא
ת רשה .תלדה תא יתחתפו חירבב יתכשמ .ידי לע הצחלו היניע הדדיצ איהו היחל
. הב הקרש תירירגסה חורהו הקיר רבכ התיה רצחה .המינפ קמחו לוהב טבמ יב ףיעה
ת לחנל התיה הירורעשה .חתפב ףסאנש להק לא הרבידו המוקמל הרזח דמחא־םוא
א וה .ודיב היולת הירטמש ןתסרכו םפש־תובע רבג דעצ יתארקל !הלוכ הנוכשה
י תכריבש הככס לא יתינפ .חותפה רדחה לא רהימו תונרקס לש דח טבמ יב ןתנ

ם ייתניב קיפסה תרשה .החתפל םירוזפה םיפרפרשה תשולשמ דחא לע יתבשיו רצחה
ק רע סוכ יל גזמ אוהו הייתש ונממ יתשקיב .תלדה תא רגסו טיבעה תא ףילחהל
י נפל דימעה אוהו בער ינניאש יתרמא .והשמ לוכאל ינוצר םא לאשו םימב לוהמ
.יתשרד ,"םימ יל ןת" .םיקולש המדא־יחופת הבו תחלצ
ה אלממו זרבה תחת סוכ ףטוש ויתיאר .הככסה לא בשו רוחאל ושאר לישפה אוה
ח ניק םוכה תא שיגהשכו ,ירבעל טבמ בינגה םעפ־ידמו תויטא ויה ויתועונת .םימ
, יתמייסשמ .תחאב םימה תא יתיתשו יתייה אמצ .ןאכלו ןאכל הנפנו ויסנכמב וידי
ץ לחנכ הילא שח אוהו תלד החתפנ עגר ותוא .הככסה לא בשו ידימ סוכה תא לטנ

י תמגל .ומוקמב סנכנ אל רחא רבג .ויביבס טיבה אלו תוריהמב אצי רבג .רוצממ
י שארב וטבח החיש־ינבו דמחא־םוא לש םהיתולוק .הירגיס יתקלדהו קרעה ןמ
א רקנ םייתניבש ,תרשה לש ותצורמ לע יתיקחתה .תולצעו םומעיש ילע ואיבהו
ת ולברוכמ ,תונוזה ואצי הלק העש ץקמו ואב אל םישדח תוחוקל .ישילש רדחל
־ ןמז רובעכ .ןהמ ינפ יתבסה ינא לבא ,ורצענו יב ולכתסה ןה .תונשעמו םיליעמב
י תארק .חתפה לא הדדמ ךוליהב הדעצו יב החיגשה אל איה .החיבצ םג האצי המ
. היתונש הרשע־שש יפכמ םירגוב וארנו םיעובצ ויה היגפ .רוחאל הבסנ איהו המשב
א יהו לוקב יתקחצ .ץראה לע שיח הקרי איהו הדילסב וצמצמתנ תורוחשה היניע
י רצי לבא ילא רבדל הצרת אלש יתעדי .הכרדל הצאו הקולח יפנכ תא הפסא
י תרכז .המילס לש העורזב הריאשהש םיעצפה ללגב ילוא ,הב תורגתהל ינאישה
ך ל !הידוהי הרענ ונאבה" םייתנשכ ינפל האוב תא דמחא־םוא יל הרשיב דציכ
. הירטסיה־תפוקתו הזח־תחוטש ,לכה־ךסב התיה הרשע־עברא תב "!התוא הארת
ה פר רואב וצנצינ םידחא םיבכוכ .םיימשל ישאר יתאשנו לתוכה לא יבג יתכמס
. יחכנ ילגר יתטשפו קרעה ןמ דוע יתמגל .הכופה תפקשמב םהב יתיפצ וליאכ ,קוחרו

ת ובשחמה ןמ ינליצהל תוהקה האב הנה־הנהש יתחמשו יניע דגנל ףלח לפרע־בשמ
. ילע ברצ ינורגו טהולמ יתייה ןיידע לבא ,הניצ לש לפמ יתשח ישאר לע .יבצמ לע
. יבלב יתרמא ,"ישפח ינא" .ירבאב לחוז ןויפר יתשחו קרעה ןמ בושו בוש יתמגל
ש וחלו רחמ לע הבשחמ לכ ריבדהל יתיצר "!ישפח ינא םישולשו־עשתב רחמ דע"
י פב הירגיסה תא יתצענ .ףותכ לולח ,ןקורמ היה ישאר לבא ,יח ינא הב העשה תא
ד בלמ .חתפה ןמ רדחש םומע רואב היורש .דתיה רצחה .םידדצל ידי יתלשלישו
י נפ לע לחזש הירגיסה ןשע .םיכושח םירדחה תעברא לכ ויה המילס לש הרדח
.הלפאב העג תומד יתיארו יתברקב שחר יתעמשו עגר דוע .םייניע םוצעל ינצליא
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. וינפ לע ךופש הטוש לש ךויחו בשי אוהו ,תבשל ול יתירוה .ינוצרל לאש תרשה
־ טא לפתשמ ושארו ךלוהו סמנ וכויח ךיא יתיאר .וילא יטבמ יתרשיהו יווג יתפקז
ל א ילגר יתחליש ףוסבל .ותולפשמ יתינהנו תונשקעב וב טיבהל יתפסוה .טא
.יתקעצ "!ילענ תא חצחצ" .ופוצרפ
ח נקל לחהו תחפטמ וסיכמ ףלש ״! ׳דאתסוא ךרמא״ .ילגר תא קבחו ויתחת םרק אוה
.תודומל ,תוצרמנ תועונתב לענה תא
ה אנה יל ובסה םהיתועבצא ישושיג .םיילענה־יחצחצמ לא ילגר טישוהל יתבהא
ת רשה לש ותולפשמ יתינהנ התע .יניע תא ועשעיש םודא־רוחשב תומתכומה םהידיו
״? םירבגה לכ הפיא" .וידי יפוטילמ רשאמ רתוי
."וכלה"
׳דוכלה ןאל"
."דמחא־םוא תא לאש .עדוי אל"
"!ילא רבדמ התא ךיא ,םיבלכ־ןב" .וב יתטעב
."הרמא דמחא־םוא .עדוי אל ,איבנה־ייחב" .ובג לע לפנו הקעצ טלפ אוה

׳ד הרמא המ"
ש קיב קורא׳פ־ובא" .ויתחנה אל ךא ,ילענ תא בוש קובחל שקיבו םמורתה אוה
.וינפ תא ילא אשנ ,"התוא
׳דקורא׳פ־ובא הז ימ"
.המילס לש הרדח רבעל ושארב הווחה ,"אוה"

״? אוה ימ"
"!הלשממב .רש אוה"
״? ףרוטמ התא ? רש״
"!לודג םדא .הלשממה ןמ תרמוא איה .דמחא־םוא תא לאש"
׳ד המילס תא שקיב אוה"
."המילס לא קר אב אוה"
ח לפ יתסעלו קרעה ןמ הכורא המיגל יתמגל ?הל אנקמ ינא םולכ .יבגב יפלח הניצ
ת וחירב יתעקשו תותרשמ םע יתבכש .הל שידא ינאש הנש הז .םילבה .המדא־חופת
ת לדב יתטבה !שוב דע הכחאו בשא אל ,ףוס־ףוס .תכללו םוקל לוכי ינא .םושו לצב
ת א .יל ךלאו םוכה תא םייסא :יבלב יתמכיסו ,היכרחמ ןנתסה שולק רואש ,הרוגסה
ל ש וילילצל םיבושקה וינפו ,ףסוי לש ותנמזה תא יתרכז .דמחא־םואל רוסמא ףסכה
ם יחחושמו םיבשוי םדוע םיחרואה לבא ,רבכ־הז ומדנ םילילצה .יניעל וחיגה ךאב
, דמחא־םוא לש התיבב ןאכ ינאו ? םיטראבאקה דחאב יוליבל ואצי אמש .הבושמב
! קורא׳פ־ובא לש ותאצל הכחמו יוזב תרש לא רבדמ ,תילולפאהו החותפה רצחב
ת ועשה .לזמ־שיבו ינא ללמוא המכ יתבשחו יניע יתמצע ? ימלוע ןכיה ? ימלוע ןכיה
ק יר ,קירה ינא .תוקיר ןניא ןה .תולפשהו םיעגפ תונועט יתודידב לש תוקירה

.העש־העש ,םוי־םוי ןקורתמו
ישאר יתנעשה .ול יתרמא ״! ינפלמ ךלו םוק״ .ילענ לע בוש וששיג תרשה לש וידי
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־ ילוח םירמז תוללי התבשה ללחל וקרזש םילוקמרה תמוהמ לא יתבשקהו לתוכה לא
ד בא םא יל התיה תחא .תחתפנ תלד יתעמשש ירחא םג .יניע יתחקפ אל בוש .הבהא
א ל ילוא .יל ךלא טק עגר דוע .ימצע םע יורש תויהל יתיצר .אל וא אצי קורא׳פ
ה תלע ינזאב .יתפייע .יתפייע .ףוסה תויהל לולע רחמ .הזה תיבה תא דוע הארא
, עדוי ינניא רבדה ךשמנ ןמז המכ .הממדב יתעקשו הקספ רחא .הקזח הריפצ וזיא
ת א החניק השביה הדי־ףכו המילה לש קתקתמה החיר יפאב אב יתרעננשכ לבא
״ ? ןושיל הצור" .ילע ונכר הינפ .יחצמ
."ןכ"
.יעורזב הכשמו הרמא ,"רדחל אוב"
ם חה ריוואה ."ונל עירפי אל שיא .הלילה ילצא ראשית" .רדחה לא הירחא יתררגנ
ת א טושפת" .הקחצ איה .הרטנסב יתזחא .ישפנ תא בישה תרוטקה־חיר ןועטו

.הירחא תלדה תא הרגסו הינפ הכפה ."לוכאל והשמ איבא ינאו םידגבה
י ננתנ אל יבל .יתובשחמב רדס איבהל יתשקיבו יליעמבו ידגבב דמוע יתראשנ
ד וגרפה לא יתינפנ .םפושמה דיקפה הנממ םק הז־התעש הטימב בכשלו טשפתהל
ש גרד אצמנ עודמ .רופא דברמ הפוחמה ךומנהו רצה שגרדה תא תוארל יתיוואתהו
א ל ,המודמכ ,ינאו יל הרפיס אל המילס .םלועמ יתעדי אל דוגרפה ירוחאמ הז

, הל יתיכיחו שגרדה לע יתבשי .הצחר־טיבעו תכתמ־דכ ודמע ויתולגרמל .היתלאש
ן מ דוע יל גוזמתש היתשקיב .הטימב אלו ןאכ ינתוארל הממותשה אל האבשכו
ל בא ,הנושארה םעפב דחוימב ונממ תותשל םיברמ ןיאש הרמא איהו הלש הקשמה
ת נצנצ ויתחתמ האיצוהו שגרדה דברמ תא הלישפה איהו יתשירד לע יתדמע ינא
א ל תאו" .הינפ לע טשפ רשוא לש ךויחו יל הגזמ איה .התיצחמ ידכ האלמ תיכוכז

.יתלאש "?יתשת
, "קרע תיתש" .דחא םלעיהב ראשה תא יתיתש ךכ־רחא .היתיקשהו היפ תא הטישוה
.הרמא
."ןכ"
״? לוכאל הצור התא״ :דימו .״בברעל בוט אל״
."אל"
."הבער ינא"
"?שיאה היה ימ" .ישאר תחת ידי יתלכישו שגרדה לע יתחטתשה

.הואג בוטרוקב התגה ,"קורא׳פדבא"
"?ןמזמ ותוא הריכמ תא"
."עובשב םעפ אב אוה"
"?בושח םדא"
ה פלשו השחל ,"םירניד השימח יל ןתנ" .ילגרל הבשיו השארב הענעינ ,"ןכ ,ןכ"
: יתבשח .הידש ןיב ותעינצהו הבשו וב הננובתה הצרעהב .השימח ןב רטש התייזחמ
.םש חנומ קורא׳פ־ובא לש ופסכ התעו ,הדש תא יתצצמ העש ינפל קר
"?דצב ךל םינתונש והומכ דוע שי"
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."היה בל־בוטו בידנ שיא .ןתנ דימת ימאס .הברה יל ויה םעפ .השולש־םינש דוע"
."ךתוא תודפל הצר אוה"
׳ ד תוניצרב רבידש בשוח התא" .היתפש לע אפק ךויחהו החכנ ועת היניע ."ןכ"
."תוניצרב רביד אוה ילא ז אל המל״
ן  הנוז תודפל .ריעצ רוחב תרמוא־תאז ,דלי אוה לכה־ךסב ירה .יתקפקיפ דימת ינא"
ת וארלו ףסכ יל תתל ידכ קר אב היה םימעפל .הלילה לכ יתנשי אל אב היהשכ
ל וכי אלו יתוא בהוא אוהש רמא ,יתא בכשל ללכב הצר אל םינורחאה םימיב .יתוא
׳ ד ןימאמ אל התא .יתיכבש יל ןמאה .יתיכב ינא .ןאכ ינאש לובסל

."ןימאמ ,ןכ"
."בל ןיא הנוזלש םיבשוחש שי"
ו לוק תא ונעמשש דע ונתוא הפפא הממד .החחותשהו הילגר הלכיש איהו יתינע אל
.יתרמא ,"ךתוא שפחמ והשימ דוע" .ץוחבמ תרשה לש
."לכואה הז .אל"
ו תודירצ תמחמו ךומנ היה הלוק .תרשה לא תרבדמ היתעמשו חותפל המק איה
ד וע הילא החלש דמחא־םואש יתייה חוטב .הרמא המ יתספת אלו תופוכת עטקתנ
י ל ןמדזנש הבשחמב יתעשעתשה יניבל־יניב .החישה םותל תונרקסב יתיכיחו ,חוקל
ה ררחתסה תלוברעמו םואתפ ינממ הרס ןמזה תשוחת .איהה היווחה תא תווחל בוש
י נטבב הזחא תיווע .םירפסה־ןורא ,הסרוכה ,תוריקה :יניע דגנל ץורל לחה לכה .יב
ת א יתיארו הטימה תולגרמל ונדוע טיבעה םא רוכזל יתשקיב .איקהל יתבשחו

ה טוידה לא הדריו תלדה לא התנפ ךכ־רחא .תוענ היתפשו ילע תנחוג המילס
. הטמל הפצרה לע הילענב השקנ רבכ איה לבא ,ךכמ האינהל יתרמא .הנותחתה
י תרבסה םא רוכזל יתצמאתה .תבנג איהש בושחתו ימא הב שיגרת ןפ הגאד יתפקתנ
י מאו ימאל תאז תרמוא התוא עמוש ינא הנהו תבנג אלו יתשא איהש דיגתש הל
י תלוכי אל ינא לבא ,המילס לא הרביד איה .השארב הדנו אסיכה ילושב תבשוי
.עומשל
ו פדר םיכרותה וליפא !קדצ !קדצ״ .םולכ יתעמש אל ינאו ינשה רדחב וחרצ יחא
. לע .בהלנ הירוגינס־םואנ יתאשנ ,ידיב םיינאמ׳תועה םיקוחה רפס .יתקעצ "!קדצ
ו טיבהו ינממ םהינפ וכפה םה לבא ,ימאסו ףיטל ירבד תא ועלב םימשאנה־לספס
ו ידי תועונתמ ךא ,ויתעמש אל .ויתועורזב ףרטו טהלב רבידש םפושמה דיקפב
י נא .תובוקר םייניש ףשחו םיקיזאב לצליצ ידיל בצינה רטושה .ץרחנ ילרוגש יתנבה
י ל ורקעי םא רטושה תא לואשל יתיצר .יד.ייא.יסה יפתרמ לא לבומו דרמב םשאנ

־ םוא .ונביבס ףסאתה ןומה .יתקעצ .יכשא תא ןפחו קוחצב ץרפ אוהו םיינרפיצה תא
ק ורא׳פ־ובא .וקחצ תוגוזה לכ .הקחצ החיבצ .דיאלדוחמש לש םיטבמ יב הצענ דמחא
א וה ״! ךל יתרמא״ :ינפ לא וינפ ךימסה ימאס .ילע ועיבצהו םיקובח ודמע תרשהו
. הפרע לע הרעש הפסאו תרשה לא הרביד המילס .יכשא לע תאש־רתיב ץחלו קחצ
. רבד ןיבהל יתלוכי אלו תופוכת הלוק עטקתנ התודירצ תמחמו ,שחלב הרביד איה
הל יתרמא רבכ הנהו ,תדגנתמ ימא יכ התיבה ילא אובת אלש הל דיגהל יתיצר
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 יתיאר .ינורגל הרדח הפא תמישנו ינפ לא וכמסנ הינפ ״1 דחפמ התא״ :תכייחמ איהו
ד וגרפה רבעמ .ינפ לע רזפתה יישמה הרעשו הדרחב יב תוננובתמ תוהכה היניע תא
ו ממיחש יתרכז .יתמלחש םולחה תא רוכזל יתיצר .בהבהצה הרוא תא הרונמה הציפה
. שער םיקהל אל לדתשא .תיבב הממד .ץוחרלו תדרל ילעשו יליבשב טבמאה תא
ה לוק .תומומע תוחינג יתעמש דוגרפה דעב .יתיאר אל המילס תא .יניע תא יתחקפ
ת וקד הנומש הקינעה המילס .ץוחב יתוא ושקיב םירטושה .תופוכת עטקתנו ששחיל
ה לאשו ילע הנכר ףוסבל .םיטיבע ףילחה תרשה .יתינמו ןועשב יתלכתסה .חוקל לכל
ט יבעה לעמ הילגר הקשיפ .הרמא /׳רומגא ףכית" .יתינע /׳רדסב ינא" .ימולשל
ר יקב םיניתשמה היחא תא תוקחל השקעתהש הדליה תא יתרכז .דמועמב הניתשהו
ת א יתלאש יתררועתהשכ .טקש לכה .ריקה לא ינפ יתכפה .הילגר תא תפנטמ התיהו

ה ניתשה איה אל :יתועט לע יתדמע ינאו הכייח איה "?הברה ךל ויה" :המילס
ת א רוסמא יצחו־עשתב רחמ" .יבלב יתרמא ,"יתיזה הארנכ" .הרכאש אלא טיבעב

.יתרמא ,"ימצע
.המילס הרמא ,"ךתוא ריתסא ינא"

״? יתמ דע״
."חרבתש דע"
״! יל םיצוחנ םה ? םירפסהו״
."תחרבש ךתחפשמל עידוא ינא .םירחא גישת"
"!חורבל הצור אל ינא לבא"
."ךליבשב םוקמ אל הז .ךתוא םיפדור ןאכ .חרכומ התא"
"?יליבשב םוקמה הפיא"
"!קחצת לא .תעדוי ינא .ךליבשב םוקמה אל הז"
."קחוצ אל ינא"
."בל הל ןיאש הנוז .השפיט המילס רמוא התא .קחוצ התא"
י ראווצ לע וגלז ,יפ תיווזב ווקנ ,ינפ לע רשי היניעמ ורשנ תועמדהו החפיתה איה
תה "!יכבת לא ,המילס" .עזיתמ ינאש יל היה המדנו קנחמ יתשח .רכב וגפסנו

.יתננח
.הרמא ,"יל ךלא ,בוט"
.יתממורתהו הדיב יתזחא "!יכלת לא .אל"
ת א הרונמה הרזיפ דוגרפל רבעמ .םיקד םיצונצינ החליש בהזה־ןש .הכייח המילס
 קתקתמ חיר הקיפמ הטחממב ינפ תא הבגינ איה .לכב החולש הממד .בהבהצה הרוא
״? בלב דחפ ךל שי״ .רכה לא ינתריזחהו
״? המל ? דחפ״
."הלילה ילש התא"
."תותשל הצור ינא"
."םימ ךל איבא"
."ךלש הקשמהמ .אל"
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."רחואמ רבכ .ןשית וישכע .רוסא"
"?תיכב המל"
ת מרופ איהש יתשגרה .ירעשב העשעתשהו ינפ תא החניק הדי ."הלילה ילש התא"
.המדרתב יתעקש .םייסנכמה תרוגח תא הריתמו הצלוחה ינסכור תא
תסה .יתדער לבא יתוא התטע רמצ־תכימש .רדחב הרונמה הקלד ןיידע יתצקהשכ
י תטבה ךכ־רחא .המילס לש הבוצקה התמישנל יתבשקה הכורא העשו הרקתב יתלכ
י תשגרה יתמקשכ .יניע תא יתפשו הכימשה תא ילעמ יתכלשה .םירשעו־עברא .ןועשב
ה שאר ,הנוחג לע העורש המילס תא יתיארו דוגרפה תא יתטסה .יפרעב קזח באכ
ה תאצוה .ליעמהו ןרוטקמה תא שובללו הצלוחה ינסכור תא סכרל יתזפחנ .רכב עוקש
 הרחנ הטלפ המילס .רכה תחתמ םיתבחתו וב ויהש ףסכה־תורטש לכ תא יקנראמ
ה לפאב היורש התיה רצחה .יתאציו תלדה תא יתחתפ .הררועתה אל ךא ,טעמ העזו
. יסיכב ידי תא יתבחתו ליעמה ןוראווצ תא יתכפה .ינפ תא האיפקה הרק חורו
ת וכימשב לברוכמ ,תרשה בכש דמחא־םוא לש הפסה לע .יתונוהב ישאר לע יתעספ
ר ואב הלבט הטמיסה .הלוענ אל ךא הרוגס התיה תלדה .הוהמ יאבצ ליעמבו תובע
ר עשה .בוהצ איק לש תילולש הרצבתנ ףסה־תוגרדמ דצב .התפשאב תללוגתמ ,ריהב
ו ילא יתדרי .שאר־הלעמל תוכימשב הסוכמ ,לספסה לע בוכש רטושהו לוענ היה
"!דומע" .וילגר לע ץפקו הלהבב חבנ אוה .ופתכב ויתלטליטו
.יתרמא ,"תאצל הצור ינא"

״? הצור התא המ״ .ףרוטמ יניע יב ץענ אוה
."תאצל הצור ינא"
א ל .ןושיל ךל" .ץראה לע קקרו ומטח ףרג ךכ־רחא ,הכורא העש ויניעב ץמצימ
ה קרח דימו ושאר לע תוכימשה תא ךשמ .ובכשמ לע בוש חנצו ,"וישכע םיאצוי

.ותמישנ
ל כ תא .תונטק תועמ אלא יתאצמ אלו יסיכב יתשפיח .וילע יתדמע םינוא־רסח
י בקע לע יתרזח .וינפ תא ריאהל המב ידיב רתונ אלו המילסל יתראשה יפסכ
י נקיצה באכ .ילע הדרי הקעומ ?המילס לא בושאה .ףסה־תוגרדמ לצא יתבצינו
ה נוילעה הגרדמה לע יתבשי .יעמ־ינב תא הכפיה הליחב .יכרבבו ילגר יליצאב
ב יטיה ןשעה .הירגיס יל יתקלדה ךכ־רחא .תפוניטה תא תוארל אלש ינפ יתמלהו
. הת סוכל יתקקותשה .תופייעמ ,רוקמ יתדער .רקובה דע ןאכ ראשיהל יתטלחהו יל
א לו הכו הכ יתטבה .שאב םימחפ תוצצופתהכ ,ךשמתמ שושחר ינזא לא רדח עתפל
ל ע תנחוגה הלפאה ךותב תוארל יתמהדנו בוחרה־סנפ לא ישאר יתאשנ .שא יתיאר
ה שארב הדנ איה .השארל תצצונה הרטעהו הנבלה תרדאה תלעב השאה תא תוגגה
ו יה םימומע היקיזו ונקז הנפ .םיימשל םיקיז החלישו יתודלי ימיב יל הדנש ומכ
ת ילגנ התיה זאמ ופלח תובר םינש ?הז םוקמבו התע עיפות יכ הל המ .ובכ דימו
ה תולעהל יבלב יתרמג םינש ינפל .תודליה םלועמ םיאפר־חור איהש יתרבס ינאו ,יל
ה אב ינא" .יל קר תילגנ איה עודמו איה ימ התוא לואשל םשו ירופיסמ דחאב
.הליג תא םלה אלש לולצ לוקב הרמא ,"ךממ דרפיהל
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״1 םינשה לכ תייה הפיא״
"!םולש היה"
"ן דוע ךתוא הארא אל"
 הדמעו ץראה לא הדרי איה ."דאמ יתנקז .יתנקז .תרחא ץראל דודנל חוכ יב ןיא"
 הדנ איהו ידי הילא יתטשוה .הילע םימחר יתאלמנש דע םינקז הכ ויה הינפ .ילומ
.רטושל ךומס הדמעש דע רוחאל העספו השארב
.יתרמא /׳חתופ וניא אוה"
 לש ופוגב המלענ טא־טאו ופועמ ידכ ךות ויתספתש בהבהמ ץג ילא החליש איה
 הטלמתנ הקונח הקעצ .הירגיסה תא רענמ ,יתצפקו ידי־ףכב הבירצ יתשח .רטושה
 לע יתצחל .הגרדמה לע יתסרקו יתבש רחא .יביבס לע ההוב יתדמע עגרו יפמ
 דרפא םישולשו־עשתב !ףוסה רחמ .ימצעב טולשל יתשקיב .יניע תא יתפש ,יעדצ
 :הז לש ונזא תא הז ולגי ךכ־רחאו יבושל וכחי דרשמב .ייח תונש תחאו־םירשעמ
 אל ,םינאוסה תובוחרב אל .דוע ונניאו היה .עתפל ,ךכ "!לובגה תא רבע הארנכ"
 ךאבל .אובא אלו תבשב יל הכחי ימאס .םלענ .הפקה־יתבב אל ,לקדיחה תפש לע
 ינאש יתשגרה .ונידוד תא הגרעב רוכזת ההיזנו ,ףסוי לש ותרבחב דוע ןיזאא אל
 .השביו הרק די הכמסנ יחצמ לע .םיקלח־םיקלח יתוא וקריפ וליאכ ,ךלוהו סמסמתמ
."ילש התא .הלילה ילש התא .ךתוא ריתסא ינא" .יפאב הלע קתקתמ חוחינ



תונחבה :סוה םהרבא
 ,ןחלש תא תושוע תולודגה םילמה
.ןיי_כ תורעשק ןחו

ןודע ךא
.ןהילבח? ונךקענ אל

.ןחובה טבמה רתונ ןידע
ןיעה־חוטמ לילכ דוע ומלע; אל
 .ןיקו לבח לע רופס ונחנא םירכוז יכ)
(!קל

 ןכרד הז#) תונחכחח
•המ קמחתהלו תוסנל
,ןחבמ תעשב

דצב בעתהל
(ןכרמ שארב
.טלחמ ערו טלחמ בוט ןיב

ףחי

 בוטח ימצעה ןוחטבה
 ,לענל ההוב; הילס דימעמ
 לעשח תא ביחרחל רשפאו
בוחרכ ךלחל רשפאו

ף?זלו
 לע אשנה ,שאר
 לעב לש וראוצ
!ףועמו המה

 דבכן־השק ריאמח ירשא
ףחודו—לקו—ריחמב
דנכ בצנו

 ףחוסח לושחנב
 .תעל־תעמיד יעגר לש
.ףחןל יכל יבל



ןמגילז .ג.ן7 ׳פורפ לש הלבקה־תעש:זר םהרבא

.הלוכ העבגה ףוס־ףוס התארנ בוביסה ירחא
־ ינרת !ןומראה תא הפיקמה הקוריה םינדאה תשרוח .עובש ינפלמכ העבג התוא
ל עמ ,חרזממ לולצ לוכת ותוא—םיימשה םג ?םיימש יפלכ םירקדזמה רודישה
.הברעמ הטונ ץיקה־שמשש העשב ,ןומראל
־ םיתש .םינראה ילגרל תונוח ,תומדוקה םימעפבכ .תוינוכמה םג ולגתנ יתברקתהשכ
.דגנמ השורפה ריעה לע תופצל ידכ ןומראה־תעבג לא םיאב ןהיעסונש תוינוכמ שלש
ל ע תאשינה תיציקה םייברעה־חור .חורה בשמ ,דימתכ ,עמשנ ףא השרוחל ךומס
.םינראב תשוואמ הרבעבו ,חלמה־םי רבעל ,סכרה בג
י דכ ,הכוראה הכילהה ,םנמא .יתכשמה אלו יתרצענ השרוחב תלבוגה הסאריטה לע
ן ומראה לא .יתרצענ ךכ לשב אל ךא ,השק הלועפ יפוג לע הלעפ ,רתויו רטמוליק
ם ה ןיא םדאה ישנאל ןומראה רסמנש םוימ .ברק יניא השרוחה הבעממ■ ץיצמה
ר חאל ,םוסחמה־טומ ירחאמ ,קחרממ קר וב טיבהלו .רצחל אל ףא .סנכיהל םיחינמ
.לסחו ,ברק ינניא ...ש המ לכ
. יביבס יתלכתסהו ,יתבכש ןהילגרל םינבאה ,הסאריטה ינבא לע ,אופא ,יתראשנ
ם ר לוקבו ,תויאיגה ךותמ תאשנתמה ריעה לע ופצ ,םהיתוינוכמ דיל ודמע םישנא
.םימשר ופילחה
ת דדובמ הבצינ ,רוחש ףיעצ היפתכ לעו הרוחש הלמש השובל ,תחא הריעצ השא
ת ורדקל דעבמ יתנחבה יטבמב הלקתנשכ .הביבס הטיבה רדוק טבמב .המ־קוחירב
ר זומה טבמה .הטבמ תא ילע התהשה השאה .רזומ ןוהמית ןימכ םג היניעבש
.ןורדמה לא ינפ יתבסה ינאו הכובמב ינאיבה
ך א ,יטבמ יתצמיא .המוקממ המלענ הדלישה יכ עתפל יתנחבה יטבמ תא יביסהב
ה יה רשפא־יאו ,םוקמה תא בטיה יתרכזש רחאמ .התארנ אל הרוחשה הדלישה
ה דלישה האצמנ דוע עובש ינפל קד .רתויב הומת רבדה היה ,ורותיאב העטאש
? תאזכש תקסורמ הטורג תלעות איבת ימלו .המוקמב
־ שד היחמצב יתעקש יכרב דעו ,םוקמה רבעל ,ןורדמב תדרל יתלחתה ץמאמה ףרח
ם ש ופיסוה םיחמצהש רשפא יכ יתעדב הלע ,חמוצב ףקומו עוקש ,ךכ ידמעב .הנ
, םוקמה רבעל בהבהצה ךבסה ךותב יכרד יתסליפ ,הדלישה ינפ תא וסיכו ,הבוג
ה חנ איה .תחיופמה לזרבה־תטורג בוהצל דעבמ■ הריחשה רפסמ־םידעצ רחאלו

. הלעמ רקדזה םקועמה הגהה־לגלג קרו ,חמוצל תחתמ העוקש ,עובקה המוקמב
ת וכומנה שמשה־ינדק .םיפסונ תומוקמב העגפ רבכו ,תאש־רתיב הכשמנ תוררופתהה
־ לגלגל תחתמ .ךורח רשב הארמ םהל ווישו םיעוגפה תומוקמב ותחינ תונסכולמהו

י תששימ יתועבצאבו ,רותפכה לא ידי יתחלש .רפוצה רותפכ טלב ררופתמה הגהה
...תבאוכ ,הקזח הציחל רותפכה תקיפ לע יתצחל םואתפ .הדולחה תכתמה תא
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ה שיערהו! םואתפ הברק ,ןורדמב יתדירי םע הקחרו הגוסנש ,םינראב חורה תשווא
.םינראה ןוויכב הגוסנו הבש ,טא־טא ,ךכ־רחא .ינזאב

ב קרפ
, דתיה וז .דבלב תחא תינוכמ םינראה ילגרל התנח הסאריטה רבעל ףוסבל יתולעב
ר אקדנאמוקה דיל יתיהשש תעב תומדוקב הפלחתנו העיגה הארנה יפכ .תרחא תינוכמ
.ללכ שוחאש ילבו ,ףורשה
ש יגהש ןטק דלי דמע םהיניב .ריעה רבעל ופצו השאו שיא ודמע תינוכמה דיל
.ויפ לא בוהצו לודג שמ שימ
ת ומדוקה תוינוכמה לכו ליאוה .םדוקה המוקמב הדמע רוחשב השובלה תשאה
, םדוקמכ יב טיבהל הפיסוה איה .ינומכ ,לגרב ןאכל האב יכ יתעדב הלע ,וקלתסה
- בשמ .הרשפ לע דומעל יתלוכי אלש היומס תוחיתמ ןימ התע הרכינ הטבמב ךא
ת א הריבעה ינממ היניע עורגל ילב .הרוחשה התלמש ילוש תא דיערה לקה חורה
ת ועבצאה ינרפיצ .התלמש ילוש תא הקדיה התנפתנש וזבו ,די לא דימ■ הקנרא
א לש ףא .תבהזומ תעבט יתיאר תועבצאה תחא לעו ,םודא תוחושמ ויה תוקדהמה
ג יראה ינפ־לע היתועבצא תא הדינה המי־תונבצעב .הרבעל יטבמ יתנויכ ,יתיצר
.הטבמ תא ינממ עורג ילב—םוקמכו ,רוחשה
ה תנפה ףטחב .םיקוחר םילוצליצ ידה ואבו ולע ,הקיתעה ריעה ןוויכמ ,רוחאמ
, ישאר תא ינא ףא יתינפה .תימואתפ האירק וזיאמ תלהבנכ ,םשל השאר תא השאה
ל גלגס־םודא עבצב .םילשורי ינפ־לע העיגנ ידכ ףצ םודאה שמשה־לגלג תא יתיארו

ת סימתל ריעה בחור אולמל םוססומו ,תופיכהו םיחירצה ,תוגגה תא תוהוגנה ופטש
.המומע תשוחנ
ילח םילשוריבו יב הטיבה איה .השאה לש הטבמב בוש יתלקתנ יטבמ יתרזחהשכ
־ יתלב והשמ ךא ,תכללו תונפל המודמכ השקיב רחא .תורדקה הקימעה הינפבו ,תופ
.המוקמב הרצע ןבומ
ה רעגש תורעגה ןמ רבתסהש יפכ ,שמשימה תיראש תא ךילשה תינוכמה דיל דליה
ד וע הילעו תרחואמ העשה יכ ,החפשמה־שאר הארנכ ,רגובמל הריעה רחא .ומא וב
.תויונחה הנרגסית םרטב ברעה־תחוראל תיחרכה היינק וזיא םילשהל
ה שיגפה דעומל יכ יתחכונו ינועשב יתצצה .ןמגילז .ג .ק תא יתרכז התרעה עמשל
־ חתל ךומס דע לגרב עיגהל ילע היהו ליאוה .תוקד םיעבראו העשכ דוע ורתונ ומע
פורפה לש ותיבל דע םיסובוטוא ינשב םשמו ,רתויו רטמוליק קחרמ ,תבכרה־תנ
.דימ תאצל היה חרכה ,ריעה לש ינשה הדצב ,רוס
י תיארו רוחאל ישאר יתרזחה יתונפב .שיבכל יתינפו ,הסאריטה ןמ ,אופא ,יתדרי

, ישאר יתבסה תוריהמב .איה ףא תדרויו הסאריטה לע המוקממ תרקוע השאה תא
, ישאר תא ךופהל יתקקותשהש המכ לכ .הכילהב יתכשמהו ,היתיאר אל וליאכ
.יתכפה אלו יתגלבה
.תדרוי תינוכמ שחר ךומסב עמשנ ,רתוי ילואו תוקד שמח ילוא ,המ־ןמז רובעכ
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־ לעומב .ןולחב עיפוה ,דליה יבא ,גהנה שארו ,ידיל הרצענ הטאל תדרויה תינוכמה
יארו רוחאל טבמ יתפטחה תלדה תידי לע יפכ חינא םרטב ךא ,סנכיהל יננימזה די

.קחרממ תעסופ השאה תא ית
."הממור דע וליפא רשפא" .גהנה רמא ,"הריעה"
, םרכה־תיבב ררוגתמה ןמגילז ׳םורפ לש ותומדו ,עתפומ יתטלפ "?הממור דע"
.ינורכזב החילבה ,הממור תברקב
״? ונ״ .יסוסיה הארמל גהנה רזח ,״הממור דע״
."בורק ןאכ ,הדות ,ןאכל קר ינא" .ךובנ יתרמא ,"אל אל"
.דרומב תדרל הפיסוה תינוכמהו םלענ גהנה לש ושאר
. הדיל םג הרצענש יאדוול בורק ,ידיל תינוכמה הרצענ םא יכ יתעדב הלע רחא
ר דגב וז הבשחמ הראשנ ,הינפ לע תינוכמה■ רובעב רוחאל יתלכתסה אלש רחאמ
.דבלב הדירטמ תורשפא
ת ולילק ןיעמ יתועיספל תוושל יתלדתשה רבדבש ץמאמה ףרחו ,יתכילהב יתכשמה
.ללכ יל תעגונ רוחאמ השאה ןיא וליאכ .הדודמ■
ת רבוע השאה ןיא תיטאה יתכילה ףא לע יכ יתעדב עתפל הלעשכ ,המ־ןמז רובעכ
. היהשכ ראשנ וניניב קחרמה .ףסונ טבמ יתפטחהו קפאתהל יתלוכי אל ,ינפ לע
.טאהלו בושל יתייה ץלאנ דבלב ןטק קחרמ רובעכ ךא ,ידעצ יתשחה
ר חאל דחוימבו ,אירב םדא םע תורחתהל לכוא אל הכו־הכ־ןיבש ימצעל יתרמא
.תפסונ הטאה יתטאה רמ גולגיל ךותמכו ,הזכש םוי

י נובשח ךא .ךרד־תרביכ ינפל התיה דוע רתויב הבורקה םובוטואה־תנחתל דע
ר יעה זכרמב ףוטחל דוע קיפסא םירתוימ םיבוכיע ךרדב בכעתא אל םא יכ הארה
ר קוכ־תונפל .רוחיא ילב רוסיפורפה תיבל עיגהל ףאו ,העיבשמ לפאלפ תנמ■ וזיא
ת ואינ םאו ,תירקחמה ותדובע יניינעב הארנכ ,דנלוהל אירמהל רוסיפורפה דמוע
ל כ ונממ ךוסחלו רתויב קיידל ילע ,תונורחאה תונכהה םצעב ,הזכש ברעב ינלבקל
על דע יניינע תא החוד יתייה אל ותעיסנ לע ,ןבומכ ,יתעדי וליא .תרתוימ הדריט
ר ובעכו ,םילשוריל סובוטואב יתעגה םיירהצה־רחא םישמחו־שולשב .ןורחאה בר
ן ינעב ומע חחושל יתעדב היה .הטלוקפה ןינבב יתייה רבכ תוקד הרשע־שמח
ק תפה ךא .יתיבל דימ בושלו ,ויתויחנה תא לבקל ,היוחדה תינוירנימסה הדובעה
.יתינכת תא שביש ורדח תלד לע
ה נופ ינא עודמ■ רוספורפה ינלאש ,יניינע תא הרצקב יתרבסהש רחאל ,ןופלטב
.ןורחאה עגרב
.ותעיסנ לע ללכ יתעדי אלש יתבשה
ד בכנה טנדוטסה לש ותבוחמ" ,רמא ,"תועדומה־חולב בוקעל היה ךירצ ינודא"
."דקוב־רקוב בוקעל
ה לעמל הז יוחדה בוח איה וז תינוירנימסו ,םילשוריב בשוי יניא יכ יתבשה ךכ לע
ק עצו חתרתה .ג .ק .הדועתה תא לבקל ףוס־ףוס לכואש ידכ וקלסל ילעש ,הנשמ
החנזה חינזהל הלענה הפצוחה תא דבכנה טנדוטסה אצומ הז ןיינמ תרפופשה ךותל
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ת ויטרפה ויתועשמ ול שידקיש ורוממ ךכ־רחא עובתל דועו הנשמ הלעמל תב
ב ישהל יתקפסה קורטי םרטב ךא .תרפופשה תא קורטל דמע וליאכ המוד .תורידנה
י תוא וקיחרה היתואצותו ,המחלמ םייתניב התיהש אלא חינזהל יתנווכתה אל יכ
.ינבמו יתשאמ םג אלא תינוירנימסה ןמ קר אל םיכורא םישדחל
־ לכיב היה אל יל הנתינש הכוראה תוהשה ףא לעו ,םוערמ■ הלדח ןופלטה תסכרפא
ו יה אמש וא רישכמב םרוקמ הכותב םישחורה םישושחרה םא רוריבב עובקל ית
ל ש ובלכ ,רנימק לש תקחורמה ותללי תא קר .ג .ק לש תודבכה ויתומישנ ולא
.רוריבב יתיהיז "ג .ק
ה יה אל ינודא םאה" ,רוספורפה לש קפאתמה ולוק ףוסבל עמשנ ,"תאז־לכבו"
"ז עובש וליפא וא ז םייעובש ינפל ,חיננ ,ילא תונפל לוכי
ק וידבש םושמ בישהל יתלוכי אל .יתקתש ןכלו ,בישהל יתלוכי אל וז הלאש לע
, תינוירנימסה ןינעב ומע חחושל ידכ םילשוריל יתילע ,הלבקה־םוי אוה ,עובש ינפל
.הטיסרבינואה־תירקל ללכ יתעגה אל רבד לש ופוסבו

ג קרפ
ן יעב התוולל היה רשפאו ,ההכ תילולפא הנמתסה רבכ ,םיכומנה תומוקמב ,קחרממ
.תועבגה הלעמב הלחדזהבו תויאיגה ןמ הספטב
, התבע ,רואה תיראש תא תילולפאה הקחד רבכ םחל־תיב־ךרדל ףוס־ףוס יתעגהשכ
־ תטלבה הוטילבה םיריהבה םהילוגיעו ,םירבעמ׳ וקלדנ למשח־יסנפ .לכב הטלשו
ר וא־תועוצרב הכישחה תא ורתיב םיקלודה ןהיסנפו ,שיבכב ורבע תוינוכמ .רתי

.תונזואמ
ת א חותפל יתשקיב .באכ הררוע הפיפכה תלועפו ,ךומנה הנחתה־לספס לע יתבשי
ה רזומה השאה לע הבשחמה ךא ,תורוגחה תא טעמ תופרלו תצחולה בגה תמתיר
, היתיאר אלש רחאמ .היתשפיחו יביבס יתלכתסה .ינממ תאז הענמ ךומסב תאצמנה
וטואה עיגה ךכ ךותב .הלקה המע האיבה וז הנקסמ .רחא ןוויכב התנפ יכ יתקסה
.ידיל רצענו סוב
ר שפא .ראומה סובוטואה ךותל הלוע היתיאר ,סיטרכהו םולשתה ןינע תא יתמייסשמ
.היתיאר אל ןכלו ,הכישחה רוחשב גזמנ התלמש רוחשש
י לב .ירוחאה בשומב יתבשי רבדבש תוחונה־יא ףרחו ,גהנה בשוממ יתקחרתה
. המינפ הענו םולשתה ןינע תא איה המייס ,יתעמש אלש לוקב וא ,המודמכ ,םירבד
.ידצל הבשיו וכרא לכל הרבע ןכ־יפ־לע־ףאו ,הצחמל־קיר היה סובוטואה
ם ילשב תוקרי ,רשעומ םשוב תבורעתכ היה חירה .דבכ חיר ףידה ךומסה הפונ
. םייחרזמ תובוחר םיאלממה חיר־ילילב םתואכ ,םייחרזמ לושיב־ילבתו ,רתי־תולשב
ר וע תא תונבצעב תומרומה תומודאה הינרפיצב יתנחביהו ,יטבמ יתנסכיל אבחיהב
י טבמב הניחבה איה .רמת־יצע םיתורח ויה בוהצה קנראה רועב .היכרב לעש קנראה
.ןולחה לא יטבמ יתכפה ינאו ,היכרב לא ןסכולמה
.דבכה החיר תא הגיפה ןולחה ןמ תבשונה חורהו ,ותוריהמ תא ריבגה סובוטואה
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, דיה ענמנה ןמ הכישחה תמחמ .סובוטואל בר להק הפיצ תבכרה־תנחת תבחרב
ת ופיפצה לע דיעה תחתפנה תלדה ןוויכמ אבה הלומהה לוק ךא ,םישנאב ןיחבהל
. וזב וז תוקחוד ,המינפ תופחדנ .חתפב תוצצ תויומד ולחה דימ׳ .ץוחבש הברה
ה ז־התע .קחרממ םיאבכ וארנו םיצפח ראשו תודווזמ ואשנ םיסנכנה ןמ םיבר
ה ניתממה ברעה־תחוראל םירהממ םהו ,הלפשה ןמ הלועה תבכרב הארנכ ועיגה
.םהיתוחפשמ ברקבו םהיתבב םהל
ם ידלי יכב ואשינ סוחדה ללחבו ,רבג קחודה ,סובוטואה אלמתה הבר המוהמ ךות

ך פהו ,ומוקממ רקועה סובוטואה ןואשב בברעתה םיעסונה ןואש .םירגובמ! תורעגו
.דבכו ינשער לילב
ה שאה לש הרוחשה התלמשב זחאנ תולסלתסמ תואיפו םירווח םינפ לעב טועפ
.הניחתל המדש לומלימ למלימו ,ידצלש
.העז אל ,דשאה
.הלגר תא ענעינ תונטקה וידיבו ,ולומלימב ךישמה טועפה
.התיהשכ האופק הראשנו םימותח םינפב טועפב הטיבה ידצלש השאה
, טועפה לש ומא הארנכ ,השארל הבע תחפטמבו םילוורש־תכורא הלמשב ,דשא
ו המירתש השקיבו ,הכוראה ךרדה ןמ ףייע הנבש הרמא ,ידצלש השאה לא התנפ
.היכרב לא
.ףעפע הדינה אל ידצלש ,דשאה
י נזאב תינלוק הנולת העימשה שידיאל תירבעמ הרבעבו ,תורירמב הנטר םאה
ת אשונ איהש עתפל הניחבה רשאכ .םתרזע תא השקיב וליאכ ,הביבסמ םידמועה
. השאר הכפהו טפשמה עצמאב הקתתשה ,הקזחב םיקובחה םיריעצ גוז לא התנולת
. וכייחו וזב הז וטיבה םקוביחמ לודחל ילבו ,רבד ורמא אל םיריעצה גוזה־ינב
.ךומנ לוקב ידצלש השאה עתפל הטלפ "?רדניבויבה"
ס ובוטואבש רוכעה למשחה רוא ללגב .יב הטיבמ היתיארו הרבעל יטבמ יתינפה
.הינפבש תורדקה תא טילבה רבדהו ,לצב היניע ואבחנ
.לאוש לוקב השאה הרזח ,“113¥6 ץסט 11161 66611־6 ?”
.העתפהכ אב ילגנאה הרוביד .הנופ איה ילא יכ יתוניבה
.יתלאש ,“\\ז6!1ז6 ?”
.הרמא ,“׳ת161־6”
, תילגנאב יתלאשו יתרזח "ך םש הפיא"
."העבגב" ,תילגנאב הכישמה ,"םש"
."זא" .יתהימת הארמל הרמא ,"תנווכתמ ינא ,וישכע אל"
.יתלאש "?זא יתמ ?זא"
ה שימחה ךיראתב ,שחלב טעמכ ,בר טקשב הבקנ המ־תוהש רחאלו ,השאה הרמא ,"זא"

.ינויב
.החכנ הטיבה הקיתשבו הטבמ הרישיה ,יתבשה אלש רחאמ
לא ךילומה ךלמה דוד בוחר הלעמב ספיט בר ץמאמבו ,ונואש ריבגה סובוטואה
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.ריעה זכרמ
ם היטבמ ובסה לכה .סובוטואה ךותמ דלי תלהצ העמשנ /׳דוד לש תיב ,דוד לש תיב"
ח ירצ הארנ ענה סובוטואה ןולחל דעבמ .ראומה דוד־לדגמב הימודב וננובתהו

.הלילה רוחשב הטשה תראומ הינא תבוראכ לדגמה
חממ הלעמל ידכ קיר היה רבכ אליממב .ןקורתהל סובוטואה לחה "דיוייד־גניק״ב
ה ייהשה התיה ךכל ףסונו ,העונת־קקפל ונעלקנ אליממ־תמוצבש רחאמ ךא .ותיצ
י תצצה ךלמה־המלש לש לולתה הלעמבו ,קחוד ינמז לחה ,תבכרה־תנחתב תכשוממה
י תמק רבכ הנחתב רצעיי םרטבו ,ופי בוחרל סובוטואה הנפ ףוסבל .ינועשב תופוכת
.ילגר לע
” ?8660 ^ ה טיבה איה .האיציה ךרד תא יגפב המסחב הלאשו הרזח ץסט 616
.הניחת־תעבה הינפבו הלעמל הטמלמ יב
."רהממ ינא ,החילס" .הצוחה יכרד יתסליפו ,יתרמא ,־*¥68”
ה נוח םרכה־תיבל ךילומה סובוטואה תא קחרממ יתיאר הכרדמה לע ילגר יביצהב
ס ובוטואהו בהבהמה רואה קלדנ ךרדה עצמאב ידועב ךא ,יכוליה יתשחה .ותנחתב
.קחרתהלו עוסנל לחה
מאה חתפה ןמ ודרי םיטעמה םיעסונה .ףסונ סובוטוא עיגה חור־תרצק הנתמה רחאל
־ התע םדוקה סובוטואהו אצומה־תנחת וז התיהש רחאמ .ירוחאה ןמ יתילע ינאו ,יעצ
תבו זכורמ טבמב .העיסנל תואה ןתמבו תותלדה תריגסב ןסיטרכה ההתשה ,אצי הז
.םיפלק לש קחשמ הזיאב ותאנהל קחיש ומכ ,וינפלש םיסיטרכב קסע תויוהש תועונ
ה רבג ,ההתשמה ןסיטרכהו תוחותפה תותלדה חכונ תונלבס־רסחו חותמ ,ךכ יתבשב
י תוהשו ,בוט רתויה דצה לע רדתסי לכה םא .התיבה ךרדב רבכ אצמיהל יתקושת
— ימצעל יתרמא ךכ—״רישי״ה תא סופתל קיפסא דוע ,ךיראת אל רוסיפורפה לצא
. בגה תמתירמ ררחושמ ,תספרמב ,תיבב דקרפתא רבכ הרשע־תחאב רחואמה לכלו

ך א ,תיבב היהא רבכ ,בוריקב עבשב ,הנורחאה ותחוראל דעש ןרעל יתחטבה ,םנמא
ב יכשתו ,רבעש עובשב ינרק רבכש יפכ ,בוכיע לח םעפה םג יכ יאדווב קיסת הנרא
ע בראכ הניא הלילב הרשע־תחא העשה ,םוקמ־לכמ .יבושל ןיתמהל ילב ןרע תא
.הגואד הנרא היהת אל םעפהש יאדוול־בורקו ,רקוב־תונפל
־ תרסח תומדב ילולפאה תוגרדמה־רדחב יתנחבה ,עבראל ךומס ,התיבה זא יתעגהשכ
א לל הנרא םש הבצינ תיב־קולחב היוטע .היתועורזב הליבח ןיעמ הקיזחמה העונת
.ןרע לש ריעזה ופוג ,הקד הכימשב סנוכמו המא׳גיפ שובל ,הקיחבו ,עונ
.וניניב התלע דליה לש הבוצקה ותמישנ קרו ,וז דגנכ הז םיממוד ונבצינ עגרל
"ז תגאד .הלקת יל התרק" .יתרמא ,"רעטצמ ינא"
.הבישה אל הנרא
ה כמסנ ,האשממ הררחתשהש ,הנרא .יקיח לא דליה תא יתכשמו ידי יתחלש רחא
ה לוע היתעמשו תוגרדמב תולעל יתוליחה .השקו תימואתפ תופייעבכ ריקה לא הבגב
ט יבמ אוהו תוחוקפ ןרע לש ויניעש יתיאר ראומה חבטמה ךותל יתסנכנשמ .ירחאמ
.רואה דגנכ ללכ ץמצמל ילבו ,םהדנכ יב
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 ינאו הטימב ונבכש רשאכ ,ךכ־רחא יתרמא /׳דליה תא ריעהל הכירצ תייה אל"
.הרקתה דגנכ תוחוקפה הנרא לש היניעב רחשה רואל יתנחבה
, שלש ירחא ,ידיב ותוא יתחקל קר" .הרקתה דגבכ הנרא הרמא ,"ותוא יתרעה אל"
."ותוא יתמרהשכ ררועתה אל אוה .תייה אל דועשכ
. ןמגילז רוסיפורפ לצא יתרדיס המ הנרא הלאש המ־תוהש רחאלו ,הרזח הקיתשה
.רבד רדוס אלש יתבשה
.הנרא הלאש "?םיישק ךל השוע אוה המל"
ה צוחנה הדועתה תגשהב יל ועייסיש תחת יכ הרמאו הפיסוה הנרא וליאו ,יתקתש ינא
.ימאימ ףוחב הנורחאה הנשה תא יתיליב וליאכ יב םיגהונ ,ךכ־לכ
.יתרמא ,"ןמגילז תא יתיאר אל"
"ז תעסנ וילא ירהו ? הז ךיא״ .המהדנ ״? תיאר אל״
, הלבקה תעש ינפל יצחו העשכ םילשוריל יתעגה יכ יתרפיס ןאכו "...לבא ,וילא ,ןכ"
.העבגה לע םואתפ יתאצמנ ,ןמזה חויר ללגב לר ,ללכ ךכל יתנווכתהש ילבו
.הלאש "?והשימ םש תשגפ"
.יתרמא ,"ןכ"
.תוהש רחאל הנרא הלאש ״? םש ךתא היהש והשימ״
ה קיתשבו ,יפוג לא הפוג הכימסה רחא .ירבעל הינפ תא הבסה ,יתבשה אלש רחאמ
.יעורז לע הדי תא החינה
.הלאש ״? בוש לבקמ ןמגילז יתמ״
."העובקה העשב" ,יתרמא ,"עובש רובעכ"
.הלאש ״? העש התואל קוידב םילשוריל עיגהלו ןווכל לכות אלו״
."לדתשא" .יתרמא ,"ןכ"
ת עשעשמ התיה העבגה לע םויה ףא יתייה תדחוימה יתולדתשה ףא לעש הבשחמה
ל גרה הזיא לע תינוצר־יתלב הרזחל המודב .המיענ־יתלב תאז םעו ,המ־תדימב
.יוקל
ת דמועה .דשאב יתשח אל ןכלו ,האלמ הסיפת יתעד תא וז הבשחמ הספת הארנכ
, ידצל הבשי ,בשומה רבעל הנכר וניטבמ ושגפנ רשאכ .דבכה חירב אל ףא ,ידצל
.יל עודיה לכ תא רפסאש השקיב דימו־ףכיתו
.יתלאש “36ס111 ?”
.הרמא ."העבגה"
.יתרמא ,"רפסל המ יל ןיא"
.ישאר יתינפה ינאו בקונ טבמ יב הנחנ איה
שבו ,םהיתומוקמב םהל ובשי םיעסונה .םקלחב םיסופת ויה רבכ סובוטואה יבשומ
ן וימב התע עוקש היה ,םיסיטרכב קסע םדוקש ,ןסיטרכה .העיסנל וניתמה הקית
ע משנ עגר רובעכ .סובוטואה ללחב עמשנ יתכתמה ןלוצליצ לוק קרו ,ףסכה־תועבטמ
.וכרדל אצי סובוטואהו הענתהה ןואש ץרפ ,ול הנענכ ,דימו ,רתוי קזח לוצליצ
״׳1611 !ת6!“ .השאה הרמא ״?קתוש התא המל״
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.רפסל זומ יל ןיאש יתרמאו יתרזח
.העיתפמ תופיקתב הרמא ״! שי ךל״
.יתלאש ״? ךל ןיינמ״
.העבגב תאזב הניחבה יכ הבישה ךכ לע
.יתרמא ״1 הלאה םירופיסה ונתי רבכ המ״
.הרמא ,"ילעב תא יל"
ה מ־רבד יתרעיש תורעשהה ראש ךותב יכ ףא ,עתפומ יתלאש "?ךלעב תא"

.הז ןיעמ
.ןומראה תעבג לע הנגהב לפנ הלעב יכ הבישה ךכ לע
.יתלאש ״? ךלעב היה ימ״
.הרמא ,"ותוא תרכיה אל"

.םלוכ תא יתרכה ינאו ,ןומראה־תעבגב ומחל םיבר אל יכ יתרמא
.הרמא ,"ותוא אל"
.יתלאש ״? ומש המ״
.יראוומ־לא וא ,יראווה־לא דואד רמינ ומש יכ הבישה איה

ד קרפ
־ לכמ .החפשמה־םש תא רוריבב יתטלק אל תימואתפה העתפהה ללגב ,הארנה יפכ
ה יתותסלו םילצומה היניע יעקש בטיה יל םירוכז ,הכיבמה העתפהה תורמל ,םוקמ
י תיאר ורוקמ לא יטבמ יתונפהבו ,רוא ידוציר היתותסלב ופקתשה רחא .תוקדהתמה
.ןויצ־רכיכ תא
ד רוממ יכ היה המדנ .היבוברעב רכיכה תא ואלימ ,עפוש ,בהבהמ ,דצרמ רוא ימרז
ה ברה העונתה תמחמ .םגא לא ךפשנה לפמכ רכיכה לא תורואה םיכפשנ הדוהי־ןב
ת ופפוצמה תוינוכמל רבעמ ,רכיכה לש ינשה הדצמ .וטאל סובוטואה ענ הז עטקב
ע ונלוק לש םידצרמה תמוסרפה־יטלש עקר לע בר להק הארנ ,ופי בוחרמ תודרויה
־ ייומד ןומילהו לטפה ילכימ ,"ריבשמה" לש םיקהובה הןארה־תונולח עקר לע ,"ןויצ"
ה טאל הענהו תינוגססה תרשרשה—בוחרה ךרואלו ,ופי בוחר תניפב ,קסויקב םגאה
, םירוזמרה ינפל ,ופי—םוארטש—׳גרו׳ג ךלמה תמוצב .םיראומה הוארה־תונולח לש
.בברעתמו םרוז להק היצחה־רבעמל ץרפ םירבעה ינשמו ,סובוטואה רצענ

ומע םירצנ ילס הידיבו השארל תחפטמ ,תמאתומ־יתלב הלמשב ,תחא הפופכ השא
־ דמל םוארטש תכדדממ םילודגה הילס תא התאשב .היבוברעה ךותב הטבחתה ,םיס
ה לדח אלו ,תוניתממה תוינוכמה רבעל להובמ טבמ התיה הלות ׳גרו׳ג־ךלמה תכר
."יכח סובוטוא" ,"יכח סובוטוא" אורקלמ
. דיס יחפ אשנש המוק־ךומנ שיאב הלקתנ תוינוכמה רבעל תופוכתה היתוינפ תמחמ
, םה ףא םימתכומה הדובעה־ידגבבו ,םתכומהו ךעוממה טרבה־עבוכב ,וידיבש םיחפב
,המודמכ ףיזש ,םודא ירפ הזיא םילסה דחאמ לפנ תולקתיהה ךותב .דייסכ הארנ
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תמה ףיזשה תובקעב הטיבה הסומעהו הפופכה השאה .בוחרה דרומב לגלגתמ לחהו
ו שארב דינה ,קחרתמה ףיזשב טיבה ,רצענ דייסה .תושגרנ תואירק וירחא הארקו לגלג
. תיחרזמה הכרדמה רבעל וכרדב ךובנ ךישמה רחאו ,ףיזשה לא תארוקה השאה יפלכ
ל חה להובמה דייסהו ,ונואש ריבגה סובוטואה ,רוזמרה תורוא ופלחתה וכרד עצמאב
ד יס יפטנ ויתחת ריישמו תיברעב הלהב־תואירק ארוק אוהשכ ויחפ תא לטלטלו ץורל
. איה ףא תלכתסמ ידצלש השאה יכ יתנחבה ךכ ךותבו ,וירחא יטבמ יתינפה .םינבל
ם לענש דע דייסה ירחא הטיבהו רוחאל השאר תא הבבוס ,העיסנ ידכ ךות ,טא־טא
ת ורירמ ןיעמ היפ הצקב יתיאר ,יטבמב הלקתנו הינפ הריזחהשכ ,ףוסבל .קחרמב
.היומס
!1 20מ1€” .יתרמא ,"הליל רבכ" 0“.

. תמעזנו השק תונברס לש העבה היפ הצקבש היומסה תורירמה הכפה ירבד עמשל
ע תפל הלע םימעזנה םינפב יטיבהב .ינמיהדה הינפב יופצ־אלהו ףירחה יונישה
. ןמגילז רוסיפורפ לש ותיבל דע יתובקעב ךכ ךישמהל איה תלגוסמ יכ יתבשחמב
ך ותל ,המינפ יתובקעב קחדיהל ףא התחיתפ םעו ,תשגל איה הלולע הסינכה תלדל דע
ת חרואה הארמל הבר ההימת המתי יאדו ןמגילז רוסיפורפ .ידמע האב וליאכ ,תיבה
ב ורק הז יכ רהואו לצנתא םא .רבדה תא ץרתל לכוא אל ינויזב הברמלו ,האורק־אלה
ר בדה האריי יאדו ,ריעה לכ ינפ־לע וז תינומלאו הרז היברע ירחא תפדור םייתעשל
, ילא התוולתנש הדידי איה וז השא יכ רמואו רקשא םא ,תאז תמועלו .רתויב הומת
ק ר רבד לש ופוסבו ,םינוש יוהיז־יטרפ הילע רוסמל ,.ג.ק ינפל הגיצהל ץלאנ היהא
ה פצמה ןויזבה לע הבשחמה .תינוירנימסב יתכבתסהש ךוביסה לע ףסונ ךוביס ףיסוא
־ תיב תושרוח לש ןעויסב יכ רומאל ימצע תא יתמחינ דימ ךא ,רתויב הקיצה יל
י תרכז ךכ ךותב .הלקנ־לע השאה ןמ קומחל לכוא תורתסנה היתוניפ ראשו םרכה
. ג .ק ךרועש םיילילה "השרפהה־ילויט" לע םיטנדוטסה ןיב חוורה ןשיה רופיסה תא
ה לעפו הכוחיגמ עתפל הדביא וז תכחוגמו החוכש הנומת .םרכה־תיב תוצוחב רנימקל
א ל יכ דע ,ךרדה ןמ יתעד תא ,הארנה יפכ ,החיסה וז הגאד .הגיאדמ הלועפ ילע
.הנחתב רצענו הדוהי־הנחמ תבחרל עיגה סובוטואהש יבל יתמש

ת ויונח יחתפב ,הילושב ךא .ברע ןוממישב הדמע רבכ שולק רואב היורשה הבחרה
ת ובוחר וארנ הבחרה לש ינשה הרבעמ .תומדוקה תועשה תנוכת הרכינ ןיידע ,תודחא
ת א רוגסל ןסיטרכה דמע רבכש עגרב .הנוכשה ךותב םש־יא םיעלבנה םיהכו םירצ
.הליצמב יתכשמ חוכבו םואתפ יתמק ,תותלדה
ר ובעל יל החינהו הילגר לע השאה הצפק יתגהנ הבש חורה־תרצק תופיקתה תמחמ
י קפרמב יתרתח ,טבמב ףא התוא דבכל ילבו ,התובידא לע הל תודוהל ילב .החוורב
, ונואש ריבגמה סובוטואה תא יתפקע ,תוגרדמב יתדרי בר ןוזפיחבו ,חתפה לא ,האלה
א ובל דע ךכ ןיתמהל יתעדב היה .הבורקה הטמיסה אובמ לא הבחרה תא יתיצחו
ה רשע־שמחכ דוע יל ורתונש רחאמ .םרכה־תיבל יכרדב וב ךישמהלו ,אבה סובוטואה
אבה סובוטואה עיגי םאש ימצעל יתרמא ,רוסיפורפה םע השיגפל דע דבלב תוקד
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ר תויב םלתשמ ריחמ .תוקד עבש דע שמח לע ירוחיא הלעי אל תורופס תוקד ךותב
!לזאזעל ,לבוי־תירקל .עיגת רשאל סובוטואב עיגתש .השאה לש הקוליס תרומת
י נאו הבר תוריהמב ברק אוה .אבה סובוטואה לש ויתורוא ועיפוה ופי בוחר ךותמ
ה צירה תעב ירחאמ התלע הדח םימלב תחירצ .םש וגישהל ידכ הנחתה לא יתצר
ע משיהב ינתרבעש תרומרמצה תורמל .ירבעל יאדו הנפוהש ,םעוז גהנ לוק הירחאלו

.סובוטואה לא יתצירב יתכשמהו ישאר יתינפה אל ,הדחה החירצה
."םרכה־תיבל עיגמ אל" ,יפסכ תא יל ריזחהו גהנה רמא ,"הממורל הז"
.םשנתמ יתטלפ ״1 עיגמ אל״
״! אל״
.יתטלפו יתרזח ״? אל״
, עגושמ ומכ שיבכה תא רבוע" .בקונ טבמ גהנה יב ןתנ ״? אל ,הלעמל רפסמ שי״
."םירפסמב לכתסמ אל םגו
ד ומע לע ןעשיהל יתשקיב .תאש־רתיב ףקותה באכב יתשח הכרדמה לא יתדרב
.ודיל תבצינ היתיארו ,הנחתה

ה קרפ
ט בוח ףאו ימצעב טלוש יתייה אלש רשפא ,הלמב ,םהשלכ םירבדב איה החתפ וליא
, תילולפאה ךותב טעמכ הגוזמ ,הרומג הקיתשב המוקמב הבצינ איה ךא .הינפב יתייה
.ירבעל הנפומהו ץופקה היפ תא םעפ־ידמ וריאה תורבועה תוינוכמה יסנפ קרו

!1מ6” .יתנטר ,“^ס 11ס1מ€, §ס 01
.הלאש ״? ילעב הפיא״
"ז ךלעב הפיא תעדוי ךניא ז ךלעב"
ך לת אמש ששחה יכ דע תבקינ הכ הינפב האנשה תעבה התארנ תרבוע תינוכמ רואב
.הדיחפמו הרורב תואדו םואתפ ךפה ןמגילז לש ותיבל דע ירחא
 התארנ םידחא םידעצ רובעכ .הדוהי־הנחמ ךותל הכילומה הכומסה הטמיסל יתינפ
י תרמא דימ ךא .רשפ־תרסחו הנושמ הממושהו הרצה הטמיסה ךותל היינפה םואתפ
ל ק רוחיאב עיגהל ךכו ,השאה ןמ קומחל ילע לקיי הז תוטמס ךובמב הקווד יכ יבלב
.רוסיפורפה לש ותיבל דבלב
ד בכ ,ילולפא רדחב יל ןיתממו בשוי ןמגילז .ג .ק רוסיפורפה תא יתיאר ינוימדב
ר יסמ םעפב־םעפכ .וילעב ילענ לע ושארו וילגרל ףנוצמ רנימקשכ ,תואליוו םירפס
, ער ןוטיר ןטור ,לוקב קתקתמה לודגה ריקה־ןועשב טיבמ ,ויפקשמ תא רוסיפורפה
י כ הבשחמ ידיל ינתאיבה וז הקיצמ הנומת .תלדה רבעל םהונו וינזא ףקוז רנימקו

־ יתלב הלקת בקע יכ ,המיאתמ תולצנתה בגא ,ןעידואו ,רוסיפורפה לא לצלצאש בטומ
.העמיק רחאא היופצ
.הב יתלקתנו יתרזח ךכ ךותב .ןופלט רישכמ רחא רותל קושה ןוויכב יתינפ
.הלעב רובק ןכיה הלאש איה
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.קושה רבעל הינפ לע יתרבעו ,יתרמא /,תעדל יל ןיינמ"

ת ותפשא םוקמכ וז תרחואמ העשב הדוהי־הנחמ קוש הארנ רוכעה םיסנפה רואב
.ליחבמ

ק ר םיעוגפהו םיעוגנה םידירשהו ,תיתחת־יפושחו םינקורמ ויה רכמימה־ינכוד
ן באה־תפצר לע םש ,םיספסוחמה ץעה־ימוגיפל תחתמ .םוגעה הארמה תא וטילבה
, וכפוש םהיצימ ,ושטור םהיברקש ,םיסומר תוריפ ירייש ויה םיללוגתמ ,תכלכולמה
ת בורעתכ ,ללחב דמע דבכ חיר .הקיבדה חילה תחירמב וקבד תורושנ ףוע תוצונו

ל ש ןוחרסב הניבג ישבע ,קמקמתמ רשב תנחצב תעלד תוצימח ,ןובקירו הסיסת
, םהיזגרא לע רוחאמ םיצבור ויה םינכודה ילעב .םישואב םיגדו תופוע ירגפ ,םילצב
י תלאשל השידא ןיע יב ולת קר תופייע בורמכו ,םראווצ םיחומ ,תודבכב םימשנתמ
. האלה תכלל םירומכ תפנוטמ עבצאב םידינמ ויה רחא .רתויב בורקה ןופלטה לע
.ןרעל יתחטבהש החטבהה תא יתרכז םיחיטבא ןכודל יעיגהב
, חיטבא דאמ בהוא דליה .חיטבא ןרע שקיב ,םילשוריל יתאצ םרט ,םיירהצה־תחוראב
ר חאמ .םימודאהו םיינרשבה םיחלפב תוזירזב םסרכמ אוה תוטעמהו תונטקה וינישבו

ה רמאו הברעתה הנרא .יבושב חיטבא ימע איבהל ויתחטבה ,תיבב אצמנ אל ושקובמש
.דבכ חיטבא בוחסל זעא אלש טקש לוקב
ו ריתסהלו ,דחא תונקל יבלב יתרמג .דבלב םיחיטבא העברא ודרש רכמימה־ןכוד לע
י ל חינהו וזגרא לע ץבר ןכודה לעב .רוסיפורפה לא יתסינכ ינפל ץוחב םוקמ הזיאב

.ינוצרכ םיחיטבאב ששמל
ורחאה םינשב .הדימה לע רתי ךר היה רחא .ער חיר ףידמו עקובמ היה דחא חיטבא

.םימדקתמ ןובקיר ינמיס ואצמנ םינ
."םירחא היהי ,רחמ אובת" .רכומה רמא ,"ףוסה הז ,תושעל המ"
.ןופלטה לע יתלאש יתכל םרט
י תונפב .ךומסה בוחרה דרומב תאצמנה ,הידבוע דחא לש הדעסמ ינפל ןייצ רכומה
ף יעצה תא הריסה איה .םינכודה ירוט ןיב הענה הרוחשה התלמשב יתנחבה ןכודה ןמ
ה שאר תא וב התטעו ,רחא םעטמ ילואו םירכומה יטבמ לשב ילוא ,היפתכמ

.תחפטמבכ
ך רדה רתויב הכראתנ ,ןורדמה ללגב הזמ תוחפ־אלו ,קיעמה באכה ללגב הארנכ
ן ורדמה עופיש רבג רשאכ ,ךשמהב .הכילהל ףוס ןיא יכ היה המדנו ,הדעסמ התואל
. אושנ אלל טעמכ המילבב ךורכה לבסה היה ,הטמ םיילגרה תא ףחד ומכו רתוי דוע
י תעמש רשאכו ,לודג רואב םיראומה לודג ןינב לש תונולחל תחתמ ירבעב ,ךכ םושמ
.המש יתינפ ,םכותמ תעקובה הלומהה תא
.ושארל הרוחש הפיכבו הבע ןקזב ,ףוג־דבכ םדא ינרצע הסינכב
.ןופלט שפחמ ינאש יתבשהו ,ינוצרל ינלאש אוה
, ישאר לא ידגבמ ,ידגב לא ישארמ וטבמ ריבעה ,תבקונ הדידמ יתוא דדמ ףוגה־דבכ
."ןופלט ןיא וישכע" :רמאו

.רתויב ףוחדו בושח רבדה יכ יתרמא
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."הדעסמה ,הידבועב" .רמא ,"ןופלט ףכית ןאכ"
.הידבוע דע עיגהל יחוכב ןיא יכ יתרמא
ר בעל ועיבצהב ,סנכיהל יל חינה רחא .תכשוממו תפסונ הדידמ ינדדמ ףוגה־דבכ
."עבוכ םדא־ןב ןיא המל" ,"עבוכ םדא־ןב ןיא המל" ירחא וארקבו תוגרדמה
דמב וצפק ,בטיה תורתפוכמ תופילחב ,תופיכ־ישובח ,תואיפ־ילסלוסמ םידלי רפסמ

. המת טבמ יב ונתנו םמוקמב ודמע יתוא םתוארב .קחשמ הזיאב םינותנכ תוגר
.ןופלטה ןכיה יתלאש
.הגה ואיצוה אלו ,תמדוקה םתעבהב יב טיבהל ופיסוה םה
ת וחמש־םלואל יתעלקנ יכ יתוניבה תרבוגה הלומהה יפלו ,תוגרדמב דוע יתילע
.החמש וזיא לש המוציעב
 אצמנ אל םלואה לע הנוממהש רחאמ .הלוענ התיה ןופלטה אצמנ וב דרשמה תלד
.ושקבל םלואל יתסנכנ ,םוקמב
ת ועבגמהו םירוחשה םיליעמה עפשמ ולוכ רחשומ היה םיידיה־בחרו ןאוסה םלואה
, םינושמהו םינושה םינקזה תעפיש .רבע לכמ והואלימש םיילושה־תובחרו תורוחשה
־ רופא םיחיש רעי ומכ ,הבר העונת ללחה תא האלימ ,הטמו הלעמ ,הנאו הנא וענש
ם ירוט־םירוט םיבר ובשי ,םיכורא תונחלוש דיל ,תוריקה ךרואל .חורב עעונתמה ההכ
ך ותמו ,םישוגבו תוצובקב ודמע םירחא .רוחשו לדגומ םיילגר־הברמל ומד םתבישיבו

ע צמאב .רובידב וא הליפתב םה םיעוקש םא תעדל היה השק םהישארו םפוג תועונת
ה חווצ לוק ופיסוה םעפב־םעפכו ,םילודגכ םשובלב וארנש םינטק וצצורתה םלואה
, עיציה הקעמל רבעמ ,הלעמלמ וציצהש םישנ .דבכהו םומעה םוזמיזה ןואשל קד
.םישנה םוקמ םש יכ הבשחמל ינואיבה

 .קדקודמב יתוא ורקסו תוממותשמ םייניע יב וצענ קחרממ יב וניחבהש םינקדבע ינש
ה נוממה תא שפחל דחא אצי ישקובמ תא יתרבסהש רחאל .ינוצרל ולאשו וברק רחא
־ יומד עבוכ יתמועל טישוהו ,עגר רובעכ רזח ,אוה ףא אציש ,ינשה וליאו ,םלואה לע
.הזב־יא ול אצמנש טקסק
.ישאר לע ויתחנהו עבוכה תא ודימ יתחקל רמוא ילב

י עורזב ינשה ינזחא ,הנוממה רחא וישופיחב ,הארנה יפכ ,ךיראה ןושארהש רחאמ
ב רעמו ינזא לע ךכ ךותב רבדמ אוהשכ ,תונחלושה דחא הצקב יונפ םוקמל ינכילוהו

.שידיאב תירבע
."בוט לזמ ,הנסאח א ,בוט לזמ"
ם היכרצל הארנה יפכ ,ריקה תניפב העובקה הארמב יתלקתנ הבישיה םוקמל ךרדב
.םיחרואה לש
ן נובתהלו ךיראהל יתשקיב .רתויב רזומ היה טקסקה־יומד עבוכב יתאובב הארמ
י נבישוהו האלה יעורזב ינכשמ ןקדבעה ךא .הארמה ןמ תפקשנה הרזומה האובבב
.ןחלושה הצקב
, לחה אל ןיידעש דחוימ סכט הזיא רחאל קר לחת הדועסה יכ ןקדבעה רמא לצנתמכ
.תונלבסב רזאתהל ילע ךכיפלו
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.ןופלטל אלא הדועסל הפצמ יניא יכ יתבשה ךכ לע
ב ושחהו ,ןפלטל ידכ קר יתסנכנש יתרמאו יתרזח ,ןקדבעה לש ינקפסה וטבמ חכונל
ן קדבעה הנפ רבדמ ידועב םלוא .רתויב הפוחדו תינויח העיסנל תינומ ןימזהל—לכמ
.ויניינעל ךלהו
ם אש יתעדב הלע .תינומה ןויער יחומב ץנצינ רוביד ידכ ךות קר ,רבד לש ותימאל
. ג .ק לש ותלד לע קופדל לכוא רוסיפורפה תיבל לוצליצה םע דבב־דב תינומ ןימזא
י תוא רוטפת תינומהש דוע־המו .תוקד םיעברא דע םישולשמ רתוי אל לש רוחיאב
1 איהה לש התוחכגמ ףוס־ףוס
, ופי בוחרב יתראשנ אלש ךכ לע תרסימ הלועפ יכותב הלעפ תינומה לע הבשחמה
י תרצע וליאש יבלב יתרמא דימ ךא .תרבוע תינומ םש סופתל ללכ יתיסינ אלשו

ו ז העשב יכ תואדו םוש ןיא ,ללכבו .הכותל סנכיהל איהה ףא התיה הלוכי םש תינומ
ת ינופלטה החישה ,תאז תמועלו .תרצענ התיה ףאש ןכש לכ ,יהשלכ תינומ םש הרבע
ף א לע ,האנ סחיו החונ הריווא שארמ החיטבמ רוסיפורפה לש ותיב לא םג ןאכמ
־ םיתשל עבר דע יצחו הרשע־תחאב רחואמה לכל ,התיבה עיגאשכ ,ךכו .ירוחיא
־ תדועתל הבורעה אוהש ,תינוירנימסה תיעבל ןורתפה קר אל ידיב אצמיי ,הרשע
.ג .ק לא ץימא רשק םג אלא—דיתעל ,יעוצקמה םודיקל רמגה

ו קרפ
י פכ ,היה ךירצ םוקמה לא ינריזחהל ידכו ,לילכ יתעד וחיסה הלא םימיענ םירוהריה
ך א ,ןופלטה ןוויכב רהמל יתרמאו יתצפק לוטליטה םע .יפתכב ינלטלטל ,הארנה
י ב טיבהו יזחב טעמכ עגונ ונקזשכ יתצלוחב קיזחה אוה .ינרצע ינפל דמועה שיאה
למה לכו תולודגה תומחלמה לכ רחאל יכ רמא רחא .תחאכ עבותו ךר טבמ ןימב
.הבוט אצמיהל הכירצ הרצ לכ דגנכו ,תורצ הברה שי תולודג רתויה תומח
, הכשמתהו הכשמתה הז דגנכ הז תמליאה ונתדימעו ,ותעד ףוסל יתדרי אלש רחאמ
ם יבוט םידוהיל יכ רמא לצנתמכו ,םוקע ךויח ךייח ,תולבק־סקנפ שיאה איצוה
, תונמלאהו םימותיה םיבורמ ,תושעל המ ךא .ףסכ יד ןיא ,אוה עדוי ,ינומכ םירשכו
ק וזיחל .הקדצ אצמיהל הכירצ ,הרובחו עצפ לכ דגנכ ףאו ,הנמלאו םותי לכ דגנכו
.הפיקתו הקושפ די־ףכ יתמועל חלש וירבד
.ודי־ףכל תודחא תועבטמ יתלשלישו יקנרא תא יתאצוה
."תולודג תוקדצ—תולודג תורובח דגנכ" ,ושארב דנו תועבטמב שיאה טיבה ,"אל אל"

י תרזחו ,הלבקה לע יתרתיוו ליאוה .תועבטמ רפסמ יתפסוהו יקנרא תא יתאצוה בוש
.םיתשו־תחא שיאה קלתסה ,ימוקמב תבשל
־ מיזל היה ןוגינהו ,ןוגינ היהו םוזיפה ךפה הרהמ־דע .םוזיפ הזיא לחה תוניפה תחאב
ם שארב םיענענמו תובהלתהב םירמזמה םירבגב יתלכתסהשכ .המר םירבג תר
.תפסונ די יפתכ לע יתשח ,םהידיבו

בתכ אלא תומדקה םוש םידקה אלש הזל טרפ ,לכב ומדוקל המד ילעמ בצינה שיאה
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ר הימו ומדוק תחלצהב קחרממ ןיחבהש רשפא .ףסכה ןינעל רשי שגינו הלבק שארמ
.וקלח תא תובגל
, ןופלטה ןינעב ועויסל רתויב יתקקזנש יפלו ,הז רוביצ ךותב רזומו־רז יתייהו ליאוה
ר פסמ יתשרפהו יקנרא תא אופא יתאצוה .יהשלכ תמוערת ידגנכ ררועל יתיצר אל

.תועבטמ
י סוסיה הארמל .תוריל שלשל ךסה תא םילשהל עבתו ,תועבטמב ןנובתה שיאה
ש לש לש םולשת לע שוריפב הדיעמה ,ודיבש הבותכה הלבקה לע שיאה עיבצה
.תוריל
י תשקיב רחא .הריל יגב ריינ־תורטש השולש וידיל יתרסמו קנראה תא יתאצוה בוש

.תועבטמה תא הרזחב
ם וכס לע םג הלבק יל ןתי יכ ףיסוהו ,םיריזחמ ןיא הקדצ־תבדנ יכ ןטר ,בריס שיאה

.תועבטמה
ס נכיהל דמוע וב חתפה רבעל חור־רצוקב יתלכתסה קרו ,הקיתשב יתבשיש רחאמ
.קחרתהו ,הנושארה הלבקה ןתמב שיאה קפתסה ,הנוממה
ת ופילח יתלכתסה ינאו ,ןחלושה ךרוא לכל הטשפ ,הכלהו הרבג םירבגה תרמיז
.הנוממה סנכיהל ףוס־ףוס בייח וב חתפה רבעלו הרבעל
, דוקרלו עוקרל ולחה םתובהלתה בורבו רמזמה ןחלושה ןמ ומק םירבג רפסמש תעב
ה כורא ךרד דוע יכ יתרבסהש ףא .םיפסונ םינקדצ השולש ,הז רחא הזב ,ינודקפ רבכ
ם ה םינופ עודמ ללכ יתוניבה אל .םקלח תא ובג ,ףסכל הב ךרטצאו התיבה ינפל
ץ וענ רבדה יכ יתרעיש .םלואבש לודגה להקה לכמ דחא לא אל ףאו דבלב ילא
ע גרב .ןפודה־יאצוי ישובלב יתעפוהב םג ילואו ,םינושארה םינשה לש םתחלצהב
ל שב ךא ,הידבוע לש הדעסמה לא יכרדב ךישמהלו םלואה תא בוזעל יתיצר םיוסמ
ר חא אלמל יתחרכוה ,ןופלטה אצמנ וב דרשמה לש ותבריק לשבו ,יבאכו יתשלוח
.גילבהלו םשקובמ
ב יהלמה דוקירה לא םיפרגנ לכה יכ היה הארנו ,םיפסונ ופרטצה םידקורה םירבגה לא
ה עורת םידקורה תרמיז הכפהשכ .ךלוהו בבוסה רוחשה םיליעמה לגעמב םיפחסנו
ש גינ ,וריצ לע תוריהמב בבוס ,ויתונהלושו ויתונולח לע ,ולוכ םלואה יכ היה המדנו
א ל יתדרח הברמלו ,חתפה רבעל יתלכתסה שאונ .רפסמבש ישש ,ףסונ ןקדצ ילא
ו דיב יתמשו תועבטמ יתש יתאצוה .ושפחל אציש ןקדבעהו הנוממה ןיידע וארנ
ה קזחב קעצו ולוק םירה ביבסמ השירחמה העורתה ללגב .דוע עבת ןקדצה .תטשומה
י תטלמנו ילגר לע יתצפק הליחת־הבשחמ אלל .ותעיבת תא ןיבא ןעמל ינזא ךותל
.לגעמה ךותל וינפמ
, דוקירה בצקב ינוציאה ,יפוג לא חוכב ותפלנ ,ביבס ילע ורגס ,תועזוימ ,תוחל תועורז
הולה ,םימשנתמה ,םיצפקמה תופוגה תבצ ךותב ,הדדמו עטרקמ ,רוחס־רוחס ינוררג
. תלוברעמה קנחמ ינפמ ריווא שקבמ ,הנאו הנא ישאר בברשמ ,םהיתועורזב יולת ,םיט
יפל תמחמ .חתפב םיעיפומה הנוממבו ןקדבעב יתנחבה שאר־בברושמ ךכ יררחתסהב
דע השק קבאיהל יתצלאנ ,הברה יתשלוח תמחמו ,יביבסמ תועורזה לש הקזחה ןתת
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י תעתפה־הברמל יתלקתנ ףוס־ףוס יתצלחנשכ .תקדהמה תופוגה תבצמ יתצלחנש
 ביבס הענ הרוחשה םיליעמה תמוח .ורצויהב ללכ יתנחבה אלש ,ינוציח ,ףסונ לגעמב
ל ש ינשה ורבעמ .וכרדב דמועה לכ ףורגלו ליפהל םייאמה ,םעורו ריהמ לגלגכ
. הזחמב ופצ האנהבו ןקדבעהו הנוממה ודמע ,םלואה חתפל ךומס ,םעורה לגלגה
י תמרה .ילוק תא לילכ השירחה םידקורה תעורת ךא ,יתקעצ ,לוקב םהילא יתארק
ם ידקורה ואר תאז תחת .ידי יפונפינב וניחבה אל םינשה ךא ,יתפנפינו ידי יתש
ם ידחא .רתוי דוע דקרמה לגלגה תרעס הרבג ישואיי הברמלו ,ןובריד תוא יפונפינב
, יפתכבו ידיב וספת ,יתארקל וענ תופנפנמה ידיל םינענכו ,םלגעמ תא ושטנ ףא
־ הלודג תוריהמב .לתפתמו ץפקמ שחנכ ףיקהלו בוסיל ולחהו ,תפסונ המוחל ודכלתה
, דוע שחנה ינררג ילגר ולשכו יתוחוכ וספאשכו ,םילגעמה ןיב שחנה לתפתה אושנמ
ד ע ,הפצירה לא ודבכ לכב עקושו ךלוהו טמשנ ,הטמ הטונה יפוגל בל םיש ילב ,דועו

.םיילגרה ןומה תומלה תא ןתדיערב שח ,תופצרמה לע יתצבר רשא

ז קרפ
ן תלועפ תא יבגב יתשח ,דוקירה לש ותכיעד םע ,ילגר לע םוקל יתשקיב רשאכ
ת ובירצב הרדשח־טוחב ולעפ הלק המישנ לכו עיז לכ .המתירה־תורוגח לש השקה
ד ע אלא עיגהל יתלוכי אלש דע תובירצה ויה תוקומעו תוזע הכ .תונבולמ טחמ
ת מצעמ תיחפהל ידכ יתמישנב רוצעל ץמאתמ ידוע .יתבשי םשו ,ךומסה ןחלושל
.רבא דינהל יתלכי אל ךא .םלענו אצויה הנוממה תא יתיאר ,הבירצה
ל דגומה םיילגרה־הברמ—םיכוראה תונחלושה ךרואל :ותומדקל םלואה רזח םא־טא
רנה םינטקה תוצצורתה ויתחתמו ,עעונתמה םינקזה רעי—םלואה עצמאב ;רוחשהו
.ללותשמה דוקירל תודעכ הרתונ הליחבמה העיזה תנחצ קר .םילודגכ םיא
ממורתה בר ץמאמב .טעמ הבירצה התפר ,רתוי ילואו תוקד םירשע ילוא ,ןמז רחאל
ופלח ,תוינלחזה יתועיספ ללגב .חתפה לא עוספל יתוליחה רחא .ילגר לע יתדמעו ית

.תוגרדמב יתדריש דע תובר תוקד
. יתסינכ תא הליחתב ענמש ףוגה־דבכ םע םילמ ףילחהו הנוממה דמע ןינבה חתפב
ט יבה ךכ ךותב .ףוגה־דבכ ידיל ויתרסמו טקסקה־יומד תא ישארמ יתרסה רמוא ילב
ה עשה לע הבשחמה ךא .ןופלטה ןינעב וילא יתינפ טעמכ ,עגר ידכו ,הנוממה יב
ה אינה ,ןופלטל דע ,תוגרדמב תפסונ היילעב ךרוצה לע הזמ תוחפ־אלו ,תרחואמה

.ךכמ יתוא
.הב יתלקתנ ,המוההו ראומה ןינבה לומ ,הכרדמה לע
׳ד התיבה תכלוה ךניא עודמ .רחואמ רבכ7׳ .יתרמא ,"ןאכ תא דוע"
.תחתמ שחרתמה הגלבהה ץמאמ לע ודיעה היפעפע קרו ,הקתש איה
.יתרמא ,"ךלעב רובק הפיא עדוי ינניא"
.תויווגה לש ןלרוגב הלע המ ינא עדוי םא הלאש איה
.עדוי יניאש יתרמאו יתרזח
."והשמ תעמש ילוא" ,הרמא ,"והשמ"
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.םימלענו תודיח הברה שי הלאכ םירקמב ,ללכבשו ,רבד םוש יתעמש אלש יתבשה

.״?10356 .רכזיהל הסנ״ ,הרמא ,״תאז־לכב ילוא״
 העשב ,הגאשכ םואתפ עמשנש םינראה שערל טרפ ,רבד רכוז יניא יכ יתבשח ךכ לע
.הסאריטה ילגרל חנומ יתייהש
.תמלענו תקחרתמ הלחה הרומג הקיתשבו ,הפיעצב בטיה הפטעתה איה
 ףירחה הלילה־ריווא ךיתב הכילהה .עסופ יתלחתהשכ יתוא הפפא הרירק חור

.הבוט התיה ,הממור תעבגמ אבה ,ןנערמהו
.וצימחא וא "רישי״ה תא גישא דוע םא יל תפכיא היה אל
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םיאפר ףרט ,םיריש רוזחמ ךותמ

 ץע לש לצ לוגע תחת

 תוחור בושנ ,םימי־ירבך קודק
ןדע־ןג רופצ
 ריחשמ ןורךמב רמת עזג
 ליתו םילת תוריקךו
 הכמ שמש ץרא ילילסב
 םיקנוח תורטטב םילבונ

 םיןמש ץרא ימתב
 שמשה ,שאה תא םיסב? אל
 שמש רובג שמשה
 ברעו רקב דרויו הלוע

 םירזוח םירובגה הנהו
 הלהת ינופש םירזוח
 תורצח? םירשקנ ׳תוודאל םירזוחו

 םידרשמו םיקשמו םיתב
 רמו שק םיסעולו

 עסונ ש?שהן
 הפלח םיתמה תנחצו
 המש תונמדזה האב אל תונמלאלו

 ןבל בחר לש תומאה רפסמכ תוינודזה אלא
 םיטיבמו םילכ ,םילכו םיטיבמ םימותיהו

 רעש תע?ש ׳תוינקדזה תעפש?
םירכ לע
 םירכ לע םיבל? םעו
 ןוחטבו םולש חבונ םיבל? םעו
ואיק? קנחת םולשו ןוחטבו
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ם ינבא תורדג דעב רואה תא האר אולמו
ת ותלדו תונולח דע? תוטטומתמ
ם יממוד ן?א יתב תובוחר דע? תועורק
םדאמו הנקממ םיבוזע

. ברעל רקבמ רמחה רואב המש ואב ברח יטילפ אלו
.תושקממ תומךא לע ולע םילצומ םידוא אלו

ם תרגב ןוחטבו םולצ* ,המש ואב םיחוטבו םיעבש םישנא
.םשמ וחרב ,םידואה ,ברחה יטילפו

, ם?ילא רבדי רחאש שקבצז אולמ .רבדמ אולמו
ושכע רבדל אל לוע אל אולס ,ושכע רבדמ אולס

.םימן האלמ ץך.א
ץלאה ןמ םיקדוצ םימד
תורצ תושרחמ ימלתב תושדחו תומץמ
תלזה יגורךמ לע■
תוענ ןאצה יבקעבו
םירוחש תופוטנז

םןה לע אולמ הלעי ילוא
םחו השק חטשמ םיב?וש וילג ןומהב
ליטמ ותמדאל םולש רמוא
ח ור עלוב קפא? טבמ
ר פסי ילוא םילג ימונ
ף וחל הגךה אובב
תוללוצו םיללוצ דגנ תותשרבו
ףוחב המיא יאובחמ? שמש ימתכ?
תימו־תת ץרא לע רפמו ילוא
םומש יערוק היו?מו םומה לע היחוחולשזל
ןוחטבו םולש תממד?

ילואו •ילוא אלו •רפסו אל אולמ
היהו .ץע ׳דוחו אלו .ץע הי.חי

ב קעו ץע חימ?מ רפע ,רפע
םומשה תחת
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 םיחמצו ב??עו םיצע ולע: םשה ןמ .םשו
םיבר םימ? םימרוז םיוהו םידלי לוקו

םשמ ר?עמו
םירוחל םילהא? םיצובר

 הכמ ןאצו בער רקבו תוזר םיזע רחא
בךח>ד יטילפ וכלי.

 םהל וארקו ומוק :רבדמ אולסו
 םהינקמו םהידל: לע רזחל םהל וארקו.
המדאה ינורךמל םוריזחהו ומוקו

םכמךבו רבךה םקךיב

 ברשו םשג תוכמ םינש הנרבקתו
םוהת םדו םישנא תאגשו

 םירושקה ונחנא :רמואה אולס ינא
 םדו רשב ל?ח? קזחו ךומנ םירושק
המךא לע השא ףוגו

רבדנ המ

רפעה תחת םדו רפע רבדנ
 ףלעמה ןאצה תונוקב?? וא
 אלמ ויתודג לע רהנה הלוע

 ןימשמ ןאצ תונוק ימשג
תמטמטמ תוטשפ?
 םיכהול םירדגז חיר לש

 םדה רבדמ זאו
יכ?ה רבדמו
םךא ינ? ונתוא השוע?? המ לכ רבדמו
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תלממ חכנו
 ןורחא רוב־זש דיגנ .דיגנ המ
 דיגנ ?ברח רובד הרד

 םימש? תחת םיענש ברח־יטילפש
 דיגנ ?ברח ןידמ םילבוס

 םהן ? םתמךא ונשרחש
 .םיטילפה אל ,ברח וזחא אל
 הנקמה רחא וכלה םיינע

 <דךפו רומחו רוש תושדחמו
 ןוהמתב שאר ודינה! ןותע וארק אלו
 םימותס םירבך רבדמ וי־זר חכנ
תןמ־תמיאב וחרבו

 :רבדס אולס .םהידלוו .םחישנו
 ושכע םוריזחה ,םתמךאל םוריזחה

םב ןורחאה דע
לקרעו ןויסד יריצי רזפת רקב שמש דע

?ונתלהח הכלה ןאל
הלהח ונזחא? ת?אב םאה
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ם יב רתח לאינד .תורוונסמ רוא־תורהב ןהב התלעהו ויניע לומ התיה שמשה
ל ש הלפאה םסרכ ךותב ,םעפב־םעפכ ,ושאר תא ןמוט היהו תובחר םיידי תופונתב
ע יגי םרטב ךא .םירבשמה תעוצרל רבעמ קלח םיה ,עדי אוה .םיכפהתמה םילגה
.ודבל רתווי—זאו .םיב התליבט תא שמשה ליחתת רבכ םשל
ב ושחל תוהש ול התיהו .וילגרו וידי לש תיסחי ןטק ץמאמבו ,הפי םדקתה םייתניב

.תובשחמ
. וילג תעונתב שמתשהל ער־אל חילצמ ינא םלואו ,ובלב בשח ,ינאו םיה ,םירז ונחנא
ל א רודחל חילצא ילוא .םיה לא רודחל הצור ינא .ידי תפונת תא הב ךיראמ ינא
.םיה
פטמ הכיכר ורוקמב הלעה תובחרה ויפנכ לע יולת ףחש .םואתפ ארק ״! ם—סחאנ״
ר מאו רזח ,"ם—סחאנ" .ףחשה לש םימחרה־תרסח הדחה וניע טבמב שח עגרלו ,תפט
ר כזו ובג לע ךפהתהו—םליכה אלש םירבד יפלכ ולש תיטרפ האירק וז התיה—ובלב
ב כש שיאה .הלקת־ןיעב שיאה לע ,ףולש ומוטרחו ,תחנש העש ,ןושארה טיעה תא
י רחא .ושארל לעמ לקדה־ץע ףנע תא הדינה חורהו לקדה ץעל תחתמ ןשי וא תמכ
.דחאכ םירגפהו םיטיעה לע קבאה דומע הסיכ רחא .ינשה אב ןושארה טיעה
ו נטבו .םיה־ירוצי לש םירגפ ויהיש דבלבו ,בשח ,םירגפ רשבב סאומ וניא ףחשה םג

. ויפנכ תיתחת לש ףסכה ןבול אל םגו ,תועטהל הכירצ הניא ףחשה לש המתה הנבלה
. םיטיעה ןכ אל .םיה־תלוספל אוה ןמאנ היוול־ןב .לכוא וניא םדא ירגפ ,םוקמ־לכמ
.םיטורחה םהימוטרח לש תויזבנ תוריקנב םדא־ירגפ םילכוא םהו ,םה השבי־ירפיצ
ה לחה תיברע־חור .בוט ןמיס הז ןיאש עדי אוהו תרצקתמ ותמישנ תא שח לאינד
. המישנה תא םירצקמו םינפה לע םיחפוטה ,םייזבנ ךא םירצק םילג הכמ התיהו בשנל
ק פואב םיה לע התלתנ תשוחנ סטכו ,המוח הפסאו דאמ שמשה הלדגתנ וז העשב

.יברעמה
ת גסיפמ בוט ןיא .העיקשב תוזחלו ותמישנ בציל לכוי ךכ .דצ־תייחשל רבע לאינד
. םיקימסמ םיה ינפ תא האור התא .העיקשב תוזחל ידכ סוט ךימנמ סוטממ וא רה
ד יתע ןאכש ךשפנב המדמ התאו ,חקלתמו שאב תצינ ותוא האור התא ךכ־רחא
, ץרפמה םי לע הפצש תעב היה ךכ .הייפיצ לש ליח אלמתמ התאו .והשמ תורקל
ץ רפמה םיב הפצ ,תליא ירהב אשינה ,המלש־רה תגספמ .הברעב תוילוח־עסמ ץקמ
ו מכ ביבס םירהה לכו םיימשהו ,הטקש שאב ולוכ רעב ץרפמה םי .העיקש תעשב
ה פיצ אוהש רמול ישפיט ?שאב רעובה םיה ןמ לעי הז ימ :טיבהל םיה לע ורהג
ש אר היהיש הפיצ וליאכ הז ירה .שאב רעובה םיה ןמ תובג־רודק לעי ויבא יכ
.עימק ןימ ךותמכ ,ברעמה קפוא לע וז העשב יולתה ,שמשה־םטמ וילא ףקשנ ויבא
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.םיה ןוויכמ :תוהש ילב רמוא היה ,ויבא בושי ןכיהמ לאשנ ול ,תאז םעו
ר בכ המחה יכ הארו תחא תיזבנ הבשחמ םואתפ בשח—םיטיעה והופרט אל םא
.תירוהזה יווק תא קחומ ,םיה לע רבועו ףחרמ לצ הארו ,הלוכ המלעתנ
ם לוק ועינצה םימהו ,רופאב םהינפ תא וטילה ברעה־ימשו וקלתסה םיפחשה
ם חר לא עיקבמו ףיסומ היה לאינד ךא .רוזחל ול אוה תוא יכ בשח לאינדו .וניתמהו
.תלוברעמב דכלנ זאו .םיה
.ועצמאב קנוי רובטש תרפוע ןגא ומכ הז היה
ת וכשמנ וילגרו ךלוה־בבוס היה ופוג ךא ,תוכורא די־תופונתב ץורפל הסינ הליחת
ו פוגל חינה אוה .הלוצמה לא ןכשמו והשימ ןהב קיזחה וליאכ היה המודו ,הטמ־יפלכ
ו יתואיר אלימ רחא ,םיקמעמה תכישמל ענכנ לוכיבכ ,םיימעפו םעפ לגעמב בוסיל

—  "!התע אל !םיה ינחקת אל״ :שחל ובל ךותבו ,ופוג תשיקו לוכיש לככ ריווא
ך א ,ארונ רומיה הז היה .הקיניה תוריהממ הלודג תוריהמב ,הליחת ושאר ,ללצ זאו
ת וריהמ לע ותפונת תוריהמ הרבג הב הדוקנב ,םירטמ ינשכ קמועב .יוכיס וב היה
. ףדוהל קנוימ םרזה ול ךפהנ ךכו—חרזמ יפלכ תחא־תבב רבשו ופוג תשיק בוש ,םרזה
ת ינמיה ולגר תא הקתיש השק תיווע יכו ,לצינ יכ עדי םימה לע הלעו עיקבהשכו

.הטמלו ךרבה ןמ
ה עוגפה לגרה קוש לע הכיח ודיבו ,ובלב רמא ,"הרהזאכ תאז תוארל ילעש רשפא"
, לוכי אלו לוסרקה תא עינהל הסינ .ךכב השח אלו טעמכ לגרה ךא .הרשב תא טבצו
ה יה אוהו—.דסב ולגר תא ושבכ וליאכ הז היה .לוכי אלו תועבצאה תא עינהל הסינ

ב וביס־עבר לכשכ ,בג ךכ־רחא ,הזח ךכ־רחא ,דצ ךכ־רחא ,בג ,םילוגליגב החוש
ן יאש רבאכ הטמ־יפלכ תכשומה ,תינדגובה ולגר תא המ־ןמזל רשילו םירהל ליעומ
־ הנומש :םינושאר תורוא רבכ וקלד וב ,ףוחה לא קחרמה תא דמא אוה .םייח וב
ת ופצל ול ןיא יכ עדי אוהו ,דאמ הדבכ ותמישנ .דאמ םיכורא רטמ תואמ־עשת תואמ
.םיה ןמ העושיל
ו יניש תאו ,וינפ לא האשנו וידיב התמה ולגרל הל ספתו הינשב וחוכ תא ץמיא זא
ו לגרשכ ילאמשה ודצ לע החש התע .ויפב םחה םדה תא שחו קושה רשבב ץענ
ת ושיחה הרזח הליחת .תילאמשה ולגר לע תאשינ ,םייחל ררועתהל הלחהש ,תינמיה
ת א עעונל לכויש דע המ־ןמז דוע רובעי יכ עדי אוה ךא ,לוסרקלו לגרה תועבצאל
.לדחת לאו לגרה תועבצא תא ענהו ףסוה ,ומצעל ןניש ,םייתניבו .תישפח לוסרקה
ה נכס ךא ,ויצלח־רוזאב תוריקדו ונורגב התיה הבירצ .ףוחה לא עיגי יכ עדי התע
ה מכ ךא ,יתכתמ רופא ןוג וטע חרזמה ימש יכ הארו ויניע תא אשנ .ןהב ,דתיה אל
. תכלוהו הביהצמ התיהש הרהנ ןימ םחצמ לע ואשנ דוע םיהובגה ףוחה יתבמ
.וחצמ תאו וראווצ תא תפטלמ םיה חורו םימחו חונ םיהש לאינד שח םואתפו
י נכילומ אוה התעו ינעבטל רמא הלק העש ינפל דוע" .ובלב רמא ,"םיה ךפכפה"
."ףוחה לא ולש הייהנה תא רוריבב שח ינא .ףוחה לא חטב
ה יהת לא .עתפ ומצע תא לאש ?ףוחה לא ילש הייהנה תא שח אוהש רשפא יכו

קר התאו ,ללכ ךב שח אוה ןיא ךא ,הרידח וב תרדח ילוא .ומצעל רמא ,םימת
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 ינניא ךא .תואגה ילוא .בשח ,תאזה העשה לש המירז וז יאדו .ךמצעל ףינחמ

.חוטב
 םיעדוי םניא ויתונופצו םיה ירקוח םג ךא .לאינד בשח ,םיה לע עדוי ינא טעמ־המ
 ־ימכח םתואכ םה ירה .םיעיגמ םניא םיה לא ךא ,םיה תופמ תא םישוע םה .הברה
 ,תואגה יווק תא הפמה לע םיאצומ םה ילוא .תולבטב שפנה תא םיטטרשמה שפנה

 תוביסב עבוקה ןפסא ומכ .תופמב םיעבוק םה םירגפ .םש םיאצומ םניא םיה תא ךא
.חולה לע םירפרפ
 טאה התעו .םימ טלפו קחצ ,םייכותל ןוזמ ,םירפרפה תא ,םתוא תתל הזמ בוט רבכ
.תוריהזב קוצה לא ברקו

 סקוסמ הארנ ,םילגה לש יחצנה ררגה ללגב ילוא ,ןאכמש אלא ,שאר־יומד היה קוצה
 תפעוזה תירורעקשה תאו וידודח תא טעמ תככרמ התיה םיה תייחמצ קרו ,קלוצמו

 ימיב העיקש־םרט לש העש ,ונפוח לע תדחוימה העשה וז .חצמה תטילבל תחתמש
 רתוי קוחר הארנ קוחרש לכו ,םיהו תולוחה לע השופ תילולחכ הטלע רשאכ ,ץיק
 תא ךשמו ףתכה ינבאמ תחא לע ודי חינה לאינדו .דאמ בורק הארנ בורקש לכו
.קוצה לא ומצע
 תא תוארל היה רשפא־יאו ןבאה יקומח לע זתינ ,וב בושנל בש ברעה־חורש ,םיה
 םש שי יכו הער םתעיגפש רעיש לאינד ךא .הטלעהו חולדה ףצקה תמחמ וידודח
 תוכיכר ינימו םינטרסו תוזודימ שי ןבא לכל תחתמו םיבהלכ ןהיתפשש תויכנוק
 ולגרש חמשו ,רהזנו הלא לכ תא רעיש אוה .ןסרא תא ךב תוריאשמה תוקיבד
 רעיש אל םלואו .ךרוצה יפל הב ןרמתל אוה לוכיו ,לכב ול תענכנ רבכ תינמיה
 הב הזחאש ןבאהש הרק ךכו .םתוא הווסהו ןבאבש םיעיקב אלימ הבעה בוזיאהש
 ־תוטילבב ךכחתמ אצמנ ומצע אוהו ,הלגלגתהו קוצה ןמ הדרפתה לאינד לש ודי

 הכעמנ ,תילאימולשה ,תינמיה ולגר .םיה תצרשממ אלמ וביבסמש םיהו תודחה ןבאה
 ,ופוג תא וליג םיינטטרו םיקיבד םירוצי .קומע ךתח הב העבנש עדי אוהו ,ןבאב
 טבח ,ץצונו ךורא בג־ריפנס לעב חפולצ ,םהמ דחא .םואימב וילעמ םרענמ היה אוהו
 קוצה לש הכומנה ףתכה לע בוש רעתסהו ,בשח ,יסרא היה אלו יאוול .ופלחב וב
 והשמו .םיבואכמ הלוכ וישכע התיהו ןבאב הפגינ תילאימולשה ולגר ךא ,הב זחאו
.ובג תא הפטש דחפ לשו סואימ לש הלחלחו ,הזחהו רובטה ןיב ופוגל דמצנ
 ודי תא שרפש תעבו ,ונממ קחרתהו קוצה ןמ הפרה .ול לכנתמ םיהש עדי םואתפ
דופיק לש ס־סחאנ הז היה .ופוגב קבדש ירודכו ךרה והשמ ותוא הינשב ףליק תחאה
 ,תרומרמסו החירפ ךל םורגל ידכ וב שי ירה רתויב םייסראה ןמ וניא םא םגש ,םי
.םוח ףא ילואו

.עוצפו לובח ינאו .יתוא ףדה םיהו ,לאינד בשח ,םיב הרידח וב יתרדחש ירה
 באוכ ופוג לכו לוחב וינפ ,םש בכוש ראשנו םיחלה ףוחה תולוח לע לפנ לאינד
 אוה .לוחב תובקעה תא םימה קוחמכ לכה קחמנ ךכ־רחא .לוקב תקרוח ותמישנו
 גומנ לוקהו ,הקוחצב השא לוקכ לוק עמש ,ררועתהשכ .הככ בכש המכ עדי אל
ןימ ,והשמ דוע הז לוקב היה תאז־לכבו .חואה לוק הז ילואש בשח ךכ־רחא .הכשחב
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, לוק יתעמשש וישכע :בשחו ,וידי תופכ לע ושאר ,הלעמ יפלכ טיבה .ישונא טטר
.םיבכוכב טיבה אוהו .יל רסח אוה
ת רצענ ךתמישנ ,םירשונ וללהשכ .םירשונ םיבכוכב קר .םיבכוכב ןינע אצמ אל םלועמ
. טווינל םהב שמתשה ףאו ןופצה ריצ לע םבוביס חרוא תא עדי אוה .םילמ ךב ןיאו

ה יה טקשהו .תולוחלו םיל םתוא ךיישש אוהו ,עומשל לוכי אל םהלש טקשה תא ךא
ן ןאסו ,ותוא וררמיס קר ףוחה־ישורבכע לש תוציווצהו תוחיווצה .םיינזאב חדוק
.דאמ ןקימעה ךשמתמה םיה
.תולוק עומשל הצרו ,דחפתה לאינדו
ד דוב ימצע שיגרמ ינא וישכע לבא .ובלב בשח ,הממדלש תולוקה תא דומלל ילע
י תייה בשוח ,םיה־דופיק לש וסראמ ררמתסה ינטב לעש רועהש יתעדי אלולו .דאמ
.בשח ,םדא תולוק עומשל ילעו דחפמ ינא .דחפמ הזש
ו עמשנ ךכ־רחאו תומישנו םירוטריט םש ויהו רוטסיזנארטה תא חתפו ודי חלש
.רבג לש ולוק הליחת .תולוק
״? תאזה הדבועל רע התא םאה ,םודאה עבוכב בוחרב רבוע התאשכ"
.ןייאורמה לאש ״? המל רע״
"..עבוכב בוחרב רבוע התאשכ"
״? עבוכ המל"
"..םינחנצה תחפשמל ךייש התאש.."
."ןושארה ןחנצה ינא החפשמב ונלצא"

.קוחצ
"?חנצמה חתפנ וב עגרב שיגרמ התא המ"
."הטבח"
״? הילא רשקב המ .ךתייער תבשוי ךנימיל״
."התוא לאש"
"?ךיידליבו ךלעבב תלכתסמ תאשכ תבשוח תא המ"
."יתבשקה םתס .יתבשח אל"
ל א ,המדאל םיימשה ןמ יקנ עיגמה ןחנצ לש ותשגרה המ .הנורחא הלאש .בוט"
"?ברקה ןמ םיכלכולמה וירבח
."ברקה לא םימשה ןמ יקנ םיעיגמ אל"
. "שפיט םהמ דחאו ,םישריח השולש" .לוקב לאינד למלימ ,"םישריח םתשלש ירה"
. רוטסיזנארטה תא רגסו בשח ,תאזה הנוכמב רבע אל אוה ,יתימא רוביד םהב שי םא
.לגרתא—דחפא םאו .דחפל אלו הממדה תא עומשל לכוא התע
ו תקיתשש המוד .קותשלו ימע הפ תבשל היה לוכי ,ןחנצה ,הז שיא ,ובלב בשח ,ללכבו

.ול עמוש יתייה ילוא ,קתשו ימע ןאכ בשי ול ,עדוי־ימ .ילא הבורק
ר בח יל הנוק יתייה אל ,אוה אלול .בשח ,רוטסיזנארט־וידאר ימע יתחקלש בוט
ש בי לוח תצק חינאש קר .יחומב רהבתהל ליחתמ והשמ םגו .דחפה תא םינמו שדח
.באכה תא טיקשיו לערה תא לוחה גופסיו ,הכפשל דעו הזחה ןמ ,יפוג לע םימחו
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ת ספרמב םהיסוליע לעו לעי לע בשח אוהו ,ויצלחב םימח יוריג הלע הכו־הכ־ןיב
ם יאצוי ךכ־רחאו תספרמב שגרדה לע םיסלעתמ ויה םהו ,תקלתסמ התיה ומא .תיבה
. םהלש הריחבה־תעש התיה םויה תוטנ לש הכרה העשה .עונלוקל וא הרבח שוגפל
ן עבצ .תונסכולמה היניע תא הלגמו ךוראה הרעש תא תרענמ לעי התיה ךכ־רחאו
ן רשפ תא עדי אל אוהו .וכרד וא ,וב הטיבהב טעמ ליפאמ היהו בניעה־גז ןיעכ היה
.םקו החצמ תא קשינ קר ,רבד רמא אל ךא
ש גרדה לע םכרדכ ובשי דחא םויו .תובחר ויתופכו םתיב רצחב היה לקד־ץעו
ש דוחב םימודמיד לש הליגר העש התיהו ,שמשה העקש הז־התע .רצחל ופיקשהו
ב והצו םודא יעבצב םישובל םידליו ,ינחירו ךר היה ריוואה .ביבא תליחת לש הז
ם יאל ופיקשהו ודמעש םילותח ינש םש ויהו םיליימוסה תעבג לע הז תא הז ופדר
ה עש התוא לכ ךא ,םייכותה לע חדבמ והשמ הל רפיס אוה .םהיטומזימ תספרמ לא
ת ענענמ התיהו הלחה הז־התע הזירבה־חור .רצחבש לקדה־ץעב תויולת ויניע ויה
, וכותב םירבועה םימינה םג המודו ,רוריבב הארנ הלע לכו לקדה תופכ תא תולק
ה פומ שיאה זא האר המ .הפוג לע ואפק וידיו וברקב קנחנ ולוק .רבדה הרק עתפלו

. רבדה היה הז אל לבא .הכרבב םיידי תופככ וענו ושרפנ לקדה תופכ ? תואתשהה
.וב ויה אל םילמו—וממה לודג רבד הזיא
"?םואתפ תקתתשה המל ,ינד"

"?והשמ תיאר ,ינד"
"?ינד ,םש תיאר המ"
"..ךכ־לכ קוחר התא ..התא ..ךל הרק המ"
ה יה .בישהל לוכי וניא ךא ,ופוגב ףלוח דער ךיא שיגרמ אוהו יכבב תררממ לעיו
.ונממ לודג והשמ הז
 רבד הזיאל ינא ףתוש וליאכ יתשגרה ,תאזילכבו .לאינד בשח ,םילמ יל ויה אל טושפ
ר בדל םילגוסמה םישנא שי םא ןיינעמ .םשב ותונכל ךיא יתעדי אל ךא ,לודג
י לוא .םשב הזה רבדה תא תונכל םג ילוא םילגוסמ םהירה ,שי םא .ולאכ תועשב
ק ר ,םיהולא הזה רבדה תא תונכל ,יתעדל ,ישפיט .םיהולא הז תא ונכיש הלאכ שי

 רבד ותוא הלמב ליכהל היה רזומ .לגרודכ וא ןותפש ומכ םש הזל רסחש ינפמ
ם ידליהו םיטיבמה םילותחה ינשו םיה חור וב ופרטצנשו םואתפ וינפל היהו םקש
ל ש היתועמדו לקדה תופכ יעונענו םימודמידהו הז תא הז םיפדרמה בוהצו םודאב
. ינושל לא ועיגה אלש אלא ,םילמ יב ויה םצעב .יל ופרטצנ אל םילמה לבא .לעי
ל ש הבשחמ .םילותחה ,חורה ,םידליה ןתוא ועמש םא ןיינעמ .ןתוא העמש אל לעי
.רבדה הנה :רמול לוכי יתייה זא .עדוי יתייה ןתוא ועמש ול .תאז איה הריתי הואג

ב
ת ולוחהו הכישחהו ,ידגנמ םיהשכ ,וישכע ,םירבדה תא האור ינא תוריהב וזיאב
—יפוגב םרוז םי־דופיק לש לערו—ןכ .יביבסמ
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ג
ר חשה־חור תא ףילחהש רהטמה הזירבה בשמב :םוקמ לכב החירזה התיה זאו

ו ליפאו ,לוחל רשא שבדה עבצב ,םימיבכ םיב ודערש תירוהזה תועוצרב ,העורפה
י רגפו תוצא ,לער תושירפמ תוכיכר לש ,ךכ־לכ ךיישה ךא ףירחה ,דחוימה םשואיבב
, שמשה תא ןושאר טלק קוצה .ףוחה לע ףלוחה הלילה תואג הרית“והש ,םינטרס
.תישארב לש העיגנ התיה לכב .םימה ןמ ושאר תא איצוה הז־התע וליאכ הארנו
ו ביבס טיבהו ויניע תא ףש הליחת .ופוג לעמ שלג לוח לש רהו ,דמעו םק לאינד

ם לענשכו .קהיפו םיידי שרפו ףשנו םשנו ,היח ןימכ ,ופוג תא חתימ ךכ־רחא .האתשמ
.ןחלה תא וכותב עמש קוהיפה
א לל ןקתמו לוחה תא לסלסמ היה םיה .הבהאב רבד לכב וניע ןתנו ףוחה לע לייט
ת עונת וב טוקשת אל ,ףוחה וק אפקי אל םלועל .לותלתפה ףוחה וק תא תוגופה
.לוחה הנהו םימה ה נ ה—ןכ־יפ־לע־ףאו .לאינד בשח ,לוחהו םימה
. םיריעז םייח־ילעב לש םינוילימ ילואו םיפלא היה דוברש ,ףצקה וקב טיבה לאינד
ם ינטרסה .םינטרסו סוס־תויומדו רוש־תויומד תוכיכרו אפקמ־יגדו תופדצו םילולבש
ת ולוחב לייטל םיאצויו ,ןאכל םאשונ לגהש תונמדזהה תא םילצנמ ףוחה־ישיבכעו
ם תצקו ,םיאורבה ןמ תצק םיה לא ףסואו בש אבה תואגה לגו .אבה תואגה לגל דע
ם יליטמ וא ,םיתמו םישביתמ םה ןאכו ,ףוחה לא האלה האלה ,ףדוהו ףיסומ אוה
י דיגבו םיה טלפש תורוקה יביס ןיב עבק לש ןועמ םהל םיקצוי וא ,םיתמו םהיציב
ך ותמ וטיבה תונטק םייניע יפלא־יפלאב .ףוחה ךרואל תורוזפה תוטעמה םינבאה
ך א ,ןהמ המכ דריג לאינד .לוחב היה לטומש ,םייפג־רסח ףוג ןימ ,ריחשמ ץע עזג

ח למה הז ,חלמ םעט שחו ונושלב ועבצא עיגה אוה .םייניע ויה בוש ןהל תחתמ
, םיינניעה םיפיפוגה יפלאל ,םהל שמיש התעו ,םיה תגיסנ םע חשקתהו רתונש

.ןגמ־תורוגח
ת חתמ ררופתי רופ .ושפנל לאינד ךחיג ,הזה ץעב יל הנוב יתייה אל םיזרא תיב
.וברקב ןסכאמ אוה םייח המכ ,הנהו .ויביסל דרפתי רמסמ וב עקתיהבו ,שיטפל
ם עט ןיא .החמשב ומע קולחל והשימב ךרוצ שיגרה חמש היהש יפלו ,חמש היה אוה
.בשח ,ומע הב קולחל םדא ןיא םא החמשל
ל וק שקבמ ינאו ,םלוכ םה ןאכ הנה החמשה ימרוג .ךכ בושחל ,בשח ,ישפיט

.ישונא
ה מ ועדי ול ,םירחאה לכו אמאו לעי יבגל והשמ הנשמ הז היה םא ,בשח ,ינא ההות

.בשוח ינאש
י לע .ונטבב לחדזהל לחה טקש־יאו וינפל םתומד התלע ,םרכז תא הלעהש ןויכמ
ת א תושעלו יבלב קומע יבואכמ תא ןיפצהל .ובלב לאינד בשח ,םי ,ךומכ תושעל
. םדא־ינב לש תולוקל ךשמנ ובלו ,ול דבא רבכ ןוגינהש עדי אוה ךא .ןוגינב ישעמ
ן וגינה םגש ינא חוטבו .דבלב תולק תויטס ,לאינד לצנתה ,םי ,ןה תולק תויטס
.הכוס ונל הנבנ םייתניבו .בושי

חלש ,שארמ ךכ לע לצנתה רבכש ןויכמו ,םייתלצעב ףוחה לע דקרפתה לאינד ךא
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ם ש ויה .ובלו וינזא ךותל לוזנל תולוקל חינהו רוטסיזנארטה תא חתפו ודי תא
ה אלו הבהא הברה הקבורל תחלושה קישושו הקושו ודודו קיציא ומכ תומש
ך כ־רחא /׳אב" רמוא רבכ ינור םהלש דליהש םש־יאב םהרבאל רוסמל תשקבמה
ן מ הלקנעיל הדרו—בושו ,"המיסקמב רתוי הווש התא ,רוכז" קומעה לוקהו הקספה
. הפי טלקנ קסשה־ץעש רוסמל תשקבמ ,םיטסיקנטה ןמ הלקנעיל הדרו ,םיטסיקנטה
, הדות ,יעבד ןאמ לכלו אמאל ,לעיל" : ויכרב לע סרקו רוטסיזנארטה תא רגס לאינד
ל א וליטהל וילגר לע םקש דעו ,לוח ןפוח ודיב ןפח ."תולוחה לש לאינדמ ,הדות
 תא ערפ .תועבצאה ןיב רגינ ראשה .םידחא םירגרג אלא ודי ףכב וראשנ אל ,םיה
י חוורב .םיה ןיבל וניב ,שמשה ןיבל וניב הריבעהו האשנ .הב טיבהו ודי ףכ
ף צק יווק ,לג לש ולומלימ ,שמש ןרק ,ויניעל ףלוחו ןנתסמ לכה היה תועבצאה
ו ל .ךכ־לכ ילזונ היה לכה .תיניירקה תומישנ ,תומש ,תולוק ,הז תא הז םיפדורה
. ידמל ישפיט—לוחה לע תומוח .קצומ והשמב ופיקהל ,לכה תא איפקהלו רובצל ןתינ

ת בכישב היתודתיש ,תאזכ הכוס ןימ ,רמאנ .רחא והשמ רבכ הז—לוחה לע הכוס ,לבא
. יברע חיטש הב שורפי ךכ־רחאו .דאמ האנ .לוחל תחתמש .םימל תחתמש ןבאה
ה פקה תא תתפוש לעיו ,םינולפס םע ןא׳גניפ דימעיו רמיחמ רונת הב הנבי ילואו
ת רקתמ תדרויו היולת תיכנוקו .היבקע לע תושלוג תולודגה היכריו הסירק־תבישיב
ל א אב ומצעבו־ודובכב קוצה שארו .הב תונגנמ ברעה חורו רקובה חורו הכוסה
— ברע לכו רקוב לכ הפק םהמע התושו םתכוס

ד
ע בראב םישרק העברא לע התוא ןנוכ אוה .טעמכ המוטא הכוסה תא השע אוהו
י נש םיטוח ינש רשק םישרקה ישאר לאו שרקל שרק ןיב לזרב יטוח חתימו .היתוניפ
ר טמ ידכ תוכורא ץע־תודתיב עקרקב םקזיחו תוניפה לא םחתמו שרק לכל םיטוח
. םה קר אל ךא .הנבמה תא ובציי םהילעש םיטוחהו הלאכ תודתי הנומש .רתויו

ל וחב קומע לאינד קפד ,לוחה ןמ יצחו־רטמ ידכ ורקדזהש ,הניפה ישרק תעברא
. תידי הל שמשמ ףנעו ,עזג םטקמ ןיקתה תבקמה תאו .ןיקתהש ץע־תבקמ תרזעב
ת נקתהל ידמ ןידע היה וניכס .הל שרדנ חור־ךרוא הברהו השק הדובע וז התיה
ו רבשנ םהו םכראל םיבע תוחול עקיב אוה .ידמ םישק—םיסוקיסהו ,ץעה־תבקמ
ה ניפס לש ןגועה ילילס—לזרבה ילבכ .םהיביס ןיב םילייטמ םיה ישמרו םבחרל
ה ערקנ תחא םעפ .םולכא םיה חלמו הדולחה ;תועבצאה ןיב וררופתה—םיב הפרטנש
ו מיקהו בש לאינד ךא .ויתחת םרק־לפנ הנבמה לכו ,הדמעהה תעב םיטוחה תכרעמ
ת ובחסב התוא הסיכו ,חצנל הב רודל רמא וליאכ ,היתודתיו הכוסה ידומע תא קזיחו
.ףוחה לע אצמ רשאמ תולצחמב התוא ףיקהו
ו פלחתה הלאו ,העיז דגנ והשמו הטיו־תוירטפ ,׳ץרטס יברגב ופלחתה םולשה־תושירד
ם צעב ,םיישיא־יתלב ךא םיבושח תולוק ,םירחא תולוק ועמשנ זאו ,םיזילע םינומזפב
ת רתלואמה ץעה־תבקמב םלה אוה .תוחפוטמ ,תואנ םילמ ,םילמ םא יכ תולוק אל
.תרזוחה הטבחה ןמ טטומתה טעמכו ,יעיברה הניפה־חול לע



119םי ה ־בשע לא עסמ

 המיאה התימ ,ותעשו םעה חוכ יכ ,ונשחה—? הייכזה לדוג תא וניארה״
, ונתוא םירישכמ ,ונל םישרמ—ויפוסיכו רודה תולבס םוהת ,תורבגתההו

"------ונתוא םיבייחמ
ה למ .בשח ,"רופיצה ףועממ" הירוטסיהה לע םיטיבמה הלאמ דחא תויהל חרכומ הז
ב אכ תכיתח ,רמאנ ,תוארל הזכ בר הבוגמ ולכוי ךיאו ,בשח—רופיצה ףועמ—הפי
— ולאכ תועבש םילמ בשוח ומצע תא ול ראתל הסינ לאינד ? ברגב רוח לש לדוגב
, לאינד בשח ,ילש ןושארה תמה .בשח ,ילש ןושארה תמה ללגב ילוא .לוכי אלו

. ויסנכמ תרוגחמ הלעמל תצק ול חותפ רוחש לודג רוחו ,ןשיכ ץעל תחתמ בכש
.לוחה לא והוריגה ידי יכ ףא ,ומד עבצ תא יתיאר אלש ןיינעמ
ת לד לש תידי לע תדעור די" ,חפוטמה לוקה לא ובלב לאינד ארק ,"ןשקשק ,ייה"
."השקבב ,לאמשמ הינשה תלדה .ךנכש לש איה—הב טבה ?תיאר
ד י העגנ ומכ שיגרה לאינדו ,תומלכנה תובהאה לע םינטקה םירישה ורזח בושו

־ השעמ הכוסה תא רקסו דמע .תבקמה תא ףינהל דוע לוכי אלו—ודיב תבהוא ,הבוט

ם ה ,ותדירמ תא וגדגידש ,םיעבשה םירבדה הקוודש רבדה רזומ־המ ,בשחו ,וידי
.ותכאלמב והונברידש
ק ר הבהאהו ,םירצבמ הנוב האנשהש" ,ובלב ומצעל רמא ,"רבדה ןוכנ־תמא ירהו"
."בער ינא וישכעו .םהינשב יתלשכנ ,המוד ,ינאו .תולק תוכוס
ן ויכו ןועשב טיבה רחאו ,ומע ויהש םיתיזהו םחלה לכ תא הליכ סומלוב ךותמכ
. הכלהכ הבצוי איה .הכוסה תא רוקסל בש רחאו ,בטיה וננוכו ולצ יפ־לע ותוא
ן יעמ .ויתסה תוחורו תואגה ימרז דגנ ,תונועה תופילח דגנ דומעל ,דתיה היושע
.ירמגל טעמכ ,דתיה המוטא ,יברעמה החתפמ דבל .טעמ־רצבמ

ר כזו .חור־תרומבו האילפב רמא ,"תיב ןימ יל יתישעו הכוס התושעל יתשקיב הנה"
.ירמגל טעמכ דבא התע רשאו זא וב ןנורתהש ןחלה תאו הפיה רקובה תא
ד בעש רחאל .הביכו ומצע לע תוכז דמיל ,"ךכל ינועינה רוטסיזנארטה ןמ תולוקה"
ל ש ןחלה לא ותעד ןויכ אוה ךא .התע ול םירסח תולוקה ויה ,ותציחמב תועש המכ
.הכנחל הפוסל סנכיהל לוכי אלו רקוב ותוא
ח ותפל קר ילעו .רבד יתרחיא אל דוע .איה הכוס אלהו" .בשח ,"ירמגל איה המוטא"
ב וט םא ינעידויש אוה םיהו .תיערא התושעל ידכ ,םיחוור הב חוורלו םיחתפ הב
."אל םאו יתישע
ת א קר ,ביבס תוריקה ןמ תולצחמה תא ריסהו תובחסה תא הכוסה גגמ קליס לאינדו

ח ורו רקובה חור ורבעי ןאכמ הנה :בשחו ,ריתוה םהיניבש םיחוורהו קובמבה ינק
.ויתוארמו ויכדו םיה לש תוחילמה םעטו ,תודחא שמש ינרקו ,ברעה
, הכוס איה הכוס יכ ימצעמ ןיבהל לכואש המוד ,םיה תאז יל רמאי אל םא םג"
."לוחב תובקע ומכ איה תיעראו
ד אמ התע הלפתשהש ,שמשה ךיא שחו םיה לא ויניע תא לאינד אשנ תאז ורמאב
.וילא בורק ןחלה בושש עדי םואתפו ,ויניעו וחצמ לא תרהונ ,ברעמ דצל
ןויכו ,תונורכזה לעו תובשחמה לע רזגו ,םיה לא וינפו םיילגר לוכישב בשיתה
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ל ע שמשה התחנשכו ,זכורמו םמוד ,העשכ בשי ךכ .םילגה תעונת לא וטבמ תא
.עונל ותבשחמ םג הלחה ,םיעבצ םיפילחמו םיענ םיה ינפו קפואה

ה
ל א ךרדה לע לאושו ךלומ בשוי ינאו .הארונו הלודג ךסרכ ,םי ,התא דאמ לודג"
"?םי ,ךבל לא ךרדה ןכיה .ךבל
ו מדב אשונ אוהו .הקומע הרידח וב רדח הנה .והנעי םיהש ןכתיי םא בשח לאינדו

ש יגרמ םהמ דחא לכ םיה־יאורב .בשח ,ןאכ ינאו ,םש אוה םיה ,םלואו .םיה סרא תא
ל ע לאוש ינא קר .וילא ךרדה לע םילאוש םניא םהו ובלב םיה בל תא םתסה־ןמ
, יל בישקמ התאש המודו .םי ,ינסינהל ידכ םידופיק־םראמ רתוי התא ךירצ" .ךכ
."ךכ־לכ םיחונ התע ךינפ .םי
ן ימכ םתוא שבלו ,םותכבו בהבהצבו םוחב ,םימח םיעבצ וז העשב םיה שבל םנמאו
ס נכיהל ךשמנ לאינדו ,ןימזמו התפמ ,היה בורק םיה .וכרא לכל םיספ־םיספ ,תנותכ
ד וניהב םיבכו םיקלדנה תורואה תא האר אוה ךא .ובל לא ךרדה תא וב שובכלו םיל
ו ל העובק תורוא תליסמ םודוילואקה גד .תולוצמבש רואה תוכח לע בשחו ,םילגה
ם כרד .םיפרטנו תורואה תרידש לא םיכשמנ םינטרסו םינטק םיגדו ,הפה תרקתב
ת א ריאמ לוכי־לכה םיה .םיאלפ־אלפ .תורוא תדפורמ גדה לש העילבה־תיב לא
.תוומה לא םכרד
ם ייחה םגו ,ערהו בוטה תודימב דיפקמ התא ןיאש" ,ובלב לאינד רמא ,"םי ,המוד"
, ןשי וא שיאה תמ םאש ינא רעשמ .הווש הדימב םהינש ךיניעב םיבשחנ תוומהו

א ל יכ ףא ,םי ,יל רהבוה והשמ .ושאר לע לקדה ףנע תא העינהש חורל איה תחא
־ ףאו .םי ,ךתקיתש איה המכח .ךיניעב םיווש תוומהו םייחהש התא ,רבד יל תרמא
ע נענמ התאש המוד התעו .לוחב ומד תא יתרגחש ,םי ,יתגרהש אוה שיא ןכ־יפ־לע
."רבד דוע ןיבמ ינניאו .םי ,דאמ רזומ .ישאר לע לקדה ץע ףנע תא
, םילגה יפלאב םרוזו ,םי ,דאמ התא לודג .אצומ ינניאו ,םי ,ךתוא שפחמ ינא הנה"
ם שה התא ,ךלובג ןכיה .ונניא רבכ יכ לגה תא אצומ ינניאו לגב ךתוא שפחמ ינאו
ם רוזו ךשמנו םק אוהו תולוחב גומנ אוהו ךלובג תא רקובה יתשפיח ? לובג תשביל
ה תא .ונניאו םלענ ולובגו ךלובג תא שפחמ ינאו ,םקו תולוחב גומנ אוהו ,לתפנו
, הנהו .אפקמה־גד תאו ךלהמה בשעה תאו ןטרסה תאו תיכנוקה תא ףוחה לא טלופ
ם יתמו םיררופתמ ךבש םייחה לכ םגו .םניאו ושבי רבכו ידיב םחקא םרטב דוע

."םי ,ךתוא אצומ ינניא םוקמ םושבו ,םמע תמ התאו
ך פוח לע בשוי ,תבותכו םש לעב םייח סיסר ,ינאו .םי ,םוקמ םושב ךניאש המוד ,ןכ"
א וצמל ידכ יערא־תכוס יל יתינבו יתבתכ לעו ימש לע יתרתיו םג .ךתוא שפחמו
."אוה אוושל אל םא חוטב ינניא התעו .ךתוא
, ןטק םי־בשע אשינ ,םיה לע ,הינפלו הקרוממ תשוחנ־תיקסדכ םיה לע התלתנ המחה
.םימוחה וילע תא תענענמ םימה תוודאו
.רויש אלב ,םיל ולוכ ןותנה ,הז בשע ומכ תויהל ,בשח ,ילואו
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 תובר תועורזהו תועורזלו יה ויטוח .ויניעל לדגתה בשעהו בשעב וטבמ זכיר אוהו
 תוברה תועורזהו .רוא לש תורהב ןהב תובכו תוקלדנ ןהב תוקלדנ ןעונבו ,תוכובסו
 םיה וליאכ הארנ םואתפו .קפואב תיקנעה רואה תיקסד לע תוגרתשמו תולתפנ
.הזה בולעהו ןטקה יחמצה ץרשה הארמב תיפוסניא תושממ לבקמ םלענהו לודגה
 ,וינפ לע העיקשה תרהנ תא שח אוהו לאינד שחל ,"םיה ,ךילא ךרדה תאז ילוא"
."ירשבב העינכה־תוא תא עקעקמ התאש שיגרהלו ,׳ךלש ילוכ׳ :רמול״
 הלעמב ,ורשבב םיה־דופיק ריתוהש תקלצה לא ויניע תא ליפשה ,תאז ורמאב
.ןטבה
.םי־בשע לש עקעק־רויצכ התארנ ,תעקושה המחה רואב



ןמזו ,הדירפ :ןדזח לאיחי
 הזזשת אלו רתוי בכעזות אל
 הקלךנע הדרפה תא רמעל
 האו שמכ םירהל ר;עמ
 םיממוש םיקחרמ תרשבמ
 הנניאן הךבא תךרל ךרדהו
 ץיקתשכ דימתו וש?ע
 לא ףלוחה םויה ןמ
 ׳ןועשה יקיזא לוצלצ
 התוא ךלדה לע דמעת
 הנ?מ תאפקש הבברמ
 םלוע לא עסתו לומתא
 עסונ טקשהו ךתוכלמ
•ך?ע

 הפן ץרא הל תמחדרמ לולצה ריואב
 ,השאו תודשו םיחרפ לש
 ,הכרא ,הכרא הדרפ ומכ
 קפאהעכ וש?ע ךיבולכב הרפשל לכות אל
?ורק

ףרטנ
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הבהאב ונתומ
 יתושמש יניעב תודש וריחשה םולחכ םוי דוע הלולב
ץצופנומ שאה לא ןלוקו וקחצ תוחורה
 ׳םמךב־לע־םיכוב ליל ,ןתה ליל

 םירפסמ רהנב בכוכו רהב ןבאה
 .ערק טקשה תא הקוחץש השא לע
 ול?נ ת?צךמל םיתבה תוגגמ םיללח ,םיללח
 העיקשה ירחא םיה לא ומךאש םיתבה תוגגמ
,ךשחל תרהודה
 ןידס תא העירקב םיקלוד רב? םהירחא םיברוע

 ,תובקע תר״זפמ תשח; המידאה העוצי
.שך.שה דע םדו שא יסיסר
ריואב תועוג; תורמצ םיהב?ה ודמע
 השאה תקעצ דערת דוע
 םיאפוק הידש לא ונ?רו

.היכרי תוהוגנב

 םולחב םויב הלילב קמע ול ונארק ול תתש ונארק

-------תרפועה ינבאב בער ונתומ תא



םירוצנו םיצרופ :רזע־ןב דוהא
הריעצה תילארשיה תורפסב םינויע

א והש לובגה :רוצמ תעדות לש הנמיסב ץראב ונייח ודמע םימיה־תשש־תמחלמ דע
ת רוגח ,ביואה לש הקיעמה תוחכונה ,רבדמה ,תירוסה המרה ,םייאמו בורק ,רוגס
חאה המחלמה .םהימויאבו םיברעה תלומעתב הייוטיבו ונילע תקדהתמה האנשה
?וניתושוחת תא םג התניש םולכ ,וניתולובג תא התנישש ,הנור
ק סופ וניאש תומיעה ידי־לע תערכמ הדימב ובצוע ינחורה ונמלועו ימואלה ונייפא

ם ידוהיהו םיברעהש ורמאב וז היצאוטיס רידגה ןומיס טסנרא ׳פורפ .םיברעה םע
ת ידוהי היעב הכפה תיברעה היעבה יכו ילילש ןפואב הלא תא הלא םיבצעמ
־ ישרוחכ—וניניעב םהו ,םיינטשכ םיברעה יניעב םירייטצמ ונא .וניבגל הרקיעב
ש פנ־תלחמל איבמו ונייח תא ונילע קינחמה לובג ,לפאה לובגה לע םיברואכו הער
.היבופורטסואלקה ,תימואל
א וצמל לכונ ,רהזי .ם לצא דוחייב ,רורחישה־תמחלמו ח״מלפה רוד לש תורפסב
צה רסומה יכרב לע ךוניחהו תיטסילאיצוסה־תינויצה היגולואידיאה ןיב ערקה תא
.ץראב םימעה ינש ןיב ברקה־הדשב הערכההו םימדה־תושגנתה ןיבל—יביאנה ינוי
ם ינומאה ,הלא היחופיט־ידלימ דהא ךיא ראתל [תלפטמה תידוהי] וז הלוכי יכו"
־ ותקעזו ,ןודרוג .ד .א לש בוטה ורסומו ,תנמשו תוננב ,םינימטיוו תוירולק לע
ש וברע ,שיא ראווצב ןודיכ עקותו םהמ דחא םק ךיא ,דנרב םייח־ףסוי לש ותייהת
א וה הזכו ךכו ךכש םושמ ,הלאכש לש הרוש רורצב ביכשמ וא ,אוהש ןברוחמ
.(195 ׳ע ,גלקצ ימי) ״בצמה

: הרוד שפנב המוארט הריאשה רורחישה־תמחלמ .דחאכ ירסומו ישפנ אוה רבשמה
ת ודליה םלוע לש ומלעיה .םידדצה ינשמ תוירזכאה־ישעמו גרהה םע השיגפה
ם וימויה ייח םע ,השדחה לארשי םע "רדתסהל" תלוכיה־רסוחו ,ילארשיצראה
ץ ראה־ןב לש תורז תשוחת םג הלועו ."םיכרעמ תוקרפתה״ו לוח ימי ,התע םיאבה
ת חירב ,םישוביכה םע תילכתב ונתשהש ,ילארשיצראה ישונאה ףונהו ,ףונה לומ
. הקיטנמור לש ץמש לכ לוטנה זרוזמה יוניבהו ,םיינומהה הילעה ילג ,םיברעה
ה מחלמל םדקש םלועה .48־תמחלמב רהזי ירוביג בור לש םמלוע יוצמ םניחל אל
, םיפונ לש הכובמ שי .לגתסהל םילוכי םה ןיא הירחא אבש שדחה םלועה לאו ,ברחנ
.םיכרע לש הכובמ שיו
ונה ךותל תולקב גזמתהלו ,ילש הניפל רוזחל םימעפל עגעגתמ ימצע ינא ,הארת"
ו נאצי .תותפיהל ימצעל חינמ אל לבא .והשמ דומלל עוסנל ילוא וא .הטקשה תוח
. ונל תוכחמה תוערכהה ןמ׳ םירוטפ היהנ חצנלש רשפא־יא .הזמ ונאצי ונלוכ .הזמ
רתתסנ דימתש .ורבצ םירחאש םיסכנ לכאנ קרש .ונמצע לומ םלועל דומענ אלש
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ן מ םירוטפ םידלי םלועל ראשינש ,המ וא ,תורדתסהה ,העונתה ,רוביצה ירוחאמ
ו נצמחהש השגרהב ,בבותסנ רואל ביבס־ביבס .הליל־ירפרפכ :הז םעו .תואיצמה
ה מ ונעדיו טעמכש ,(?וזיא) תוריח ףס לע ונייהש ,(?ימ) ונתוא ונוהש ,רבד
, רקיעב ונדגבש :ךפיהל ילוא וא .ונידימ טמתשנו—םייתימאה םייחה עמשמ

ה מל .(?ךירצ ךיא) היהנש ךירצש יפכ ונניאש ,(?בייח ימ) הבוחה ןמ ונקרעש
, הדמחנ .דשאו הטקש הניפ ךל היהתש יוכיסה ןמ ץוח ךילא ץרוק המ ? הווקמ התא
.(720־21 ׳טע ,םש) ״םולשו הולשו טקשו תויחמומב התוא השעתש הדובע
־ סונה הייהנה ןיבו רורחישה־תמחלמ לש תורפסה ןיב רשק םייקש אוה אלפ אל
ה תואו ,טדנמה ימיו הנטקה לארשי־ץרא ,םתודלי םלוע לא היבתוכ לש תיגלאט
א לו "תואיצמה ןמ םירוטפ םידלי םלועל ראשינ" לש םיקונפתו־םסק־תכלהמ השוחת
, וז המחלמ רוד לצא ורקיעב יוצמ וללה תוהימכל יוטיבה .רהזי ירוביגכ ,רגבתנ
תה ןה הייהנה תוביס .טדנמה ץרא תא הקחמו ונתואיצמ תא לילכ התניש רשא
ם ה ךא ,ביואה םה םיברעה .םיברעל יכרע־וד םחיו תודליה־תוזוחמ לע תוקפר
ת יכ״נתה הקיטנמורהו ך״נתה ץרא ,"תיתימא״ה לארשי־ץרא תא ורמישש הלא םג
.ךפיהלו—םיברעה תומדב ך״נתה ייח תא התארש ,תינויצה
ד וחייבו) ץראה ייברע יכ התיה התורפסבו הינשה היילעה ימיב תחוורה העדה"
. תופידרו תוריזג ימיב םתד רימהל וחרכוהש םידוהי םרקיעב םה (םהבש םיחלפה
ו רפסמ רקיעב ,הפוריא־חרזמב םדועב הז ןויער םיטלוק ויה הילעל םיננוכתמה
ר זע־רפסכ רבחתנש ,׳וננמז לש לארשי־ץרא׳ ,דניקלב לארשי ייו״ליבה לש יסורה
־ ליזמ םג הז ןויער לש תויראלופופה הקני המ־ןבומב .ץראה יניינעל ךמסומ ימשר
ת ודוסי וב ויהש ,וטיגהו הרייעה לש םייחה־חרואב הלכשהה לש יתרוסמה הלוז

ם יחלפה ייחב ורמשנ ובש יטוסכאה הז חרזמ ,חרזמל הבישהו תולגה תלילש לש
ם אצומ :קלופ .נ .בא) "אגהו ישפחה ןומדקה ירבעה יווהה ידירש לארשי יאצאצ
.(297־8 טע ,1967 רבמבונ ,״דלומ״ .ץראה ייברע לש
ת וררועתה ץחלב דאמ רהמ חנזנ םינומדקה םירבעה יאצאצכ םיברעה לש יומידה
י ומידה רתונ ךא .תוילשאמ ץראב םידוהי החכיפש ,תיברעה תימואלה העדותה
ם ירבעה ייחל למסכ—םיוודבה ייח ןכו ,יברעה םייחה־חרואו רפכה תיווה לש יטנמורה
.ותישארמ ץראב ירבעה רפסה־תיבב ךוניחב היה בר יומידה לש וקלחו ,םינומדקה
. רהזי לצא טלוב יוטיבל אב ץראה ףונמ קלחכ םיברעל יכרע־ודו בכרומ סחי ותוא
, ןמויק לא .ןהילא םואתפ ךשמנ ךלוכ .רמוחה־חותקב ,הלאה תובולעה תושוחה"
, רמוח־טיט תבורעת רשא ,הזה ריקה הנבמ רקחל תדרלו ךיראהל ,ןתואיצמ לא
ימתב ,םתומלגב ובכשוהש ,םיימלגה ןבאה־יפיקש תא תדכלמ ,ריווחמ רופא־םוח
ם ינבאו ,עלצ לא עלצ בוכישב אלא ,םיכבדנ אלבו תותיס אלב ,תילותבה םתומ
ת ורוקו ,הקיספמ גגה תביזעמש םוקמ דע .תוצרפב םימילשמ בורל טיטו תונטק
ט ושפ הנבמ ,יוצמה ןמ ןבתו רמוח ,הפשה־תנוכר הרותיתה ךותמ תוגרוח הרקתה
ה תא) .םיארפ .ינוע־ידלי .רבד לכב םהל היה ידש םישנא .לולכשמ■ שאונו ענכנו
? היהי המ .בושח הז ימל :תעכ הז לכ המ (? הזכ וליפא ? תיב םעפ תינב רבכ
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 ־ירוגמ .םולש :יפוסה ועמשמש תיב .חלפ לש ותיב .תיב הז :לבה ירחאו) ? דוע המ
. (249 ׳ע ,גלקצ ימי) ״(רכנב קוחר־קוחר ,הה .החפשמ .השא .האנק דע .םולש
 ,הירחא אובל דיתעש הז ןיבו המחלמה ינפלש םלועה ןיב לדבהה ,תורזה תשוחת
."העז׳ח־תבר׳ח" רופיסב רבכ טלוב יוטיבל םיאב
 תולאש .ונלש העזח־תברח .שארמ יתרעיש אל דציכ !אברדא ?המ יכו ,ןבומכ"

 ־תיב םיקנ ,היגברצ חתפנ :ךיא דועו ,טולקנו ןכשנ דדיהו !הטילק תויעבו ןוכיש
 ושרחי .םירבד ןומה לע וחכוותי .תוגלפמ הפ ויהי .תסנכ־תיב םג ילוא ,ךוניח
 ,רתיהש ,בל לע הלעי ימ !תירבעה העזח יחת .םישעמ ולידגיו ורצקיו וערזיו תודש
 ונפדה ,ונצצופ ,ונפרש ,ונירי ,ונאב .ונשרי םגו ונשריג רשא ,העזח־תברח וזיא םעפ
 ךותמ ,העזח־תבדח) "!הזה םוקמב םישוע ונחנא ,לזאזעל ,המ ...ונילגהו ונפחדו
.(108־9 ׳טע .״םירופיס העברא״
 לארשי־ץרא תא הרמיש ינוי־תמחלמ ירחא וניניעל התלגתנש "תינדרי״ה הדוהי

 יתשו ,ך״נתה־ץרא לש הארמה לע ונל היהש יטנמורה יומידה תא םגו תירוטדנמה
 רשא ,תינרדומה לארשיל תובורק ןהשמ רתוי וזל וז וניניעב תומוד ולא תופוקת
 איה ףא תילארשיצראה הבשומה .הינפ תא התניש םיזרוזמ יוניבו חותיפ תפוקת
 םירפוס לשו (תובוחר) רהזי .ם לש םתודלי איהו ,טדנמה תפוקתל הרקיעב תכייש
 .טעמ אל םיישקו ,םיבר םיעוגעג ןאכמו .ךר ליגב ואבוה וא ץראה ינבמ םקלחש םירחא
 ךייש הז לכ—יטנמורה ףונה ,םיסדרפה ילועשמ ,םיברעה תונכש ,הבשומה ,תודליה
 תוחכפתהה :הירחא .רבשמהו רבעמה תעש התיה המחלמה .ונניאו ףלחש רבעל
 לש הזיתניסב הנומאה ןמ ,יטסילאיצוסה־ינויצה ךוניחה לש םיכרעה לכמ הביאכמה
.םיברעה םע המחלמב תיפוס הררופתהש הנומא ,םימע־תווחאו תידוהי תוימואל
 םא השולש ,רודכב םינש :תויעוצקמב ,הלודג הפונתב ׳הברה ,רהמ ,הפי גרוה"
 רשא תא אונשל בוט אל .הזמ סונמ ןיאש אנוש ינא לבא .הזמ סונמ ןיא .לכות
 .םחלנו—םחליהל אנוש .םירגפ לע ךרד סלפמ תויהל אנוש הז םעו .ונממ סונמ ןיא
 ץוחמ וייחל הרירב ול ןיאש רודה ןמ ינא .לכה הה—ונלוכ ונלו ,יל הנומ ךכ
 תא אשונ .הככש אנושו אנוש .ןאכ ינא ךכו .תרחא םהל ואצמ אל .המחלמל
 תחמש ןיב .םוטמטל דחפ ןיב עלקנ .ץירעה השבוכ תא השובכ ריע תאשכ ברקה
 בטיה ,תאז םע ,עדויו .הב יתחמש לעו ,המע ימילשה לע ירמ ןיבו הריזב תורחת
 ףורגא־םדא קרו—ביבס םוסח לכהו ,רחא אצומ םוש אל ,ךפהתנש לככ יכ ,עדוי
. (1100 ׳ע ,גלקצ ימי) ״היוללה ,הי וללהי המהו ,םייח ושירוי םה ףנרק־שארו
 הטיבמ ילש יצרא אלה ?לאוש ינא ימ תא ?יד אל :םלוע לש ועשר" :האלהו

 גורה ,רקי ןב ,הפי גורה :יב םיפוצ יבג־לע םלוכ ,ילש ישנא ,ילש ירבח ,ילא
 ,ןומה וגל לוטק ,ךתוא ונכניחש ,ךל ונתנש בוטה אולמ ונל גורה ,ךעורז אולמ
.(1101 ׳ע ,םש) ״לוטקא לוטק .לוטקאו—...טקשו הפי םלוע ,ףוס־ףוס ,ונל היהיש
 תפחוסה תלופמ הכשמהו ,םיברעה םע תומיעב איה םיכרעה תוררופתה לש התליחת
 לב ז יתרבח ןוזחו המשגה ייח ,תינויצו תידוהי תוברת יסכנ לש םלש םלוע המע
־למה םה םידיחיה םייניצרה םירבדה .הקסטורגה אוה "גלקצ ימי״ב םהמ׳ ראשנה
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, דתיה רורחשה תמחלמ תורפס לש הייארה־תיווז .םייחהו םולשה ,תוומה ,המח
ו הוניכש בצמ ,רוצמ תשוחת התוא ,ןמזה םרוג ןובשחב ןיידע אבוה אל ילואו ,"הירט"
, הארנכ ,התיה 48־תמחלמ רחאל .הנש םירשעל בורק ונייח םהב ,"ןיוזמ וטיג"
ו מצעל ראית אל שיאו ,המחלמ דוע היהת אלו בורק םולשה יכ תיללכ השוחת
שעמ תוחפ ךותב תולודג תומחלמ יתש דוע להנל השדחה לארשי־תגידמ ךרצותש
. רוזיאב ונתבישיל תודגנתההו האנשה תמוח הז־אוהכ־ףא רבשיתש ילב ,הנש םיר
ת שוחת לש התישאר איהו ,"ביבסמ! םוסח לכה" לש השוחתה היוצמ• רהזי לצא רבכ
 ידיב םבור ,יניס־תמחלמ רחא ובתכנש םירפסה ןמ רכינ קלח תנייפאמה רוצמה
; תילארשיה תרגסמב רבכ ורבע תועירכמה םלודיג תונש רשא ״הנידמה ידלי״ רוד
ד חפה .ץרפנ רוצמה .רמגנ ברקה .החוור לש ןמיסב "גלקצ ימי" תא םייסמ רהזי ךא
.תועבגהו הדשה ןמ תמייאמה תוהמה הלטינ .רסוה
. םירחא םדוסימ םישענ הלאה םירכומה תועבגהו הדשהו םואתפ .ןכ .ןכ .ןכ .ונרמג"
ר בדב םינייעמשכו .םהמ תלטינ :ךפיהל ילוא .םהב תנתינ תרחא תוהמ .רחא רוא
ן יאב םיעורש .דחפ ןיאב םידמוע .םהב דחפ דוע ןיא לבא ...המ ,וה ,םואתפ םיאור
, תודשה .ונלש העבגה------------.ןכ .דחפ תחת םיערוכ אלו ,םימייקו םילודג .דחפ

.(ןורחא דומע ,םש) ׳דונרמג םאה .ץראה ,םיבחרמה

־ לע בתכנ הבורש—יניס־תמחלמ רחאל הדיעצה תורפסה ןמ רכינ קלח ? ונרמג םאה
 התיה רהזי לש ותלאש־ותלאשמ יכ חיכומ—רהזימ "רוד״ב םיריעצ םירפוס ידי
, ילידיא דממ הזיא ףונה לביק הב ,המחלמה רחאל ,הרצקה חתימה תייפרה .תזפחנ

ר וצמ לש תרבטצמ השוחתל םינשה ךשמב המוקמ התניפ ,םייאמ־יתלבו חותפ
, המחלמ תעב קר אל םייק הז דממו .ינומידו לפא ,םייאמ דממ שבל ףונה ,תוריגסו

ו השמ ,ףונה לש ותושממ,ו ותיווהמ דרפנ־יתלב קלח ךפוה אלא ,"גלקצ ימיב״כ

.לובגה .ערו יחצנ
ח יש" ץבוקב זוע םומע רסומ ולש ורודל רהזי לש ורוד ןיב לדבהה לע תודע
, זר ןמחנ לא םינפומ זוע סומע לש וירבד .עבגב המייקתנש החישב ,"םימחול
.רהזיל וליגב הארנכ בורקה
ם ילשורי תא בהוא ינא ,דלי יתייהשכ הקיתעה ריעב יתייה ...םילשוריב יתדלונ"
־ וקל רבעמ היהש המ—םלועב ילע בוהא יכה םוקמה הז תוניחב המכמ ...דאמ
ת אז .ילש תודליה־ימי יל וארנש ומכ יל התארנ הקיתעה ריעה ...םילשוריב לובגה
, תונורכזב םימייק םה .ילש םייחב רתוי םתוא הארא אלש םיקוחר תוזוחמ ,תרמוא
נעמו .תופקשמב קוחרמ הז תא תוארל היה רשפא .תואיצמב אל לבא—תומולחב
קיו הטסוגוא :תומוקמ לא ןמזה לכ התיה ילש תוסחיתההו ילש השגרההש ןיי
ו מכ םירזומו םימסוק תומש יליבשב ויה ולא .םיתיזה־רה ...םיפוצה־רה ...הירוט
. םש ינא םואתפ .םהב תעגל רשפא־יא לבא םתוארל רשפא—רטיפויו סרמו סונו
לשו םואבלדנמ־רעש לש ןושארה רבעמב ,הנושארה הכמבש דיגהל חרכומ ינאו
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ופשה םידממה לכ ,תרמוא תאז .תוטטומתה לש היווח שממ התיה וז—תומוחה
י נאש תורמל ...ימלשורי דאמ אוה ילש םלועהו—וכותב יתייהש םלועה לש םיי
ד וסיה־תיווחו .ימלשורי דאמ אוה ילש םלועה ...הדלוחב ילש םייחה־יצח תא יח
ה קומעה הבכישה ,דחפה םגו רצה ןורדסמהו םידדצ השולשמ רוצמ לש תאזה
י כ ,םילשורי םעו םילשורימ יל אב הז ,רוגסו רוצנ םדא לש דחפה לש רתויב
תה וב יתייהש םלועה םואתפ .תוזגפהב םש יתייהו דלי רותב רוצמב םש יתייה

ם ידדצ השולשב אל הרוצנ ריעב דליכ דימת יתייה ילש םיטויסב יכ 2 המל .טטומ
׳ לקעפ׳ה לכמו יתדמלש המ לכמ אב םג הז .סבומו חצונמו—העבראב אלא

, סבומ התאו—המינפ אב ביואו הרוצנ ריעה ,תרמוא תאז .יתא יתבחסש ידוהיה
ם ואתפ .תאזכ התיה ילש תומולחה לש םילשוריו .חצונמ התאו תוריישב התאו
. יב םילכתסמ םישנאו יזוע םע ינאו ,שבוכה ינאו חצנמה ינאו ,םידממה לכ וסרהנ
 היה אל ללכב הז ...םישנא הקיתעה םילשוריב שיש ,השיערמ תילגת יל התלגתנ

ה זיאו םידחפו תויורז לש םוקמ היה הז .םישנא לש םוקמ היה אל הז .ילצא םייק
ה לאה םישנאה .םישנא שיש יל הלגנ םואתפו ...םהילע הטילש יל ןיאש תוחוכ ןימ
, םילקא ותוא הז ,םינבא ןתוא ולא—תיזיפ םירז אל .םירז תומוקמהו .דאמ יל םירז

, ילש רודה ןיבו ךלש רודה ןיב .ימצעל יתראית אלש םירבד ויה לבא .םיימש םתוא
ם ע םתייח םתא .הלילו םוי ןיב לדבה תאז־לכב שי—םינש הברה אל הזש תורמל
— הרע־ידאוובו תרצנבש הלאמ ץוח ,םיברעה יליבשב .םיברע םע םתרביד ,םיברע

ה ניחבמו .ינממ םידחופ םהו םנשי םהש יתיאר םואתפו .םהמ דחופ ינא .טויס הז
.(140־1 ׳ע ,םימחול חיש) ״הזה בצמל ךורע יתייה אל ייחב םעפ ףא תישפנ

ם ה םיברעה רהזי לצאש אוה זוע סומע לש ותודליל רהזי לש ותודלי ןיב לדבהה
ל ש תורשפאב תיביאנה הנומאה סרהו טויס איה המחלמה וליאו ,םינכש ,םדא־ינב
- תמחלמב ןוחצנה וליאו טויס םה םיברעה זוע םומע לצא רשא דועב—םויק־וד
סההו טויסה תומוח עתפל וצרפנ וידי־לעש ינפמ "תוטטומתה לש היווח" אוה ינוי
ו באכ .םינכשכ ,םדא־ינבכ בוש םיברעה ולגתנ יטויסהו ינומידה דממל דעבמו ,רג

. תוילשאמ תוחכפתה לשו הנומא ןדבא לש באכ ,ירסומ באכ ,המודמכ ,אוה רהזי לש
ו ניסחי חכונ ירסומ רבשמ ןיאו ,הנומא ןדבא ןיא ,תוחכפתה ןיא זוע סומע לצא
ט ויסו ,טויסכ ,ימויקה דממב ולצא םיספתנ םיברעה שארמש םושמ ,םיברעה םע
— זוע סומע לצא ,היעב םה םיברעה רהזי לצא .םייחה םצע אוהו תודליה אוה הז

, חכפתהל הממ ןיא תע םומעל וליאו ,חכפתמ רהזי .יחצנכ ספתנה בצמ .בצמ
ב ר םוקמ ול הריתוה אל הנידמה תונש םירשעל בורק לש תואיצמהש םושמ
, תואיצמל וכוניח ןיב ערק ןיא זוע םומע לצא .םימע־תוחא לש תווקתב עשעתשהל
וטוא ךוניח יכרעל תויביאנבו תוניצרב וסחיתה אל בוש ורוד־ינבו אוהש םושמ
ך כיפל .םמלוע תשוחת תא העבקו םתכניח המצע תואיצמהש רמול ןתינ אלא ,םייפ
ל ש ומלוע וליאו ,ישפנו יגולואידיא ,ירסומ רבשמ לש ןמיסב רהזי לש ומלוע דמוע
 .טויסה אלא ,ותוא הקיסעמ תירסומה היעבה אל .תימויק הקוצמ אטבמ זוע םומע
.דחפה רסוה הירחאל וליאו ,המחלמה תעשב טויס לש דממ ףונל היה רהזי לצא
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, הטטומ ינוי־תמחלמ קרו ,ףונה ןמ דרפב־יתלב קלח םה טויסהו דחפה זוע םומע לצא
.וזה ריצמה תשוחת תא ,הלק העשל
ס ומע ראתמ ,ןושארה וירופיס ץבוק יורק ומש לע רשא ,"ןתה תוצרא" ורופיסב
.הלילעה םוקמ ,ץוביקה לש ילארשיה ףונה תא זוע
. תועדונו תועונכו תוכירפ ןה ןיא התע .הלילה־תועשב ונב תודגוב וניתומדא"
ן ה רוכעו ישירח םויאכ .אנושה תוכלממ לא תושובכה וניתוקלח תוחפסנ התע
ה יווהב תורמוס ןה וניניע דגנל .םירז ,םימומע תוחיר לש םילג ונב תוחלשמ
ל ש וכרד" :הלילה לעו .(16 ׳ע ,ןתה תוצרא) ״תעשורמו תניוע ,הלפא תישוג
" יסרא טטר ,ינשחורו ןנוצ טטר םהל תוושלי םיממודה הארמ תא תוועל לוגסה
.(14 ׳ע ,םש)
:ןופטישה תייזה ,רופיס ותואבו
, םיפופצ םיצורע תורשע .םירהה תונורדמב רשא ,םיצורעה הארמ עיפומ הליחת"
.ותלוזל שיא םיגעולכ הז תא הז םירתבמ
ת וצבצבמה תונטנטק תורוחש תודוקנכ ,םישנאה ינומה םיארנ ןיע־ףרה רובעכ
י נומה .תודוקנה תולדג המוצע תוריהמב .םירתסנה םיקיקנה ןמו םירוחה ןמ תוחיגמו

ם ינבא־לפמכ םילגלגתמ ,םיצורעה דרומב ןורכישב םישלוג םירוחשו םימונצ םישנא
ם ישאר ףלאל םה םילצפתמ ןאכ .הלפשה ירושימ לא םילודג תודשאב םימרוזו
ן ומה .םתרוצב ןיחבהל ןתינש דע ךכ־לכ םיבורק םה רבכ .הברעמ שעגב םירהודו

ב ערה .הארונ הנחצ הלעמ ,םיניכו םישפשפ ץרוש ,ימרג ,טטרוממ ,ההכ ,שפועמ
ם ינשודמה םיקמעה תא ףיצמ םפטש .ןועגישב תוקלוד םהיניע .םרתסלק תא עיווזמ
ם ניאו םישוטנה םהירפכ תוברוח ינפ־לע םיפלוח םה .םיפצוש םיחוליקב םיעבשהו
ם ירקוע .םכרדב דמועה לכ תא םידימשמ םה המי םתצורמב .עגרל ףא םירצענ
, םישחור ,םיצרוש ,םינתסובה תאו תודשה תא םיבירחמ ,תורדג םיחצפמ ,תואסנולכ
.םלצ־יתוועמ םיפוקב םילושכמה לע םיספטמ ,םילחוז
־ תאנשב תודקוי םהיניע .ןבואמו רוצנ ,םהב ףקומ התא ,תממהמ׳ תוריהמב ,םואתפ"
. םהידיב םיקיהבמ םימוקעה םיניכסהו ,תודבכב םיפשנתמו םירועפ םהיתויפ .םלוע
, תובוקרה ,תוניחצמה םהיניש .ןורחמ תוקונח ,תועוטק תורבהב ךתוא םיללקמ םה
ת ונתחדקב ךרשבב תוטטחמ תומהוזמה םהידי .ימהב םויאב ךלומ לא תופשחנ
.(22 ׳ע ,ם ש) ״היזהה תא הבכמו גתמה תא טיסמ התא ןורחאה ךתויח־קיזב .תמעוז
ה שא איהש ,הלואג ,ץוביק־תב לש המלוע תא ראתמ "עפצו םידוונ" רופיסה
ר אותמה ,דוונה ,יוודב העורב תשגופ איה הרפכל ץוחמ לויטב .המולבו תלכסותמ׳

ת אז םעו ,בולע ,רעוכמ אוה .ותוהמב המהבל בורק ,יתייח ,יביטימירפ רוציכ
ך א ,וילא תיחדנ־תכשמנ המצע איהו ,התוא סונאיש המדנ .הרצי תא הב ררועמ
" ללכ הב עגנ אל דוונה יכ םא ,הליחב אלמתנ הרענה לש הפוג״ו ,הרק אל םואמ
ל ע ,םיחישה ןיב ברע תעל תבכוש ,ץוביקב הרדח לא תרזוח איה .(36 ׳ע ,ם ש)
ך ותמ" .ינימ טקא לש רואיתכ אוה השכהה רואית ;התוא שיכמ עפצו ,אשדה
־רמס .היתועורז לע עגיה השאר הניעשמו תפנטצמ ,הדצ לע תכפהתמ איה ןויפר
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ף וגב לחלחמה קוחמה לגל הניזאמ איה התע .הרוע תא הטיטרמ■ גנוע לש תרומ
. (40 ׳ע ,ם ש ) ״קותמה לגל הלואג תינענ הרומג תורסמתהב .םדה־ץורימ תא רכשמו

ה לואג לש התייחד־התונעיה .םייחה לש ירציהו לפאה דצה תא שמשמ יברעה
, םייתרבחה םייחה תרגסמ לומו הנויגה לומ הירצי תודרמתה תא םיאטבמ ויפלכ
, םירציה דצ ,לפאה דצה .יברעה תכאלמ תא םילשמ עפצה .םייתוברתה ,םיילארשיה
ם שכ ,התמשנ לש לפאה דצב םייק יברעה .תוומהו ןועגישה לש ודצ םג אוה
י ברעה .תוומה—תוררופתהה תוודחו ,תילנויצאריאה ,תימהבה הקושתה םש תמייקש
ם ידוונ תשילפ .(27 ׳ע ,ם ש) ״הלחמה האב רבדמה ןמ״ .הלחמהו רבדמה םג אוה
ת כמו תוקלח תתחשה ,םייפלטהו־הפה־תלחמ תא המע האיבה ץוביקה תוביבסל
י דיל עיגמ יברעה םויאה תועצמאב .דשאה לש לפאה הדצ רואית) .תונטק תובינג
.("ילש לאכימ" ,זוע סומע לש ןורחאה ןמורב םג יוטיב
ה לועו תרזוח ,ןורטלב םינקתשה־רזנמ לע ,"םינקתשה רזנמ" רופיסה לש ומויסב
ר בעמ .םינתה תולוק ואגו ולע םואתפב" .זוע סומע לש תדחוימה ףונה־תסיפת
וסמה הירושימ ינפ־לע וטשפתנו םילולתה תוידאווב ולחליח ,תולוקה ואב לובגל
ה מצע לישפהל הלחהו הב םיסוחב הכישחה הדגב הרהמ־דע .הרוצנ ץרא לש םירג
, ם ש) "אנושה תוצרא ,םיישרטה םייחרזמה םירהה תוגספ לעמ תלברוסמ תויטאב
.(91 ׳ע
, םינדריה ןוטלש תחת הנותנ התויהב ,הדוהי־ץרא תא תוארל לגוסמ וניא זוע סומע
י שונאה ביואה לש םויאה ןמ דרפנ־יתלב קלח אוה ףונה ."אנושה תוצרא״כ אלא
ורה לש תומכסומה לכ לע תורבגתמ ולא תושוחתו .וילא ןנתסמ וא וב בשויה
ן מז לכ ונל םירז ך״נתה־ץרא לש היפונ .ינויצה ךוניחה לשו תיכ״נתה הקיטנמ
ו ז ןיא .תירסומ היעב וז ןיא .ונייח לע םימייאמו האנש ונל םישחור םהיבשותש
, םויק לש בצמ הז ."םהלש" תוכזו קדצ לומ "ונלש" תוכזו "ונלש" קדצ לש היעב
."הרוצנ ץרא״ב םייח לש ,תודלי לש
, ארפ־תויח ובו ונתוא ףיקמה לגנו׳ג בלב תוברת תסיפכ ונמויק תא שח זוע םומע
ה לאש לע הבושתב .הלילהו ןתה תוצרא ולא ,ינלטק םילקאו רזכא ףונ ,םיברע
ת עה־בתכב םעפ הנע ,ונממ םירגובמו םינקז םישנא רוד לע בתוכ אוה המ ינפמ
ה ללכהב םידסימה רוד ונלצא ותוא םיארוקש ,רוד ותואב אצומ ינא" :"תומדש"
ל א רבדמה יתוא קתרמש ,ישונא ערק םג םימעפלו תישונא תובכרומ ,דאמ הבחר
, "תומדש") "ףוקיעה ךרד לע יודיוול ,ףיקע יודיוול ןוצרה תא יב ררועמו ,יבל
ם יאשונש השגרהה ,ץראה ףונל תורזה תשוחת אוה ערקה .(ז״כשת ףרוח ,24 ןוילג
ה שוריב ריבעה התואש השגרהה ,הממשו היצ ץראל ועלקנש "תוברת־ינב" םמע
.ץראה־יגב ,"םירבצ״ה רודל "םידסימה רוד"
ת לכתה־יניכס םע םלוע־דע םילשי אל ךר ןרוא רשא ןופצה־תוצראב דלונש ימ"
ת א םיריגסמ אלא םניא שפנה־תוקבד לש םיריש וליפא .הזה ריוואב םיצצונתמה
. (138־9 ׳ע ,רחא םוקמ) ״ארונה רואה םע סייפתהל רשה לש תכשוממה ותגרע
ומצעל שוכרל בייח םידסימה רוד היה םנמא םא יכ ומותל חינה ינויצה ךוניחה
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ו ז היהת ,ץראה־ינב רוד ,ינשה רודב ירה ,הב תוצרל ,ץראה ףונל הבהאה תא
ף ונ תינבת אוה םדאה״ש םושמ ,םאה בלח םע ,תודליה םע האבה תיעבט הבהא
ת רבוע ,םויא שוחרל ףיסומ תדלומה ףונש םושמ ,ךכ םושמ הקווד הנהו ."ותדלומ
מה ףונה תינבת טלחהב אוה ,ץראה־ןב ,ריעצה םדאהו ,השוריב תורזה תשוחת
־ ץראל םג ,םוקמ לכל ותורז תא ךפה רנרב .ותדלומ ,הרוצנה ץראה לש דסבוס
א שונל ,(תישונא הלואג לע םילודגה ויתומולחל םיאתה אל בולעה הבצמש) לארשי

. ונתורפס לש ךוותה־ידומעמ דחא השענו ץראב הרעתה ךכ םושמו ,ותביתכ לש
ץ רא תיתד תוקבדב ובהא ,הינשה הילעה ישנאמו ,"םידסימה רוד" ינבמ םירחא
א יהש ץראב יח זוע סומע .םימויא םייח־יאנתו תולחמ ינקו תוצבו רבדמ התיהש
ה נש םיעשת ינפל המצע ץרא התוא בוהאל רשאמ התע הבהאל לקנו ,חרופ ןגכ
, הלובג לעש רבדמה ןמ ררחתשהל לוכי זוע םומע ןיא תאז־לכבו—בולעה הבצמב
ר ואה םע סייפתהל לוכי וניא אוה םג ךכ םושמו ,יברעה ןופטישה לש טויסה ןמ
ת לופמה ימרוג ןיב םה ףא רוצמה תשוחתו יברעה םויאה לש םמויק תדבוע .ארונה
ם יריעצ םה רהזי לש וירוביג בור רשא דועבש ןיינעמו .םייביאנ םיינויצ םיכרע לש
 וירוביג בור ,48־תנש לש המוארטל רבעמ םיחתפתמ םניאו תימלוע םירגבתמ םניאש
ה נקז םתמשנ םהבש םיריעצה םגו ,םינקזו םירגובמ םישנא םה זוע םומע לש
.שואיי ידכ דע םיתעל ,תחכופמו הפייעו
. ונרפכ תא הפיקמ תעבט" .תילארשיה היווהה ללכל למס אוה "רחא םוקמ״ב ץוביקה
ה חולד המיזמ .תותואה םרז תא חנעפל ךל ןתינ וליא .תורדגל ץוחמ שעגתמ רבד
. היניש תחבאב בוטה רדסה תא עורפלו המינפ בנגתהל תשקבמו רדגה תא הפיקמ
ך ותב .הדיגבל םינושאר םה םיממודה .הנחמה תוצקב הלפשה הדיגבה תשחול רבכו
ט יבמ התא .תורחא תורוצ םיטוע .םתרוצ תא טאלב םה םיפילחמ תמשנתמה הלפאה
.הכר תוילולגע וזיאב ופלחתנ םהיתויווז ,םירז םהינפ הנהו םיממודב
פומ םיצורע .םנשי םירהה .קמעה לע הקיעמ םתוחכונ לבא ,םיארנ םניא םירהה"
. םירהה םורמב הרעשב םייולת םיכשח עלס־ישוג .ןאכל םירעתסמו םישלוג םירק
ף פוט ,ינלבסו קפואמ םוהמיה ,המומע השיחר ןיעכ .דושח םיסכרה לא םרוביח

ם ה תימומקע םיקוצמ תחונתב .םנשי םה הרומג הממדב .םנשי םירהה .םשמ־רבעמ
" שדקנו ןבאתנ וטהל םצעבו טהול המיז־השעמ םינתיאה ןיב ללוחתנ ומכ ,םנשי

.(195 ׳ע ,םש)
, ןלוגה תמרב ,לעמ םירהבו ,ןדריה־קמעב ןכוש ןמורב רפוסמ וילע םר־תדוצמ ץוביקה

:ביואה בשוי
ם היתודמעל ץוח .רהה תודרומב ביואה ילייח לש םתריש לוק הלילב םומע םומע"

־ רבעמ תבביתמ ,תכשמתמו המותס םתרמז .תונטק תורודמ םילעמ םה תורוצבה
.(374 ׳ע ,םש) ״וניתונולחב הלועו םשמ
ו מילקאמו ,הלילהו־ןתה־תוצראמ ,רהה ןמ ,רוזיאה ןמ דרפנ־יתלב קלח םה םיברעה
ת שובי ונילא השלג יחרזמה סכרה ןמ .ברשה אב עובשה ףוסב" .רוזיאה לש
.םינטקה וניתוגג לעמ ךפוהמב ערתשהל רבדמה הלע ומכ וריפאה םימשה .הנודיז
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ר שבב ללעתמ ׳ינרודק ןוממיש ומע איבהו ונתויח תא ברשה ףסיש תוער םיינרפיצב

.(152 ׳ע ,ם ש) ״החולד תומיטא חורה לע ףכואו רסוימה
ת אנש םע דחי ברשה תא גזממה ,"האנש" ןיינעמה קרפה אב ןכמ־רחאל םיפד המכ
 ךדי חלוש התא .הנינח אלב ונב ץוערל ברשה ףיסוה םימי השש" .ונילא םיברעה
ם ינענ םיממודהו ,תוגרדמ לש הקעמב ,הרטממ לש רוניצב ,לתוכב ,לספסב תעגל
ך ותמו ,יטויפ סופד ךות לא ברשה בקע תא קצי שירח ןבואר .תנבולמ האנשב ךל
.טעמ ול לקוה—םשפנ־תוואכ הנומא־ינטק וקפקפי—ךכ
ר זכא ברש / ,בצו שחנ ישקשקכ בוהצ ברש / ,ברקע־תונכשמ לע ברש / .ברש״
/  ,וירה לע תרפוע קצוי ברש / ,וירבדמ לע תירפג ליבהמ ברש / ,וינודרח קמחכ
ף עז / ,ברע־ןומישי קמועמ! הלוע ברש ן ,וירבעמ תולוח־ידנ ינשו ץבור ברש
.בצנ ן ברו דבכ / ,ויטהל רקוז / ,ברצנו
ם ירוי ,הלילבו םויב ,תובר םימעפ .ביואה לש ויתויורגתה םג ורבגתה הלא םימיב"
א לש םה םירמשנ .תוינלטק ןניא םהיתוירי ,םנמא .וניתוקלח רבע לא ביואה ילייח
ו נחנא ןיידע :רמול םה םישקבמ לשמ ,תינפלוצ הדרטהב םהל יד .האסה תא שידגהל

.(161־2 ׳טע ,ם ש) ״םכתער תא םישקבמ ונחנא ןיידעו ןאכ
ם יממודהו ,הדיגבל םינושאר םה םיממודה ,הלילה תועשב ונב תודגוב וניתומדא
ו השמ ,לפאו ינומיד והשמ ,טויס לש תושממ! לבקמ ףונה .תנבולמ האנשב ךל םינענ
.לרוג ןימכ ,יחצנ
ת יטנדוטס ,הנח לש הרופיס תא זוע םומע רפסמ ,"ילש לאכימ" ,ןורחאה ןמורב
, םיינוגדח םהייח .םהל דלונ דלי .לאכימ ,שיאל תאשינו תבהאתמה ,תימלשורי

ת אצוי איה טאל־טאלו ,דחוימב בוט רבד םוש ,דחוימב ער רבד םוש םהב ןיא
ה ירוהריה םיאטבמ ,טויסה דממ ,חתפתמה ןועגישה ,הבש לפאה דצה תא .התעדמ
ם יחמוצ םה התע .םמע הקחיש התודליב .לילחו זיזע ,םייברע םימואת ינש רבדב
ך ילהת .תוומו ןברוח ,םרה םיאשונה םיננתסמ תויהל םיכפוה ,היתויזהב םימצעתמו

ה תמלשה םג אוהש ,ופוסב אישל עיגמו רפסה לכ ךשמ ךשמנ היתויזהב םתומצעתה

.טקשה הפוריט םע
ך שוחב הנססומתת היתויווז .םילודג םידומע לע תנעשנ דומעת ןוטיבה־תכירב"
 .הבהאבכ .דוקירבכ תומאות .הנחתמית תומורג םיידי עברא .םיללצה לא תולגעתמכ
. תצמ .ץפנ .םוערמ .היהשה־ןונגנמ .ליתפ .תחא היח ףוגמ ןתעברא תוחמוצ ומכ
ע יקרה־וקל רבעמ תודרומבו .הפיפט .םיחותפ םיקחרמ לא ,ןורדמה לא םיפוג תייהנ

. םרבעב חפקזנו תסמרנ היחמצה .הגרע אלמ ףוטיל איהש תישירח הציר היהת
ה ילוחה ףוקיע .ידאווה תואובמ .םישרטה .דאמ םיטקש םימב הלק תיגוד תסלפמ ךכ
רעה תודמציהה .לתופמה לועשמה .םינתסובה .םידעור םירוחש םישורב .תברואה
. םיווגחב תושטוב תועבצא .ףואשל םיבחרתמה םייריחנה .קוצמה ןפוד לא תימומ
ת חבא םערת ,עתפל אלו עתפל ,זאו .חורהו לטה בחט .םיאבחנ םירצרצ יפוסיכ
ו לגלגתי םיכומנ םידה יערק .יברעמה קפואב חילבי רוא־דוציר .המומע תוצצופתה

.רהה תורקנב
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ב ורחה לצ .ףוטח תועבצא־בוליש .טיטרמו ףחוסו זע .תחוש קוחצ לש תוצרפתהו"
דרת .הןדח־תחווצ .תונושאר םילמ .תחיופמ הרונמ .התקבה .סכרה הלעמב דדובה
וטא םירה ישוג .בכוכ .םידבכ םיללט םיקמעה לכ ינפ־לע .לוגס הלילה עבצ .המ
.(197־8 ׳טע ,ילש לאכימ) "םימ
י חוכב שי ןיידע" :וב תחתופ איה ךכו ,הנח לש היחויזהב שחרתמ! הזה הזחמה
. םימואת םיחא ינש ישפחל חלשל .לזרבה־תותלד תא בסהל .לודג לוענמ ריסהל
.(196 ׳ע ,ם ש) ״.םתוא הסשא ינא .הלילה בחרמ ינפ־לע ימשב טושפל וקילחי
. גולואיג ךכ־רחא .היגולואיגל טנדוטס .םייסופיט םיילארשי םיווקב ראותמ לאכימ
א וה ,תצק השבי ,תעבורמ ,הרשי הלוכ ותיווה .יניס־תמחלמב ,םיאולימב תרשמ
ל מסכ רבגה .קיתע אוה םותימה .רומוה לוטנו קרב רסח ,בוט ,גאוד ,דאמ ינויגה
ל פאהו ילנויצאריאה דצה תא האטבמכ השאה .תילכש ,תעבורמ תינויגה היווהל
ו נב תודגובה וניתומדא לשו הרוצנ ץרא לש דחוימה ילארשיה רשקהב .םויקה לש
. םיברעה םימואתה לש טויסב ,םייחה לש לפאה דצה ,ףוריטה אטבתמ הלילה תועשב
ה לש םימולבהו םילפאה הירצי תא איה הסשמ היתויזהב םתוא הסשמ הנח רשאכ
ל אכימ הלעב רשא ,עגשמו ינוגדח ,ינויגה ,עבורמ םויק ותוא סורהל ידכ ,המצע
ה ביסה םניא םימואתה .ולש יתצלפתה דצב תודוהל לגוסמ וניאו הצור וניא
. תועט עונמל ידכ בטיה ושיגדהל שי הז ןינע .הנח לש התקוצמל יוטיבה אלא
, םיברעה תוחכונ אלב םג םימייק םייחה לש לפאה דצהו ףוריטה ,ןימה ,תוומה
ת וביסה ןמ! ונתוא ולאגי אל האנשה־תומוח תרסהו תולובג תחיתפ וא םולש םושו

ם ידמוע הקוצמה לש הייוטיב ךא .תישונאה הקוצמל וללה תוקומעהו תוימינפה
ם ייחה לש לפא קלח ותואל ,"לצ״ה דצל ,טויסל יברעה לש ותוכפהיה ןמיסב

.ונתמשנב םייקה לפואה תאו ונידחפ תא םיכילשמ ונא וילעש

ז וע םומע לצא רשא דועב תירסומ היעב רדגב םה םיברעה רהזי לצא ,רומאב
־ למ רחאל הריעצה תורפסה ןמ רכינ קלחב .טויס לש ימויק דמימ םילבקמ םה
ת ינומיד תושי םיכפוה ףונהו לובגה ,םיברעה וב ,טויס לש הז דממ םייק יניס־תמיח
ש אר" ,יחימע הדוהי לש ורישב יוטיבל אב ףונה לש יתייחה דממה .תמייאמו

:״ריע

ת ויהל אוה בוצע
, םילשורי ריעה שאר

. אוה ארונ
י תאזכ ריע שאר םדא היהי ךיא
? הב השעי המ
.הנביו הנביו הנבי
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ב יבסמ םירהה ינבא וברקי הלילבו
, םיתבה לא
ם יבלכה לע לליל םיאבה םיבאז ומכ
.םדאה ינב ידבעל ושענש

(185 ׳ע ,48—1962 םיריש)

־ יתתוסמ םיעבורמה םהיתב לע ,תוברתה־ץרא יבשות לש השוחתה ןאכ תרזוח
ורי לש התוהמ .םדימשהלו םהילע תולעל םייאמה רבדמ לומ םיבצינה ,םינבאה
ן ה תותתוסמה םינבאה .תונבלו תונבלו תונבל איה ,תילארשיה ,תינרדומה םילש
ת ויארפה םירהה ינבא תומייאמ! הלילב ."םדאה־יגב ידבע" ושענש םיתיובמ םיבלככ
ת וררועתמה תושוחתה .ףלואמה ,יופשהו עבורמה םויקה לע ,םיבאזכ ןהש ,ביבסמ
ם נמא) זוע םומע לש ערה־ישחור ויפונ תא תוריכזמ יחימע לש וריש ארקמל
ר ישהש תעדל ךירצו ,שרופמב תרכזומ תיברעה תוחכונה ןיא יחימע לש רישב
ו יתותימ יתשמ תחא .טעמכ הרוצנ ריעה התיה רשאכ םילשורי לע ,רפיסו בתכנ

, םילשוריב תשחרתמ ,"ןאכמ■ אל וישכעמ אל" ,יחימע לש ןמורה רוביג ,לאוי לש
. ינדרי חטש בלב תילארשי תעלבומ תקזחב אוה דועב ,םיפוצה־רהב קויד־רתיבו

ל ש ופוס .רפסב םירחא תומוקמב יוטיב ידיל האב העוסשה םילשורי לש התריווא
ו תקוצמל הביס שמשמ וניא לובגה .רהב גרהנו םישקומ־הדש לע הלוע אוהש לאוי
.ץראב לאוי לש ותומל הליעה תא ותועצמאב רותפל ןוכנל אצומ יחימע ךא ,לאוי לש

ס

ר ימש השמ השוע ,תונידמ יתש ןיב רתובמה ימלשוריה ףונבו ,לובגב המוד שומיש
ר בעל ,לובגה רבעל קומא־תצירב םנ ,רפסה רוביג ,ןלרוא יפר ."לובגה" ורפסב
. ותומ לע רמהמ אוה ןכתשמ אוה הב הברוחבו ,םילשורי יתש ןיבש רקפההדוטש
ה תיהו—םילארשיה והוליצי .םתועצמאב תעדל ומצע דביא ירה—םיברעה והוגרהי

. םיברעב אלו לובגב אל ,ומצעב וב התביס ןלרוא יפר לש ותסונמ .ללשל ושפנ ול
ל ועב תאש ףיסוהלמ רטפתמו ,ותביבס םע ,ומצע םע "רדתסהל" לוכי וניא אוה
ם יכפוה דחוימה ילארשיה רשקהבו .ףוריטה לא חרוב אוה .ימוימויהו יופשה ומויק
ת ימויקה הקוצמהש תילילש הביבסו ילכ ןימל דימתמה יברעה םויאהו רוגסה לובגה
.םתועצמאב תעבומו םהילא תקצונ
, ההז םתביתכ ןמז) ולב לוס לש "גוצרה״ל "לובגה" ןיב המודה לע דומעל ןיינעמ
ך ותב ומויק לש יופשה דממה ןמ חרוב יזכרמה רוביגה םינמורה ינשב .(הארנכ
ש חרתמה ןמ קלח ריבסהל ידכ םיבתכמב שומישב ירקמ ןוימד םג שי) .ותביבס
ח ונ וניא םנמאש ,ירפכה ותיבל טלמנ גוצרה .רקפהה־חטשל חרוב ןלרוא .(ושפנב
ם ימרוז םימ אלב ,דבלב םירומיש לע תויחל וילע ,םיקקמו םירבכע חבטמב) רתויב
ו ל רשאמ רתוי וטלקמ־םוקמב גוצרה לש וייח םיחוטב קפס אלל ךא ,(למשח אלבו
םדאה תחירב :םש םג הפ םג איה תחא אצומה־תדוקנ .ימלשוריה לובגה לע אצמנ
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ן ויבצ החירבהש אלא ,ותביבסו ומצע םע "רדתסהל" לוכי וניאו הקוצמב אצמנה
ו קמע תניחבמ ,ןבומכ ,"לובגה" לע הלוע ולב לש ורפסש ףא ,ךכו .םוקמ לכב הל רחא
, רתוי ינוציק חסונ רימש לצא יוצמ החירבה לש התוירזכא תניחבמ הנה ,ותוניצרו
ם א .הקירמא חסונ "סקול־הד שואיי״ל תורשפא ןיא לארשיבש רמול הצר וליאכ
ם ינד ונא ןיא .תרחא הלאש וז ,תימיספ הכ השוחת רוצמה בצממ תבייחתמ תמאב
ל ש םתשוחתב אלא תויטילופו תויתרבח תויואיצמ לש תיביטקייבוא האוושהב ןאכ
.םינותנ םה וב בצמה יפלכ םהיתובוגתבו םייתורפס םירוביג
: תוצלחיה לש תויורשפא יתש קר שי ןלרוא יפר ינפב דמועה םותסה יובמה ןמ
ר שא םיבר לש תנבשוחמה הבושתה וז ,ץראה תביזע איה ,"תילנויצאר״ה ,הנושארה
־ ויצאריאה ,הינשה ךרדה וליאו ,םתוא הליבגמו הקינחמ תילארשיה היווהה יכ ונעט
ה אחמה ילוא איה וז הציר .לובגה רבעל קומא־תציר התוא איה ,תפרוטמה ,תילנ
 ,תוימויקה ויתויעב תא ךילשמ אוהש העש ילארשיה םדאה לגוסמ הל רתויב הקזחה
־ אטימ דממ תשבולה ,לובגה לש תושי התוא רבעל ,תילאיצנטסיסקאה ותקוצמ תא
י ח אוהש ןמז לכ ;תוומב ורהבב אלא טלמיהל לוכי םדא ןיא םדאכ ותקוצממ .יזיפ
, םירוה ,תיב ,החפשמ ,השא :הביבסה לע ותקוצמ תא ליטהל יותיפה וינפב דמוע

ו שפנ ךותמ אצומה־רסוחו קנחמה תושוחת תא ריבעמש ימ .הנידמו הרבח ,םירחתמ
ל יטהלו ,ילארשיה רשקהב ,תותפיהל לקנב יושע הב ןתולתל הביס שפחמו המינפ
.םיברעהו לובגה לע ויתוקוצמ תא
ם ימדוקה ויבתכב םוקמ הספת אלש המוד ימויק טויסמ קלחכ םיברעה לש םתייווה
ד צל םעפ אל ,םיעטמ םירשקהב םעפ אל הנתינ םתומדש אלא דוע אלו ,רימש לש
ה בשומה־ןמורב אריפש רכיאה—הנה ? רקיעה והמו .רקיעל לפט והשמכ וא ,״בויח״ה
ץ ורפ םע .ורצחב רגו דבועה ,יברעה זורחה תב םע יח ,"שמשה תחת" ,רימש לש
. המקנכ הלא םיברע והוא םיגרוה הלילבו ,החפשמה תא אריפש חלשמ תוערואמה
ח קול ,ןסדרפ ,לצנמ) לדואיפכ עיפומ רכיאה הב הלילע רימש הווט דציכ ןיינעמ
י דכל תדדרתמ םימעה ינש ןיבש םיימוהתה תורזהו האנשה יסחי תמקר ,(תבה
ל ומ ,יברעה דצל םיתעל איה רימש לש היתאפמיסה וליאו ,"תודמעמ־תמחלמ"
ת קעז םע (הגוש וא המימת) תוהדזה ךותמו ,"לצנמה" ,ידוהיה "רוטאטנלפ״ה
.םואמ ןאכ םיעבוק םניא ימואל אצומ ילדבה לוכיבכ ,םיחפוקמהו םילמעה
 הרצי ןאכ" .ןימיל לאמש ןיב ,הבשומל ןכשה ץוביקה ןיב קבאמה :ןמורה לש וצקוע
ובתה ןיעמ ,וליפא הנחא ןיעמ ,תופתוש ןיעמ תיברע־הדובעב םירכיאה לש םכרד

, תורז ןקלח ,תויטסילאיצוס־תוינויצ תואידיא לע ןומאה ,ץוביקב .(175 ׳ע) "תולל
ידיבו םיברעה־תנבהב ,ךכב וליפא" :תוחכפתהה הליחתמ ,היסורמ ,םשמ תואבוימ
ן ושל םתושרב ,םהירוחשל םינודא םניהש םה .הבשומה־ירכיא ךממ םיאיקב ,םתע

ם כנהש ,םתא .אשמו־עגמב ןוחטב םג ,םיבורק םיסחי םג ,םימעפ תוער םג ,תפתושמ
, םכיפב הרוגש םתפש ןיא דוע ,םילצונמכ םילצונמ ,םילעופכ םילעופ ,םכינכשל םיחא
. םימד־תוכיפש איהש ,הביא איהש תורזב םמע םכיעגמ לכו םכידיב םהיגהנמ ןיא
׳ע) "?לארשי־ץראב יח אוה םאה ,יח אוה ןכיה ,רבד לש ומצעב ,ונלש ונצוביק
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ת א רכוז וא עדויש ימל םיהומת םניא ךא וישכע םיהומת םיארנ הלא םירבד .(176

"תיבושיי״ה הירוטסיהה
ת ונומתו םיגשומ לוטיל" ,ץוביקב םירמוא /׳תוחורהו םידשה־לכל ,ירה רשפא־יא"
! םהש תומכ ןאכל םריבעהלו [הפוריא־חרזמב] םש ונל ונינקש תומדקומ תוחנהו
, הלא םילמ ונמצעל םיננשמ ונאש העשב—ביוא ,תירב־ןב ,רכיא ,לעופ ,הדובע־ןתונ
ובע ונל ןתנ אל םעפ ףא ירה י הדובע־ןתונ אוה [רכיאה] ןומולס םאה ? ןשוריפ המ
?ןומולס והמ ?ביוא דציכ ?ביוא ,רכיא .הד
ם היתונבו םהינבו םהיסדרפו םהיאיברעו םירכיאהש ,הז ןינע דוע לובסל רשפא־יא"
ת א עיקבהל ,והשלכ םוקמב ,ךירצ .ונדגנ תירבב דחאכ םלוכ ויהי םפונו םתמדאו

ר שאמ ךכ םשל רתוי איה תירבע הדובע לע הללמואה ונתמחלמ ילוא .תאזה תירבה

.(176־7 ׳טע) ״הסנרפ םשל
ל ש יאידיא ןעטמ םתא םיאשונ םה .תורז םישח ץראל ואב בורקמ־הז רשא םישנא
ך בו לעופ יברעב תוארל םתבייחמ םהלש תיתרבחה המארגורפה .תודמעמ־תמחלמ
ב לשב יכ דע—הבר הכ ,םיחאה־תאנש ,םתגושמ .דבעשמ ,לצנמ—רכיאבו ,תירב
ה ניא תוחכפתהה ךא ;םיברעה ,ףתושמה ביואב קבאמ לע הפידעהל םה םינכומ םיוסמ
:אובל תרחאמ
ק שנה ןמ קלח ,םירוציבל ביצקת םישרודו ,דעוול ,הבשומל םידרוי םהש היה םוכיסה"
ן נובתת .ונל ןתינ אל הפ־ןוחתפ וליפא .ךכמ אציש המ הנהו .תולועפה־םואיתו
ם דא השענשמ .השוב־אללו רק םדב ,תולפשבש הלפש םיחא־תרקפה וז ירה ,בושחל
ל ע הילכ ואיבי הלא םינודא .שונא־תשרפ ודידל המת ,לוצינ לע וייחו תועקרק־לעב
ו נא ןיא ,וטחשי םתואו ,ואובי םהילא םא :דחא רבד ךל דיגא קר .לארשי־ץרא
ו ז תיביטקניטסניא הנובת .ונרות אובי םהירחאש—הרצה יהמ .עבצא ףוקנל םיבייח
ל וכי שוכר־ילעב לש םוטמט ןכיהל דע .םהמ הללשנ וז הנובת וליפא ,רדעב היח לש
י תייה .ךכ לע רעטצהל םינורחא ויהי ילואו ,לארשי־ץרא לע הילכ ואיבי םה .עיגהל
ס פות .םיחא םניא הלא ?םיחא־תמחלמ .חוכב םהלש קשנה־ןסחמ תא ספותו אב
, רסאמב םג ? אל המל .הבשומה לש הריוואב תוטטושמ ויה תוירי ףאו ,חוכב יתייה
ח קל םדמלל אל המל ?אל המל .םיפוצרפ־ץחמב םגו ,םיפורגאב םגו ,תוקלמ םגו
ר וזחל אלש ,ילילה רוזיאה בלב םמנמ .ךלש תונכפהמה הנה ? םוהת־ףס לע ונחנאשכ

.(187 ׳ע) "תודמעמ־תמחלמב הגוש ,הער הלמ דחפמ ,ןכוסמ רמולו
ר בעל ותכלשהו ודודיר ךות ימוהת ערקב לפטל ןויסנ אב "דול תודגאמ" הזחמב םג
ש קבל םידוהי םילוע תחפשמ לצא דולב עיפומ יברע .הלפט ,תרחא תויתאמלבורפ
ם יריידו םיתב־ילעב יסחי לע הידמוק ךפוה רופיסהו—םירג םה וב ותיב תא הרזחב
ו דספהש ול ררבתמ יכ ותיבמ טלמנש יברעה לש ופוסו ,ריידה־תנגה־קוח לש לארשיב
ל לכה־ןמ־אצוי תושיגר־רסוחל רפוס ךירצ ,המוד .ותסנכה לע הבורמ היהי תיב־לעבכ
.אשונב ךכ לפטל ידכ
ל ש ןועובש־וד ,"ץראה תאז״ב םיכשמהב התע םסרפל רימש לחהש ,"לאעמשי יקרפ״ב
הב עירכמ קלח רשא תודלי יקרפ הלעמ אוה ,"המלשה לארשי־ץרא ןעמל העונתה"
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ה בכיש יכ המוד .תוערואמו תורעבת ,תוערפ לש טויס ,יברעה םויאה לצב דמוע
ו אב אל—טעמכ תיטמוארט היווח ןמע שיש תויושחרתה לש ,ותודלי לש וז המולע
ת יתבשומה ותודלי תונורכז גופסה ,"שמשה תחת״ב אל ףא .וירפסב יוטיב ידיל הכ דע
ל אכ םמויק לאו םהילא םיסחיתמו ,םיעיפומ םיברעה "שמשה תחת״ב .רימש לש
ת עבש םושמ ?עודמ .תועירכמ תויתייווח תויושחרתה לש רושימב אל ךא ,היעב
ך כ םושמו ,תיגולואידיאהו תיתגלפמה ותפקשהל לובכ רימש היה רפסה תביתכ
ת ונש לש יברעה טויסה דבור תא ,עדומב־אלש וא עדומב ,הלעה אל וא ,חיכשה
־ ינויצה וכוניח תמסיס ,"םימע־תווחא" התוא תבוטל השע תאז לכו ,ותודלי

א ל ךכב האדוהש אלא .לגרה תא הטשפש עדי רבכ ובל יקמעב רשא ,יטסילאיצוסה
, חכפתנשמ ,התע .תירסומ הלטצא תאשל שקבמה ,"םדקתמ" רפוסל הנפואה ןמ התיה
ם ירקשלו תודורווה תווקתל ויפתוש םע בקונ ןובשח ךרועו םילילא ץפנמ והירה
.לומתאמ םימכסומה
ר ימש רפסמ ,"םיירהצ־רואב הטטק" היורקה ,"לאעמשי יקרפ" לש תישילשה הביטחב
:קמעה־רמשמב וירוענ לע
ת חא הלמ עדי אל םהמ שיא .׳םימע־תווחא׳ לע םיגיהנמה ורביד לכואה־רדחב"
ן יב םידידי םהל ויה אל .והער לא שיא רבדכ יברע םע םלועמ ורביד אל םה .תיברע
ומסה םירפכה דחאב םינכש לש טושפ רוקיב םעפ ףא ורקיב אל םה .הביבסה יחלפ
, הברה ורביד לבא .םיברע ודמל אל—םוקמבש ינרדומהו חבושמה רפסה־תיבב .םיכ
."׳ףתושמ ןוגרא׳ לע ובתכו ורביד .םימע־תווחא לע ורביד .הפיו

ע צמאב םוי ירהצב דומעל םילבחב דוקע יברע רענ רואית :רדסכ םיאב ךכ־רחא
י ברע דבכנלו ךכל יארחאה ץוביקה רתכומל רשאמ ץוח ,תפכיא אל שיאלו ,קשמה
, םיברעב לפטל לגוסמה דיחיה אוה (!טסיביטקא) רמושה־רתכומה .רענה תא הכמה
ם ייברע םיעור םע הטטק רואית .םהמע םיעגמ םג ולו ,השעמל־הכלה םהב לפטמהו
־ תווחא" ידירש) םיברעה דצל תצק ,הכובמ ךותמ אב רואיתה םעפהו ,םריתה־תמקב
ם ידדוש םה םיברעהש ךכמ קיסהל ךיבמ ןויסנ ףוריצב ,(ןכסמל הדהאו "םימע
ף יטהלו ,דושהו הזיבה דוסי לע תיברעה תוימואלה תא דימעהל ,ונצרא תא םידמוחה
ן יבל וניניבש תורזהו האנשה םוהת תא חיצנמה גוסה ןמ תילארשי תונמואלל
א וה געול תחא המישנבש ,םיברעל סחיה ןינעב רימש ךבתסמ דציכ רזומ .םיברעה
־ תווחא" לש ןויערה ףוליסבו תועיבצב םמישאמו קמעה־רמשממ םיינחורה וירומל
ו תנומא תא םיסיסרל רבשמ ומצע אוה ךכ ךותבו ,(ןימאה ובו ךנחתה וילע) "םימע
.ותוימואלב ינוציק ךפוהו תמדוקה וז

ן תינש עירכמה ךרעה .תרחא ותבושת יכ ףא ,רהזי לש הזל המוד בצמב דמוע רימש
ל א וליפא תוצימאו תורשי םייניעב הכ דע לכתסה אלש רימשל םרג היגולואידיאל
ך ותמ ןיידע) הכובמו שואיי ללכל רהזי עיגמ תוחכפתה םע .ומצע ולש ורבע ךות
־ ורכאנאב שוחל אלבו "העז׳ח תבר׳ח" חסונ תירסומ הדמע תטיקנ לש םינפ־תדמעה
ץ רש לכ םירהטמ םדוק .הכופה תוינוציקל הנופ רימש וליאו ,(רבדבש ףויזבו םזינ
שממ ,תוחוקפ םייניעב תואיצמב ןנובתהל םיברסמו םייגולואידיא םימעט־ן״קב
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ר בע־תנומת םינובו תודלי־יקרפ םיבתוכ ךכ־רחאו ,םתוא ומריש םיננחתמה םידליכ
ת קזחב רימש לצא היה הכ דע הארנכש אשונ ותוא) ונילא םיברעה תאנש הב ,השדח
ר ימש .ידוהיה לרוגה ןמ קלח ןימכו יחצנ והשמ תכפוהו תספתנ (יגולואידיא "ובאט"
" לובגה״בש ימויקה־יטויסה בצמה לא (רהזי) יגולואידיאה ערקה ןמ ךרד השוע
י ושעש המ רבעל ךישממו וז הנחתב םג רצענ אוה ןיאש אלא ,(זוע םומעל המודב)
א יבהל ןכומ וניא תימואלה ותובהלתהב רשאב ,היעבה לש שדחמ־הדודירכ תואריהל
י כו ,"םידדוש" םתס הלא ןיאו ולשמ קדצ יברעה ןועיטל טגש תורשפאה תא ןובשחב
.ךשוח־ינבב רוא־ינב תמחלמ חרכהב הניא תיגארטה תושגנתהה

א וה ,"םדאה לש ובצמ לע" הדש סחנפ לש ורפסב תיזכרמ תומד ,ןילכייר םולשבא
־ תולועפמ תחאבו ,הלועמ םחול ךפוה ,םינחנצל סייגתמה ינוהמת ילארשי ריעצ
ו שפנב לחש רבשמה .וגרהל וילע ץפוקה יברע לייח לסחמ אוה םינדריה דגנ לומגתה
ם ילשוריב דדובתהלו תחא תוריש־תנש םותב אבצה תא בוזעל ול םרוג השעמה רחא
ר זו רכונמ אוה ,ןפוד־תאצוי תומד אוה םולשבא .הדוהי־הנחמ תנוכשב רוכש רדחב
ל ש תולאש ותוא תוקיסעמ .יח אוה ןהב הנידמהו הרבחה לש "תויעב״ל ירמגל
ת א ליטהל הייטנ וב ןיא .םיהולאל םדא לש וסחיו אטחה תועמשמ ,המשנה תלואג
ל ובגה ,לפאה דצה :ינוציחו בורק רושימ ותוא רבעל תילאיצנטסיסקאה ותקוצמ
ת ועצמאב תודבאתה לע םולח לש םיעטק אוצמל רשפא ולצא וליפא ךא ;םיברעהו

:םיברעה
ן יב תצקמב חדיב םוקמ—קוחר אל םוקמ הזיאל הלילב ךלאש יתעדב הלוע םימעפל"
ב כשאו — םחל־תיבל ךרדב ,ןיקופ־ידאו לומ וא ,לשמל ,הללאמר שיבכ לומ ,םירהה
ם מורתהל ליחתי לפרעהש דע ,רחשה תולעל בורק דע בכשא ...עלקמ־תת םע ,םש
ם יינדרי םילייח ואוביש דע ,שלש ,תוירי יתש הרוי .תוריל ליחתא זאו ,המדאה ןמ
ם רטב דוע ,םירהה לע שמשה חרזתשכו .יתוא וגרהיש דע ,הרינ ונחנאו .שא ובישיו
.(202 ׳ע) ״תמ היהא רבכ ,חרזת

*

ה עיפומ קומא־תציר התוא ךותמ וב תודבאתה ידכ דע ילארשי ףונ לומ ןוגי תשוחת
ל ש ותומד־ןבו ץוביק־ןב אוהש ,השמ ."ברקה" ןורהא־ןב בירי לש ורפס םויסב
. ושפנל החונמ אצומ אוה ןיא ולש ץוביקל ובושבו יניס־תמחלמב ףתתשמ ,רפסמה
ג רהנ רשא ,תריש הב הגולפה דקפמ ןגס ,ןמגרבל התרה בהאש הדיחיה הרוחבה
:ותדלומ ףונ תא השמ האור ךכ ,ושואיי תצורמב ״.המחלמב
ק ר אלו .ותיב ,ולש ופונ ,ולודיג קמע ,דוס־הפלוע ,דקרופמ וילגרלו רהה לע דמע"
חילצה אל וילאש ץפח־זוחמכ םג אלא ,ולש וייח תמולעת ומכ ,הרתפנ אלש הדיחכ

 ינב׳ תורפסב ׳ארונה ידוהיה׳ תושד" ,ירמאמ ׳ר השמל ןמגרב ןיב םיסחיה תמקר ןינעל •
.ז״כשת ףרוח ,2 ״תוא״ ,״׳ץראה
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, שקיע ףודש רבדמ הב ויה וירוחאמ ול וארנש וייח .ונממ הרצבנ וז ץרא .עיגהל
־ לע־ףאו ,התיה וניע תואר ידכ רבכ ,די־גשיה ידכ ץראה התיה רבכ .ררחו עקובמ
.(186 ׳ע) ״הגישהל ןיא ןכ־יפ
: קוצה ןמ הציפקב תעדל ומצע דבאי םרטב ותוא םידקופה םירוהריהה הלאו
ת א תוארלו ביטיהל ידכ קוצה תפש לא ברק השמו םיימשב וצנה םינושאר םיבכוכ"

י קסנוקלוב ירדנאב רהריה .ויבושייב ץנצנל ולחה םינושאר תורואש קמעה יטוטרש
־ הדשב לטומ אלו ,עוצפ אל ינאו׳ .םיימשב ויניעו ובג לע עורש אוהשכ ,עוצפה
ה מחלמ התואב ,ישפנב עוצפ קר אלא׳ .תילחנה וחור יפערשב ולוק םזמיז ׳...ברק
א והש יבש בשוחה רמוחה והז .םדאכ תויחל יתוכז לע להנמ ינאש תזרכומ־יתלב
׳? הזכ אוה םוקיה לכ ילואו .עוגרמ־רסח הכ
ת ועשרש וינפב ץנה יליווא ירזכא ךויח .ןותמ־ןותמ ומצעל חס ,׳הארת ףוס־ףוס׳"
ו ימחר וב ורמכנ ןכש ,ומא םחרב סנכתהל ומכ ,ןושילו וישכע בושל היה הצור .ןהב
ה מדאה קר .יתוא לבקת אל איה לבא' .ךשח־ילב תעמודו המימשמה ותודידב לע
ה תשע ימא .שובכל ,םחליהל ,םלועל יתוא החלש ימא .ףוסבל הילא יתוא לבקת
ת ירחא־תרומרמצו קרבכ םירבד והוחליפ ׳...תאזה הרקה חורה ךותב לייח יתוא
.(187 ׳ע) ״ותרבע

♦

ה וח תורוק" ןמורב ץרווש םירמ תרפסמ םיברעה יפלכ הקושתו טויס תשוחת לע
ב ילטוג הוח לש הייח ."תורפס״כ ותכרעהל סחיתהל םוקמה ןאכ אלש ,"בילטוג
י נפלש הפוקתב םירעש־האמב התודליל תכיישה תיטמוארט היווח ןמיסב םידמוע
ק יר תיבל הימחנ היחא תא תבחוס איה םיאובחמ־קחשמ ידכ ךות .הנידמה תמקה
, הדליה לש התבוגת ךכו .טעמכ היניע דגנל יברע ותוא גרוה םש ,וניינבב דמועה
:השא התויה לש תרחואמ המזירפב
, םירבא־קוסירו םד לש תושממ התוא ,םישוחה ךרדב שפנה לא העיגמה תושממה"
ד ומל ןיא ןואפקה תאפמש ,ןמז ץקמ .םוטא ןויהקב תמה היחא לומ התוא האיפקה
ה כישמ םושמ וב שיש טנפוהמ לעוג .תקתרמ הדילס תשוחת הכותל הלחליח ,ותוא
ה פלח קרבכ ,ןכ לע רתי .תונרקסה תניצבש םיששמ־דחא ןכו ,ןוילכה לא ,םויאה לא
.(62־63 ׳מע) ״הקופיס לע האב רשא היוחד םקנ־תוואת לש ןוחצנ תחמש ןימ הב
־ רחאלש םינשב .הנממ בוהאה חאב התאנק םושמ םקנ־ילכ הדליל שמשמ יברעה
ף וריצב ,חאה תומל תיארחא התויה לע םשא תושגר היבוברעב הב םישמשמ ןכמ
( "עפצו םידוונ") הלואג לש ןשפנב שחרתמל המודב ,יברעה לא הכישמ־הייחד יסחי
ל א הוח תרשקתמ הרקפתהבו הרגבתהב .זוע םומע לש ("ילש לאכימ") ןנוג הנחו

ת יברע הנוכשב הלייטב :התודלי ימיב תימעפ־דח השיגפב הריכה ותוא יברע ריעצ
, תוחרוב ןה .םיברע םירענ לש הרובח ןהילא הלפטנ היתורבח םע םירעש־האמל ךומס
:םשו ,הרפס־תיבל ךומס דע הוח ירחא ףדור ,דומחמ ,םירענה דחאו
ל ע ול הרטסו ןיע־ףרהכ הוח הבבותסה .התמצב התוא ספתש דע הירחא דומחמ ץר"
םש והתשנו ויתפשב היתועבצא ולקתנ .התוא ררחשל השקיב .הדי תא ספת .ויחל
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ת ופרהל דומחמ חכש .םהיטבמ ודכלתנ .תחרופ הגורעל לעמ םירפרפ קהלכ עגר
" תורעוב םהייחל ,תוקפ םהיכרב ,םילבלובמ ,םיהות ,םמוקמל וקתרנ םימעפנ .הדימ

.(107 ׳ע)
י דכ הוחל הל הקיפסמ ,סובוטואב ,תובר םינש רחא ,דומחמ םע תפסונ תחא השיגפ
ת דבאמ איהש הפוסו ,ומע תויחלו ול רסמתהל ,ותיבל וירחא תכלל ,וב בהאתהל
...ול הרה התויהב תעדל המצע

ת א יבכרה טפשוהי ףולא קלחמ "ברע־לארשי ךוסכסב לארשי תדמע" לע ותרבוחב
, "םינוי״ה תדמע ."םינוי" לומ "םיצנ" לש הקולח םיברעה יפלכ תוילארשיה תודמעה
ש טשטל הסנמה ,תיטסיפיצאפה ,תינרשפה ,תילרבילה ,"הכר״ה הדמעה איה ,ותסריגל
ת יתמחולו תינוציק תימואל איה "החישק״ה הדמעה דועב ,טקילפנוקה תרמוח תא
ל ש ןושארה החסונ) .יחצנ הל הארנ אוהש דע ךוסכיסה לש ומויק לע תדמועו

ך רוצל ,"םישדח םינמז" רטראס לש תעה־בתכ תנמזה יפל 1965־ב בתכנ תרבוחה
.(1967 ינוי ףוסב רואל אציש ,ןוכיתה־חרזמב ״ךוסכיס״ה תולאשל דחוימ ןוילג
ם ידוהיה לש תירוטסיהה תוכזה איה ,תימואלה ,"החישק״ה השיגה לש אצומה־תדוקנ
, ץראה לע ורתוויו וז תוכזב םיברעה וריכיש ופיצ ומכ היקיזחמ .לארשי־ץראל
ו רקיעבש רושימכ םימעה ןיב םיסחיה תא תוארל ולחה םהינפ לע תואיצמה החפטשמו
י דוהיה ןוחצנה יכ הנומאו הקזח תונוילע תשוחת וז הדמעב הב שי .ילארומ־א אוה
 הדרח איה ןיא .תוירסומ תולוגסב םג אלא דבלב המצעב תופידע לש האצות וניא
ת עצה הל ןיא םגו ,ותרמוח תא ךכרל הייטנ הב ןיא ,ךורא ןמזל טקילפנוקה ךשמהמ
ה שלוח ךכב .ביואה האליש דע ךשמנה קבאמ הינפל איה האור .םולש לש ןורתפ
חלמב טקילפנוקה תא לסחל תווקל תולוכי תויברעה תונידמה דועב יכ ,הל תירקיע
ת דמעל רתויב הרומחה הנכסה .לארשיל יפוס ןורתפ תויהל הלוכי המחלמה ןיא ,המ
.יחצנכ טקילפנוקה תייאר לש תוינוציקל עיגהל הלולע איהש "םיצנ״ה
ן ויסנה .תונוילעה־תשוחת לש התערגממ תלבוס תילרבילהו "הכר״ה השיגה םג
־ לע וצמחוהש םולשל תויונמדזה תכסמכ םיברעה םע וניסחי תודלות תא תוארל
ם כרעב לקהל םג התטנ וז השיג .תיברעה הדמעה לש התוניצר תטעמהמ הב שי ונידי

ת עדל ,שי ונלוסיח איה םיברעה תרטמש תורשפאה תייחדב .הדמשהה־ימויא לש
ם ישנא לסחל םיברעה ופאשיש תורשפאה תא החודה ,תימצע־תולעפתה םושמ ,יבכרה
ל ע עיפשהל יעצמא לארשיל היהיש חרכה וליאכ השגרהה .םילענו םירחבומ הכ
ו מעו ,תונוילעה ןורכש לעופ ןאכ םגש דשחה תא תררועמ םולש המע ושעיש םיברעה
י לארשיה ןיא ,םולשה תגשהב אל ךא ,תומחלמב חצינש רחאמ :הפירח חפמ תשוחת
ם ישאהל הטונ והירהו ,ותגשהמ םולשה םייתניב רצבנ תיביטקייבוא יכ תודוהל ןכומ
" רדסב" ונייה קר וליא—רמול הצורכ ,וצמחוהש םיכרדו תויונמדזה לשב ומצע
ו ז הדמע לש תיבויחה התפיאש .רבדה יולת ונב קר .ונדי־גשיהב םולשה םג היה
תוינוציקל תקחדנ איה .תיברעה תועגפיהה קמוע תא תוארל הנורווע םושמ תפלתסמ
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ה דמע תטיקגכ הילע תרוקב לכ שרפל הטונו ,המודמכ טקילפנוקה תייאר לש

.הכופה תינוציק
ת ימצע־תרוקב םלואו ,תימצע־תונקדצב ןייטצמ םנמא" ,יבכרה רמוא ,"׳ךר׳ה םרזה"
ח ותיפלו ביריה תקדצהל איבהל םייושע טקילפנוקה תדמתהבש תוחונה־יאו תמזגומ
־ ישעמב הידוהב ,השדחה תירבעה תורפסב שי ךכל םינצינ .ויפלכ המשא־דיבסת
ה רבח לע םנורתי לש ןגוה־יתלב לוצינב ,םיברע יפלכ םידוהי תוגהנתהב לווע
, םידוהיב םיברע וגהנש םיחרוא־תסנכה לש םיפי םייוליג לע העבצהב ,תימוקמ
ת וברוח לעש םושמ ןופצמ תפיקנבו ,הבוט תחת הער םיברעל ולמג ןכ־ירחאש
ת יתוכאלמ םיאלט־תרבח ונינב שרוש םהב התכיהו הפונו ץראה םע הדכלתהש הרבח
ת ינאטנופס השוחת ךותמ המשאב הרכה לש םייוליג םיעיפומ רעונב .רז עטנ איהש
ר שפא המשאב הרכה לש הלא תועפות .םיאג תויהל ונילע ,יתעדל ,ךכ לעו ,קדצל
ה דמעה ,תילסקודאראפ ,אוה ןענומש ירקיע םרוגו ,רתוי תוחיכשו תובחרנ ויהש
־ תודוקנ השפחב תלתפתמה םדאה שפנל תרשפאמה ,וניפלכ םיברעה לש תילאטורבה
.רעוכמ הכ הלגנה ביריל הנואש המ יפלכ ןופצמ־תפיקנמ לקהל המצעל הזיחא
ק ודיצל ןאכמו תימצע־המשאהב המזגהל איבהל הלולע טקילפנוקה דילומש הקעומה"
־ חפממו תוחונ־יא לש הדיממ םג סנרפתהל תויושע המשא־תושגרה .תיברעה תוניועה
ם ידוהיה תרזחהל קר אל הפאש יאדו תונויצה .לארשיב וגשוהש םיגשיהה ןמ שפנ
ש רפהה .תיתוברתו תיתרבח הניחבמ תפומל הרבח תמקהל םג אלא לארשי־ץראל
ל עו ,ינידמהו ילכלכה ,ימינפה הבצמ לע תימצעה־תרוקבה ,המשגהל תווקתה ןיב
, תימצע ןוצר־תועיבש־יא תשגרהל איבהל םילולע ,עדמהו חורה תודשב םיגשיהה
י וניגו תימצע־הלילש ידכ דע תימצע־תרוקב ןאכמ .תימצע־האנשל תויהל הלולעה
 ןומא לש הכופהה הנווכה םג ןאכמ .יברעה טועימה יפלכ לארשי תוינידמ לש ףירח
ם שקובמ אלא לארשי תא לסחל ללכ םיצפח םניא—םיברעה לש תובוטה תונווכב
ד ילוהל םייושע םצבקהב הלא םימרוג .םיללמוא םיטילפ ׳המכ׳ל ןורתפ אוצמל
א ורקל זעמ ינאש המ ידכ דע םילודג םירותיוולו ינוחטבה ץמאמה תייפרהל תונוכנ

.(36־7 ׳מע) "תויתודבאתה
־ תמחלמ ינפל בתכנש ,וחותינ יכ המוד םלוא תורפסה ןמ תומגוד איבמ וניא יבכרה
ד צב .וז המחלמ ינפל בתכנש תורפסה ןמ קלח חותינל םיסב םג שמשל לוכי ,ינוי
ת ביא תא "החיצנמ״ה ,תימואלה־תינוציקה תורפסה תא דימעהל רשפא "םיצנ״ה
ם ידמועה תימצע־המשאהו תינוציק תוירסומ לש םייוליג "םינוי״ה דצבו ,םיברעה
־ רוורפו תוררופתה ידיל איבהל תולולעה תומזגה בגא ,תיתודבאתהה הייטנה ןמיסב
ת א קר אל םדאל םחייש ,דיורפ תא יבכרה םייגמ וז הייטנ לש הרבסה ךרוצל .היס
תמה ,םוטאנאת תידיורפה היגולותימב יורקה ,תוומה־רצי תא םג אלא םויקה־רצי
־ סרהל הייטנב תולגיהלו ומצע םדאה יפלכ הנוויכ תא ךופהל הלולעה תונפקותב אטב
.הנאוורינלו תויטרניאל ,םויקה לוטיבל הפיאשל ,ימצע
י נפל םימיוסמ םיגוחל רתוי תינייפאה) השוחתב יוצמ ילארשיה תונוילעה־ךיבסר
םולשה היה ,םיברעה יפלכ "רדסב ונייה" וא ,תמאב וניצר קר ול יכ (ינוי־תמחלמ
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( לושינ ,יברע יובש תגירה) לווע ירקמ לע העבצהל דעצ קר ןאכמו ,רבכמ אב
י בתוכ לש ,ןויגהה־רסוח וא ,ןויגהה .םולשה תא וקיחרהש "וניתונווע״מ קלחכ
אטורבה הדבועה תא ונלש אטח־לע וז הטועפ האכהב עילבמ םיירסומה םירופיסה
ו נייה ןכ םא אלא אב םולשה היה אל םיכאלמכ ונגהנ וליפא יכ תשאימהו תיל

.תיביטקלוק םידבאתמ וא ,ץראב ונלעפ לכ לע םירתוומו תודווזמה תא םיזרוא

ו ניסחי תא עבוקה אוה ןאכ ונמויק םצע אלא ונילדחמ אלו ונישעמ אל יכ המוד ,ןכא
ש פנב םגו ,המואה שפנב תויתגרדה וא תויקוה ןימב ןיחבהל רשפא .םיברעה םע
:םיברעה יפלכ םהיתודמעב ,םידיחי

־ ולואידיא ,תיטסילאיצוס־תינויצ ,תילרביל ,תיביאנ התונכל ןתינש ,הנושארה הדמעה
ן ושאר בלש ןימכ איה ,"םימע־תווהא״ב רתוי וא תוחפ תלגודה ,"המדקתמ״־תיג

; םידורווה ויתומולח יפ־לע תואיצמה תא בצעל שקיבש ונכותב ימ לכ רבע ותואש
לע .רצענו עזעדזנש דע רהזי היה וב םוקמהו רימש ליחתה וב םוקמה ,לשמל ,איה
ן ימ ,ונילדחמבו ונישעמב רושקה והשמ אלא תימויק היעבה ןיא ןיידע וז הדמע יפ
ה ברהב ,רשאו לוועו קדצ לש םיגשומ םיספות היפלכש ,תידמעמו תיתרבח היעב
.הנקתל ןתינ ,תובוט תונווכו ןוצר
א לו תימויק איה הלאשה יכ הריכמ ,ןוחכיפהו שואייה תדמע ,הינשה הדמעה
ל ש םיינוציק םייוליג לא תפחסנ וא ,טויס ןימכ םיברעה תא האור איהו ,תיגולואידיא
י כ ןייצל םוקמה ןאכ ילוא ,ונניינעל .יתודבאתה ןוויכב תימצע־המשאהו תוירסומ
ן וגכ יברעה־ילארשיה טקילפנוקה לע םיירסומ םירופיס תביתכ ןיב עירכמ לדבה שי

ט קילפנוקה תייאר ןיבל םירחאו זפרואו זומת ,דגמ .מ ,דגמ .א ,רימש ,רהזי לש הלא
. "לובגה״ב רימשו ,ץיבוקיבר .ד ,עשוהי .ב .א ,זוע סומע לצא ימויק טויסכו בצמכ
ו א םילודגה וניאטחש המימתה הילשאה ןמ הביאכמ תורענתה וז הדמעב הב שי

.םיברעה םע וניסחי דיתע תא םיעבוקה םה םינטקה
ם יפחדנה שיו ,הליחתמ הב וקיזחהש שי .תינוציקה־תימואלה איה תישילשה הדמעה
ם תוא ינפב הרהזא־רורמתכ דומעל תבייח איה .רימשכ תוחכפתהה חוכמ הילא

י ואר רשאו ,ימויק טויסכ םיברעה תא (תימצע־האנש ךותמ םיתע) םיאורה םירפוס
ף א ,םיברעה לומ ונתדימעבש אצומה־רסוחלו שואייל תורכמתהה יכ ןיבהל םהל
ח וכמש הדצב התנכס—םדוקה רודה לש תיגולואידיאה תויביאנה ןמ הנכ איהש
ת לעב תימואל־תינוציק הדמעל ףחדית טקילפנוקה לש תויחצנ תשוחתו שואיי ותוא
.תיטאמגארפ השיגו םיילאיר םילוקיש לש ןזאמה םלקשמ המע ןיאב ,יטסילאטא׳פ ןוג

*

־ המשאהל תירסומה הייטנה ילעב םירופיסה ןיב םסרופמה אוה רהזי .סל "יובשה"
, שפוח ,םדא־ייה דוביכ לע ךנוחש ,רפסמה לש ויטבל םיראותמ תופירחב .תימצע
לסחל םיכלוה ויניע דגנלשכ די־תלזאב יורש אוה הנהו—הבשחמה־תואמצעו תוריח
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י כ ,האצות לכ םילישבמ םניא רפסמה לש םייטלמהה וירוסיי .ןקז יברע יובש
ם יקומינ ,"דגנ״הו "דעב״ה תא לקוש ,טבלתמ אוה .וישעמ תא תוחצור ויתובשחמ
ר פסמה לש ולגעמ ךא ;המחלמ־תעש יקומינ לומ ,ותרכהו וכוניח ירפ ,םיישונא
, לוסיחה דגנ הדמע טוקנל לגוסמ אוה ןיא .יובשה לרוג םע ללכ בלטצמ וניא
ר ופיסה לש ומויס .ול שעמה־ןולדהו תויביסאפה ינפמ ,לוסיחה דעב והירה דבעידבו
.גרוהל והואיצויש יאדוול־בורק יכ ףא ,ראותמ וניא יובשה לש ותומ ז חותפ םויס
ר חאל בתכנש ,"רודכ לש ודוח לע" ,זפרוא קחצי לש ורופיסב יוצמ המוד ביטומ
־ תמ םה ךרדב .יברע יובש ומע ליבומה ילארשי לייח לע וב רפוסמ .יניס־תמחלמ
. זמרנ וניא יובשה ךא ,חורבל יובשל תתלו ןיע םילעהל וליפא ןכומ לייחה ,םידדי

ל כ ךשמ .ןושאר וב ןיחבמ אוהשכ עפצ לש ותשכהמ והבוש תא ליצמ ףא יובשה
־ יבמאה םירוהריהל המודב ,ויובשל לייחה לש הבריק־הייחד יסחי םיראותמ ךרדה
ו ירבחמ דחא גרוה םש ,להאמל לייחה עיגמ ףוסבל ."יובשה״ב רהזי לש םייטנלאוו

. הזז הרדשה" :אוה ךכ רופיסה לש ומויס .הלה לש דולחהו ןשיה והבורב יובשה תא
ט יבמ יתייה ינאו .׳-----םכילע םולש ונאבה׳ םירש םירוחב ויה ונינפלש תינוכמב
ם זילאטאפבו וכולכילב החוד יברעה ,דחא דצמ ."םיהרבא ידידי לש רבקה תקלחב
ת ונוכת ול ןיא הז יברעש ול המדנ ,םדא לאכ וילא םחיתהל השקתמ רפסמהו ,ולש
ת לוכיה תא ,םדאה ץוצינ תא וב הלגמ אוה ,ינש דצמו ,היח תקזחב והירהו תוישונא
.וליצהל הצורו וילע םחרמ אוה זאו ,ישפח ,ונומכ תויהל

ב שוימה ,שוטנה ורפכל הלילב אבה יברע טילפ לע רפוסמ דגמ ןורהאל "ןומטמה״ב
ר ופיסה .48־תמחלמב וסונ ינפל ריאשהש ףסכ־ןומטמ רחא שפחל ,םידוהי ידיב התע
ן וגר׳זב יורקש המ ;ומע תוהדזה ךותמו טילפה לש ותדימע־תדוקנמ ולוכ בותכ
־ ריהל דגמ תא האיבמ וז תמשוגמ תוהדזה ."-----לש ושפנ ךותל סנכיהל״ יתורפסה
ה תע תררוגתמה הידוהי השאב ואובחממ הפוצ יברעהש תעב הלא ןוגכ םירוה
ך מא־םאמו הנוזה ךמאמ ,תונוזה־תיבמ תחא הידוהי הנוז־אי ,הנוז־אי" :ותיבב
ד ע יבא־יבאו יבאו יגאש ילש תיבל תסנכנ תא .תובוחרה לכב התלמש המירהש
ם וי לכב המק ידלי־םא יתשא הפו ונזעי הפו ונלכא הפו הפ ונדלונ םינושארה םימיה
י נא הפו וחווצ הפו וקחיצ הפו ושע הפ ילש םידליהו ,חמק הנחט םוי לכב ,םויו

" ---------יתיב ןיגקב .השוע תא השדח תלד !השדח תלד השוע תאו ,ינא יתבכש
ו תאנש ,ורפכלו ויתודשל ,ותיבל יברעה לש הזעה ותהימכ ןמיסב דמוע רופיסה לכ
ה רזומ תוהדזה וז ,ןכא .ותיב תבשות הידוהיל רשקב םנואו המיז ירוהרהו ,םידוהיל
ס מ וא ,םייגולואידיאה ויטבלל תורסיתה־סמ םלשמה רפוס ,ורוביג םע רפוס לש
ת א אלו םיברעה תא אל תוניצרב לבקמ וניא רשאו .םיירסומה ויטבלל יגולואידיא
ך ביוא לש לושינהו חופיקה תקעז תא קועזל ןכתיי אלש םושמ ,םלומ ונתייווה
ה נומתב התא ןכיהו ךדגנו ךלומ לעופ הז־המ בושחל ילבו ,דבלב יטתסא ליגרתכ
רופיס .הביתכב ןגפומה שפנה־יפי ירחאמ תימואלו תירסומ דמוע התא המכ דעו
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ת יזה־ןמשב םיילפכ זיגרהל ידכ וב שי םצעב ךא ,םידחא םידוהי ילוא עיגרמ הזכ
ם יטקילפנוקלו רסומל דגמ לש וסחיב התיהש תונטשפה .תיכורכר תוירסומ לש ךזה
ד אמ העבש תורפס קר .יגולואידיאה רבשמה לש ירהזיה ערקה תא ףא ונממ תענומ
ו נא םיבוט הכ הנהש ,המצע םכש לע החיפט ךותמ ,היביוא םע ךכ תוהדזהל הלכי
י כ המוד .רבדבש טויסה דממ תא שוחל ילבו ,ינשה דצה תא ןיבהל םילגוסמ הכו
ס ומע ,עשוהי .ב .א לצא אצמית אל בוש יברעה םע תוהדזה לש וז תינטשפ השיג
ב צמ הרקיעב איה תיברעה היעבה יכ בטיה ושחש ,םירחא םיריעצ םירפוסו זוע
" תוהדזה״ב הרטפל ןיא וז הקוצמ .םיברעה לומ םתקוצמו םהייח לש ,םהלש ימויק

.םיברעה םע תיחטש תירסומ

ה קזח תיטנמור הייהנ ךות ,ראותמ ,"תיז ץעב השעמ" ,זומת ןימינב לש ורופיסב
ז כרמב דמועה ץע ,ליוואט דומחמ ,חאל׳פ לש ותקלחב קיתע תיז־ץע ,םיברעה רבעל
ם ילוע" םיאב שוטנה רפכל ,המוקממ החפשמה תא תרקוע המחלמה .החפשמה ייח
ץ עה לש ונמש .םתוגהנתהמו םהילכאממ ותדילס תא ריתסמ וניא המתש ,"םישדח
ד שלמ תונהילו שוחל םילגוסמ םניאו םייפוריא־חרזמו "םירז" םה יכ ,םמעטל רמ
־ תדובע יאנוש ,םיידוהיה ויבשיתמ םג ותוא םישטונש רפכה לש ופוס .ץראה
ת דבעמה הרבחה לש םונורגאה תדוקפב רקענ תיזה־ץעו ,ריעל םיחרובה ,םייפכה

ם יברעב התארש תיכרע־וד הקיטנמור התואמ םיקוזנה דחא אוה זומת .תועקרקה תא
ס ומלוב .יכ״נתהו "ןוכנ״ה ,יוודבה וא ,ירפכה םייחה־חרוא םע םימלשה ץראה־ינב תא
ל ש םמעטו םחירש המ לכ לא תנסורמ־אלה היגלאטסונהו ("תיזה־ץע") תוישרשה
ם וק רחא "םישדחה םילוע״ב תוארל זומת תא םיעינמ ונמיה ףדונ םיברעו חרזמ
: רהזי םע דחא וקב זומת דמוע וז ותשיגב .ץראה ףונל ״בילעמו רז״ והשמ הנידמה
ל ארשי לש הנבלהו תינוכישה ,תעבורמה ,השדחה התנכתמ םע םימילשמ םניא
ו תרצות רכומ ,וירפו ץעו הדובע אנוש ,"יתולג״ה ידוהיה ,רלשיט לדנמ .תינרדומה
ד ומחמ תמועל והמו—(! ליעגמ) הניבג תדיטשפו בלחב תוירטא לכוא ,רוחשה קושב
.תיזה־ץע לעב ,ישרשה יברעה ,ליוואט
. זפרואו רהזי לש יובשה ירופיס םע דחא וקב דמוע זומת לש "הייחש־תורת"
, הכירבב ריעצ יברע םע הייחש־תורחת ,רפסמה לש תודלי־תיווחב רופיסה תישאר
. ופי תוביבסב יברע החפשמ־תיב לש היונבה רצחב ומא םע רפסמה לש רוקיב בגא
־ םולחכ םה וחבטמ ינדעמו לאעמשי תוחיר ,תורבוע םינש .תורחתב חצנמ יברעה
ב ושאה" :םיעוגעג אלמ אוהו ,ררחתשהל לוכי רפסמה ןיא ונממ ףסכנ תודלי
־ תמחלמ תצרופ הנהו "?הכירבב חצנמה ,םירכ־לודבעו הנטקה הדיהאנ ,םכתוארל
ן ולוח לש םינבלה םינוכישה ןוויכמ תרעתסמה הגולפב אצמנ רפסמה ,תואמצעה
א למל שקבמ רפסמה .יבשב לפונ םירכ־לודבע .תוחירה־ריתע יאופיה סדרפה רבעל
א וה ."הכירבב םג ךתוא חצנאו לדגאו םוי אובי" :םינש ינפלמ תיתודלי הלאשמ
םילייחה דחא גרוה תע התואבו ,תילמס הייחש הב החושו תשפרנה הכירבל דרוי
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ה מכ ינאר אוהש המוד" :הכפוהו ותיווג לא שגינ רפסמה .יובשה םירכ־לודבע תא
. דיספהש םדא ינפ ויה אל וינפ .הכירבב החוש ינאשכ ,וחור יניעב ,ןכל־םדוק םיעגר
*."םיחצונמה ,ונלוכ ונייה ,יכונא יתייה ,רצחב ,ןאכ

" יפוריא טנמלא״כ םה םילארשיה :תורז תשוחת יוטיבל האב זומת לש וירופיסב
ן יב עלקנה ,םיברעה יפלכ יכרע־וד סחי ןאכמ ;םילשונמה םיברעה ץראה־ידילי לומ
ם מע םינותנ תויהלו םהב םחליהל חרוכה ןיבל "םתוישרש״ב האנקו המשא־שגר
, הילשאה וא ,היעטהה תמייק חמת לצא םג .םיידדה לוועו תומילא לש םיסחי־תכרעמב
ק פקופמה "בלה־בחור" תפסותב ,הרקיעב תירסומ הלאשכ טקילפנוקה תייארבש
.דבלב ונילע תוירסומה ריחמ לש ודבכ לכ תלטהבש
ר ופיס (1956 רבמצד) ״אשמ״ב דגמ יתמ םסריפ יניס־עצבימ רחאל םידחא תועובש
ה נמתנש ,.ד בוטה ורבח תא רקבל אב רפסמה :ונכח ".ד לש רמה ופוס" םשב
, .ד לש רואנה וגהנ לע תובר עמש אוה .הזע־תעוצרב .ר הרייעה לש יאבצ לשומ
ד מוע רוקיבה .םילענ תונורקעו םילאידיא ,תירסומ הדמע לעבכ בטיה ול רכומה
רמו תינכרצ תונח תחיתפ ,תירבע דומיל—"םייבויח״ה םילעפמה לכ .הבזכא ןמיסב
ם יבשוי םיניצקה וירבחו .ד .םהל היה אל ךשמהו ,םינושארה םייעובשב ולשכנ—האפ
ה פי היברע שגליפ ותיבב .דלו ,ללש יטיהר םיפקומ ,לשומה ןינבב יקסיו םיתושו
, הינתמל דע המורעו םיידש־תפושח םיחרואה תא תשמשמה ,הוילח המשו תיטוזקאו
ם ירבד תעדוי איהש םושמ ויחרואל ובל־תובידנב התוא "ליאשמ" .ד םעפ־ידמו

, לוחל הירגיס־לדב ילארשי לייח ךילשמ ץוחב .תועדוי ןניא ונלש תורוחבה רשא
ן אכ יכ רפסמל ריבסמו םהירוחאב טעוב אוה םייברע םיטוטאז המכ הילע לפנתהבו
ר וגשה ראות־םש אוה "חירסמ" .םיבשותה ,תובוחרה ,בויבה ,הרייעה :״חירסמ״ לכה
.הרייעב רושקה לכ ןויצל םישבוכה םילארשיה יפב רתויב
ל ע .יטויס יפוא םוקמב הריוואה תשבול .ד לצא רפסמה לש ןורחאהו ינשה ורוקיבב
,תדמתמ תורכשב יורש הארנ אוהו שישח ןשעל לחהש תועומש תוכלהמ .ד

, ינאפנכ ןאס׳ע ,ןונבלב בשויה יניטסלפ רפוס לצא עיפומ וללה "יובשה ירופיס״מ המכב ןויד •
ן וידה .1963 ,באדא־לא תעה־בתכב "וננמז־ןב ינויצה רופיסב תידוהיה תוישיאה״ לע ורמאמב
. (1968 ,ריבד תאצוה) "ברע־לארשי ךוסכסב םיברעה תדמע״ יבכרה טפשוהי לש ורפסב אבומ
ת ויביטקייבוא תניחבמ יכ ינאפנכ רמוא "יובשה״ו "הייחש־תורחת" ,"תיז ץעב השעמ" לע
יסמה תא וריכהו 1948 יגפל ץראב ובשי הלא םירפוסש םושמ תומדקתה וז תורפסב שי השיגה
ת יזה־ץע יפנע .יעבט םויס םהירופיס תא םייסל םילוכי םניא זומתו רהזי םג ךא !ןתימאל תוב
ן יאש ןויכמ ךא ,םיאניטסלפה תרזחהל רמולכ ,"םירדענל םתייפיצ" תא םילמסמ ראתמ זומתש
ה רוצב ורופיס תא רמוג רהזי .ץעה תא רסנמו הלובחתל קקזנ אוה ,ךכב תודוהל ץמוא ול
ה אור הב ,הייחשה־תורחת יבגל רבדה ךכ .ןקזה העורה לש ולרוג המ טרפל אלב ,המומע
ופיסה .יפוס וניא לארשי ןוחצנו רמגנ אל םיברעה םע קבאמהש היובח הרכהל למס ינאפנכ
" תויעבטה־יא" תא למסמ רבדהו ,םמילשהל םילוכי םהירבחמ ןיא יכ "תיתוכאלמ וקספוה" םיר

.לארשי םויק לש
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. םינוונמ םיצירע תויהל םיכפוהה םישבוכ לש יחרזמ םזילאטאפ ןימב ,היטאפאב
ה לילב .ול םישיגמ ויניצקש המ לע אורקל ילב םתוח אלא וידוקפב טלוש וניא אוה
ד באש תוכמס ומצעל ריזחהל שאוג ןויסנב .תוימוקמ םישנ לש הצובק םילייחה וסנא
והמ תוצרופ הרייעב .הווילח תא ותיבמ חלשמ אוה—וידוקפ יפלכ ירסומה הסיסב
־ תת תא .ד חקול רפסמה וער םע החישה עצמאב .קשנה חוכב ןאפדל שיש תומ
ו פוגב רפכל הסנמכ ,תשאוימ קומא־תציר ןימב אצוי .הצוחה אצויו ולש עלקמה
ך פה ,לדבתמהו םלוחה ,ינוציקה טסילאודיבידניאה ,אוהש לע ,והחדמ לע וייחבו
א לא אב אל הוילח לש הרורחיש ."םלוכ ומכ" תויהל םיאנתהו תוביסמה חרוכב
א והשכו ,םתוא שרגמ .ד .הסנאל םיסנמו התיבל םיצרפתמ םילייח המכ .התערל
.ותחצורו ובלב ןיכס תריקדב וב תמקונ איה ,הב ןוחטב ךותמ ,ידיחי המינפ סנכנ
ו תעשב וררוע רשא) רופיסב םישחרתמה רעשה־ירמסמו םיאלפומה םישעמה ףא לע
ן יידע .רתויב םימת רופיס והירה ,(רפוסה דגנ דאמ תוישחומו תושגרנ םעז־תובוגת
ל ע םיברעה ןיבל וניניבש טקילפנוקה דבוכ לכ תסמעה לש תונטשפב הקול אוה
ם סחיב םה) האצותו (ונא) הביס תניחב םהיפלכ ונתוגהנתה לש ירסומה הביט
ר שא ,יהשלכ הדוקנ ,הדוקנ שי יכ תיביאנה הנומאה רופיסב תכלהמ ןיידע .(וניפלכ
. ירמגל רחא ןוויכב םיחתפתמ םירבדה ויה ,ירסומו "בוט" חרואב ונא ונגהנ ול ,הנממ
ל שו ןוחכיפ לש שואייב יורש .ד רשאכ ,רפסמה םע הנורחאהו הינשה השיגפב
:רמוא אוה ,ויתונורקע ןחבמב דמע אלש םוש לע ימצע־סרה
י ניאו .תרחא רשפאש חיכוהל תמאב יתיסינ ,לוכיבכ ,ינוטלש תא יתלחתהשכ"
 .תוביסנה תא אל םג .שיא םישאמ ינניא :אנ־ןבה .תורצויה וכפהתנ דציכ עדוי
ה שעמ הזיא תושעמ ימצעב רצוע יתייה םיוסמ עגרב וליא הנתשמ היה לכהש ןכתיי

י תמ עדוי יניאו .והמ דוע עדוי יניא ימצעב .ןיטולחל ךרע־רסח ,טועפ השעמ ,רחא
י תיתש רשאכ ,ןכל־םדוק וא—?הווילח םע הנושארה םעפב יתבכש רשאכ .ויתישע
"?ירצמה לשומה ןאכ ריאשהש יקסיווה תא הנושארל
ט למה לש לוגליג ןימכ ,"יובשה״ב תירהזי הדמע התוא לש םינפ ינש םה .דו רפסמה
, שח היה ,םימי הרשע וא םוי רובעכ ודיקפת תא .ד בזע ול .םיברעל וסחיב ילארשי
. רדרדינש דע ודיקפתב ותוראשיה לש הזמ תוחפ אל רומח ןולשכ לשכנ יכ ,וירבדל
ם דימעהל ךרצוה אל דוע לכ קר ויה םיבוט ויתונורקע לכש האדוהכ הומכ החירבה
ה יה אלש םושמ קר תיתרקב־תירסומ הדמע לע רמוש רפסמה וליאו .השעמה ןחבמב
א ל םא עדוי ימ .ד לש ומוקמב דמע וליאש שח אוה ףאו ,היישעב וידי םהזל וילע
, ןבומכ ,תדמוע הלא "םייסור" ןופצמו שפנ יטוביח דוסיב .המוד תוגהנתהל עיגמ היה
, ונילדחמבו ונישעמב יכ תסרוגה ,תירטנצוגא תילארשי תונוילע־תדמע התוא בוש
ו נתויהב ,רוציקב—השעמל הכלה ןיבש ימינפה חתימב ,תונורקע םישגהל ונתלכיב
ת ידמיכרא הדוקנ התוא היוצמ—(דבלב ונלש םינחבה יפ־לע) "םיער" וא "םיבוט"
ת ורשפאל ,םיברעה ןיבל וניניב םיסחיה לש ילאטוט יונישל (ןבומכ ,היודבו) תפסכנ

י פל םילעופ ונחנאש לע סרפ ונל ונתי םהשו ,ותישארמ םייק היהי אל ערקהש
.שונא־םלצ םידבאמ ונניאו ונלש םיישונאהו םיירסומה תונורקעה
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י טסיצילבופהו יתמארגורפה ,יסומלופה רמוחה םגו ,םירפסהו םירופיסה תאירק
ק יתעה דשחה תא הלעמ ,תיברעה הלאשב תונורחאה םינשה תורשעב ונלצא בתכנש
ט ופשל וז היהת תועטש השגרה םיתעל שי .םישעמו םירוביד ןיבש לדבהה יבגל
ם יבתוכ םהש המ ןיב םוצעה קחרמה םושמ ,םהיבתכ יפ־לע קר םירפוסה תדמע תא
ן יבל "םמצע םע רדסב" ,לוכיבכ ,תויהל ידכו םשפנ־תויפיפי תבוח ידי תאצל ידכ
־ לפס־לע־תוחישב םיברעל סחיב םהירובידו םתוגהנתה ,םתיישע ,םתשוחת לש תמאה
ת ירסומה תועזעדזהה דצ לע םידמועה םירפוס םתוא יפלכ רבדה רומא דוחייב .הפק
ד ימת אל ךא ,םתדמע לש הביט םצעמ ,שי "םיצנ״הו "םישאוימ״ה לצא ."םינוי״ה לש
ת רוצ ןיבל תפתושמה תוימיספה תשוחת ןיב רתוי הקודה תוהז ,תוביקעבו רשויב
.ינוציקה יוטיבה
ת ייאר לש רתוי הקומע הבכישל ךייש ,"תורעיה לומ" ,עשוהי .ב םהרבא לש ורופיס
ן תינש המ לש דחוימ ןוג תפסותב ,ימויק טויס לש בצמכ םיברעה לומ ונתוחכונ
י ורק ומש לע רשא ,רופיסה) .ינבלצה לרוגה םע תיטסיכוזאמ תוהדזה םשב ותונכל
.(טי "תשק״ב ,1963 תנשב הנושארל ספדנ ,רבחמה לש ינשה וירופיס־ץבוק
ת ודלות לע רקחמ־תדובעב אצומ אלב עוקש ,םישולש ליגל ברק ,חירקמ טנדוטס
ב ורקה ץיקב ןפ םיששוחה ,וידידי ;החונמ ,תודידב ,יוניש שפחמ אוהו ,םינבלצה
י נפמ קיעזהל ודיקפתש ,תורעי לומ הפוצ לש הדובע ול םיאצומ ,ירמגל עגתשי

י תש ובו תיבל עיגמ הפוצה .םורדב רדגומ־יתלב םוקמב םיאצמנ תורעיה .הפירש
: ןה ךכ ותדובע אשונ יפלכ ויתושוחת .ותב ,הרענ םע ןושל־תורכ יברעו תומוק
א וה .יחרכהה ןפוריצמ ,םילמה ןמ חודה וב הלועו ,ומצעל שחול אוה ,׳בלצה־יעסמ׳"
ל ומ") "םירחא וב םיהדי רשא ,ותוא םיהדי רשא לפא ןינע אשונב ןומטש חוטב
א יהש ודידי־תשא ,ויבא :ותודידבב ותוא םידקופ םינוש םירקבמ .(21 ׳ע ,״תורעיה
ארשי םילייטמו ,רעי־תוקלח םיסכטב םיכנוחה םירז םיחרואו רוביצ־ישנא ,ותבוהא
ל ש הרייש וליאכ ,קוחרמ [םהב] רכינ רקפה ןימ" :ךכ דחא םוקמב םינייפואמה ,םיל

־ תורכ יברעה יכו ,יברע רפכ תוברוח לע םיעוטנ תורעיהש ררבתמ .(31 ׳ע) ״םינבלצ
, הפורטסאטאק־םרט ,טויס לש חתמ ,קיעמ חתימב ןותנ הפוצה .ויבשותמ היה ןושלה
. יברעה םע הרזומ הרוצב קלוח אוה הז התימב .הפירש ץורפל הדיתע הנה־הנהש
־ ילדבו רעוב רורפג ךילשמ הפוצה .םהינש תא תעגשמ היפיצהש רמול רשפא
ט פנ תוספוק ףסוא יברעה .ובל רתסב אוה הווקמ וליאכ ,שושחל אלב ,רעיל תורגיס
, דחא הרקמב :הברדא .וענומ וניאו תאז הלגמ הפוצה ,רעיב תונוש תוניפב ןנימטמו
— ודידי תשא ,תנקדזמה ותבוהא תא שיבכל הוילש רחאל רזוח ,בזכואמ ,הפוצהשכ
, זלה ןיכהש קלדב שומיש ךותמו יברעה תוחכונב התצה ןויסנ ומצעב השוע והירה
, םהיניב הבריק לש תירב תתרכנ ומכ העש התואמ ךא .תעווג שאה םהינש תבזכאלו
:בלצה־יעסמ לע יברעל ריבסמ הפוצהו
ר פסמ אוה .קהבומ יטקאדיד ןוטב ;ןותמה ,טקשה ולוקב הפוצה וילא רבדמ ךכיפל״
ומכ תוירכנהו תושקה םילמה תא עמושו ושאר ןיכרמ הלהו בלצה־יעסמ לע ול
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תמה םידוהיה לע ,תוירזכאה לע ,תובהלתהה לע ול רפסמ אוה .הניגנמ םיעמושש
 תוירואיתה תא ,םירפסה ןמ ףורפירב טלק רשא תא ;םידלי לש בלצ־עסמ לע ,םידבא
ה תימב ,ןינעב בישקמ יברעה .ןוימד אלמ ,ךור אלמ ולוק .ומצע ולש תוססובמ־אלה
ת א אלממ יוותסו ךר רהוזו םייברע־תעל םיבש םהשכ .האנש אלמתמו ,קומע
ן אכ .טעמ רצענו תונליא הפופאה ותיב־תתקב לא יברעה תא הפוצה ליבומ םתיווה
, העוטקה ונושלב הגהמ ,תולבלובמו תוזופח םיידי־תועונתב והשמ יברעה ריבסמ
ו ריתסה טושפ ןאכו הפ היה רפכ םגו ותיב הז הנהש דיגהל שקבמ .ושארב ךפהמ
. החמש אלמתמ ובלו תועונתה תגצהב ןנובתמ הפוצה .לודגה רעיה ךותב ורבק ,לכה
ם תסה־ןמ .וישנ םג ןאכ וחצרנ הארנה יפכ ?ךכ־לכ יברעה תא ריעסמש אוה המ

.(46 ׳ע) ״לפא ןינע
ש משל לוכיו םיילארשי םירופיסו םינמור הברהב עיפומה ,ץיקה־יהלשו ץיקה סומתיר
ת ליחת םע רופיסה תישאר ."תורעיה לומ" רופיסב ףא עיפומ ,דרפנ רקחמל אשונ
. ןקרופ ידיל אובל שקבמו עגשמ ,קיעמ ,ךלוהו רבטצמ חתימה ץיקה ךשמ ,ץיקה
. םירתסמב הבלתמ חור .היבוברעב ןיסמחו םשג לש תופיט .םיכראתמ תולילה" :זאו

ה רענה .תונערופל הדעומ תע םה ץיקה־יהלש ; (47 ׳ע) ״קפואב םיטקש םיקרב
, רעיה תא תיצמ יברעה .הירחא ההונ הפוצה .תרגבתמ ,הלישבמו תכלוה היברעה
ם ע ,זאו .ולוכ ףרשנ רעיה :טפנה תויחפ תא ןמט םהב תומוקמה לכמ ,תחא־תבב
! ןטקה רפכה וינפל הלוע ,לפרעה ךותמ ,ןשעה ךותמ הנהו" הפוצה האור ,רחש

ת דובע .(51 ׳ע) ״עקשש רבע לכ ךרדכ ,טשפומ רויצבכ דוסי־יטוטרישב שדחמ דלונ
ל ש רקחמה־תדובעל הליבקמ התצהה השעמ לע יברעה תא םירקוחה םירטושה
ב רעו־יתש ותוא רוקחל םיליחתמו ןבא לע [יברעה תא] ותוא םיבישומ" :הפוצה
ם ימלש םידומע ,תוצירחה ,תויטאה ,הדמתהה :ותוא עיתפמ הז ירהו .תועש ךשמ

א יה ילואו .(53 ׳ע) ״ויניע לומ תמקרנ שממ רקחמ־תדובע .הז יבג־לע הז םימרענ
?תינבלצה ?תיתימאה רקחמה־תדובע
ו צקל אבו .תוכרדמה תא חילדמה ,ךלכולמ ,ןושאר םשג דרוי ,ריעל רזוח רפסמה
, הייפרה ,ןקרופ ,ןוסא ,חתימה תורבטצה :ףרוחו ויתס ,ץיק־יהלש ,ץיק לש סומתירה
, ףרוחבו ;ןושאר םשגב ומצע שדיחו ץיקה תקעוממ החוורל םשנ ומכ םוקיהש רחאל
.ומצע ךותב סנוכמו דדוב ,ריעב וידידי לצא הפוצה בבותסמ ,הניצב
ת רשבמו תכשוממ הייפיצ לש ימינפה הנבימה רזוח עשוהי .ב .א לש וירופיס בורב
ל ומ״ב .("ריתי לש ברעה־עסמ") יטוריא ןקרופ םיתעל אוהש ןקרופו ,ןוסא ,תוער
. םיברעה םע וניסחי לש רשקהב וז הקזח תימויק השוחת יוטיב ידיל האב "תורעיה
ל ש תידוחייהו הפירחה םלועה־תשוחתל ףסונ דחא ןפוא ןאכ שי םא איה הלאש
ד וסיב םידמועש םה "תורעיה לומ״בש ימצעה־סרהה תקושתו טויסה ילוא וא ,רפוסה
ם יעבוק תערכמ תבצעמ הביבסכש םהו עשוהי .ב .א לש ומלוע־תשוחתו ויתובוגת
ר סח ,ביאכמו השק ץראה ףונ וירופיס בורב .וירופיס רתי לכב תימויקה ותדמע תא
.זוע םומע לש ערה־ישחור םיפונל המודב ,תיטנמור תופר
יעמשמ־דחו טלוב ילמס יוטיבל האבה ,ינבלצה לרוגה םע תיטסיכוזאמה תוהדזהב



149שירוצנו םיצרופ

 טויס לש תוינוציק ידיל תיגולואידיאה־תירסומה הדמעה העיגמ /׳תורעיה לומ״ב
ה כובמה :םה וזה תוהדזהה יביכר .תודבאתה־תויטנו תוררופתה ידממ שבולה ימויק
ף וריצב םילשונמה םיברעה יפלכ תירסומ תחנ־יא הב שיש ,ץראה לע ונתוכזל רשקב
, ך״נתה ,תיתד החטבה לע םיכמתסמה םיינוליח םישנא ונתויה ירפ ינחור לובליב
ע טנ ,יפוריאו "ירכנ" טנמלאכ ונמצע תייאר ;וידעלב־רשפא־יאש ןורחא קומינכ
ר וצמו המחלמ תשוחת ךותמ םלש רוד ובציעש ,םירוגסה םיילארשיה םייחה ;רז

ד צה תא ,רבד לש ופוסב ,אטבמה ,ינומיר והשמל ,טויסל יברעה תכיפה ;ךשוממ
ה פוצה המכי יברעה ןמ תוחפ־אל ;ללככו םיטרפכ ,ונא־ונשפנב רשא יביטקורטסדה
. תכשוממה הייפיצה לע ויניעב ףידע הפורטסאטאקבש ןקרופה יכ ,הפירשה ץורפל
ם ירפכ תוברוח לע היונבה לארשי־תנידמ ,הרורב תילמס תועמשמ םישדחה תורעיל
— םירטוש ,רועייה־תקלחמ ,שא־יבכמ ,םילויט ,םיסכט—תוילארשיה תוישעה .םיברע
־ תשחורו תחצינ הביא לש םוהת ינפ־לע םישחרתמכ ,תיקסטורג הרוצב םיראותמ
, הבוהאל ,באל ,םידידיל דוגינב ,ונמויקבש טויסב שחה דיחיה אוה "הפוצ״ה .האנש
. םישפיט לש ןדע־ןגב םייח אלא המואמ םישח םניאש ,תורעיה לע הנוממה ןקזלו
ה ניא ולש ותמשא יכ ףא) יברעה ןמ תוחפ־אל םשא הפוצה היה הב ,הפירשה רחאל
ה יברעה הדליל ןורתפ תורעיה לע ןקזה הנוממה ןמ תופיצחב שקבמ אוה ,(הלגתמ
ן מ תיקסטורג תומד) ןקזה עתפל ןיבמ זא קר .רסאמל היבא חקליהב הדבל הרתונש
:וילע ץרפתמו הרעבתב הפוצה לש וקלח תא (תישילשה וא הינשה הילעה
א וה םימימחהו םיקומצה ויפורגאב ,לפנתמ שממ ,הפוצה לע לפנתמ אוה עתפל"
, ןכ .םישאמ אוה [הפוצה תא] הז תא קר ,רורב .םירטושה ותוא םירצוע ישוקב .הכמ
.(54 ׳ע) ״תאזה תדמולמה תויניצה םע ,םישטשוטמה םייפקשמה םע ,םירפסה םע הז

ן מ האנה ידכ דע ומע המלשההו םויקבש טויסה תייאר ? ״תדמולמה תויניצה״ יהמ
ל ש שאוימה ונוחכפ תא האטבמה תיטסיכוזאמ ןיד־תלבק ,תימצעה־תוררופתהה
ס רח שפחמה הפוצה :רתוי בר המ לש ולקשמ תעדל השק ןאכ ףא .ותודידבו הפוצה
" תורעיה לומ״ב .ותעצופו ותוא תבצעמה הביבסה וא ,םיישפנה ויעצפ תא וב דרגל
ר הזי לש יובשה ירופיסבכ ,הכובמ וא יגולואידיא ערק ,ירסומ ןויד לש ץמש ןיא
ת ינייפא השיג ;תוילשא אלב ,קהבומה ימויקה טויסה ןמיסב דמוע לכה ןאכ .םירחאו
.הנידמה לש תונושארה היתונש םירשע ןה תובצעמהו תועירכמה וייח־תונשש רפוסל

, "בירעמ") "ןיטח ינרק" רישב ,ץיבוקיבר הילד לצא המוד השוחת העיפומ הרישב

. ) 11.3.1966
2 1־ה האמב ן ינומךק םעט? םןתכרף םוטךח / תונשמ תוניפס םיב ופצ רקב םע
// .בר ברעו םיכלמ / םינבלצ תוחך$< וגילפה
ש £5ה / בהז לש םיפיצר / בהז לש תוינא ן םילמנב וללוגתה דשו בהז לש תמת
/  ,םילגה וענו שמשה הקירבהש םע / .םיקלוד תורע? / תואלפנ תובהל םהב התיצה
11 .ודךש לכה / .םינבלצה ויה םימימתו םירמא המכ / .םויטנזיבל םשפנ האצי
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ן יע ילחכ םידכנ / םהמ וחקל םהיתונב תא / םיחקפה לע לפנ םירצק ןיא דחפ
/ / .םךובכ לע וסח אל ן .הפךחק ן םחל ודילוה
/  םילמקחמכ םיפיה םידודנה ולע וכע לע / םחצמל וגילפה ראוצ תוקד תוניפס
ה מכ ן .םיבאז ל?ז לודג ןאצ / .ףושיבה תכרב תא םיאשונו םיריהמ םיריבא םלכ
/  םנקז תא רירב ומהז ךיא / חורב ענ רקחה תא םתוארב / תולהבה םהיניע וחךז
/1 .םישנה תא ךבקה לא םכשמב
/  םירפכב םהל ואתשה דאמ / .תלזב תומוחו םיפלצ ילדנמ / ונב םירצקמ ה3ךה
/1 .ול־ץגק םהירזממ
ו רצבמ לע וקרש לילגה תוחור / טרופנוממ זיקרמה לש וניע התהכ 12־ה האמב
א ב ןינועבצ שובל ןיד־א־חלס / םינציל הטמכ חרזממ ץרפ םקע חמר / .ימומגעה
ם הל השע אוה ןיד / בלכה רפוכה ךרי לע קוש םתוא חגנ םאר ינרקב / .חרןמה ןמ
/1 .ןיטח ינרקב ן ןיד
ם ימימתו םירקא המכ / .םילשורי אלו םלוע יוה אל / .דוע םהל התיה אל הכלממ
.ודךש לכה // םינבלצה ויה
ה שועה ,ירמגל םימת ריש וב תוארל ,תחאה .רישל סחיתהל תויורשפא יתש שי

ל כ אלבו ,ץיבוקיבר .ד לש םירחא ריש־יפונכ ,ירויצו יאכרא אשונב יטויפ שומיש
ת והדזה התוא וב שוחל איה הינשה תורשפאה .היגולאנאל הנווכ וא ילמס ןעטמ
ם אש .עשוהי .ב .א לש ורופיסב ונאצמש ינבלצה לרוגה םע תימצע־דיאל־החמש לש
ם עז־הטמכ עיפומה ,ןיד־א חאלצ לש ונידל הקזח הקיז התוא ןיינמ ןיבהל השק ןכ אל
ה לומעתה לע תלבוקמה תירוטסיהה היגולאנאה חסונכ ,םינבלצב הכמו יטפילקופא
ה פוקתל םינבלצה ימימ ךשמנה המוד וק האור איהש שוריפב רמול ילב .תיברעה
ת וינייפאה תושוחת המכ רואל םינבלצה תא ץיבוקיבר .ד תראתמ ,תילארשיה
ת וצראל ןיידע המכה ,רז יפוריא םרוגכ ונמצע תייאר :תילארשי תימצע־האקלהל
* רסוחמ םירזכא םינבלצה .שבוכ—?ץראה לע ונתוכז המ .(םויטנזיב) תורחא
ח וכה דומעי םימי־ךרואלש בושחל םה םימימתו ,שובכל םהילע ירהש ,הרירב
ה קולחה שממ וז ירהו .םתוחכונ םע םילשתו םתוא לכעת תיברעה הביבסהו םדצל
ם ינבלצה לצא םג ,בגא ,התיה היוצמ תונוש תושיג ילדבהבש) "םינוי״ו "םיצנ" ןיב
־ תיתדה האידיאה וז ,תילמסה םילשוריבו םלוע־ייחב םיצפח םה .(םמצע
, םירצבמ םינוב םה .םתנידמ—תילאירה םילשוריבו הכלממבו ,םהלש תיחישמה

ם ישבוכ ,יאבצה םחוכ תא םיריבגמ רמולכ—תלזב תומוחו םיפלצ ילדגמ
ר מולכ ,םהל םיאתשמ םירפכב ודלונש ם ה ירזממ ךא—ץראה ףונ תא םינשמו
ר צאנ ןימכ אוה ןיד־א חאלצ .רז עטנ אלא ףונה ןמ קלח םהיתובאב םיאור םניא
ם ה םיברעהו ןיד־א חאלצ יכ חינהל בייח רחא ןוויכל שוריפ ןויסנ לכ .ותרובג ימיב
? םיטירבה וא ? םיברעה ילוא—רז שבוכ הזיא םה םינבלצה וליאו ,ונחנא

*

ר נ־ןב קחצי לש ורופיסב העיפומ "תורעיה לומ״בש וזל המוד ימצע־ןוילכ תשוחת
רדנסקלא םשב םילארשי םילייח ינש .(1964 ץיק ,דכ ״תשק״) ,״לודגה רדנסקלא״
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ו מע אשונ רפסמה רדנסקלא .תילארשי הסובתב םייתסמה ןוירש־ברקב םיפתתשמ
ה צצפה ימויאל םינותנ ,תולילו םימי המכ םיעות םהו וילגרב עוצפה רדנסקלא תא
י כ שוריפב רמול ילב ךא בגנה ץראל המוד ,יטסילאירוס־ילארשי ףונה .ריוואה ןמ
, הובגו םיבנשא רסח ,חיופמו קנע ןינבל םיעיגמ םה .תויושחרתהל המיבה וז ןכא
־ רבדמב םירזנמה דחאכ םוהת יפ־לע יולתו עלסל קובד ,רצבמ קפס קיתע שדקמ קפס
ם ג אוה םוקמב רבעמה :יטסילאירוסה הנפמה תא השיחממ רצבמל הסינכה .הדוהי

ם ישנאה תדע ,עלקמ־תת אירבה רדנסקלאל .רבעמה תא למסמ קשנה .ןמזב רבעמ
ת ירוטסיה הפוקתל םיכייש םיארנ םהו דבלב םיניכסב םיניוזמ רצבמב םירזומה
ת ויתואב "לאבאנוא םאד וזנאג" :הקיתע תבותכ רצבמב לודגה םלואה ריק לע .תרחא
ת ועיפומ ןה .יניטל וא יקלטיא ןלוצליצ .תועמשמ ןיא םילמל .בוטיח־תוסג תויניטל
ו ד האוזנוג" :הדעה לש הנחלופ תולממ קלחכ רופיסה ךשמהב תויצאירווב
 .רצבמה יבשוי לע רדנסקלא טלתשמ וקשנ חוכב ."ןאבאר האוזנוג״ו "הלאבאנוה
ם צוע אוהש תמיא־לכ יכ םדריהל לוכי וניא אוה ךא ,ודגנכ דומעל םילוכי םניא םה
י ביטימירפ הדעה לש הייח־חרוא .תופולש םיניכסב וילא םיברק םה ויניע תא
, םימלסומ ,םה םיברע םא תעדל ןיאו ,קיתע יתד ןחלופ לע םירמוש םה .יאכראו
ת ויצאיסוסאה .םילייחה ינשל םירז םתפשו םנחלופ ,םתד .םיבכוכ־ידבוע וא םירצונ
י אצאצ ילוא :םייחרזמו םייפוריא תודוסי לש ףוריצ ןה םרואית ארקמל תוררועתמה
."ולדגש םירזממ" םתוא ,םינבלצה
, ויכרצל הישנא תא ליעפמ ,הדעה לע טלתשמ ,שבוכה ,"לודג״ה ,אירבה רדנסקלא
ה מע ובכשל ןושארה הלילב .תולילב ותטימ תא םההל הריעצ השא םהמ חקולו
־ רצי ותוא) הרפכו תוומ תקושת ךותמ תירותסמה הדעה ינב לא עוצפה ורבח לחוז
ר שקהב תיתודבאתהה הייטנה לא ורשוק יבכרהש ,ינאידיורפה "םוטאנאת״ה ,תוומה
ו ניע תא רקנל םיחילצמ םה .םהיניכסב עוצפה תא םיחבוט הדעה ינב .(ילארשיה
ת וומה־רציש הארנ הליחת .הלוע ותולעהל חבזמ ול םיניכמו אירבה רדנסקלא לש
. חבזמה ינבא תא דדומ אוה ופוגבו םהל הנענו וקשנמ קרפתמ אוהו ,ותוא םג ףחסי

ם ינומירבו םירודכב םהב רצוקו וקשנב ספות אוה ,וילע רבוג םייחה־רצי ףוסבל ךא
א יצוהל ,תובהלב הלעמ אוה םהידירש לכ תאו ,חבזמל ביבס םיערוכ םלוכש העש
ו תיב לא הרזחב ךרדב והחניו םייניעל ול היהי ןעמל ומע וחקול אוהש ןטק רענ
ם ושמו ,וחצרל הסנמ אוה תולילבו ואנושו ותוא ךילומ ןטקה רענה .ומע ינב לאו
ס פות אוה דימ תולילב רענה םוקי רשאכו ,רענה ראווצ לע ךכריו רדנסקלא ןשי ךכ
ם ע רדנסקלא ידודנב רופיסה לש ופוס .וקנחל זלה הסנמ םעפ־ידמ יכ ןנוגתמו וב
ו תיב לא רדנסקלא עיגי אל םא ."התמו תטקושו האנ" ץראהו ,תכשמנ האנשה ,רענה
ר ענה תא תימיש ומצעל חיטבמ אוה ,עיגי םא ;רענה ידיב וא ןעצפמ תומי ,ויחא לאו

.שמר תמהכ ויכרי תחת חמוצה
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ר דנסקלא גוסמ םישבוכ םע וא םינבלצה םע תוהדזהה ילב םג םא ,תומוד תושוחת
" םיזעה תעבג" ,רבדור סומע לש רצק יריטאס רופיסב יוטיב ידיל תואב ,לודגה
ן מ ,ןיעמסא־ובא ובשו ןקז יברע העורב רופיסה תליחת .(1967 ףרוח ,דל ״תשק״)

אלפה יפב המשו ורפכל הכומס העבג לע ויזע תא העורה ,ףיאנ־ךייש־תבר׳ח רפכה
ת ורעי תא וסרהש ןה יכ ןברוחל למס ןה םיזעה ,בגא־ךרד "םיזעה תעבג" םיח
ם שב יצוביק בושיי העבגה לע םידוהי םיצולח םימיקמ טדנמה תפוקתב .ץראה
ה שרפ ,הנידמה ינפלש םינשב התישארש תיריטאס השרפ תחתפתמ ,"לומתא־םולכ"
ן אכ ונניינע ןיא .ץוביקה לש ילכלכה ונברוחל האיבמו הנידמה תונשל תכשמתמה
ל ש ומויסב אלא (ץוביק ןב אוה רבחמה) םייצוביקה הרבחהו קשמה לע תרוקבב
ם ינקרבו םיצוקש קשמה רצחבו ,םמוש לכה ,םילולה ,םיתבה ,בזענ םוקמה :רופיסה
ב הוא אוה" יכ רמואה ,ןיעמסא־ובא ,ןקז העור לש ולילח לוקל םיזע תועור הב ולע
ם יצפקמה ,םיכרה םיידגה הארממ הנעבשת אל תוששעה ויניעו הערמב ללחל
ת א לומתא קר שמישש ,לודגה הליכאה־רדח לש תוגרדמה הלעמב םיבבותשמו

."׳לומתא־םולכ׳ ירבח

" ןאל תאצל ןיא יכ / ברקל תאצל ןיא יכ / םייתפשמ ןיב ץבור / ןטק־ןטק םלוע״
ץ בוק תא חתופה ,"דדונ לוח" הרישב ,ץוביק־תרבח איה ףא ,ריאמ הרימ תבתוכ
א ל ונחנא" ,רחא רישבו ינוי־תמחלמ ינפל ובתכנש םיריש ,"לכה אל" היריש

:"ןאכמ
/  .ףולח קר ונחנא / .םירבוע קר ונחנא / .רבעמ .םשמ םא יכ / ןאכמ אל ונחנא״

11----.רבשו תוברח ןיב / ךורא עסמ ךותב
א לו / .םינופ ונא רםכו ן הפ ונרבע הנה / םייתניב קר ונחנא / ןאכמ אל ונחנא
/ / .םינבאו ץעל / ונבל רושקנ אלו / םימה התשנ אלו / רבד חקנ

א לו / הפוס תא ונדביא ן התישאר ונחכש / ךרדה הכרא המו / ךרדב קר ונחנא
.(12 ׳ע) ״הפוס קוחצו / רמו / רצק ףולח רישו / םייתניבה רמז קר / רבד רתונ
ת א תונשל תלוכי־רסוח ,רוצמ ,תופקומ לש ,תורז לש תוינבלצ" תושוחת ןאכ ףא
.ימצעה־ןדבאה לא הייטנו ,הב םינותנש היצאוטיסה

ל ש תינוציקה תירסומה המגמה ירפ ,ינבלצה לרוגה םע תיטסיכוזאמה תוהדזהה דצב
ל ש ימויק טויס תכפוהו יגולואידיאו ירסומ ערק ירפ תויהמ הלדחה ,"םינוי״ה דצ
ו תוא םע תוהדזה לש רחא גוס ונא םיאצומ—ןדבא לש היגולאנאו תימצע־השנעה
."םיצנ״ה דצמ םעפה ,לרוג
ד ילי רעש־בוהצו ריעצ הרומ לע רפסמ ,"שורית לאירבג תשרפ" ורפסב ,ולש קחצי
ת אצלו ,"הגלבה״ה תא רובשל 30־ה תונשב םילשוריב וידימלת תא ךנחמה ,הינמרג
בלצה םע האוושהה דוסי לע ויתונויער תא תיתשהל הסנמ אוה .שממ לש תולועפל
.םתדמשנו—ןיא םאו ,םיילפכ םיקזח ויהו םלרוג תא ואר :תניחב ׳םינ
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ל ש ישש שוח ןיעמ ונב חתפל לדתשמ שורית רמש ךכל ונתעד ונתנ רבכמ הז"
ק רו הלש הארוהה־תטישל ךייש הז רבדש ונייה םירובס .םינבלצכ ונמצע תייאר
, םהמ דחאכ ימצע תוארל הטונ יתייה אל הליחת .ותנווכ ףוסל ונדרי ןכמ־רחאל
שורי ידוהי תא וחבטו הצנגמ ידוהיב וערפש הלאל ,דבלב ןוימדב ולו ,ךייתשהלו
ל ש םיסרטניאה םע תיערא תוהדזה לש וז דומיל־ךרדל יתלגרתנ הכ ךא .םיל
ה רובג לש לעופ לע חמש ,תחא םעפ אל ,ימצע תא יתאצמש דע בלצה־יאשונ
ו רופיס ילע עיפשה דציכ ינרוכז .םתלפמו םדי־תלזא לע רעטצמ יא ,םהלש הנובתו

ת ליאמ ןויטאשמ וניר ךרעש ,אילפהל זעונה ,המחלמה־עסמ לע שורית רמ לש
ת ורייש ןתוא ירחא יתבקע בהלנה ינוימדב .זא׳גח יפוחבו ףוס־םי תואובמב ,המורד
. םיה לא תאצלו םש ןביכרהל ידכ תליאל תוינא יקלח ריבעה םתשבד לעש םילמגה
ה יהש העש וישנא םע יתבכר .׳גבאר לעו באדיע לע ויתוטישפל הז ינבלצ יצ יתיויל
ם יכורא םיחווט לע !ערפנה ברקה ןועגש ותוא לכו ,הנידמ שוביכ ןיבל םניב עשפכ
ו חבטנו וכוהשכ ,רמה ףוסה אובב יתרעטצהש דע ימדב ךסמנ הכ השביו םי לש
ה יהשכ ,ןכמ־רחאל בר ןמזו ,ירבח םג וספתנ וז ןיעמ תוהדזהל .זא׳גח תולוחב
ה ענש עשת הביטח לש הילחזו הבכר־ילכ ינפל םירייס לש פי׳גב וכרד השוע ריאי

ל אירבג לש הז רופיס היה ,הקתפרה ויצחו הזועת ויצחש עסמב ףוס־םי יפוחב
.(25־26 ׳מע> ״הליל לש תועשבו םוי לש תועשב ומדב בהבהמו בש
:יפוסוירוטסיה ןויד אב וז תוהדזה תשוחת דוסי לע
. שורית רמ םע וניסחיב שדח קרפ החתפ רשא הלאשה תא לאשש ןד לש ורות אב"
א צמנ רמוחב ןויע ידכ ךותו /םינבלצה לש ץוחה־תוינידמ׳ היה ןד לש ואשונ

י אדכ םאה׳ .ונתפוקתל הפוקת התוא ןיב הלבקהו האוושה ןוצר ידי־לע דרטומ
ם יברעה ןיב םויה םימייקה םיסחיל םינבלצהו םיברעה יסחי תא׳ ,לאש ׳,תוושהל
.(םש) "׳?ירבעה בושייה ןיבל
! תוושהל ונא םיבייח ירהו" :ץרמנו ףיקת לוקב שורית לאירבג הנוע ךכ לע
ה תואב דמשיהלו תויועטה ןתוא לע רוזחל אל ונא םיצור םא חקל דומלל אוה חרכה
י ושעה חוכ לש רוריפ לכ ונילא ברקל ,רוזיאב בלתשהל עדנש אוה חרכה !הרוצ
ן מ רתוי בוט ןפואבו ,וניביוא ןיב ררועתמה ךוסכיס לכ לצנלו ,ונתבוטל לועפל
.(ם ש) םינבלצה
ה תיה םהלש תירקיעה היעבה׳ .רמא ,׳ונלש םינבלצה לא בושנ׳" :ךישממ אוהו
ם ייתומכ תונורתי הל ויהש הביבס ינפב ,יתוכיא ןורתי תרזעב ,הדימע לש וז
ת וביסש רורב ירה-----------? והשמ םכל הריכזמ וז היעב ןיא יכו .םירורב
ו נמויק תיעב----------.וננולשכ תוביס םג תויהל תויושע היעבה ןורתפב םנולשכ
ת פלוח הדוזיפא אהנש וא ,ןוכיתה םי חרזמ לש וז העוצרב דמעמ■ קיזחנ םאה .ןאכ
. (27 ׳ע) "׳םילבה־לבה אלא וניא ראשה לכ .היעבה איה תאז ? םינבלצה לש וזכ
ם לועה תנומתמ רדענ היהש ,םילגנאה ,ישילש םרוג לע עיבצמ ,דימלתכ ,רפסמה
נאה יפלכ ןווכמ תויהל בייח קבאמה רקיע ןיא םאה .יברעה םלועהו םינבלצה לש
:שורית הנוע ךכ לע ? םילג
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. יברעה חלפה ןמ וא ךממ תולק־רתיב ןאכמ קלתסהל יושע ילגנאה .העוט התא"
ן אכמ וקלתסת אלו ,ןאכ םכתיב תלפהו התא וליאו ,ותיבל בושיו דבכתי ילגנאה
י כ רוכז דימ תא שולתי ימ איה הלאשה .שממ לש הדירגו השילת רחאל אלא
.(28־29 ׳טע) ״ןיד־לא־חאלסל ךפהיל יושע ןוכיתה חרזמה לש חלפה
ת יטסילאיצוס הנבה לש ןורקע לע ןומאה" ,"םילועה תונחמ" שיא ,םידימלתה דחא
ן כתיי אל יכו ? הז תא הז שולתנש אוה חרכה יכו״ :לאוש ,״םימעה ינש ילעופ ןיב
״? םולשב הז דיל הז היחנש
. רוציקב העש־יפל ךל הנעאש אלא" ,שורית רמוא ,"הכורא הרבסה םינועט םירבדה"
ר קי יתימאה םולשה .םולשל םינכ םייוואמ ררועל ידכ תיחרכה יהשלכ תושתכתה
" ...ךכמ ונשאונ םרט םיברעהו ונא .תרחא ךרדב וצפח תא גישהל שאונש הזל קר

.(29 ׳ע)
ם ע המחלמה תייאר לא "םימע־תווחא״ב המימתה הנומאה ןמ רבעמה ןאכ רזוח בוש
ת בהא ,וילא ותדהא תא ריתסמ וניא ולשש לרוג ,ונממ ענמיהל ןיאש לרוגכ םיברעה
, "ןוילע םדא" ןימכ רפסב שורית לש ותומד .תראפתהו זועה ,תוירבגה ,המחלמה
ש י [שורית לאירבג לש] ותומדב התע ינא רהרהמשכ" :שפנ־זעו ריבא ינבלצ םחול
ת א ןיבמ ןהלוש־לש־םינוירוטסיהל דוגינבש הז ,ישעמ ןוירוטסיהכ ורידגהל ינא הטונו
: תרחא הרדגה יתעדב הלוע םימעפו .ונמז לש חדקאה ןיבל רבעה תורוקמ ןיב רשקה

ה יה ףתושש םישישקה ויתימעמ יניעב אוה קוחר המ—הכ םאו הכ םא .ןיוזמ איבנ
ה לא ,ונימי לש םיריעצה םירומה ןמ—רתוי דועו ,םירומה־רדחל ותעשב םהמע
ם הל םיקינעמו היגוגאדפ לש םיגד־ןמש ףכב םנוזחו םתמשנ ןוזר תא םיאירבמש
, הנומאו הריפכ יקדייח אלל ,תרטסופמה היגוגאדפה וז תא יתאנש .םיימדקא םיראת
. (144־145 ׳טע) ״הנש האמ תב הרבחב הינמכ החוטבו הדילמ םירס לש ויחלכ הקלחה
ר פסה) לארשיב 60־ה תונש לש "םינוי״ה אלא םניאש ,"םיסירס״ה דגנ וז הסרתה
. דאמ דע תוחוד תויצאיסוסא הלעמ איה וליאכ ותעשב היה המוד ,(1964־ב עיפוה
ל ש םהיתווקת תא אלו ולש לש תירזכאה ותיזחת תא ינוי־תמחלמ הקידצה דבעידב
ד ימת םיקדוצ ונלש הז םלוע־לבחב יכ הנקסמל עיגמ החא ךחרכ לע .םולש־יפדור
.תובוטה תונווכה ילעב םיטסימיטפואה אלו חוכ לע םינעשנה םיטסימיספה
, םהיניב רוד לש לדבה .ו״צרתב םילשוריב עשוהי .ב .א ;ט״ערתב הירבטב דלונ ולש
ל דבהה ןיא ילוא ךא .תינבלצה המגודב םישוע םהש שומישב ימוהת הארנה לדבהו
ן יבל וניניב םיסחיל תירסומ תועמשמ לכ ןיא םהינש לצא .הארנ אוהש לככ בר
י מצע־םרה תנכסו סרה ,תונפקות קר שי .טלחומ שואייה .תיחצנ איה הביאה .םיברעה
ד חא בלש אלא וניא "תורעיה לומ" לש םזילאטאפהש רשפא רבד לש ופוסבו .ןדבאו
, תווצקה לא ףחוד שואייה בצמ ;שורית לאירבג לש יתמחלמה םזימיספה ינפל
־ סאטאקל ,הפירשל ,המחלמל םיפצמ שורית לאירבג םג ״הפוצ״ה םג .םישגפנ תווצקהו

ת וננוכו דימתמ רוצמ תשוחת התואמ ,קינחמו קיעמ חתיממ לאוג טקא לאכ הפורט
ב יואה יכ רמולו הנעי־תב השעמ לוחב םהישאר ןומטל םינכומ םניא םהינשו ,הכורד
.אובי אל ןוסאהו וימויאב תוניצרב ןווכתמ וניא
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ם ייוטיבו םייוליג םידמוע רוצמהו המחלמה תשוחת ןמיסב הבצועש תורפס לומ
, ירבעה בושייב תוארלו ריכהל םינכומ ויה אל םתליחתמ רשא (םייטילופו) םייתורפס
ת ופיאשל קוספ־ףוס ןימכ ינוי־תמחלמ ינפלש הנטקה לארשיבו הקולחה תוינכתב
־ םולשב בצמה תא איפקהלו הרעזימה םתנכתמב הלא תולובג לבקל וטנ אלו ,הלודגה
ו מצעל דרפנו ידוסי ןויעל היואר וז המגמ .םיברעה ךכל ומיכסה ול םג עבק־לש
י נפ־לע ערתשהל ןוצרו תונדא ייוליגב האצמל ףא ןתינ .גרבנירג .צ .א לש ותרישב
ם י ןושלמ :״םירבעה ץרא תריש״ב רימא ןרהא לש וחסונכ ,״הבחרהו הלודגה יצרא״
— לודגה םיה דעו םילודגה תורהנה ןמל ,קשמד תורהנו תרפה ימ דע תליא םיו הרצב
־ ב "ףלא״ב הנושארל ספדנ .1967 ץיק ,ול ״תשק״) ״אב הז הנה לודגה יצרא רחמ״

. ) 1949
ו ירישו ינוי־תמחלמ רחאל עיפוה ,"םיטהרב רוסא ךלמ" ,ןתיא ןתיא לש ויריש רפס
ת שוחת ןתיא לצא אוצמל רשפא ,דחא דצמ .הירחאל םקלחו הינפל םקלח ובתכנ
ת וריש״ב ואישל עיגמה תונדאו תוטשפתה ןוצר םתמועלו ,םישק םיימויק תוקפסו רוצמ
.ץבוקה לש רחואמה וקלחל תוכיישה ,(ל״נכ ,1967 ץיק ,ול ״תשק״ םג ׳ר) ״המחלמ
/  ןאכ היהת דוע ןמז המכו / התא המו ימ / התא ןכיה / םע םע״ :ןתיא בתוכ
ל ש התייפיצב רישה לש ומויס ; (14 ׳ע ,״רבדמה לע רוא״) ״ללכב םא / םע םע
, הרעבת אלא ,סויפו עגור רמולכ ,םשג הניאש ,תלאוגה תוגגופתהל הפורשה ץראה
ה כחמ הפורשה ץראה ן םשגל הכחמ הפורשה ץראה" :תרהטמ המחלמ ,הפורטסאטאק
. (17 ׳ע ,םש) ״שא לש אלא םימ לש אל / ,םשגל הכחמ הפורשה ץראה / ?םשגל
ה מחלמ םרטב לש לארשי וז ,הרוצנה ,הפורשה ץראל וסחי עבומ םירחא םירישב
, (20 ׳ע ,״הקעצ״) ״ונל שיש תאזה הרוראה המדאה לע ראשנ ינא״ :תוטשפתהו
. (30 ׳ע ,״םיעבורמ״) ״הרוראה המדאה ןטב לא םידרוי םירמגנה םימה״ :רחא םוקמבו

ם ימח םיבשמב / רהנה רבעמ תוחור תואב וישכע״ :תורזהו תושילתה תשוחת ןאכ
ן אכ .(70 ׳ע ,״רהנל רבעמ״) ״ןאכ היהנ ילוא ן םע ןאכ היהנ ילוא ן םיקזחו

ם ילועשמב בר םע ילגר תחת ן קובד רפעו ןבא ישאר תימואתפ הייטנבו" :םויאה
ם ג ןאכו .(75 ׳ע ,״שא בוש״) ״םיארפ תייפיצב שמשה ץרא רהנה חרזמ / םיקדוהמ
/  ןאכ אל ינא ,ללכב אל ,ינא אלו / םהייחמ םיעדוי אל ןאכש םישנאו״ :רוצמה
.(82 ׳ע ,״רהנה ץראמ״) ״םילפונ תונוירש ןיב ן רבוע ינא םימותס תואובמב
שפתהו רגסהה תצירפו תונדא תושוחת תולוע ולא תורזו קנח תושוחתל ליבקמב ךא
ם הל וקחציש םיקחוצש הלאו" :"םיקחוצש הלאו" רישב חרזמה יבחרמ רבעל תוט
, יל שיש המדאה־ילגר ן םיפנוטמה םיעורקה ידגב לע ורבדיו וקחציש / לזאזעל
ו רבדיו ובשייש םוקמב / ובשייש .םהל וקחציש םיקחוצש הלא ן .םיפשפושמה םילדנסה
י נפו עבוק ינאש םוקמב תולפונ / ףיעמ ינאש תודבכה םינבאהו / .םהל וקחציו ילע
. (27 ׳ע) ״ןתחונמ היהת םשו ן םלועל הנראשית םשו ן םיעבוק םייתמאה חטשה
/  לובג תא יתרבעש הרק םעפ״ :ךכ־לכ ארונ וניא ,ותוא םירבועש העשמ ,לובגה םג
/ לובגל רבעמו / םינפב הנתשנ אל רבד ומכ / ץרא התוא התיה ,ןבומכ ,ץראה
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/  םיתבו םדא תויומד םיכפוה ן תושק םינבאו םיצע / םירבד ךיא תוארל יתלוכי
/  עריא אל םולכ ומכ ,ונלש ,חוטב לובגל רבעמ יתחקפנש דע ן הריהז המיא יררועמ
ם ויסבו .(9 ׳ע ,״לובגל רבעמ םיעטק״) ״לובג ןיא ומכ ן טושפ היה עריאשה ומ
:ינוי־תמחלמ רחאל ובתכנש ״המחלמ תוריש״ ךותמ ״המחלמ עסמ״ב ,רפסה
, ץרא יצח לע ,לכ־ירסח םירתונ ונחנא / הלודגה ץראל הבורק ההימכ יזוחת״
ר הנמ / הלוכ ץראה לע םמדב םימותח / ,ונלשו םהלש ,םילפונה רכז םע / םיקתונמ
.(121 ׳ע) ״תרפ רהנ דע םירצמ

ה וקתה ןיבל הנידמל תונושארה םינשה לש קנחמה בצמ ןיב תועלקיהל זע יוטיב
, שוטר ןתנוי לש הפיה ורומזמב אצמנ תולובגו תומוח רובשלו המחלמב ץורפל
ר מול רשפאו ,1965 ףוסב דוע ״וק״ תעה־בתכב הנושארל םסרפתנש ,״ךשחב יכלוהה״

י שק / םיכר יחא תובבל לע״—ץראה לע הסכמ דבכה לפרעה .ויוזיחב המידקהש
י רבע לככ דבוא / אבה לוקה תא עמשמ ן יחא ינזא םטוא אוהו /—,בל ירוצנו דרד
ד מוע רומזמה .(50—44 תורוש) ״םיחא תומחלמ עדוי / ביוא תומחלמ עדוי / קונח
, ירבעה םעל הלודגו תונדא בישתש המחלמל ,הלודג הרעבתל ,יונישל ןוצרה ןמיסב
ם יברעה .(283—282 ׳וש) ״תרפ תוצרא לע וחוע ן ןמגראב ותלקה ילוש״—זאו
ם יסנ בבג / זבו רבךמ ידדושל / בזכ יבחר בהואש ימ״ :םע־אל־םעכ םיספתנ
ל ע ופיס ריכשמ /—דרומ רבךמ תוחרא רכוש / תויצ דדונ רפס ליחל / ראפתהו
. (290—283 רש) "-------,עצב לעבו ףיקת לכל ן רכוש לכל ,רחוס לכל / וילמ?
/  םימודק רעו לכ תרוכ // ׳ופיס הצקב ןויצ עטונ ן רבךמל ץרא ןתו דע״ :האלהו
ף חסל תוגרךמו / שוטנ לוח—םומ יקיפא / ןאוזו דיסל ראפ ירע / ,זעה ךחלל ונת?ו
/  ץראה לכ תא תחשל ן/—םישרטל ריע תיךע לכו—הבוט הקלח לכ לכאי // ,רה
׳ וש) "—ךממ םדא ךמו יכ דע / דמוע סמל בוט לכ תישל / / המשל תבשונ םישל

ו יניעב םירכנכ םהש ,םידוהיה יפלכ שוטר לצא םייק טעמכ המוד םחי .(317—305
ל כ בלמ רקע" :זועו־םימודק־ינב לש ירבעה םעה ןמ קלח וכפה אלש ןמז לכ
י רבש ן באתקה? םדא קבא / ה.ןה ךמה םעה לכל ן דחא בבל היחו דע / ׳ירכנה
ב רקמ איקהלו /—,זבל ויה םע־יריךא / זובל הרד םיליצא־ןב / קנחהב תודע
ת ורוש) "ןומישיו שבעמ הלב / הרז ןקז תמכח לכן / םא־בלח םע קע וז / לער

ס חיה תא המודמכ םלוה ,"םדא קבא" ,קהבומה ינוירוג־ןבה יוטיבה .(347—336
. םירבע וא םילארשי וכפהי םרטב םידוהיה יפלכ ולו שוטרל ףתושמה "ינענכ״ה
ץ וחבמ ביואה םהש ,םיברעה לע ,דחא דצב :לופכ אוה רומזמב שוטר לש וגורטיק
ל ע ,ינש דצמו ,םהילע רבגתהל הוצמ רשא תודימ־יתחשומ םיארפכ ויניעב םהירהו
ל יךבהל ן הרוזפ יאב תד? לכו / ויתוגלפל םינמךח םע / תומוח רמוע םינמרח םע״
. (232—227 ׳וש) ״טבשמ םישנא טבשו ן השאל שיא ,שיאל שיא ןיב ן ץראה םע תא
, רבד לש ורוציק ,ידוהיה יפואה ,תידוהיה תדה ,םידוהיה םהירה "םינמרחה םע"
־ינב ,םירבעל ולוכ ךייש בוטה וליאו ,לארשיב גוליפ ידיל איבמו ער אוהש לכ
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ר וגסה הבצמכ .(334 ׳ש) ״דוהו תמא ףאוש לכ״ אב םהמ קר רשא ,זועהו־םימודקה
—םיברעה ןמ תוחפ־אל םידוהיה םצעב םימשא ץראה לש עוטקהו
/  ץראה בוט תא ולקאי וז / םירז ידליל שדק ריע / יכלמ דוד ריע תא תתל״
י תריב תא / םירצ דןב ישפנ תתל / רצ לכ ד$ רכמתהל ן רצ ילא רעשב קלחה
/  םיכחלמה תדע לכו /—ריחמ אלבו די םקאכ / םירצל ץראה לכ תא / םירצ דן?
^51 ׳וש) ״—דא!? ערו לודג להק ן םיכחלמה יכחלמו - ה זוח ,םינקזלו ,םהל .(530
׳ וש) ״—םולשורי ירעשל ן האלהמ ףלוקהו בוחס / ןותומו םילבנ תומ״ יכ שוטר

.)535—537
, (105 ׳ש) ״תרעובה שאה״ אובתו (97 ׳ש) ״הלודג הרעבת״ הלעת דוע ?הוקתהו
ר מאי ובל םדבו ן םךב ותי ונימו לע / וח?מ ילע םדב ותו / ןמאמ םת בל לכו״
ם עה לכו" .(548—543 ׳וש) ״וקפנו םדב שךקתהו / ברק םויל שךקתהו /—ןמא
/ —רזל ןתנ ותיר? תא / ובל םיפנח תא דוקא / רפע ףחלת וש?נ רצוא / הזה ףמה
, הנומךקו / הבוט הארי וצרא תאו / םייח בושן זומת ומכ / וימךמ לעבכ םוקי

. (698—689 ׳וש) ״—ץלא יספא דע םירהנמ / םי דע םדנ העךתשמ / ,םלוע רובט
.(724—723 ׳וש) ״—הימד ותכאלמ השוע רורא / םדמ ובךח ענומ רורא״ יכ

י נוציח קר וניא רוצמה !דחוימ יפוא רוצמהו המחלמה תשוחת תשבול שוטר לצא
, שוטר יפל "תידוהי" תוריגס ,תישפנ תוריגסב םייחה םישנא לש תימינפ השוחת אלא
ם ייחב ערה לכ .םיישפנה ויתולובגמ תאצל םילוכי םניאש םושמ וטיגב םייחה
־ תמחלמ הניא המחלמה .םה םיידוהי—דוריפה ,המוקה־תוכימנ ,רכנה לכ ,םיילארשיה
א ל ,םיברעה םע "ווק־םוטאטס״ל ןויסנ םוש אלב ,שוביכ־תמחלמ שוריפב אלא ןגמ
א לא ,הירחאלש תולובגב אל ףא—רומזמב יוזחה יפלו ,ינוי־תמחלמ ינפלש תולובגב
ת וריגסה תשוחתמ רורחיש לש טקאכ ,המחלמה ."ץרא יספא דע םירהנמ ,םי דע םימ"
ת לאוגה היווחה איה אלא ןצחומ וא ינוציח טויסמ רורחיש לש טקא הניא ,רוצמהו
, זועו םימודק ינב םירבע םעל—"םינמרח םע" ,ידוהיו ךמ םע ךפוה הב תררחשמהו
ה יופכ הניא המחלמה :רוצמה םגו המחלמה םג אופא םה םילופכ .םישבוכו םינודא םע
א לא ,ךוניחה לש םיירסומ םיכרע ןברוחו יגולואידיא ערק הניא איה ,היוזח אלא
ק ר הניא רוצמה תשוחתו .האג ירבעל "םדא־קבא" ךפוהה רהטמה השעמה איה־איה
י לואו ,םג אלא ,םהילע ונתמשנב רשא לפואה תלטה וא ,ונילא םיברעה תאנש ירפ
ו ליפא ,וטיגהו תורגתסהה תשוחת ,"תיתולג״ה תידוהיה המוקה־תוכימנ ידירש ,רקיעב
ע דוי־ימ רשא קהבומ ינוציק־ימואל רומזמ אוה שוטר לש ורומזמ .ןיוזמ וטיג אוה
ש וטר לצא .ותייארב םידקמ אוה התואש הנורחאה המחלמה איה ינוי־תמחלמ םא
, עשוהי .ב .א לצאו ץיבוקיבר הילד לש הרישבכ ,ימצע־ןוילכו הדחפה לש סותימ ןיא
ל כ תא קוידב ףיטמו עיבמ אוהו ,ןימאמ שוטר יכ ,זוע סומע לש ויפונכ םיפונ אל םג

ם ינכמו םיאור םיברעהש) ילארשיה ימואלה חוכה :םינשה לכ ונדגנ םיברעה םינעוטש
ת ונחבהלו תודרפהל בל םיש ילב ,"תונויצה" ,דחא לולכמכ ,קדצב םתניחבמו ,ותוא
הרוזפו םינויצ ,םידוהי לש "םדא־קבא" ןיבל "שדח״ה ירבעה םעה ןיב "תוינענכ"
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י נסרודו ימאניד חוכ אוה—דסחתמ לאמש לש רסומה־יטופטיפמ לטרועמב—(תידוהי
, ןוכיתה חרזמה לכב ,עירכמ חוכ שמשל תוחפל וא ,טולשלו ויתחת ריבדהל ןווכתמה
ת אז תעדל ילוא םיביטימ םיברעה .םייקתהל הנוצר םא תרחא הרירב לארשיל הל ןיאו

־ המשאה לש תירסומ תורפסב ןמזה לכ ונמצע תא םיעיגרמ ונא ירהש ,ונתאמ בוט
."םימחול חיש״ל דע ,ויכישממו רהזי חסונ תימצע

ב לב לובגה .לילכ התנתשה םימיה־תשש־תמחלמ ינפלמש ילארשיה ףונה תנומת
ם ניא בושו ,ונידיב—ןלוגה תמר ,םינקתשה־רזנמ ,םחל־תיב ,הללאמר שיבכ ,םילשורי

י וניש םג רשבמ תולובגב יונישה םאה .קומא־תצירל תבותכו שאר־תחטהל ריק
, קפס אלל .תינכת אלא תיטתסא הלאש הניא וז ?יתורפסה ןיוטיבבו וניתושוחתב
, רימש לש "לובגה" וליאו ,הינפל רשאמ המחלמה ירחא רתוי ןבומ שוטר לש ורומזמ
ם אות וניאו תרחא הפוקתל ךיישש והשמכ םויכ םיארנ ,זוע םומע לש ויפונמ המכ וא
־ תריצי לש ידוחייה הכרעש םושמ ,תיטתסא הניא הלאשה .השדחה תואיצמה תא
ם לוע שי םא .תונשיתהו תוילאוטקא לש דספהו חוירל רבעמ דומעל בייח תונמא
ן יא םאו ,יטנתוא ףונכ ובש היוצחה םילשורי ראשית ,"לובגה״ב בטיה בצועמ
ן יינעלמ לדח רפסהש םשאה אוה יזי׳פה יונישה אל ירה ,הפי הלוע יתונמאה בוציעה
ן ניאש תוביס ךותמ םימעפ ,תורפס־תוריציל םועמיעו הראה לש תופוקת שי .ונתוא
ה כרעהה לרוג אל .ןיאמ שי אורבל רשפא־יא ךא ,תוילאוטקא אלא תורוהט תויתורפס
א לא ונתוא קיסעהל בייח הנטקה לארשי תריוואב ובתכנש תוריצי לש תיתורפסה
ה זורפב יתוהמו ינכת יוניש ףא תרשבמ תולובגה תצירפ םא איה תערכמה הלאשה
ת שוחת המתו האנשה תומוח ףוס־ףוס וצרפנ םאה ?התעמ בתכיהל תודיתעה הרישבו
ל ש הפוקת ךכ בציתהל ידכ המידק •תומוחה וזזוה קר אמש וא ,רוצמהו תוריגסה
? יתוהמ יוניש לכ לוחיש אלב םיפסונ םירושע המכ
. הרוצנו הרוגס לארשיל החותפ לארשי־ץראמ רבעמה ןמיסב הדמע רורחישה־תמחלמ
. תוחיתפה תשוחת רוזחתו םולשה אובי הנה־הנה ,יערא אוה בצמהש השוחת התיה
ח רוכה ןמ הבזכאה תאו ,האנשו טויס לש תומוח ץורפל ןויסנה תא הלמיס יניס־תמחלמ
ר ורחישה־תמחלמ רחאל יערא הארנ היהש המ :ךכב רמאנ וליאכ ,״לפקתהל״ו בושל
י לוא .ןולשכל ןודנ תוריגסה תומוח תא ץורפל םכלש ןויסנ לכ .יחצנ תויהל דיתע
י ברעה רוצמה תייארו תומעפתההו שואייה ןמיסב תודמועה תוריציה לכש אלפ אל
־ תמחלמל יגיס־תמחלמ ןיבש רושעב עירכמה ןבורב ,ץראה־ינב ידי־לע ובתכנ טויסכ
.הנידמל ינשה רושעה אוה ,ינוי
ל ארשימ ,בחרמל רוצממ האיציה תא הלמיסש ,ינוי־תמחלמ רחאל םינושארה םישדחב
ה יסולכואה תניחבמ תוחפל) רתוי םיחותפ תולובגל םירוגס תולובגמ ,לארשי־ץראל
י כו ברק םולשה הנה־הנהש תויערא לש השוחת התוא ונתוא הדקפ בוש—(תיברעה
ר רבתמ רבוע ןמזהש לככ ךא .תירב ונמע תורכל םיברעה םיחרכומ הזכ ןוחצנ רחא
יכו ,וניפלכ םיברעה תדמעב רבד הנתשנ אל תילנויצומאו תינורקע הניחבמ יכ ךלוהו
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א ל םא ,תואבה םינשה םירשע ךשמל תוחפל "יחצנ" ךופהל יושע שדחה יעראה בצמה
ך ות םג םא ,םירוגס אצמינ בוש ,הנושארה החוורה־תחנא רחאל ,ךכו .תורודל
־ אל תויגולוכיספ םג ןהש ,האנשה תומוחש אלא .רתוי הברה לודג חטש לע הטילש
; םישדחה וניתולובג ביבס ,רבכ תוביצי ןה ןיא םא ,בציתהל תודיתע ,תויזי׳פמ תוחפ
.רבד הנתשנ אל לוכיבכ
, טויסכ םייאו בורק היהש ,לובגה לש תיזי׳פה הקחרהה םצע יכ םירמוא שי ? םנמאה
ה ער ונל תושחורה תונידמ םיפקומ ונדועש םגה ,ךכו .יתוהמ יוניש םושמ המע שי
־ ורטסואלקו קנחמ תשוחת לע רבדל הז היהי ךחוגמ ,ונדגנ ןדי־לאל רשא לכ תושועו
, השדח תוכיא תכפוה ,חטשהו קחרמה רמולכ ,תומכה .םישדחה וניתולובגב היבופ

.ישפנ בחרמ
, ומוקיש םיריעצ םירפוסו ונרכזהש םירפוסה ידיב ובתכייש םירפסו ,ואוביש םימי
ע ירכמב הבציעש השוחת ,רוצמהו המחלמה תשוחת תא יגוי־תמחלמ התניש םא ודיגי
ת ושוחתב תויחל ילארשיה םדאה ןודנ םא וא ,הינפל הבתכנש תורפסה ןמ רכינ קלח
־ ימואלה ןוויכה לש ולקשמ יכ יל המדנ ךא ,אבנתהל ןכוסמ .תובר םינש דוע ולא
ם וחכיפ המחלמהו יברעה טויסהש ,"םישאוימ״ה ןמ קלח םג וילא ףחסיו רבגי ינוציקה
יתעה שואייהו תימצעה־המשאהה ישגר לש םלקשמב שאר לקהל ןיא ךא ;תוילשאמ
חרתמש לככו ,ץראה־ינבמ םירפוס לש שדח ריעצ רושע לכ םע תולעלו רבטצהל םיד
ם קלח הרקמב אל .הקודיצבו התויחרכהבש תואדווה ןמו הנורחאה המחלמה ןמ םיק
ן אכו ריעצ ליגב ןאכל ועיגהש וא ץראה־ינב םה ןאכ ונרכזהש םירפוסה לש עירכמה
ת וסנרפמה תודליה תויווחש םירפוס לצא רשא דועב ,תועירכמה םתודלי תונש ובצוע
ה קלצ ןד ,רמות ןויצ־ןב ,דלפלפא .א ,לקנרפ ימענכ—תוילארשיצרא ןניא םתוא
ט ויסכ םיברעל סחיה תאו רוצמהו המחלמה תשוחת תא אוצמל ןיאש המוד—םירחאו

י פלכ עובקל ,רתויה לכל ,יושע תילארשיו תילארשיצרא הניא ותודליש ימ .ימויק
ת ירסומה הדמעה םג יכ המוד .דבלב תירסומ איהש היעב לאכ יביאנ םחי םיברעה
ט ושפל הדיתע ,תיביאנ איהש ןיבו העובצ איהש ןיב ,םהיכישממו ורוד־ינבו רהזי לש
ר שק שי יכ הנומאה לש טלחומ ןדבאו תוחכפתהה ךילהת םושמ ,לילכ לגרה תא
.ונמע םולש־תירבב םנוצרו וניפלכ םיברעה תדמע ןיבל םיערהו םיבוטה ונישעמ ןיב
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טראקיד לש ויתומולח :ןייטשפרש ימע־ןב
א בא דצמ םיבורק
א מא דצמ םיבורק
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ן  ינומא םישא ימב
1 יחא יוה

, (תילגנא) "הקירפא תריש״ב ,יטרומ *א *ג תאמ ,"תודידב" ךותמ
*36 ׳ע ,1966 ,׳גירבמק תטיסרבינוא תאצוה ,רייב *א תכירעב

ן מקב קזיא ,ריעצה רקוחה־יאקיזיפה ,ודידי לא טראקיד בתכ 1619 סרמב 26־ב
־ תמושתב ולש תוזומה לע היה דקוש םינורחאה תועובשה תששב יכ ,(ש^מגבת)
ת ואלפומ תוחכוה עברא" הליג ולש םישדחה םינפצמה תרזעבו ,דימתמ רתוי בל
, הקיטמיתמה עדמ לכב רדס םישל לכוי יכ ,בתכ ךכ ,אוה הווקמ ."ירמגל תושדחו
ל ש םייח לרוגה ול ןתי ךא םאו ועבטבש תולצעה לע רבגתהל ודיב הלעי ךא םא
ת ורושקה תויעבה לכ תא רותפל רשפאיש שדח עדמ רוציל היה הווקמ .תוריח
. ארק ,ןמואת אלש הדימב תינתפאש תינכת ,רועיש הל ןיאש המישמ יהוז .תומכב
ו הובו־והותב יתיאר רוא הזיא" ,ודידיל חס ,"עדוי ינניא" .ומע היה ונוחטב לבא
ם יבעה םיללצה וגפוי הזה רואה תרזעבש רעשמ ינאו ,הזה עדמה לש לפאה

."רתויב
ה פדה חורה .הבוט .דתיה הנורחאה העיסנה .תועסמב הבריה אוה .ךישמה טראקיד
ה נטק הריסב רתוי דוע שרגנ םי ךותל גילפה םויה תרחמל ךא !ףוחל הרזחב ותוא
, התעו ,ןחבמב ומצע תא היה דימעמ ןכש ,דחפב רשאמ רתוי גנועב תאזו ,דאמ
ז וע אצמ ,הליחב םוש לובסל ילב (וליבשב השדח היווח) םימיה תא חלצש רחאל
.רתוי לודג עס*ל תאצל ושפנב
ו רמתשנש תוניינעמ תומישר רפסמ םשר ךרעל תאזה תעל .עוסנל ףיסוה טראקיד
ו פתכל לעמ ץיצהל ונא םיאשר ,ויתומולח תריפסל שולפל ונא םידמועו ליאוה .ונל
. "המכח־תישאר םיהולא־תארי" :ידמל בר ךרומב חתופ אוה .תומישרה תא אורקלו
ירחא ? המכחל םתס הארי וא דובכ־תארי רשקל תדחוימ הביס וזיא ול .דתיה םולכ
ם ינקימוקל המודב ,הכיסמ יוטע םלועה תמיב לע אוה ךלהמש רומאל בתוכ אוה ןכ
א ל ךא ,הרורב רתסהה תשוחת .םיבהולה םהינפ תא ריתסהל ידכ תוכיסמ םיטועה
א יה הנווכהש רשפא ,הליהתל דועיה םדאכ ומצע תא האור היהו ליאוה .התביס ןכ
ו תשגרהו ועבט תא הריתסמה הכיסמה ,םידמב הווסומ לודג ןקיטמיתמ דמוע ןאכש
 והוצירמה וירוענ־ימיבש בתוכ אוה דועו .דומעל ליחתמ אוה וינפבש רוביצה יניעמ
,ומצעב ןתולגל לוכי היה אל םא ומצע תא לואשל םירחא לש תומכוחמה תוילגתה
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־ טעמ ול רווחתנ ,ומצעל ריכזמ אוה ,וז הלאשב חתפש ןויכ .םירפסב רזעיהל ילב
: השאל לושמ עדמהש בתוכ אוה .םיעובק םיללכ יפ־לע גוהנלו ךישמהל לכויש טעמ
ל כל תרסמתמ איה םא ךא ;התוא םידבכמ ,הלעב דצל דימת תבצינו איה העונצ םא
ם יבורמ םהיפדש םירפס לע רבדמ אוה זוב־ךרד .המש תא םיצקשמ ,בשו־רבוע

ן ויער .ונוימדב האור אוהש תיטמיתמה הסמה לע רבדמ אוה תינתפאשכ .םהיתונויערמ
 תוביסמה הנרסותש העשמ ;תוכיסמ םיטוע םיעדמה :ותבשחמל רזוח הכיסמה
א צמי ,םיעדמה לש ףצרה אולמ תא האורש ימ לכ .םיפי לכב עיפוהל םה םידיתע
ע תפ־תוונע וזיא ותוא תדקופ זאו .םירפסמה תרושמ רתוי הנבהל םישק םה ןיא יכ
, ונלוכ תובשחמל םיבצומ עבק־תולובג יכ ושפנל רמוא אוה הרמוחב .עתפ־תארי וא
.םרבעל לוכי ונלכיע ןיאו

־ לכ יטמיתמ עדמ !ןאכ ועיפוה רבכש אובל־דיתעל םיינאיזטרקה םיאשונה םיבר־המ
־ תארי ; ןחבמ תושמשמ ויתונכסש עסמ ;לרוגה ;תיניצר הדובעל הייטנ־רסוח ;לוכי

ל ש לועה־תקירפלו תושגרל הכיסמ 5 תועינצ־רסוח לע שנועה תארי רמולכ ,םיהולא
ל כ לש ותרזע ילבו—העובק הטיש ידי־לע האצמה ;םיאיצממ םע תורחת ;םדאה
־ יריתע ,םיבובנ םירפסל תב ;דבלב םייקוחה םהילעב לא םיעדמה תדמצה ;רחא שיא
ת א סופתל-הפאשה ;םיפי אולמב םתולגתהו םיעדמה לש םהיתווסמ תדרוה ;ללמ
ה לצ־לצ ,הונע וא תושירפ וזיא ,ףוסבלו ;םהלש יעבטה ףצרב ,דחאכ םיעדמה לכ
.הארי לש
ת שולש ותוא ודקפש ןמזב טראקיד תא ויה תוקיסעמ יאדו ולא ןיעמ תובשחמ
, 1619 רבמבונב 10־ה לילב םתוא םלח אוה .וייחב הנפמ־תדוקנ םינייצמה ,ויתומולח

ם ויה לכו ,הסחמ ול רותל וחוא ץליא ריוואה־גזמ .רסיקה תרתכהמ אבצל ובוש םע
ל א עיגהל המיד ,הליחת בשחש ומכ .בטיה קסומ רדחב ויתובשחמ םע ודבל ראשנ
א לפומ־המ ןיבנש ידכ .תובהלתה אלמ ןושיל בכש אוהו ,הז רדהנ עדמ לש ויתודוסי
א ל םימימת םישדח השולשו ,ירמגל חכופמ היהש ךכ לע דמוע והירה ,ערואמה היה
ו חומב התצינש תובהלתהל יארחאה סוינגה יכ רמואו ףיסומ אוה .ויפ לא ןיי אב
ה יה אל ישונאה לכשל יכו ,ובכשמ לע ותולע ינפל ויתומולח תא ול אבינ םימי ךשמ
.םיוריגב קלח
ם ינש רובעכ .טראקידל הרז הארשהה התיה אל ,תוזומה ותוא ודקפ סרמבו ליאוה
י כ ,טניטאלאפה ןמ תבזילא ,ותדידי לא בתכ (1646 רבמבונ וא רבוטקואב) תובר
ך ותמ השוע אוהש המ לכ יכ ותעד תא תורשאמה "תויווח לש ףוסניא" ול שי

־ תלוגס וזיא הב שי ,הל רמא ,תימינפה החמשה .ודיב חלציש ופוס רשוא לש השגרה
ם ישעמב וז החטיב הקווד היה יאדו םטארקוס לש סוינגה .לזמה לע עיפשהל רתס
ר מא ,לבה־תנומאבש הצרעה ךותמ שגרל סחיתהל ונל לא .בלבש תוצילעמ םיעבונה
ו נילע ,תילנויצאר הכרדהב יד ןיא רשאכ ,םיבושח םיניינעב ירה תאז םעו ,טראקיד
ו ניינע .גוהנל םירשואמ ונאש ךרדכ גוהנל—רמולכ ,ונלש סוינגה תועיבת רחא תכלל
ה רמתשנ אל בלה־ןובאדלש ,הסמ בותכל וררועל וב היה יד הארשהב טראקיד לש
.סטראקוס לש ׳ןומייד׳ה וא ׳לא׳ה לע ,ונידיב



ןייטשפרשימע־ןב 461

, םיאפר הלא־יא האר זא .םדרנ טראקיד .1619 רבמבונב 10 לש הלילה לא םירזוח ונא
, ילאמשה ודצל בבותסה ,תובוחרב ךלהתמ אוהש ונוימדב ותוארבו ,ותוא ודיחפהש
, ונימי דצב הלודג השלוח שח ןכש ,תכלל הצר וילאש םוקמל עיגהל לכויש ידכ
.ןעשיהל לוכי אל וילעש
ל ש ויתוריציב הנשנו־רזוח יומיד רשבמ ,טראקיד לש ןושארה ומולח תליחת ,הז רבד
, הנוכנה ךרדב הכילה לע בותכל אוה דיתע בושו בוש .ןיידע בתכ אל.ןתואש טראקיד
ם יישק ךותב תרבועה ךרדב הכילה לע ,ודועיי לא הכילומה ךרדב םדא תכילה לע
ד יתע ,תומולחה רחא םינש הרשע־הנומשכ המסרפתנש ,"הסמ״ב ,לשמל .תונכסו
ם ישגפימב ימצע תא יתנחב ...תועסמב ימולע־ימי ראש תא יתיליב" :בותכל טראקיד
י דכ ,רקשמ תמא לידבהל דומלל הזע הקושת יב התיה דימתו ...לרוגה יל ןמיזש
י תיליבש רחאל ...הזה־םלועה ייחב החטיבב ךלהתהלו הלולצ הייאר ךותמ לועפל
י תעגה ,ןויסנ תצק יל שוכרל יתוסנבו םייחה־רפס תא הככ ידמלב תודחא םינש
י דכ םיילכשה יתוחוכ לכב שמתשהלו ימצע תא םג דומלל הטלחה ללכל דחא םוי
."ךלא ןהב םיכרדה תא רוחבל
ה  ם מ ה לש ןושארה קלחב הרטמ התוא תרשמ טראקיד לש ןושארה ומולח יכ המוד
ת וארהל" ,םש רמוא אוה ,"דאמ יל היהי םיענ" .םירחאל תנווכמ הסמה ,תמא .ולש
א וה דועבו ,דבלב ומצעל ןווכמ ומולח ,ךכל רורב דוגינב ."יתכלה ןהב םיכרדה לע
. גנועב אל ףא החטיבב תאז השוע אוה ןיא ןיידע ,וכרד תא ומצעל תוארהל חילצמ
ד צ לע היה ןשי ,ןכ־ירחא ונל רפסמ אוהש יפכ .םומ־לעב ומצע שח אוה ונימי דצב
ד צ לע הניש הכירצ ,לכה ירחא ,עודמ יכו .השלוחל רחא םעט שי ילוא ךא .ולאמש
א והש רשפא ףסונה םעטה ?ינשה דצב השלוח לש השגרה חרכהב ררועל דחא
א יצומ ינאש םיטפשמב" :טראקיד רמוא רשאכ ,הסמה לש ןושארה קלחב זמורמ
ת פיפחו ליאוה ."תונצחשה דצל אלו הונעה דצל תוטנל דימת ינא הסנמ ,ימצע לע
י נא איבמ ,םוגרתה ןמ אצוי־לעופ האריתש רשפא תינחורה םע תינפוגה הייטנה
:ונושל ךכש ,יתפרצה רוקמה תא הזב
6־  13.0116 <16 £6X101161■ ¥618 16 0016  (16 13 <16(13X106, £111161 (£16 ¥618!“

6 061111ז1011(680111£”. 6  13 £
ה דימ וזיאל היה רע יכ זמרמ םייחב החטיב לש הכילהב םש טראקידש שגדה
ה תמ ומא .הבורמ החטיב וב ררועל הלכי אל ותודלי .ומצעב וב החטיב־רסוח לש
ה נממ יכ חינה טראקיד .שדוח רשע־השולש ןב קונית היה רשאכ תואיר־תלחממ
י אמ שדוחמ) תבזילא לא םימוחינ־בתכמב .וינפ־ןורווח תאו שביה ולועיש תא שרי

ל כש דע ,םירשע ליג רחאל דע רויחו לעתשמ היה יכ בתכ (1645 תנש ינוי וא
ם חנל ,רמא ,לבא .ותוריעצב תומיש ול ואבינ ליג ותוא םדוק ותוא וארש םיאפורה
ם יענה רואב רבד לכ תוארל ותייטנ ידי־לע ותוינלוח לע רבגתה אוה ,תבזילא תא
.ודבל וב ךא וקופיס רקיע תא תונתהלו רשפאה רדגבש רתויב
ת א וליאכ לשמ ,ומא םע הלוחהו ריעצה ולש ינאה תא ההזמ טראקידש רורב
ונויעב .סעכב וא תובצעב רושקה ןורויחב ןיינועמ אוה .הנממ שרי ולש ותומ םויא
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א יבמ אוה ךכ ךותמו בלה־ירדח תא ץווכמ בצעה יכ ריבסמ אוה "שפנה־תויולעפיה״ב
ם ה םסעכבש" המואו ףיסומ אוה ,םידלי שי ."לודג בצעהשכ טרפב" ,ןורויח ידיל
־ רדגמ־םיאצוי בל־ץמואו טפוש־חוכ לע ילוא דיעמה רבד ,וכביש תחת םיריווחמ
ם מצע םיניכמו ערה לדוגב םיגוה םהש הזמ עבונ ןורויחה רשאכ ,רמולכ ,ליגרה
, ת ו י ו ל ע פ י ה) "רתוי םישישק םישנאל המ־ןבומב המודה הרוצב ,הזע תודגנתהל

, ןורויח ,לועיש :תואבה תואוושמה תא השוע טראקיד יכ לילעב הארנ .(116, 134
, תועמד תחת ןורויח ;בצע ,ןורויח ;ותומ תמיא ,ונורויח ,ולש ולועיש ;םאה תומ
־ ןוחטבב ,תיאוטס תוצילעב ביגהל תלוכיה ;ערה לע רבגתהל בלה־ץמואו טפושה־חוכ

1.קופיסו הניקת תואירב—האצותכו ,יסיסב ימצע

ושארה ויתומישרב .ןובאיתה תא םג אלא בצעל טראקיד רשקמ ןורויחה תא קר אל
ה זע הניש ןשייש ול םימרוג םייניצר םיניינעל הגאדו הנכס ,בצע יכ בתוכ אוה תונ
ת ויהל הכירצ הנושארה בצעה תיווח יכ רמוא אוה "תויולעפיה״ב .הפ לכב לכאיו

־ ימי לכ ךשמ וניעב ראשנ בערל בצע ןיב רשקה ןכלו ,הנוזת רסוח לש האצות
ם השכ םנובאת םהמ לטינש םישנא שי יכ ,תבזילא לש תידגנה התנעט לע .םייחה
. תמאה אוה ךפיהה ולצא יכ (1646 יאמ) אוה ןעוט ךא ,המכסהב בישמ אוה ,םיבוצע
ם הייח תישארב םתובצעל הנושארה הביסה" רשא הלאמ דחא אוהש דוסב הלגמ אוה
. גפוה אלש תודלי־ןובאת לש ומויקב הרכהה וב תרמשנ ."ךרוצה־יד ונוזנ אלש התיה
ם רגנ יכ המוד ויבא לש ישגרה ורדעיה ;תוומ תמחמ םרגנ טראקיד לש ומא רדעיה

 קחורמ באה היה ויקסע בקע .דחאכ םהינש וא ,שפנה־ןויווש וא ,תוביסמה תמחמ
, היפוסוליפה דומילל רסמתמ ונבש ותוארב דאמ זגר" יכ םג רסמנ .בר ןמז תיבה ןמ
ם ידיתעש תובישחה תא שארמ הזח אלש קפס ןיא .םתיישעו םירפס תביתכ ידכ דע
ם ולכ .חור־תרומ יל םרג דחא קר ידלי לכמ׳ ...רמא רשאכ םימיה תוברב ול סחיל

, 34—433 ,םדא) "י\ ףלקב ךרכנש ךכ ידכ דע ךחוגמ ןב דילוהל ללכב םעט היה
ו חינהו הינשב ויבא ןתחתה רשאכ הת היה עברא ןב קר ,םינפ־לכ־לע .(ג הרעה
, ותלדיג רשא איה ."אמא" תונכל דמול התואש ,ומא דצמ ותבס לש התחגשהל
ו א רפסה־תיבל ותוא וחלש רשאכ היה םינש רשע ןב קר לבא .הבוהאה ותנמוא תרזעב

ד יגנ היה ,החפשמ־בורק ,הלראש באה .(1.3 ?!^!!ש) שלפ־הלב יעושיה י׳גלוקה
, וילא דאמ הזע הביח הלראשב הלשב .באה לש ומוקמ תא ספת טראקיד ירבדלו ,דסומה
ד ומלל ךלהו ׳גלוקה תא טראקיד בזע הרשע־הנומש ליגב .םידידי וראשנ םינשהו

א לא עדי אל ןכמ־רחאל אלו ותודליב אל .אבצל סייגתה ןכמ־רחאלו ,האופרו טפשמ
, דמל אצמנש יפכ ,יולת—וכרדב ךישמה דדב .םיביצי החפשמ־ייח לש םישולק םיזמר
ד רפנ היה אל םגו ,תישגר הניחבמ םירחאל קודה רוביח ול היה אל .דבלב ומצעב

.תילכתב םהמ

 רפסב השעש חותינל תופרטצמ טראקיד לש תוישיאה תויצאיצוסאה וז הדוקנב יכ המוד 1
 .ל .׳ז לש 301103 06 ידי־לע ןורויחהו הקמסהה תעפותל הבסוה ובל־תמושת .ארק ותואש
1) ביו  .ולש ויתויווחב יולגב ביו ןד טראקידל המודב .ז״יה האמה ןב טסינאמוהה ,(1.ס ^^5
.סיאול—םידור לש הרודהמב 46 3881005? 165 אובמה האר
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ש ח לבא ,חתמתהל הסינו וכוליה ךרדמ טראקיד שוב םולחב .םולחה לא םירזוח ונא
ל ע םימעפ עברא וא שלש בבותסהל ול המרגש איהו ותלגלגמו ותפנוצה הזע חור
י שילשה קלחב העבוהש הרהזאה תא ונל ריכזהל יושע הז רבד .תילאמשה ולגר
ה זיאב ועתש ןויכ" ,רשא ,םיעסונל תעד םישפחמה םישנא הוושמה ,הסמה לש
. "רחא דצל םעפו הז דצל םעפ םינופ םהשכ ,םלועל וטטושי אלש היה ןיד ,רעי

ם ילגעמב הייעת ,הייטנ ,השלוח לש יומיד ,טראקיד לש דוסיה־יומיד :רבדה רחמ
ה קשוקוקל .הקשוקוק רקסוא ןמאה לצא ילולימו ינרדומ םוליג ול אצומ ,ךרד־ןדבאו
, המחלמב עצפנש עצפ תמחמ הייטנה הרימחה רשאכ .דחא דצל תוטנל הייטנ התיה
ם יבר םימי" יכ ונל רפסמ ולש ףרגויבה .םייקלח םילגעמב ךלהל דומלל וילע היה
ש בתשה ולש לקשמה־יוויש שוח .תופיפצ־דחפו הפידר־ןועגשמ לבס ותעיצפ ירחא
ך ופהה ןוויכב וילגר תאשל וילע היהו םילגעמב קר ךלהל היה לוכיש ךכ ידכ דע
ה טנ דימתו ,רשי דומעל לוכי היה אל אוה .ןווכתה הילאש הרטמה לא עיגהל ידכ
־ חרואב הראומה ןאפיטש־רכיכ תא הצח רשאכ רבכ התלגתנ וז המגמ .דחא דצל
ם עטה ועצפ היה התע ךא ,םישנ תווקת חצר והזחמ גצוהש רחאל הניווב חרי

.(147 ,ןידוה) ״וז לש התושדחתהל יזיפה
ה פינצה—םראקיד לש הקיזיפב ,ןבומכ ,תטלוב הפינצ וא בוביס ,היינפ לש המינה
ו מכ .ומולחב הארש חורכ ,10111-5111011 ,םש ותואב הנוכמ ולש הקיזיפה תא האלממה
א וה קינעמ ךכ ,דחא ןוויכב לכוי רשא לככ רשייה תכלל עסונל טראקיד ץעויש
־ תריזג שי יכ רבדה הארנ .רשי וקב םדקתהל ילוגסה חוכה תא ערפומ־אלה קיקלחל
ה מודב ענ ילאידיאה עסונה :תוילקיזיפה ויתורעשהל םייתרבחה ויתושגר ןיב הווש
־ הריזג שי יכ רבדה הארנ .רשי וקב םדקתהל ילוגסה חוכה תא ערפומ־אלה קיקלחל
ל ע רסמנ ,םימיה־תרצק ,הבוהאה ותב תא ול הדליש ,ותבוהא התמש רחאל .תויהל
̂;2^טx) ״תנכוסמ תובייחתה״ היה רשקה יכ דחא דידיל רמאש טראקיד ט ס ^12ס£
ה תושדחתהמ וילע רומשל ףיסומ אוהו הנממ ותוא ץליח םיהולא רשא ,(00£28£1מ00ז:
ת א טראקיד הלעמ ילוא ןהבש תורוש המכ שי (147) םירציב .(77—576 ,םדא)
ך ותמ םיחמוצה תושגר לע ורבדב .םיאושינה םויאמ לצינ יכ לע וחור־תרוק רכז

:רמוא אוה ,םהיכופיה
ה רוקש יפכ) ול היהי רצש ,התמה ותייער לע לבאתמ לעב רשאכ ,לשמל"
־ תכולהת וב וררועש בצעה ובל לע קיעיש רשפא ,םייחל הבש התוארל (םימעפל
ה לא־יאש הרקי רשא שיו !התחישב לגרוהש תוישיא לש הרדעיהו היוולהה
ת מא לש תועמד וקיפי ונוימדב ול םיארנה הלמח לש וא הבהא לש םירויש
"...ותמשנ ינויבחב הסומכ החמש שוחי םייתניב םא םג ,ויניעמ

ה בריה אוה .הרבח לש םיצחל לע םערתהו םייתרבח םיבויח בביח אל טראקיד
ן יאש הדימב ותוא האלת םדו־רשב םירכמ לש םתוחכנש ששח ךא ,םיבתכמ־תפילחב
ר תוי אל ךא ,ץוח־יפלכ לגתסהל טילחה ,תלתופמה ,תעדומה וכרד יפ־לע .הלבסל
, ולש יתרבחה בחרמב שח וב רשא ,ףוס ול ןיאש ץחלה ללגב ילוא .שורדה יפכמ
אל םלועל ,דימת האלמ היווהכ יזיפה בחרמה תא ומצעל רייצל רתוי ול היה יעבט
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ו יה אל םלועמ הזה יזיפה בחרמב .רמוחה םע ההזו ,רבד לש ותימאל ץחל־תרסח
ם יביתנב עונלו לגתסהל ויה םיצלאנ לוכיבכו ,השעמל םיערפומ־יתלב םיקיקלחה
 קיודמה דוחיאה תא ,ולש םוימויה־ייחב טראקיד אטיבש ומכ ,ואטיבש ,ךרעל םיילגעמ
 1.תודגנתה םע לוע־תלבק לש

, וילגר תרירגב אצמש ישוקה היה םולחב ותוא דיחפהש רבדה .םולחה בוש ,התעו
ח רואל בל םישל ליחתמ טראקיד .דעצ לכ לע לפונ אוהש בושחל וררועש רבד
י נפמ רמשנכ ,בתוכ אוה הסמה לש ינשה קלחב .דרפנב דעצו דעצ לכלו וכוליה
ג והנלו ,טאל תכלל רמוא יתרמג ,םימודמידה־רואבו ודבל ךלהמש ימכ" :םולחה רכז
ת וחפל ירה דאמ הטעומ יתומדקתה היהת םג םאש דע ,רבד לכב הבר הכ תוריהז

:רתוי דוע םישקומ םיניינעה יכ המוד (ג) תונויגהב .״הליפנמ בטיה רמשא
ו ניא םהמ דחא ףאש ,םיקלח לש יפוסניא רפסמל קלחל רשפא ייח־חרוא לכ תא"
ה ז ןיא רצק ןמז ינפל יתייה םייקש הדבועה ןמ ךכו ;ורבחב םינפ םושב יולת
ת רצוי הליע וזיא הז עגרב ןכ םא אלא ,וישכע םייק תויהל בייח ינאש עבונ

."יתוא תרמשמ—רמולכ ,שדחמ לוכיבכ יתוא
ן יא ,םהילאמ םירשקתמ םה ןיא ,םייתטישו םיריהז ,םינטק םידעצה ויהיש המכ לכ
, שפחל טראקיד בייח .םוקמ םושל םיכילומ םה ןיא ,הפוצר ךרד ללכל םיפרטצמ םה
ר חא םדא לש ושופיח .ורמשמו שדחמ ותוא ארובה ,ומויק יבא תא ,רמוא אוה ךכ
ו מא רחא וא ,רכומ־אלה ,קוחרה ויבא רחא ושופיחמ לכו־לכמ הנוש ונניא ומויק יבא
. ורשאלו רוזחלו ורשאל שי דימתו ,ימינפ השענ אל םלועמ ישגרה םעויס .המלענה
א וה ןכלו ,םמצע תא םילכלכמ וייחש הילאמ־תנבומ השגרה וז ןיא טראקיד יניעב
י נאש ךכ ידיל איבהל לגוסמה חוכ יב שי םא תעדל ינוצר" ,תוגה התואב ,רמוא
, בישהל ועבט וצירממש ומכ ,בישמ אוה ."אובל־דיתעל היהא ןיידע וישכע םייקה
ת ושעיהל הטישה־שיא טראקיד ץלאנ ותודלי ןורסח ידי־לע .הזכש חוכ וב ןיאש
.טעמכ־טסילאנויזאקואהו ןימאמה טראקיד
א וצמל ידכ וילא סנכנ /"גלוק" לש החותפ תלדב וכרד לע ןיחבהש רחאל ,םולחב
ת כלל שקיב וילאש ,הליפתה־תיבל עיגהל הסינ אוה .ותרצל תואפרו הסחמ
־ תיבב טראקיד הליבש םינשל תסחיתמ וז םולח־תשרפ יכ המוד .הליחתב ללפתהלו
ב ירי ראשנ וייח־ימי לכ .ך״נתה ישוריפב ןיגע וב חתפתה םש .יעושיה רפסה
ק פס ןיא .תיתדה המגודל הנובתה ןיב םולש ןיכשהל התיה ותפאשו ,"^"!חשצ״־ל
תא םיעושיה ולבקיש דחוימב היה טוהל םימיה־רבכשמ וירומל תודידי ךותמש

ם ימעט ללכה ןמ האיצומ איה ןיא ,קדצות םא ףא .ןבומכ ,שוחינ אלא הניא הוושה־הריזגה 1
ם יגשומב בשוח אוהו ,לזונ אוה קיקדה רמוחה ,טראקיד יניעב .זס״זאשס״־ח תרותל םירחא
ף וגה ויניעב .ןגרבניטו ןינרול ,םיגולותאהו דיורפ ךרדכ המ־תדימב ,םיילוארדיה םימגד לש
ת ונוש תוגרדב תורוניצב םרוז רתוי וא תוחפ שולק לזונ הב רשא תיבוביס תכרעמ אוה
.הבר הדימב ותבשחמב םיטלוש רוזחמה לש הירואיתהו יומידה .תוקד לש
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ם ייוסח םייח יח םהבש םינשל טראקיד תא ריזחמ ומולחש אופא רשפא .ותטיש
. הליפתה לש םיוואמה הימוחנת לא וריזחמ אוה .םירגוב םיצירעמ ןיב ,שלפ־הלב
א וה םיהולא ? ללפתהל אוה הצור וילאש םיהולאה לש ותדמע תויהל לכות המ ךא
א ל טראקיד לש ויבא .םיהולאה תא ךתסיפת לע עיפשמ ךל שיש באה ןימו ,בא ןימ
ל א בתוכ טראקידש העתפה םושמ אופא ךכב ןיא .ונב ןעמל עבצא ףוקנל ןכומ היה
, םיהולאה .הליפתה תועצמאב ונישקובמ לע םיהולאל רוסמנש םעט ןיא יכ תבזילא
ל ש הרדס תא שבשי ונתבוטל יכ חינהל הז היהי אטחו ,וניכרצ תא עדוי ,אוה רמוא
־ תיב לא עיגהל ול תרשפאמ הניא ומולח ךרוצל טראקיד בישה רשא חורה .לבת
.שממ לש תלעות ךכב היהת אל אליממ ,םש היהי םא םגו .הליפתה

א והו ,םולשב וכרבל ילב ויעדוממ דחא ינפ־לע רבע יכ טראקיד ןיחבה םולחב
־ תיב לא ותוא הפדהו הרזח חורה לבא ,דובכ ול קולחל ידכ ויבקע לע רוזחל הסינ

א וה תובידאל חורה ןיב וז תוחצנתה לע רמול םילוכי ונאש המ רעזימ .הליפתה
 הסנמ אוה החלצה ילבו ותרטממ טראקיד לש ותעד תא החיסמ תיתרבח העיבתש
ף וסב .תודידבה תא רכבמ אוהש ,תואיצמה תא האור אוה ומולחב .התווצמכ גוהנל
ה ליעפו הלודג המוא לש קקושה ןומהב" יכ בתוכ אוה הסמה לש ישילשה קלחה
ח דינה רבדמב ומכ שרפומו דומלג תויחל ינא לוכי [דנלוהל ןווכתמ אוה ךכב]
ר קוע אוה ,םירוגמ־תומוקמ ףילחמ אוה ,םיאורק־אל םיחרואמ חרוב אוה ."רתויב
ו דידיל בתוכ אוה .םוקמ־תבריקבש וידידיל דימת רפסיש אלב השדח תבותכל
ר שואמש ,הסמב אובי רוד לא הנופ אוה הבש המיענ התואב ,קאזלב ,קחורמה
ן אכ ראשיהל לכואש דע ועצב לע ךכ־לכ דקוש שיא לכ" םש םוקמ ,םדרטסמאב אוה
ו ל ויה .(1631 יאמב 5 ,קאזלב לא) "םעפ־יא םדא יב חיגשיש ילב ייח־ימי לכ
, תישפנ הניחבמ .תודידבל היה קוקז לבא ,םייעדמ םיעגמו םיבתוכמו םיתרשמ
ר רוע לדחמה לבא ,םולשב םכרבל ילב םירכמ ינפ־לע היה רבוע ,שממ־לעופב ילואו

.םשא־תושגר וב
ח ורה יכ ונל רפסמ אוה .ומולחב חורה לש הנבומ תא שרפל הסנמ ומצע טראקיד
ה סנמש ערה סוינגה התיה ,ונימי דצב באכ תיוולב ,הליפתה־תיב לא ותוא הקחדש
א ל ,אוה רמוא ,תאז .בוטה ונוצרמ סנכיהל ןווכתה אל וילאש םוקמל וקחדל היה
ת א םלוה טראקיד לש ושוריפ .םוקמה היה שודק םוקמ יכ ףא ,םיהולאה השרה
ר גת הילע ארק םעפש םשכ ,תינוציחה הייפכה חור ,חורה לע רגת ארוק אוה .ויפא
י דעומבו יכרד יפ־לע לבא ,בוט היהא ינא" :רמאי וליאכ שממ .הנטקה ותריסב
."ילש
ת יניצר הדימב יולת תויהל ילב וכרד תא תושעל טראקיד לש השוחנה ותטלחה
, ינבהא" :וילא בתכ ,1619־ב ,םתודידי ביבאב .ןמקב םע ויסחיב תמגדומ םדא םושב
ת וזומה תא חוכשל לכואשמ רתוי ךתוא חוכשל לכוא אלש חוטבו־ךומס ךבל יהיו
— םישדח המכ רובעכ ."הלכת־לב הביח תותובעב ךילא ינורביח רשא ןה יכ .ןמצע
:רתוי דוע שרופמבו ,תובהלתה לש הדימ התואב בתכ—קוידה ןעמל ,לירפאב 23־ב
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 רשא עדמה תא תרכזה ךדבל התא ;ישפנ־ןויוושמ יתוא תרעינש דיחיה תמאב התא״
 לא הרזחב תכלוה ,תיניצר תוקסעתה לכל רכנתהש ,יחומ תאו ,ויתחכש טעמכ
 ,ול זובל ןיאש רבד הזיא הרקמ־ךרד ינממ חמצי אופא םא .רתוי תובוט תובשחמ
."ךמצעל ולוכ וכיישל יאשר היהת ןיד יפ־לע ירה

 ףרוחב .הפרח לא העיגה ,1630־ב ,הנש הרשע־תחא רובעכ .ףלח תודידיה ביבא
 ןנולתמ טראקיד .ןמקבמ הלעמל רועיש־ןיאל הובג טראקיד ומצע דימעמ תודידיה
 הסמב טראקיד בתכש המ טראקידל דמילש אוה ,ןמקב ,אוה יכ זלה יפמ ועמשש
 החמומ .הילע טטוקתהל יאדכ היה אלש רשפא וז תמיוסמ הסמ .ולש הקיזומה לע

 ותוירוקמל בר חבש תנתונ איה ןיא יכ רובס ,(ן114!!גט<1) ולימ ןוטסאג ,וננמז־ןב דחא
 ,החמומה רמוא ,"רועיש־ןיאל רבתסמ" .היהיש ימ תמאב הז היהיו ,הרבחמ לש
 אוהש אלא ,ןבומכ ,טטצמ אוה ותואש ,ונילראזמ ותריצי סיסב תא לאוש אוהש"
 דשחה ,הכ םאו הכ םא ."ולש וימעטב ףילחמ אוה וימעט תאו ,וכרד יפ־לע ורדסמ
 ודיעה בוש םידעש ןמקבל עידומ אוה ;טראקיד תא סיעכמ ותוירוקמ לע לטוהש
 ־ינוניג רחא ללוש ךלה ילוא ןמקב .הפירחמ טראקיד לש ורוביד תמיענ .ודגנכ
 םייושע ןכ־יפ־לע־ףא .טראקיד ול חלשש םיבתכמה לש םייתפרצה םיסומינה
 ליעוהל חקל קיפמ ,טראקיד ,אוהש םיעדוי לכה ךא .ןמקבמ דמל יכ רמול םיבתכמה
.םיעלותו םילמנמ וליפא

 רשע־השולש ,סופדב ,אלממ ,1630 רבוטקואב 17 ךיראתמ ,ןמקב לא אבה בתכמה
 הקסיפ התואל יתינפ הנושארה םעפב ותוא יתארק רשאכ .הצמיש לש םידומע

:סעכה תא טראקיד ראתמ הב םירציב

 ,יהשלכ הער ונל ושעש הלא יפלכ םיגוה ונאש הדילס וא האנש ןימ אוה סעכה"
 ההז אוה ךכיפל .ונמצע ונב דוחיי־רתיב אלא םתס והשימב אל עוגפל וסינש וא
 ונא וילע רשאו ונל עגונה השעמ לע דסוימ אוהש םגדומו ,תורמרמתה םע ונכתב
 םירשימב דגונמ אוהו ;דימת טעמכ וילא הוולתמ וז הקושת יכ ,םקנתהל םישקבמ
 רועיש־ןיאל ץרמנו זע אוה לבא .דסחל תדגונמ תורמרמתההש ומכ ,הבוט־תרכהל
 איה םקנתהלו םיקיזמ םירבד ףודהל הקושתה יכ ,הלאה םירחאה םירציה תשולשמ
 תקפסמה איה ,תימצעה־הבהאה םע הרוביחב ,הקושתה .תוקושתה לכבש הדימתמה
 הבלמ ...האנשהו >הללוחל הרובגהו בלה־ץמוא םילוכיש םד־תחתיר התוא סעכל
."תובלל החמשה וא הבהאה תולוכיש הממ ברוצו השק אוהש טהל

:ןמקב לא טראקיד לש ובתכמ ביטמ גשומ תתל םילוכי םיעטק המכ

 םאש ילא בותכל םיעותעתה־ןויער רבכמ־אל ךב ץצ ,הנש לש הקיתש רחאל"
 לכויש רבד ןיאשו ,ךתרבחל רוזחאש יל יואר יתוריקחב םדקתהלו ףיסוהל ינוצר
 ןתוא תבתכ הרואכלש ,הז גוסמ תורימא הברה דועו ,ךתכרדהמ רתוי ינליעוהל
 טרפ ,בושחל לוכי יתייה המ .ךידימלתמ דחאל ומכ ,תודידיו הבריק ךרד ילא
 ותוא חלשת םרטב םירחאל ותוארהל לכותש ידכ הזה בתכמה תא תבתכש ךכל
אל םינפ־םושב ...? הכרדה ךממ יתלביק תובורק םיתעלש ראפתהל לכותשו ילא
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, דתא יושע תמאבש דע ךמצע תנבהב תיעט הכו תלאונ הכש ימצעל רייצל לכוא
ך ממ דומלל יתלוכי םעפ־יאש וליפא וא ,והשמ ךממ יתדמל םעפ־יאש בושחל
ם ילמנב תותוחפה ןמ וליפא ,עבטבש רבד לכמ יתדמלש ךרדכ רשאמ ץוח ,והשמ
ם יעלותהו םילמנה רועיש תא טראקיד ץויכ ותורמדמתהב] םיעלותב תונטקה ןמו

 תאטח ןודזב אלש ינא האור םינורחאה ךיבתכמ ךותמ לבא ".[םדוקה בתכמה לש
, ךיתשקיב הנה ,הארו טבה ...ךממ זז וניאש אוה ילוח קפס ילבש אלא הזה רבדב
ן יא םולכ ...ןחבשל תמאב יוארה המ־רבד תאצמה וא תאצמ ךייח־ימי לכב םא
ף יסוהל ...האוושהה ךותמ ךמצעל הליהת ףיסוהל ידכ קר יתוא חבשמ התא
א לו ,ףילחב התע לפטל ינא הצור םעונ־יכרדב ,יד ךא ? ךתוריהי סכ תא םמורלו
ה שוב סומע היהת ךל יוארכ ךכב גהנא םא יכ ,רתוי תושק תופורתל קקדזהל
י נא שוב ...ךתוא שאייא אלא ךאירבא אל יכ ינא ששוחש ךכ ידכ דע הפרחו
ת א הוושמ התא תובורק םיתעלש רחאמ ךא ,המגודכ ימצע תא ןאכ גיצהל
ם עפ־יא ימצע תא חבשמ ינתעמש םולכ .רבדב המ־ךרוצ שי יכ המוד ,ילא ךמצע
־ לק ,והשימל ימצע תא יתיוושה םעפ־יא םולכ ?והשימל והשמ יתדמיל יכ לע
"?יתלוז לע ימצע תא יתפדעה רמוחו

, יבמופב ןמקב תא עיקוהל ץלאיי אלש הוקתה תעבהב ובתכמ תא םייסמ טראקיד
.ךכ־רחא תודידיה שדחתתש רשפא—םחינו אטוחה וב בושי םאש אלא
ר מא אוה .ויתובושת יתש לעו טראקיד לש גורטיקה יבתכמ ינש לע רמש ןמקב
־ המ םימיגדמ םיבתכמה תעברא ויה זא יכ רסומה־תרות לע םעפ־יא בתכ וליאש
ט ופשל השק הז קחרממ .תונטקב־קדקדמ לש ותליהת תויהל הלוכי תכחוגמ
י כ םידמל ונא םיאצמנ ןמקב לש "ןמוי״ה רמתשנ לזמה־בוטלו ליאוה ךא ,סומלופב
א מר׳פ לש ותטיש לע וריעהב .ירוקמ ,םיעודי םינבומבו—דמולמ רקוח שיאה היה

ו ל היה חונ ,רעזימו ברימ ירועיש תעיבקל ,ולש ותטיש םע התרחתהש ,(?6ז1מ30
, אמר׳פ לש ויבתכ תא וילא חולשל דוע ופיסוי אלש וליפא שקיב אוה .ןיבהל אלש
ל א טראקיד לש ויבתכמ ,ןכ־יפ־לע־ףא •ינמזמ דוע םהילע זבזבל ץפח אוה ןיא יכ
ם יניגמ םה םיינרפיצבו םיינישב .ועבטכ אלש תיארפו תכשוממ תוצרפתה םה ןמקב
. ולש וכרע תא טראקיד האר ,לילעב הארנה יפכ ,ןהבש ,תוירוקמהו תולתה־יא לע
י פכ ,וא ,רבעשלמ טראקיד לש ותבהאל רשי סחיב אצמנ םהבש סעכה יכ המוד
.רבעשלמ ותבוט־תרכהל םירשימב אוה דגונמ ,רמוא אוה היהש
ו סחיב הצוענ איהש רשפא ךא ,הביסה תא רעשל קר ינא לוכי ? סעכה לכ המ לע
ו תרותלו ותבהאל קוקזה דלי דוע היה אל טראקיד .טראקיד לא ןמקב לש יהבאה

א יבה טראקידל שפנב־בא שמשלו ףיסוהל ןמקב לש ונוצר .הלראש באכ דחא לש
ה תל זב רשא ,ולש ויבא דגנ טראקיד לש רבכמ־ענצומה וסעכ תושדחתה ידיל
ה יהי אוה .והודמלי וא ,ותוא וכילוי ,ותוא וושיש ךכל ןכומ היה אל אוה .ושטנו
.ומצע תא ךילויו דמלי ,ונימב־דיחי
המגוד וליפא תתלמ טראקיד ענמנ ,ירוקמ תויהל ןוצרה ךותמ םצעב וא ,האנק ךותמ
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ן עט םיקרפל .סלקל ביטיה הכ היתולעמ תאש הטישל תבחרומו תיניצר תחא
:(1637 רבמצד ףוסב) ןסרמ לא בתכ ךכו .תאזכש המגוד איה ה ירטמואיג הש

ן מ הבוט יתטיש יכ חיכוהל קר יתיסינ ם ירוא ט ימבו ה קיר ט פוא ידב"
י תרתפ םש יכ ,ילש הירטמואיגב תאז יתחכוה יכ חינמ ינא לבא ,הליגרה
ם ינומדקה ןמ דחא ףא הרתפל לוכי אל סופאפ לש ותודע יפ־לעש היעב הליחתב
."םישדחה ןמ אל םג

א וה ןורתפ־תכוסח התיה הכ דעש היעב לש הנורתפ יכ חינה טראקידש ונא םיאור
ר איתש יפכ הטישה תא חיכוה אל ןכ־יפ־לע־ףאו .ותטיש לש החוכל החכוה רדגב
ת א תושקהל היה דוקש ןכש ,ךכב הצר אל אוה .המלשו החוטב ,תיטא—התוא

ו יבורק ולכויש ידכו ,ולש גשיהב ,רמא ,שאר ולקי אלש ידכ—ולש הירטמואיגה
 ויבתוכממ דחאל הואגב בתכש ומכ .םהינפל אוה הליגש תא םתאנהל שדחמ תולגל
ן יבהל ולכויש םישנאה רפסמ יכ עדוי ינא בטיה" : (1637 רבוטקואב 3־ב ,םויפמלפ)
י תעדלש םיניינע םתוא לכ יתטמשהו ליאוה יכ ;דאמ ןטק היהי ילש הירטמואיגה תא
ם ירבד הברה תולעהל תוחפל וא ןיבהל יתיסינו ליאוהו ,יתלוזמ םימלענ ויה אל
ע דמב םעפ־יא םתולגל היהי רשפאש הלא לכ תא ,תמאה ןעמל ,וליפא) תוטעמ םילמב
ר שא םירבדה לכב דאמ םידמולמ קר אל םהש םיארוק שרודה רפס יתישע ,(הזה
ם ירעו ,דאמ םיפירח ,דאמ םיצורח םג אלא הרבגלאבו הירטמואיגב התע דע ועדונ
"...ךצראב הלאכ םינש שי יכ דמל יתאצמנ .דאמ
ד חוימב .בשו־רבוע לכל רסמתמ ו ל ש עדמה היהיש טראקיד הצר אלש רבדה יאדו
, ןסרמ לא ,1648 לירפאב 4 םוימ בתכמב .םייעדמה ויביוא לש םתצע תא עלבל שקיב
:רומאל בתכ

א לא ,הצימשהלמ ותומכשו לאוורבורמ עונמל ידכ הב שי ילש ה י ר ט מ ו א י ג ה"
י נאו ,התוא ןיבהל םילגוסמ םה ןיא יכ ;םתכובמל רוחא םתצמיש בושת ןכ םא
, רתויב לק אוהש המ תא הנממ יתטמשהו ,הרומג הנווכב ךכ התוא יתבתכ
א לול יכ ךעידומ ינא לבא .םהב חורטל יאדכש םירבדה תא קר הב יתסנכהו

ם ירבדה ויהו ,יתבתכש הממ ירמגל הנוש הרוצב בתוכ יתייה הלאה םיעשרה

."םימיה דחאב תאז השעא ןיידעש רשפאו ;רתוי הברה םירורב ידי תחתמ םיאצוי

־ תיב לא ותחיטה חורהו ורכמ ינפ־לע טראקיד רבעשמ .םולחה לא בושנ התעו
ס ומינ בורב ומשב ול ארק םדא ותואו ,רצחה עצמאב והשימ דוע האר ,הליפתה
. ול תתל המ ול היהי ,.נ רמ תא אוצמלו תכלל אוה הצור םאש ול רמאו דובכו

.רכנ־ץרא וזיאמ אבוהש ןולימ רבדה היה טראקיד לש ונוימדב
ם הש יפכ ךא ,תודידבה ימסק תא ןייצ ןולימה" יכ טראקיד ונל חס ורופיס ךשמהב
. ףסונ זמר םוש ונל ןתונ אוה ןיא ."דבלב תישונאה הגאדב םייוטיב תא םיאצומ
ם אה ? תודידבל ול תויהל לוכי רשק המו ,ןולימה לע םולחל היהי יאדכ המ רובעב
ךכ ילוא ?ול רשא ןכותה־תוימינפו תוריגסה ,תולגלגסה תולוגסב הנומט הבושתה
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ח בשב הילידיא ליכמ טראקיד לש ישילשה ומולחב עיפומה הרישה־רפס .רבדה
ח תפמ דוע .וכותב רגוסמה ,לוגעה םלועל הוושומה ,ומצעל־םלשה ,םכחה שיאה
ם ילסלוסמ ,םיחבש קלוחה ,"ןולימה" ,םימיה תוברב םסרפתנש ריש אוה ירשפא
ם ידע האמכ דיעמה ,וחיר ןתונה ,"יסנרפ״הו "יהולא״ה ירפל ,םהיתוגלפהב םיחדבמו
.תש^־רב תאז םעו ענצומ ,עבטה תבהא לע
ר וא ואר אלש םיריש להקב עימשהל תובורק םיתעל ויה םיגהונ םהה םימיב
ם א וא ,(1461011 1.6) ןולימה בתכנ קוידב יתמ עדוי יניא .דיל דימ םריבעהלו
י ותיפה .ויתומולחב ונממ והשמ טראקיד לילכיש םדוק זיראפב ועימשהל ומידקה
ז יראפל אב ,ןאמא־טנס ,ורבחמש הדבועה ןמ עבונ טראקיד סחיתה וילא יכ ןימאהל
ה ארשהה רוקמ ,דחא ריש וסיכב אשונ אוהשכ ,1618־ב ,תומולחה ינפלש הנשב
ק וידב ןייצל אופא היה לוכי הז רומזמ ."תודידבל רומזמה" ומשו ,םירחא הברהל
ה אנכ ,אוה חתופ .ןולימה לא טראקיד לש ונוימדב ורשקתנש "תודידבה ימסק" םתוא
ת ושדוקמה ןהה תודוקנה המ־דע / !תודידבה תא יתבהא־המ יוה״ ,תורושב ,תואיכו
־ טנס רייצמ בר גנועב ״! יתדרח תא תועיגרמ—ותחקרמו םלועה ןמ קחרה / הלילל
ת ריט ,באכו דחפ עדוי וניאש ירפכ ןדע־ןג רוזחו רוזח ונוימדב ומצעל ןאמא
ה נישל ילידיא הסחמ ,הבהא לשב ומצע תא הלתש שיא לש ודלש ,תוברחו תונשונ
ל ש איש ,(הנישה־בהוא ,הרישה־בהוא טראקיד לש ובל לא רבדל הדועיה היזה)
ו מלחב ,םהב רשא ,תוירבדמה תא קר ןאמא־טנס שפחמ ,וירבדל .םי־תפשו ,קוצ
ר מוא ,םילמה .הזומה ןיבל ולש סוינגה ןיב תוחלקמ תוחישב עשעתשהל לכוי ,ופגב
.ותוא ביהלמה ןומידה לש ותוריח תא ליבגהל ילב ותמשנב תודלונ ,אוה
ת א ,ןבומכ ,הריכזמ ,"ןומיד״ו הזומ ,סוינג לש ,ידמל תיתרגישה ,תאזה תוחכנה
ן ומידה תא ,הארשה וילע ךסנש סוינגה תא ,חפטל טראקיד דקש ןתואש תוזומה
ף וסב ,רשא תמאה חור תאו ,אריתה הינפמש הערה חורה תא ,בתכ וילעש יטארקוסה
ן אמא־טנסל הקיז וזיא תוחפל ול שי טראקיד .ויניע תא איה הריאמ יכ שח ,ויתומולח
 תודידבה תא בהוא אוהש יד אל ןאמא־טנסכ ררושמ .רוד ותוא לש םיררושמ ראשו
ר ומשל שקעתמו הנקומ סכנ לכל זב םג אוה אלא ,הריציל תינויח איהש הב ריכמו
, (8011630) ולאוב ,רוד ותואב הרישה לש קקוחמל המודב .ותוימצע תרהט לע
, תילסרבינוא היהת ןכ־יפ־לע־ףאו הנושארה םעפב ומכ תמא לכ עמשותש אוה הצור
.תושונאה ןינקו ולש וניינק תחא־הנועבו־תעב
ל ע אוה זמרמ ,רכנה ןמ אב אוהו ליאוה ?ריכזהל םולחה ןמ ןולימה לכוי דוע המ
ו חתפל ךירצש רבד הז ירה ךכ לע ףסונ .הגשהל השק וא ליגר־יתלב רבד הזיא
ם ילוכי .הימוטאנאל טראקיד לש ותובהלתה תא אוה ריכזמ ךכיפל .וכות לא רודחלו

ר במבונב 2־ב) ןקרמ ורבח לא בתוכ אוהש בתכמב הזה רציב שוחל ,לשמל ,ונא
ך א תולגנרת יציבב םירבוע לש םתווהתה תא רקח יכ ןסרמל רפסמ אוה .(1646

, אוה רמוא ,דמל אצמנו ליאוה .םניבהל רתוי לק םלדג ללגבש ,םילגע־ירבועל הנפ
ם הבש םימחר רסירתמ הלעמל ףסא ,תורה תורפ םיטחושה םיחבוט תובורק םיתעלש
יתעדל ."םיבלכלככ םהמו ,םירבכעכ םהמ ,םישורבכעכ םילודג םהמ" ,םינטק םילגע
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, רתוי רבתסמ ,וא—םיעדויב .ינימ וינע היה םירבועב טראקיד לש וניינעש אוה יאדו
ה מולעת וליבשב התיה ומאש םג־המו ,ולש ותדילל סחיב היה ןרקס—םיעדוי־אלב
ם יפוסוליפה לכל המודב .ללכב טראקיד לש ותונרקס ןינעל םיעיגמ ונא ךכב .הקוחר
: רמוא אוה תויולעפיהב .ליגרה־רדגמ־תאצוי תונרקס וב התיה ,עדמה־ישנאו
א יה [111111-2<2ו:1011 תיתפרצה הלמה תא םגרתל רשפאש ומכ] האילפה יכ יל המדנ"
ז מר ילוא שי ןאכ םגו ,רמול טראקיד ןווכתמ ,ןמזב ןושארה ."םירציה לכב ןושארה
ם ואתפ־תעתפה״כ האילפה תא רידגמ אוה .ולש ותודליב תונרקסה לש רוכזה החוכל
ם ירידנ הל םיארנה םימצעל בל־תמושתבש ןויעב תונפל התררועמה ,המשנה לש
.(70 ,תויולעפיה) ״ללכה־ןמ־םיאצויו

:טראקיד יניעב ,הנכס םג הב שי ,איה הליעומ םא ףא ,האילפה לבא
 ,ידמ תוחפ אלו ,ידמ רתוי םיאלפתמ ונאש עראי רתוי הברה תובורק םיתעל"
ו ל םייואר םניאש וא טעמ ךא ןויעל םייוארה םירבד ונתוארב ונא םיממותשמו
 הנה .הנובתה לש השומיש תא ירמגל תיחשהל וא עונמל יושע הז רבדו .ללכ
א והש יפל ,הזה רציל הייטנ וזיא ונב עבטות הדילמ םא היהי בוט יכ ףא ,ןכ לע
ר רחתשהלו תוסנל ונילע המוש ךכ ךותב ירה ,םיעדמה תשיכרל ונתוא רישכמ
ב ל־תמישבו תוגהב הירוסחמ תא םילשהל לקנה יכ .רשפאה לככ ןכ־ירחא ונממ
ו נאשכ הלא םירקמב השידקהל ונתניב תא בייחל וננוצר לכוי דימתש ,תדחוימ
ה תעינמל הפורת לכ ןיא לבא .ונינפל עיפומה רמוחב וב חורטל יאדכש םירובס
ל כב ןויעב תוקסעתהמו םינוש םיניינע לע תעד תיינקמ ץוח הריתי האילפ לש
.(76 ,םירצי) ״רתויב םירזומו םירידנ ואריי ילואש םיניינעה

: תמאה שופיח ,טראקיד לש גולאידב םירבדמה דחא ריהצמ ךכל המודב
. "אפריהל לכות אל רשא הער איה ,םדאה־ינב לכל תפתושמ איהש ,תעדל הפיאשה"
, תעצומה הפורתה ."תעדה םע הברתמ תונרקסה יכ" :ףיסומו תכל קיחרמ אוה
ם ייללכה םהיתונורקעב קפתסמ םדא היהיש איה ,תמדוקה םע ההז הניא הרואכלש
א ל בוש" ןכמ־רחאלו ,דחוימ רבד לכ תוטשפב ראבל רשפא םתרזעבש ,םירבד לש
."ךכ־לכ הזע ...תעדל הנאתה היהת
ו תעינהש ,תינדרוט םשא־תשגרה התוולתנ טראקיד לש תפרחומה ותונרקסל יכ המוד
. בל־ידדוצמ םיטרפב רשאמ תוללכהב רתוי טטחלו ותונרקסל גייס םישל תוסנל
ו תומ לש קדקודמה רואיתב רושיא הל תאצומ ותונרקס בקע המשא שחש הרבסה
ט ילחה ,וילא תרזוחו ונממ תלטינ ותרכה דועב .(3211101) הייאב ,ולש ףרגויבה לצא
ב ר הכ ןמז ראשיהל וחורל חינה" םיהולאה יכ ,ותוא םיבבוסל רמאש ומכ ,טראקיד
א רובה לש ונוצר תא ךרוצה־יד תמא)ת ותובישח אצמית אל ןפ ששחמ ,הכישחב ךובנ
ו תנובתב שמתשהל ול ןתנ םיהולאו ליאוהש הנקסמה תא קיסה אוה .וייחל ץק םישל
א לש דבלבו ,ול הביתכמ ותנובתש המ רחא תכלל ול השרמ אוהש עמשמ תוריח־ךרד
ע רואמה תעפוה לע השקי אלו ,הריתי תונרקסב ויתווצמ רתס לא רודחל הצרי
."[תוומה לש]
.ואורב לש ותונרקס ןוסירב םינתומ םיהולא לש וימחר ויה ,טראקיד יפל
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, םיהולאל תייצל ידכ תומל השוחנה ותטלחה לע טראקיד רביד ךכ־רחאלש הלילב
ל כ לע רפכל ונוצרמ וינפל הלעמ אוהש ןברקל םיכסמ םימלועהדובירש" הוקתב

."וייח תואטח

, עתפוהש ןויכ ,טראקיד .םולחהו םלוחה לא תוומה ןמ רוזחל ונא םילוכי וישכע
ם ידמוע לקתנ וב שיאל ביבסמ החישל ופסאנש וללה יכ תוארל רתוי דוע עתפוה
ו תליפה טעמכש ,חורהשו ,לשוכו ףופכ ודוע ,טראקיד ,אוה דועב ,םינתיאו םירשי

.הברהב השלחנ ,םימעפ המכ הצרא
ם ישנא תמועל ,אוהש ןבומ לכב ,טראקיד לש ותשלוח ,קפס ילב ,אוה ןאכ אשונה
, 6] ינאש לא) דחא בתכמב .םירחא ה לאשמה תא םעפ עיבה (1646 סרמב 8112010[
, םהמע רוגל השרוי אוהו תחא ריעב םינוגהה םישנאה לכ ופסאייש הצחמל־תחדובמה
. ולש תותיחנה־שגר לע דיעמ םאה .םתרבחב ולבקל םינכומ וללה ויהי םא ,רמולכ
ת וארל לחהש עיתפמ הז ןיא .אוה אל ,םהילגר לע ןכה םידמוע םירחא ,ךכל ליבקמב
ו א "תותיחפ" שיגדמ אוה (159) תו יו לעפי הב .הלעמב־הנושאר הלוגס תוביציב
־ זועב םיקול וא םישלח םה םדא־ינבש הדבועב הרקיע" רשא ,"תינודז הונע"
ד וע יכ םה םיעדויש םירבד תושעמ ענמיהל" םילוכי םניא ךכיפלו "םתטלחה
ד חפ תניחב (170 ,ת ו י ו ל ע פ י ה ) הטלחה־רסוח לע םג רבדמ אוה .״םהילע וטרחתי

ע בונה הטלחה־יא ףדוע" םילגמה םישנא לעו ,דחאכ ליגרו קזח אוה םיעודי םישנאבש
ה ברה טושפ הל שי םיקהבומו םירורב םיגשומ הל ןיאמש ,הניב לש התשלוחמ
ת וריהבה ןחובב דימת םחלנ והירה ,תונססהה ,הזה דחפב ."םילבלובמ םיגשומ
ו תונססה וא ודחפ ,םולחב .לדוגא דצב בקע תכלוהה ותטישבו ולש תולילצהו

.ולש לשוכה ,ףופכה ינאב םימלגתמ
ד חפ וב ררועש ,הדח באכ תשוחתב ,ררועתה טראקיד .םולחה לש ופוס היה דוגינה
י כ חינמ יתייה ןאכ .ותותפל שקבמה ער סוינג הזיא לש ולעפ אוה "הז לכ" אמש
א וה—טראקיד לש תיניטאלה ךותמ רווחתמש ומכ ,הערה חורה—הזה ערה סוינגה
א וה הז סוינג .הדימעה תא וליפאו ,הכילהה תא וילע השקמ תינודזה ותעפשהב רשא
, ינא המ לבא" :לאוש טראקידשכ ,טראקיד לש תונויגהבש ינשב עיפומ רשא
— ןכ רמול ינא יאשר םאו ,רתויב לודג וחוכש םיוסמ סוינג שי םתסה־ןמש התע
ת א ההזמ טראקידש ריכזהל ונל רתומ "?ינתונוהל ויתוחוכ לכב דקושה ,ינודז

ת ויהל ,אופא ,בייח ערה סוינגה .החלצהו תוימיטפוא םע םטארקוס לש בוטה סוינגה
ת ולגתה וא הריתי תונרקס יאדו אוה ,ותערל המודב ,דדוצמה וחוכ .ןולשכו תוימיספ
.דחא לכ םע הנוזה עדמל המודב ,הריתי

*

ו מולח לש הערה העפשהה דגנכ ול בורעיש םיהולאל טראקיד ללפתה ,ץיקהשמ
ו יה םייניצר ותרכה יפלש ,ויאטח לע שנועכ וילע םייאל םילולעה םיעגפה דגנכו

י פוד םהב ןיאש םייח יחש יפ־לע־ףא ,םיימש־ימער ושאר לע תיחנהל ידכ דע ילוא

.תוירבה יניעב
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ת עבונ איה ןיא ,ול עודיה לככ .רתוי דוע הפירחמ טראקיד לש המשאה־תשגרה
א וה .תנגוהמ ןיע־תיארמ לע רמש אוה :ודגנכ סירתהל וינכש םייושעש רבד םושמ
.הבורע שקבמ אוה יסופיט חרואבו ,הב עגפ רשא היווהה לא ללפתמ
ב וטה לע תונוש תובשחמב הליב ןתואש ךרעל םייתעש לש הקספה רחאל ,הז בצמב
ע ומשל המיד וב רשא ,שדח םולח םלח דימ .טראקיד םדרנ בוש ,הזה םלועבש ערהו
ו יניע תא וחקפבו ,דימ ותוא ריעה וב ררועש דחפה .םער־יחמ לוכיבכ ,בקונ לילצ
, רבעשל תובורק םיתעל ול עריא הז רבד .רדחב םיטשפתמ שא־תוצוצינ הברה האר
ו יניעש אצמיו הלילה יצחב ררועתיש דחוימב ןפוד־אצוי רבד הז היה אל וליבשב יכ
ת אז .רתויב וילא םיבורקה םימצעב ןיחבהל ול קיפסמ םרואש תוצוצינ תוטלממ
ך כ ואבוהש םימצעה ביט לע ותעד ןתנש ןויכו ,תיפוסוליפ הבישחב גילפה םעפה
ט קלטניאל תוחונה תונקסמל עיגה ,םיגוריסל ויניע תא םצעו חקפש ידי־לע וינפל
.וכרצ־לכ עוגר ,בוש םדרנ אוהו רס ודחפ .ולש
, םירשימב וב עגפ אל ,ולש ומולח רצוי ותויהמ ,ומצע לע טראקיד תיחנהש םערה
ע קשמ ומכ ויה וציקהב הארש תוצוצינה .ותוא ריעהו דיחפהש ילוא אוה ולוק ךא
ב צמ הזיאמ וא הנרגיממ תעבונה הפקתה ינמיס הלא יכ ורבסש ויה .םערה לש
ל ש הדיחפמה הליהל םולחה ינפמ טראקיד לש וארומ תא רשקל לקנה .תיווע לש
ה רעשהה תא םימלוה ולש םידיחפמה םיאפרהו ידדצדחה ובאכו ותפינצו ,הפקתה
.חומ־תערפה לש

ו א תוביס תואיצומ ןניא טראקיד לש ויתויווחל תוירשפאה תויגולויזי׳פה תוביסה
פואב ןיינעתה ,ותפוקת לש עדמה־ישנאמ הברהל המודב .תויגולוכיספ תויצאיצוסא
ו תעידי תא .ץחל לש העפות ויניעב רואה היה ,םהמ םיברמ לידבהל ,יכ ףא ,הקיט
ע וצעצ־ילייח לידגה ענ יארב ,לשמל .הבושמ לש תוילשא תריציל לצינ הקיטפואב
 .ורדח לתוכ ינפ־לע ,עבטה ןמ הלעמלש לדוגב ,םידעוצ םהש םשורה תא קיפהו
ך כ ותושעב יכ רמאנ םא םיזגנ םאה .הלאה תוארמב ורזועב עתעתל הנהנ אוה
?ומולחב דחפ וינפמו ארב ותואש ,עתעתמה סוינגה דיקפתב היה קחשמ

ה יה ןחוב .ןמצעו ויניע תא טראקיד חקפ ,ומולח לש תיפוסוליפה הסיפתה ךילהתב
68̂—םימצעה לש םתושממ תא . רואה הליג םתואש—יתפרצה חסונב םייורק םה 6065
ו ילא בתכ רשאכ .ולש תויטפואה תוירואיתה תרגסמב ותעד לע הלבקתנ הקידבה
ט ראקיד ול בישה ,רנ ביבס הליה האר תובורק םיתעל יכ ,דמולמה ודידי ,ןסרמ
, ןיעה תוחילב הנומט הביסהש ןימאהל ףידעמ אוהש (1629 רבמצדב 8 םויב) בתכמב
ר יהבי םא .תחא־הנועבו־תעב וז ןיעמ הליה םיאור לכה אלש חיכוהל ןתוי םא טרפב
, םייניעה לע םידיבכמ המונת־ידאש העש ,הלילב תוליחה תא האר םא ,בתכ ,ןסרמ
ר אבי זא־וא ,םושג וא חצ ריווא־גזמב וא ,םוצ רחאל וא אורקל הבריהש רחאל וא
י רחאש (1635 יאמב 19־ב) םוילוג לא בתכ תרחא תונמדזהב .ןסרמל העפותה תא
, תינמיה וניע תא חקפ תולילה דחאב המ־ןמז ךשמ ונימי־די לע ושאר תא וניעשה
ללכ ורצונ אל ןה" .רדחה לא אבוהש רנל ביבסמ תוליה יתש הארו ,התיה המוצעש
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י דיב שי יכ ינא רובסש וינע הז .יניעמ תחא לש תוחילב קר אלא" ,בתכ ,"ריוואב
."ידמל בטיה וריבסהל
ם יתעל הארש תוצוצינה .ויניעב םייוסינב הבריה טראקידש רמולו םכסל רשפא
ד ימתמו־זאמ ול הנקש לגרהה ללגב ,הזמ ץוח 1.ךכל והוצירמהש ילוא םה תובורק
ד חאכ הז היה ןיינעמו השק םולחלו בושחל ידכ רקובה תועשב הטימב ראשיהל
ל ירפאב 15 ,קאזלב לא) םדרטסמאמ חלשש בתכמב .ררועתה קוידב יתמ ןיחבהל

:רומאל בתכ (1631
ר חאל ;יתוא הריעמ הניא הגאד םושו ,הליל לכב תועש רשע ןאכ ןשי ינא"
ם ש םוקמ ,םסק־תולכיהו םינג ,תורעיב ךשוממ לויטל יחור תא הנישה הכילוהש
ץ יקהב־יתויזה תא בברעמ ינא ,הדגא־ירופיס לש ןוימדה־תוגונעת לכ ינודקפי
ת א םילשהל אלא רבדה אב אל ,ינא רע יכ ןיחבמ ינאשכו ;םולחב־יתויזה םע

 רבד םהמ לוצאל ידכ דע ןדפק ינניא יכ ,ישוח תא הב ףתשלו ינוצר־תועיבש
."ונופצמב עוגפל ילב םהל תושרהל ףוסוליפ יאשרש

ץ יקהבש־םייחל שחומ־אלה םרבעמלו ויתומולחל טראקיד שידקהש בלח־תמושת
:רמא הבש ,גרבנטכיל לש תורמימה תחא תא הריכזמ

ת וחפ־אל תושוחת םישחו םייח ונא םולחב .תומולח לע ץילממ ינא ,םעפ דוע"
־ תויוכזמ תחא .והנשממ תוחפ־אל ונמויקמ קלח אוה דחאה בצמה .ץיקהב רשאמ
, רשא םייח םה תומולחה ...ךכב עדומ תויהלו םולחל איה השא־דולי לש רתיה
. םדא ייח וניפב יורקש המ ללכל םה םיפרטצמ ,ונמויק לש ינשה קלחה םע דחי

ל יחתמ ןכיה רמול לוכי םדא ןיאו ,ונלש תוריעה בצמב הגרדהב םימלענ תומולח
.(ג ,תורמימ) "ינשה לש ופוס ןכיהו דחאה בצמה

*

ה תיעבמה םתלוגסמ המואמ וב היה אלש ,ותוא דקפ ישילש םולח .טראקיד םדרנ בוש
. םש )חינה ימ עדי אל ךא ,ונחלוש לע רפס אצמ םעפה תאז .םינושארה ינש לש
. הבורמ תלעות ול איביש הויק יכ ,ובלב חמש ,הז אוה ןולימ יכ ותוארבו ,ותוא חתפ
. ומדוקמ תוחפ־אל וליבשב שדח ,דחא רפס דוע ול שי יכ אצמ אוהה עגרה םצעב
0 0זקט5) םיררושמה רצוא ומשו ,םינוש םיררושמ לש םיריש ףסוא הז היה

המ" ,הרושב לקתנ ותוא וחתפבו ,והשמ םש אורקל הצר תונרקס ךותמ .(קססטזטמג

, גרבדנירטס טסוגוא .הינרפוזיכס לש התישאר לע הבוגת היהתש רשפא תואיצמהדוקידב 1
, טראקידל ידמל המודב ,שח ,טראקיד לש ולאמ רתוי תושק ויה תויגולוכיספה ויתויעבש
ץ רפה יכ אצמ ,ופוג תא רבעש ׳למשח׳ והניע דשאכ ,1896־ב דחא הליל .קודבל ךרוצב
ט ילחהל ותעייס וז הקידב יכ הארנ .ןפצמ לע העפשה לכ ול ןיא למשח־םרז לש המודמה
ם ינויע ראשו םיימיכלא םיינויעב גרבדנירטס עיקשה םיצמאמו ןמז הברה .וחורב הלוח אוהש
ר בכש הזחב ץחלהו םינושמה תולוקה בושב שחו ויתוריקחל רזחשמ ,תחא םעפ .׳םייעדמ׳

" םיינוילעה תוחוכה תודוס לא רודחל רוסא .זמרה תא ןיבמ ינא" :רמא ,םינפל ותוא ודקפ
.(16—114, 132 ע״ע ,ףאלק)
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ה מכ ול שיגהש אלא ,*וריכה אלש םדא האר עגרב־וב "?םייחב הב דלא ךרד
י כ ול רמא טראקיד .ןיוצמ רישכ םהילע ץילמהש ,€1 251 ססמ־ב םיחתופה םיזורח
ש קיב .ןחלושה לע לודגה ףסואבש הלאמ דחא אוה הז ריש יכו ול עודי וביט
ו תכירעו ורדס יכ האגתה ףא ,רפסב לעלעל לחהו אוהה שיאל ומצעב ותוארהל
ר פס אב ןיינמ שיאה ותוא לאש ,םוקמה תא שפחמ אוה דועב .םיירוב לע ול םיעודי
־ םדוק עגרש אלא וידיל עיגה ךיא ול רמול לוכי וניא יכ בישה טראקידו ,וידיל הז
י מו ותוא ול איבה ימ עדוי אוה ןיאו ,םלענ הז־התעש ,רחא רפסב היה זחוא ןכל
ה צקב עיפומו רזוח רפסה תא האר הנהו הלא וירבד תא הליכ אל דוע .הרזחב וחקל
. הנושארה םעפב והארש ומכ קוידב וניא בוש הז ן ו ל י מ יכ ול ררבתה ךא .ןחלושה
ם היארמלו ,םינטק ןקויד־יטירחת המכ אצמ טראקידו ,טעמ דוע הכשמנ החישה
.שיאהו רפסה ומלענ רחאו ,הפי ךרכה יכ ריעה
ל מסמ ןולימה יכ טילחה אוה .םולחה תא שרפל לחה ותנשב דועש ןעוט טראקיד
ם ע היפוסוליפה דוחיא תא ןייצמ םירישה־ףסוא וליאו ,דחי םג םיעדמה לכ תא
ת ועמשמ תקצל םיביטימ םיררושמה ,וניבל־וניב רהריה ,תובורק םיתעל .המכחה
ה ארשה לש יהולאה העבטל םחיי הז אלפ .םיפוסוליפה ןמ רתוי םתריציב יוטיבו
ם ינופס םה םדאה לכ תושפנבש—המכחה יערז תא םיפשוחה ,ןוימד לש וחוכלו
ם תפשוח הנובתהש יפכמ רתוי הברה רהוזבו תולקב—רוצ־ינבאב שא־תוצוצינכ
ר ישה יכ טראקיד אצמ ,הניש ידכ ךות ושוריפב ךישממ ודועב .םיפוסוליפה לצא
ו ליפא וא ,םכח שיא לש הבוטה ותצע תא ןייצמ ״? םייחב הב ךלא ךרד המ״ב חתופה
.המצע תירסומה היגולואיתה תצע תא
ם ייניע־חוקפו ,שגר־תרעסב ררועתה ,הגוה וא אוה םלוח םא קפוסמ אוהשכ ,זא־וא
ו ל ורבתסנ ףסואב םיצבוקמה םיררושמה .םיווק םתוא יפל ומולח שוריפב ךישמה
 תמאכ ול רבתסנ א ל ו ן כ רישה־תיב .תוכזל הויק ןהב רשא תובהלתהבו תולגתהכ
ו יניעב תורשי ולאה תוארוהה לכש ותוארב .לוחה־יעדמבו םדאה תועידיב רקשו
ה לצינ רשא איה תמאה־חור יכ ענכתשהש ךכ ידכ דע ותחטיב וב הרבג ,דאמ דע
.םלוכ םיעדמה תורצוא תא וינפל תולגל ידכ הז םולח
ת א ןייצו ,רתויב םיענו רתויב קותמ היה ,טראקיד רמוא ,ןורחאה הזה םולחה
ו ל ושרפתה םימדוקה תומולחה ינש לבא .וייח־ימי תיראשב ול הרקיש המ ,דיתעה
ל ככ םימימת ויה אל ילוא םיהולאה יניעבש ,רבעב וייח ללגב תורומח תורהזאכ
. תומולחה ינשל הוולתנש לודגה דחפל הביסה וז יכ היה רובס .תוירבה יניעב ויהש
א טח רשא םיאטחה לכ לע ותטרח תא הנייצ ינשה םולחב וילע הלפנ רשא המיאה
. ומעפל וילע תדרויה תמאה־חור לש תואה היה ,עמש ולוק תאש ,םערה .זא דע
ש ודקה םוקמל לגרל תולעל רדנ רדנו םיהולאל טראקיד ללפתה בוש שוריפה םותב

ת ובהלתהה לבא ,ליגרה ושפנ־ךלה לא רזח טא־טא .וטרולב םירמ הלותבה לש
.וייח תא התניש תומולחה ומייתסנ הב
ו מצע םלוחה לוכיש גוסה ןמ רמולכ ,"לעממ" אוה טראקיד לש ומולח ,דיורפ יפל
סראקיד לש ושוריפ לע ףיסוהל ונא םילוכי םלוא .קויד לש תרכינ הדימב ויקרפל
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ה בשחמל יפוד־ילב־ןבו יתטיש ךירדמ רחא דימת רת היה אוה .ישילשה םולחל
ל בוהמ טראקיד יכ ותעשב רמא ,ונל רוכז ,ויבא .לכב הפי וחוכש ןולימ ,םייחלו
ת א הב ךרוכ טראקיד היה התע ;לגע־רוע לש הכירכב ומצע ךרוכ אוהש ךכ ידכ דע
ח יטבהל םילוכיהו הטילשל םינתינה םירבדה גוסמ רפס היה ויניעב יכ ,םלועה
ו א ומצע ךותב תמאה תא שפחל אצי ירה ,םירפסמ קחרתה רשאכ וליפא .הטילש
ר פסל המוד והשמ ןחלושה יבג־לע אצומ אוה התע ."םלועה לש לודגה רפסה״ב
ש ביגש תילסרבינוא ןושל לש לאידיאה תא רשבמ ,ןולימה ,הז רפס .הזה לודגה
ם ג אצומ טראקיד .םירפסמה רדסכ רורב היהי הילמ רדסש ןושל ,ןכמ־רחאל ול
ה צעה־רפסו ןולימה תורמל ךא .דגנו דעב םיקומינ לקוש אוה ומצע והומכש רפס
ם ה םידנו־םיענ םייחהש ותשגרה תא תועיבמ ומולחבש תודונתה ,הארשהה־ךורב
ר חאל ,עיפומו רזוחו םלענ ןולימה .םיעותעת־השעמ הזיא עצבמ עבטה .םיעטוקמו

א וה .םירבד דבאל טראקיד אריתה וייח־ימי לכ .קדה־ןמ־קד יוניש הזיא וב לחש
ו ל ודבאיש דחפ אוה ;לואש ,האריי וא ,היהיש רמולכ ,ומצע תא דבאיש דחפ
, ויבתכמ ובנגיי ןפ אוה דחפמ יכ וליפא ןנולתה םימיל ;םירחאל ויהיו ויתונויער
ת חיינ איהש תחא הדוקנ ףא הלוכ לבת אולמב ןיא יכ היה ענכושמ הקיזיפבו
, רמא ,עובקו ןתיא וניא םלועב רבד םוש לש םוקמ םוש .(13 ,ב םירקיע) תמאב
.וניתוחומב ותוא םיעבוק ונאש הדימב אלא

ת חא הרעה תוחפל םהילע ריעהל שי ,טראקיד לש ויתומולח תא ךירענ םרטב
י נאה־לוציפ הזיא לע םיזמרמ םה ולש היפוסוליפה לשו וייח לש רשקהב .תיללכ
ה ברה שי ,ןיול םרטר? ,ןקיטילאנא־וכיספה םיעטהש ומכ .היצזילאנוסרפ־הדו
ה עדות רודח טראקיד היה הלאה תומולחב .םינושארה תומולחה ינשב ףוגה־תשוחתמ
־ תשוחת וא ופוג .באכ ךותמ ץיקה אוהו ,עונל ולש ץמאמב ,ופוג לש תוירמחב הבואכ
ת ושעיהל טראקיד היה לוכי ישילשה םולחה םע ךא .םולחל ףיסוהל ול וחינה אל ופוג
ב שוחהו לכתסמה ינאה .אוה רשאב ופוג לש העדות וב ןיאש ,ליגרה םולחה־הפוצ
י נאה ןמ ולש ינפוגה ינאה תא ,לוכיבכ ,דירפה אוה .םולחה לע לילכ טלתשה ולש
. ול הצוחמ האר ותואש ,ופוג ללוכ ,םלועה ןמ אוה־רשאב־לכתסמה תא ,ולש עדומה
י פלכ םדאה לש רוכינה תשוחת קזחתהל תובורק םיתעל היושע היצזילאנוסרפ־הדב
 ותומתי .תמאב קיצהל היושע תואיצמה לש תוימולחה תייעבו ,ופוגמ קלח הזיא
ק ודבל ותקושת ,תונססהל ותאנש ,תוירבה ןמ יסחיה ולודיב ,טראקיד לש תיסחיה
ל כ—ולש 0ס18!8־הו ויקופקיפ ,םיעותעתבו םולחב ויקוסיע ,תואדווה ןעמל םירבד
ם ולחב־תויזה בברעל ולש לגרהה .היצזילאנוסרפ־הדל המגמ לע םיעיבצמ הלא
ה תוא דעב םינעוט ןתחיקפו ויניע תמיצע ידי־לע תואיצמה תא ןוחבלו ץיקהב־תויזהו

.הנקסמ
י נפמ הנגה לש דחא גוסל בל־תמושת בסה ,ןרד׳פ לואפ ,רהא ןקיטילאנא־וכיספ
ל ע תוננוגמ תחאכ הטישהו הנגהה—טראקיד לש ותטישל המודה היצזילאנוסרפ־הד
םישנא .תקספנ־יתלב ,הפוצר תוננובתהל בלה־תמושת קותיר ידי־לע תואיצמה־שוח
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י דכ ,הסיפתה־תופיצרל םמצע ץלאל וסניש רשפא היצזילאבוסרפ־הדמ םילבוסה
ם יבייח" םה ,לשמל ,םימעפל .ררופתהמ וא גומיהמ הליגרה תואיצמה תא ליצהל
ם ירקמב .םיעסונ םה הב תינוכמה וא תבכרה תמוקע רחא הבר בל־תמושתב בוקעל
. הפורמ ףוגבו תומוצע םייניעב םיעסונ םה ;תאז תושעל םילוכי םה ןיא בוש םירומח
י וניש לכ לע םיביגמ םהו בכרה־ילכ לש ןוויכה ייונישב םה םישח ןכ־יפ־לע־ףא
.(252 ,ןרדפ) ״תישיא־יתלב השגרהב
ה יהש ונל עודי תאז םע ?תאזכש הקוצמב היה ןותנ טראקידש זומרל ינוצרב ןיא
ע וטיק לש ילוחה תא םיריבעמ םה ןיע־תיארמל תוחפלש ,םיטסילאנויזאקואה יבא
.םייפוסוליפ םיגשומל םפוגל רוכינו ישפנ

ו נא םילוכי טראקיד לש וכרד יפ־לעו ,תומולחה לש יעצמאה־יתלב שוריפה םת
וליפהו וייח ,טראקיד לש תומולחה .תחא תומלשכ וספתל תוסנלו לכה תא רוקסל
ט עמכ המלענש םא ונא םירכוז .םייניפא תווקתו םידחפ רפסמ םיפקשמ ,ולש היפוס
י תש םג ונא םירכוז ךא ;הרז השא ול אשונה ויבא תא ,עברא ליגב ,רחאו ,דימ
, רדענה ויבא תא ונא םירכוז .ותנמואו טראקיד לש ותבס ןה אלה ,תוצפמ תוהמא
ה יהש הדבועל זובב סחיתה יכ םג הארנש ,ירמגל טעמכ ןכ־ירחאו םיקרפל הליחת
ך סנש דידי ,יהבאו בהוא הרומ רוכזל םג ונא םילוכי לבא ;תורורב תורטמ רסח ונב
ת שגרה הירחאלש) השאל הבריק ,ילרוג ךא רצק ןמז־קרפ ךשמ טראקיד לע הארשה
א יה ,טראקיד לצא ,האצותה .םימי־תרצקו הקוחר ךא הבוהא הדליו ,(התומ לע ןקרופ
ם ג לבא ;ןדבאו הייעת דחפו—דדוב תויהל אל ךיא םלועמ דמל אל אוה—תודידב
ך ישמהל תיתטיש ךרד אוצמל תוכבל בריסש רויחה דליה לש הניבהו בלה־ץמוא
ה טיש ,ותבשחמב היפל גוהנל ומצעל תושרהל לוכי היה אל םצעבש הטיש ,תולגלו

.וייחב היפל גהנש אלא ,היצזילאידיא לש הרוצ הל הנתנש
, המוצע הדימב בל־ךשומ ,םלענ רבד הזיא שפחמ טראקיד היה וימי לכ יכ המוד
. רוריבב רוכזל לוכי אל התואש םאה םוקמ לע האבש םא־תעד ,ילוח לכל אפור
ם ינושה םירבועבו םילגע לש ןיידע םימעופה םהיתובלב ןנובתה םישופיח ידכ ךות
ו ל רייצ אוה .םחתפו םיקרוע ךתח אוה .תוטוחש תורפ לש ןהימחרב לדוגלו הדימל
ה מידש ,םיריעזה תורוניצה תולועפ תאו השוחתהו םדה־רוזחמ ינונגנמ תא ונוימדב
ד ע ,וללה תא ןציח ךכ־לכו ,ןנובתהל הבריה הכ .םיבצעה־תכרעמ תא םהב תוארל
ם ג אוהש ,ומצע אוה םג תויהל הלא םילוכיש ןימאהל השקתה תובורק םיתעלש
ת יאקפק הנבה־יא ךותמ ופוגב ןכושה להנמ־קפס דע־קפס אוהש והשימ אלו ולש ופוג
.םש ודמעמ לש
־ יתלב וניא תאז םעו ,זרפומ אוהש רשפא ןבומ־אלה יאקפקה טפשמה לש רויצה
; קוידבו ,תעדל לכוי יכ עדי םיימיטפוא םיעגרבו ,תעדל ףסכנ אוה .טראקידל םלוה
ת עדל ונוצרש ומצעל רמוא היה זא .םחונ־ישגרל ספתנ ,ידמ רתוי עדי רשאכ ךא
ת ואיצמה וא תמאה תאש :ול תנבומ תחא תמא קר התיה ףוסבל .םתוללכב קר םירבד
.םיהולא ,ןבומכ ,היה המש וז תמא .ןיבהל ןיא
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ד גנכ הסרתהה .ותעד יפל ,ונממ שרדנש המ דגנכ םירתמ טראקיד היה םג וימי לכ
ו יבא לשו ומצע לש הרבחלו ותמשאל ךרע־תווש איה םירחא לש םהיתושירד
ה שעיי אל אוה .ויבא ןוצרכ ,יתרגישה ןבומב הרבח־שיא השעיי אל אוה .וכותב
ה רבחב לבא ,ןדי־לע וא םירעב היחי אוה ,תמא .ובסכ ,אפור וא ,ויבאכ ,ןיד־ךרוע
, ויבתוכמ ,תוחתונמה ויתויח ,םייטפואה וייוסינ ,ויתובשחמ ,ומצע לש תרחבומה
ה רכהב .ומצע לש אפור ןימ השענ ,תאזה ךרדב דדב .עדמה־ישנא ויעדומ ,וירזוע
. היגולויזיפה לש תלאוג הנבה רחאו תולחמ לש תופורתהו תוליעה רחא רת הרומג
ה צר אוה .יפוד אלל תמאה יוליגל הטיש דביע ןכש ,ןיד־ךרוע םג השענ םיפיקעבו
ע תרנ ןכ־ירחא לבא .םדאה־ינבל הנוכנ ושרפל תוחפל וא ,וקוח תא םוקיל קקוחל
ן וצרכ ויבא תא עדי םימיה־רבכשב .ויה םיהולאה לש אל ותעידיו ונוצר .רוחאל
ה יהי ךכו .םלועה ןוצר אוה ךכ—םימיה תוברב ול הלגתנש יפכו ,םפתנ־יתלב ,קחורמ
ה מגודה תא האר הבש ,ולש הירטמואיגה ,רתויב ילנויצארה ולעפמ ךותל .אוה םג

ל אוורבור תא לישכהל ידכ ,תומיתסו ישוק ןווכתמב םינכה ,ותטישל רתויב הבוטה
ו תוא קושעל וסני אלש ,ןומאל םייוארה םימכח לש הטועפ הצובקל קר לומגלו ערה
ס ינכי אל והומכו ,ולש הירטמואיגה תא וארבב היהי םיהולאכ ,רמולכ .ותליהתמ
ך כ־ידכ קר בורק תויהל ךירצ דידי .הלש תוימיטניאהו אלמה הנויגה דוסב שיא
.וב הרחתיש ךכ־ידכ אל ךא ,לעפתיו ררועיש
, תוריהב־יאו תוריהב לש ךובמה לע ,ןיגבה הנבנ ,הבשחמל המודב ,םולחל המודב
ך ירצ רתויב בהלנה הזה ףוסוליפה .הלפשהו הואג ,תולתו תולת־יא ,קופקיפו החטיב
א לא הל שידקהל לוכי אל ךא ,תיניצר הבשחמל ומוי תועשמ קלח שידקהל היה
ו יתונויגה תא הגה ,םיפוסוליפבש ןויגהה־יבהואב לודגה היהש ,הזה שיאה .טעמ
ה כירצ הביסבש—דחוימו רורב ילוא אוהש דחא ןויערל ןבש ,הפוקש תוילוגיעב
ק הבומהו רורבה ןויערה לע תופידע ןתנ—הלש בבוסמב ומכ תוחפל תואיצמ תויהל
ל ש הנוילעה וא הוושה תושממה ךותמ ,רחא ;העברא םה םינשו םינשש חטבל
ל ש ותועצמאב ,רחאו ;תמאה יהולא ,תיאליעה הביסה לש המויק תא ססיב ,תוביסה
ל ש הז ללוכ ,םיקהבומהו םירורבה תונויערה לכ תותימא תא ססיב ,הז תמא־יהולא
ה תוריהב לשו התרוצב־תיטמיתמה תמאה לש הז בהוא .םינשו םינש לש םוכסה
ה ב הצר ךבש ינפמ איהש־ומכ הארבנ תמאהש הנומא ללכל ומצע תא איבה הדוחייו
ן ויכמו .םיהולאה הב הצר ךכ עודמ ןיבהל תווקל לוכי השא־דולי םוש ןיאו ,םיהולאה
א ובל םילוכי םניא ףקיההו הבשחמהש ,תקפקופמ־יתלב ,הריהב הבשחמב ,טילחהש
ל ש הצרחנה םתודע ךותמ ונל עודיכ ,םה םידחואמ תאז־לכבש קספ ,הז םע וז עגמב
ם רביחו רזחו—הבשחמה ןמ ףוגה תא קיתה ,גוסנו םדקתה ,עתרנו ץפק אוה .ונישוח
.דחי
י נפמ תירוטסיה הניחבמ לודג אוה .דבלב דחא םעטמ אל לודג ףוסוליפ אוה טראקיד
ת וחפל םירחא עדמ־ישנאש ךכ־ידכ הטושפו ,הזעונ ,תינללוכ התיה ולש הקיזיפהש
ה לקו ירמגל תינכימ התיה ולש היגולויזיפהש ינפמו ,תיטמיתמ הרוצב האטבל ולכי
־ישנאל הארשהה־רוקמ וקלחבו ומצע עדמה־שיא וקלחב היה אוה .הריקחלו הסיפתל
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י כ המוד רשא ,היצרניאה ןורקעב הכלהכ עייתסהש ,לודגה ןוטוינל וליפא ,עדמ
ו תוא אנשש אלא ,תיעמשמ־דח תילסרבינוא הרוצב ועיבהש ןושארה היה טראקיד
ט ראקיד לבא .ודיב היהש טראקיד לש הירטמואיגה ספוט לע "תועט ,תועט" טברישו

ו ל היהש לאידיאה אל םג םא ,ולש עדמה יכ ,ותפוקתל ךייש יעדמה ףוסוליפה

ן תונ אוה הב הרוצב זכרתנש ופוס ובש ךשומה־חוכ .ןשוימו יביטימירפ אוה ,ונממ
. ומצעמ חתופו—םידקת לכ חכוש ,ולש תואדווהו קפסה יטבלל יתמארד יוטיב
ו א הקיריל לש יפוסניאה הווהב ראשנ אוהו ,עבק השענ הז רבד ירה הלחתהכ
ת א אוצמלו ירוקמ תויהל ולש ךרוצב תופירחב ונא םישח לכמ רתוי .היפרגויבוטוא
ו נתאמ דחא לכש תישארב חתופ אוה .תורוסמ וא םירוה תרבחב אל ,ומצעב וכרד
ה יפוסוליפהש םדא לכ תלחנ םהש תושגרל איה הליבקמ ןבש ,הילע רוזחל לוכי
ו לש ינאה לבא ,עדמה־תודלותב שבגתה ולש עדמה .עבטבש רבד וליבשב איה
ב טומ ,וא ,םייחש םה ויתומולח .ויארוקמ דחא לכב שדחתמ ,יח והירה אוה רשאב
רועמה ויתומולח ,ילוא וא—ולש הנובתה הווסמ ירחאמ םירתסומה ויתומולח ,רמול
א וה לק אל הבש הדוקנב דמוע אוה .ורוד לש הנובתב תשחומ־יתלב הרוצב םיבב
.לדבהב ןיחבהל

היפרגוילביב
, החונה הרודהמה ןמ חוקל טראקיד לש םינושארה ויבתכ ראשו תומולחה לש טסקטה
,סיאול—םידור לצאמ םיטטוצמ םירציה הייקלא לש תורעהה־תריתע
ם אולמב םימגרותמ תומולחה .הדאילפה תרודהממ חוקל טראקיד לש ותומ רואיתו

פ מק לש הלאב יתנייע ךא ,ילש םה םימוגרתה ןמ םידחא .תימס פמק לצא תילגנא
( 00ט111€ז) הייוג לש ורפס .םימעפל יתטטיצ ןורחאה הז ךותמו ,םורו ןיידלאהו תיממ

ף וגב ,ויתומולח לש םושירה ללוכ ,טראקיד לש םינושארה ויבתכב קדקודמ ןויד אוה
.ישילש
.ןינעל םתוכייש רדס יפל םיעיפומ הטמלש היפרגוילביבב םיטטוצמה םירפסה
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דודיבב ינאה:טן7רמ*ונ לואפ
אקפק לש "תינעתה־ןמא״ב םילובגה־שפנב ןויע

1 1ט€;§11ז£ובמ8ז:1€1- םשב ונידיל עיגהש אקפק לש םירצקה םירופיסה ץבוקב

ן מ דחא לכב רשא דועב .רבחמה לש ןורחאה יריציה ץמאמה לפוקמ תינעת־ןמא)
ת וגרד שי תאז־לכב ,םייחה תיתשממ תילכתב־קחרומ ינאה אצמנ הלאה םירופיסה
־ ןמא רופיסב ונרחב .ודודיב תדימ תא דדומ ינאה ןתועצמאבש הבריק לש תונוש
פומה ויטבל דבוכ לכ תא ררושמה הצימ וב יכ יגולוכיספו יתורפס חותינל תינעתה
ל ש הצממ הרדגה ונל רשפאמ ודצמ הז רבד .רתויב תרבתסמה םתירחאל דע םיכר

ת ויונערופל הפושח תדמועה שפנ לש היקמעמ תא רוקחל אבה ,הזה רמאמה תילכת
ם יחנומב וז תידוחיי העפות לש לאיצנטופה לע דומעל הסננ .לובגה־וק לע םויק לש
ם יפפוחה היתודיעמו היתונוחצנ תא ריהבהל לדתשנ ךכ ךותמו ,היצאודיבידניא לש
ל ש ותוישיא לע העיפשהש ךרדכ יצוביקה עקרה לש רתוי הבחרה תרגסמה ךותב

.רבחמה
ט ילש ןושארב .םילדבנ םיקלח ינשל וקלחל רשפא ,ת י ג ע ת ה ־ ן מ א ,אקפק לש ורופיס
ו ירוטיפ ןיב ןמזה־תפוקת תא ףיקמ ינשה וליאו ,ולש ןגרמאל רוביגה ןיב "הזוח״ה
א יה אלא תיתורירש הקולח וז ןיא םינפ םושב .בערה־ןמא לש ותומל ןגרמאה לש
־ עירכמ ראשנ יגולותאפה עקרה .ונתוא הקיסעמה תדחוימה הזורבנה ביתנב תלהנתמ
א יהש יפכ ,רוביגה לש ותומד ןכש וז הדוקנ שיגדהל שי .ולוכ רופיסה לכב ולקשמב
־ ירקוחל .ול דחוימה גוסה ןמ הרצ םע דדומתהל היושע הניא םלועל ,תראותמ
ת ורבוע ןהש הז ןבומב תוזורבנ תואפרתמ תוקוחר םיתעלש הדבועה הריהנ שפנה
ת צק תחפקמ איהו הזורבנה ןמ "םילמגנ" טושפש אוה ליגרה הרקמה .תולטבו

ל ש הז ךילהתב .םירחא םיבצמ לש םיעקרל רבוע הלוחהש םע הפירחה התרמוחמ
ה נממ לטינ ,רמול בטומ ,וא ,םוקמל םוקממ תרקענ הז“ורבנה שדחמ־היצטניירוא
. תרדגומ־יתלב ןמז־תפוקת ךשמל המדרת לש בצמל תדרוי איה ךכו יעבטה הנכשמ
ת ריפסל תדמועו תמייק רגת־תאירק רדגב תראשנ תרזוח־הלעפהל תורשפאה םלוא
, תויחמומב .א .ז ,התואנ הרוצב הזורבנה תומדקתה תא םימלוב ןיא םא .עדומה ינאה
. שממ ץלחיהל דוע לכוי אל הב הקלש ימש ךכ ידכ דע רדרדיהל בצמה לולע
ע קרה לעמ תולעתהל ותלכי־יא םצעב הנומט בערה־ןמא לש תישפנה המלידה
, תרבודמ ןושלב םירמוא ונייהש ומכ ,וא—תושדח תורטמ תארקל ולש יגולותאפה
.הל האיה םוקמב התדמעה ידי־לע ולש הזורבנה םע דדומתהל
 05110310 63550 ןימכ ולוכ רופיסה תא אלממ רוביגה לש ושפנב הז יגולותאפ וק

ל ש ביטומ־טיילב םיקסוע ונא ןאכ .ולוכ הנבמה לכב רידאב םילגלגתמ וידהש
"£ 166€5 )0 דחא אוה ...לוכאל רציה" םא .תוומה לש תויפוסה לע בוגיע רמולכ ,"1<
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ל ש ותורזנתהש חינהל ונילע אליממ 1/׳םדאה לש רתויב םיידוסיה םיישפנה םירציה
ם א םגש ,תוומל ומצע ןיכמ אוהש םע שממ ולש ותריחב איה לכואמ רוביגה

ם ילוכי ונא ןיא ,תינעת־ןמא לש עוצקמב םיעדויב רחבש םע .אובי אוב המהמתי
א והש םרוג ,הליחתכלמ תאזה הריחבה תא וצירמהש םיעינמה תא ונבלמ חיכשהל
ל ש ךילהת ,השעמל ,םה ירה בערב םיכשוממה ויליגרת .ורקיעב עדומ־יתלב
ן מיונ ךירא .תיגלאטסוג הקחדה לש קהבומה המתוחב עובטה תימצע־תוררופתה
ם אה" .ירובורוא תוירע־יוליג לש השעמ ,הז גוסמ םירקמה לכב ומכ ,ןאכ דימעמ
ת וירעה־יוליגל לעמ םיבצינ דימתו ,הכות לא ןטקה דליה תא הבישמ הלודגה
 2."םאה םע גוויזב תיפוס תוררופתה םינייצמה ,וינמיסו תוומה ילמס ירובורואה
ך מא לש ותוישיא תא ונתכרעהב הלקשמב איה העירכמ ןכלו ,תיזכרמ הדוקנ יהוז
ת ימויקה הידגארטה .ומצע ולש תישפנה המלידה תא אקפק "ךילשמ" וילעש ,בערה

ל ש תויפוסה ךותב תשחרתמה ,תוומה םע תאזה השיגפה םצעב הצוענ רוביגה לש
י די־לע רידת םילשכומ תוומה םע גוויזה יוצימל םיפוסיכה םלואו .״06(£16668״
ך כל ןמיס הז .םוי םיעבראמ הלעמל תינעתב ךישמהל רסואה ,"הזוח״ה־בתכמ
ם יקזחו םיליעפ םדוע ררושמה לש ושפנ ךותב ,םייבויח תוחוכ רמולכ ,ןגמ־תוחוכש
, םיינסרהה רמולכ ,םיילילשה תודוסיה דצמ עיתפמ םואתפ־דעצ לכ לכסל ךרוצה־יד
ל ש תנומסת התוא .ררושמה לש הרכהה־תת יקמעמב םיננקמה ,דימח־םייוצמה
. תפומל תירנגאו הדוקנ הב שי ,הז רשקהב םיקסוע ונא הבש ,הדלוזיאו־ןאטסירט
ם לוסה לש חתימה־תררועמ ,תיטאמורכה הקינכטה תא השעמל וידיל לטונ אקפק
ר בדה המוד ןגרמאה ידי־לע תקספומ תינעתהש תמיא־לכ .יתורפס יעצמאכ ילקיזומה

ו תב הצנדאקה תא םילשהל תיעבטה ותייטנ תא בערה־ןמאמ ולזג המרימב וליאכ
, 0106115 סק6ז2ס61־ה ,םייחה לש תוריכשה־רטש אוה ״הזוח״ה .תיפוס החונמ לש
ך כ .ןגרמאל ןמאה ןיב הקיזה תא קפסב םידימעמ ןיאש ןמז לכ ופקתב ראשנה
ח רכהב םיזחאנה תוחוכה תיצמת ,םדא לכב יוצמ ...ןגרמאה" ןכש ,הזחמה ךשמיי
ו שוריפ תויהל .ותוהמב ימויק אוה םיקסוע ונא וב עקרה 3."םייחב קופקיפ אלבו
ת ורשפא .הגצהה ךשמהל הזוחבש־החטבה ןיעמ וז ירה ןכ לע רשאו ,םירחא םע תויהל
ב גא ןידעה ישפנה לקשמה־יוויש לש רומח שובישל תורשפאה רמולכ ,הכופהתה
, תובורק םיתעל יתמעטהש ומכ ,איה ,תיטקלאידה הביטנרטלאה לא תימואתפ הכישמ
. רתויב תקחורמ הניא םלועל םייגולוכיספ םיחנומבש ,תדמועו־תמייק רגת־תאירק
— ןגרמאה ןמ בערה־ןמא דרפנ ךא ןכש ,וז הנטק תיגולוכיספ הראה בטיה ריכמ אקפק
ה זחמה קספנ דימו—הז גוסמ ילמרו׳פ םכסה לכמ עמתשמה רבד אוה הזוחה םויס
 רבואט טרברה זמור רשאכ .ויוצימל בורק תוומה םע יפוסה גוויזהו ,לרוגה דיבכ
י כ דימ ונל רבתסמ ","הלילשה ןמ םיבואשה תוחוכה בזכ״כ םיילילשה תוחוכל

א לש ,שוביש ,תיגולוכיספ הניחבמ ,אוה הלילשה לא ירשקהה ורוביחב "בזכ" חנומה
ן מ תוחפ־אל ישממו חוכ־רידא אוה שפנה לש ילילשה ןכותה .ןוחט חמק—רמול
י מ לכל יאדווב עודיש ומכ ,ןובשח ללכמ ואיצוהל ןיא םלועלו המצע תואיצמה

.הרכה־תתבש םיניינעב קסועש
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 תיתביס הקיז ול ןיאש ינורכניס דוסי בערה־ןמא לש המוארטה ךותב ןנקמ דועו
 אוה .ושפנ־תוואכ תינעתב ךישמהל ותושרהל ץוביקה לש ובוריס :ותיווה םצעל
 ןיא תאז םעש ,הזה םלועב ומצע תא םישגהל 5,"ןוהמתב םלועה תא תוכהל" ףסכנ
 לש המצע תאזה תוהמב הנומט המוארטה .םייטרפה וייוואמב ןינע לש לצ ףא ול
 דגאה המיבה 6."ךרפומה הזה םלועה ...רויע חרוכ לש הז הוקת־ךוסח יאקפק םלוע"
 הרואפת תויהל םואתפ םיכפוה ,ןכה ןמאל רובעי־אלו־יאנת םהש ,הלש עקרהו תיש
 זכרמ םה־םהש תויחה־יריד ןיב קחודב ךא ןמתסמ בערה־ןמא לש ובולכו ,סקריק לש
 טעמ־תבדנל די אוה טשופ השעמלש םע .הקספהה תעב להקה לש ובל־תמושת
 לושכמ קר רבד לש וקוידל" ,אוה ובולכש רמה ןויסנב אוה הסנתמ ,םייחה תרתעמ
 ןמאה לש הז ינורכניס תומיע .תוירבה םיאבוצ םביבסמ רשא 7"םירידה ךרד לע
 לש המלידה אוה ,הנווכה־יבר ויצמאמל םחי לכ לוטנ ןורחאה הזש םע ,םלועהו

. השואייל 8"ןמיהמ דע םוש תאצומ הניאש הדבועה ןמ תלבוסה" ,תיאקפקה תוישיאה
 לכ" .ונממ םלענ יטקלאידה קבאמהש ,ימאקל "רזה" לש ומלוע תא ריכזמ הז רבד
 ירשפא ,ישממ־יתלבו ישממ תחא־הנועבו־תעב אוה ךרפומה הזה םלועה לש ערואמ
 ילבל הפלחתנ ומלועל ןמאה ןיב תועמשמה־תלעב תיתביסה הקיזה 8."ירשפא־יתלבו

.המיבל ןמאה ןיב—ותוינורכניסב שידא :ךכיפלו—יתביס־יתלב תווצ־םויקב בישה
םע תועמשמה־תבר התשיגפב תיגלאטסונ הקחדה וא לש העפותה
 ילואש החנהל ונתוא האיבמו הפיסומ ,םייחל ןהה־ירמוא רמולכ ,"םייזוח״ה םירקיעה
 ־םלצ ,ןגרמאה םע הזוחה .הסומכ תילאוסקס־ומוה הייטנ אקפק לש ותוישיאב שי
 תא סופתל ליחתהש העשמ דימ םייתסמ ,בערה־ןמא ליבשב תוטלחה לבקמה באה
 תועמשמה־לעב ינוציחה םלועה תוטטומתה םע דבב־דב .יסקריקה ומויקבש ךרפומה
 הריפסה שרושמ רשא םינכתב ותרמהו באה־םלצ לש תעדומ־אלה הייחדה האב
ומוהה הייטנב ךרוצה־יד ןיחבהל רשפא הז םיוסמ תמוצב .תיטאמורילפה ,תיהמאה
 ויבא םע ןטייפה לש דאמ דע יכרעה־וד סחיה אל .אקפק לצא הסומכה תילאוסקס
 סחיב תכבוסמה תישפנה ותבוגת אלא ,תיגולוכיספ הניחבמ ןינעל ןאכ ךיישה אוה
 שוביש הז היהי ,הזה דחוימה עקרב יסאלק יפידא לאיצנטופ שי ץוח־יפלכש ףא .ומאל
 רבחמה לש וגוויז אל אוה השעמל אצויה־לעופהש יפל ,ךכ אוה רשאב ותוא חתנל
 םיאושינה תא החוד אוהש הייחדה אלא ,איה רשאב םאל המוד תומד םע וא ,םאה םע
 ונמויב אקפק םשרש המ ךותמ זמרתהל היושע ךכל הביסה .וליבשב םיאתמ הרתפכ
 םויבש תונוימדב הניש ינתזחאש דע בר ןמז תולבל ידי־לאל ...היה" : 1911 תנשמ
 ,םיסוסה עבראל המותר הבכרמב רישע שיא ,ידוהיה עבורה ךותל סנכא םימיה ןמ
 ימע הנחקאו ,לווע אל לע הקולה היפהפי הלותבל רורד ארקא םסק־תלמב

10."יתבכרמב

 ,קסעב ויבאל רוזעל תואל אלל התיה הלמע" ומאש הדבועה תא ןובשחב איבנ םא
 לע ץיקהב־םולח ותוא ירה 11,"ףוליח הל אוצמל היה רשפא־יאש רתויב רבתסמו

 לכ״בש עבוק דיורפ .תיגולוכיספ הניחבמ ףוקש השענ הכומה המלעה לש התלצה
ללכ־ךרדב ,תיישנ תומדל דאמ הזע תיטוריא הקיז שי םיירכזה םילאוסקס־ומוהה
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 12."םדאה לש ובלמ לילכ החכשנ ןכמ־רחאלו תודליה רחשב יוליג ידיל האבש ,םאל
ר גבתמה רענל ליעוהל היושע קזח בא לש ותואיצמ התיה ללכ־ךרדב רשא דועב
ד חוימ הרקמב יכ המוד ירה 13,ינשה ןימה ןמ הריחבב התואנה הטלחהל בורעלו
א יבהל עייסמ אוה ךכבו ,םייתצלפת ,םייסופיט־בא םידממ שבול אקפק לש ויבא הז
ם ע המלש תוהדזהל אקפק ףחדנש קפס ןיא וירוענ תונשב .הכופהה האצותל קוידב
ה פיו הריעצ המלעכ ונוימדב ול התארנ ררושמה לש ותולשב בלשב וליפאש ,ומא
ם עונלו הלופיטל רשא ,םאה .ןלצנה הלעב לש ותתיפלמ טלמל שקבמ אוה התואש
ק יזחהש ,רזכאה ויבא ידי־לע ונממ ולזגנ הלופיטו התבהאש אלא ףסכנ היה התבהא
א שומה הניא בוש—וטיגכ םולחב למוסמה—ולש קסעה־תיבב השעמל היובש התוא
ל טנב אשי רשא אוה ,תוהז תפלחה לש ךרד לע ,ומצע אוה אלא םאה אל .ותלמחל
ת א קיחדמ רענה״ש העדה תא דיורפ הווחמ ןאכ .ויבא דצמ םימחרה־רסח לוצינה
ו תוישיא תא ול לטונו המע ההדזמ ,המוקמ לע ומצע דימעמ אוהש ידי־לע םאל ותבהא
ה שענ אוה ךכ .ותבהאל אשומה תריחבב ותוא ךירדמ וילא ןוימדה רשא םגדל ולש
14."ילאוסקסרמוה

ומוה ,שממ־לעופב ,השעמל היה ררושמהש הדבועה תא עובקל םעט לכ ןיא םג םא
י שפנה גזמב תערכמ הסומכ הייטנ יבגל קפס לכ רתונ אל תאז םע ירה ,ילאוסקס
ם היתולעמ לע לפלפתהל הפוחדה ותוכרטצה ידי־לע ךרוצה־יד טלבומ הז רבד .ולש
ל א 1912 רבמבונמ בתכמב ,ךכ הנה .וליבשב ןורתפכ םיאושינה לש םהיתונורסחו
, ול האי גוז־תבכ תוניצרב הילע בשח המ־ןמז ךשמ רשא הריעצ השא ,.פ המלעה
, וביבס רשא םלועה תא העודי הדימבו ומצע תא ענכשל ידכ ,רקיעב ,רהרהמ אוה
:ויבגל ןובשחב ללכ םיאב םניא םיאושינה עודמ

. ..תודיחיב יורש יתויה לש האצות אוה יתלעפש המ לכ .תודיחיב הברה תויהל ךירצ ינא"
ה יהא אל םלועל זא .תרחא תוישיא ךותל תוכפתשה ינפמ ,והשימל תורשקתה ינפמ דחפ
ם א .יתדובע־םוקמ לע םיפיה דחאב רתוול לכוא תמאב ילוא ,קוור ראשא םא ...ידבל דוע
15."ירשפא רבדה היהי אל םלועל ,ןתחתא

ל ש ןויערה םצע" :אקפק בתוכ ,1913 רבמטפס ךיראתמ בתכמב ,תחא הנש רחאל
ן מ םלענ אל ,תאזה היצזילנויצארה לכ םע ,םלואו 16."הלחלח יתוא אלממ שבד־חרי

ת אצל ויתונויסנ לכ תא לאל םשה ןוזיא־רסוח הזיא ישפנה ובכרהב שי יכ ררושמה
ו תוא לע ורבדב ,ךכ הנה .יתרוסמה ןבומב םיאושינה תא םישגהל ידכ ומצע ךותמ
, הנומשודבירשע ןב רבג התע אוהו ,ומצע תא האר ובש ,הלעמל רכזנה ץיקהב־םולח
, ץיקהב־ויתומולחש הנבה לש התישאר ולצא תרכינ ,היפהפיה הלותבה לש העישומכ
ר בכ איהש תויניממ קר םתסה־ןמ םיסנרפתמ ...׳יל־המדנ׳ב הזה ישפטה קחשמה"
17."אליממ הלוח

ה נודנה ם^גזס^־ה תנומסת לש רשקהה ךותב אקפק לש המלידה תא הארנ םא
ת וירעה־יוליג לש עינמל תינייפאהו ,היגלאטסונ הקחדה ידי־לע תלעפומה ,הלעמל
־ שפנ .קיפסמ ףקות תלבקמ הסומכ תוילאוסקס־ומוה רבדב החנהה ירה ,ירובורואה
יגלאטסונה םולחה .דודיבב יורשה וגא לש לבה־לע־ךוליהה איה אקפק לש םילובגה
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־ ךלוהה ,םלואו .ראותי־לב יותיפ־חוכ וב שי םא לש המחר ןוחטב לא בוש ףסאיהל
־ םפא לש תורשפא התוא ךותל לופילו דועמל ומצעל תושרהל ול לא םלועל לבח־לע
שמב תנכוסמה העוצרה ינפ־לע שדחמ רובעל ביוחמ אוה ומויב־םוי־רבד ןכש ,הביש
ק וקיז ,השעמל ,איה תאזה הרגמה היווחה .םוהת־יפ־לע ץקריא ךוליה לש הזה קח

.רתויב האנהו קדה ןבומב תילאוסקס־וכיספ היגרנא לש
913 1 תנשמ דורב םקמ לא בתכמב .הב עלקנ אוהש עלקה־ףכ המ בטיה עדי אקפק
ו יפוסיכ לש ץקועה בוש .תיצייוש הרענ םע םימי־תרצק םיבהא־תשרפ לע רפסמ אוה
ל ובג־וק תייווח לש םיחנומב רשא ,ולש תילאוסקס־וכיספה המלידה ידי־לע ההקומ
ת וראשיהה תאז םעו תומל ההימכה דימת" :םילמב םלוה הכ יוטיב הל ןתונ אוה
18."הבהאה אוה ודבל הז רבד ,םייחב

ע נמש ןוחטב־םותסש הב תוארל רשפא ולש "הלוחה תוינימ״ב אקפק ריכהש הדבועה
. הזוכיספ .א.ז ,הרומג החכיש לש הריפסה ךותל לובגה־וק תא רובעלמ ררושמה תא
, ןהב רשא תויערא תויטס ררושמל ול ויה אלש הנעט ןאכמ תולעהל ןיא םינפ־םושב
ת ולובג ןיא שפנה יקמעמ ךותב .לובגה תא םצעב רבע ,איהש תישעמ הניחב לכמ
ח וטב תויהל" לוכי וניא םלועלש יפל הכובמב דימת יורש חתנמהו ,רוריבב םימוחת
ה עיגה אקפק לש תועדומה 19.״הנכסה־וק תא תרבוע הזורבנ ןיא םעפ ףאש ירמגל
ף יקשמה לע וליפא ארומ ךוסנל םה םילוכיש ךכ־לכ םידיחפמ םידממל םיקרפל
־ ןמאל חקפמה ןיב טעמכ־תיבגאה החישה תא איבהל יואר ונניינעל .ןמואמהו דומלה

:בערה

"?לדחת אל םלועל יכו ...?תינעתב התא ןיידע" :.מ
."בער ינאש הזמ ולעפחתש יתיצר דימת" :.ר.א
."םילעפתמ ונא ,ןכ םא" :.מ
."הזמ. לעפתהל םיכירצ םכניא לבא" ן.ר.א
״? הזמ לעפתנ אל עודמ לבא ...הזמ םילעפתמ ונא ןיא ןכ םא ,רדסב״ :.מ
."הרירב יל ןיא ,בוערל חרכומ ינאש ינפמ" :.ר.א
"?הרירב ךל ןיא עודמו" :.מ
אל ...,יתאצמ וליא .יכחל ברעיש ןוכנה לכואה תא יתאצמ אל םלועמ ...ינאש ינפמ" :.ר.א
20."ךגוס־ינב לכ ומכו ךומכ םטפתמ יתייהו חומה תא לבלבמ יתייה

ת אזה תוינורכניסה ,הלעמל וילע ונזמרש הז רבדב ןומט יאקפקה בצמבש ךרפומה
קלאיד תוסחיתה־תכרעמ ךותב התוזחל ןיא בושש ,םלועל ןמאה ןיב םחי לכ הלוטנה
ל ש ,תצרחנ תועדומ לש בצמ תרצויה תוישיאה לע הפוכ אוה ךכיפל רשאו ,תיט
ת וינאטלומיסה ול ארק הזנ? סקמש רבדב תאז דבלמ אוה ןומט .רדוקו םימשמ דודיב
י תיצר דימת" לש המלידה 21,"ירשפא־אלהו ירשפאה ,ישממ־אלהו ישממה" לש
ל בא" :הזוגרה השירדה המצע המישנ התואב טעמכו "בער ינאש הזמ ולעפתתש
ל ובגה־וק לע םויק לש הז רושימ לע וליפא םלואו ."הזמ לעפתהל םיכירצ םכניא
. תונותנה תוביסמב דימעהל לכות רשא לככ לודג ידגנ ןגמ־חוכ םדאה שפנ תסייגמ
שפנה־תוחוכ תא םותרי םא קר הזכש דדובמ בצמב םייחב ראשיהל ןמאה לוכי
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ם ייארחאה ,הגושארו־שארב םיילילשה ,םייסופיטה־בא תוחוכה ,הרכהה ףסל תחתמש
, םייחל ןהה־רמוא ,יבויחה הנגהה־ןונגנמ תא המיתרה ךילהת שמשי ןעמל .ותרצל
ת פקשמ תינעתה םא ,ןכ יכ הנה .רבודמה דיחיה לא תועמשמ־לעב םחי םחיתהל וילע
ה מישב ,םג איה תאז םע תחא־הנועבו־תעב ירה ,גייס אלל דודיב לש בצמב וגאה תא
, וביבסש םלועה לא ררושמה תוסחיתהל יוטיב ,רשפאה רדגבש רתויב בחרנה הש
ב ושו םייצוביק הדימ־ינק לש םמתוח הנממ החמנ לילעב הארנה יפכ רשא תוסחיתה
.ףתושמה םייחה־עזגמ קתינו שלתנש וגאה לש תיקוראב תיללצ אלא הניא
י דכל טעמתמ אוהו ותוהמב־יצוביקה ונכתמ קרפתה "ןבומ" גשומה :תרחא ןושל
י שפנה בצמה .םיירסומה הדימה־ינק יפ־לע תקפקופמו ,תילכתב־תיביטקייבוס הטשפה
ק שנ אוה םוצה יכ רובס ינדוע םויכ ירהש" :רמוא אוהשכ אקפקל בטיה ריהנ הזה
־ םורמל עיגהל רשפא םא ;םוצה תא תרבוע ךרדה .רתויב קזחהו יפוסה הריקחה
ל כ ...ןוצרמ־םוצ אוה ונברקב ץמאמהו ,ץמאמה תגספב קר רבדה ןכתיי ירה ,הגספה
22."יתששואתה אל ןיידעו ,םוצ ותוא ןיבל יניב םיאצמנ רגובכ ייח

ת ניחב תינעתב היה לגוד תמאב וליאכ םשורה לבקתי ילוא אקפק לש ויודיו ךותמ
ה יצזילנויצאר לש האנ המגוד וז יכ ונל עודי לבא ."רתויב קזחה הריקחה קשנ"
ח קפמה ןיב הלעמלש החישה .ומויק תא קידצהל עדומה וגאה לגוסמ התועצמאבש
 ראותמה דודיבהש רמולכ ,קרפה לעש הדוקנה תא ךרוצה־יד השיגדמ בערה־ןמאל
ו זל המוד המיענב .הביטנרטלא לכ הלוטנה תויפוס אוה הזה רופיסב אקפק ידי־לע

ת א ךכ לע ףסוהו ,תוחפ דובעל וא םוצל" :1אית ויחא לא בתכמב ךוג־ןו אטבתה
ם לואו .תודידבה לועשממ ץורפל יעצמא תכפוה תינעתה ךכ הנה 23."תודידבה יוניע
ל ש הז בצמב .ךכב ריכיש ילב בער שוחל ןמאה לולע ומצע הריציה ךילהת ךותב
ו מויק תשלחה לש הז בצמב—ימשגה דבורה לע תולעתה ,רמול בטומ ,וא—החכיש
ו ניאש ינפמ רצויה־חוכ ברימל ,תילכתב־ילסקודאראפ חרואב ,ןמאה עיגמ ,יזיפה
.רצויה לאיצנטופל הביטנרטלא לכ ןיאו רוציל אלא לוכי

ר מולכ ,זוכירב ליגרת ותואמ ןמאה הטוס ,ןוידה ךרוצל ןועטל רשפאש ומכ ,םא
י וניע״ל התע ףושח היהי ךכ בקעו ,זבזבתהל ותדובע היופצ תיטמוטוא ירה ,תינעתה
ד וגינה איה ,אקפק לצא זמרה ךרד־לעו ,ךוג־ןו לצא השומישכ תודידבה ."תודידבה
י וטיבה אוה ,םוצו תינעת לש רשקהה ךותב ,ןורחאה הז יכ ,דודיבה לש קיודמה
ב צמ הדוסיב תפקשמ תינעתה וליאו ,תינוצר היווח לש םיחנומב דיחיה לש עדומה
ו עקר םצע אוה דודיבה הז רשקהב .דיחיה לש תיצוביקה הכיספה ךותב רוסחמ לש
ת וישיאה תא ריאשמה ינורכניס ןותנ ,חיכוהל וניסינש ומכ ,והז .ןמאה לש ימויקה
תפתהה תא הכלהכ ךירעמ אקפק .הרשפ־אלל רוכינ לש ,תצרחנ תועדומ לש בצמב
ר מול יתנווכ ןיא ...םוקמ לכב הדירי תוארל קר ינא לוכי" :רמוא אוהשכ תאזה תוח
 היה הז ;רתוי םיריעצ קר אלא ,ונרודמ רתוי םתוהמב ויה םיבוט םינושאר תורודש
24."םויכ ונלש ומכ הפיעל־סומע היה אל םנורכז ,לודגה םנורתי

־ םושבו ,הנובתב .בגא־תרעה וא האנ הרמא תגרדל וז הקרבה דירוהל ונל רשפא־יא
ןורכזה" אוה אלה ,וננמז לש ילוח לע עבצאב ררושמה הרומ ,תעדה־חסיהב אל םינפ
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ת וחתפתה לש תולשכמה ונממ ומלענש בושחל דוסי לכ ןיא .ונלש "הפיעל־םומעה
ל ש תמזגומ השגדה םיפפוחה ,םייגולותאפה םינמיסה .ךכ־לכ תידדצ־דח תישונא
ת מגוד השיגר שפנל הנכס־תואכ וספתנ חרכהב ,םדאה לש ילאוטקלטניאה רשוכה
ו נאש המ ועדי אל [וניתובא] םה" :רמאו ריהזה ךכ םושמ .ןודנה ררושמה לש וז
ה ליחתמ הרומתהש :הירוטסיהה לש הכלהמב םיגוה ונאשכ וישכע שחנל םילוכי

25."הליגרה היווהב עיפות םרטב המשנב

ומה שפנה לא סחיתהב תוקתניהה תעפות לע אקפק ןאכ זמר תיגולוכיספ הניחבמ
ע קפומ ריחמ הבגי אובל־דיתעלש קפס ןיא ,תומילאהו תוויעה דצמ ,רשא ךילהת ,תעד
ם יצוחנה םידעצה דעומ־דועבמ וטקניי אל םא ,םויכ רבכ םימלשמ ונאש הזמ רתוי

ה עשה־שיא אוה עדמה־שיא ובש םלוע .תקפקופמה תאזה תומדקתהה תא םולבל
ל כ איצוהל ,הרכהה ןחלופב ונא םיקבד" ןכש ,עדומ־אלב בר ץפח ללכב ול ןיא
ם ע דחי ,ונל ןודא אוהש ,הרכהה לש םזיאיתונומ איה ונלש תיתימאה תדה .ותלוז
־ תלעב חורהש הדבועה לשב 26."םיימונוטוא שפנ יקלח לש םתואיצמב תיאנק הריפכ
־ תת םינכת לש םמויקב רופכל הל יאדכל האור ,ינרדומה עדמה שובלב ,הרכהה
ת גסיפ לא ונעגהש ונא םירובס .תואיכ םלכעל לוכי וגאה ןיא בוש עבונ ,םייתרכה
ם יאפרב םיקיזחמ םדועש םישנאל םיקחוש ונא וניתודימ־לע־םיריבעמכו ,תוריהבה
ל עמ אל ,םילמה־יאפרל לעמ קר ונילעתה השעמל םלוא .םילא וא םיתמ־תוחור ןוגכ
ם תוא ןיידע רבד לש ותימאל .םילאה תדלוהל תויארחא ויהש תוישפנה תודבועל
ה תנתשהש הקיטנמיסב אוה לדבהה .ונתוא םיאלממ םיימונוטוא םייתרכה־תת םינכת
ם ילאה .רכו הייפכ ,היבו׳פ םויכ יורק םיהולא לש ומשל םעפ םירשקמ ויהש המ .טעמ
27.תולחמ תויהל וכפה

ד וסי אקפקל ול היה תאזכש הקומע תיגולוכיספ היצקפסורטניא לש הייארה־תיווזמ
י תייווחה רושימל דע ןתדר םדוק בר ןמז ותמשנב ןמתסהל ולחהש תורומתב ריכהל
ת יעצמא־יתלב הכ העיגנ וילא עגנש רבדה .היסולכואבש תוכומנה תובכשה לש
. ישונאה ןימב םירומא םירבדהש לככ ,דעו־םלועל ומלבל היה רשפא־יא תימיטניאו
, הזוכיספב ,תינומה הירטסיהב תולגתהל היופצ האצותה התיה רחואמב וא םדקומב
ן דבאה תשרומ יהוז ,ןכאו .הללכב תושונאה תא ופיצהש ףוריט לש םייוטיב ראשבו

ה פצו םידקה םילובגה־שפנ יחנומב יכ ,ותוללכב םלועל תוזחל אקפק היה לגוסמש
ת ועקבתה לש סיסנ^כיספה .ולש ימויקה עקרה ךותב הזה ישפנה לאיצנטופה תא
, השעמל אקפק זמר הילאש ,הינרפוזיכס ליגרב הנוכמה ,םדאה לש תעדומה ושפנ
א יה רשא ,תישפנה תוקתניהה תעפות ,הלעמל הנודנש העפותה םע דבב־דב האב
. תיתוברתה ונתוחתפתהב הז םיוסמ בלשב ישונאה ןימל ףקשנה רתויב לודגה םויאה
ה וריבעהו הלש יעוצקמה ןוגר׳זה ןמ הינרפוזיכסה לש סיסגגותאפה תא ופליק וליא
ן מ רתוי הבוט המגוד יתעדב תולעהל לוכי יתייה אל ,רתוי תיתורפס יוטיב־תרוצל

ת א טאמ ,ראותו הרוצ דבאמ" ,ויתודג־לע־רבועה רהנה תא אקפק ראתמש רואיתה
ק יזמ ,ץראה בלב תונטק תומי תריצי ידי־לע ודועיימ םלעתהל הסנמ ,ופטש־זחפ
בושל וילע המוש אלא ,שדחה ובהרמב בר ןמז םייקתהל לוכי וניא תאז םעו ,הדשל
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ד ימ האבה םוחה תנועב תונפסמב ברחיהל וליפא וילע המוש ,ויתודג ןיב לא רוחא

28."ןכ־ירחא

פכה תאזה ףונה־תנומתב ,ללכה ןמ הז תא הז םיאיצומה ,םירדגומ תודוסי ינש שי
־ םיפטושה םימה לש ,ןסרה־תלוטנ ,תינסרהה המצעה הנשי .והשלכ תיארפה ,תיר
ה לעמל הנופ ,ץרופה םרזב ןאכ למתסמה ,הז עדומ־יתלב ףחד .דמשהה־ביתנב םידרוי
, ינש דצמ .הקחדהה תנומסתמ דרפנ־יתלב קלחכ ותוהזל רשפאו "תוומה לע בוגיע"
ר זכאה דוסיה דגנכ םילעופ םה טעמכ תחא־הנועבו־תעבש ןגמה־תוחוכ םימייק
, ידמל תעדומה ,תאזה הבוגתה .םייעבטה ויתולובגל רזחויו ענכוי רשא דע םוטאהו

ה לוצמה־תילפאממ ףקשנה םויאה דגנ תיבויחה הדותעה תכרעמ לכ תא הליעפמה
תה ."הזוח״ב רשא םייחה־ןויה לש לאיצנטופה לא הרשוק ,יצוביקה עדומ־תתה לש
, הלש תילמסה תועמשמה ןמ דבל ,ץראה בלבש תונטק תומול םימה תעפיש תועקב
.וגאה לולכמ לש תוקרפתההו תוקתניהה יהירה

ו א ררושמה רבע םנמא םא ללכ ןאכ בושח הז ןיא יכ שיגדהלו רוזחל יתייה הצור
ת ואדווב תעדל לוכי שיא ןיא ,הלעמל יתמעטהש ומכ ,ןכש ,לובגה־וק תא רבע אל
ם א תכל קיחרנ הדימ התואב 29.הנכסה־וק תא הזורבנ רובעת אל םלועלש הרומג
ד יחפמה הזוכיספה בצמ לש םיסנגוכיספב הרושקה היגולואיטאה לכ תא ףיקהל הסננ

י וליג ידיל האבש יפכ ררושמה לש םילובגה־שפנב ונל בר ןינע ,תאז םע .ןאכ ןודנה
ל ע אקפק לש ורמאמ ןאכ .ותולה תליע היהש ,דחוימב יתוברתהו יתורפסה םלוסב
, םישיגדמו םירזוח ונאש ומכ ,םא .חתפמה תא ונידיב ןתונ "הפיעל־סומעה ןורכזה"
ו נרפכ אליממ ירה ,הרכהה לש םזיאיתונומ תויהל תכפוהו תחפנתמ וגאה תריפס
ה פיכב םילשומה םיימונוטוא םייתרכה־תת םינכת םתוא ,"םודנ^רט״ה לש ומויקב
, תמ "םודנמרט״ה יכ ריהצהש ןויכ ,דיחיה :וישכע הרוק המ הנהו .םדאה שפנב
ר וזחתש רשפא .תאזה הבושחה היגרנאה ...המלענ ןכיהל דימ ומצעל ררבל בייח"
, ׳םזיא׳ב םייסמה והשמ וא ׳הנידמה׳ וא ׳ןאטוו׳ ארקתתש רשפא ,רחא םשב עיפותו

ו יהש הממ תוחפ־אל היפיצו הוקת ,הנומא וב םירשוק תוירבהש ,םזיאתא וליפא
ר תויב אוה יאדו ירה ,רחא םש תוסכב עיפומ אוה ןיא םא .םיהולאב רבעשל םירשוק
ם ירומא םירבדהו ליאוה .הריטפה־תרהצה האצי ונממש ימ לש תוילאטנמב רוזחיש
ת רוצב הדימ התואב הבושח תיגולוכיספ הערפה האצותה היהת ,הרידא היגרנאב
ה מוד .תייוביר וא הלופכ תוישיא ידיל איבהל לוכי ערקה .תוישיאה לש תוקתניה
ם יקלח ןכלו היגרנאה תומכ לכ תא תאשל לוכי דיחיו־דחא שיא ןיא וליאכ רבדה
־ תרכה םישבולו ןיע־ףרהכ םיעקבתמ תוידוקפית תודיחי ויה הכ דעש תוישיאה לש
ת א עבוקה רשקמה חוכה ,םינפ־לכ־לע 30."תוימונוטוא תויושיא לש תובישחו ךרע
א וה אלא ,שיאו שיא ןוצרכ טשפתמה ףוסניא ונניא העדותה תריפס לש התלכי
ו גאה לולכמ ךכמ האצותכ .וללכב םוקיה לש ותוהממ םהש עבט־יקוח םתואל ףופכ
 תא ליכהל לוכי רשקמה חוכה ןיא בושש ינפמ ןיב ,םיימונוטוא םיביכרל קרפתמ
םירצוי םיקחדומה םייתרכהה־תת םינכתהש ינפמ ויב ,עדומ רמוח לש חפונמה ןעטמה
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, אמטל רמול בטומ וא ,ףיצהלו הנגהה־ןונגנמ תא רבשל ידכ וב שיש לודג הכ ץחל
.הרכהה תריפס תא
ר שא המוצעה רגתה־תאירק םע דדומתהל הלוכי הנורחאה וז ןיא םירקמה ינשב
ת ומי תריצי ידי־לע ודועיימ םלעתמ״ה רהנה לע רביד רשאכ אקפק ןויכ ךכל .הלומ
נומ וגא־תעדות" לש יגולואיטאה יאנתה תא ןאכ דימעמ גנוי ."ץראה בלב תונטק
ל כ חפקמ וגאה רשאכ ,תינוציקה ,תילרוגה הגרדמל עיגה" דיחיהש ינפמ ,"תכמ
מהש הדבועה 31."הרואכל רתוי רידא עדומ־תת לש תורעתסהה דגנכ דומעל תלוכי

רטלאה ילב לובגה־וק לש לרוג־תרה הייצח לש תורשפאה תא וינפל הזח ררוש
."תינעתה־ןמא" לש ןורחאה קלחב ןובשחב תאבומ הרזח לש הביטנ

ר וזחל תורשפאה־יא תא ררושמה ךפה ,רופיסה תרגסמ ךותב .א.ז ,תוחפל הכלהל
ה דימב ןושארה הנכסה־ןמיס םה ןגרמאה לש וירוטיפ םלואו .םייק־תב הביטנרטלאל
י רוציבש תילמסה הבורעה תא ,"הזוח״ב הרושקה הפוקתה ץק תא םירשבמ םהש
ם ע .הרכהה־תת לש תובכשה ןמ השילפ לכ ףודהל םירשכו ןיקת בצמב םה וגאה
ן ותנ בערה־ןמא לש ימויקה עקרה ןיא בוש ןורחאה הזה ןוחטבה־יעצמא לש וקוליס
נומב .ותונוילע ונממ הללשנ ןורחאה הז ירהש ,"ןוילע״ה וגאה וללכמ לש ונוטלשל
־ תלוטנ ותקושת דעב ריחמה אולמ תא רופיסה לש ורוביג םליש ,תואצוה לש םיח
ר שא ץוביקה יפלכ ןמאה לש תיפוסה הרפכה אוה ותומ .תינעתב ךישמהל ןסרה
ת ושפנה תולוכי התועצמאב רשא תיתורפסה הלובחתה יהוז .עגפ ותנומא־ירקיעב
ר בחמה ,יתימאה רוביגה םלואו .ולש הגצהה ןמ שורפלו ןדיקפת תא םייסל תולעופה
ר ומח ונניא ,םדו־רשב םדאה ,בערה־ןמא לש הרשפ־תעדוי־הניאש תומדה ירחאמש
! 00805 סק3!6ס8!־ה לא רוזחל תורשפאה לע עדוי אוה .יתורפסה וליבקמכ ץרמנו
ל א רוזחל םהילע המוש" רשא ,רוסחו־ךולה םיכלוהה םימה ךכל ןמיס .רבעשלמ ולש

."םהיתודג ןיב
־ לא עדי ררושמהש ונלש החנהה תא קזחיו ףיסוי אקפק לש ותריציב קימעמ ארקמ
ר שא ,"הנטק השא" ,רצקה ורופיסב .לובגה־וק לע ומויקב המולגה הנכסה לע ןוכנ
ן יא בוש ,ומצע ררושמה לש ישפנה ולקשמ־יוויש םצעב עגונ רוכינה ךילהת וב
ם חיתמ דודיבה הז רשקהב .יח אוה וב םלועה תאו ןמאה תא תפקשמ תוינורכניסה
ע דומ־תתה ינפב דמוע עדומה ינאה־לולכמ .םיישפנ םייוליג לש יא תניחב ןמאה לא
ל ע רגת תארוקה ולש תקחדומה המשנה ,יסופיט־בא דממ לעב יישנ יוטיב ,ומוריעב
ר וביגה ,היישנה תריפס לא רבועו־הצוחה ,בערה־ןמאמ לידבהל ךא .וגאה תונוילע
ל ע ,ןבומכ ,אוה עדוי .הנכסה־וקל הזמ־רבעמ 010805 סק6ז3ס81 רצוי ״הנטק השא״ב
ת וטנל לוכי שיא ןיא יכ ןיבהש ופוס ךא ,יד־ילב־דע התא תויחל בייח אוהש הרצה
ן מזש הוקתב הרבחה לש תוינמחגה היתובושמ דגנכ סירתהל וא הלולסה ךרדה ןמ
ל כמ" :תעדה־לע־לבקתמ ימצע־ןוחטבב ררושמה רמוא ךכ .וב וחיגשי אל םיוסמ
חיה] הזה ןינעה לע הסכא םא .התיהשכ הקצומ יתעד ,רבדב לכתסאש טבמ־תדוקג
־ ןיאבו טקשב תויחלו ףיסוהל לכוא ירה ,[תקחדומה ותמשנ םע םיקפקופמה םיס

תוקתניהב ידמ קחרה גילפהל אלש ,וזל המוד הזע הקושת 32."םלועה הזב רבד־םילכמ
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־ ןמא ,רוביגה וב רשא רצק רופיס ,"ןושאר ןוגי״ב תראותמ ,ישפנה ובכרה לש
ה נבמה ימורמב ונכשמ םש אוה .יזיפ דודיב לש תרגסמב ומויקב ךישממ ,הציפארט
. הדובעל וירבח םע והשלכ אשמו־עגמב אובל וא תדרל ברסמו םקריקה לש יתפיכה
ן יא ,ומצעב ול רחבש "הריהזמה תודידבה" ךותל הציפארטה ןמא לש ותחירב םלוא
ם יפוצה־להקו הדובעל־וירבח .א.ז ,תחתמ םלועה ירהש ,תישפנ תויפוס הב תוארל
ר תויב ךומנה םחתימב רמולכ .העימשו הייאר יווחטמב דימת תע לכב םיאצמנ ,ולש
א וה ןיא .יאקפקה ךרפומה ןמ קלח אוה םג הז יכרע־וד בצמ .תעדומה ותרכה לש
ם ש רואה־ףצומ רמוקמה גגה .וידעלב גיצהל לוכי אוה ןיאו ,ץוביקה םע תויחל לוכי
. ולא ןיעמ הקחדה תויטנ רשפאמ וניא ,ינאה־תעדות לש הריפסה תא למסמה ,הלעמל
ש ולתה ימויקה עקרה ,םייגולוכיספ םיחנומב ,וא—ולש "הפיעל־םומעה ןורכזה" ךכיפל
־ וק .ולש ךרפומה םירבדה־דמעמ לש תדמתמ העדות ךותמ תויחל ותוא ץליא—ולש
א וה םהיפלכש להקהו הקהלה םג םיבורק ךכ לבא ,הנכס ידכ דע דימת בורק לובגה
ל קשמ־יווישב יורש ןידעה ישפנה ובצמ ראשנ ךכמ האצותכ ."הזוח" יפ־לע ביוחמ
.הרעשב־יולתה

ם הל רשא הנכס־יחטש רפסמ הליג "תינעתה־ןמא" תיתורפסה תפומה־תריציב ןויעה
ל חהש ,1.1€1נש1<8£0־ה לש תנומסתב עלבומ דחוימב רומח םויא .דדובמב וגאה יופצ
א והש עקר ,יאקפקה ךרפומה ןאכ ירה הז דבלמ .היגלאטסונה הקחדהה ךילהתב
ז מרה .תוינורכניס לש םיחנומב קר וספתל שי ןכלו ,וב־דוסיה־דע יתביס־יתלב
, ררושמה שפנ לש תיביסרגרה הייטנל תימיטניא רושקה ,הסומכ תוילאוסקס־ומוהל
ה זח קחשמב םיפסונ םיבלש םה ,ולש המלידה לע לפלפתהל ולש דימתמה ךרוצהו

ת וקתניהמ שפנל יופצה םויאה ךכ לע ףיסומ .םוהתה־יפ־לע הדימע לש ץק־ול־ןיאש
ל ש םלועל השובכ תרוכזת ,ינרדומה םדאה לש "הפיעל־םומעה ןורכזה" בקע הרומג
ת ויטוכיספה הכשחב תושונאה תא ףיצהל הלולע וגאה־לולכמ לש ותועקבתהש ונימי

.והובו־והות לש
ם ק ,םייחב ףושחה ודמעמ תמחמ ררושמה רסומ התואש ,ןדבא לש וז השרומ דגנכ
ה מכסהל ישממה יוטיבה ,"הזוח״ב תילמס עבומה ,םייחה־ןויה לש יכיספה ןכותה
, ךכ הנה .תומזגומ תוילאודיבידניא תוואת לש ןהיתוהימכ תא תמלובה תירוביצה
ת א תעבוקה הרבחה לש תונחובה היניעמ לילכ טלמיהל לוכי דיחיה ןיא םלועל
ל ש ירוירפ־א םויקה ללגב קר היצאודיבידניאה ךילהת ןכתיי ,םצעב .ויתולובג
ו ל רצוי וז הנבה ךותמ .תיצוביקה העדותה תריפס לש היצאיצנרפידה־לוטנ בצמה
ף ושח ויתויונערופל רשא ,הנכסה־וקמ קיחרהל ול רשפאמה !מ0ן1118 ררושמה

.דודיבב יורשה וגאה דימת
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"ןקויד" לש ונקויד :ןמקנש לאגי
סיו׳ג סמיי׳גל "ריעצ שיאכ ןמאה ןקויד״ב ארקמ

יתמארד ,יפא ,יריל •א
ח ותיפב ,רשא וירחא םיאבח ןמ רפוס ןיא םלוא .86 ןב היה םויכ סיו׳ג סמיי׳ג יח וליא
־ תמדקומה ותדובעב םלגתמה בלש ותואל עיגה ,ינרדומה ןמורה לש היצנבנוקה יוצימו
ת א תוקחל תלוכי ידי־לע ורשפאתנ ,דבלב םיינכט םניאש ,ויגשיה .סיו׳ג לש סחיב
־ תואטבתהה ןפואבו אשונל וסחיב ינייפאו קיודמ יוקיח ,אוהש רפוס לכ לש ותביתכ
ל כל הריציה־השעמ תא קרפל עדיש חותינ רשוכ ףרטצה הז דחוימ ןורשכל .תימצעה
ם יביכר םתוא לש םתלועפ ןפוא תא םיו׳ג קדב ,דובכ־תארי ילבו םימחר ילב .וימרוג

ר פוסה תומלש לש תלבוקמה הסיפתה תא חרכהב רערעת םמויק םצעב הרכהה רשא

.ותריצי חור םע
ה פוקתל סחיתמ "ריעצ שיאכ ןמאה לש ונקויד" ןמורה לש יולגה יתלילעה ואשונ

. (20 ןבכ ותויהב) 1902 תנש ןיבל (6 ןבכ אוה ורוביגשכ) בוריקב 1888 תנש ןיבש
ר בכש רחאל ,(32 ןב ומצע סיו׳ג תויהב) 1914 תנשב םלשוה ״ןקויד״ לש ובוציע
ה לילעב ראותמה רענה־דליה תא ןה רתוי תרגוב הביטקפסרפב תוארל ודיב הלע
ר יעב 1904 תנשב יפרגויבוטוא ןמור תביתכל רכמתהש 22־ה ןב ריעצ ןמא ותוא ןהו
.ןילבד

כסומבו ,חמצ הב הרבחה רסומב ,ותחפשמב ,ותייסנכב םיו׳ג סמיי׳ג דרמ וירוענ ימיב
ת ולגל ותאיצי התיה הז םירוענ־דרמ לש תרתוכה־תלוג .רתויב הל תורקיה תומ
ו תומימת תא רקבל בטיה עדי ,רירמו הפומ רפסמ־םישדח רובעכ .20 ליגב ,ןוצרמ
ש טשטל ידכ ןמאכ ודועיי לע םיבגשנ םילאידיא לצנמ היה וב ןפואה תאו תמדוקה
י מיב םג יכ ותעדב היה ןתיא תאז םע ךא .ויבא־תיב תביזעל םייומסה ויעינמ תא
ן ה קירבמ לכשב ןה ןייטצה רתויב תעזעזמה ותולפשו רתויב תרהמנה ותלויא
ה כ םילאידיא תולעהל ונממ היה רצבנ ירה ,ןכ אל םאש ;תולענ שפנ תונוכתב
ם תועמשמ יהמ דנלריאל וז ותרזח ימיבכ ןיבה אל םימי םתואב יכ ףא ,םיבגשנ

.וייחמ שורדל םידיתע המו—תיתימאה
ד בעתשה אל ותומ־םוי דע ,הקווד תורפסה םלועב ץולח היהש םושמ ,סיו׳ג םלוא
ו פלוס םירוזחישו םידוביע בורמש ,םיבולעה וירוענ יכרע תא סנ־לע תולעהל ורציל
ה מע שי ןכ תושעל הייטנה םצע יכ הליג םיו׳ג :ןוכנה אוה ךפיהה .ונורכזב ךכ־לכ
.תידוסי הקידבל היוארה תועמשמ
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ש יגה ,ומא לש התסיסג לגרל סיראפמ בושל ארקנש רחאל םישדח המכ ,1904 תנשב
ויבוטוא רופיס ,ןילבדב םהה םימיב עיפוהל לחהש ,"הנאד" ןואטבב םוסריפל סיו׳ג
ע צבימל סיו׳ג םתרנ הריציה התחדנש רחאל דימ ."ןמאה לש ןקויד" םשב רצק יפרג

ה תואב בתכנ הריציה ןמ דבכנ קלח ."וריה ןפיטס" םשב יפרגויבוטוא ןמור רוביח לש
ת ושדקומ ויתותע בורשכ ,םיגוריסל וב קסעו ףיסוה תואבה םינשה עבראב .הנש
ם לשומ־אלה דיה־בתכ תא ךילשה 1908 תנשב .״םיאנילבד״ וירופיס תזורחמ תביתכל
ח סונ דבעל ליחתהו רזח 1909־ב .ולצינ ונממ םיעטק קרו ,תובהלל "וריה ןפיטס" לש
ל ש ןקויד" םשב התנוכש ,הכאלמה תא םילשה 1914 תנשבו ;רמוח ותוא לש שדח
, (ונניינעל ךייש ונניאש) "םילוג" םשב הזחמ רביח הנש התוא ."ריעצ שיאכ ןמאה
.1921־ב םייס ותואש ,"ססילוא" ןמורה לש םיקרפה־ישאר תכירעב לחה ןכו

" ןקויד״בו "וריה ןפיטס״ב :םולאדיד ןפיטס לש ותומד העיפומ םינמורה תשולשב
ס ולאדיד ןפיטס םשב .םיישארה םירוביגה ינשמ דחאכ "םסילוא״ב ,ישאר רוביגכ

ם יבר לש םתודע ךותמ .1904־ב םסריפש רופיסל "סומלוק־םש״כ םג סיו׳ג שמתשה
ת ורוק יכ קפס אלל עמתשמ ,אוה־ותודעמ םג ןכו ,ותחפשמ־ינבמו סיו׳ג לש וירכממ
ן ניאש ףא ,ומצע םיו׳ג לש ויתורוקל תוסחיתמ יביטקיפה סולאדיד ןפיטס לש וייח
ארה םינשב עיפוהש—תחאכ תללושהו תבייחמה—תימואלניבה תרוקבה לגב .תוהז

וטואה דוסיב םירקבמה וריכה "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" םוסריפ רחאל תונוש
ו יה הפוקת התואבש ,"םידוותמ" םינמור םתואל והוכייש ףא ,ןמורה לש יפרגויב
ו יתורטמל וסחיתה תודחא .תועדה רפסמ היה ןכ םירקבמה רפסמכ םלוא .ידמל םיעודי

ם ייומידה ,ןושלה ועבנ ונממ רוקמל תורחאו רפסה תוהמל תודחא ,רפוסה לש
־ תומד לש היוטיבכ רפסה תא ההיזש ימ היה .וב ראותמה םלועה לא תויוסחיתההו
; ותריצימ רפוסה לש וקותינ תא םנ לע הלעהש ימ היהו ,ותלילעב תראותמה ןמאה
ת נכסמ ריהזהש ימ היה ןכו ,ורפסב תואטבתמה רפוסה לש ויתודמע תא ורקיב םיבר
."םיו׳ג ןחלופ" לש ותחימצ
ו א ,תויזההו תובשחמה ןיב תעלבומה הלילעה ךלהמ תא חנעפל ושקתה םירקבמה
ן ונגס־יקחשמ ,שגר־ינוג לש הבחר הכ תשק םויקל תויתונמאה תוקדצהה תא תוהזל
־ סילובמיסה ויתולעמ לע רפסה תא וחבישש ויה .ןושלב תוישחומ לש םינוגו תוגרדו

, רפסה תא ופקתש ויה הז דגנכו ,ויוטיבבש לופריעה לע הקווד והוניגש ויהו תויט
ה לודגה ותלעמ יכ עבקש ימ ףא אצמנ .תויטסילרוטאנה ויתונוכת לשב ,והולליח וא
ל ש ןושלה תורישע םע םזילרוטאנה לש רואיתה קויד ןיבש גוזימה איה "ןקויד" לש
' ,סולאדיד ןפיטס לש הפיה ושפנכ שפנ תגצה ידי־לע רשפאתמה גוזימ ,םזילובמיסה
.ןילבד לש "ןוגה־לוטנ" הפונ אלא וניאש עקר לע

ר פסה רוביג עימשמש םילפרועמה םירבדהו ,רפסה םשב "ןמא" הלמב שומישה
ו תשיג וליאכ ומצע סיו׳ג לא סחיתיש ארוקה לע םיעיפשמ ,ולש הקיטתסאה־תרותב
לש ודודיבו הביבסה ןמ ןמאה־תומד לש רוכינה .דבלב תינקיטתסא איה הביתכל
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 םייסאלק םיפוסוליפ תורוקמל ותוסחיתה םצעל ףסונב ,תונמאב ותוניינעתהב ןפיטס
 ןויכמ .ןפיטס םע םיו׳ג תא תוהזל ארוקה תא םיפחוד םה ףא ,תונמא לע ורבדב
 םא—ירה ,דבלב תישיאכ הביתכל םיו׳ג לש ותשיג תא תוארל גוהנ הלאל טרפש
 —ותריצי תא ראתל ידכ תיללכה תרוקבה םלועמ םיבואשה םיחנומב םישמתשמ ללכב
 ירפוס תא וקיסעהש דוסיה־תויגוסל תיניצר השיג לכ ומצע סיו׳גל םיסחימ ןיא

.ותפוקת
 הקווד אוה־ויתונורתפ תא איצמה םיו׳ג יכ אצמנ ותדובע לכב .ןוכנ אוה ךפיהה ירהו
:םירשעה האמב עוצקמל וירבח תא ודירטה רשא הביתכה תכאלמב תויעב ןתואל

;תישונאה תוברתב וא ,הרבחב תורפסה לש הדיקפת
 רפוסה לע תלטומה תילאוטקלטניאה תוירחאה ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב

;תיעדמה העידיה בטימ יפ־לע ,תונמאנה ברימב תואיצמה תא ראתל ותבייחמ
 ורשפאתנ רשא ,תיטתסאהו תישפנה היווהבש םיכרע הריציב קפסל ךרוצה

ימחלו תוילשאל ,תולפתה תונומאל תודוה תונושה תופוקתה לש תפומה־תוריציב
;ןמאה חמצ הב הביבסה לש תומ

 לש היצקנופ םה הפשהו ןונגסהש ,תכלוהו תססבתמה הסיפתה ןמ הנקסמכ
 לש ותיווהו ותוישיא םאה—רפוסה לש ישפנה בצמהו תוישיאה ,הלכשהה ,עקרה
? ןמורה לש ירקיעה וניינע תויהל תוכירצ רפוסה

 םדא לש תימינפה ותיווה תא תעדל רפוסה לכוי ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב
 תופופכה תויומד ותריציב גצילו ונוימדב תולעהל לכויש ידכ—והשלכ רחא
ז תואיצמה־םלועב םיכלהתמה םדאה־ינב תא םינייפאמה םיללכ םתואל

 הנניאש ןכו ,תויועמשמ תמלגמ הפשה ןיאש תכלוהו תרבוגה הרכהה רואל
 תרצונה םילמס תכרעמ אלא ארוקה לא בתוכה ןמ תויועמשמ םיריבעמ וב ילכ
 היווח ארוקה לע הליצאמהו רפוסה לש ונוימדב וא ולכשב תמייקה היווח ךמס לע
 ,הדימ וזיאב—םילמס לע ויתובוגת תכרעמל םאתהב יהשלכ הבשחמ וא יהשלכ
 ן רוקמה תיווחל המודה היווח ארוקב ררועל רפוסה לוכי ןפוא הזיאבו ,אופא
 תמדקומה תורכיהה ,עיפשהל תוכירצ וא ,תועיפשמ ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב .7

 לש תירוביצה ותאובב םע ותשיגפ ןכו ,רפוסה לש תורחא תוריצי םע ארוקה לש
ז תורבדיהל תורשפאה לע ,הז

 יוטיב וא רפוסה תוישיאל יוטיב הריציה היהת הדימ וזיאבו ןפוא הזיאב .8
ז רפוסה ידי־לע תראותמה תואיצמל

 הנועה ,רצקה רופיסל תישעמ השיג תמלגמ "םיאנילבד" םירצקה םירופיסה תזורחמ
.ל״נה תולאשה תכרעממ קלח לע
ואיתה יכ ףאו ,העד עיבמ אוה ןיא .רבחמה לש ומויקב םישיגרמ ןיא הלא םירופיסב
 ומכ הפשה םג .ראותמה תא אלא ותוישיא תא אטבמ רפוסה ןיא ,ישילש ףוגב םה םיר
 תא רקיעב תפקשמ הביתכה .ןכותה תא תתרשמכ אלא תשחומ הניאש יפל ,תמלענ
 םנמא םה הלא םירופיס ןכש) רופיסה אשונ איהש תומדה לש היתושוחתו היתובשחמ
 ויוקיל אוה רופיס לכ לש ורקיעש רחאמו .(לבוקמה ןבומב ,םיפוטח ןקויד־ירויצ
,ותוא בבוסה תא ותנבהב םגפ וא תיזכרמה תומדה לש תימצעה השוחתב והשלכ
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 ץבוש הלא תודבוע לש ןמוקמ .תמאה יהמ ארוקל ריהבהל ידכ תודבוע רפוסה קפיס
 וינפל תראומ ןהב לקתנ ארוקה רשאכש ולאכ חתפמ־תודוקנב ןווכמב םירופיסב
 רשגל לכויש ארוק ותוא יניעל קר הלגתת וז תמא ,םלואו .ול הפיצ אלש ןפואב תמאה
 המב (ומצע ולש םייחה־ןויסנ ךותמכ) ןיבהלו ,רופיס לכ לש םינושה ויקלח ןיב
 לש התואטבתה אוה תמאה ףושיחל ןווכמה יעצמאה םיבר םירקמב .העוט תומדה
.תרחא תומד לש תואטבתה ידי־לע וא ,בתכב וא רובידב ,המצע תומדה

 יבצעמ ןיב םוקמ םיו׳גל הנקמה םירופיס תזורחמ "םיאנילבד״ב הרצי תאז השיג
 רומא היה "וריה ןפיטס" .ויתויורשפא יצסמו ינרדומה רצקה רופיסה לש ותרוצ
.ינרדומה ןמורב ליבקמ לעפמ לש ותישאר תויהל
 *ותוישיא ,רתויב ול תרכומה תוישיאב סיו׳ג רחב תאז הבחר תרגסמב ןושארה אשונכ
 ןהיניב םילשהל חילצה אל םינש שמח ךשמ רשא תומגמ יתש ושגנתה ךכבו ;אוה

.ונוצר תא עיבשתש הרוצב
 םינושארה םידומעב אצמנ הנורתפב ןולשכה תאו תושגנתהה תא טילבמה עטק

 תיסאלקה השיגה ןיב הריתסה תא חתפל הסינ הז עטקב ."וריה ןפיטס" לש ¥X^ קרפל
 הב ויהש ,תישעמה ותוגהנתה ןיבל ,רוביגה לש ותרות התיהש ,הריציה־השעמל
.הריציל תיטנמורה השיגה לש םיקהבומ םינמיס
 לעש תודבוע גיצמ אלא םישרופמ םירבד רמוא רפוסה ןיא ,"םיאנילבד" תטיש יפל
 תרשפאמה תיתבשחמה תרגסמל ומצע ארוקה סנכומ ךכו .ומצעב םשרפל ארוקה
 לש רתויב יללכ רואית ןאכ אב ,םוקמ וא ןמז עובקל ילב .הריתס התוא םייקל תומדל
 רואית אבומ ךשמהב .ותכאלמ לא ןמאה לש ןוכנה סחיה יבגל ןפיטס לש ויתועד
 ןיאו ,ותביבס ןיבל ןמאה ןיב דוגינ תשוחת םירצויה ,הרבחה םע ויעגמ לש ףרפרמ

 ךותמ םיריש רבחמ אוהשכ ןפיטס ראותמ ןכ־ירחא דימש ךכב רזומ רבד םישח
 ןאכו .ויתועד תגצהב ןכל־םדוק התנוגש המצע ךרד התואב תוואתו תוקושת תארשה
 השיג התוא יפלכ ינויעה וסחי ראות וב םוקמה ןיבל תישעמה השיגה ןיב םיו׳ג רשיק
 יוטיבה .הסגו תגלגלמ תועמשמ ומע אשונה ,תוביטר לש למסב שומישה ידי־לע
 ,וריש רוביחל ןפיטס תא תוכילומה תוקושתה רואיתל הוולתמה "חל לוגס לפרע"
 העדה" יפלכ שרופמה געלה תא ומצע רישה לש ורוביח השעמ לא ריבעהל רומא
 ינוריע עובמש ךרדכ םיזורח עפוש ,רסח־שובלב ןורייב ררושמה לע תינוריע־ריעזה
 .ורוביגל רבחמה ןיבש תוהזה םצע םושמ תאזו ,גשומ וניא טקפאה םלוא ."םימ עפוש
 השיגה לש תויביטקייבואה ךא ,הניעב תראשנ תילאוטקלטניאה המולעתה םנמא
 םרוג איה רבחמה תוישיאשכ תימצע־תרוקב לש המיענ ןאכ שי תאז תחת .העקפ

 ,רבחמה דצמ תידגנ המגמ םג ןאכ האב וז תיתרקיב המיענ םע דבב־דב .יביטקייבוס
 .הכרעהל תוחפל יוארה לאיצנטופ גיצהלו רוביגה תאובב לע תאז־לכב ןגהל שקבמה
 ושפנ רואית לש תיטויפה המרבו ילאוטקלטניאה רשוכב תאטבתמ תאז תידגנ המגמ
,ונממ שורדל הקדצה םג ןיאו ,לגוסמ ארוקה ןיאש דע ךכ־לכ הזע איהו ,רוביגה לש
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ת יביטקייבוסה הסיפתה יתוויע לכ לע ,רוביגה לש תיביטקייבוא הייאר ידיל עיגהל
.ומצע רבחמל וסחיתהב אלא ,איהש יפכ ותביבס ךותב ,ולש
ו תביתכ ךותב ומייקתהש תוריתסב סיו׳ג לפיט "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד״ב
, הלילעה רוביג לש ותשיגבש תוריתסב ןכל־םדוק לפיטש ךרדכ שממ "וריה ןפיטס״ב
, רצי ךכב .ומצע בתוכה שפנ לש רושימה לע תאז הקינכט הלעה וישכעש אלא

.ורפס תועצמאב תגצומה רבחמה תומד :תפסונ תיטתניס תומד ,םצעב
ה עיפוהש ךרדכ הלעמל ונראית התואש וזל הליבקמה השרפה "ןקויד״ב העיפומ דציכ

? ״וריה ןפיטס״ב

ם יבר תומוקמב רזופמ היהש ,תיטתסא הירואיתב ןדה רמוח סיו׳ג זכיר ,תישאר
 תוקידצמה תונוכתה תא תאש־רתיב שיגדתש הרוצב ותוא דביעו ,"וריה ןפיטס״ב
, וז החיש ."ןקויד" לש םידומע 15 לע ערתשמה חיש־וד ותואב וב שומישה תא
ת וגשה תללוכ ןפיטס לש תיסאלקה ותשיגב הברה המזגהה תא הכותב תלפקמה
ס אניווקא לש ושומישש הרימאה תמגודכ ,תוילאוטקלטניא תוחידב אלא ןניאש תובר
11̂*£131 הלמב ש ומישה יבגל עטקה ךשמהב תולפרועמה ויתורעשהו ,רורב וניא 8
ן ב רפוסה ןוצר אטבתמ ךכב ."תוריהב" אלא קוספ ותואב השוריפ ןיאש וז הלמב
 הקירבמ הכ הרוצב וחסונ ולא תוירואית םלוא .וירוענ לש תוירואיתל גועלל 22־ה
ד ומעיש ילב ,רפוסה לש ותוינואגמ לעפתהל אלא ארוקל רתונ אלש דע תשור־תזעו
. זובב אלא םהילא סחיתמ רפוסה ןיאו םרקיעמ םה םיכרפומ תונויער םתואש ךכ לע
ת א םלוא ,תיתעדותה ותרטמ תא 22־ה ןב "ראותמה רפוסה" םנמא גישה אל ךכב
.עטק ותואב 32־ה ןב ורצוי הצימ ותביתכ לש תורתוסה תומגמה
ה יווח .רחש־םע ןפיטס לש ותוררועתה רואית עיפומ תינויע החיש התוא רחאל דימ
, תיתונמא־תיתד הזאטסקא תייווח תויהל הרומא ,רתויב תיטויפה ןושלב תראותמה ,וז
ש קבי רשא ןדשחה ארוקה .םימו תוביטר ,תוחל תונייצמה םילמ םייוור הייומיד םלוא
ל אירבג לש ורוקיב תרכזהב זמר ךכל אצמי תוררועתה התואב שחרתמה תא ןיבהל
ך אלמהש ,השודקה הזירית לש הנוזחל סחיתמ הז רוקיב .הלותבה לש האתב ךאלמה
. לודג רשואו הארונ הקוצמ הל םרג ךכבו ,הבל תא רקד ,םולחב הילא אב לאירבג

ל ש תיסאלק המגודכ—לספהש דועב ,םלוא .ינינרב לש ולספב הראות תשרפ התוא
ת וינוליח תויווח לש םייתוזח םיסופדב תגצומ תיתדה היווחה הב ,תיקוראבה הקינכטה
א יש לש ומוציעב השא ינפכ יעמשמ־דח ןפואב הזרת לש הינפ תא הארמ—ידמל

ן אכ :הקינכט התוא לש הכופיה תא ןפיטס לש ותוררועתה רואיתב אצמנ ,ינימ
ת ויזה ךות ,אופא ,ליחתמ ןפיטס רשאכ .תיתדה היווחה יסופדב תינימ היווח תראותמ
, םייתד םייומיד אוה ףא אלמה הבהא־ריש רבחל ,הרענל ותקושתמ שרופמב תועבונה
ע פוש ,רסח־שובלב ןורייב תא ("וריה ןפיטס״ב ליבקמה עטקבכ) ריכזהל ךרוצ ןיא

.עובמ־ימכ םיריש
נמורה תויטנל תוסגב גועלל רציה תא קפסמה ,ריעצה רפוסה תא סיו׳ג ראית ךכב
ר ואיתב יאליע יריל חוכ ךכ ידכ ךות ןיגפמ ודועב ,אמטה ורוקמלו וירוענ לש תויט
.ורוביחל ומרת רשא םימגפה תא םלגמה ריש םיגדמו ויתושגרו ויתובשחמ
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ש יאכ ןמאה לש ןקויד" ןיבל "וריה ןפיטס" ןיב סחיה ,הלעמל תגצומה ונתסריג יפל
ר יוצש ןקוידל םגד לש סחי אלא יפוס חסונל הנושאר הטויט לש םחי וניא "ריעצ
ל לכל סיו׳ג עיגה "וריה ןפיטס" לש דיה־בתכ דוביע ידכ ךותש םיחינמ ונא .ויפ־לע
ת א הפשח ,שארמ הל עבק רשא םידיקפתה תא אלמתש תחת ,הריציהש הרכה
, םירבדה לש היצזיביטקייבוא גישהל הסינש לכ םע .ומצע ולש ויעינמ תאו ותוישיא
ת עב אוהרתוישיא תא םילעהלו סולאדיד ןפיטס לש ותומדב היווחה לכ תא זכרל
א לו ,22 ליגב ותביתכ תא לחהש םדאה לש יוטיב ראשנ ןמורה יכ אצמ ,הביתכה
.20 דע 6־ה ןב ורוביג לש
 ותומד תא הליחת־הנווכב ובצעב—רפוסה תא םילעהל ןויסנה ןמ סיו׳ג לדח "ןקויד״ב
ר ושימב תשחרתמה ,22־ה ןב בתוכה תיווח .ינאגרואו יתועמשמ בוציע ,רפוסה לש
ן תינש ומכ הירחא בוקעל לכוי ארוקהש הזכ ןפואב תננכותמו היונב ,ילובמיסה
.יגולוכיספ ןמורב רוביגה לש םייומסה םיעינמה רחא בוקעל
א וה ,תוריציה יתשב הז עטק לש ויעוציב ןיב לדבהב אטבתמה ,ינורקעה שודיחה
ו תוא ולישכהש תומגמ תושגנתהב ריעצה סיו׳ג הקל "וריה ןפיטס״בש ךכב אופא
ס יו ג רשא דועב ,ןתעיבת תקדיצ תא רשיא אלש וא ,ןהמ קלחב ריכה אלש םושמ
א שונ םא קר הזיתניס תושעיהל הלוכי תושגנתההש הנבה ללכל עיגה רתוי רגובמה
ת ופיה תוריציה תחא תא הבינה וז הזיתניסו ;הריציה אשונל היהי תושגנתהה
.םלועה תורפסבש
ג והנל ונילע "וריה ןפיטס" לא "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" תא םיסחימ ונאשכ
ן פיטס .סיו׳ג סמיי׳גל םולאדיד ןפיטס תא םיסחימ ונאש העש השורדה תוריהז התואב
ה היז סיו׳גש תונוכת לש ףוריצ הכותב תמלגמה תיביטקיפ תומד אוה םולאדיד
ן בומב םג אופא תיטיתניס איה תומדה .ותוא םיבבוסה ןמ םירחאב םג םלוא .ומצעב
גרהו הבשחמה תניחבמ .דבלב דחאמ אל ,םייח םישנא רפסממ וחקלנ היביכרש הז

ם ע ןפיטס תא ךורכל ןיא ,תוגהנתהה תניחבמ םג ןכו ,תוישיאה םצע תניחבמ ,תוש
ו תריצי לאכ אלא םיו׳ג לש ותריצי לאכ "ןקויד" לא דוע םחיתהל ןיא התע .סיו׳ג

־ יביטקיפה חסונה איהש הריצי—1904 תנשב ,22 ןב ותויהב םולאדיד ותוא לש
ו יתובשחמו ויתוכילהמו ,"ןקויד״ב ,לוכיבכ ,ותביתכמ רייטצמה ןמאה לש ןנגוסמהו
:ךכ רפסה םש תא אורקל שיש ןאכמ ."ססילוא״ב ותמדכ

 ןכ] ריעצ שיאכ [הז רפס בתכש ,םולאדיד ןפיטפ] ןמאה לש [םינש ךותמ דחא] ןקויד"
.״[22

ה עיפומה הלופכה המיתחה תאו ,הלילעה תליחתב תולופכ תואכדמ לוכיבכ תוארל שי

:רפסה־ףוסב
.1904 ,ןילבד
.1914 ,טסאירט

:ךכ הבותכ איה וליאכ תוארל שי

.1904 ,ןילבד ,םייפרגויבוטוא םינמור רבחמ ,פולאדיד ןפיטס
.1914 ,טסאירט ,םינקויד רייצ ,םיו׳ג םמיי׳ג
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ק וסעל םגו ותריצי ןיבל ןמאה ןיב דירפהל םג ,הפורצה תרוקבה תניחבמ ,לכונ התע
ל כונ .ותריצי לש תונוכתה ןיבל ויעינמו רפוסה לש ותוישיא ןיב רשקה תקידבב
וטוא ןמור תביתכב ונויסנ ללוכ ,םיו׳ג סמיי׳ג לש וייחב טוטיחה תא ירמגל בוזעל
.תיביטקיפה ןמאה־תומד לש הייחב םצמטצהלו ,שאל ךלשוהש יפרגויב
ת וביסמ הזיאב אצמנו "ססילוא״ל שגינ ,תיפרגויב תרוקבב קוסעל וישכע שקבנ םאו

י שפנ בצמ הזיאבו ,ולש יפרגויבוטואה ןמורה תא סולאדיד ןפיטס בתכ תויביטקייבוא
ת עשבו תימוימויה ותבשחמב ןהילא סחיתה ךיאו ,והודירטהש תויעבה ןהמ ז ןותנ היה
ם יוטיב תא ןמאה ייח ואצמ דציכ קודבל לכונ הב ךרדה תאז .תוירבה םע ותחיש

.ותריציב

ת א ללכ םיעמוש ונא ןיא "ןקויד״ב יכ קיסהל היה רשפא ןאכ הגצוהש הסריגה ןמ
ת ועצמאב ראותמה ,22־ה ןב ןמאה לש ולוק תא קר אלא 32־ה ןב םיו׳ג לש ולוק
, ריעצה ןפיטס לש תובשחמו תורימא ,םיעטק שי םלוא .לוכיבכ בתכ ותוא רפסה
2 3־ה ןב םיו׳ג לש תורימאכ םג םשרפל ןתינש ,רפסה תלילע ךותב תכלהמה תומדה

ל אכ םחיתהל רשפא הינשה םתועמשמלו ,םינפ ינשל םיעמתשמ הלא םיקוספ .ומצע
.ומצע רפסה תוהמ יבגל םיזמר

ם יסחיתמה םיקוספה םה "ןקויד" ךותמ רתויב םיטטוצמה ןמ הקווד םהש םיקוספ םתוא
ת א טטצל םיברמ תרוקבהו היפרגויבה ירפס .הקיטתסאה לע ןפיטס לש ויתועדל

ת ופוקת לכב םיו׳ג תא ריבסהל םישקבמ םהירבחמשכ ,20־ה ןב סולאדיד ןפיטס
ם ינעוטה הלא םגש דע סיו׳ג תרוקב לש המלועב ךכ־לכ תשרשומ וז תוהז .ותריצי
ת א טטצלו רוזחלו ,תונמאל םסחיב םבברעל םיטונ תומדה ןיבל רצויה ןיב הנחבהל
־ ונמאה ותשיג תא תגצימ איה וליאכ ןפיטס לש ,רומאכ ,תכרפומה הקיטתסאה־תרות
ת כרעמל ןפיטס יפב רמאנה לכ תא ךופהל רשפא ,ונתעדל ,הנהו .סיו׳ג לש תית
ס חיל שי יכ ,ףיסונ תאז קר ."ןקויד״ב שחרתמה תא ןיבהל שקבמה ארוקל תויחנה
ל כבו ,תועיבקכ אלו תויחנהכ םתוא לבקל ,תיללכה תונמאל אלו רפסל םירבדה תא
ת רוסמה" תארוהב אלו "קושה תארוה״ב הקווד רוחבל שי םינפ ינשל תעמתשמה הלמ
.רחא רשקהב ומצע ןפיטס לש הנחבהה יפ־לע ,"תיתורפסה
ל ש וטפשמל תועמשמ ןיא יכ ׳ץניל םע ותחישב ןפיטס קסופש רחאל ,לשמל ,הנה
ת מאל יפויה ןיבש סחיה תא אוה עבוק ,"תמאה לש דוהה אוה יפויה״ש ןוטלפא
:םינוש םירושימ לע הלבקה לש סחיכ

ז  לכשומה לש רתויב םיקפסמה םיסחיה ןמ עבשומה לכשה ידי־לע תיארנ תמאה
. שחומה לש רתויב םיקפסמה םיסחיה ןמ עבשומה ןוימדה ידי־לע הארנ יפויה
".(ילגנאה רוקמב 473 ׳ע)

ןה ולא תועיבק ,וז תרגסמב טעמכ םיפדרנ םה "קפס״ו "עבשה" םישרשהש ןויכמ

.רמאמה־לעב ידיב ומגרות הז רמאמב תואבומה •
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סמה יחנומל םיווש רבסומה יחנומ ובש ןויגהה־תרותב הגשמ) היגולוטואטה רדגב
ה נורחאה הלמל ןכו ,(3קס1<628€) טפשמ לכב ןושארה לעופל ןתנ םא םלוא .(ריב
ם יטפשמה תא ריבענו ,"קושה תארוה" תא ,(8611811נ1£, ג11§111€111נ1€) טפשמ לכ לש
ל כונ ,טרפב הז רפס לש תואיצמה רושימ לא הללכב תטשפומה הקיטתסאה רושיממ
, הנוכנה הביטקפסרפב "ןקויד״ב תולכתסהל ומצע סיו׳ג לש ויתויחנהב םשרפל
:(הז ונשוריפ תא ריהבהל תואב םיירפוסבש תופסותה) אבהלכ

ם יקפסמה םיסחיה ידי־לע סיופמה לכשה ידי־לע תיארנ [הז רפס יבגל] תמאה
־ לע םיופמה ןוימדה ידי־לע הארנ [הז רפס לש] יפויה ז הנבהל־ןתינה לש רתויב
.תעדה־לע־לבקתמה לש רתויב םיקפסמה םיסחיה ידי

ל ש םיבלשה תשולש יכ ןפיטס ריבסמ ,םידומע 5 רחאל אבה עטקב ,רפסה ךשמהב
:הלא םה (״ריעצ שיאב ןמאה לש ןקויד״ :ירק) תיטתסאה האובבב הנחבאה

;ותוא בבוסה ןמ ודודיב
;ויביכרל וא וימרוגל וחותינ

.רבדה תוהמ לש תיעצמאה־יתלב הסיפתה

. ויפי דוס תאו (הז רפס לש) תמאה תא אצמנ היפל היגולודותימ ונל תנתינ ךכבו
־ מארדהו תיפאה ,תירילה :תונמאה לש תורוצה שלש רבסהב ןפיטס ךישממ ןאכמ
ן מאה לש ןקויד" תוריציה שלשל םיבר םיקרבמ וסחיי רבכ הלא תורוצ שלש .תית
."קייו ס׳גניפ״ו ,"םסילוא" ,"ריעצ שיאכ

. ..שגר לש עגר לש רתויב טושפה ילולימה שובלה השעמל איה תירילה הרוצה
. שגרה תא שחכ ומצע יבגל רשאמ שגרה עגר יבגל רתוי עדומ התוא עימשמה
ן מאהש העש תירילה תורפסה ךותמ הלועכ תיארנ רתויב הטושפה תיפאה הרוצה
ך ותל תרבוע ןמאה לש ותוישיא ...יפא ערואמ לש וזכרמכ ומצעב רהרהמו ךיראמ
ל ש םיכ תוערואמלו םישיאל ביבס רוחס־רוחס תמרוז ,ומצע רפסמה־השעמ
ב יבס הפטשו המרז רשא תוינויחהש העשב םיעיגמ תיתמארדה הרוצל ...תוינויח
א יה וא אוהש דע ינויח הכ חוכב תלעופ־שפנ לכ האלממ תלעופ־שפנ לכ
ת ישארב ,ןמאה לש ותוישיא .םיישחומ־יתלבו םיניקת םייטתסא םייח םישבול
ת קקזמ ,ףרפרמו ףטוש רפסמ־השעמ ןכמ־רחאלו חור־בצמ וא הצנדאק וא האירק
 תיטתסאה האובבה .לוכיבכ תישיא־יתלבל המצע תכפוה ,תולכ־דע המצע תא
ם יכלשומהו ישונאה ןוימדה ךותב םיככדזמה םייחה איה תיתמארדה הרוצב
־ תכאלמ ךותב ראשנ ,האירבה יהולאכ ,[32־ה ןב סיו׳ג] ןמאה ...שדחמ וכותמ
־ הווש ,תולכ־דע קקוזמ ,הארנ־יתלב ,הילעמ וא הל רבעמ וא הירחאמ וא ויפכ
.(רוקמב 481 ׳ע) .וינרפיצ תא השוע ,שפנ

ר יבסמה 32־ה ןב םיו׳ג לש ולוק תא וז הקסיפב עומשל לכונ ונתסריג יפל םלוא
ה תוא חתננ םא "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" הריציה לש יפויה והמו תמאה יהמ
ה שולש לע תולעופה תושפנ שלש וז הריציב אוצמל לכונ .הנוכנה היגולודותמה יפל
ל ש ותייווה תא שרופמב תמלוה ןהמ תחא לכ לש התיווה רשא ,םינוש םירושימ
:הקסיפב םיראותמה םיבלשה דחאב ןמאה
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א וה ,םייעגרה ויתושגר תא עיבמה ,רפסה תלילע לש הרוביג ,ןפיטס לש ולוק
.קהבומ יריל יוטיב תניחבב

ג יצמו ורבע לע ההותה ,22־ה ןב סולאדיד ןפיטס ,רפסה רבחמ לש ותביתכ
.יפא יוטיבל תרתוחה הריצי יהירה—ןמור לש אשונכ הז רבע

ן ב רפוסה לש ודיקפת תא קחשמו ותרוצ תא שבולה ,32־ה ןב םיו׳ג םמיי׳ג
א לא ללכ םיאור ונא ןיא ותייווהכ ותואש הז םדא—ןמורה תביתכ תולועפב 22־ה
.וטושפכ יתמארדה השעמב קסועה אוה—םלגמ אוהש תומדכ לעופ אוהשכ קר

שחנו ףוק ,לוגנרת
ן פואה תא ריבסנ םרטבו ,"ןקויד" תלילעב םינושה םירושימה חותינל שגינ םרטב
" ןקויד" לש ואשונ אוהש 22־ה ןב רפוסה לש ויתולועפו ויעינמ תא םיו׳ג ריאה וב
א שונ "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" יכ ריכזהל יואר ,הלעמל רבסוהש יפכ ,ןקוידכ
־ ןיאל ונממ אוה הפיו "וריה ןפיטס״מ רועש־ןיאל בר יתועמשמו ישגר ןעטמ

.ךורע
— הביתכה־השעמ תועצמאב בתוכה לש תיתמארדה ותגצה—תאז השדח היצנבנוק
ת ונושה תושיגה תכרפהל וא תונמאה לש שביה החותינל יעצמא סיו׳גל השמיש אל
צמא יגוסב שומישו ,הריצי תמר ול הרשפיאש תרגסמ אלא ,היתויגוסל תוסחיתמה
ו ל הקפיס היצנבנוק התוא .תרחא תרגסמ לכב םהילא עיגהל לוכי היה אלש ,םיע
ו תושרל ודמעש םירמחבו םיעצמאב שומישל תיביטקייבואה הקדצהה תא ורפס ךותב
ו ניאש ארוקה יבגל םגש עראי ךכו .דבלב טושיקה םשל םלצנלמ ענמנ אוהש םע
ק מועה תפסות ,םידגונמה םיחתמה ןיב לקשמה־יוויש ,םירבדה לש םרוקמ תא ההזמ
ה מרה לש ודנאונימידבו ודנזערקב שומישה ,ףסונה דממה לש ומויק םצעמ תעבונה
י בגל .ותאנה לע םיפיסומ הלא לכ—םידרוקסידב לוקשה שומישה וליפאו ,תינונגסה
ש ופיח לש ינתלכש ליגרת האירקה ךופהת אל הז הנבמ לש וביט לע דמועה ארוקה
ף א לכוי ,היצנבנוקה לש הדוס תפישח רחאל .דבלב תלבגומ הפוקתל אלא רתסנה
יציל הבשקהל לשמנב—"טלאטשג״ב םיטלקנ םירושימה לכשכ ,ותאנהל אורקל אוה
.תרכומ רבכ הריציה רשאכ ,האלמ תרומזת עוציבב תינופמיס הר

ל ש וחור ןיב קבאמל ונא םידע יכ ונתומשרתה התיה "ןקויד״ב הנושאר האירק םע
ך כ־לכ תוינויח ןהש תונוכת ןתוא חותיפ תא תניועה הביבס ןיבל שפנ ןידע רענ
ע גפנ רענה ןהב תושרפ ןתוא וננורכזב ותרחנ ןכ .וכותב רשא ןמאה תווהתהל
ו נב ראשנ לכה לעו ,הקומע תומשרתה םשרתה ןהמ רשא ולא וא ,השונא העיגפ
ם תוא לש םמשר ןכו ,הביבסה ןמ תומדה־ןפיטס לש ותוגייתסהמ עבנש זעה םשורה
.תוימינפה ויתויווח תא םיראתמה םיאלפנ םיעטק
ע קפ [הז רמאמ לש ןושארה קלחב ראותמה] "בוטר" עטק ותואל ונעגהשמ םלוא
, ורוביג לא רפוסה ןווכמש געל םג ןכו ,תרוקב לש זע דוסי םש ונאצמ .הז םשור
.תונמאל הז רוביג לש וסחיל עגונב הקוודו
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ה כז באה־תומד אשונ יכ םשורה םג לבקתמ ןמורה לש הנושאר האירק התוא ךותמ
ה גיצמ הנושאר האירק התוא .הומת ויפלכ סחיה תוחפלש וא ,תיזכרמ תובישחל רפסב
א וה .באה םולאדיד ןומייס לש ותוהמל סחיב ידמל הרורב ונל תיארנה הנומת
ם לועל איבהל קיפסהש ,העובק הסנרפ וא עוצקמ רסח ,יניצר־יתלב םדאכ רייטצמ
ם ייח קינעה הנכסמה ותשאל רשא דועב ,תיב םהל חיטבהל לכויש ילב םיבר םידלי

י חטש ,ישיא םסק לש הדימ וב שי ,חור־סגו רוב ,באה .תחנ־ירסח ,תוחונ־ירסח ,םישק
א יה באה לש ותוירמח .וב שייבתמה ,ונב לע ללכ עיפשמ וניאש ,והשלכ עובצו

ר מיתמה ,רענה ןפיטסו .ןפיטס לש תויתונמאה ויתופיאשל םיירקיעה םילושכמה דחא
ד ע ןווכמו דמלמ ,דדועמ ,ןיבמ בא לש תומד התוא וייחב הרסח הכ ,ןמא תויהל
ד בלב הרקמבש ,תינוויה הדגאה ןמ העודיה תומדה תא ינחור באל ול ץמאמ אוהש
.המשב היורק סולאדיד תחפשמ
ת ונבל הסננו ,םיינונגסה םיעצמאב ונילע הפכנה ,באל סחיה ןמ םלעתנ םא ,םלוא
י דיל עיגהל לכונ ,ונלש םלועה־תעידי יפ־לעו תודבועה ךמס לע ונלשמ הנומת
:םירבדה לש תרחא הנבה
ת א עדוי וניא ותודלימ .ומצע תבוטב קר ןיינועמה ,תילכתב־יכונא דלי אוה ןפיטס
ת ורשפא ונבל תונקהל ץמאמ לכ השועה בידנ שיא אוה ויבא ."תונמאנ" הלמה רשפ
ה דמע ספות וניא ויבאש ךכב שייבתמ דליה וליאו ,םיבוט־ינבל רפס־תיבב םידומיל
ו ילוחייל יוטיבכ ושרפמ היה גולוכיספ לכש םולח ןפיטס םלוח זא רבכ ;הרבחב המר
.ויבא תומל ןפיטס לש
ל ש וידהוא ןיב היהש ,באה .11 ןבכ אוה ןפיטס ,ויבא לש ומלוע טטומתמ רשאכ
ת והמ לע ונבל רפסל הסנמ ,ןכ ינפל הנש בל־ןורבשמ תמש יריאה גיהנמה ,לנראפ
ו ניא דליה .שרדייש ףתושמה ץמאמל ותוא םג סייגלו החפשמה לש ילכלכה רבשמה
ן מ וילא םיפקשנה "רועיכהו תועיבצה" לע סעוכ אוה תאז תחת .וליפא בישקמ
ו ליפאו ,תכללו תדרל הדיתע ומצע ולש םייחה־תמרש ותעידימ האצותכ הביבסה
ר ענה ,ודיב ףסכ שיש העש םלוא .אצמיי לב רפסה־תיבב וידומיל ןומימל ףסכ
ר פסה לכ ךשמ .ותחפשמ לש םיינויחה היכרצל סחיתמ וניאו היווחה םצעמ רפתשמ
ו ז הדבועש וא ,ותוא םיסנרפמש השוחת לש םינמיס הארמ רוביגה ןיא טעמכ

ו א ,באה תויעבב יהשלכ תוניינעתה הלגמ וניא רוביגה־ןפיטס .והשמב ותבייחמ
.ולא תויעב רותפל הסנמ באה וב ןפואב
. החפשמה לש רערועמה הבצמב םשאה אוה באה יכ השוחת ןפיטס אלמ ,תאז תחת
ם ריכזמ אוה ,ויבא לש ויקסע תא ריכזמ ןפיטס תא םיעמוש ונא הב הדיחיה םעפב
.געלב
ת ע התואבו ,תינוויה הדגאה ןמ ינחור בא ול ץמאמ אוהש הפוקת התואב םלוא
ן ובשח לע ןפיטס יח ,הדוומה־באה תומד ול שמשמה רבח ינזאב ויבאל געול אוהש
. 20־מ הברהב ךומנ םליגש םיבר םירענ דובעל םיצלאנ הב הינע ץראב תאזו ,ויבא
א לא קירבמה ולכש תא לצנמ וניא הטיסרבינואב טנדוטס ותויהב םג ןפיטס וליאו
םיכלוה םניא ,םידומילה רמוח תא םיניכמ םניאש םינלטבה גוחל ךייתשמ אוה
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ת א הפידעמה הרענ לשב ,םידומילה־תנש עצמאבו .תוניחבל םישגינ םניאו תואצרהל
ת ונפומ ויתוליפתשכ—ויבא ןובשח לע תאז םגו ,דנלריא תא ןפיטס בזוע ,ץרענה ודידי

.יתדגאה םולאדיד ,ינחורה ויבא לא
ו תבשחמ יכילהת תמגדהב תמצמטצמ הניא "ןקויד״ב "רבחמה" לש תיתונמאה ותנווכ
ה סנמ אוה .רתוי הברה הבחר ותרטמ .ותוגהנתה תא םירשפאמה ,יכונא ןב לש
ת א םג ןכו ,ןבל באה ןיב הדירפמ הביבסה םתועצמאב רשא םיפחדה תא םג תוארהל
ת רבח .ויבאל וסחי תא ומצעל רענה בשיי םהב םייגולוכיספה םיעצמאל תורוקמה
רוגכ םיעיפומ הלא לכ—היסנכה תעפשה ןכו ,ינימה ףחדה ,תורפסה ,םירומה ,םידליה
.רוכינ לש הז ךילהתב דיקפת םיאלממה םימ
ן פיטס לש וסחיב תוועמ שי יכ ארוקה סופתיש ימינפה רפוסה לש ותנווכב ןיא םג

ן מויה־יעטק תאירק םע קר אובל ךירצ יוליגה :דבלב ןמורה ףוסב אלא ויבא אלא
ס ולאדיד לא תונפומה תונורחאה םילמה .רפסה לש םינורחאה םידומעב םיעיפומה
ם ע תוהדזהה ןמ ארוקה תא ררועל רומאה ,ףויזה תא עימשהל תונווכמ יתדגאה
.רופיסה תמא תא טסקטב שפחל ותורגלו רוביגה
א וה הב הטישה לע דומענ אל ,ימינפה דפוסה לש ומויקב ריכנ אל דוע לכ ךא
ו יבא תומדמ רוביגה רוכינ םע הז ימינפ רפוס לש ותוהדזה .החלצה אלל שמתשמ
ת ודגונ תונווכ ול הנייהתש ארוקה תעד לע לבקתמ הז ןיאש דע הזע הכ איה
.בא תומד יפלכ ןוגה םחי ןיא ומצע רפוסלש טילחנ רתויה לכל .ותביתכב
ל בקתמ הנושאר האירקב .תרחא הרוצב הטישה ןולשכ לח ,ןפיטס לש ומאל רשאב
ה ביסה איה תילותקה תדה תווצמ םויקל סחיב הניבל וניב תושגנתהה וליאכ םשורה
ם אה דצמ הדיגבכ תטלקנ תאז תושגנתה :תולגל ןפיטס לש ותאיציל תיעצמאה־יתלב
ת שמשמ תאז תושגנתה יכ םיאצומ ונא הינש האירק םע .ויתופיאשו ןפיטס יפלכ
 תא תווסהל דעונה יעצמא רוביגה־ןפיטס לש ישיאה ונמויבו ותחישב ,ותעדותב
 בטימכ ,תבזכנ הבהאמ ותחירב :תולגל ןפיטס לש ותאיציל רתויב בקונה םרוגה
, באה תייעבל דוגינב םלוא .וירוענ־ימי לכ גפס התוא תיטנמורה תורפסה לש תרוסמה
ל ש הז העטומ סחי םע ההדזמ ימינפה־רפוסה וליאכ השגרהה לבקתת אל הז הרקמב
, רפוסה דצמ רקש םייק רוביגה לש תמאה ירחאמש ךכב םיניחבמ ונא אלא ,ורוביג
ת שוחתמ רבד טעמכ םילבקמ ונא ןיא .רפוסה לש תמא—רוביגה לש רקשה ירחאמו

ם יטלקנ תדה תווצמ לש ןמויק לע םאה םע חוכיווה ידהש העש ,תבזכנה הבהאה
.רפוסה דצמ תיתימא הקוצמ םייוורו ירמגל םייטנתואכ ונינזאב

ה לעמ ;2־ה ןב ןפיטס ןיאש אצמנ ,״יפארגויב רקחמ״ םשל ״ססילוא״ל שגינ םא ,ןכא
" ןקויד" ב ראותמה—ילנרק יכ ףא ,ורבעב תיטנמור הבהא לש זמר ףא ונורכז לע
ם ירשקהב ונורכזב הלוע—הבוהא הרענ התוא םע ויסחי לע ןפיטס אנקמ וב דידיכ
.םירחא
ובוריסב םירושק 22־ה ןב ןפיטסל ףרה ילב םיגיצמה המשאה־תושגר ,תאז תמועל
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י כ ןגילומ ודידי יפמ ןפיטס עמוש ךכ לע ףסונבו .ומא לש יוודה־שרע דיל ללפתהל
.ומא תא "גרה" ןפיטסש הנימאמ ןגילומ לש ותדוד
ן ורכזו ,המשאה לע וסעכ .ותוא םירסימה המשאה־תושגר םע קבאנ 22־ה ןב ןפיטס
ו מא רשאכ ,"םסילוא״ב ולש דיחיה תומילאה־השעמב םיאטבתמ ,ותוא ףדורה םאה
ת ומילא־השעמ הוולמה טפשמה תא .הבושתב רוזחיש וב הריצפמו ותייזהב העיפומ
ף א תונעיהל ורפס רוביג לש ובוריסל רשקב 22־ה ןב רפוסה איבמ ,"תרשא אל" ,הז

ה ז אשונ דימעהל רפוסה לש לשוכה ונויסנ .תווצמה םויק רבדב םא תורצפהל אוה
ו מצע יניעב ןיטקהל ןדיסב והירה ,לוכיבכ רקיע אוהש ,רחא אשונל האווסה תרותב

.ומא םע תושגנתהה תובישח תא
ם דאכ םולאדיד ןומייס תא הגיצמה תינושל תוכרעיה רוציל ףחדה ,הז בצמ רואל
ר בחמ לש ורציל יוטיבכ רבתסמ ,תע־םרטב ,ןפיטס לש ומא ,ותשא לש התומב םשאה
ד ועב םלוא .באה לש ומכש לא טאה תומ לש המשאה תא ריבעהל 22־ה ןב "ןקויד"
ר וקמ דגנכ ןיוע השעמ—הרכהב היה םאה תומד יבגל תואיצמה תא תוועל ןויסנהש
ינממ עבונ באה תומדב לופיטה הנה—םשבכל לגוסמ ריעצה ןיאש המשא־תושגר לש

.םייומס תונפקות יע
ן ומייס לש ותומדו ,ללכב באה תומד יפלכ ("םסילוא״ב) ןפיטס לש תדהואה הנבהה
־ תושגר תא םגרתל ריעצה רפוסה לש ונויסנב "ןקויד״ב תפקתשמ ,טרפב םולאדיד
־ רסוח לע ומצע תא םישאהל תפיוזמ תונוכנל םאה יפלכ ולש םייטנתואה המשאה
 תוירואיתהו ,םולאדיד ןומייסמ תיזי׳פה תוקחרתהה .וירוענ ימיב ויבא יפלכ םחי

, בא יפלכ ןב בייחמה והשלכ רשק רדעיה תועבוקה ("םסילוא״ב בוש) ןפיטס לש
ת יתורפס הריציב ויבא תומד תא בירקהל ןכומה רפוסה לש וייוטיב םוימויה־ייחב םה
.אוה־ונופצממ לקהל ידכ
ם ייומידה) םילמס תכרעמ ,רפסה לש ןורחאה שילשב ,םיאצומ ונאש אופא אלפיי אל

ר פסב רכזומ הב הדיחיה םעפה ןמ םיעבונה (שחנו ףוק ,לוגנרתב םירושקה םיישונאה

:"בא־חצר" יוטיבה

ו די תא םירה רשא שיאה ,באה־חצור תא שינעהל גהונה הז היה םימיה־רבכשב
, לוגנרת ומשוה וב קש ךותב םיה תולוצמל ותכלשה ידי־לע ,ויבא לע תינחצרה
ץ רופה בועיתה םעז תמועל ולא תומליא תויח לש ןמעז והמ םלוא ...שחנו ףוק
. ..םיזוח רשאכ לואשב םירוראה לש םיבאוכה םהיתונורגמו תוכורחה םהיתותפשמ
־ ייחו עשר־תבשחמ לש םינושארה םיניערגה תא םחומב וערז םהירבד רשא הלאב
.(רוקמב 376/7 'טע) ..עשר

י נפמ המיאהו המשאה תושגר תא םאישל איבמה ,ישילשה קרפב העיפומ וז הקסיפ
א וה הז קרפ יכ תיללכ המכסה שי .םינושארה וידומעמ להה רפסב םימעפמה שנוע
ר ואית ,הכ םאו הכ םא ;תפותה־שא ינפמ דחפל תורפסבש םיענכשמה םירואיתה דחא
ל ש ותנווכ התיה םנמא וזו ,"ןקויד״ב רתויב תיטנתואהו הקזחה היווחה אוה הז
י רואיתב ירהש ;ריעצה רפוסה לש וסומלוק תא תנווכמה איה ודי רשא ,סיו׳ג
םתוא לע 16־ה ןב ןפיטס לש ויתובוגתבו ,הלואש תדרל םינודנה לש םירוסייה
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2 2־ה ןב רפוסה לש המשאה־תושגר יביכר לכ דחא םלוה דקומב םיזכרתמ ,םיטויס
ו תוקחרתהמ םיעבונ הביתכה תעב ול םיקיצמה םאה תומ לע המשאה־תושגר .ומצע
ה יסנכה הפוכש תולבגהה לע ותודרמתהמ האצות איה וז תוקחרתהו ;תדה תווצממ
ל ש ונופצמ תא םירסימה ןימ־ישעמ םתוא םיאטחכ תורידגמה ,ינימה שפוחה לע
ם חיתמה הז אוה קדצומכ ולבקל ןכומ רפוסהש דיחיה המשאה־שגר .הלילעה רוביג
ו תעדות ירחאמש היומסה תואיצמכ תוגצומה ,רבעב ויבאל תורכנתההו הבוטה־תויפכל
־ תת רושימ לע םייקתיו ףיסוי רשא ,שדח המשא־שגר רצונ הנהו .הלילעה רוביג לש
ב אהדוצר לע המשאה שגר :םירחאה לכ לש םנקרופ תא רשפאיש רחאל ,דבלב עדומ
.ורפסב ועצבמ ,רפוסה ,אוה רשא ,ילמסה
־ בייוטסוד לש יסאלקה באהדדצר רושימ לע עצבתמ וניא "ןקויד״ב ילמסה באה־חצר

ת ומדה תא חצור רפוסה ןאכ ;תומד תחצור תומד םש ."בוזאמאראק םיחאה״ב יקס
ם יטקפסאב ןיינעתהל רפוסה לוכי תילאוטקלטניא הניחבמ .בותכה דומעה יבג־לע
ם ירבד ןיב ןיחבהל םג אוה לוכי .םיראותמ םניא ךא םינבומ םהש תואיצמה לש
ן נוימדל קרו־ךא םיכיישה םירבדל הלילעה לש תיביטקייבואה תואיצמל םיסחיתמה
, בותכש המ לכ אוה בושחה ,תוילובמיסה ויתולועפ ךרוצל םלוא .תויומדה לש

י רושימ ןיבש םיסחיה םניא םיישפנה ויכרצ תא םיקפסמה םיסחיה .בותכש המ קרו
ם יסחי .םילמה ןיבלו םייומידה ןיבל תויומדה ןיבש םיסחיה אלא םיראותמה תואיצמה
ן ויגה יפל אלא הקיגולהו קודקדידה ,ריבחתה ןויגה יפל םייתועמשמ םניא הלא
ם ימעפלו ,תויולדלדיההו תויוברתהה ,תויוקחרתההו תויוברקתהה ,םשורה ,םוקמה
.תוומ רוזגל וא םייח תונקהל רשפא הלא לכב .תואיצמה ירושימ ןיב םירבעמה םג

ה עיגפל תוקינכט לש הבחר תשק תמייק ,ץימשהל המגמב תואיצמה תוויע דבלמ
" ןקויד״ב טסקטה לש תינדפק הקידב .הבותכה הלמה תועצמאב םדא לש ותאובבב
:הזב תוטרופמה תוקינכטה לכ תולעפומ סולאדיד ןומייס לש תומדה יפלכש הלגמ

;(הלעמל רבסומכ) תודבועה רואיתב תוויעה
 דצמ תומד התוא יפלכ סחיה תועצמאב ארוקה לע תילילש העד תארשה

;(רפוסה ,רמולכ) ךמס־תבכ תלבקתמה תוישיא
וציח םינממס ידי־לע ,הנוגמ םיכרע תכרעמ ןיבל וז תומד ןיב רשק תריצי

־ םיאטחה־תעבש לכ תא תמלגמ ותחיש ,םולאדיד ןומייס לש וירואיתב :דבלב םיינ
;שדוקה־חור לש םשה־לוליח תא ןכו םיארונה

י די־לע ,םיליהבמו םיחוד םייוליג ןיבל תומדה ןיב יביטאיצוסא רשק תריצי
;יתביס רשקב ךרוצ לכ אלל ,טסקטב עובקה םפוריצ

ה יראת ףאו ,תומד התוא לש התוינויחו היתונוכת ,היתודמע ,הידיקפת תליטנ
ן ומייס יפלכ הגרדהב השענ הז רבד :תורחא תויומד לא םתרבעהו ,הייוניכו
־ חור לש ינומלא לוק תכפוה ותומדש ךכ ידכ דע "ןקויד" לש טסקטב סולאדיד
.רפסה לש ןורחאה קרפב םיאפר

ת וראותמ ויתועונת ,תופוכת סולאדיד ןומייס עיפומ םינושארה םיקרפה ינשב
ח ירהל טעמכ רשפאש תויח־תאלמ תומד והירהו ,בורל תטטוצמ ותחישו טורטורפב

.החיר תא
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ד ועב סנרפמה דיקפתב ןפיטס קחזקמ הב הנומת העיפומ ,ינשה קרפה ףוסב ,םואתפו
ן ומייס תא תוארל ףיסונ אל האלהו ןאכמ .ךמתנה אוה וליאכ הארנ םולאדיד ןומייס
ו יסחיב רבודמ רשאכ ,רפסה לש אבה דומעב רבכ .רפסה ידומעב ךלהמ םולאדיד
ד וע רחאל .באל רכז ןיאו—"תוחא חאו םא" םה םירכזנה ,ותחפשמ־ינב םע ןפיטס לש

—העש ,הנוז םע ינימ השעמ ועצבב ןפיטס גצומ םידומע המכ
.(רוקמב 352 ׳ע) .ומצעב־חטובו דחפ־רסחו קזח השענ םואתפש...

ם ג ימינפה רפוסה לצוא ,רפסה ידומעמ סולאדיד ןומייס לש ותקיחד ידכ ךות ,ךכו
.באה לש תוירבגה ויתודמעמ ולש ותומדל
ש נועמ דחפ ירואית דוע ואובי אל ,םיתועיבה־בר ישילשה קרפה םויסמ לחה ,הנהו

 רסוימו דרחנ ,16־ה ןב ןפיטס וב עגר ותואב הלח הנפמה־תדוקנ .המשא־תושגר וא
ן פיטסש השעמ ותוא ךכב םייקמו ןהוכ ינפל הדוותמ ,לואשב ול יופצה לרוגה תונויזחמ

. הבושתב רוזחיש ונממ תעבותה ומא תודוא תויזהה ףרח ,ותושעל ברסמ 22־ה ןב
ר פוסה חילצמ ,רפסה תלילעב ומצע־תומד לש הלועפה רושימ לע ילמס השעמב
ם עפב ,ךכ ידכ ךותו ,ותפדורה ומא תייזה לש תשרופמה התשירדל תונעיהל ריעצה
ו נניא הז םדאו ,"אבא" יוניכב םדא לא הנופ רוביגה ןפיטס ,רפסה לכב הנושארה
.הדוומה־ןהוכה אלא םולאדיד ןומייס
ת א ומצעל ךיישל תידוחיי תוכז ורוביגל ריעצה רפוסה קינעמ יעיברה קרפה ףוסב
ת ליטנ םע ,התע .וב שומישה תאו "םולאדיד" החפשמה־םש לש תולענה תויועמשמה
א וה םתרבחב יוליבה רשא ,שחנהו ףוקה ,לוגנרתה ייומיד עיפוהל םיליחתמ ,וז תוכז
ב יצהש םידיקפתה תא וז המארדב םלגמה—ימינפה־רפוסה—באה־חצור לש ולרוג
.םיחאה תשולשל יקסבייוטסוד

א רוקל תקפסמה "ןקויד" תאירקל השיג רתויב םייללכ םיווקב הלעמה ,הז רמאמ
, תלבוקמה תרוקבב ןויע רחאל ול ורתונש תולאשל תובושת (ולא תורוש בתוכה) הז

ת אירק םע האנה רישעהלו קופיס ריבגהל ידכ• וז הסריגב שי יכ החנהה ךותמ אבומ

.רפסה
י בגל יהשלכ הירואית םיגדהל וא חיכוהל ידכ לעפ םיו׳גש ןועטל ונתנווכב ןיא
וכיספה יחנומב םירבדה תא חסינ םיו׳ג יכ ונרמא אל ןכו ,רפוסה לש היגולוכיספה
ם יאזחמהו םירפוסה יכ חינהל דוסי שי :הברדא .הז רמאמב םיעיפומ םהש ומכ היגול
ה פיקמ הביטקפסרפבו ,רתוי לודג קמועב םדאה שפנ תא וניבה תורודה לכב םילודגה
. הפוקת התואב תויתרבחה תויעבב וא שפנה־ילוחב לופיטב וקסעש הלאמ ,רתוי

ו לש יתונמאה יעצמאב רוציל ובייחמ ןמאה לש ועוצקמ היה דימתמו־זאמ ירהש
א ל ותסיפת .וידוחיילו ויגוסל ,םדאה שפנל רשפאה לככ םיפפוחה םיימאניד םיבכרה
ו תוא לש ימלגה רמוחה ןמ הנבש תוינבתב אלא תוטשפומ תורדגהב אופא האטבתה
.הריצי ריבסהל אבש ימ לש ותייעב איה חונימה תייעב .יתונמא יעצמא
ול השקש רמוחב־הטילשו ןונכית ,העדות לש הגרדב דבע סיו׳ג יכ החינמ וז הסריג
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ת וחוורה תועדה רואל ןפש לכ ,םהילא עיגהל םדא לכוי יכ ותעדב גישהל ארוקל
ם חיתהל ילב .תיתונמאה הריציב תינויח תמא לש התגשהל השורדה תוינאטנופסה לע
ו יפמ םירמאנה םירבדה ןיא ונתסריג יפל ןפש) אשונה לע ומצע סיו׳ג בתכש המל
י לב ןכו ,(ומצע םיו׳ג לש ותעד תא םיפפוח תאז הסיפת דגנ סולאדיד ןפיטס לש
, הביתכה תעב ותדובע תויתטישב םהיניע־ומב וזחש הלא לש םתודעל םחיתהל
ת קדקודמ הקידבו ,םיו׳ג לש ותביתכ תוינויחב יוקיל ןיא יכ תפטוש האירק חיכות
ר חש ןיא ןכל .ותובכרומב אוה םיהדמ ןכאש ,ינדפק ןונכית הלגת ולש םינמורה לש
ך כ־לכ קדקודמה ונונכית םאה :אלא ? ךכ־לכ הרכה־לעב סיו׳ג היה םאה :הלאשל
ז ותוארל לבוקמש לככ תילכת־רסח היה
 ןיא םלוא .וז הסריג לש התותימאל תיביטקודיד החכוה איבהל תורשפא ןיא םנמא
. יביטקודניאה ןויגהה לש תיעדמה השיגב תורפסה תרוקבב םג שמתשנש ךכל העינמ
ה מכסה היהת—תורחא תוירואיתמ רתוי םיעודיה םינותנה לכל המיאתמ הירואיתה םא
ם ינותנ ולגתיש דע וא ,רתוי המיאתמה השדח הירואית עיפותש דע ,הב שמתשהל
א רוקה תקידבל וז הסריג םיעיצמ ונא ןכל .תאזכ איצמהל ךרוצה תא וררועיו םישדח
ן ותנ תיעדמ השיג יפל ןיבהל םיסנמ ונא ותוא רמוחה ירהש ,ומצע טסקטה יבג לע
ת ודבעמב שמתשהל בייח ארוקה םלוא .הנבההו הבוגתה ,םעטה תודבעמב קר הקידבל

א ל ,היהתש לככ הלודג רפוסה ןמ ונתומשרתה היהת .ןהיאצמימ לע ךומסלו ולא
ם יראתמ ונאש םירבדל לגתסהל תוסנלו ונלש תרוקיבה ילכב שומישה לע רתוול לכונ
א ל דאמ םכח אוה םא םג .רפוסה לש ותנבהו ויתובוגת ,ומעטכ ונמצעל םתוא
ן אכ םירמאנ ,הרואכל םיינצחשה ,הלא םירבד ךכ םושמ ילואו ,ונתוא רבדה םיפחי

ש רודש םשכ .ויארוק יפלכ סיו׳ג לש ותשירד תא םיאטבמ םהש האלמ הנומא ךותמ
ם תעידיו םטופיש תלוכי תא םירופיסה תאירקל םתא ואיביש "םיאנילבד" יארוקמ אוה
ו זנגי אלש "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" יארוקמ אוה שרוד ןכ ,תוירבה תא תיללכה
, ויתויומד לאו ויתוריצי לא רפוסה סחיב םתנחבא תאו יתורפסה םטופיש־חוכ תא
ר בכ ולא תולאשל תובושתהש ,דבלב םיינוציח םינממס לע תססובמה ,םתחנה ךותמ

.ונתינ
, הירוטסיהה יחטשב הרחתמ אלל ןעדיו ןואג בשחנה—םיו׳ג ותוא יכ חינהל ןיא
ן יא בוש—האלה ןכו האלה ןכו היגולותימה ,הקיטסימה ,היפרגואיגה ,היפוסוליפה
ץ ראה־םעו רוב היה ,תימלועה תורפסה ילודגמ דחא השענש ,הז םדא יכ חינהל

.תורפסה חטשב הקווד ןחוב־ינבא רסחו
ם לועב תוניינעתהה רקיע היה "ריעצ שיאכ ןמאה לש ןקויד" בתכנ הב הפוקתב

ו תדובע לא רפוס ותוא תשיגבו רפוסל תושורדה תונוכתב ,הביתכה ךילהתב תורפסה
ו כייתשהו ,םיאשונב וקסע זא לש םינמורה תולילעב תויומדהו ,אוה־ותוישיא לאו
ך ותב אלו םינמורה תביתכ לש הלועפה דיל אוה ןוכנה םמוקמ רשא ,םדא־יגב יגוסל
.םהיתולילע
ת ונוכתה תא ימינפה רפוסה תומדב םליגש ידי־לע תוועמה תא םיו׳ג ןקית "ןקויד״ב
יבגל תיביטקייבואה תמאה תאיצמ תא .רפס לש הז גוסו—רפוס לש הז גוס ונייפיאש



2ו1"ןקויד" לש ונקויד

 העדותה םע ותוהדזהמ ררחתשיש רחאל ,ומצע ארוקל םיו׳ג חינמ הז ישונא יוליג
 ןתויש המלשה האנהלו התנבהל ךרדב ירקיעה לושכמהו הריציה אשונ איהש תישיאה
.הנממ קיפהל
 תוינוציחה תודבועה לע תססובמ םנמא ותלילע ריעצ שיאכ ןמאה לש הז "ןקויד"
 תביתכ לש םיינוציחה םיעוריאה לע תססובמ ותביתכ םגש םשכ ,םיו׳ג ייח תורוק לש
 תולעמ תא אל סנ־לע תולעהל אב וניא ןקוידה םלוא ;"וריה ןפיטס" וירוענ־רפס
 רוציל ידכ דבועו חקלנ הז רמוח .ריעצ היהשכ הביתכב ויגשיה תא אלו היהש רענה

 םירשימב הסחיתהש ,תימעפ־דח השדח היצנבנוקב תיתועמשמ תיתורפס הריצי
 לש הירוטסיהה תצורמב םיימאניד םיכילהת רבועה יתרבח יוליגכ תורפסה עוצקמל

.תישונאה תוברתה
 לראד סגרול ,בוקובאנ רימידאלו ,ןאמ סאמות ןוגכ) םיבר םירפוס ושמתשה רבכ זאמ
 תוניינעתהל םיאשונכ םגו ןושלו ןונגס ץרתל ידכ "םייטתניס םיבתוכ״ב (רגנילאסו

 תמלגמ ותריציש "ימינפ רפוס" דוע ןיא "ןקויד" לש ןמאה דבלמ םלוא—ארוקה
 תורמויה לעב הביתכה־השעמ לש םיביכרה לכ תא הצממו תננכותמ הכ הרוצב
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םכילע־םולש לע םיקרפ העשת :ןורימ ןד

םבילע־םולש לש תיתורפסה ותלועפב 'תוצנדאק׳ שלש .א
 בוכורוב רב ןיקתהש ,םכילע־םולש יבתכ לש תיפארגוילביבה המישרב ןייעמה
ף א ,רתויב תכמסומהו הפיקמה המישרה איה ןיידע) רפוסה לש ותריטפ רחאל ףכית
ה ב שיש הדבוע הלגי 1,(דבלב ינושאר יפרגוילביב םושיר תרותב התעשב הנתינ יכ
ל ש ויוטיב יפל) "תורפס לש רנוילימ" ,עודיכ ,היה םכילע־םולש :הימתהל ידכ
ה יולת־יתלב ומכו םירוצעמ־אלל תעפוש ,הבורמ ,הלק התיה ותביתכ 2.(ןמשירפ דוד
 ־(1916—1883) תיתורפסה ותלועפ תונש שלשו־םישולש ךשמב .םוקמהו ןמזה יאנתב
־ יברמו םימי־יכיראמ םירפוס השולש לש םקפס ידכ תורפס־ירבד ודי תחתמ איצוה
ת אצוהב ותומ רחא העיפוהש ,םיכרכה 28 תב ״ויבתכ לכ״ תרודהמ) הריצי

ל ש וז העיפש לבא ;(ותריצי תיצחמכ רתויה לכל הפיקמ ,"דנאפסקלאפ״ה
ת מכוסמ ותריצי .ולש תיתורפסה הרייראקה לכ ךרואל ול תינייפא הניא הריצי
ר ושעה ךשמב ורצונ הלא םיכרעמ 12 קר הנהו ,םיכרע 121 ־ב בוכורוב תמישרב
י מוכיסב םינמוסמה הלאמ םיבר םיכרעש דועב :תאז ףאו ;1899־ל 1890 ןיבש
ם יכרעה לכ ירה ,םידומע תואמ ינב םיכרכ םינייצמ 1899 רחאלשו 1890 דעש םינשה
4.ליגר ףקיה לעב דחא ךרכל רתויה לכל םיפרטצמ 1899־ל 1890 ןיב ורצונש

ש ולש וא ׳םיכלהמ׳ השולש םכילע־םולש לש תיתורפסה ותוליעפב ןמסל ןתינ ,ןכא
ע בש וא ששכ תכשמנ—הנושארה .הלשמ קפסהו בצק תלעב תחא לכ—תוצנדאק
ו השלכ תססוהמ העיספב רבחמה דעוצ ןיידע התליחתב .(1883—1889/90) םינש
ץ יאמ אוה (רחואמה לכל ,1885־מ) ףוכתה הכשמהב ךא ,רקיעב ןטסינוטיילפ תרותב
ם דאכ םכילע־םולש הארנ ולא םינשב .םירוצעמ ,המודמכ ,הל ןיאש הצאה ודעצ
ס סבתמש ,ךכב ול יד אל .היפגא לכ לע תורפסה תא הרעסב שובכל שקבמה
ר נא׳זה היה םימי םתואבו) שידייב רתויב יראלופופה ןטסינוטיילפה תרותב ודמעמ
א וה ;(וב םדי וסינ םירפוסה יבוטו ,שידיי תורפסב רתויב לבוקמ יטסינוטיילפה
ת רוקב ירבד םסרפל הברמ ;םינאמור (!)הששמ תוחפ אל ולא םינשב בתוכ
ך שמב .הזורפבו םיזורחב םיריש ףאו ,עסמ תומישרו תוליבונ ,הקיטסיצילבופו
ה אוג ,׳הצנדאק׳ה לש המויס תארקל ,1890 ביבאל 1888 ףרוח ןיבש םייתנשה
ה ז רחא הזב .וב טולשל רפסמה לדח ,המודש ,ימינפ ףחס חוכ ןימב ותריצי

י לפוי׳ו ׳וינפמטפ׳ ,׳ותיכ־ינכו קנאלכ רדנס׳) ולשמ םינאמור השולש םימסרפתמ
ם יינרמויו םיבחרנ םייטסינאמור םירוזחמ לש םהיתוחיתפ אלא םניא ולאו ,(׳רימז
ל ע םינאמור תרשרש לש ןושאר קלח אוה ,לשמל ,"קנאלב רדנס" .רתויב
תרדסל תידוהי הליבקמ ןיעמ הב דימעהל שקיב רבחמהש ,תידוהיה תונגרובה



215םכילע־םולש לע

ת רדיסב םינושאר םיקלח םה ,רימזה ילסוי׳ו ׳וינפמטפ׳ 5.אלוז לש ראקאמ־ןוגור
־ מטס׳כ תויממע תויומדמ הגרדהב םמורתהל תדתעתמה ,ידוהיה ןמאה לע םינאמור
6.ילאידיאה ררושמה לש ותומדל ׳וינפ

ת ונומת) שידייב םינוטיילפ לש תולודג תורדס המכ תומסרפתמ םינמורה םע
, (׳אקוועפעזאמכ םידוהיה ייחמ םיללצו תונומת׳) תירבעבו (׳ירימוטי׳זה םוחרה ןמ
ל ש םתריצי םטימכ תידוהיה תולדה לע׳ ,תרוקב ירמאמ לש תבחרנ הרדס
ל הק לע ותעפשהו שטיבקייש .מ .נ רפסמה דגנ ףירח טלפמאפ ,׳ונלש םעה ירפוס

, (׳טגה׳) הזחמ ,(׳םיחרפ רורצ׳) תיטויפ הזורפ ץבוק ,(׳ר׳׳מש טפשמ׳) שידיי־יארוק
, םיריש ,(׳לארשי־ץרא םושי לע׳ ,׳טייחה גילז׳) ןויצ־תביח חורב הלומעת־ירופיס
ת א םינש ןתואב םכילע םולש איצומ הלא לכ דבלמ .׳וכו ׳וכו םיסומלופ ,םירמאמ
ל מע םהב עיקשמ אוהש ,׳קעטאילביבסקלאפ עשידיי׳ה לש םילודגה םיכרכה ינש

— תורעהו תויזנצר ,םירמאמ ,תומישר תורשעב םהב ףתתשמ ףא אוהו ץק־ןיא הכירע
.תוחפל ,םינוש םייוניכ השימחב

 ,רומאכ ,הנמיס .1899 ףוסב קר ,תמייתסמה ,הינשה הצנדאקה הליחתמ 1890 ויתסב
ה מדנ םימעפו ,ףפור םכילע־םולש לש הריציה קפוד .קפסהה תניחבמ ההימתמ תולד
, היגראתיל לש בצמ ךותמ גורחל רפוסה ץמאתמ םעפ־ידמ .קספיהל דמוע אוה וליאכ
־ םולש ןיא טעמכ וז ׳הצנדאק׳בש םינש המכב .וכותל עקושו בש אוה דימ ךא
ם ירבד השולש וא םינשב וימוסריפ םימכתסמ תורחא םינשב ;רבד םסרפמ םכילע
ת ולודגה תויטסינמורה תורדסה יכשמה ;ןלוכ תוזנגנ תויזוידנארגה תוינכתה .םירצק
ל כ ךשמב .ךשמה לש לדב אלא ןיא ׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה יכרכל .רוא םיאור םניא
ל שמ םידרפנ םייטסירטלב םימוסריפ העברא וא השולש קר רואל םיאצוי וללה םינשה
׳ םחישמ׳ םשב) דחא בשחנ־יתלבו רצק ןמורו ׳ז״חנקי׳ הזחמה םרקיעש ,םכילע־םולש

.(חישמה תומי ,׳ןטייצ

ת וששואתה םכילע־םולש לש ותריצי תששואתמ ,1900־ב רקיעבו ,1899 ףוסב
ר פוסה תומל דע קספה־אלל טעמכ תכשמתמו תכלוה איה ךליאו ןאכמו ,הריהמ

ן אכ אוצמל ןיא .עובקהו עפושה ןוירפה ןמיסב תדמוע וז תישילש הצנדאק .1916־ב
ם ג ;הנושארה הריציה תפוקתב םימוסריפה תא הנייפיאש תפרוטמ הצאה התוא
ה ררבתנש ,םכילע־םולש ."לכה עולבל" םדקומה ןויסנה לע הרזח םושמ ןאכ ןיא
, עפשב ובוט תא הלא םינשב ןתונ ,דחוימה וליבש וינפל ןמתסגו וכרד וינפל
ה כפהמה תונש ידי־לע אל קספנ וניא ותריצי ףטש .ןויוושב ומכו תופיצרב

 .הקירמאבו הפוריא יבחרב םילוטליטו םידודנ ידי־לע אל ףאו (1905/6) תוערפהו
ו תואירב לש תטלחומה תוטטומתהה ידי־ לע וליפא הכורא הפוקתל ערפומ וניא אוה

 .ןורחאה עגרל דע ללוד וניא טעמכש המודו ,(׳שטיבונאראב תנחת׳ תשרפ) 1908־ב
—1909) ׳םיעות םיבגוע׳ ןוגכ קנע ינאמור בוש םירצונ וז הפוקתב ת חידב׳ו (1911
—1912) ׳םדה ינוטיילפ ,םיגולונומה ,םידליה ירופיס תורשע םימסרפתמ םדיצב .(1913
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ת ורדסה תריצי תכשמנ ;תויתרבחה תומארדהו תוידמוקה בטימ ,םידעומהו םיגחה
— המלשה לע האב אלש הרדיסה םהילא תפסוותמ ףאו ׳םלוחה חיכוט׳ו ׳לדנמ־םחנמ׳
. היתומדוקכ םויס ידיל האב הניא וז הצנדאק ,ןכא ?ןזחה יפייפ ןכ ליטומ ירופיפ׳

ת ודמוע ויה ויתוריצימ המכש העשב רפוסה לש ותומ ידי ־לע העצמאב תקספומ איה
ם וגרתב ;דיריה ןמ הרזחב) ׳דיראי ם׳נופ׳ לודגה יפארגויבוטבאה ןמורה .ןרוביח םצעב
ד ע בחרתהל רומא היה ,ישילשה וקלח עצמאב הקספנ ותביתכש ,(׳םדא ייח׳ :ירבעה
7.םיקלח הרשע ידכ

ו תליחתש ,ילקיזומ ףצר ןיעמל ,אופיא ,תוצנדאקה תופרטצמ םינושה ןהיבצקב
ו א_ה׳צאוויו־ורגלא ךשוממה ומויסו חנוג־יטא וכשמה ,תרעסנ ודנשרק תחיתפ
ה כשמה ,תרחרחסמ היילע התישארש ,תיתמארד תוחתפתה לש ףצר ןיעמל ףא
ל ש תולק ,שדוחמ לקשמ־יוויש הפוסו ,תבאכנו תיטא תוששואתה ,םיקמעמל הליפנ

ד ע תולובחת־ברו ןמואמו לשוחמ תלופמה ןמ הלעו םיקמעמו םיהבג רבכ עדיש ימ
.וימורממ וליפהל יושע תוומה קרש ,ירירווא גמ־בר ןימכ תואריהל ידכ

ילכלכ עקר .ב
ן ימ״כ בשחנ רשא ,רפוס לש ותריצי ךלהמב הלא םייטסארד םייונישל הביסה יהמ
ת ועש ד״כ ,תרבועמ הנשבו הטושפ הנשב ,ל״וחבו תבשב ,הלילו םוי עבונ ןייעמ
8?"...תעל תעמב

ת טלחומ תוטטומתה הלח 1890 ויתסבו ץיקב .1ז הלאש לע הבושתה הלק ,הרואכל
־ םולש היה 1890 דעו 1885־מש תחדקה תונש ךשמב ןה) רחוסה־רפוסה לש ויקסעב
ה דימ־הנקב תוילכלכ תוקסיעב ףא אלא הכירעבו הביתכב קר אל קוסע םכילע
, ביול ךלמילא ,ונתוח וירחא ריאשהש רכינה שוכרה ;תוינמו הסרוב יקסע—(לודג
ו דבא" ,ומצע םכילע־םולש לש ויתוקסיע ידי־לע םינשה ךשמב ול ףסותינש ןוההו

 9."ול םימודהו לדנמ־םחנמ ןיעמ ,םידק־יפדורו חור־יעור לש םייטעב" "ער ןינעב
, הרבעוה איה .לכ־רסוחב עתפל הראשנ ,תודימא ייחב תלגרומה ,הלודגה החפשמה
ל גר־טשופ זרכוהש ,ומצע רפוסה וליאו ,הסידואל בויקמ ,םויק־יעצמא ילב טעמכ
, היבאראסבב טעמכ הנש ךשמ טטושלו לובגה תא בונגל ץלאנ ,רסאמל היה יופצ ףאו

, הנוה תיראשב ויתובוח תא הערפ ותנתוחש רחא ,1891 ביבאב קר .זיראפבו הניווב
. םירמו םישק הסנרפ יטוביח תשרפ ול הלחה זאמו ;ותחפשמ לא רוזחל ול ןתינ
ה תלע אלו (הסידואב םעפה) הסרובה םלועב דמעמ ול שובכלו בושל הסינ אוה

׳ תיסאלק׳ה ותליפנ אופא התיה 1890/91 ־ב םכילע־םולש לפנש הלודגה הליפנה .ודיב
ן וה־לעב תויהמ לדחש ימ תליפנ ;עורפה םזילטיפאקה ןדיעב ״ילכלכה םדאה״ לש

ו דיב ןיאש ימ השענו ,רתויב םילודגה ןוכיסהו חוירה ירועישב 1פםכ תא רכומה
.קושה לש שוקיבהו עציהה יאנת יפל—ותדובע תא אלא רוכמל
לש הזל תמדקומה ותריצי תפוקתב םכילע־םולש ןיבש לדבהה תא ראתל ןתינ ,ןכא
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ת ורפסל ותשיג םג רשא) רפוס־טסילאטיפאק ןיבש לדבהב תרחואמה הריציה תפוקת
, לעופ ןיבל (םעטה־ןתונו ךירדמה ןורטפה תשיג ,תיטסילטיפאק־תיטאניצימ איה
א וה וליאו ויפכ־עיגימ םירשעתמ (םיידייה םיל״ומהו םינותיעה ילעב) וידיבעמש
ת וגרדמ יתש ןיבש הכוראה םייניבה־תפוקת תא .דבלב תילמינימ םויק־תמרל הכוז

־ בלשכ ראתל רשפא תיטסילטיפאקה הרבחה לש ילכלכה םלוסב ולא תורורבו תורכומ
ם ילשה אל ודיצמ םכילע־םולש .םינוויכה ינשמ המאתה־יאו תוריהב־יא לש םייניב
ע קשו ,הסרוב יקסעב ולזמ תא בושו בוש הסינ ,וילע האבש תילכלכה האושה םע
ל גתסהל תנמ לע הקוצמ לש תוטעומ אל םינשל קוקז היה אוה .תוינעב רתויו רתוי
, ול דעונ יתוברתה ףועמה לעב טסילטיפאקה ,ןורטפה־רפוסה לרוג אלש ,ןויערל
ל ש שידיי תורפס יאנתב—רמולכ ;וטע לע יחה רפוסה לש רמה ולרוג הקווד אלא
ת ונותיעב םימוסריפ לע הפה־לא־דיה־ןמ ומצע םייקמה רפוס לש ולרוג—םימי םתוא
ם ימי םתוא לש שידיי תונותע םג העיגה אל ,ינשה דצה ןמ .תיעובשהו תימויה
ר תויב יראלופופה רפוסה לש ותריצי תא וליפא ךורצל היושע התיה הבש הגרדמל
ם ילמוגה־ירשק ,םנמא .1900 תנש יביבסב אלא ילמינימ םויק חיטבמה רועישב
ם ייניפא םכילע־םולש לש ותיילע ןיבל תידייה תונותעה לש התחירפ ןיב םיקודהה
׳ טאלבסקלאפ׳ה תעפוה םע ידיי רפוס אוה השענ הרקמב אל) ותריצי ךלהמ לכל
ל ש ןויסנה ןולשכ רחא הייחת תישארל תידייה תונותעה העיגה הבש ,1883־ב
, תישילשה ׳הצנדאק׳ה לבא ;(70־ה תונש תישארבו 60־ה תונשב "רשבמ־לוק"
ל ש םילמוג־יסחיל שידיי תונותע הלשב רשאכ קר ,השעמל ,הלחה ותריציב הרידסה
י ראלופופה ןועובשה דוסיי םע רמולכ ,םיילמינימ םויק־יאנת תקפסאו תפטוש הכירצ
, ןועובשה לש םיעובקה ויפתתשממ תויהל ןמזוה םכילע־םולש .1899 ףוסב "דוי־רעד"
ת רגסמ .טעמכ יעובש םוסריפ לש הלועפ תרגסמל ומצע סינכה וז הנמזהל ותונעיהבו
־ יטבלמ ירמגל ותררחיש אל םלועמש ףאו ,ול המרגש םירוסייהו םיישקה לכ םע ,וז
ה יהי האלהו ןאכמ .ןוירפ־ריתע רצוי ןמאכ ומצע תא םייקל ול הרשפיא ,הסנרפ

, "דניירפ רעד" ןוגכ ,הצופת־יבר םינותיע המכב וא דחא ןותעב עבק ךרד רושק
ם ירחאו הלא םינותעב .רכו "טייחראוו" ,"גאט רעד" ,"טנייה" /ףכעל רעזנוא"
ך רצוי דוע םכילע־םולש רקחמש ,תכבוסמו הפנע היצזילאירסב וירופיס לכ ומסרופ
, לשמל ,הקדבנש ךרדכ ,ותריצי לע היתועפשה תא קודבלו תעדה תא הילע תתל
 10.סנקיד סלרא׳צ לש ויבתכ לע היצזילאירסהו תונותעה לא רשקה תעפשה
ל וטליטב ,הז רבסה יפל ,המייתסנ םכילע־םולש תריציב הנושארה ׳הצנדאק׳ה םא
ן ותנו הלודג החפשמב לפוטמ "ןצבק" לש דמעמל יתורפס ריבגכ ודמעממ לטלוטש
ק ונחה רחוסה דמעממ ותגירחב המייתסנ הינשה ׳הצנדאק׳ה ירה ,םחלה תגאדל ולוכ
י ושעה ,לוכיבכ ,"היקנהו הלקה הכאלמה" לעב ,יעוצקמה רפוסה לש ודמעמל
ת ונותעל הפוצרה ותקיזב דומעיו תקסופ־יתלב הביתכב דימתי םא קר םייקתהל
ם ולש לש ותלועפב קפסההו םיבצקה תורומתל רבסהה ,לוכיבכ ,ןאכמו .תימויה
ע פשו ,הקוצמו הכובמ ימיב לודליד ;החוורו ןוחטב תפוקתב רבוג עפש :םכילע
.השדחה תילכלכה הלועפה תרגסמב תוססבתהה םע רידסו ןגרואמ ,שדוחמ
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יתורפסה עקרה .ג
ק ר אל 1890 לש הלודגה תילכלכה הליפנה .תמאה ןמ קלח יאדו ראתמ הזכ רבסה
ד ע הקזיח תוחפל וא ,העבק ףא אלא םכילע־םולש לש וייח ךלהמ לכ תא הבציע
ן ימכ וא הרזח ןימכ התיהש םושמ ילוא—תיתורפסה ותעדותב ירקיע דוסי ,דאמ
ה ליפנה ,תודליה ימיב רבכ עבטנ המשרש תיתייווח תמא לש רידא יתמארד רושיא
ן ב לש ודמעמל הקנ1ר1ו הרייעב ריבגה ןב דמעממ ץיבוניבר םולש רענה לפנש
ת כישמ לע םילודגה הרקה־ימיב ףא דקפומה ,בלסיריפ דלפה־ריעב בולע יקדנופ
" דיריה ןמ הרזחב" לש א קלחב דכ קרפ האר) ויבא לש לדלודמה ותיב לא תוחוקלה
ם ולח לש ביטומב רקיעב ,ותריצי יבחר לכב םיעמשנ הידה .(ב קלחב ומ קרפו

 11.רועיש ןיאל יחוורו לק קסע וא ,לרוג־רטש ,רצוא תועצמאב תיסינה תורשעתהה
י אדו התלגתנ ילכלכה ןוחטיבה דוביא תייווח לש יטמוארטה המשר לע תורבגתהה
ה רושק וז תורבגתהבש קפס ןיא םג .ולש תימוקה םלועה־תייארב ישאר ןווכמ םרוגכ
ן מ 90־ה תונש ךשמ םכילע־םולש תריצי לש תיטאה תוששואתהה תשרפ ףא
.1890/91 לש ןואפיקה
ט ועימ .הידדצ לכל וז השרפ ריבסהל ,םוקמ־לכמ ,רשפא־יא תוילכלכ תוביסב
. יתורפס עקרבש תוביס םג הל ויה 90־ה תונש ךשמב םכילע־םולש לש ותביתכ
ל ע ןואפיק־תניצ הליטה ומכ איה םג םינש ןתוא לש תיתורפסה "הריווא״ה
ש ידיי תורפס הדמע םהבש םימיב הריציב לחה םכילע־םולש .תרצויה ותוליעפ
ר תויב הברה הדימב םרת ומצע אוה .הריהמ תוחתפתהו תורענתה לש ןמיסב הריעצה
ו תלועפב הזמ רתוי דועו רפסמכ ותלועפב—ולא תוחתפתהו תורענתה לש ןתשחהל
, ןבומכ ,םירחא םירקבמ לש םעויסב) ודיב הלע רתויב הרצק הפוקתב .ל״ומו רקבמב
ם ימוחת זא דע העדי אלש ,תורפסב יכרארייה רדס ןיעמ עובקל (בונבוד .ש ןוגכ

ם נמא) איבהש ירקיעה ץמאמה תא השע ,דחא דצמ .תובישח רדסבו הכרעהב
ו תלוכסאו ר״מש לש ילטנמיטנסה הגירטניאה־ןמור לש ונוטלש תריבשל (הגרדהב
ם ירצויה תא תונוש תויביטסגוס םיכרדב עבק ,ינש דצמ 12;שידיי יארוק להקב
ו א "םינקיסאלק" ןימכ ,ץיבומרבאו יקצניל ,קיד ,הצחמל־םיחוכשהו םיקיתווה
, ילדגמ שישיה "אבס" לש םותימה תא רציש אוה־אוה) שידיי תורפסל "תובא"
ל ש תימדת רצי וז הרוצבו 13,(םישימח ןבכ אלא היה אל ץיבומרבאש העשב
 יכרכב) עבק אוה .ירוטסיה םויק תעדות הל התיה אל טעמכש תורפסב ׳תרוסמ׳

ה שע ףא ,"יפוריא" ינונגס םעט לש םישדח םיטראדנאטס (׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה
ם ירפסמה ברקב יגולוכיספה םזילאירה לש תיתונמאה היגולואידיאה תצפהל הברה
—1886) תודחא םינש ךשמב ,רומאכ ,הז לכ 14.םיידייה 1890).
ה צוחמו תורפסב םירחא םיבר םיצולח לע ומכ ,םכילע־םולש לע וילע רזגנש אלא
; העיתפמ תוריהמב וילעמ רבועו זעה ׳תומדקתה׳ה ךלהמ ףטוש דציכ תוארל ,הל
ד מע 80־ה תונשב .ינרמשה ףרועה רבעל ותוא ףרוג ,המ־דע־עדיי םרטבו ,ףטוש
, היסורל ובוש םע ,90*ה תונשב לבא ;הריעצה שידיי תרופיס לש הלועה לגה שארב
.וינפל קחרה הנחמה רבע םייתניבו ומוי־תכאלמ תא השעש לייח ןימכ עתפל אצמנ
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ה קידוירפב "הנורחאה הלמה" ,ינכפהמה ׳קשטאילכיכפקלאפ׳ה תא איצוה ןכל־םדוק
, רוטקפס לש ׳דניירפ־זיוה׳ה ןוגכ תע־יבתכב רקיעב םסרפמ אצמנ התע .תידייה
. תורפסה לש "תיתיב־לעב״ה ,הקיתווה הצובקה לש האטבמ־ילכ יולגב ושענ רבכש
י לעב ,(יקסניפ .ד םשארב) וידימלתו ץרפ .ל .י לש םהידיל רוריבב הרבע המזיה
־ םולש) ׳קעטאילביכ עשידיי יד׳ו ,ףכעל ןוא רוטארעטיל׳ ,׳דשלטעלב בוט־םוי׳ה
־ תקיחדו הליזג השעמ ׳קעטאילביבסקלאפ עשידיי׳ה םש לש וז הליטנב האר םכילע
; חוורה לקולקה םעטב תחלצומה המרחה־תמחלמ תא להינ ןכל־םדוק .(תנווכמ לגר
0 9־ה תונשבש אוה הרקמ אל .׳םיינרדומ׳ה םע הביסנפד־תוברק להנמ אצמנ התע
. ל .יכ םיימאניד םירצוי םע הקווד םירמ םייתורפס םיקבאמב םכילע־םולש ךבתסה
ל ש ןושארה ךרכב ומצע אוה םסריפ "שינאמ" ןושארה ידייה וריש תאש) ץרפ
־ דעו שדחה םעטה תא ואטיבש 15,ריעצה יקסב׳צידרב .י .מכו (׳קעטאילכיכפקלאפ׳ה
ת ישאר לש תידייהו תירבעה תויורפסב תוינרדומה ׳תולוכסא׳ה תובאל ויהי הרהמ
, "ןרמש"—הז בלשב—היהש יאדו םייתורפסה וימעטבו ויגשומב .םירשעה האמה
ת וששואתהה .ותעש הרבע רבכ יאדו ,רקבמכו יתורפס גולואידיאכ ;״רגפמ״ וליפאו

ת יתורפס הריוואל תולגתסהב םג ,אופא ,הכורכ התיה 90־ה תונש לש תכשוממה
ת יטסארדה הרומתה םע םילשהל םכילע־םולשל היה השקש ומכ .החונ אלו השדח
ה חתפתה תורפסהש הדבועה םע תוריהמב םילשהל ול היה השק ךכ ,ילכלכה ודמעמב
— רצק ןמזל ול הנתינש ,תיתורפסה הינומגההשו ,ותנבהו ומעט םוחתל ץוחמ לא
ק באיהל הסיג ותלכי תדימכ .בישה־ילבל וידימ הטמשנ—ביול ,ונתוח לש ונוה ומכ
־ השעמ לש אלמ בצקל רוזחל ידכ .ןבומכ ,החלצה אלל ;תושדחה תויטנה םע
ה תוחתפתה ךלהמ תא ןווכל ונוצר לע רתוול היה בייח ,ולש קהבומה ומוחתב הריצי

ט עמ־טעמ םכילע־םולש לגתסה 90־ה תונש ךשמב ,םנמאו .תורפסה לש יללכה
ן מזה ךשמב) רומוה לש הדימב םייתורפסה ויקבאמ לא םחיתהל לחה ףא ,הז רותיוול
, ול העייס וז תולגתסה 16.(זרפומ םירוענ־השעמ ר״מש לש ותולפנתהב ףא האר
־ רסחו חלוקה יתורפיסה יוטיבל םנווכלו םיזונגה ויתוחוכ תא ררחשל ,קפס ילב
.ותומל דעו השדחה האמה תישארמ ךשמתנש ,םירוצעמה

תמצע תריציב חנפמ .ד
ת יטאה תיתורפסה תוששואתהל עקרה תא וא תרגסמה תא םינמסמ הלא םירבסה
, התוהמ לע טעמ אל םה םידמלמ ףא ,90־ה תונש ךשמ םכילע־םועש תריצי הרבעש
ה ריוואה םגו תוילכלכ םויק־תורגסמ םג יכ ףא .הרקיעב םיעגונ םה ןיא לבא
 רבד לש ופוסב ,וז הריצי לש התוחתפתה ךלהמ לע הבר העפשה ועיפשה תיתורפסה
ם יימינפה תוחוכה לש םנוזיא רועריע וא םנוזיא ךותמ ,הכותמ הינוויכו הבצק ועבקנ

.הב ולעפש
ר יבסהל ןתינ םינד וגא הב הפוקתב םכילע־םולש תריצי לש תיתומכה תולדה תא
םג ןכלו ,םירדגו תורגסמ רסח ,יארפ עפש הז היה .הל םדקש עפשה םצע ךותמ
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ש ובכל קר אל רבחמה הסינ 80־ה־תונש ףוסב תיתורפסה ותוליעפב .שיתמו לדלדמ
 תרוקב ,יטסיצילבופה ןוטיילפה ,רצקה רופיסה ,ןמורה) רתויו םירנא׳ז העברא ומצעל
ה דיקשו תוחוכ עבות םהמ דחא לכש ,(המארדה םג תמיוסמ הדימב ;תורפיסה
ם יימינפ תוחוכ ןיבש קבאמ ךותמ וא ,ימינפ ינחור רוזיפ ךותמ לעפ םג אוה ;םיבורמ
־ רקבה ויתומחלמ תא להינ המשבו ומצעל ץמיאש תיתורפסה היגולואידיאה .םירתוס
 תיתונמאה םלועה־תייארלו ונורשכל םייתוהמ םיפחד וליאו ,דחא ןוויכל התנפ תוית
־ םולש הסינ תיגולואידיאה ותייטנ יפ־לע .םירחא םינוויכל ףרה ילב ותוא ונפה ולש
ו לש ותביתכמ רכינ קלח לעו תידייה תרופיסה לע טילשהל םינש ןתואב םכילע
ם ייחה "ףויז" דגנ טהלב ףיטהו יגולוכיספו יתרבח םזילאיר לש ידמל המימת החסונ

ם ייתורפסה וישוח ולגתנ העש התואבו ,ילטנמיטנסה ירואיתה זרפהה ידי־לע
ל ש ירואית םלוע תריציבו יטסילאיר־יתלב תואיצמ־ןתמב הקווד רתויב םיינויחה
ם דוקה־רודה ינב שידיי־ירפוסל ותליהת לכ תא ןווכמ אוה דועב .םייטסאטנפ םיזרפה
ת דימ לע ,("ונלש םעה ירפוס לש םתריצי בטימב תידוהיה תולדה לע" ורמאמב)

ת ידוהיה םעה־תלד לש "םייחה תמא״לו תיתרבחה תואיצמה יפוגל םהלש תונמאנה
ם ירפוס םתואל הקווד ולש םייתורפסה םיטקניטסניאה והוכשמ ,הפוריא־חרזמב
י קצניל .י .י ןוגכ ,תויקסטורג תויזאטנפל םיסב "הלד״ה תידוהיה תואיצמה תא ושעש
ש מתשה םגו ונממ לעפתה םכילע־םולשש) "תוריחבה" ןוכרעמהו "ינלופה רענה" לעב
ן ימינב תועסמ״ב ויוליג יפ־לע ץיבומרבא ןוגכו 17.(אוה־ויכרצל טעמ אל וב
ל ש רדסומ־יתלב םויק־ודב דוחייב וז היבוברע התלגתנ ותריצי ךותב נ8.״ישילשה
.ןוטיילפה לשו יטסינמורה רנא׳זה
ל בא ,ולש יתורפסה הוארה־ןולח זכרמב ריעצה םכילע־םולש דימעה ןמורה תא
ם יארוקה בל לא שבכ ,תואצמההו םילולעתה־תבר ,תישפחה תיטסינוטיילפה החישב
ץ ל וא קיזמ ןיעמל "םכילע־םולש" תומד תא הכפהש ,הנושארה הלודגה החלצהה)

ף עירב עטפאבעגרעביא יד׳ ,"םיפרוטמ״ה םינוטיילפה תרדיס םע האב ,רוביצב רכומ
. יטויפה וחוכ בטימ תא וז תמדקומ הפוקתב הליג הב הקווד ילואו ,(׳טסאפ רעד ףיוא
ם ושמו ,יטסינמורה "רוזנצ״ה לע העש לכב וב רבג יטסינוטיילפה רציה ,םוקמ־לכמ
ם יקרפ םיצבושמו םייטסינוטיילפ םיטקפא םינש ןתוא לש םינמורה םיאלמ ךכ
ת וחישל "םירקיה םיארוקה" לא םכילע־םולש הנוסרפה הנופ םהבש ,םימלש
ם תצקו ירופיסה ןינעה ןיממ םתצק ,םינוש םיאשונ לע תוכשוממ תויטסינוטיילפ
ת כבוסמ תודברתה ןימכ תמדקומה םכילע־םולש תריציב הרצונ וז הרוצב .ןכ םניאש
, רתוי תוינויח ךא תוקחדומ תובכש יבג־לע תוחנומה ,"תודבוכמ" לע־תובכש לש
ת ובכשה תודחא תא תורבושו הלעמ־יפלכ םעפ־ידמ תוצרופ ,תונורחאה ,וללהו

.ןהילעמש
ה קזח הייטנ ןיב ףירח קבאמ להנתמ םינש ןתואמ םכילע־םולש תריציב ,ללכב
־ יחרא תויממעל תוחפ־אל הקזח הייטנ ןיבל תינגרוב־תיתורפס ׳תויליבאטקפסר׳ל
י דכ לכה םכילע־םולש השע ,דחא דצמ .ןסר־תחולש תיקסראקיפ תובבושלו תיחרפ
השיבלהלו "םינפ" הל תוושל ;הז ללכב ותריצי תא ףאו שידיי תורפס תא דסמל
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ת א איצוה ראשה ךותב ,ךכ םשל ."םדא־ינב ןיב" האיצוהל היהי רשפאש ידכ ,םייקנ
ם חלנ ,שידיי תורפס לש "םינקיסאלק״ה תרוסמ תא רצי ,׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה יכרכ
י רפוס ןיב תוקסופ־יתלב תואוושה—תיתרקבה ותביתכב—ךרע ,ותלוכסאבו ר״משב
9 1,(׳וכו ןירד׳צש ,לוגוג—יקצניל ;ביינגרוט—ץיבומרבא) הפוריא ירפוס ילודגל שידיי

ו תויממע לע םיברב לצנתה ,קאזלבו אלוז תנוכתמב תויושע םינמור תורדס לע םלח
, םייניבה־בצמ םושמ אלא ןמור לש רוביג שמשל יושע וניאש ,וינפמטס לש הריתיה
ה יארוק ינומה לש םתנבה תמר תא םמורל הדיב הלעיש דע שידיי־תורפס הנותנ ובש
ה קיז לע ומצע "םכילע־םולש" יוניכה דיעמ ,ינש דצמ .רכו 20,רתוי ההובג הגרדמל
ר בחמה שקיבש ,ץהוגמה יפוריאה קאר׳פה ןיבל הניב םולכ ןיאש תינציל תרוסמל
 ׳םירפס רכומ ילדנמ׳ לש תרוסמה איה אלה—שידיי תורפס לש הפוג לע תולעהל
ם ושלש׳ ,(יקצניל) ׳ילאוקחצה ןיצק ילע׳ ,׳רשבמ־לוק׳ לש םיטסינוטיילפה לש ןכו
ת ורדיסב רתויב ישפח חרואב הלגתמ וז הקיז .׳וכו (ןייטשנרב .ש) ׳עטנעי רכ
ת וצופת ינפ־לע םיחרופ־םירודכב םירוביג םיסט ןהבש ,תוכוראה םינוטיילפה
ר תס־יחילש םיחלוש ,םיתמ םע םיבתכתמ םיפרוטמ םיבשחנה םישנא ;םידוהיה
ם הייוניכ תא םיפילחמ ,םיילאיצניבורפ ראוד־יתבב ורצענש םיבתכמ הבינגב םיארוק.!
ה גיל לש ,תולגעבו תובכרב העיסנו טוטיש לש קסופ־יתלב בצמב םינותנו םורכב
־ םולש הנוסרפה) םייופצ־יתלב ךרד־ירבוע םע עתפ־תוחיש לשו םיחדינ םיקדנופב
, בויא רפסמ ןטשה לש וקוספב הפוקת התוא לש םיבר םינוטיילפ תחתופ םכילע
ל ש ןורטאיתב תולהנתמ ולא םינשב יכ המוד 21.("הב ךלהתהמו ץראב טושמ"

ן ורטאית םלואל טעמכ המודה ,דובכה־םלואב :תחא־תבב תוגצה יתש םכילע־םולש
ם ינמורה לש תושגרנה תומארדולמה תוגצומ ,ויתושרבנו וישולפ לע יפוריא
ו ליאו .עמדו שגר לש תוניצסב תוימוקה הייפרהה תוניצס תופלחנ ןהבש ,׳םיידוהי׳ה
ע יגמו רדוח ושערו ,ךאמצוה ללותשמ ,ילאירתכה ןורטאיתה תוורוא ,הכומסה הנרואב
.םיאתמה עגרב דימת אל—רחאה דסומה לא םג
ת ינזבזבהו תינתחדקה תוליעפל רבחמה תא ףחדש אוה רשפא הז ימינפ רדס־יא
י טויפה הכרעב תובורק םיתעל םגפש יאדו אוהו ,תמדקומה ותריצי תפוקתב ולש
ד עש ותביתכ לכ תא םכילע־םולש האר רתוי תרחואמ הפוקתב .וז הריצי לש
ת א סנכל (האלהו 1903־מ) שגינשכ .הילוש תדובע ,הנכה תדובע ןימכ 1890־ל
, וז הפוקתמ ויתוריצי לכ תא זונגל םעפ אל רמא םינוש תורגסמבו םירדסב ויבתכ
ם יבתכה ירדס לא רבד לש ופוסב ואבוהש תוריצי ןתוא ףא .ןבור תא זנג םנמאו
ם יקרפ :ןרקיעמ ,םעפ אל ,ןתוא הנשמה ,ךכ־לכ ידוסי בותכיש ךילהת ורבע
׳ םכילע־םולש׳ הנוסרפה ;וקתשוה תוינרבד תויומד ;וקחמנ ,תוכורא תוקספ ,םימלש
ה בר תופירחב שח רבחמהש רכינ .היפל םוסחמ םישל םיתעל השקבתנ המצע
ל ש וז תרחואמ השגרהמ והשמ .ובש לודגה זובזיבב ,ולש םדקומה עפשה תופיפרב
ר בשמה לש םערה .90־ה תונש תישארב ול שחמתנ יאדו תוחוכה זובזיבו ךרע־רסוח
ת ופרוטמה היישעהו הריציה ץוריממ לודחל ,רצעיהל ותוא ץליאש ילוא אוה ילכלכה
—1888 םינשה לש תוהתלו וישעמב ןנובתהל אלש לוכי אל ,רצענש ןויכ לבא ; 1890



ןורימ ןד222

ת א הדדוע יאדו איה םג ול השחמתנש תיתורפסה הריוואב הרומתה .םכרע לע
א ל יתורפסה ףונב םייונישה םגו ילכלכה רבשמה םג לבא .שפנה־ןובשחל הייטנה
ת בייח התיה םכילע־םולש תריצי .ןכ ידעלב םג אובל בייח היהש המ אלא ומדיק
ת חתפנ ונממש ,תמוצה לא אובל התיה תבייח ;רבשמל רחואמב וא םדקומב עיגהל
ת ונש רשע רחא יקצניל לש ותולסחתה ןיעמ) הריהמ וא תיטא תולסחתהל ךרד
ת ריצי לע רבעש הז ןיעמ) השדה הדיל לש רבשמל וא (תונושארה ותחירפ
, הז ךילהת ושיחה ילוא תורפסב הרומתהו הסרובב רבשמה .(םימעפ המכ ץיבומרבא
.ימינפ היה ומצעלשכ ךילהתה לבא

ה ליפנ הנושארו־שארב !דתיה 90־ה תונש תישארב םכילע־םולש לפנש הליפנה
ו לש םינוילימבש ,תורפסה לש הז "רנוילימ״ל ,ול ררבתה .תיתורפס היילשא יהבגמ
, תילכלכה תלוכיה רסוח םושמ קר אלו ,ךכ םושמ .יוסיכ םהל ןיאש תורטש הברה שי
ם ירבדה ,ןבומ .׳קעטאילכיבסקלאפ׳ה ימי לש תויזוידנארגה תוינכתה ושממתה אל
ק נאלב תחפשמ לע םינמורה רוזחמ לש ב קלח :לשמל .םיידיימ אלו םיטושפ ויה אל

י דיב הלע וליא ונידיל עיגמו ספדנ היה (1888־ב רבכ ותביתכ םויסב דמע רבחמה)
, תושעל רמאש יפכ /קמטאילכיכפקלאפ׳ה לש ישילש ךרכ איצוהל םכילע־םולש

ו כשמהשו ,ספדנ אל ןמורהש הדבועה לבא 22.1892־ב ,םיילכלכה םיישקה תורמל
ם דקומ בלשבש תדמלמ ,םסיפדהל רבחמה לוכי הבש הפוקתב ,בתכנ אל םג ילוא
.ימינפ־יתונמא רוצעמב ינוציחה־ילכלכה רוצעמה ףלחנ ידמל

ז וכירל ךרד שופיח הרקיעב ,אופא ,התיה 1890/91 לש הליפנה ןמ תוששואתהה
ל פשה־תונש ךשמב ,םנמאו .ובזכי אל רשא םיימינפה תונייעמה לא הריתח ,יתונמא

ם ינשב ותביתכ תומכ .הלא תונייעמ לא ךרדה םכילע־םולשל האצמנ 1900 דעש
־ תונש לש וז תטעומ הביתכב הקווד ועבקנ הרקמב אל לבא .הלד ,רומאכ ,ולא
ם יכירעמה לכ לע תולבוקמה תוריציה שלש ךותמ םיתש לש ןהיספטו ןדוסי תרוצבה

 הרדיסה המסרפתנ ,הריציל רבחמה לש ובוש םע שממ ,1892־ב :ותריצי תגסיפכ
׳ ןודנול׳ יבתכמ תרדיס) לדנייש־הנייש ותשאו לדנמ־םחנמ תורגיא לש הנושארה

ה עיפוה (תיצפוהיה הסרובה ןמ ,׳תוריינ׳) הינשה הרדיסה .(תיאסידואה הסרובה ןמ
ן כמ־רחאל ארקנש הז ,בלוחה היבוט לש ןושארה ורופיס עיפוה 1895־ב .1894־ב
ה דובעל רבחמה לש ותסינכ םע .(׳םיפנ־השעמ׳ :תירבעב) ״הלודגה הייכזה״ םשב

ק באמהו ץמאמה תונשב עיגה וילאש םוקמב ךישמהל לוכי 1899־ב "דוי רמד״ב
ל דנמ־םחנמ יבתכמ לש תישילשה הרדיסה ועיפוה הז רחא הזב .ךכל ומדקש
ם וי׳ :ירבעה םוגרתב) ׳םמדיוכ א׳ ,היבוט לש םישדח םירופיס ינשו (׳םינוילימ׳)
ת ונשב .(׳ץראה םעל האשינש הירוט תר׳) ׳רעדניק עגיטנייהר (׳רכמ יפ לומתא
ה יושע ןכמ־רחאלש הבוטה התיה אל הידעלבש ,תרגסמה ,אופא ,הרצונ הערה
ה תשענו םימצמוצמה ,םימדקומה היתולובגמ םכילע־םולש תריצי הגרח ןהב .ןתניהל
ת ומולגה רתויב תובחרנה תויתירפיסה תויורשפאה יוליג ךות תויועמשמ־תבר הריש
ה נותנ וז הריצי התיה ובש ,תוששואתהה ךילהת .הלש םייתונמאה דוסיה־ינותנב
שדח ילכלכ דמעמל תולגתסהב אל הנושארו־שארב ךורכ היה ,טעמכ םינש רשע
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ת וזכרתה לש ץמאמב אלא החונ־יתלב תיתורפס הריווא םע המלשהב אל ףאו
.שדוחמ יתונמא ימצע־יוליגב ,תיטויפ

הרומתה תרדגהב גויס .ה
ם ישופיחה ךותמו 90־ה תונש תישאר לש רבשמה ךותמ הקוודש ונל ירב םא
, תימעפדחה תיטויפה ותלודגב םכילע־םולש ונילא הלע ויתובקעב ואבש םיקבאמהו

ת וששואתהה לשו רבשמה לש תיתונמאה־תיתורפסה םתוהמ רבדב הלאשה ירה
ו ז תוששואתהב םא .ותריצי תנבהב הנושאר הגרדממ תובישח הל הנוק וירחאלש
ב קעמב והומכ הייוליג רחא בקעמה ירה ,םכילע־םולש לש רישה־בטימל דוסיה בצוה
ה ז עירכמ תוחתפתה־בלשב םא :רחא ןושל .רישה־בטימ לש וייוליגו וינממס רחא
ו נילע ירה ,הלש םיילאסרבינואה תועמשמה־יבחרמל םכילע־םולש תריצי האצי
ם ייושע התע הב תולגתהל ולחהש םייתונמאה הרומתה תותואמ המכ ןומיסבש חינהל
? הלא הרומת תותוא ,אופא ,םה© .תועמשמה־יבחרמ לש םתוהמ ןומיסל ברקיל ונא
ן ושארה םיבתכמה רוזחמב הפקת לכבו האולמב הרומתה התלגתנ הנושארלש ןויכמ

ש דחתנ המ הלאשב ןויעה תא זכרל ןידה ןמ ,(1892) לדנייש־הניישו לדנמ־םחנמ לש
א ל המואמ ,הרואכל .הז םיבתכמ רוזחמ לש ותעפוה םע םכילע־םולש תריציב
ל ש תיטסינוטיילפה הביתכה לש רישיה הכשמה אלא וניא םיבתכמה רוזחמ .שדחתנ

ר תויב ןווגמ שומיש םכילע־םולש השע ,התישארמ ,וז הביתכב .1888—1883 םינשה
ה לודגה תירוביצה ותחלצה ,רומאכ .תונושה היתויורשפא לע תינורגיאה הרוצב
ת יבכ םיבונגה םיבתכמה׳) םייראלוטסיפא םינוטיילפ תרדיס תוכזב ול התנקנ הנושארה

׳ טאלבסקלאפ׳ב םכילע־םולש םסריפ 1885־ב .וימי לכ הפרה אל וז הרוצמו ,(׳ראודה
- הצילמ 2 ןיא עמארד א׳ :הנשמ־תרתוכ) "טפעשעג־ראטנאק" םשב תינורגיא הרדיס
־ גיאה ףצרב שומישה אבומ הבש 23,(׳ןשעפעד 20 ןוא דעלווירכ־סלדנאה 18 ,ווירב
ת ירבעה הצילמה־תרגיא ןונגסמ לחה—תרגיאה תונונגס לכ .יזואוטריו אישל ינור
ת וחתפתהב ןאכ םיבלושמ—תינוקאלה ,הפוטחה תירחסמה "השיפד״ל דעו תינכראה
ה תרוצב ןאכ תרשבתמ ׳לדנמ־םחנמ׳ לש הקיטאמיתה .תמלשומ תימתיר תויקוח תלעב
, ל״צז בייל־השמ ׳ר תב עשפיל־רתסא תחא ןאכ העיפומ :לכה לעו ,רתויב הרורבה
ת ולגל יושע ארוק לכש ,קאבלגיפש יול חלצוי־אלה רוטידפסקאה לש "יתגוז״ה
ת ארקל הציקס ןיעמ המצע הבו לדנייש־הנייש יבתכמ לש הנושאר החסונ היבתכמב

ו מצע לדנמ־םחנמ לש ותומד .1892־ב רצויהל הדיתע התיהש ,רתוי האלמה תומדה
ם ירחואמה םיחפסנה דחאב ,1887 תנשב םכילע־םולש תריציב הנושארל העיפומ
ו נתוח ןחלוש לע ךומס בשויה ןתח ונדוע ןאכ לדנמ־םחנמ .׳םיבונגה םיכתכמ׳ל
־ יפלא ינב םינמור תביתכב קסוע אוה ,רחסמה םלועל אצייש דע ,םייתניבו ,ותנתוחו
׳ תפסות׳ה תרותב וספדייש הוקתב ׳טאלכסקלאפ׳ה תכרעמל םרגשמ אוהו םידומע
־ בתכמב .םכילע־םולש לש וינמור םוקמב וימותחל ןותעה ידי־לע תנתינה תיתנשה
•ראפ א׳) ויתוריצי תא הסיפדמ הניאש תכרעמה לא לדנמ־םחנמ לש םירורמת
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2(׳םכילע־םולש׳ ןופ ווירכ עטפאכעגרעביא ידי ןופ ווירכ טרעגלאוו ב יטומ חתופמ 1
־ ופארגה הביתכה ביטומ :םינש ןתוא לש תייצלהה תידייה תרופיסב רתויב לבוקמ
ת ודריטמ ,העש־יפל ,יונפה ,ריעצה ןתרקה ליכשמה לש תוספדיהה תקושתו תינמ
ל ש רתויב םיקהבומה רכיהה־יווקמ המכ רוריבב ןאכ םיעיפומ תאז םע 25.הסנרפ

ת וביסממ המכ תוניוצמ ףאו ,םירחואמה היבתכממ התוא םיריכמ ונאש יפכ ,תומדה
, ותנתוח ןיבל וניב תוחיתמה ןוגכ) הלא םיבתכמב דבכנ דיקפת אלמל תודיתעה וייח
ת עבראב לודגה ןמורה תא בתכ הילעו ׳ותשאמ שרגתנ אלש טעמכ׳ הללגבש
26.(׳םעדייא רעכעלרע רעד ןוא רעגיווש עזייכ יד׳ :םיקלחה

ך להמב רצי רבכש תויומד םכילע־םולש אופא חתיפ 1892 לש ׳ןודנול׳ יבתכמ רוזחמב
ת רגסמב בר שומיש השע הב ףאש הקינכטו תמדקומה תיטסינוטיילפה ותביתכ
ל ש בושחה דיקפתה רכזי) ולש תיטסינמורה הביתכה תרגסמב וליפאו ,וז הביתכ
ת יתוהמ הרומת וב תנמתסמ ןכ־יפ־לע־ףאו ,(׳וינפמטפ׳בו ׳םידלי קחשמ׳ב תורגיאה
ם ניאש םיירופיסה םיטנמלאב תולגתהל אופא הלוכי הניא וז הרומת .ותריצי ךרעמב
ת רגסמ ךותב םהל ןתינה שדחה סוטאטסבו םבכרהב הלגתמ איה ;םישדחתמ
ל ש וירבד ךותמ הפיקע הרוצב דומלל ילוא רשפא הז סוטאטסו בכרה לעו ,הריציה
.ויבתכמ לעו לדנמ־םחנמ לע ומצע םכילע־םולשי

"ןמור לש ורוביג וניא" .ו
1) םיצבוקמה ׳לדנמ־םחנמ׳ יבתכמ לש הינשה הרודהמל המדקהב 9 1 ־ םולש בתכ (0
:ךכ םכילע

־ אל ,והירה !בלה ןמ היודב תומד אוה ןיא ללכבו ,ןמור לש ורוביג וניא לדנמ םחנמ
ה שע ומע .בורקמו ישיא חרואב רבחמל רכומ םדא 1 הנשה תומי לכ לש ידוהי ,םכילע
" הנטקה הסרוב״ב ,1892־ב וילא עדוותה אוה .טעמכ ,הנש םירשע לש םייח־תרביכ רבחמה
ה סרובה לש םונהיגה ירודמ תעבש לכ תא דיב־די ומע רבע ךליאו ןאכמ ;הסידוא לש
ר פריפ ;הברה םירבשמב דמע ;השראוולו גרוברטפל "םיילגר־אשנ" ומע ;תיצפוהיה
ד מע ףוסבל .םוקמ םושב הכרב־ןמיס האר אל—יובאו ,הסנרפל הסנרפמ ומצע לטליטו
ו נידוהי םינעתמ ,םירמוא ,םש .הקירמאל רגיה—םלוכ םידוהיה םישועש המ ומע השעו
.הקירמאמ םיאבה ויבתכמ ךותמ הארנ תאז ...םייח םישועו

ה רשע־הנומש ךשמב ותגוז לדנייש־הניישל בתכש ,ויבתכמ לכ תא יתצביק הכו־הכ־ןיב
; רפס םיתישעו ,וילא ותשא יבתכמ תא ןכו ,םינוש תומוקמב םיפדהו םינוש םינמזב הנש
.[רעלעטשנפעירב] ןורגיא טעמכ—רמול רשפא
י דוהי רחוס :יל התיה הנווכ הז רודיסבו ,תודרפינ תוקלחמ ששב רודס .ןורגיא ,ןכא
ו שקובמ תא אצמיו שפחי ,הסידואמ ,לשמל ,ותגוזל בתכמ בותכל ונוצרב היהי םא
א צמי—תורוחס ולאב אצויכו תוינמ ,ז״הנקי לש הסרובב רספס .׳ןודנול׳ ,ןושארה רפסב
ו א םינכדש ,םירוסרס .׳םינוילימ׳ ,ישילשב וא ,׳תוריינ׳ ,ינשה רפסב ובתכמל המגוד
ת א ןאכ אצמי םדא לכ—תחא הלמב .רפסה ךשמהב םהלש תא ושפחי םיעסונ־םינכוס
— ונייהד ,םוקמ לכב םיקסע םתוא ,םשה׳ךורב ,םהירה םיידוהיה םיקסעה .ול שורדה
א לא ,תוריהזמ תווקתו בר הכ המיע ןוחטב ;ללכו ללכ הער אל ,המודמכ ,םתישאר
הברה חורטל ךרוצ היהי אל ךכיפל .ילש לדנמ־־םחנמ לצא ומכ ,שיב־קסע ,בורל ,םפוסש
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. וברק לעו ויערכ לע ,ותניתנכ רפסה ןמ וקיתעהל היהי רשפא .בתכמה לש ופוריצב
ן יאש חוטבו־ךומס תויהל אוה לוכי ,חלצ העש יפל ויקסע ךלהמש ,ףלאמ דחא אצמיי םאו
!  תאז רמול דדועמ הז ץא .טטומתהל ופוס ,חורו והות ודוסיש רבד לכ .םימי־ךרואל הז
27...םדאה־ינב לכ םיבהוא ןה תמאה תאי ,תמאה וז ירה הז דגנכ

ה לתהמה ךרדב רמולכ ,וכרד יפ־לע ותריצי לש הביט לע ןאכ דיעמ םכילע־םולש
 .דאמ דע תיניצרה םתנווכ תשחמתמ הכותמו םירבדה לש םתוחידבל רבעמ .תיניצרה
ו ז תונווכתה ,םנמא ;ותריש לש תידוחייה התוהמ םצעל תונווכתה םושמ םהב שי

.םירבדבש תויזכרמ תודוקנ המכל בל םישל יואר .םיפיקע־יכרדב המצע העיבמ
־ םולש לש ותמדקה תחתפנ הבש ,תילילשה הזרכהה ןויעלו הטלבהל היואר הנושאר
, תכשמנ הלוכ וז הזרכה ,םנמא ".ןמור לש ורוביג וניא לדנמ־םחנמ" :םכילע
א לא האב אלש ןאכמו ,"בלה ןמ היודב תומד אוה ןיא ללכבו" :הכשמה לא ,הרואכל
־ אלה ׳תמא׳ה לש היצקיפה :הססבל האב הלוכ המדקההש ,היצקיפ התוא עובקל
, יח םדא אלא יודב יתורפיס רוביג לדנמ־םהנמ ןיא ,לוכיבכ .הריציבש תיביטקיפ

־ היבוט ירופיסב םג העיפומו תרזוחה ,וז העיבק ...ויבתכמ תא בתכש אוה־אוהו
ל ש ורוביג לדנמ־םחנמ ןיאש ,הזרכהה לבא .הב רבודי דועו ןינע־תבר איה ,בלוחה
ר בחמה דצמ הרכהל יוטיב םושמ הב שי .רחא דצמ םג ןויעל היואר ,"ןמור"
ה נושארה ׳הצנדאק׳ה ןמ רבעמה תעשב ותריציב הלחש ,הרומתה לש יזכרמה טקפסאב
.הינשה לא הלש
־ יוארה "ידוהיה ןמורה" תא רוציל התיה ריעצה םכילע־םולש לש ויתופיאשב הלודגה
ר נא׳זה") םינמור בותכי אלש הנחבהה־ףירח ץיבומרבא ותוא ריהזה אוושל .ומשל
ם יררועמ םה .תורפכל םיידוהיה םינמורה לכ םיפי ללכב ...ירמגל רחא והירה ךלש
ך כ לע רשקה ותואב ץיבומרבא ירבדב זחאנ םכילע־םולש 28.("...האקהל יתוא
. םירחא םימע לצאש הלאמ ירמגל םינוש םהירה םינמור ונמע־ינב ברקב שי םא״ש
י ושעה ,׳רחא׳ה ןמורה תא רוציל הסינו 29,"ירמגל תרחא בותכלו תאז ןיבהל ךירצ
.ידוהיה םעה לש וייח תודימ יפל
ת רוצ התיה דחא דצמ .םידחא םידדצמ ולצא הבייחתנ ןמורה תרוצ לא הריתחה
ל ע רתויב תלבוקמה הריצה ,רתויב המימתה תילטנמיטנסה ותחסונב םנמא ,ןמורה
ה תיה וז .םימי םתואב תוריהמב ךלוהו בחרתמ היהש ,שידיי יארוק להק בל
ב רוקמה שידיי יארוק להק הנהנ 70־ה תונש ףוסל דע .סחיב־השדח תוחתפתה
ת ויטקאדידה תומגמה לעב רופיסה ןמ וא הריטאסה ןמ רקיעב הלכשהל רתוי

ת ורפסמ הנהנ (תוידוהיה תוארוקה להק רקיעב) רתוי יממעה להקה .תופירחה
ן יעמ ,תידגא־תיממע תירוטאראנ השיגו תיטסירומוה המינ תלעב הנותמ תיטקאדיד
ק ר ולדבנש ,ולש םירופיסה יסרטנוק תואמב קיד .מ .א ידי־לע ול הקפוסש וז
 תובחרתהה לחהב ,70־ה תונש ףוסב .יתרוסמה יממעה־ידוהיה ׳דוכ־השעמ׳ה ןמ טעמב
ו מכ םירפוס וניש ,עיברלו שילשל "םיינרדומ" שידיי יארוק להק לש הלודגה

ת א ,שטיבקייש .מ .נ רקיעבו ,("קישטנאמרעגנוי רעצראווש רעד" ורפסב) ןוזניד .י
,תינועמד־תילטנמיטנס תרופיס לש בהלנ ןכרצ והואשעו םיארוקה־להק ילגרה
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ת לבוקמה החסונה יפל םיבהאה־השעמ ביבסש תכבוסמה הגירטניאה לע הלוכ תדמועה
ד צמ תודגנתהב תלקתנ ריעצה רודה ינב תבהא :ילטנמיטנסה הגירטניאה־ןמור לש
ם יגוסמ םיניוע תוחוכ דצמ םיככת לש הלפא תשרב תכבתסמ וא ,שישקה רודה
ת לפונ־תסרוק וא ,!!גקקע שס<1־ל רופיסה תא הליבומו תרבוג איהש הפוסו ,םינוש
. רכו ןועגש ,תויודבאתה ,תותימ לש יגארט ףוס רבעל רופיסה טטומתמ המעו

ו יתויונמאנ יפל ,םנמא .ואישב דמע הז םעטשכ תורפסל סנכנ םכילע־םולש
, תיריטאסה־תיליכשמה תורפסה יגיצנל הקווד ברוקמ היה תויתרקבה־תויתורפסה
, (סקצאש ,יקצגיל ,ץיבומרבא) ילטנמיטנסה ןמורה לש שדחה ףטשה ינפמ התחדנש
ן מורה ןוטלש תא לסחל היה אל ונוצר .ןמזה םעטל ברוקמה ,ורוד־ןב היה אוה לבא
, תדספנו תלקלוקמ הרוצב שידיי־יארוקל ןמורה ןתינ ותסריג יפל .ותוא ןקתל אלא
. םיארוקה ינומה לש שגרהו הבשחמה ,ןוימדה םלוע תא ךלוהו תיחשמ היה ךכיפלו

ו ניאש ןקותמה ןמורה קר לכוי דספנה ןמורה ןוטלש תא רובשל יכ עדי אוה ךא
ם יארוקה להק לש ובל לע ותמחלמבו ,יממעה םעטה ןמ ידמ בר קוחיר קחרתמ
ת ויתורפס תונווכ לש טהל ידי־לע תחא־הנועבו־תעב תנווכמ התיהש המחלמ—בחרה
ו ינפל חתפיש אוה ןמורהש רבס—תימיטיגלו תנבומ החלצה תקושת ידי־לעו תויכוניח
.הז בל לא הבחרה ךרדה תא

 ןמורה תצרעה לצב ורוד־ןב ליכשמ שיאכ ריעצה םכילע־םולש יח ,ינש דצמ
ב ורא׳צנוג ,יוטסלוט ,ביינגרוט לש םרוד־תב תיסורה היצנגלטניאה לש יטסילאירה
ה לאשה לע בישהל םוקמה ןאכ אל .(ותריצי לש םדקומה קלחב תוחפל) יקסבייוטסודו

ת ירוביצ הרקוילו תורפסה ךותב תירנא׳ז הינומגהל הקווד היסורב ןמורה הכז עודמ
ת רוסמ ןהב התיהש תוצרא ללוכ ,ברעמב ץרא םושב הכז אל ןתומכלש תיללכ
ה יסורב יח םכילע־םולש ,םוקמ־לכמ .תפרצו הילגנאכ הכוראו תראופמ תיטסינמור
ף ילחהל שידיי תורפס היושע םאש ול היה ירב ךכיפלו ,תיתורפסה התוברת תא גפסו

, "תדבוכמ" תיפוריא תורפסכ תובבלה לע לבקתהלו הלש םיטפורמה ינועה־ידגב תא
ו ב .הזה ינומגהה רנא׳זה םוחתב דחוימ ץמאמ תוכזב קר תאז גישהל לכות ירה
 ,המדנ ךכ ,ובו ,(ץיבומרבא) תרוסמ ןיעמ והשמ רבכ ,שידיי תורפסל ,הל היה
ה אר םכילע־םולשש ,תידייה הפשה ןה ;תיסחי תולקב םיגשיהל עיגהל םג לכות
ף א אלא רוביד־חרואו לילצ קר אל רזחשל היושעה ,העבט םצעמ תיטמימ הפש הב

. ׳םייחה׳ לש ירופיס יוקיחל ,לוכיבכ ,הלוכ הכורדו הנכומ 30,היצאלוקיטס׳גו העונת
ה ניא טעמכו ,יטויפה םורוקדה יכרצל םישורדה זועהו בגשה הל םירסחש העש
ל כ תעפוש יהירה ,תוגה לש תורפסב יחרכהה טשפומה יגשומה חונימה תא הריכמ
ו א תימוק ותייטנש יטסילאיר רופיסל םג־המ—רופיסל םישורדה םינממס םתוא
ת א םימלוה־יתלב וארנ ידוהיה םעה לש םיירוטסיהה םייחה יאנת ,םנמא .תיריטאס
ם יידוהיה םייחב הרסח .׳םיבהא־השעמ׳כ ןמורה לש יתרוסמה יתלילעה ספוטה
י ושע הז ספוט ןיא הידעלבש םינימה ןיב םיסחיב תוריח לש הדימ התוא םייממעה
ה פורטסאטאק וא רשואמ יטוריא דוחיא) ןורתפה רבעל יעבט חרואב חתפתהל
־לע ןורתפ אצמיהל ךירצ—3'ץיבומרבא תובקעב—םכילע־םולש רבס ,ןכל .(תיגארט
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ך ותמ ןותמה םיבהאה־השעמ חתפתי ובש ,"ידוהי ןמור" לש דחוימ ספוט תריצי ידי
א שונ לש תטלחומ הפיקעב וא 32,םיידוהיה םייחה לש םיילאירה םיאנתל םאתה
ם שב הנשמ־תרתוכב םכילע־םולש הניכ "ותיב ינבו קנאלב רדנט" תא) .הבהאה
ה ירוטסיהה תולשלתשהו תיתרבחה המארונאפה התיה הכירצ ןאכ ;״הבהא ילב ןמור״
.(םיבהאה־תגירטניא םוקמ תא סופתל תיתחפשמה
ל ש יתרוסמה ספוטה "דוהיי" לש בר־השעמל אופא ומצע רישכה םכילע־םולש
ר קיע תא האר ,ןכמ־רחאל המ־ןמז ףא ילואו ,1890 דעש אוה יאדוו ;ןמורה
ל ש הלולכישבו החותיפב דיתעל יתונמאה ודועיי רקיע תאו תורפסל ותמורת
ו א וירופיסל ויתומדקהב וא וידידיל ויבתכמב ארוקה .תאזה תירופיסה הזיתניסה
ן מ םלעתהל לכוי אל "רימז ילפוי״ו "וינפמטפ" ,"קנאלכ רדנפ" ימימ וירמאמב
ו לאוגכ םימי םתואב ומצע האר רפסמה .םהבש ימצעה־ןוחטבה תוצילעו סותאפה
.םיריהזמ תודיתע הז םוחתב ומצעל הזחו "ידוהיה ןמורה" לש
ם יבתכמה רוזחמ עיפוהשכ .היפ לע םכילע־םולש לש ותרעק הכפהנ הז ןינעב לבא
ה סרובה ןמ ןמור״כ הנשמ־תרתוכ ותוא הראית 1892־ב לדנמ־םחנמ לש ןושארה
ת עדל ביטיה םכילע־םולש .ילותיה רואית ,ןבומכ ,הז היה ."הסידוא לש הנטקה
א ל .ויכפה תא אלא ןאכ אצמי אל יתרוסמה ןמורה גשומ לע ןומאה ארוקהש
ת יבירב־הוולמל אשניהל תסנאנה הריעצ הרוביג אלו יונפו הפהפי ריעצ רוביג
ה מכו המכ ודימעה רבכו ׳טסעק׳ה תונש םהל ואצי רבכש השאו לעב אלא ,ןקז
ה לפא הקיטנמור אל וליפאו הבהא לש הריהב הקיטנמור אל םהייחב ןיאו ,תודלו

ו דיב לבומ ,ףוצר רופיס אל ןכו .רכו תנתוח תקעו הסנרפ תורצ אלא הדיגב לש
ם ניינעש םיבתכמ רורצ אלא ,ונורתפו חתימ לש איש רבעל רפוסה לש הנומאה
ם כילע־םולש .(השאה) ינשה ודצמ יתיב־יתחפשמו (לעבה) דחאה ודצמ "ירחסמ"
ש רפתהל יושע םיבתכמה רוזחמ יבגל ןמור יוניכב שומישה יכ ןיבהל אלש לוכי אל
י וניכב שומישה םצעבש רשפא לבא .ןווכתה ךכל םנמאו ,דבלב תידוראפ הרוצב
ם יבתכמה רוזחמב הלעהש רופיסה ספוט ןיבש קוחירכ ותרכה תא אטיב הז רשקהב
ו ירוביחב בצעל הסינ ותואש "ידוהיה ןמורה" לש הוואמה ספוטה ןיבל ריהזמה
־ לכמ .תיתונמאה ותרכה ףקות לכב ףאש ותבחרה תארקלשו םימדוקה םייזכרמה
ע די רשאכ ,לדנמ־םחנמ יבתכמ ץבוקל המדקהה תביתכ תעב ,1910 תנשב ,םוקמ
ם וכיסה השענ ,המויסמ הקוחר הניא רבכ ולש הרייראקהש ץוצרהו ףתושמה רבחמה
א ל םג ךא ,תילותיה הזרכה—הזרכה ןיעמ "ןמור לש ורוביג וניא לדנמ־םחנמ"
ד חא ףא ירה :לוכיבכ ןוצל ול דמחש יתורפסה ולרוג רבד לע—הרירמ־יתלב
ו ירוענב רמא וב הקוודש ,יטסינמורה םוחתב גשוה אל הכ דע םילודגה ויגשיהמ
ל ש תכשוממ הפוקת רחא—בתכו בש אוה ,םנמא .תולודג תושעל םיריהזמה
ם ג ארקנ) "לוכמה" ןוגכ ,הלודג החלצהב וכז ףאש ,םילודג םינמור המכ—תוענמיה
ש דחמ תונורחאה וייח־תונשב רעתסהל היה דיתע ףא ,"םיעות םיככוכ״ו ("הפופכ"
וטואה רופיסב דוחייבו ,"טגה״ב ,"םדה תחידכ״ב הלודגה תיטסינמורה הרוצה רבעל
רשא םירישה־ריש״כ ונייצ ףאו ןמור וב תוארל שקעתהש ,לודגה יפרגויב
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ם ירחואמה םילודגה םינמורה תא .תועטל ומצעל חינה אל ןכ־יפ־לע־ףא 33".ישפנל
, דתיה ובש ,ףטושה םוסריפה םשל רקיעב בתכ ("דיריה ןמ הרזחכ" תא איצוהל) ולש
 הקווד אלא םהב אל רבוצ אוה ולש "תמייקה ןרק״ה תאש עדי אוה .ותסנרפ היולת
ו ללהו ,"ןזחה יסייפ ןכ ליטומ ירופיפ״ו "בלוחה היכוט" ,"לדנמ־םחנמ" ןוגכ תורדסב
.םינמורל ופרטצה אל
י בגל וליפא ."םינוטיילפ ,םצעב ,וא ,םירופיס תורדס—?ולא תורדס ויה אופא המ
ן יעכל ףרטצהל היבוט ייודיוו לדנמ־םחנמ יבתכממ רתוי םייושעה ,ליטומ ירופיס
ה ירס״כ םארקל שי יכ שיגדה אוה .תוילשא םכילע־םולשל ויה אל ,יטסינמור ףצר
 34".הזב הז םירושק םניא״ש םירופיס ".ומצע יגפב דמוע םהמ דחא לכש םירופיס לש
ג שומ ירדגש ךכ לע דמלמ הז ןויצ ,םנמא 35."םינוטיילפ״כ םתוא ןייצ תופוכתו

. דאמ םילפרועמ םג ילואו דאמ םיבחר ויה ,וב שמתשה םכילע־םולשש יפכ ,ןוטיילפה
ה דבועה לע אלא דמלמ םכילע־םולש לש הז ונויצ ןיא ילוא ,רבד לש ודוסיב
ם תוא לש תידייה תונותעה לש הספדהה־יאנתב ,דעונ ׳ליטומ ירופיסמ םירופיסלש
ה חישל דעוימה ,׳וקל־תחתמ׳ש רודמה רמולכ ,ןוטיילפה רודמ יעבט חרואב ,םימי

, ןמזה־ןב (ירבעו) ידיי ןותע לכב הבוח היהש ,הז רודמ .תילותיהה תיתורפסה
ם ינמסמ ונייה ונאש ולא ללוכ ,׳םירצק׳ה םירנא׳זה תונב תוריציה בור תא סלכיא
ן וג ןהל היה םא דוחייב .יטסיצילבופ רמאמכ םג וא ׳רצק רופיסמ םויה ןתוא
ת ורדס ללוכ ,םכילע־םולש לש םירצקה וירופ״ס בור ומסרפתנ וז הרוצבו יטסירומוה
׳ ןוטיילפמ הריציה תרדגה .׳םינוטיילפ׳ תרותב ,לדנמ־םחנמ יבתכמ ןוגכ תוכורא
ה קווד ילואו ,הרקיעמ תיטסינוטיילפ התיה אלשכ םג ,םוקמ־לכמ ,הביט לע העיפשה
־ םחנמ יבתכמ לש טקולמה חסונב ,םנמא .גשומה לש תלפרועמה ותונללוכ לשב
ל ש ינושארה םחסונבש רוכזל שי דא ,וז העפשהל םיבר תותוא וראשנ אל לדנמ
, לשמל ;תמאכ תיטסינוטיילפ תילותיה החישל םעפ אל בתוכה הנפתמ םיבתכמה
־ םולש הנוסרפה םע בתכתהל ,לשמל ,יושע לדנמ־םחנמ .רוביצה יניינעב החישל
ץ עיתהלו םאטשלדנאמ רוטקודו ואדרונ סקאמ ,לצרה רוטקוד ןוגכ םישיא לע םכילע
ר ומגי ךא םא ,ינויצ ןקסע תרותב ול תויופצה הסנרפה תויורשפא רבדב ותיא
86.הז חיטבמ קסעל תונפל ושפנב

־ םולש זמור "לדנמ־םחנמ" לש יטסינמורה־יתלב יפואה לע הזרכהבש אופא רבתסמ
ה פיעס ןכל םדוק היהש המ .1892 ירחא ותריציב לחש ידוסיה ךפהמה לע םכילע
ה שענ תשדוחמה ותעפוהב ;בר ןמזל םלענו עקתשנ—׳םינמור׳—ירקיעהו בשחנה
— רבחמל ,תוחפל—ןכל־םדוק בשחנש המ ,תאז תמועל .לפתהו ינשמה הפיעס רוריבב
ת קמעהו הרוצ יוניש ךות םנמא ,רקיע השענו הלע (םינוטיילפ) לפתו ינשמ ףיעס
־ דא "ןמור״כ תראותמ תויהל היושע תירקיעה ותריציש שח םכילע־םולש .ןכות
ת יב תא םיקהל ןווכתמ אוה דועב .וירוענ םולחל ,ול הלע ךכ .ידוראפ חרואב קרו

י טסינוטיילפ ושרשש ירופיס הנבמ ותריצי בטימב םקוה ,תראפתל ידוהיה ןמורה
."יטסינמור־יטנא״כ ףא וראתל רשפא ;יטסינמור־יתלב ולוכו
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"הנשה תומי לכ לש ידוהי" .ז
 ירבדב ןמוסמ תרחא תירופיס החסונל תיטסינמורה תירופיסה החסונה ןמ רבעמה
ל ש רוביג ונניא לדנמ־םחנמ .רוביגה ביטב הלחש הרומתכ רקיעב םכילע־םולש
ת יטסינמור־יתלב איה לעופ אוה הכותבש תירופיסה תרגסמהש םושמ קר אל ןמור
 וירבד םינייצמ הזב םג ."רוביג" ונניא ומצע אוהש םושמ ,רקיעב ילואו ,םג אלא
ל ש התוחתפתהב דוסי־תויעב לש ללש םכילע־םולש לש םיחדובמה־םיטעומה

.ותריצי
ת ומד לש הריתיה היצזיטנמורב םכילע־םולש םחל רתוי םדקומ בלשב רבכ ,םנמא
, סוקראמ לש ותומד .יראלופופה ידייה רופיסב תלבוקמ התיהש ,ריעצה רוביגה
־ אלל היושע ,"ותמ ינכו קנאלכ רדנכ" לשו "םידלי־קחשמ" לש ריעצה רוביגה
ל עב ,הפהפיה ריעצה רוביגה לש תיפיטואיריטסה תומדה לע הידוראפ ןימכ קפס
 רוביגה לש יפיטואיריטסה ויוניכ אוה סוקראמ םשה) בהזה־ילתלתו תלכתה־יניע
ו ילוגליג .ט״יה האמה לש תידייה תואזחמב רקיעבו ןמורב "בהאמה" ,הפיה ,ליכשמה
ק נאלב רדנס לש ותומדש םשכ 37,(םיכבוסמו םיכורא הז יפיטואיריטס םש לש
י תחפשמה "ןאריט״ה ,ץירעה באה תומד לש ספוט ־יטנא ןימכ היושע ומצע
ר ״מש לש תילטנמיטנסה תרופיסה לע םכילע־םולש חתמש תרוקבה 38.יפיטואיריטסה
, יטנמורה ׳רוביג׳ה תומד לש תויתוכאלמב הבר הדימב התלתנ ותלוכסא ינבו
.לוכיבכ הפוריא־חרזמב םיידוהיה םייחה תרגסמב הב תלעפומה

ת ויהל ךירצ ןמורב ׳רוביג׳הש ריעצה םכילע־םולשל ול היה ירב ,תאז לכ םע
ם א ;יפוי) תיזיפ תונוילע לש תונוכת לעב ,ימוימויה ישונאה ןומהל לעמ הבגומ
, שגרה תמצע) תינחורו (םימולע לש הזע תוילאטיו תוחפל ,םירירש תרובג אל
ן מורה" תויעב לע ויתובשחמ תרגסמב .תחאכ (רכו תילאוטקלטניא תוזירז ,ןורשכ
י דוהיה יווהה ןיבל יטנמורה ׳רוביג׳ה ןיב יוארה סחיה תשרפב הברה טבלתה "ידוהיה
ו ירבד םה הז ןינעב רתויב םייניפא .לועפל הז רוביג ךירצ וכותבש ,ימוימויה
, רומאכ ,םכילע־םולש .תודחא םימעפ ןאכ רכזוה רבכש ,"בוט ערל בתכמ" ורמאמב
. ןמור לש רוביגכ וינפמטסכ "תמשוגמ״ו תיממע תומד תריחב לע ןאכ לצנתמ
ר מאמב עטק ותוא טטצל םיברמ םיטסיסקראמה םיטסילאיצוסה םירקוחהו םירקבמה
ם עה ךותמ רחביהל םיבייח תיממע תורפס לש הירוביגש ,םכילע־םולש עבוק וב הז
ל ש תיתוהמה "תיטרקומד״ה הנוכתל תוא וב םיאורו ,היצנגילטניאה ברקמ אלו

י ממעה רוביגב וז הריחבש עבוקה ,רשקהה ךותמ ותוא םיקתנמ םהש אלא ,רבחמה
ת ומד םע תוהדזהל ארוקה• רשכויש דע ,דבלכ העש־יפל תידייה תורפסה תבוח איה
ה קחד ילטנמיטנסה הגירטניאה־ןמור תרוסמ קר אל 39.רתוי ׳תילאידיאה תהבגומ
ל ככ ךשומו "ינועבצ" רוביג לש תומד ולש םינמורה זכרמב דימעהל םכילע־םולשב
ת ידייה תורפסב םיינוציקה הייוליגב וז תרוסמב הפיקתה ותמחלמ תורמל) רשפאה
ה תעיבת םג וילע הלעפ .(תיתורפסה ותעדותב קומע תשרשומ וז התיה ,ןמזה־תב
ת ומדב הוותיש טסינמורה ןמ תילקידארהו תילרבילה תיסורה תרוקבה לש תיתרוסמה
,תוחפל וא (״? תושעל המ״) יתוברת־יתרבח הלועפ־וק ןיעמ ולש ׳יבויח׳ה רוביגה
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י שונאה םויקה תרגישב הלגתמה וזמ רתוי ררחושמו אלמ ינחור םויק תורשפא
ר וביגה ענ וז םויק־תרגיש ךותב .םיצעור םייתרבח תוחוכלו גהנמל דבעושמה
ה לענ המ־ןבומב תויהל אוה בייח ךכ םושמו ,תונשלו ליעפהל ארקנ אוה התואו

ל ש םיכשוממה םהינויד תא ,לשמל ,ןיבהל שי וז תיתרוסמ העיבת עקר לע) הנממ
. ביינגרוט לש םינמורב רוביגה לש ותופיפר תייעב לע בובוילורבודו יקסבשינר׳צ
ל ע שטיבונוטנא םיסקאמו בראסיפ ןיב יתרקבה ברקה להנתה ,םצעב ,הביבסמ
ה לכשהה תרוסמ ירייש םג 40.("םינכו תוכא״ב בוראזאב תומד לש התועמשמו הפרע
ה לועפ וב ולעפ ,וירוענב הינמאנמ היה ,ורוד־ינב בורכ ,םכילע־םולשש ,תירבעה
ר קיעב ול האצמנש ,הרשפל הז ןינעב עיגהל םינושארה םינמורב הסינ ,רומאכ .המוד
ם עו ידוהיה יווהה ךותב הלוככ־הבור דוע תעקושמה יממעה ידוהיה ןמאה תומדב
ם ירצה וימוחתל רבעמ לא אשנתהל—יביטיאוטניאה ןורשיכה חוכב—איה תשקבמ הז
ת ומד ןיב סחיה .רתוי רישע ינחורו יתוברת ןכות ילעב תומלועל ךרד הל עוקבלו
ו ל רשפיא—דוגינ לש םג ךא תוכייש לש סחי—םיידוהיה םייחה יווה ןיבל הז רוביג
ת ונמיהמ םירוביג תויומד ביבס ולש םיירקיעה םירוענה ־ינמור ינש תא תונבל
" ןמור" ןביבס חתפל היה ןתינש תויומד :םצעב ׳תויטנאמור׳ תאז םעו תורבתסמו

.שממ
ה מאתהה תחסונ תא חתפל .,קפס ילב ,ריעצה םכילע־םולש ןווכתה הז םוחתב םג

 תיתגרדה ההבגה ידי־לע ,רבכ זמרנש יפכ ,הקוודו ,תידוהיה תואיצמל "ןמור״ה לש
. יתונמאה־ינחורה לאידיאה ימוחתל יווהה ימוחתמ ותקחרהו רוביגה תומד לש
ם וחת לכב רשאמ רתוי תטלוב הרוצב ילוא—הז םוחתב הקוודש רבתסה ,הנהו

־ נמורב אל .םיוואמה םיסופדה ןמ הייטסב הכורכ תיתונמאה ותוחתפתה התיה—רחא
־ יכראב הקווד אלא וחוכ תא םכילע־םולש הליג ׳ידוהיה רוביגה׳ לש היצזיט
ו קסלאפאר ביילב וא רימז ליסויבו וינפמטסב אל .׳יוצמה ידוהיה׳ לש היצזיפיט
ת ורפס לש תולודגה תויומדה תיירלאגל תערכמה ותמורת תא םרת ("םיעות םיככוכ")
ל ש םידוהי ,םכילע אל" םהש םירוביג ראשו היבוט ,לדנמ־םחנמב הקווד אלא לארשי
ם ה ןיא הרואכלש דע ךכ־לכ תטלבומ ידוהיה יווהה לא םתבריקו ,"הנשה תומי לכ
, איהש ,תדדוצמה היידבה םושמ םהב ןיא הרואכל ,רמולכ ;רקיע־לכ תויודב תויומד
 .תואיצמה תמועל תרופיסה לש ןורתיה תפסות ,שרוש־תקומע תיתרוסמ הסיפת יפל
ם גדה תמאתהב אלש הדבועב ותרכה לע רבחמה אופא ריהצמ ׳דדנמ־םחנמ׳ תחיתפב
ה נוקית תא ותריצי האצמ תידוהיה תואיצמל יטסינמורה ׳רוביג׳ה לש יסאלקה
י רופיס ספוט לש וזכרמל תואיצמה ימוחת ךותמ רוביג־יטבא תאלעהב הקווד אלא
.יטסינמור־יתלב
ת וחפל) תוושל חילצה ול םג—הז רוביג־יטנאש תעדל םכילע־םולש ביטיה םנמא

ה יבוט :תקהבומ המגוד) טעמכ םייאוריה ,םיירוביג םידממ (ויתוריציבש תובוטב
 רוביגה תדמעהב ללכ ־ךרדב םילעפומה הלאמ ירמגל םינוש םיעצמאב (בלוחה
ם יבתכמה ירוזחמ תאוושהב רורב יוטיב ידיל ןאכ האב וז העידי .הבגומה יטסינמורה
יפכ .וז האוושה .תפומ־תורגיא חול וא ןורגיא ,׳רעלעטשנפעירב׳ל ,לדנמ־םחגמ לש
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. היהש־השעמ יפ־לע ותעדב התלע ,׳םדא־ינככ םינושארה׳ב ץיבוקרב .ד .י רפסמש
ה זיא וילא הגפ ,סופדל ׳לדנמ־םחנמ׳ לש הינשה הרודהמה תנקתהב קסעש העש
ר ״מש השעש ומכ" ,׳רעלעטשנפעירב׳ וליבשב רבחיש העצהב קוטסילאיבמ ם״ומ
ת ונעיהל ותעדב שי וליאכ םינפ םכילע־םולש דימעה ותובבושב 41".חילצהו ותעשב
. ורפסל המדקהב התוא בליש ףאו ,ינתרקה ס״ומה לש המימתהו תפצוחמה העצהל
 יוטיב םושמ םג אלא הצלהל דה םושמ קר אל היה הז בולישב יכ אוה רורב לבא
ם כילע־םולש ידיב הנתנ ׳רעלעטשנפעירב׳ה תשרפ .יתונמא־יתורפס ןורקע לש
ת והמה לעו ורפס לש ילובמיסה יפואה רבד לע םיברב עידוהל ימיטיגל־יצלה יעצמא
ת פומ שמשל ,לוכיבכ ,םייושע לדנמ־םחנמ לש ויבתכמ .ורוביג לש תיפיטיכראה
ם יידוהיה םיקסעה״ש םושמ קר אל ידוהי רוסרסו רספס ,רחוס לכ ידיב הקתעהל
ת א תובתוכה תויומדבש םושמ אלא "םוקמ לכב םיקסע םתוא ,םשה ךורב ,םה ירה
ת ימואל היציזופסיד ;יוצמ סופיטמ רתוי בחרנ והשמ ויוצימ לע אב םיבתכמה
ה אב ,תיצוביקה העדות־תתבו העדותב ,םוקמבו ןמזב םירשקה־תבחר תילסרבינואו
ם שורה רצונו ,ינוידבה טנמומה ,וליאכ ,ןאכמ לטינ ךכ םושמ .םינפבמ היוטיב לע ןאכ
 ךותמ ,לוכיבכ ,אלא ,םעה לע אל ,םימעפ הברה רמאנש יפכ ,ןאכ רבדמ רפוסהש
42.המצע תימואלה הכיספה

־ םחנמכ םירוביג לש תילובמיסה םתוהמ רוריב לע "ורבתשנ רבכ תואסומלוק הברה"
ן יידעש ,המוד םוקמ־לכמ 43.רבתשהל יאדו דוע םידיתע הברהו ,בלוהה היבוטכו לדנמ
ף וריצב וילע עיבצמ םכילע־םולשש ,הז ינויגה ףצר תקפסמ תוריהבב ןחבוא אל
ן תינש שומישה רבדב הצלהל לדנמ־םחנמ לש ותוירוביג־יא רבד לע הזרכהה
ו א תונטקה תויתואב םיאיקב םניאש םירחוסל תפומ־יספט תרותב ויבתכמב תושעל
ו תנחבהל דה ןאכ שי .םהישנל םיירוקמ םיבתכמ רבחל ידכמ םהיקסעב םידורט םהש
־ מורהו ׳תיטנמור׳ה תירוביגה תורשפאה :תוירואית תויורשפא שלשב רבחמה לש
ה יצנטופב בלה לא תא הנוקה ,תהבגומה ׳היודב׳ה תומדה תורשפא רמולכ ;תיטסינ

, ׳סוסיט׳ה לש וז איה הינש תורשפא .ימוימויה ישונאה ללכה יבגל תונוילע לש
ל ש םרואית תורשפא איה ,("הנשה תומי לכ לש ידוהי") יוצמה ימוימויה ספוטה
— תישילש תורשפאו .םהיגוסלו םהינימל ״תונטקה תוגשהה ילעב םינטקה םישנאה״
־ גפעירבה) םופיטיכראל סופיטה תא תכפוה—רידנ יתונמא דסח תתמכ קר תנתינה
ל ש היגולורטקאראכה תוחתפתה תא תיטאמיכס רידגמ הז ןיעמ ףצר .(רעלעטש
ו תואש ,יטסינאמורה ׳רוביג׳ה תא ותריציב דימעהל שקבמ אוה הליחתמ .םכילע־םולש
י יח תא ףיקמה יווהה תשחמה ךרוצל ןה םישמשמה םיימוימוי ׳םיפיט׳ב ףיקמ אוה
, לשמל ,האר) םיבהאה־ירופיס חתימ לש תימוקה הייפרהה יכרצל ןהו םירוביגה
ה עש התואב .("וינממטס״ב ,ילחר לש תינחרטה התנתוח ,הפלמ־יסובד לש הדיקפת
ה אר) םינוטיילפה לש תוחנה רודמב קר םייממע ׳םיפיט׳ל רואיתה זכרמ הנפתמ
׳ םיפיט׳ה םיצרופ 1892*ב .(לשמל "יאב׳צידרבה בוחרה ןמ תונומת״ב תויומדה תרדיס
־ יעגרב םישענ םהש ךות ,םכילע־םולש לש ותריצי בטימ תא םישבוכו םייממעה
אוצמל ןתינ האלהו ןאכמ .(יסייפ ןב ליטומ ,היבוט ,לדנמ־םחנמ) םיפיטיכרא איש
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ם ינמורה ירוביג) ׳םירוביג׳ םגו םיפיטיכרא םג ,םיפיט םג םכילע־םולש תריציב
ם תוטלבתה רדס דא ,(לשמל ,"םיעות םיככוכ״ב הזורו וקסלאפאר ;םירחואמה
׳ םירוביג׳בש ,ומצע רפסמל הנושארו־שארבו ,לכל רורב .רורבו עובק םתובישחו
ב חר קיפא הל תאצומ איה ׳םיפיט׳ב ;רתויב דודרה היוטיב ידיל ותלכי האב
ל ש תורענתהה תמצעל קהבומ ןמיס .היאישל הלעתמ איה םיפיטיכראב ,יעבטו

0 9־ה תונש תישארב הנואפיקמו 80־ה תונש ףוסב הנורזיפמ םכילע־םולש תריצי
ה דימעה ,1894־ל 1892 םינשה ןיב ,התוששואתה ךילהת לש ותישאר םצעבש אוה
.היבוטו לדנמ־םחנמ :הלש םייזכרמה םיפיטיכראה ןמ םינש

"ןורגיא ,ןכא" .ח
־ םולש תריציב הלחש הרומתב ףסונ טקפסא לע תזמרמ ׳רעלעטשנפעירב׳ה תצלה

־ םולשל םדוק םכילע־םולש לש רומוהה תודוסי׳ לע ורמאמב .האלהו 1892־מ םכילע
ח סונב םכילע־םולש לש הבורמה ותביתכ ןיב םירשקה לע רגינ לאומש דמע ׳םכילע
 ןוגכ רוזחמב ףא אלא ׳לדנמ־םחנמ׳ב קר אל ברה החוכב התלגתנ וז) ינורגיאה
ל כ םע ,םתנווכב ברעתנש ,םייתימא תפומ־ינורגיא לש םתביתכ ןיבל (׳דאכנעיראמ׳

׳ שדחה יתונמאה ןורגיאה׳ ןוגכ ,יטסירומוה ירופיס טנמלא םג ,תוישעמה היתונווכ

ץ ופנ היה ךא ט״יה האמה לש 20־ה תונשכ הנושארל ספדנש) רא׳ד ןואיל לש
ם ירשק 44.(םכילע־םולשל ,יאדוול־בורק ,רפומו האמה לכ ךשמב תובר תורודהמב
ת ופירח בורב ןדס בד הילע דמע רבכש ,העפותה לע ןיינעמ חרואב םיעיבצמ הלא
ם יטנמלאה תשולשש ךכמ תזמרתמה העפותה ,רמולכ 45; ׳תודוסי השולש׳ ורמאמב
־ ודו גולונומה ,תרגיאה—הבטימב םכילע־םולש תריציל רתויב םייניפאה םיינרוצה
ת וחבושמה ויתוריציב הקווד הלא םיטנמלא השולש לש םנומיז .(הזחמה וא) חישה
ל ש םייראטנמידור םיירופיס תודוסיל הקומעה ותקיז לע דמלמ םכילע־םולש לש
ה זיתניסב השוביגל םדוק רמולכ ,םימדקומה היבלשב השדחה תידייה תרופיסה
, לרפ) תינורגיאה תירופיסה הביתכהש רוכזל שי .תיטסינמור־ןיעמ וא תיטסינמור
ו ז ומכ (׳רחרחשה ריעצה׳ ,ןושארה ורופיס לש םיבושח םיקלחב ןוזניד ,ל״ביר
, ׳יתסוס׳ ,׳רגיחה עקשיפ׳ ,׳ןטקה םדאה׳ב ץיבומרבא ,ל״ביר) תייודיווה־תיגולונומה
, דלפנסקא ,ל״ביר ,לכייא) תיגולאידה וא תיאזחמה וז םגו (׳ינלופה רענה׳ב יקצנילו

ה אמה לש םירחבומה שידיי ירפוסל ונתינ (ןדפדלוג ,יקצניל ,ץיבומרבא ,רגניטא
, בכרומה רופיסה ןמ וא ,ןמורה ןמ רתוי ךורע־ןיאל תחלוצו הלק הניתנ ט״יה
ל ש הרוריב .תיפא תרגסמ םהילע טילשמו םיבר םייתמארד םיטנמלא ברעמה
ב ייחה ,בכרומ ןינע אוה הלוכ השדחה שידיי תורפס תוחתפתהב וז תיזכרמ העפות
, השדחה שידיי ןושל לש ירוטסיהה־יביטקייבואה הבצמ םניינעש םילוקישל תונפיהל
ה כותמש "תילילש״ה תינושלה תיתורפסה היגולואידיאה םניינעש םילוקישל ןכו
ן יוצת .רשפא־יא ,ןבומכ ,ןאכ הז רוריבל סנכיהל .שידייב תיליכשמ תורפס הרצונ
התיה םידחוימה םייתורפסה־םיירוטסיהה היאנת יפ־לעש הדבועה תפסונ םעפ קר
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ם ירשימב רבדמה יתמארדה לוקה לא בר ףקותב הדומצ השדחה שידיי תורפס
י שוקב קרו ,(בותכ יודיו ,היפרגויבוטבא ,תרגיא) בתכ־יפיקעב וא (הזחמ ,גולונומ)
.עדוי־לכה רפסמה לש ויכרצל םאתיהל הנתינ
892 1־מ םכילע־םולש לש תיתונמאה הקינכטב הרומתה תא ןייצל אופא ונא םילוכי
ם א .תיטסינמור־םורט שידיי תרופיס לש םיטנמידורה לא היסרגר ןימכ האלהו
ה תוא שבגלו שידייב תיטסינאמורה הזיתניסה תא ללכשל ףאש וכרד תליחתב
י טויפה וחוכ לש אלמ יוליגש ,ול ררבוה ׳לדנמ־םחנמ׳ םע יכ המוד ,יתונמא שוביג
א צמ וליאכ היסרגרב .הלש םידדובה םייתמארדה םיטנמלאה לא הבישב הקווד ךורכ
.רתוי םיימינפה ותריצי תונייעמ לא ךרדה תא

"רקיע לכ בלה ןמ המדב הניאש תומד" .ט
ה גצה .תינוידב־יתלב תומדכ לדנמ־םחנמ לש ותגצה ,המודמכ ,תכייש וז ׳היסרגר׳ל
ם ילעמ םה ןיאש םינעוטו םירזוחה ,רתוי םימדקומה שידיי ירפוסל תינייפא וז
ת ויומד אלא ןניא םהירוביג תויומדשו ,לילעב ועריאש םירבד אלא םהירופיסב
ו יתורעהב חיטבהל גהנ ,לשמל ,קיד .מ .א ."בורקמו תישיא" םהל םירכומ םישנא
ה רעהה ,לשמל ,ירה .תיתדבוע תמא ולוכ רופיסהש ,וירופיס תורתוכל תוינכראה

:׳רעגעלשדלאג עלעקעי׳ ורופיס תרתוכל הוולתמה

ד יא םאוו ,עטכישעג ענייש א ןלייצרעד ריד לעוו דיא ,רעזעל רערעייט
ט סלאז וד ראג .אירוס דנאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןעזעג ןיילא באה
ן יא רעטניוו ןלייצרעד ךעלגניי יד ווו ,השעמ אזא זיא םאד זא ,ןעניימ טינ
.השעמ עתמא ןא זיא םאד ,ןיינ .בירעמ ןופ טמוק יבר רעד רעדייא ,רדח 46
.ןריפ ךיז טסלאז וד יוו ,ןענרעל השעמ רעד ןופ טסנעק וד

. (היסור) הירוס תנידמב יתייהשכ ויניע ומב ויתיארש האנ השעמ דל רפסא ,רקי ארוק]
ת ומיב רדחב םירפסמ םידליהש תוישעמה ןיעמ ,הישעמ יהוזש ,בושחת אנ לא לבא
ד ומלל לכות .יתימא השעמ והז ,אל .בירעמ תליפתמ יברה לש ותריזח םדוק ףרוחה
.[גהנתהל שי דציכ ונממ

ם ירבדהש ךכ לע תודמלמה ,תוזורח תורהצה ויתוזחמל םידקהל גהנ דלפנסקא לארשי
ו נא םיאצומ וזכ הזרכה ןיעמו 47,תמא םלוכ ,תיתורפסה םתכירע ףא לע ,םיבותכה
ל כ 48.׳לכיטנרעטש םאד׳ ,ולש םינמורה תורשעמ דרשש דיחיה ןמורה חתפב ףא
ם שב יתימא םירפס־רכומ הזיאש היצקיפה לע תססובמ ץיבומרבא לש תידייה ותריצי

נתוא םיטנמוקוד המכו המכ ה״בקה לש ותראפתלו רוביצה תבוטל םיפדמ ילדנמ
ם ירשימב עמשנ וא (׳ןטקה םדאה׳) הדוותמה לש ודי־םצעב בתכנש ,תמא יודיו :םייט

ת ויפרגויבוטואו ("ןימינב תרעסמ") םייטנתוא עסמ־ירפס ,("רגיחה עקשיפ") ויפמ
ת ומדקה יארוק לכל עודיכ ,הלא ׳תמא־ירופיס׳ .("םהה םימיב״ו "אבבה קמעכ")
־ רכומ־ילדנמ "תולדתשהב םיספדנ" אלא םניא ,ץיבומרבא ירופיס לש "ילדנמ רמא"
.וידי־לע סופדל םיאבומ וא םירפס
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ל ע הדימעה לש תירוטסיהה־תיתורפסה תועמשמה תא ןיבהל לכונ הז רואל
ג ולונומה תרתכה לש וז תא םג וא לדנמ־םחנמ לש תינוידבה־יתלב ותותימא
:וז תרתוכב הנושארה ותספדהב בלוחה־היבוט לש ןושארה

רעגיכלימ רעד היכט
 ,ןאמערא ןייא דוי א ,היכט יוזא יוו ,השעמ עבילרעדנואוו א
 ךרוד ןעראווג טקילגעב םיצולפ זיא ,רעדניק טימ לפוטמ א

 םאד לאז עמ יאדכ זיא סאוו ,לאפ ןעדליוו־הנושמ א
 ןוא ןיילא ן׳חיבט ןופ טלהעצרעד ,ליכיב א ןיא ןעביירשעב

טראוו ייב טראוו ןעבעגעגרעביא

ךרוד
■,9.םכילע םולש

 וקלחב לפנו הכז םידליב לפוטמו ינע ידוהי ,היבוט דציכ אלפומ השעמ .בלוחה היבוט]
 רסמנו ומצע היבוט יפמ רפוסמ .רפסב ובתכל יאדכש ,אלפנו הנושמ הרקמ יפ־לע רשוא
(.םכילע־םולש ידי־לע הלמב הלמ וקוידכ

, ןאכ הקיח (ולש "ילדנמ רמא" תומדקהב ץיבומרבא ומכ) םכילע־םולשש רורב
־ ידייה ירופיסה רנא׳זב תרתוכה וא רעשה לש חסונה תא ,ןווכמ ידוראפ חרואבו

ן ונגסב קר אל (קיד .א .מ ידי־לע הכשמוה ותרוסמש /לכיב-השעמ׳ה) יממעה
־ ןמיסב שומישב םג ומכ ,תורושה רודיסבו (׳לכיב׳ םוקמב ׳ליכיב׳) ביתכב םג אלא
ו ידיב תופוכת שמיש יטסידוראפה יוקיחה יעצמא לבא .קיספה ידיחיה קוסיפה
ת ויכשמהב הרכה תעיבקל םג אלא ימוק טקפא םשל קר אל (ץיבומרבא ידיבו)

א ל היבוט ירופיס לש םתקיזב הרכהה לע יוקיחה דמלמ הז הרקמבו ,תיתורפס
. העושיהו הסמה לע יממעה רופיסה תוינומדקל אלא "ינרדומ״ה יטסינמורה ראנא׳זל
י דייה רופיסה תובא תא ואיבהש תוירוטסיהה תוביסה תא ררבל םוקמה ןאכ אל
. םהירופיס לש תינוידבה־יתלב םתוהמ רבד לע הזרכהל ט״יה האמה לש יתונמאה
ו רכזי תונושה תויפוריאה תויורפסב ותווהתה יבלשב ןמורה תודלותב םיאיקבה
; ׳םרדנאל׳פ לומ׳ ,תחיתפב ופיד) הילגנאב ןמורה תובא יפמ ועמשוה תומוד תוזרכהש
ה זיאולה׳ל המדקהב וסור) תפרצב ,(׳הלטאפ׳ לש ב קלחל המדקהב ןוסדרא׳ציר
ה ינמרג ,(ףימ׳זנכ׳ל המדקהב ןאטסנוק ,׳םינכוסמ םיסחי׳ל המדקהב ולקאל ,׳השדחה
ם ינמורל רשקב ,בורה־לע ,תאזו ,תורחא תוצראבו (׳רתרו ירוסיי׳ל המדקהב התיג)
ת יפארגויבוטואה ,ייודיווה גולונומה לש תיראטנמידורה הרוצב ובתכנש םירופיסל וא
ג ולואידיאה םכילע־םולש דועבש ,אופא ,רבתסמ .יראלוטסיפאה רופיסה וא 50תיודיווה
ל שבהו לגועמה יגולוכיספה ןמורה לש ותעפשה ןמיסב ולוכ דמוע יתורפסה
ו חוכ תדימכ ,הריציב םג שממל—ותוריעצב—אוה הסנמ התואו ,(יוטסלוט ,ביינגרוט)
 הקווד הלגתמ ותריצי בטימב ירה ,ןמזה־תב שידיי תורפס לש היתויורשפא תדימכו
ת ויתמארדה תוקינכטב שומישה) תינרוצה הניחבה ןמ ןה ,ןמורה תוישאר לא הקיז

ה צחמל־תיניצרה הנעטה) תויתוברתה תויצנבנוקה תניחבמ ןהו (תויראטנמידורה
.(םירוביגה לש ינוידבה־יתלב יפואה רבדב
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 .׳הגיסנ׳ ידי־לע תיתונמאה הארבה לש םיטקפסא המכ ןאכ םישחמתמ הכו הכ ןיב
892 1־מ םכילע־םולש תריציב הלחש ,תוששואתההש—םוכיסה ךרד לע—רמול ןתינ
 תויציבמא לע רותיווב ,רמולכ ;תונשיתה ידי־לעש תושדחתהב הכורכ התיה האלהו

 תויורשפא רבעל הייהנ תבוטל ןמזה לש תיתונמאה היגולואידיאה חורב תויתורפס
 םיינויחה תוחוכה תא תולגל רפסמל ןתינ ןהב הקוודש ,"תונשי" ,תויראטנמידור

.וב ויהש רתויב

תורעה
 גנושראפ־ךארפש :בוכורוב לש וירמאמו וירקחמ ךרכב רבכמ־־אל שדחמ הספדנ המישרה'

—248 ׳מע ,(1966 ביבא־לת ,ץרפ .ל .י גאלראפ) קטכישענ־רוטארקטיל ןוא 267.
 קרוי־וינ־השרו ,ןאמשירפ יליל תאצוה) ,םיפוצרפ ,׳ז ךרכ ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ האר2

.אפ ׳ע ,(1931
 לחה ,םיליפשמה ירעוצ גהנמכ ,תירבעב םירמאמו תויצנדנופסרוק םסריפ םכילע־םולש3

 ןושארה ידייה ורופיס םוסריפ םע ,1883־ב קר הליחתמ רפוסכ תיתימאה ותלועפ ךא ,1879־מ
.(םינבא יתש) רענייטש ייווצ
 םינש ןתואמ םכילע־םולש לש תירבעה ותביתכ תא תללוכ הניא בוכרוב לש ותמישר ,םנמא4

 ןיב תורגיא תפילח תרוצב "ץילמה״ב וספדנש ,םייתורפסה־םייתרקבה םינוטיילפה ,רקיעב)
 תורבוח) ינויצ טסיטלפמאפכ יתלועפ תאו (יקצינברל םכילע־םולש ןיב רמולכ ,ררימו דדלא
 הלאב םג לבא !(׳ןויצ ןיא רעטסעווש ערעזנוא וצ׳ו ׳לעזאכ ןיא םערגנאק ןעשידוי רקד׳ ןוגכ
.בר יוניש תיפארגוילביבה הנומתה תא תונשל ידכ ןיא
 בתכמב .םיבר תורוקממ דומלל ןתינ ׳קנאלב־רדנס׳ל סחיב םכילע־םולש לש ויתונווכ רבדב5

 ןושאר קלח אלא וניא ולש ׳רדנס׳ש ,םכילע־םולש עבוק ,לשמל ,1888 רבמטפסמ בונבוד .של
 ,ישילשה הקלח תא וליאו ,ובורב בותכ רבכ ,'קנאלכ סוקראמ׳ ינשה הקלחש ,היגולירטב
 ריכהל ביטיא רשאכ" ,ןמזה־ךשמב בתכיי (םיקגאלבה ןורחא) ׳םקנאלכ יד ןופ רקטצעל רקד׳

 םייסמ םכילע־םולש ".וידדצ לכמ ,יניצר ןויע וב ונייעייש יוארה ,ונלש ריעצה רודה תא
 ,לידבהל ,אלוז לימא לש ותעדב הלעש המ יתעדב הלעש התא האור" :ךכ הז ןינעב וירבד
 ןופ קרעוו עלא האר) ׳ןוגור ינב לש הרייראקה' ,תוומלאה־תב ותריצי תא רביחש העשב
.(306 ׳ז ,11 דנאב ,1948 עווקסאמ ,׳םעמע רעד׳ גאלראפ־עכולעמ ,םעכיילא־םעלאש

 עשידוי׳ב ,(בוט ערל בתכמ) ׳טניירפ ןטוג א וצ ווירפ א׳ םכילע־םולש לש ורמאמ האר6

—304 ימע ,11 ךרכ ׳קעטאילביבסקלאפ 310.
 דנאפסקלאפ) זכ דגאב ,םכילע םולש ןופ קרעוו עלאב ץיבוקרב .ד .י לש ותרעה האר7

.268 ׳ע ,(1923 קראי־וינ ,עבאגסיוא
.פ ׳ע ,ז ךרכ ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ האר8
 ,דנאפסקלאפ ,קרעוו עלא האר) "דיריה ןמ הרזח״ב ותלפמ תא ומצע םכילע־םולש ראתמ ךכ9

 ־לת ,ריבד תאצוה ,ב ךרכ ,םכילע םולש יבתכ .ץיבוקרב םוגרתב האבומה .100 ׳ז ,זכ דנאב
.(את ׳ע ,ו״שת ביבא
. 3011ח 1x111 ,1111611(46!( 01 :1111051011 £11111660.<! 51< (8111)1011, 1957) :האר'״
םירפוס יבתכב הז ביטומ חוור (׳וכו תפומ־תעבט לע ,רצוא לע םולח) ׳תויממע׳ה ויתורוצב"
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 קר אל ,םוקמ לכמ ,םכילע־םולש לצא !(זזה ,ןונגע ,ץרפ .ילדנמ) םיבר םיידייו םיירבע
 וימוחתמ אצומ ףא אוה אלא ,ונתורפסב ןתמגוד ןיאש הבחרהבו תורידתב עיפומ ביטומהש
 היגולותימה לש המוחתל רבעומו ,הצחמל־תיתדה וא תיתדה הדגאה ימוחת ,"םייממע״ה
 םוחתו הסרובה—הלש תושחרתהה תריזו יקסדורבו דלישטור הירוביגש וז ,תיטסילטיפאקה
.6.3.59 ,״ץראה״ .םיסנה־חשעמ לש ימינפה הנבמה :ירמאמ הז ןינעב האר .׳םילודג׳ה םיקסעה

 ותולפנתה ירחא םג ,ןבומכ ,ובתכנ—םיפלאל ילוא—תואמל םיילאטנמיטנס הגירטניא ינמור12

 ןוגכ ןותע לש ויארוק יפלא־תואמ ידי־לע הקושתב וארקנו ר״מש לע םכילע־םולש לש
 םינמור ןיב לדבה לש העדות רוציל ,םוקמ־לכמ ,חילצה םכילע־םולש .לשמל ,"סטרעווראפ״ה
.ןכל־םדוק התיה אל וז העדות .שממ לש תורפס ןיבל הלא
 ותוא איצוה אוה .ץיבומרבא םע תיטרפה ותובתכתהב הז סותימ חפטל ליחתה םכילע־םולש13

 תערכמ העפשה העיפשה וז השדקה .(1889) ׳וינפמטס׳ל ולש תמסרופמה השדקהב רוביצל
.תורפסב "ילדנמ אבס" לש ׳זאמיאה תעיבק לע

.׳דניירפ ןטוג א וצ ווירב א׳ רמאמה האר14
 םינוטיילפ תרדיסב ולפנתה—90־ה תונשב "ןרמש" אוה םג—יקצינבר .ח .יו םכילע םולש15

 ,גנרת ׳ץילמה׳ האר .םהלש "דדימו דדלא" ינוטיילפ תרגסמב) "םירפוס תרובק" םשב םיירבע
 ושעו ,"דיחיה דעב םיברה תושר" ,יקסב׳צידרב לש םירוענה־רמאמ לע (22, 25, 27 תורבוח
 םידיחיה דחא היהו ,הניט םכילע־םולשל רמש אל ,ושפנ־לדוגב ,יקסב׳צידרב .םיטפש וב
 רפוסב לוזליז תיטנגילטניאה הדומה הבייח םהבש םימיב ונורשכל גייס־אלל הצרעה ועיבהש
."ינומה״ה־יראלופופה
 יריש״ל החפשמה־ינב לש תפסותה ירבד האר .שטיבקייש תחפשמ ינב םינעוט ,תוחפל ,ךכ16

.ב״ישת םילשורי ,ףסאיחא תאצוה ,"ויתונורבזד ר״מש
 תונש יהלש לש יקסטורגה יאנומזפהו ןקיריטאסה ,יקצניל תריציל םכילעדנולש לש וסחי”

 לש ׳ימשר׳ה רקחה .יתורפסה ומעט תודוסי תנבהל ךרע־בר אוה ,70־ה תונש לשו 60־ה
 םכילע־םולשל תוושל וסינש ׳דבוכמ׳ה טירטרופהמ עפשומה הז דוחייב ,םכילע־םולש תריצי

 לא הז םחי לש ותובישח תא ותלכי לככ טעימ (ץיבוקרב .ד .י םשארב) ותחפשמ ינב
 רוריבמ וליפא תוארל ןתינש יפכ ,תצקמב הנוש תמאה לבא !הזה עורפהו ׳ינומה׳ה רפוסה
 ■סעלאש ןוא יקצעניל׳ ורמאמב ,קינימיר .י ,יקצניל לש קהבומה ורקוח ךרעש הזכ יקלח
 הריטאסה ןמ קר אל לעפתה םכילע־םולש .(90—80 ז״ז ,9 ׳סונ ,1939 ׳ןרעטש׳) ׳םעכיילא
 ה׳זראשו הסרא׳פ יעטקמ ףא אלא ,יקצניל תריצי אישל תבשחנה ,'ינלופה רענה׳ הלודגה
 ־ה לש תימוקה הקינכטה תא לשמל ,דמל םהמש ,׳תחלושמ םאר׳ ץבוקב ופסאנש הלא ןוגכ

 ןוכרעמה םש האר) היבוט ירופיסב ךכ־רחא הב שמתשהש ,לוכיבכ ,ינדמלה ״141 קז0ק08
 תא ריבסהל ואובב ריקה לא ומצע םכילע־םולש קחדנ ףלאמו ינייפא חרואב .("תוריחבה"
 ׳טאלבסקלאפ׳) ׳תידוהיה תולדה׳ לע רמאמב ׳ינלופה רענ׳ל שדקומה עטקב .יקצנילל ותביח

 תוחנהל הנודנה הריציה תא םיאתהל ותלכי בטימכ השוע אוה (1157—1149 ז״ז ,42 רנ ,1888
 שי תמאב ןאכ" :הדומו ותחלצה־יאב שח ומצע אוה ףאו ,ולש תויטסילאירה תויתרוקבה
 םיעדוי ירה לבא ...תילכתב יתימא ונניא ,ילאיר ונניא והשמ ןאכ ;הרוטאקיראקה ןמ ידמ רתוי

 םדנוק־ישעמ םיתעל ומצעל ריתמ היה אוה םג ןירד׳צש ללוהמה יסורה ןקיריטאסהש ,ונא
 ,ונאו ,לודגה רפוסל תושרה הנתינ ,ןכבו .ןיחתורב םהלשב םינודינ ויה םירחאש ,הלאכ
.(1157 ,םש) ״הרומג הליחמ ול םילחומ ,םיארוקה
 לש תפומ־םפוט וב האורו ׳רגיחה עקשיפ׳ תא םכילע םולש ללהמ ׳תידוהיה תולדה׳ב18

, 1888 ׳טאלבסקלאפ׳ האר) םיידוהיה םייחה־יאנת תרגסמב יטסילאיר יגולוכיספ הבהא־רופיס
 התואשו ,הנושארל םשרתנ הנממש ץיבומרבא לש ותריצי לבא .(1076—1090 ז״ז ,39 ׳ונ
 ןמ ץיבומרבאל יסורה ובתכמ האר) ׳ןימינב תועסמ׳ הקווד איה ,הנושארל תוקחל הסינ
.(190/1 ז״ז ,1926 קרוי־וינ ,'ךוכ םכילע־םולש סאד׳ב 23.12.1889־ה



237םכילע־םולש לע

, 'דיכ םכילע־םולש׳) ׳סעטאמש ןשיווצ־טסימ ןיא׳ 1884־מ םכילע־םולש לש ותמישר האר19
.17 ׳סמ הרעה האר ןבו ,(328—326 ז״ז

.308—307 ׳טע ,׳דניירפ ןטוג א וצ ווירט א׳ רמאמה האר20
א לול ,ריעצה םכילע־םולש תריציב הז םלש םלוע לש ומויק לע תעדל היה דאמ השק21
־ םולש יבתכ לכ לש ןושארה ךרכב 1888—1883 םינשה לש תיטסינוטיילפה הביתכה הפסאנ
ש ייבתהש ,ומצע םכילע־םולש .(1948) ׳םעמע רעד' תאצוהבש תיטייבוסה הרודהמב םכילע
י טייבוסה־ ידייה רקחה לש ותוריח .ןסנכל ריתמ היה אלו ןסניכ אל .ולא ,׳וירוענ תואטח׳ב
ך ותמש הדבועה .תוכרובמה היתואצותב הז סוניכב התלגתנ ימכילע־םולשה ׳דסמימ׳ה ץחלמ

, קפס אלל ,איה השולש קר ועיפוה תיטייבוסה הרודהמה לש םיננכותמה םיבתכה יכרכ 20
.ותויה זאמ םכילע־םולש רקח לע התחינש רתויב הדבכה המולהמה
ף סונ ךרכ איצוהל רמאו ותשא לש היטישכת תא ששורמה םכילע־םולש רכמ 1892 תנשב22
ר עד וצ רשכמ לוק׳ םשב הארקנש תרבוח קר איצוהל ודיב הלע .׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה לש
־ םחנמ לש הנושארה תורגיאה תרדיס המסרפתנ ,בגא ,הב) ׳קעטאילכיכפקלאפ רעשידיא
, (םיקלח ינשב) ׳קנאלכ םוקראמ׳ ןמורה ןמזומ ,דתועמה ךרכה לש ונכת טוריפב ,ןאכ .(לדנמ
.ךרכל ׳הפסוה׳ תרותב ,׳וינפמטט׳ ומכ ,ספדיהל רומא היהש
ר עד׳ גאלראפ עכולעמ) 1 דנאב ,'םעכיילא־םעלאש ןופ קרעוו״עלא׳ב וז הרדיס האר23
.1948(, 278—250 עווקסאמ ,׳םעמע
—151 ׳טע ,םש האר24 155.
ם ג ,לשמל ,הבחרהב עיפומ אוה .םכילע־םולש יבתכב קד אל םינש ןתואב חוור ביטומה25
ה רושק ותוחוור .(1889 ,'לעטיירט כר׳ב רעלטניט עניפ לש ותומד האר) רוטקפס יכדרמ לצא
ם ישקבמה םירפוסה .(לוכיבכ ,בותכל םדא לכ לוכי שידייב) שידיי תורפסב תומרונה רסוחב
. הלולטיאו הכוח התוא םישועו ןמופארגה תומד תא םיעיקומ תורפסב תויתרקב תומרונ עובקל
־ אטקפסר׳ה ןעמל וקבאממ קלחכ שרפל שי ביטומל םכילע־םולש לש תקהבומה ותקיז תא
.שידיי תורפס לש ׳תויליב

י כשמה ינש ינפל ,ןבומכ ,העיפומה ,בתכמה לש תזרוחמה המיתחב םג תרכזנ תנתוחה26
ם אוו / ,לדנמ־םחנמ רימ ןופ״ :האולמב וז המיתח ןאכ טטצא זוירוקה םשל .״יתחכש רקיע״
ר עד / ,טנעדנאפסעראק רעקידנעטש ןוא / טנענאבא רעייא / ,לדנעה טימ ךיז טמענראפ
ט מוק עס ןעוו / ,ןאטעילעפ א לאמא ןוא / ,רעבייוו ראפ ןטסיימ וצ / ,רעביירש־ןאמאר
ר עד׳) קרעוו עלא "...רעגיה א טראפ זיא ןוא / ,רעגיווש א קאלש א טאה רע ן ,ןא םיא
.154 ׳ז ,1 דנאב (׳םעמע

.ימוגרתב םינתינ םירבדה ,ו—וו ז״ז ,׳י דנאב ,(דנאפסקלאפ) קרעוו עלא האר27
, 1928 בויק ,׳ןטפירש׳ב 1888 ינויב 28־ה ןמ םכילע־םולשל ץיבומרבא לש ובתכמ האר28

.255 .׳ז ,1 דנאב
־ רכומ ילדנמל "וינפמטפ" תשדקהב הז ןינעב םכילע־םולש לש ותבוגת הארו !םש האר29
—123 ז״ז ,אי דנאב ,קרעוו עלאב ידייה רוקמה) .םירפס ־ םולש יבתכב ירבע םוגרית .126
.(בי—ט ׳מע ,גי ךרכ ,םכילע
: ראשה ךותב םכילע־םולש בתוכ ׳סעטאמש ןשיווצ טפימ ןיא׳ ,(1884) תמדקומה המישרב30
ת ודוהל ונל שי ךכ לע ;תורחא תונושלמ רתוי הריטאסל רמוח ליכמ ונלש ןוגר׳זה"
ה זאר׳פה תישענ ,ןטק וקב ,יוניכב ,רגסומ רמאמב ,הלק הזימר תטימקב :הפשה לש הקינכטל
ו ניאש ןיבו ךכב הצור אוהש ןיב ארוקה יתפש לע ךויח הלעמ איהו ובו־ונממ תיריטאס
י דוהי לכלו) ידוהי לכ לש ורוביד־חרוא תוקחל ןתינ שידייבש רמול ךרוצ ןיאו .הצור
ת עשב םייפתכו םיילגר ,םיידי תועונת) וילא הוולתמה היצלוקיטס׳גה לע (ולשמ רוביד־חרוא
. רכו (זרבדמ אוהשכ ופוג לכ תא תוועמו םיידי לטלטמ וניאש ידוהיה היאו ;רובידה
הניחבמ—וב ןיא שידיי לש הז ןויפיאש רמול ךרוצ ןיא .(326 ׳ז ,״ךוכ םכילע־םולש" האר)
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 םכילע־םולש לש וסחי תנבהל ןה ןינע־תבר הדועת איה לבא ;תמא לש לצ ףא—תינשלב
 ט״יה האמה לש שידיי תורפס הרצונ םהבש םיינחורה־םיירוטסיהה םיאנתה תנבהל ןה ןושלל
.הלוכ

 םייחל ילטנמיטנסה ןמורה ספוט תמאתה לש תדחוימה הקיטמילבורפה לע דמע ץיבומרבא31

 דמוע .ןמורה םוחתב ןושארה ונויסנ ,"בטיה־ודמיל" .רתויב תומדקומה ויתוריצימ םיידוהיה
 ,דוד ,הבוהאל ,ימענ ,הרוביגה לש הבתכמ דוחייב האר .וז הקיטמילבורפב הרכהה ןמיסב ולוכ
 לשב היבא לש ונוצרל התעינכ לע הרוביגה העידומ ובש ,הז בתכמב ."אכה דירכ" קרפב
 יתיגילבמ .רוכזת רסומ התבהאב םג רשא ,תידוהי יכונא ,דוד אל") "לארשי־תב" התויה
 השראו ,"בטיה ודמיל" ."יבא די תחת ינא םג ענכא הדוהי־תולותב לככו /הבהא ילע

 ילסוי") רתסאו ("וינפמטס") ילחר לש ןהיתויומד ובצוה וילעש דוסיה עבקנ ,(71 ׳ע ,1862
.("רימז

 ־א״ב רתויב ריהבה היוטיבל "ידוהיה ןמורה" לש היגולואידיאה תא איבה םכילע־םולש32

."דניירפ ןטוג א וצ ףעירכ
 ,םיבתכ ,'םדא־ייח׳לו 17—18 ז״ז ,וכ דנאב ,קרעוו עלא ,'דיריה ןמ הרזחכ׳ל המדקהב האר33

.אי—י ׳טע ,א ךרכ
 וסיפדהשכ ליטומ רוזחמ לש םירחואמה ויקרפמ רחאל ףיסוהש ,הרעהב רבחמה עבק ךכ34
 רעד ןופ עטכישעג רקד וצ׳ :רעניוו ריאמ לש ורפס הז ןינעב האר) "טלעוו עשידיי״ב
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ירוה לש ריעה :ףסוי־רב לטומה

הדלנב ירוה לש ריעה המוח החפ הפוטע
.תוניצך3 תקקרל הבח?
רשפא םאה .ןשע לש חיר תויחל ךיד?
תוקד תוטחממ לש ןילתפנ חירמ גומנ אוהש
ן שיבכע לש הבוהז תשרב

.הריב לש תיבחמ הפוגמ תצלחנ ׳לידוקורק קנרא קרקנ השיקנב
םירזו םיןמיטנא תובת־ישאר רופקב םיפךפרמ ,םימרוז רבקו

םיאושנה ינפלמ יתחפשמ םש ומק
.םולשל םיקשנתמ םיפעפע יממח םירתסלקו

:תחא הדירפ תנתמ םויה דע ףטלל יל רתמ
.תויתוא יתש תומוקר וילע ,הרוחש הפיטקמ ןיליפת קית
.םיינוגקרקר םינטנטק םיבלבלצב תומוקר תויתואה .תיסורק ןה תויתואה
.קוחצמ תוקנחנ טעמקו וז לע וז תוקקדזרמ תויתואה

 ןבנז תא םאתפ תולישפמ ,תוחוכש ,תוממעשמ תודגא תושילש .ךכ־ךכ
.ליבהמ לךרח תותפכ תורזפמו

 ,וטנרפסא ירקוד םיריעצ םילאידיא לש יחל תקומס הקולזזת הלהקב תדלוס

רמג־תחוענוב םיפנקנמ
.םיי־זוהי םימטח לש תוגוז תוגוז םילישפמו

.תקכרה הנהו
ןשע לש חיר תויהל ךירצ !ההא
? ןשע לש חיר חירמ וניא שיא םאה
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 ההבג השא ,ילש אתבס תא תוארל הצור ינא
 ךראה הרע?? ןעמל המתה לע הרתו רשא
 הלש םיטישכתה תא תנמוט
הנבל רדג ירוחאמ
.ןובסל תייהנו

המוח ה־חפ הל התיה

 הנק אבס??
.הנתחב
.המת אלב אהי ,אלימ :רמא אוה
.הנישה ינפל אמא יל הרפס ךכ

היולגב
הלגעו המוח הלה ךות?
יל?? ינפ םעפ וחרז

.םולחב ומכ תומימת



ם >מ־תשרפכ ס״*ה האמה:רל>>ו ןושרג
תידוהיה הירוטסיהה לש

ן מע וניא היתורבחמ הלודג תבשחנ הירוטסיהב תמיוסמ הפוקת ויפלש הדימה־הנק
ה פוקתב ויחש םילודגה םישנאה לש םניינמ אל ףא ,ללכב ינחורה רצויה־חוכ לש
ה תוחתפתה תא תעבוקש וז איה הירוטסיהב הלודג הפוקת ,יתעד־תוינע יפל .הרומאה
א יה ובש שדח ביתנל התוא הנפפו הלש הירוטסיהה וז רשא הצובקה לש הדיתעה
ה ירוטסיהבש ךכל םיקומינ איבהל ךרוצ לכ ןיא .תורוד לע תורוד להנתהל החרכומ
ר ות .תאזכש הפוקת ןענכ־ץרא שוביכו םירצמ־תאיצי לש תורודה ובשחנ תידוהיה
ה אמל דע ךלה וב ביתנ ידוהיה םעל עבקש ךכ ידי־לע ותלודג תא גישה לבב־תולג
־ יפב תרסוימ ,הנטק תיחרזמ תוכלמ םיאצומ וגא הפוקת התוא לש התישארב .ט״יה
ה פוסב וליאו ,ימצע־ןוטלש תלעב היסולכוא לש םינושה םיקלחה ןיב םיליגרה םיגול
ת ונובירל הפאש לכמ וקלתסהו רז ךלמ לש ודסחב םצראל ובשש םישנא ונינפל ירה
, יקנע ׳"א־םוי לש רפס־תיב" ןימכ התע םינגרואמ םה תאז תחת .תימואל היווהלו

ת א רשא ,"שדוק־ערז" לש הנירטקוד רכשב אצוי תימואלה היווהה דספה ובש

.תאזה האמב וניאר התחירפ תירחא
ן יעמ תונויסנ .בישהל היה רשפא־יא הב השענ רשא תאו ,תערכמ הפוקת התיה תאז
. ןולשכל שארמ ונודנ ידוהיה םעה לש תינידמ הסיפתל רוזחל יאני רדנסקלא לש הז
ו נל שירוהל וחילצהש דע םתכאלמ תא תושעל היטרקואיתה יריבא וביטיה הכ ,ןכא
, רנזולק .י ׳םורפ םעפ ריעהש יפכ ,ונממ רשא ,דומלתה ,םהלש תיתעיסה תורפסה תא
ר מול ךירצ ןיאו ,םלועב יבכמה הדוהי םעפ־יא היהש תעדל וליפא םילוכי ונייה אל
. תרחא תורפס םוש רייתשת אלש ךכל וגאד םהו .לעפ המ תעדל םילוכי ונייה אלש
ת ופקשהה ויה המ ררבל םיצור ונאשכ םתס םישוחינל ונא םיקקזנ הזה םויה דע
.םיקודצה ,םהיבירי לש תוישממה
והיל הדמעש איה םייתדה םייחב וז הרומג תוזכרתהש ןעוטה ןעטי םירבדה־עבטמ
ה ירחא םימייקתמ ויה אל דבלב תינידמ הצובק ויה וליאש תיאבצ הסובת רחאל םיד
ה לא ירהש .ךרע לכ ול ןיא קומינכ ךא ,ןבומכ ,אוה ןוכנ הז רבד .םימי־ךרואל
ו מויק ךשמה תא חיטבהל וצרש םושמ תאז ושע אל תוימואלה דגנכ תדל ופיטהש
 איה ונא־ונתפוקת .םתרותו םתנומא תותימאב ונימאהש םושמ אלא ידוהיה םעה לש
, םירחאה םילוקישה תא ףוכל שי ול רשא ,ומצעל ךרע םויקב תוארל הל רתונש
.תמאה לש הלא ללוכ

ב
ת ירטנצואית אופא התיה ט״יה האמל דע השוריב ידוהיה םעה לביקש םלועה־תפקשה
םלועה־תפקשה תא המליגש תוברתה דאמ דע הנשיתה םייתניבש םג עריא .הרקיעב



243םימ־תשרפכ ט״יה האמה

י נא ןיא וילעש—ד״יהו ג״יה תואמב ךרעל םיינחורה םייחב לחש רבש תמחמ ,תאזה
ם ימעטה רחא רותלו םביבס לע טיבהל םידוהיה ולחהשכ ,ךכו .ןאכ דומעל לוכי
 התוא לש היתודוסי תא סורהל ולחה םג ךכ ךותב ירה ,תיטסינורכאנאה םתוברתל
ש וכרל וצר םהש ,םימעפל ותוא םיראתמש יפכ ,ךכב קר היה אל ןינעה .תוברת
ל כש וענכתשה רבד לש ותימאל .תידוהיה םתלכשה לע ףסונ תינוליח הלכשה
ט ״יה האמב ,קויד־רתיב .רקיע־לכ םיקיפסמ םניא םהלש תונומאה תכרעמו סותאה
 תירטנצונתא וא תירטנצופורתנא איהש תידוהי תוברתל תודוסיה ,ףוס־ףוס ,וחנוה
.תירטנצואית אל ךא
ה נושארו ;תולדבנ תודמע שלש ןיב איהה תעל ןיחבהל ונא םילוכי רבד לש וללכב
ה אמב החיר שאבנש לכ םע ,תוללובתהה יכ שיגדהל בושח .תללובתמה המגמה ןהב
ר בדל היאר .תישפח הרבח לש םיאנתב םיידוהיה םייחב יתוהמ דוסי איה ,תאזה
ה בר םינש תורשע המכ ינפל הפוריאב תוללובתהה הגפסש תומולהמה תורמלש
ו ז הרוצב ,םהל םיצמאמה םידוהיה רפסמו ,םעפ־יא התיה רשא לככ םויכ התעפשה
ר שפא דאמ טעמ .םעפ־יא היהש לככ סחיב־לודג אוה תללובתמ הפקשה ,תרחא וא
ם ינימאמ םיללובתמה וב רבדהש הזל טרפ ילוא ,התוללכב תוללובתהה לע רמול
ידניא תוכזש רומאל ,םירחא םידוהי םינימאמ ובש הממ ורקיעב רתויב הנוש וניא
ג שומה תא םיחוד םה ,רמול הצור .םהלש םייחה־חרוא רבדב עירכהל םהל תילאודיב
ם ייוויצה תא םה םיחוד יאדווב .ומצע ינפב ךרעכ יצוביק דוכילו תיצוביק תוירחא לש
.השוריב ולביק םתואש םייתדה
. םיינוליח םיחנומב תידוהיה הייחתה לש העפותה איה תוללובתהה ןמ רתוי תניינעמ
ר וד ינפל םג םאש ,הבשחמ לש תומולא דירפהל הסנאש שיגדהל יתייה הצור ןאכ
ו נילע המוד .הוקת ילבל וניתוחומב וכבתסנ ירה תילכתב־תוקהבומו תורורב ויה דחא
ה בשחמה תומולא .ןונגס ילדבהב ,םירבד םתוא םלוכ םירמוא ןהיגיצנ הכ־יא וליאכ
ל ש םזיביטקלוקהו ןודרוג .ד .א לש םזילאודיבידניאה :ולא ןה ןווכתמ ינא ןהילאש
ל ש תיפרומאה הירוטסיהב התע םריכי םמוקמ הלאה תועדה־יגוה ינש .םעה־דחא
ה לא םיחנומב םדבכמש ימ .לארשי־תנידמ לש היצולחכ םידבוכמ םהינשו ,תונויצה
.רומח לווע םהל השוע דבלב

ג
ת ונויצלו לצרהל ביריכ ליגרב םעה־דחא ראותמ תונויצה לש הירוטסיהה ירפסב
רתה תונויצה לע ובתכנ תויוטש הברה ."תיתוברת״ה תונויצה גיצנכו תינידמה
־ יא םעה־דחא הזח ויפלש שוריפ ותוא איה ןהבש הלודגהו ,תאזה תינחורה וא תיתוב
ת ונויצה לש היתורטמ תמשגהמ לדבנב דבלב יתוברת זכרמל המודה רבד םעפ
ן תינש תחא הרוש בתכ אל םלועמש שיגדהל דקש תונורחאה ויתונשב .תינידמה
־ תמש העשמ ,רבד לש ותימאל .לארשי־ץראב ידוהי בורל דגנתהש הנממ קיסהל
־ ןב םעה־דחא היה תירוטסיה הניחבמש ךכב ריכהל ישוק ןיא בוש םירבדה םינבל
.ןודרוג .ד .אב םלגחמ ודוגינו .לצרהל תירב
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ב חרה רוביצל םיעודי וירוביח .הכלהכ־אלש םינפ ללכ־ךרדב םילגמ ןודרוגב םג ,בושו
ה דצמ איהש ,"הדובעה תד" לע םירבדמ הלא םיעטקו ,ללכב םא ,םיעטק ךותמ רקיעב
ו יבתכ יכרכ תא אורקל חרטש ימ לכ .ץוביקה לש היגולואידיאל הטויט ןימכ תספתנ

ה סיפת יכ ודוי חרכהב ,הארשה־תכורב םג םאו הדבכ תירבע םיבותכה ,ןודרוג לש
.םג ירוטסיה ףוליס איה ולש תאז

 דיחי עמשמב םדאו .םדאה לש ותושדחתה ןויער ,דתיה ןודרוג לש תיסיסבה ותבשחמ
ק וסעל לארשי־ץראל אבש הדבועה .יהשלכ הצובק שיא הנושארו־שארב אוהש ימ אלו
ד וסיה־ןויערמ אלו ידוסיה ונויער לש ףסונ חותיפמ אצוי־לעופ איה המדאה־תדובעב
ת א חפיק ,ןוונתה תולגב ידוהיה םדאה :ןושלה וזב וחסנל רשפא הז חותיפ .ופוג
ם הש תיצוביק םישוח־תוהק לש םייח יח אוהו עבטה לא ולש יעצמאה־יתלב רשקה
ש י ךכ םושמ .יח אוה ןכותבש תומואה לש םייעבטה ,םיאירבה םייחה לש "הנתמ"
ם ירבד הברה יכ ףא ,הז ןבומב .חורב שדחתהל לכוי וב שדח ץרא־חטש אוצמל
ן יא ,הירוטסיהה ןמ אלו סומסוקה ןמ קלח ןהש תומואה לע רמול ויפב ויה םיאנ
א ל לארשי־ץראל הריקעל ףיטה בוכורוב .בוכורוב לש וזמ הרקיעב הנוש ותדמע
וסב ןיינועמ היהש ינפמ אלא הנושארו־שארב לארשי־ץראב ןיינועמ היהש ינפמ
י דוהיה לעופל ןיא תולגה לש םייתרבחהו םיירוטסיהה םיאנתב יכ ןיבה אוה .םזילאיצ
ן כתיי וב ץרא־חטש דעב עירכה ןכל .םזילאיצוסה תא ומצעל םישגהל יוכיס םוש
ל ש םהימולע־שודיח תא רשפאיש יעצמאכ לארשי־ץרא דעב ןודרוג היה הזל המודב
.הילא םיכלוהה םידיחי םידוהי
ל ש המסיסה תחת דמעמ וז היגולואידיא הקיזחה םינש־תורשע ךשמו ,תאז גישהל

. רתוהו־יד הירוטסיהה החיכוהש יפכ ,הרומג תוטש התיה איה ףאש ,"םידבוע תרבח"
־ יא םג היה ןודרוגש הדבועה .ןודרוג לש ותוניינעתה זכרמ דיחיה היה ךכ הנה
, םייתדכ קר םראתל רשפאש םיזע תושגר אלמ היה ךכ םושמו ,יפוסוליפ טסילנויצאר
ש גר לא ,ןכות לש תד לא תנווכמ התיה ולש תויתדה יכ .ונתועטהל הכירצ הניא
. ותוא ףיקמה עבטה ןיבל םדאה לש וכות־ךות ןיב רשי תומיע ךותמ חמוצה יתד
ע ורג רבד וא םינבואמ קר האר ןהבש ,תדה לש השרןמה־תורוצב ץפח לכ ול היה אל
ו מצעל ןמאנ וניאש רוציל תולגב דיחיה תא וכפהש ןה הקווד ולא תורוצ .הזמ
ה כירצ לארשי־ץראב םיבשיתמה לש םתרטמ ;ולש תוימצעה דוביא ידיל והואיבהו
י כ רומג רוריבב האר אוה .רחא וא הז גוסמ ןוגרא אלו תישיאה םתלואג תויהל
ם יכפוה םה ירה ,היהת רשא לככ הבוט הרטמה יהתו ,םיטלתשמ םינוגראש העשמ
ה ביקה העונתה לש גולואידיא תויהמ היה קוחרש יד אל .המצע ינפב הרטמ תויהל
ו רוד ינבמ םיטעמ םתוא .רתויב ןשקעה הרקבמ תא וב תוארל ףא רשפא אלא תיצ
ם ויכ םייורש ,םהמ םידחא ריכהל יתיכז ינאו ,םויכ ונמע םייח םדועש וידיסחו
 תוניצרב םהילא םיסחיתמ ןיא לבא דובכ םהב םיגהונש םיסופיט—ץוביקה לש וילושב
ק ר םה .תנגרואמ תוליעפ לכב ףתתשהל וא ,תופיסאל תכלל םיברסמ םה .הרומג
.םהיתומשנ יוליעל ,ןודרוג ףיטהש ומכ ,םירסמתמ םה רחאו םתכאלמ תא םישוע
חורלו םואלל הלודג הכ תובישח ןודרוג םחיי עודמ איה ההימת ןיידע תאז־לכבו
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א לא הירוטסיהה ןמ קלח ונניא םעש ותפקשה התיה ,םדוק ונוריעהש יפכ .תימואלה
ם דא המ .םיירוטסיהה םיאנתב יולת אוה ןיא הבר הדימבש רמולכ ,םלועה ןמ קלח
ה ב שי האירב תימואל חור .תוימצע הל שי תימואל הצובק םג ךכ ,תוימצע ול שי
א לא םיירוטסיה םיחנומב תוימואל תורטמל תנווכמ הניא התריצי לבא ,יריצי חוכ
ה עש רתויב לודג םואל לש יריציה וחוכ .התוללכב תושונאל ךרע לש רבד םורתל
ל ש תונויערה תא ןודרוג החד הז םעטמ .ולש יתימאה ינאל רתויב ןמאנ אוהש
, ןוירטלורפה לש תימלוע העונתל םידבע םהב האר ןכש ,ורוד־ינב םיטסילאיצוסה
, ינש דצמ .תטלשה תיטסילאיצוסה המואה לש ןוירטלורפה תא תתרשמ הדצמ איהש
. הנושארה םלועה־תמחלמב םיירבעה םידודגה לש םתמקה תא אטחכ ראתל ססיה אל
ר בע־תורוסמ יוורה רבד התיה התוא הארש יפכ ידוהיה םעה לש תימואלה חורה
.הקיתעה תימואלה ץראב עבטה םע וינב לש ישיאה עגמה ךותמ שדחתמו

, דיחיה לש ובל לא תרבדמה ,הז גוסמ הדמעש חיכוהל ידכ םירבד תוברהל ךרוצ ןיא
ת אז .םיירוטסיה םידעיל הריתחה תא המלה אל ,דיחיבש רתויב בוטה לא םצעבו

ר שא הדובע וז התיה יכ ,םעה־דחא החמ ודגנש גוסה ןמ תישעמ הדובע התיה
ו נא ןכל .תיצוביקה היווהה לש םיסרטניאה םודיק אלו טרפה לש ויוליע התילכת
ה ייחד ידיל העיגמ איה ךכיפלו ,תירטנצופורתנא איה ןודרוג לש ותרותש םיקיסמ
. לבב תולג זאמ תימשרה תידוהיה הנירטקודה היהש םזירטנצואיתה לש תינוציק
.ביטקלוקה ןמ ןה תרוסמה יהולאמ ןה םדאה לש ותוריח לע ריהצמ ןודרוג

ד
ל ש ימשרה גולואידיאה תא םעה־דחאב םויכ םיריכמ ,רתוי וא תוחפ ,הצפח שפנב
ן הש תוארל ונא םילוכי ,ןודרוג לש ולאל ויתועד תא הוושנ םא .לארשי־תנידמ
ת ירסומה םתונוונתה ידיל ואיבה תולגה יאנתש ןודרוג ןעט םא .יבטק דוגינ תודגונמ
י רה ,תוימצע ילוטנו תיצוביק חור ילעב םישנאל םתוא וכפהש ידי־לע םידוהיה לש
ה ללוחש הדיריה תא ןייפאל רשפא ותפקשה יפל .ךפיהה תא קוידב ןעוט םעה־דחא
יקה םתרכה תא וחפיקו םיטסילאודיבידניא םלוכ וכפה םידוהיהש רמאנ םא תולגה
, תוימצעה לש החותיפ תא תרבוע הייחתל ךרדה יכ רובס ןודרוג היה םאו .תיצוב

ו יפב הנוכמ היהש המב תרבגומה הרכהה תא תרבוע איהש םעה־דחא םרג הנה
."ימואלה ינאה"
.תרוסמה לש לארשי־יהולאב תיתדה הנומאה תייחדב :םימיכסמ םהינש תחא הדוקנב
ם יהולאב הנומא לש הז ןדבא בשיל ךיא :התיה ךכ ,הרקיעב ,םעה־דחא לש ותייעב
י הוז ?אוהה םיהולאב הנומא ךותמ קרו־ךא התנבנש תרוסמל דובכ־תארי םע
ד עב עירכה םעה־דחא .וירמאמ ץבוק לע יורקה םשכ ,םיכרדה־תשרפ לש היעבה
י דכ ך״נתב רפוסמה לש ותותימאב וא םיהולאב ןימאהל םיבייח ונא ןיאש ןורתפה
ר שפא הלאה םייתדה תונויערב ,ןעט ךכ ,ןפש .תובאה תרוסמב דובכ גוהנל לכונש
ת ואיצמב םייק השמ היהש ןימאהל בושח הז ןיא .ימואלה ינאה לש םייוטיב תוארל
ותרות ,ארבנ אלו השמ היה אל םא םג יכ .ומשב הרושקה תרוסמה תא ךירעהל ידכ
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י דכ םייק םיהולאש ןימאהל ךרוצ ןיא ךכל המודב .ימואלה ינאה לש יוטיב תראשנ
ם ג יכ .םיהולא תווצמכ תורוד ךשמ הלבקתנש תירסומה הרותה ללכ תא ךירעהל
ר צויה חוכה לש רצומ איה .ימואלה ינאה לש יוטיב אלא הניא תאזה תירסומה הרותה
ר בדה יכ—לארשי יהולאב ריכהל םינימאמ־אל םג םילוכי הז ןבומבו .ידוהיה ימואלה
.לארשי לש ותריצי אוה םיריכמ םה וב
א יה הנושארה הנעטה .הז גוסמ השיג דגנ םיכתוח םיקומינ תולעהל רשפא ,ןבומ
י רפ אוה רשאב לא לע ןגהל רשפא יכ םורגל ילאוטקלטניא רשוי־יא אלא הז ןיאש
ם ילהנמ לארשיב ,תמאבו .תיתדה איה ,ןבומכ ,רתוי תיניצרה הנעטה .תימואל הריצי
־ לש־ונובירש רורב יכ .רומג קדצבו ,םעה־דחא לש ויתורות דגנ יטלחה עסמ םייתדה
ר ד .ומצע סוינג ותוא םע וא ימואלה סוינגה לש רצומה םע ההז ונניא םלוע
ה יוטיב לע בטיה האב הז ןיממ תישוטשיט הבשחמ תחפטמש גוסה ןמ תועמשמה
ת אז ."ולאוגו לארשי רוצ" רכזומ הפוסבש ,לארשי־תנידמ לש תואמצעה־תליגמב
חאה וליאו ,שרופמב םיהולאה רכזויש וצר םייתדה .הרשפ לש החסונ ,עודיכ ,התיה
ו שרפל ולכי םייתדהש ,"לארשי רוצ" לע ורשפתה ןכל .ךכ לע םותחל ובריס םיר
.ימואלה סוינגל הנווכ וב תוארל ולכי םירחאה וליאו םיהולאכ
. הכובנ תילארשי תוימואל לש ימשרה גולואידיאה תא םעה־דחאב תוארל רשפא
ה יגולואידיא לש הדסימ תא הזע הכ המיחב םיפקות םייתדהש עיתפמ הז ןיא ןכל
, םילארשיה בור לש תימשרה היגולואידיאכ תרוסמה תד לש הילגר תא הקחדש וז
, לייוצרוק .ב ׳סורפ אוה הלאה םירקבמה דחא .לארשיל ץוחמ םידוהי לש וליפאו

ר תונש המ לכ סרהמה חוככ הזה םויה דע תלעופ םעה־דחא לש ותרות יכ רמאש
.רבדה ךכ ןכאו .רעונה בלב תיתדה הנומאה ןמ

ה
ך כ ילוא .םעה־דחא לש ויתורותל יניצר בירי התיה אל םלועמ תינידמה תונויצה
ו מלעתהו םבתככ םייתגלפמ םיעצמ ןיב תואוושה תושעל וצלעש םתואל היה הארנ

ה ירקיעב התיה תינידמה תונויצה יכ .םימיגדמ םה ותואש יללכה ירוטסיהה םרזה ןמ
ד צמ הררוע איהש הדבועה .םעה־דחא חסונ ימואלה םייחה־ץפח לש תישעמה עורזה
ה דבועה ןמ העבנש רשפא םעה־דחא רשאמ רתוי תיעצמא־יתלב תודגנתה םייתדה
ד וע תוארל היה רשפא םעה־דחאב וליאו תידיימ הלועפ העבת תינידמה תונויצהש
 תונויצה לש עצמה דימעה ,ינש דצמ .תונויער־ישודיח המכ הגהש הכלה־לעב הזיא
ת יתדה הדעה םוקמ לע .תופיחדו תוריהב לש הדימב ,םדוח לע םירבד תינידמה
ם וקמ לע .ףתושמ אצומו ןושל ,ץרא לש רכיהה־ינמיס ידי־לע תדחואמה המוא םוקת
. תורחא תומוא לש הזל המוד דוחיי םוקי םדאו םיהולא לע תילסרבינואה הרושבה
.תונויצה תא םתליספב ךכ־לכ םיפירח ויה תדה יגיצנש אלפ ןיא
ה יסיסכט הניחבמש ,ןבומכ ,ןועטל רשפא .םייתדה םע ןידה היהש תילכתב רורב םויכ
ו יה ךכבו התישארב תונויצל ופרטצה וליא םהיתורטמ תא םדקלו ביטיהל ולכי

אולמב רבדה רמאיי לבא .הלוכ העונתה לע תערכמ העפשה לש דמעמל םיעיגמ
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. שאר־דבוכב םהלש תדל וסחיתה התישארב תונויצה לש םייתדה היבירי :תוניגהה
ה עונתל תופרטצהב תונומטה תוירופה תויורשפאה לע המואמ ןיידע ועדי אל םה
, היתורוצ לכל ,תונויצל םדגנתהב םמצעל ויה םינמאנ .תינורקע םיקולח םה הילעש
ה ב שי תינויצה העונתה יכ ,םיימעה־דחאו םינויצה וספת אלש רבד ,וספתש םושמ
ע ריאש הזל קר ותוושהל ןתינש ערק ,תידוהיה הירוטסיהב ילקידאר ערק םושמ
ה שעמלש םוקמ תופיצר לש הילשאה תא ררועל ועייס םעה־דחא לש ויתורות .לבבב
ל ש ותרמה תא ראתל רשפא־יא םינפ םושב ןכש .הנקת ול ןיאש ינוציק ערק היה
.לא ותוא לש ונחלופ תופיצרב ימואלה ביטקלוקב יח לא
סיהה התועמשמ ןוחביאב תמאה לא ונויכ ,דבלב םייתדהו ,םייתדהש ןעוט ינא ןכל
ר שוי־ץילמ ינאש ךכ ךותמ שיקהל ןיא .התישארב תינויצה העונתה לש תירוט
, הערכהל תודמועה תולאשה ביט יבגל םתא ינא םיכסמ .םייתדה לש םהיתונעטל
י נא םרוג ךכ הנה .םהלש םע תבשיתמ הניאש הדמע טקונ ינא ןמצע תולאשב לבא
ם יבר הללגבש הביסה .יהשלכ תוימואלל תדכ תודהיה ןיב רשוגת־לב םוהת שי יכ
ל ש הקיטמגארפב אלא תמאב ןינע םהל ןיאש איה וז הדבוע ריתסהל םיסנמ ךכ־לכ
ה יה םניינע .םלועמ הזכ סרטניא היה אל תיתדה תודהיל .הדעה לש המויק תרימש
־ דחא לש ותעפשהל אוה ןמיס .ומע םויקל הגאדה תא וחינה םיהולאלו ,םתנומאב
.הלודג תידוהי תרוסמ התע בשחנ הזה ימויקה קובידהש םעה
ם היתונעט תא ינא החוד ,תונויצה לש יתדה ןוחביאה םע םיכסמ ינאש ףא ,ךכ הנה
רואמה תדה לש היגיצנ םיטקונש הדמעב ףוטח טבמ ףיעהל אלא ךל ןיא .גייס אלל
ם ג םא) תירטילאטוט התוהמב איה תידוהיה תדהש ןיבת דימו לארשי־תנידמב תנג
יצנ יכ םורגנ וליפא לבא .תינעזגו תיטסילאוטקלטניא־יטנא ,(םינפ־יפלכ תיטרקומד
ה כרעה תמאל היהי רשפא ןיידע ,(רתויב הרקע הפקשה) תמא־יגיצנ םניא הלא םיג
.םהב תועלבומה תוחנההו תורוקמה תריקח ךותמ וז

ו
ן ווכמ ינירה תידוהיה הירוטסיהב תולודגה תואמה תחא איה וז האמ יכ רמוא ינאשכ
תה ןיידע ןודרוגו םעה־דחא םא .תואיצמל םיכרדה־תשרפ התיה וניבגלש הדבועל
ה זה רודב ירה ,תוינוליחה םע תרוסמה יפלכ דובכ־תארי בשיל ךיא הלאשב וטבל
ם יאקירמאה לכש ומכ שממ .רתוי רתוי הנממ לטינ תאז היעב לש הצקע יכ המוד
י לב ,םהלש תימואלה הירוטסיהה ןמ קלחכ "לגרה־ילוע תובאה" תא לבקל םילוכי
ה ירוטסיהה תא לבקל רשפא םג ךכ ,תויתדה םהיתונומאב שרופמב םהמע קולחל
ת וברב ,ןכא .תורודה תצורמב וקיזחה ןהבש תונומאב קולחל ילב םידוהיה לש
ג וסמ תויעב הנאובת המוקמ לעו תוחפו תוחפ תקחוד הז גוסמ היעב היהת םימיה
ש פוח לש ןויערל התוהמ םצעמ תדגנתמ תודהיה :דבלב תחא המגוד איבנ .רחא
. תישעמ הקיקחל ןינע איה הז שפוח לש ותחטבה לארשי־תנידמ לש התואיצמב .תדה
ח מצת חוכיווה ךלהמבש רבדה יעבט .לארשיב רבכ השוטנ וז הלאש לע הכרעמה
.םיינוליח םיחנומב "תרוסמה" לש תינוטיסה התלבק םוקמב תריסמה לע תרוקב
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ת ולאש לע םיטרופמ םיחוכיו ואובי הללכב תרוסמה לע חכוותהל תחת ,רמול הצור
א וה תרוסמה ןמ רורחישהש הדיעמ ללכב להנתמ הז חוכיווש הדבועהו .תויפיצפס
? החדנ המו תאזה תרוסמה ןמ לבקנ המ :איה וישכע הלאשה יכ .תרמגומ הדבוע
. םיהולא לש תונוביר אלו םעה לש ותונוביר איה תמדקומה החנהה יכ רורב ןאכמו
ם תוללכב ולבקתנ רבכ ןויצ־תביש ירחא ועבקנש םיסופדהש ןמזב בתכש ,םופיסוי
:תללוהמ תחא הקסיפב רמא ךכ ,תיתימאה תודהיה יסופדב

ה נמנ הבה .ללכב םלועב םיררושה םיקוחהו םיגהנמה יטרפב ץק־ןיא ינוש שי
־ ראנומ ידיב ןוילעה ינידמה ןוטלשה תא ודיקפהש םימע שי :הרצקב קר םתוא
א ל ונלש קקוחמה םלוא .םינומהה ידיב םירחאו ,תויכראגילוא ידיב םירחא ,תויכ
ל ש הרוצ ולש הקוחתל ןתנ אלא ולאה תוינידמה תורוצה ןמ תחא ףא רחא ךלה
ת א ןתונה ,"היטרקואית"—ץלואמ יוטיב ןאכ השרוי םא—ול אורקל רשפאש רבד
.(ב ,ןויפא דגנ :םופיסוי) .םיהולאה ידיב תורמהו תונובירה לכ

?  ןודא היהי ימ :הנשיה הלאשה וז ירה .תוריהב־רתיב ןינעה תא גיצהל רשפא־יא
: הבושת התוא אצמנ אוצמ ,הנפנ וילא רשא ט״יה האמה לש גיצנה היהי רשא היהיו
, רבדה שוריפ הקיטילופ לש םיחנומב .ןודאה היהי אוה ,םידיחיה רוביצ וא ,דיחיה
, ןועטל ונא םילוכי יכ ףא .טנמלרפב וגוצייכ םעה איה הנוילעה תוכמסהש ,ןבומכ
ל ש הייחב םידדצ המכ םיקתשמ םדוע תיטרקואית הקיקח לש םידירזעש ,קדצבו

. תסנכה ידי־לע הקיקחמ האצותכ שחרתמ הז רבדש רוכזל םג ונל יואר ,לארשי־תנידמ
י כ ףאו .םהל התוא הליצאהש ,תסנכה ןמ םתוכמס תא םיבאוש םייתדה ןידה־יתב
 ןיא בוש ,הז גוסמ תוכמס־תלצאה לש םינוש םידדצ לע םיחוכיו ויהי המ־ןמז דוע
.תסנכה לש התוכמסו התונוביר לע םיררוע
־ ואית לש דוסיה־ןורקע לוטיבב הגישהש גשיהב אופא הנומט 'וז האמ לש התלודג
.םייפלא־תב היטרק



?ןאלו ןייאמ לארשי:ץ״כ ןונמא
תונויצה

. םימדקתמ הסיסג יבלשב התרוה תונויצה התיה רבכ ,לארשי־תנידמ םלועל האבשכ
ו נמכסה רשאכ הרכהב התיה דוע םאה .עובקל השק—ינילקה תוומה לח קוידב יתמ
, וישכע ?תיפוסה התמשגהכ לארשי־ץרא לש םיערק המכ לבקל להוצו םלש בלב
.המלועל הכלה רבכש אוה יאדו ,ץראה בושייל תודגנתמ "תוינויצ" תוגלפמשכ
ה ל המשש העונת .דחא רוד אלא לארשי־ץראב םייקתהל תונויצה הלכי אל העבטמ
ל ארשי םעל (םידוהי הב ויה אל טעמכ רשא) הלוכ לארשי־ץרא תא ליחנהל הרטמל
ה עונת ,תילאיר השיג לכמ תטלחומ תומלעתה ךות (הב ץפח ול היה אל רשא) ולוכ
ד חא שיא םג לוקל דרח אל" .םיעגושמ לש ןטק טועימ אלא ךושמל הלכי אל תאזכ
ן ועגשה ךא .תונויצה לש ץחמה־חוכ היה לארשי־ץראב הזה טועימה זוכיר ."ריעמ
ם ייופש םישנא תכשומ החלצההו ,ןמזה ךשמב אפרתמ םג אוה .השוריב רבוע וניא
.תורושה ךותל
ו ליא .הרגישו השעמ ישנא לש ליגר ךתח בוש םיאצומ ונא ץראב לדג רשא רודב
ת א ואצמ ,ץראב ולדגש ןויכמ .הצרא םירקועו םימק ויה םא קפס ,רחא םוקמב ולדג
ם זילאיר ךותמ ולא תויעבל ושגינו ןהילאמ תונבומ היתויעב תאו םייעבט היאנת
.םהיתולבגימ לכ לע ,םחוכ לכ לע ,רשי לכשו
ר יעב .עובקל השק תאז ,התסיסג תעל תונויצה לש תורהצומה היתורטמ לע היה המ
ה זמ הברהב םילודג םידוהי ירוביצ לש תוילכלכהו תויתרבחה ,תויטפשמה םהית
ם ייק היה אל תילאטוט תיזי׳פ הדמשה לש םויא .תורחא םיכרדב ורתפנ לארשיבש
ה ז—דבלב דחא ידוהי רוביצ לע הדמשה תנכס תפחרמ םויכ .הלעפל תונויצה האצישכ
" תונויצ״ה ."הלוגה לוסיח״ל רישכמ המצעב התאר תירוקמה תונויצה .לארשיבש
ד ימתש גואדל ודועיי רקיעש רישכמ ,הלוגה תחצנהל רישכמ המצעב האור םויה לש
ם כותב םהינכשמ םילדבתמו קוחרמ םילשורי םש תא םיאשונה "םייתולג" םידוהי ויהי
.םדאה ראשכ וללובתי אל םלועלש ,םייח םה
ל ש הרבע חותינ אל .םהירוה יפמ םייח םניא אליממ םינבה .הרפע יבגר הל ומעני

.היחה לארשי לש הכרד תא ריהבי התמה תונויצה

ה ד י ל ־ י ל ב ח
, םייק אוהש םושמ ומויק לע קבאנה יח ףוגכ לארשי לש םינושארה הרכהה יצונצינ

ם ייחל קבאמל הז ףוג לטוה זא קר לבא .48 תנש ביבא ינפל הברה ולחש יאדו
, רבה־ייחכ ,םיימואלניבה םיסחיה תריז .ןוכיסה אולמב ,תוירחאה אולמב ,תוומלו

; םישנא תנבהב הדבוע שטשטל לוכי תוצילמ ךסמ .תירזכא םויק־תמחלמב תנייטצמ
.התונשל ידכ וב ןיא
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ת לוכיו חוכ לארשי התליג ,הרזע םושל תופצל הלכי אל וב ,יאבצה חטשב הקוור
־ רסוחבש חוכה לע הברה זא רבוד .דויצבו םישנאב התמצע יפל יופצל לעמ הברה
ם גו ,םיברעה תוספאל תאז סחיל םיברמ םלועב םיפיקשמ .ןוכנ יאדו הזו ,הרירבה
ת וחוכ .רתוי םיברעה וחילצה ,םירחא דגנ ומחלנשכ לבא .אוה קיר רבד אל הז
א לא ועיגה אל םיתפרצהו םילגנאה ."תוערואמ״ה ימיב יניצר חוכ ובשחנ י׳גקואק
ה מיחלה תוליעי םג אלא המיחלה חור קר אלש הארנ .56 תנשב הלעתה תיצחמ ידכ
ת וליעיבו הפונתב הז ןיעמ ןורתי אל םאה .םירחא תואבצב לבוקמה לע הלוע ל״הצב
ם דקה־םלוע לע טלתשהל (ותעשב דחא לכ) םויטאל זוחמל וא ןודקומ זוחמל רשפיא
?ולוכ
א ל איה .תטלובה התלבגימ לע יוציפ ויה תקוניתה לארשי לש תוימאנידהו הפונתה
ר שפאמה יטירקה לדוגל תחתמ ,היסולכואבו םיחטשב ידמ הנטק—גפ אלא התיה
ך כ םנמאו .לודגל תבייח לארשיש היה רורב .םימי־ךרואל קבאמב םייקתהל המואל
ל ש ודי־גשיהל רבעמ ויהש םיחטש לע לארשי הטלתשה רורחישה־תמחלמב .היה
.םילועב םתוא הבשיי המחלמה רחאלש םינשבו ,ירבעה בושייה
ו נוניבה טאל קר .הרתפשמ תובורמ תויעב התא האיבה תואמצעה .םת אל קבאמה ךא
ת חטבומ הניא םלועלש ,םוי־ןב התוא דבאל רשפאש .דימתמ קבאמ השוריפ תואמצעש
.רחמל

תואמצעה תזרכה .ג
־ תומואה תטלחה לעו תירוטסיהו תיעבט תוכז לע הכמתסה תואמצעה תזרכה
א לול .םייטסילגיל םיחוסינ םהל םישפחמ תוזרכה ירבחמש אוה ליגר .תודחואמה
ת כלשכ תירוטסיההו תיעבטה תוכזה לש הכרע היה לארשיל דמעש עורזה־חוכ
ו אצמ ,הב ונימאהש ןויכמ—יגולוכיספ ,ימינפ תיעבטה תוכזה לש הכרע לכ .דקתשא
ק ר רשא עורזה־חוכ תא לשחל הרזע ךכ .חוכה תא הילייחו ,תעה תא לארשי יחרזא
.תואמצעה תא רצי—םירשימב—אוה
. הבתכנ וילע ריינה ריחמ לע םלועמ הלע אל תודחואמה־תומואה תטלחה לש הכרע
־ תיאניתשלפ הנידמ ,תידוהי הנידמ :םירוזא השולשל הניתשלפ תא הקליח הטלחהה
וזא השולשל תירוטדנמה לארשי־ץרא תא הערק תואיצמה .ימואלניב רוזיאו תיברע
ם ירוזאה תשולשמ דחא קר .הזע־תעוצרו ,ןדרי לש "תיברעמה הדגה" ,לארשי : םיר
!ירקמ הז ןוימד םגו .הטלחהבש םירוזאה דחאל והשלכ ןוימד המוד תואיצמבש
, יאמב 15־ב ץראה תא אצתש העידוה ,הניתשלפמ הדי תא הינטירב הכשמ רשאכ
ת ונידמה .הטלחה ידיל ם״ואה עיגי אל םא םג וא—היהת רשא ם״ואה תטלחה יהת
ו ליאו .םיברעל ם״ואה התוא קוספי אל םא ץראל הנשולפתש שארמ ועידוה תויברעה
־ קוביחב בשוי ירבעה בושיה היה םאה ,םיברעל לארשי־ץרא לכ תא ם״ואה קספ
ו עבק םיביריה לש םנוימדו םתפונת ,םחוכ קרו ,תענמנ־יתלב התיה המחלמה ? םיידי

.ץראה דיתע תא
.תונוש תונידמ לש תידיימה ןתרכהב תרכזל לארשיל הרזע תומואה תטלחהש רשפא
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ת ונידמב הרכהה וליאו ,רבד לש ופוסב ,הרכהל דימת תוכוז תומייק תונידמ לבא
ו נלביקש וגראבמא ףוריצב הרכה .הייחתל ןתוא המיקמ הניא ןמלועל וכלהש
ה יקבולסוכ׳צמ אבש קשנה .רבק־ילא לודג דובכב ונתוא תוולל הלוכי התיה ב״הראמ
.יחרזמה שוגה לש םירורב םיסרטניא לשב אלא אב אל

תויברעה תונידמה .ד
ל ארשי־ץראמ םיקלח תויברע תונידמ וערק 49—48 תונש לש תוברקה תרעס ךות
ת א הריזחה לארשי .ןונבלו םירצמ תולובג תא הצרפ לארשי וליאו ,תירוטדנמה
ע בקנ ךכ .םהישוביכב וקיזחה םיברעה וליאו השבכש תויברעה תונידמה יחטש
א ל ךא תוכזל תויברע תוינידמ תולוכי לארשי־ץראב המחלמב :ינסרה םידקת
.תקסופ־יתלב המחלמ חיטבמ הז םידקת .56 תנשב קזוח הז םידקת .דיספהל
ם ולש .םימיה־תירחאל ןינע אוה םלועה תונידמ לכ לש בוטה ןנוצרמ עבונה םולש
ר בכ םלועה לש ובורב ררוש המחלמב דיספהל המ שי ןהמ תחא לכלש תונידמ ןיב
ה מ ןהל שי יכ תויברעה תונידמל ןבויש דע ןוכיתה חרזמב םולש ןוכי אל .וישכע
ם א ןוכנ היהי אל אוהו ,ןוכנ הז היהי אל םא רבדה ןהל ןבוי אלו ;המחלמב דיספהל
.1967 לש תולובגב לארשי קיזחת אל
ם וזית אל םלועל לארשי יכ—ידיב רבדה היה וליא—זירכמ יתייה ,בחר ,יללכ ןורקעכ
ו שבכייש םיחטש ריזחת אל םלועל לארשיש םג לבא .םיחטש הל שוכרל ידכ המחלמ
.המחלמב המע ךבתסי לא—לארשיל ויחטש דבאל הצור וניאש לכ .הידיב
ת רסמנה הרוחס תניחבב םולשה ןיאש ןיבהל בייח ,ריחמב םולש תונקל שקבמה לכ
ן תינה תוריש תניחבב אוה יונקה םולשה .שארמ עובק םולשת תרומת דעו־תחא
ר יחמ םוי־םוי ודעב םלשל שי ןכ לעשו ,םוי־םוי ותוא עונמל רשפאשו םוי־םוי

.םוי ותוא לש שוקיבהו עציהה יפל םוי־םוי עבקנה
ק ופיס יד "תורוחס" לארשיל ןיאש ןיבהל םיבייח דבוע־סמל תויהל םיצורה הלא םג
.הליכאה םע לדג ןובאיתהו .םימי־ךרואל תויברעה תונידמה לש ןנובאת
ם או .םולש—םולש רכש ךכיפלו ,םניח־םולש אוה תמאו םעט וב שיש דיחיה םולשה
, רחא עינמ ןיא רשאכ קר תוארל רשפא ךכב יד םאו .םולש ןיא ,יד ךכב ןיא
.םולשה תתירכל ,ימעפ־דח
ך יא תוארל יד .שחנל אוה לק—ריינ לש םולש תויברעה תונידמה הנרפת ךיא
ר בעמה ;רבסה אלל הענמנ יברעמה לתוכל השיגה :רבעה יזוחב ריינ יפיעס ורפוה
ה גיפסמ םלועמ ענמנ אל ףא ץאוסב רבעמה ;תמיובמ תירקת רחאל ענמנ ןורטלב
...םיירצמ םיחרזא לע שאב ,עודיכ ,החתפ רשא—"םילג־תב״ל טרפ ,תילארשי

תומצעמה -ד
ל ובגב אירבו ביצי ןורתפ ףס לע ונדמע ,יניסל ןולא לאגי לש ויתוחוכ וצרפ רשאכ
ה יה ,יטירב יאבצ רוזיא זא היהש ,הלעתה רוזא לובג דע ל״הצ םדקתה ול .ירצמה
יתש ןיב ימואלניב רוזיאכ ,וזמ הריתי .םירצמל לארשי ןיב ץיח שמשמ הלעתה רוזא
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ם ישרגמ םירצמה ויה לקנב אל .םויק־רב תויהל לוכי רוזיאה היה תונוש תונידמ
 היצטניירואה תא הריבעמ התיה ירצמה דצב לבסנ־יתלב בצמ תריצי .םילגנאה תא
ה לעתב הכוז היה םלועה .םירצמ ןיבל הניב ץיחל הכוז התיה לארשי .ילארשיה דצל
ר וציל וסיג תפרצו הינטירב רשא בצמה והז .ימואלניב רוזיא ךותב תימואלניב

.56 תנשב רוחיאב
?  לארשי םהל העמשנ הז־עודמ םלוא .םיטושה ,םמצעל וקיזה .הז ןורתפ וענמ םילגנאה
ז א וקדבנ םולכ ךא .אושנמ לודג ץחלה היה ילוא .תודבועה לכ תא עדוי ינניא ,תמא
? תיסור הכימת לש תורשפאה ללוכ—ץחלב דומעל תויורשפאה לכ
ם ה רדסו טקש ,תעמשמש הכרב הרומה ול תרמוא רפסה־תיבל ךלוה ירוא רשאכ
ל ע ףצפצל ול עיצמ יתייה ,יפמ הצע לואשל ירוא אב וליא .החלצהל חתפמה
ה כרב תרבגה הדמל רשא תא עדוי ינא .וחור לע הלועה לככ תושעלו הרומה
 ,תוירחא ודיב ירסמ ,דיקפת וילע יליטה ,רתויב עורפה דליה תא יחק :רנימסב
ם ינתייצה םידליב .התיכה לע טלתשהל ךל רוזעי אוהו ,תובישח וילע יליצאה
ו ניא ירוא .אירב שוח ול שי לבא ,תאז לכ עדוי ירוא .ךכ ןיבו ךכ ןיב יטלשת
.יתצעל קוקז

ם לוע וא הנידמ ,החפשמ ,התיכ להנל רשפא .תויהל חרכומ הז ךכש רמוא ינניא
ה מצעמה ,הנידמה תלשממ ,החפשמה יבא ,הרומה תאז תושעל םילוכי .תרחא םג

ה יתובוגת המ עובקל קר לוכי אוה .ירוא ידיב ונניא הז לבא .תימלועה
, םיימואלניבה םיסחיה חטשב .רכשנ הל עמשנה הז אלש דומללו הכרב תרבגה לש
ע משיהל הל יאדכ דימת אלש עובקל קר הלוכי איה .לארשי ידיב הז ןיא
ה לא תא םידגונה םיסרטניא שי תומצעמל .בוט־תורחוש וליפאו תולודג תומצעמל
ת בוטל .ןמצע לש םיסרטניאה תא תוניבמ ףא תומצעמה ןיא םיתעל ;לארשי לש
ם ימעפל לארשי תבייח ,הרממ איה היפ תאש המצעמה תבוטל ףא םיתעלו ,המצע
.רשג ץורפל

. ב״הראב—לאומש דודב אלא הכרב תרבגב אל רבודמה וישכע .היה ,היהש המ
ם א .ובירי אלש םהמ שרודו ,ןדריו לארשי ,הלאה םיבבושה ינשל גאוד דודה
ם יניינעמ רקיעב תעבונ דודה תגאדש ןבומ .דאמ דודה סעכי ,והנשמל דחאה ץיברי

ר ומשל בושחש םירובס ב״הראב .ןוכיתה חרזמב העפשהל םיעגונה דאמ םיישממ
ר שפא .ב״הרא לש ינידמ לוקיש והז .ותונמאנ לעו ותוואג לע ,ןייסוח לש ומויק לע
א לא הווהמ אוה ןיאו לופנל טמ ןייסוח לש ואסיכש רשפא .העטומ לוקישהש דאמ
ת חתמ לארשי תאו הכרעל לעמ ןדרי תא הכירעמ ב״הראש רשפא .דימתמ ןוכיס
ם ג אלא ןדריה ברעמ קר אלש ברעמהו ב״הרא יניינעל היה בוט ילוא .הכרעל
.םירוסהו רצאנ תריתחמ םיחוטב ,ביצי ןוטלש תחת—לארשי ידיב ויהי וחרזמ
ד ודה םע דסח תושעל ידכ קר שוביכ־עסמב ןדריה תא חלצת אל לארשיש ןבומ
ר בכש היה המדנ הנשה םדוק בלשבו ,בצמ תווהתהל לוכי לבא .ונוצר דגנ לאומש
. םינלבחה ןמ וחרזמ תא עונמל ידכ ןדריה תא חולצל לארשי ךרצות וב ,הווהתה
? לאומש דודה השוע היה המ ,הפמה לעמ התחמנ ןדרי־תנידמו ,הזה רבדכ הרק ול
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ו ישכע .וילוקיש תא שדחמ ךרוע היה ךכ־רחא ?ךכ־רחאו .דאמ סעוכ היה ,ןבומכ
? ךומתל ,ןכ םא ,ימב .דחא קר שי ,םיבבוש ינש ןיא רבכ
ה כוזה ןייסוחב אנקמ דאמ־דאמו ,דודה לש וידסחב ץפח דאמ־דאמ יתייה וליא
ך ורכ ינניא .םידסחה תא תשרל ידכ ןייסוח תא לסחל התפתמ יתייה ילוא ,םהב
— ןדרי תא שובכל ךרוצ היהי םאש ריעמ קר ינא .ךכ ידכ דע דודה ידסח רחא
, השעמה דעב היהי דודה תשרפ לש יטסילאיר לוקישש רשפא—תורחא תוביסמ
.ודגנ אל
, לארשיב תירבה־תוצרא תכימת לע רבדל םיברמ םייסורו םייברע הלומעת־תורפוש
ן וכנ .תאזכ הכימתב םינימאמה ,םידוהיו ,םילארשי ןיבהל לוכי ינניא .ןבומ הזו

ן אכמ םלואו ,תושעל הלכיש יפכ הילע תצחול וא לארשיל הקיצמ ב״הרא ןיאש
ת רהצומ תוינידמ ב״הראלש אלא האור יניא ,יתומימתב ,ינא .בר קחרמ הכימתל דעו

. לעופל וז תוינידמ לש התאצוה־יא אלא הניא התכימת לכו ,תקהבומ תילארשי־יטנא
.העש־יפל
ה שילפ ידי־לע אלא םחתפל לארשי הלכי אל ,המלש־ירצמ תא םירצמה ומסח רשאכ
, ןוכיתה חרזמב תונידמה לכ תולובגל הברע איהש הריהצה ב״הרא םלוא .יניסל
ב ״הרא הפרטצה המחלמה רחאל .םירצקה תא ץורפל לארשי לע תרסוא איהש רמולכ
ש מחב הנושארה .יוניפ לבא ,םולשו יוניפ ,הרכהו יוניפ .םיחטשה יוניפל העיבתל
.םישובכה םיחטשה לכ יוניפ—ןוסנו׳ג אישנה לש תודוקנה
ת א םלשל לארשי לע רשאכ דאמ תוישממ ןה .הומת תובורעהו תורהצהה ןינע לכ
ו השלכ גוסמ תויאקירמא תובורע אל יכו .ןועריפה םוי ינפל תופדנתמ ךא ,ןריחמ
ו לא ויה אלש ררבתה 67 תנשבו ?56 תנשב םירצמה תרקפהו יניס יוניפל ואיבה
ן ימאהל לכוי ימ .ןידכו תדכ תומותחו תוחסונמו תובותכ ויה אלש ,שממ תובורע
ל ש ץוק הזיא ,םגפ הזיא ןחבמה םויב אצמיי אל הנתניתש תושדח תובורעבש
ת פרצו הינטירב ? ןוכיתה חרזמב תולובגל תוברע לע תומצעמה־שלש־תרהצהו ? ד״וי
ה ברע יאמב .הדי תא הילע הכמסו הרזח ב״הרא .המחלמה ברע הנממ וקלתסה
?ינויב תולובג םתואל היה המו ,ןוכיתה חרזמב תולובגה לכל ב״הרא
ל ארשיל היהי םא .םתוא תוניבמ ןהש יפכ ןהלש םיסרטניאה יפל תולעופ תומצעמ
— ףתושמה סרטניאה תא המצעמה ןיבת םאו ,הלודג המצעמ םע ףתושמ סרטניא
ס רטניא היהי אל םא .תומדוק תובורע וא תורהצה לכ אלל םג לארשיב ךומתת
.ןושארה רודכה קורש ינפל דוע דאכ תובורעה לכ הנגומת ,ןבוי אל םא וא ,הזכ

דיתעה .1
ה קזח תויהל לארשי תבייח ,הב ךומתל ןינע יהשלכ המצעמל היהי םנמאש ידכ
חאב החיכוה םנמא לארשיו .לודגלו ךישמהלו קזחתהלו ךישמהל תלגוסמו הלודגו
ל ש םדיתע תא עובקלו םיידי־יבחר םיחטש לע טלתשהל חוכה הב םולגש הנור
.םיסולכוא ינוילימ
,שארמ ןנכתל לכות אל לארשי .תופצל ןיא—הנאובתש תומחלמה לש קיודמה ןכלהמ
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 :תושעל לארשי הלוכי תאז קר .ולאה תומחלמה תוכופהת לכ תא עובקלו ליכהל
 אלו תוטשפתה לש תומחלמ ולא הנייהתש ,התבוטל היהי יללכה ןכלהמש גואדל

.הדחכה לש אלו תומצעתה לש ,םרה לש אלו לודיג לש ,תוצווכתה לש
 הנטק ץרא לש דיקפתה תא המצע לע לבקל לארשי לכות ,היביוא וטקשי םא
 לכב ברעתהלמ סונמ הל היהי אל—ואל םא .התלוז יקסעב ןינע הל ןיאש הוולשו

 חורבל לכות אל איה .היכרצל םתוא רוצלו םהב טולשלו םתוא ןווכל ,היביוא ישעמ
.תרחא ךרד ןיא יכ ,הלודגהמ
 הכיראמ הנטק הנידמ ןיא ,קבאמו המחלמ לש םיאנתב ,םויאו הביא לש הריוואב
 !ןיא תובורעו .לארשי ידיבש הריחבה תאז .דחכיהל וא לודגל תבייח איה .םימי

 אלש אוה חוטב טעמכ ךא .השעת רשא השעת ,דחכית אלש לארשיל הבורע ןיא
 התדמשהל תויונמדזהה תא .קזחתהלו לודגל תויונמדזה לצנת אל םא םימי ךיראת
.היביוא ולצני
 .הלומעתהו תועיבצה לכ ףא לע .תומולחהו תויגולואידיאה לכ ףרח !הרירבה תאז

 ךרד ןיא ,רתוי הלק ךרד ןיא .םיטושה תויזהו ,םיביואה ימויאו ,םידודה תוצע ךות
 רשא דע לודגל .לודגל תבייח לארשי .םייקתהל תרחא ךרד ללכב ןיא ,רתוי החוטב
 עדת ,םולשל םדי וטישוי רשאכ .יד םיביואה ודיגי רשא דע לודגל .חטבומ המויק היהי
.היד הלדגש לארשי

 ־ולכואה אובת ןייאמ .הרבעש הנשב הלדג םיחטשב .היסולכואבו—םיחטשב לודגל
 לכל רבעמ ,םירקמבש בוטב םג .שדחמ וחתפי םא קפסו ,וללד הילעה תורוקמ ו היס
 םינומ לארשי יביואש דועב ,םירופס םינוילימ דועל הילעה תלבגומ ,תווקל רתומש
 םהב תוכמות ןכל .יפוסה םנוחצנב םיחוטב םה ךכ םושמ .תוחפל ,םינוילימ תורשע
.לארשיב ךמות ןיאש הביסה וז .תומצעמה
 לארשי עדת םא .השדח היסולכוא לארשיל םתא ואיבה םישדחה םיחטשה לבא
טשה יסולכואמ דחא לכ :לופכ הטילקה רכשו .היעבה הרתפנ ,וז היסולכוא טולקל
 לארשיל ףסונ שיא קר אל אוה תירבעה תוכייתשהה תא ומצעל לגסיש םישדחה םיח
.הירצל תוחפ דחא םג אלא
 ךות לארשי לכות םא .ךכ ידכ דע קחוד ןמזה ןיא ךא ,רבדה הרקי דחא םויב אל
 הרתפנ—וז היסולכוא ינפל התרבח תאו התוברת תא ,היתועורז תא חותפל רוד ימי
 ךשמיהל לכוי לודיגה ךילהתו ,תפסונ היסולכוא ואיבי םיפסונ םיחטש .הלודיג תייעב
 הפוסו הלודיג תורוקמב תלבגומ לארשיש ,םיברעה תחנה .יד םיביואה ודיגיש דע
.תכרפומ אצמית ,םלקשמ לומ עורכל
 םישנא לש עזג־תרוהט הדעכ המצע תא רידגהל שקעתת םא .לארשי ידיב הזו

 תירבעה תוברתה תא ץיפהל עדת םא .רבק המצעל הרוכ יהירה—תוידוהי םהיתומאש
 הדיתע—וב קלחתהלו—התשרומבש בוטה תא תולדל עדת םא ,תידוהי תונעזג אלל
!ונרושי ימ הפוסו ,הינפל

1968 ילויב 6 ,הקסאלא

































חרזמל הביש םע:בונהכ ?לקד
ר בדה היה המוד המוח תפקומה ריעה־םילשוריל םכש־רעשמ הנושארב יתסנכנ רשאכ
ל כל ךכ־לכ ומדש תולוקהו תוארמה ,תוחירה ןמ יתרכתשה ךכ־לכ ,םסק ינספת וליאכ
ל ש םהיעבצו םחיר .ריהאק לש המוחה־יפקומ ,םיקיתעה םיקלחב ותעשב יתרכה רשא
ת ריווא ,םהלש םיינוגססה תוצבשמה־ירניסב ידניהרמתה ירכומ לש םייתלצמה ,םילבת
י נוריבעה הלא לכ—םילתופמ תובוחרמ תואצויה םיפיעצה־תויוטע םישנה ,ראזאבה
ה עש ורבע ךא .ורועינ ילש יתונורכזו ,םהלשמ תונורכז שי ונישוחל .רחא םלוע לא
ם לועה ןמ קלח ,תויהל יתיצר אלו ,יתייה אל .יתעתפהל ,יתעבש הנהו םייתעש וא
ן מ ירה ,םילשוריבש יפואהו יפויה לכ םע .ולש האמל ךיישה ינרדומ םדא אלא ,הזה
. ןוונתמ ,לשחנ ,ינע טושפ אלא ירויצ וא יטוזקא ,יטנמור םוקמה היה אל ישונאה דצה
וחרב תותפשא ינימ םירכומה םיאולב־ישובלו םיכלכולמ םידלי ידמ רתוי ,טושפ ,ויה
.ךכ־לכ תללוהמה תאזה הקיטוזקאה לש היתונברק םהש םיעדוי םניאו תוב
, תויסנכה ינומעפ ,רבעה־תובצמ ,הירוטסיהה רבדב המ לבא :ימצע תא יתלאש
־ טסו תייסנכו םאד־רטונ ?הלא לכ רבדב המ ,ןכבו ?הליפתל ןיזאומה לש ותאירק
ת וברתהו הירוטסיהה תופיצר לע םידיעמה ,םמוקמל םיאנ רכיה־ינמיס םה רטסינימ
ן מצע תוכיישמ ונימי לש הינטירבו תפרצ .ונתשה םביבס רשא םייחה לבא ,םע לש
ן מזמ םירבד הברהו הברה דוע ורצי ןה ךא ,הלאה םוקמה־ינויצל תודוה ןהלש רבעל
ם ייח־חרוא לע רומשל השוריפ ןיא תופיצר .תולרדיתקה תא םינומדקה ומיקהש
י דכ ךות השדח תרוסמ רוציל ,ותוא שדחל אלא ,ינואיזומ ץפח היה וליאכ ,ונויבצב
־ חרואבש עבקה תא םימעפל םילגמו םירזוחש דע ,התריבשו הנשיה םע תודדומתה
ו ללוחש תויפוריא־יתלב תורבח המכ םג והומכו ,יברעמה םלועה חילצה תאזב .היווה
ה מכ לכ .לארשי םג ףא—לשמל ,ןאפי—יתיישעת קשמל ירארגא קשממ רבעמה תא
ת א ןאכ קיתעהלו רוזחל ונתרטמ ןיא ,תובבלה ירתימ תא שיערמ יברעמה לתוכהש
ו נל חתפנש םלועב יתוא אילפמה רבדה וליאו .ינש תיב ימיב המייקתהש הרבחה
ל ש תובולע תוקתעה קר השעו ,ומצע לע רזוח אלא היה אל הרואכלש אוה ביבסמ
־ תכאלמו תורדק ומכ ,ןוכיתה חרזמה לש תוקיתעה תויונמואה וליפא .םימודקה וימגד
ו נוונתה יכ המוד ,רלפקור ןואיזומב םיאור ונא ןהמ ךכ־לכ תורדהנ תומגודש ,תיכוכז
ה תניפו התמ ומכ תרצויה חורה .םיקיתע םימגד לע הארשה־תלוטנ הרזח קר וראשנו
י תרבח ןוגרא תחא־הנועבו־חעב םייקל רשפא־יא .םקנ־תשרוח די־תלזאל המוקמ
א והש ומכ םלועב תורחתהל תלגוסמה ,תינרדומ הרבח ייח תויחלו הזנורבה־תפוקתמ
ת ועמשמה־תלעב הדיחיה הכפהמה היהת ,ותוא הנביא תרוסמהש ,הזה םלועב .םויכ
.ןהילע עיפשתו םישנה תא המע ףורגת חרכהב וזו ,תוינרדומה תכפהמ
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 תובב ,תוידוהיה היתועלבוממ תחאב ,תימלסומ הרבח לש הדצב יתלדגש םושמ ילוא
ר תויב תמשרתמ ינא ונממש רבדה ירה ,תיפוריאה הלכשהה תולעבו ינוניבה דמעמה
ם יברמ םירבגה ןהב רשא תוצראבש הז אוה תימלסומ הרבח םע תשדוחמ השיגפ בגא
ה כ ןה תוארנ .םישנה יבגל ךכ־לכ טעמ הנתשה הכפהמו רורחיש לע רבדל ךכ־לכ
־ טוכ ,תוקתושה ,לצה־תויומד ולאה םישנה ,תחא־הנועבו־תעב תוקחורמ הכו תורכומ
ם ושמ רתוי לודג ןחוכש הקווד רשפאו ,םלועה ןמ ןה תורדענ וליאכ ,דוסה־תוס
 טיבה תוליפשמה ןהמ שי .תוארנ־ןניאו־תואור ןמצע תומישמ וא—ןיעל תוארנ ןניאש
ה ברה הכ .ןהינפל םיגיצמ ונחנאש שדחה ןויזחה לע ןהיתורטזוזגו ןהיתונולחמ
ם לועה ךיא תוננובתמ ןהשכ ,תורטזוזג לע חרזמב םישנ תולבמ ןהלש יאנפה־תועשמ
.ןדגנל רבוע־ףלוח
ן יאש חוכ ,תפעוצמ ,הדימעה־ליג תב תינוריעה השאה תא הריכמ ינא תובוחרב
, םיככת ,תובירמ ,החפשמה יניינע תא תלכלכמ וז השא התיב ןויבחב .שאר וב לקהל
, םייחב ףוס־םהל־ןיאש סכטה־ידמעמ תרדסה ,תודילב לופיט ,תונותח ,תויוסייפתה
ח טוב הנב הב רשא השאה איה .םהלש םיקדקודמה םילישבתהו םיסומינה ינוניג לע
ר שפא םויכ .ול שי תחא םא קר ,תודחא םישנל לעב תויהל לכוי םג םא יכ ,רתויב
ל ע הדסיתנ ,התיה תישממש ,התמכח ירהש ,הידימ תטמשנ התורמ יכ תאצומ איהש
־ הליל־ףלאמ תותבסלו ,םינטלוש לש םהיתומאל המודב .תיטאטס תרוסמ לש התרימש
ל ש תורוד־ירוד .הימסק וגפו הניח רסש העשמ החומב שמתשהל איה תיאשר ,הלילו
־ זילאירפמיאבש שפוטמה ,םתסה־ןמ ,אוהש הזל חונ הווסמ—הללא לש ונוצרל העינכ
ה פוסש הרבח לש הארנ־אלה טילשה ,היובש הריבגל התוא וכפה—םיירכזה םימ
ה דיב םייקל איה הלוכי .םזינורכאנא ןימכ רוחשב תרבגה תיארנ םויכ .הל המדתמ
ה פוצרפ תא קחומה ,רוחשה ףיעצהו ,תורומתל דגנתתש ידי־לע קר התורמ תא
ם לועה תא ריתסמ והירה םלועה ןמ התוא ריתסמ אוהש הממ רתוי ילוא ,לוכיבכ

.הנממ
ת ודמולו תודבוע םישנ רתוי הברה תימלסומה־תיברעה הרבחב שי םויכש ינא תעדוי

וחרל םג תואצוי רפס־יתב לש תודימלתו םישנ םילשוריבו הזעב .רבעשל הב ויהשמ
א ל יל רשפא־יא ךא ,ןתונכב תקפקפמ ינניא .ילארשיה שוביכה דגנ תוחמל תוב
א לו תטלשה תירכזה היסקודותרואב תוכמות ןהש העשב םיעמשנ ןהיתולוקש ןייצל
.דיתעה לש הלודגה הדיחה ילוא איה ןתקיתשו ,תוקתוש ןה ןאכ .הדגנכ האחמב
ם ע חחושל השא הלוכיש הרהמ־דע ול ררבתמ ונלש םישדחה םיחטשב רקבמש ימ
ת שגל ןיא ןיידע ,תאז תמועל ;תודעסמב וא תויונחב ,תיחטש החיש םג ולו ,םירבג
 תקבואמה תראפתב תוינניחהו תופוקזה ,םירפכה ישנ ,תובשוח ןה המ .םישנה לא
ו מויק לע רמושה ,קיתע םלוע לש ומלצ ןה ? ןהיתווקת המ ,ןהלש המקרה־תולמש לש
, תוינרדומה לש ינכפהמה חוכה תא לארשי תלמסמ ןהיבגלש דאמ רשפאו ,תונשקעב
־ ךסמ ירחאמש ,הז ינלחז םלוע לטלטמה ,תחא־הנועבו־תעב דיחפמו דדוצמ חוכ
א לו ,םיטעמ הכ םייוניש וב ולח ץוחבמ ואבוהש תוינכפהמ תומסיס לש םיעותעתה
.הקווד הבוטל
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ת וטועפ לש בר־ברע תופקומ ,ןהינתסוב ירפ תא ולאה םישנה ורכמ רבעש ץיקב
ב ל־ץמוא לש ךויחב .תועפושה ןהיתולמש ילושב םילתנה ,רעש־יללבודמו םיפחי
ב רחיהל היה בורק הפש ,םהלש ןטקה םלועה לע רומשל ןתלכי תדימכ םישנה ושע
ן מ רתוי םהב םסוכמה ,הלפשה שגר םחפטב רשא ,ןהלש םירבגה תלויא תמחמ
ם שורה לבקתמ םיעגרל .שב־שש םיקחשמו הפקה־יתבב םיפעז םיבשוי םה ,הסובתה
ח טבוהש לרוגהש לע ,םייח ןהידליש לע טעמכ הדות־תוריסא ,תוחמש טושפ ןהש
ם ינוש תויהל וכרצוי ןהידליש ןה תוספות םעמועמב ילוא .ןהישנאב עגפ אל ונישנאל
ת א תלמסמ לארשיו ,הנתשה ביבס םלועה לכ יכ ,םניהש הממו ,תובאה ויהש הממ
ן יעב ותוא תואור ןניאש המוד תוחפל ולא םישנ רשא ,יונישה לש הקימאנידה
.ךכ־לכ הער
, השיגב רוסא היה ןכל־םדוקש חטשל םהינומהב םילארשיה ועפש רבעש ץיקב ,הנה
ה יינקש וחכש ךכ ךותבו ,תואיצמ ףוטחל יממעה ןועגשה חכונל ודרחנ רסומה־ירמושו
ו פלחוה םידדצה ינשמ .רתויב תוטושפה ,תויסיסבה תרושקתה תורוצ ןה הריכמו

ר מאנ אל םא םגו ,הזב הז םיציצמ םידלי דועב ,ירפ ילס םתואל לעמ םיטבמו םיכויח
ת ודחא םינש דועב יכ וויק רשא םישנה ויה תובר םידדצה ינשמש דאמ רשפא ,רבד
ח תופמ ינידמ שוח וליג םישנה .והערב שיא די חולשל הלאה םידליה ובושי אל
.םולשב תווצ־םויק לש תוינידמב ורחב ןהילאמ ומכו ,םירבגה ןמ רתוי

ל ע רבגתהל םילוכי םניאש םירבג תועצמאב ותטילש תא בצימו רזוח םאלסאה לבא
י כ ףאו ,דחפו הביאל םוקמ רבכ הנפמ תונרקסה וישכע .הרומתו יונישל םתודגנתה
ל דג רוד לע ףוכאל חילציש רשפא ,יחד לא יחדמ "חתפ־לא" ךלוה תיאבצ הניחבמ
ם יכירצ ונאש רבדה הז ,ןכא .תימלסומה תוימרופנוקה לש ותוהמב־לשחנה םופדה תא
א לא ,תחא המדא לע ,הז דצב הז םילדגה םידליל עגונה לכב ,ודגנכ לועפל דומלל
.הלמ ףא םהיניב ןיידע םיפילחמ םניא טעמכש
י נא ךכ .ונלש תפתושמה הירוטסיהה היהי הז לע הז הלאה םידליה ובשחיש המ
ם ייטירבה םילייחב םיננובתמ ריהאקב תוצוחה־ילכור תא יתיארש םושמ הרובס
ם יאולבו םיבולע ,ואניק ,ואנש ,ולבס םה .םהלש טקרסקה רצחב לגרודכב םיקחשמה
י רה ,המואמ םדמלל חרט אל שיאו ליאוה .ןוטלשל רצאנ תא ואיבה ךכ .המיח־יאלמו

ץ ראה־ינב לש םהידיל םירז ידימ ןוטלשה ילמס ורבעיש יד יכ ובשח םירבדה־עבטמ
ת א ודכיל "םימלסומה םיחאה" .הצקה לא הצקה ןמ םנ־ךרדב םהייח ונתשי אליממו

ן ואפיקה לא וא—הרהטה לא הבישל םיפיטמ םהשכ ,הלאה םיחווצה םדאה־ינומה
י כ הדבועה לע םתעד ונתנ אל םלועמו ,רזה לכ תייחד לא ,םאלסאה לש—ינויצקאירה
־ םדוק ,םהב םחליהל רחבת םא ןיבו םיטירבה םע הלועפ ףתשל םירצמ רחבת םא ןיב
י דכ ,םיטירבה וגציי ותואש ,ינרדומה םלועה לש וביט המ דומלל הינב םיכירצ לכ
ר בדה קוידב הז ירה לבא .היצזיליביצ לש הז שדח רושימ לע תורחת־ינב תושעיהל
ם הש ןיבו תונשונב םיקיזחמ םהש ןיב ,ותושעל םיזיעמ םיימלסומ םיגיהנמ ןיאש
ו תומלגתה ,תמלשומ הרבחכ םאלסאה לש ןויערה םע שגנתמ רבדהש יפל ,םינכפהמ
־םיברעה לש ירמה־תוצובקו ,ירייקושו רצאנ הברה םינבומב .םיהולאה ןוצר לש
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ל וכיבכ־תיפושיכ הקיטסימ תועצמאבש ,"םימלסומה םיחאה" ישרוי םה ,םיאניתשלפה
ם ג םא בושחל חורטל ילב ךא ,לארשי לש הנברוחל םיפיטמ םה תיאנק האנש לש
ה אמה לש םיגשומב תורחת־ינב תושעיהל הנושארו־שארב םיבייח םה ןיא הז הרקמב
ל כב ומחלנש ,"םימלסומה םיחאה" ןיב ןוימדה בר .היורש לארשי הבש ,םירשעה
י די־לע לארשי לש "תינכפהמ״ה הייחדה ןיבל ,םירצמב םייטסינרדומה תוחוכה
.ינרדומה םלועה לא תחלצומה תולגתסהל תנווכמ הייחדה םירקמה ינשב .םיברעה
־ תודמע תא תינרדומ ןושלל וקירה םייברעה הכפהמהו רורחישה ,תונמואלה יכ המוד
ת א ומע איבמש ימ לכ—ץוחה־שיא יפלכ היגולואידיאכ דאהי׳גה :םאלסאה לש דוסיה
ת א הלביקש ןויכ ,וז הרבח .שיל ,הללא לש ונוצרל העינכו—הרומת לש רגתה־תאירק
א יצמהל תלגוסמ הניאש המוד ,תיהולאה תולגתהה לש הילבקמ ןורחאכ דמחומ איבנה
ו א םייטקלאיד םיגשומ ןיב תוריחב לש יוביר חתפל ,הבשחמ לש תושדח םיכרד
ה ב שי—רחא תויהל ותוכזב וא—תויהל רחא לש ותוכזב האדוהה .םינוש םיינידמ
ץ וחמ לא קפסה תא איצוהל איה הבוח .קפסב תואדו הריממ איהש יפל דירחהל ידכ
.המ־יהיו—הנחמל
ם שור ונילע השועה רבדה ,תילמרופה היגולואידיאה וא רטשמה ויהי רשא ויהי

א וה ,םכש דעו ןורבחמ ,הרטיינוק דעו הזעמ ,וישכע ןהב םירקבמ ונאש םירעב
ם ע םייטקלאיד םיסחיב סנכיהלו יונישה תא לבקל ןבוריס ,ןהלש ינשקעה ןואפיקה
ם יתעלש תורבחב .הרומת לש ןיעה־תיארמב ןמצע תולשמ ןהש םע ,ןוציחה םלועה
ו לקש אל םירבגה יכ המוד ,השאה תניחבמ רתויב תואכדמה ןמ ןה ןיידע תובורק
ס חיבו ,םהיתויחאו םהיתונב ,םהישנל סחיב הכפהמו רורחיש לש םעמשמ תא םתעדב
ת א ןבאל היה הטונ םאלסאה .םתרבח לש הינפ יונישב אלמל ולא תולוכיש דיקפתל
ם חי לע הדימעהו םיסחי לש תנווגמו המלש תכרעמ םצמיצש ידי־לע ולאה תורבחה
ת מועל לשומה ,םדאה תמועל םיהולא ;םיענכנה םיטלשנל טילשה לש :דבלב דחא
ל לוכ ,ונממ הנושש המ תמועל םאלסאה ,םידליה תמועל םירוהה ,ותלשממל םירסה
.םישנ תמועל םירבג ,ןבומכו—לארשי

ם גדה ירהש ,ימלסומה הנבמה ךותב ןכתית אל טעמכ הצקה לא הצקה ךמ הרומת

ם מצע תא םיתסוומה םינונגנמו ,םדיקפתב םיעובק םינושה ויתודוסיו ,דעו־תחא ןתינ
ן יא ירה ,זיגרמו דירטמ רבדכ תיחדנ הרומתהו ליאוה :לועפל טעמכ םילוכי םניא
ת וארנ תוינכפהמה תומסיסה ןכל .הב לפטל םיכרד תחתפמ הניאו התדדועמ הרבחה
, המינפ רטשמה ךותב ורצונ אלו ץוחבמ ואבוהש תונויער לש םימשוגמ םידוביע ןימכ
ו לאכ ללוכ ,תומרופיר לע וצילמהש תויברע תורבח ויה ינרדומה םלועה חכונ םג םאו

ם יטעמ קרש המוד יכ דע ךכ־לכ הקזח םאלסאה לש ותזיחא ירה ,םישנל תועגונה
.ולוכ ןינבה לש ודוסיב תוחנומה תוחנהה לע רערעל םינכומ

ר שפא ,םייקה יתרבחה רטשמב הקזח־לש־םרטניא לכ ןהל ןיאש ולא טרפב ,םישנה
םג םא ,ולאה תורבחה ךותב ימצע־תוסיוולו תיתוהמ הרומתל תודוסיה תא הנקפקתש
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. הפ תוצופ ןה תוקוחר םיתעלש דע ימצעה־יוטיבה תוכז ןהמ הענמנ םיבר הכ םימי
.תמייק םג תמייק ינרדומה םלועל סנכיהל הקושתה יכ המוד םיקרפל ךא
ה צובקב ונשגפ ןורטל לש םיתיזה ימרכב תחא הדידי םע רבעש ויתסב יתלייט רשאכ
, םירבג לש דחא לגעמ .הלדה םתחורא תא םילכוא םהשכ ,החונמ תעשב ,םיירפכ לש
, "לדאפת" .דחי תבשל תוכזב וכזש םינש ,ריעצ גוז דרפנבו ,םישנ לש דחא דוע
. ונלכא רבכש זמרל ,וניסרכ לע ונחפטו ונידוה .ןנוזמב ונדבכל ושקיבו םישנה ורמא
ב ורקמ ונב לכתסהל םישנה תצובקמ השרפ ,םייניע־תריהב ,ללהל־הפי תחא הדלי
ח תפנ וניקנרא לש תכתמה רגס ךיא תוארל התצר איהו ,התוא ונייניע ונידגב .רתוי
 ,תצק קר ,הלש התלמש תא הרציקש הזמר ,ונלש תויאצחב הטיבהב ,רחא .רגסנו
ו שקיבו ,תורחאה םישנה ונילא ופרטצה טאל־טאל .טעמ דוע התוא רצקת בורקבו
ה תוא עשעשמה רבדה יכ הדליה הרמא ."ביבא־לתמ" ונינעשכ .ונאב ןייאמ תעדל
ת א התוהזב תמאה לא הנויכ איה .םילארשי לש םאצומ־תוצרא תא שחנל אוה
, םירצמב יתדלונש יתרמאשכ .ללכ "ץבשל" הלכי אל יתוא ךא ,הילגנאכ יתדידי

ם ירחא ודלונש ומכ ריהאקב יתדלונש יתרבסה הצוצר תיברעב .םישנה ולחלחתה
, הרמא הפיה הדליה .לכה ועגרנ ומכ זא־וא .הידוהי ינאש ןבומ ךא ,הניווב וא ןודנולב
. "אווס־אווס" ונחנאו םה וישכעו וקלתסה םירצמהש ,ץראה לע תוצרמנ תוקיקר בגא
ה ב ורצע ,םירבגה לש ףעזה םטבמ חכונל ךא ,ונתא לייטלו ףיסוהל השקיב איה

.הנממ תורגובמה םישנה
ה יה ןידהו ,רבעב והשמב תופתוש ונייה ילואש הזל ךרע לכ היה אל ולא םישנ יבגל
ת ורוצמ תחא ףא .ודיב חוכהש ימ יבגל םיסחיב ךורכה רבד אוה חישו־גיש ,רורב .ןמע
ן ושל בייחמ ורקיעמ־שדח בצמ ןכש ,תלעות לכ הב ןיא בוש תונשיה תרושקתה
א ל ,תויהל הכירצ איה המ עדויש ימ ונב שי םא החוטב ינניאו ,הרקיעמ־השדח
ר פסמש ךכל תובישח לכ התיה אל וז הרענ יבגל .דיתעה יחנומב אלא רבעה יחנומב
ג הנמו תרוסמ לש םלועב ויח וניתובסשו ,חרזמב ודלונ םילארשי לש רחא וא הז
ם ונל הקווד תושקבמ התומכ תורענש חינהל רשפא .ןמלועל דאמ דע םיברוקמה
ר תוי וא םינש רשע ינפל ואבש תוילארשי תורענ ומכ שממ ,תרוסמ לש המלועמ
ל ארשי הנמיז ןכא רבד לש וללכבש הזב אוה ירקיעה לדבהה .תוימלסומ תוצראמ
ת נמזמ הניא יכ המוד וללה לש הרבחה וליאו ,תושדח תויונמדזה ולאה תורענל
.תוימלסומ תורענל תומוד תויונמדזה
א יה לארשי .הרבחה לש תונוילעה תובכשה לע קר םייברעמ םינקת ועיפשה חרזמב
ל ש ןדמעמב תינוציק הרומת ,הנש םירשעמ תוחפ ךותב ,הלח הב רשא תחאה ץראה
 .ךכב םהל בטומ םיריעצה בורש רעשל לקנהו—תוידוהי ןהשכ—"תויחרזמ" םישנ

ה שדח תכרעמ ןמצעל ולגיס ףא אלא ינרדומ שובל תושבול ןהש יד אל ונלש תונבה
ה ריחב לש תוריח ןהל שי ,ןתייחמל רכתשהל תולוכי ןהו ליאוה .םיקוסיע לש המלש
ו נניא ןהידלי ליבשב וב תוצפח ןהש רבדהו ,התומכ ועדי אל ןהיתומאש הטלחהו

ר שפאתש ,תינרדומ הלכשה לש התשיכר אלא חלכ הילע דבאש תרוסמ לש התחצגה
,לארשי לש הכפהמה התיה תאז ,ןכא .תילארשיה הרבחה ךותב תורחתב דומעל םהל
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 תא םישאהל היה רשפא .תכל־תוקיחרמ היתואצותש אלא בגא־ךרדב ומכ השחרתנש
 ־דסב לבא ,ימינפ םזילאינולוק ןימב ,ותוא ומישאה םג ףא ,גיהנמה "יפוריא״ה דוסיה
.םהינפל עצוה רשא יוכיסב סופתל ,תורענ טרפב ,םיריעצ םישנא ורהימ לכה
 —ימלסומ חוכ ,ירכז חוכ לש ןושל הרקיעב םישנה יפב תרבודמה ןושלה התיה חרזמב
וימ םיילכלכ־ויצוס םיסופד ורמישש ,יתפרצה וא יטירבה ןוטלשה תחת וליפא תאזו

יפסהש הדימב םהלש רתיה־תויוכז תא םיימוקמה םיטילשה תודמעמל וריתוהו םינש
 םהל התיה וללה .ונכרד תויהל לכות אל םכרד .הלועפ־ףותיש ידיל םאיבהל הק
 הקווד ונביא ןיגעה .היבשויל תדלומ איה לארשי רשא דועב ,הילא בושל תדלומ
 םלועב בלתשהל רוזיאה לש ךרוצב אלא ,םבולישב וא ,םיברעה ברקב "תובלתשה״ב
.םירשעה האמה לש
 ינפל וליפא ךא ,ימלסומה־יברעה םייחה־חרואב רשפאה לככ טעמ ברעתהל םיסנמ ונא
 רובעל וצר ,תודשב תודבועה ולא ,תוריעצ רפכ־תוגבש השגרה יב התיה 1967 ינוי

 .דציכ ועדי אלש אלא ,תינרדומ הרבחל ןהלש תנשוימה "תיתרוסמ״ה הרבחה ןמ
 הטוהל התיה איה .למרכה לע לגרב לויט תעשב הב יתשגפש הנטק הדלי יל הרוכז
 ,רפסה־תיבב םידומילב ךישמהל הנוצרש ,םיצמח טקלל הילע סאמנש הרמא ,חחושל
 לבא .ריע־ידגב שובללו הפיחב הריכזמ תושעיהל ,הביתכ־תנוכמב סיפדהל דומלל
 ולא תורענ לש יוכיסה םועז םייחכונה םיאנתב .הל םיחינמ םניא התחפשמ־ינב
.ןהלש ןהייחל עגונב רבד טילחהל
 תעשב .רתויב הלודגה ותועט תא השוע—ילארשיה לאמשה ללוכ—לאמשה ןאכ ילוא
 ןיבל וניניב אובל־דיתעל הלועפ־ףותישל םייוכיסב ינלאמש ןותע לש בתכ םע ןויד
 אוה הוקת לש ןמיס ,יתעדל ,יכ םעפ יתוריעה ,םישובכה םיחטשב םיבשותה
 תורענה ןיב לידבהל רבכ השקש דע ,םילשורי־חרזמב ורצקתה םישנה לש תויאצחהש
 ,םינשיה םיללכב ,םינשיה םישובלמב םישנה וצקש ילוא רבדה שוריפ .ןשובל ךרד יפל
 תיאצחה .ךכ־לכ לקנב תיגיגכ־רה ןהילע תופכל םילוכי םירבגה ןיא בושש וא
 תורענל לארשיב הרקש ומכ שממ ,תיתוברת הרומתל למס ילוא איה תרצוקמה

 תוברתבש היוושההו ,עגמב ונאבש םושמ הקווד היה ירשפא הז יוניש .חרזמה־תודעמ
.ונינכשלו ונל םירסחה תרושקתה־יעצמא תא רוצית ילוא תפתושמ תינרדומ
 תידדצ־דח תובלתשה העיצמ ינא םא יתוא לאש הרמוחבו ,שערנ ינלאמשה יאנותעה
 תוקידאל תכייש וז תואר־תדוקנש יל היה המדנ ,תילארשיה תוברתב םיאניתשלפה לש
 םע לכ לש ותוכז לע םיניגמה ,םיילאוטקלטניא םינלאמש .לאמשה לש תנשוימה
 תולשחנה תורבחה לע םיננוגמ םהש םפוס תובורק םיתעל ,תימצע־הרדגהלו שפוחל
 תופאוש תוימלסומ תורבחב םישנה ןיא אמש םתעדב הלעי םא קפס .רתויב תואכדמהו
 התיצחמ לע רגפמ ירכז םזילאירפמיא םייקל אוה ינויצקאיר אל םאו ,הלש ןרורחישל
 הליל ףלא״ב רוריבב רבכ תעמתשמ תיישנ האחמ ,לכה ירחא .תושונאה לש תיבקנה
 ־לע םיאכודמ םמצע םישחה ,םיליכשמ םיילארשי־םיברע וליפא ןכ־יפ־לע־ףא ."הלילו
 ןכות־תלעב הכפהמ לכש ךכ לע םיבשוח םניא טעמכש המוד ,ילארשיה ןוטלשה ידי

םיברע ,לשמל ,יתעמש .םידליל םירגוב ,השאל רבג ןיבש םיסחיב ,תיבב התליחת
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 תוגלפמה רמולכ ,ונלש ינידמה הנבמהו יאבצה ןוטלשה יכ םינעוט הטיסרבינוא ירגוב
 ,תוריחבב תולוקה תא םיקפסמ ,תולודג תוחפשמ לש ןהישאר םע דחי םילעופ ,ונלש
 תונוטלשה ויה םולכ ךא .תויהל לוכי .הרוגיפב םהלש הרבחה תראשנ ךכ םושמ יכו
 תוגצהל ןומהב דחי םלוכ וכלה וליא רהוס־יתבל םיריעצ םיכילשמ םיילארשיה
? עונלוק

 לש הדימ התוא .דחאכ ןכוסמו יגארט רבד הזיא ימלסומ־יברעה םלועב הרקש המוד
 םינטק םירפכ לש םייתליהקה םייחהו יטבשה יתרבחה ןוגראה תוכזב ול התיהש דוכיל
 אל ףא ,ינרדומה םלועה לש תופקתהב הדמע אל תיביטימירפ תואלקח לע םתסנרפש
 לש תויגולואידיאה .תולגתסה לש ףקות־ינב םיסופד דבעל תוירבה תא הרישכה
 ־םיטלשנה םימעה תא ולשה ,היצזינולוק־הדל הפונת ונתנש המשאה־ישגרו ,ברעמה
 אל ךא ,םהיתויעב תא ורתפי—לארשי לש הלוסיח וא—תואמצעהש בושחל רבעשל
 יוניש בייחמה ,ונלש האמה יגשומב תורחת־ינב תושעיהל ילרוג ךרוצ ותוא ושיגדה יד
 עריאש המ ךכל המוד ."םייתרוסמ" הבשחמ־ילגרהו תוגהנתה יסופד הברה לש
 קדצב ושיגדהו תוינעזג תומודק־תועדב ומחלנש ,םיבהלנ םיינלאמש םיליכשמ הברהל
 תובורק םיתעל .וז תמועל וז תויוברת לש יסחיה ןכרע לשו יעזג ןויווש לש תונויער
 ־יתלב וא ,תויביטימירפ תויוברת לש היצזילאידיאל ךכ ךותמ וללה ועיגה ידמ
 "םזילאירפמיא־יטנא״ה ןמ תחנ וורש םישנא םתואל העייס אל וז הדמע לבא ,תויברעמ
 םה דיתעבו ,םייח םה הווהב ירה ,רבעה תלודג היהתש המ היהת ,יכ סופתל םהלש
 ךכב תונעזג־יטנאה אטבתתש רשפא הדימ התואב שממ .םייחב ראשיהל םיכירצ

 ,היתומדוק תא תקחודה היצזיליביצ לש תיללכ המר םויכ אוהש המ תא לכל וליחניש

.ןבאה־תפוקת תא הזנורבה־תפוקת הקחדש ומכ הבר הדימב
 םיחטשל תונפל תיברעה ןושלב ונלש היזיבלטהו וידארה תוינכת הנלכות ךכ הנה
 םיתעל םיעמוש ונא תוירבעה תוינכתב .םידליו תורענ ,םישנל דחוימ ןינע םהב שיש
 להקל ןתמאתהב .דליה לש םיגולוכיספו םידלי־יאפור יפמ תופלאמ תוחיש תובורק
 לש ותוישיא חותיפ ,תואירב לע םיינרדומ םיגשומ רידחהל עייסל ולא תויושע ,רחא
 .תושעל רשפאש םירבדה רפסמל לובג ןיא טעמכ .רכו קחשמ לש ותובישח ,דלי

 ונל ץפח ןיא ,"דיחיה ןורתפ״כ ונלוסיחל םיכסהל לכונ אל םא םגש ךכב אוה ןינעה
 תדכולה תוברת ונל ץמאל לכונ אל םג ןכו ,םיילאינולוק םיסחיב ונינכש םע תויחל
 םינמזב םיינרדומ םיגשומב לפטלמ םתענומו חלכ םהילע דבאש םיסופדב םדא־ינב
 תא ללוחל תוכירצה ןה תוימלסומה־תויברעה תויוברתה .ןמזה תויעבבו םישדחה
 הוקת שיו ,הללוחל וחילצה אל ןיידע השעמב ןתודע יפל רשא ,תאזה השקה הצירפה
 .תידיימה ונתוכימסבש םיסולכואה ברקב תוחפל סיסתמ םרוג שמשל ונחנא לכונש
 תדבוע תא תיתואיצמ הכרעה וכירעיש דבלבו ,ונתוא ובהאיש ךכ־לכ בושח הז ןיא
 םא תוחפ הבואכ היהתש רשפא וז תשדוחמ הכרעה .הנממ עמתשמה לכ לע ,ונמויק
 םיגיהנמה ידי־לע ולצונש ,שואייהו חפמה ישגר תא יתגרדה ןפואב רימהל ןתוי
םניאש םישנאה םיבר .םיישממ םיישיא םיגשיה לע הןאגבו ימצע־ןוחטבב ,םייברעה
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ם א יכ םתעדמ םהלש םיינפקותה םיפחדה תא םינסרמ םה ךא ,הז תא הז םיבבחמ
 הברה ונביבס רשא םיסולבואל ןיא םויכ .והשמ דיספהל םה םילולע םהל ורסמתי

־ תוחוכ דצב .וילע ןגהל םהלש שממ אוהש רבד םוש םג םהל ןיא ךא ,דיספהל המ
ו שיגרישכל ,םתלועפ תא לועפל םייתרבח העתרה־תוחוכ םג ולכוי םייאבצ העתרה
ן גהל והשמ םג ךא—המחלמל וכליי םא דיספהל המ םהל שי יכ םיבורקה ונינכש
.ברח ףולשל רשאמ ונתא םילשהל רתוי םהל יאדכ וללגבש ,וילע
ם ישרש וא ,םייניבה־ימימ םימלסומלו םידוהיל תפתושמ היצזיליביצ לש בהזה־רות
ל בא .ונל אלו םיאניתשלפל אל ,הבר תועמשמ התע םהל ןיא ,םיפתושמ םיימש
ה ילא השיג רשפאל ךירצו ,תרושקתה תא רשפאל היושע תינרדומ תינוליח תוברת
י ינע ,םידליל ,םישנל—הרומתו יונישמ תלעותה ברימ תא קיפהל םייושעה םתואל
ש פחל ידכ השורדה תוינויחה םאלסאב שי םא קודבלו רוקחל ונל אל .רפכהו ריעה
ת וחתפתה לש תונמדזה תתל רשפא לבא ;תוינרדומה תויעבל םיינרדומ תונורתפ
.ונלש תונמדזהה היהת ילוא וזו—ולש האיפקמה תוימרופנוקל תחתמ ןומטש המל

ן ויגהה לע ,תינרדומ תוברתל השיג ןתמ לש אלא יופכ "רובעיש" לש הלאש וז ןיא
, תיטילופה הריחבה שפוח וליפא .תויטילופ תוריחב ללוכ ,הריחבהו יוטיבה יעצמאבש
ם ידחופמ םעהו םיגיהנמה ןהבש תורבחב םויק ול ןיא ,תירוביצ הערכה ךותמ תגשומה
ל ש םינונגנמ .תודרמו ירמ לש תורהצהב הזב הז םירחתמ םהש דע הזמ הז ךכ־לכ

.תיסקודותרוא תועינכ םע תחא הפיפכב םויק םהל ןיא ימצע־תוסיו
ש משל ,ונא םיכירצ וא ,ונא םילוכי םא ןה ונמצעל גיצהל םיכירצ ונאש תולאשה
ת א תדגונהו ,םישנ לש תופתתשה תבייחמה תיתוברת הרומתל םיעייסמה םימרוג
ך א ולו ,היישעמ רשאמ רתוי לדחממ דיספהל םילולע ונא ןיא םאו ,תימלסומה תרוסמה
ה קידב ילב לארשי תלמסמש רגתאה םע םילשהל לוכי וניא טעמכ םאלסאהש םושמ
ל לוחל ,םיכירצ ונניא וא ,ונא םיכירצ םא איה הלאשה .אוה־ויכרע לש תשדוחמ תידוסי

 חרואב ונל בושחה ימלסומה םלועה לש עטק ותואב תיתרבחו תיתוברת הכפהמ
ו ישכע רבכ ליחתהל ונל יאדכש רבד הנה .דציכו ךיא—ןכ םאו ,רתויב יעצמא־יתלב
 ,האבה המחלמה תא ענמת אל ילוא הז ןיעמ וק לש ותטיקנ .שאר־דבוכב וילע בושחל
ר וצית ,תואבה םינשה תורשעב ,רבד לש ופוסבש רשפא לבא ,תואבה תומחלמה וא
.המחלמל הביטנרטלא



בחוברת המשתתפים

ן י. משתתף (1958 )סתיו ״קשת״ של הראשונה החוברת יצאה מאז ר ו  ברבעון בקביעות א
 הראשון סיפורו את פירסם בו "הארץ", של הספרותי במוסף גם נדפסים ומסותיו סיפוריו זה.
 קובץ צאת עם באחרונה, רק כי אגב. דומה, ו״מאזניים". "האומה" ב״מולד", וכן ,1946ב־

 דעתה לתת הבקורת החלה ירושלים(, אוגדן, )הוצאת וכלב" דור "פני החדש, סיפוריו
 אוטו־ אגדות )חמש "אי־שם" זה: לקובץ קדמו מפרי־עטו ספרים ארבעה כי אף עליו,

 החמישי" בנימין "מסות (,1953 ניומן, )רומן. ״בעורף״ (,1950 צוק, הוצאת ביוגרפיות.
 בתוך נמנים, תרגומיו על (.1964 מסדה, )רומן. ובוסר" ו״אבות (1958 ניומן, )סיפורים.

 אורן, י. לגוגול. דיקאנקה" ליד ו״ערבי־הכפר לגונצ׳אדוב כ״אובלומ)ב" ספרי־מופת השאר,
 מאז בארץ ונמצא בסין, אשר בח׳ארבין גדל בסיביריה, 1918ב־ נולד בכיר, עובד־מדינה

ק גם הוא מידה באותה כמעט ב״קשת״ ותיק .1936 ח צ , י ז ם ר  ,46 בגיל שכיום, או
 הסיפור בשם נקרא פרא", "עשב הראשון, סיפוריו קובץ למדי. ו״מופרס" מפורסם סופר הוא

ן (.1959 )אביב ג ב״קשת״—מפרי־עטו שנתפרסם הראשון ת י , א תן י  משורר וימאי, חקלאי א
 בסיפור ב״קשת", הספרותיים צעדיו ראשית את הוא אף עשה כינרת, המושבה מן ומספר
 לא־מכבר יצא ברהטים", אסור "מלך שיריו, קובץ (.1960 סתיו ט, חוב׳ )ר׳ לגבול״ ״מעבר

ם לח(. ב״קשת" סקירה )ר׳ המאוחד הקיבוץ בהוצאת ר, חיי א  לקוראי היטב המוכר ב
 של סיפורו לו. ב״קשת" משיריו פירסם כמשורר, ואם כמבקר אם ו״משא", "הארץ"

ן ו ע מ ס, ש  —לו( ״קשת" )ר׳ לרחוב״ נפלטתי ״שוב, לקודמו, בדומה—פרידה״ ״דרך בל
 אור לראות עתידים הם .40ה־ שנות שלהי של בגדאד שרקעם סיפורים מסדרת אחד הוא

 מכבר לא השלים (,1964 לעם, ספריה / עובד עם )רומן. ״המעברה״ בעל בלס, ש, במקובץ.
ד לבני־הנעורים. ספר וכן תל־אביבית, שכונה של ההווי מן רומן ו ה  )ראב(. ר ז ע ־ ן ב א
 העברית האוניברסיטה בוגר הוא ותיקה. פתח־תקוואית למשפחה בן הוא ,1936 יליד

 הראשון הרומן ביישובי־עולים. ועבד ־גדי, עין קיבוץ חבר לשעבר קבלה(, )פילוסופיה,
 הוצאה באותה ותוספת. הומחז אף עם־עובד, של בספריה־לעם אור דאה "המחצבה", שלו,

 ומסאי. מספר ומרצה, כמבקר לרבים מוכר סדום". "אנשי שלו, שני רומן בקרוב יופיע
ו ד י  בשירה מצעירי־הצעירים הוא בירושלים, ביום החי אשדות־ייעקב יליד )ק, בם ע

ל ־הפאריזאי האירי לז. בחוברת לראשונה פירסם ב״קשת" העברית. א מו ט, ס  מן שהוא בק
 בשני מוסר האחרונות, השנים 15ב־ העולם של ובדראמה בספרות המרכזיות הדמויות

 א בחוברת :״קשת״ של ותיקים לקוראים ותזכורת דרישת־שלום מעין בזה הנדפסים שיריו
 של האחרון "סרטו המערכון־המונולוג ולא־נודע, חדש אז שהיה בטקסט יוצג הרבעון של

 בימה של קרשיה על וכשחקן־יחיד, כבימאי לביוש. זלמן אותו העלה שנים )לאחר קראפ"
 אהרן בידי עברית ניתרגמו עתה השירים כן אז במערכון הקמרי(. התיאטרון ליד נסיונות

ל של שירים אמיר. ט מו ף ח ס ו י ־ ר  שונים. ובכתבי־עת במוספים 1958 מאז מופיעים ב
 ד״ר לעת־מצוא. ספרותית ומבקרת מורה בוגרת״אוניברסיטה, לשלושה, אם ,28 בת היא

ם ה ר ב  האחרונות בשנים מפרסם העברית, באוניברסיטה בכיר ומרצה מטאורולוג ם, ו ה א
 )רילקה, מגרמנית שירה תרגומי כאן פירסם כן זה. ברבעון בעיקר הנדירים, שיריו, את

 בתיאטרון שהוצג •וייס, לפטר סאד" "מארא המחזה כמתרגם היא זכור ודאי לרבים ועוד(.
ל ע. החיפאי. ל  טורף", ו״טרוף הצהריים" "ארץ של המשורר רק לא הוא עומר( )הלל ה

 לנהל נתמנה באחרונה ארדיכל־גגים־ונוף. גם אלא לרוב, "תרנגולים" ופזמוני שירי־ילדים ושל
ה ת״א־יפו. עיריית של הנטיעות מחלקת את ש ע ה מ  עתה משלים וערביסט, משורר י, מ נ

 לדפוס מכין הוא כן הופקינס. ג׳ונס לאוניברסיטת ערבית בבלשנות עבודת־דוקטור בארה״ב
ן ד״ר רילקה. משירי תרגומים אוסף ו ש ר ד ג ל י י  מרצה אחדות שנים זה משמש ו

העברית, האוניברסיטה בוגר הונגריה, יליד הוא אוסטרליות. באוניברסיטאות למדעי־המדינה
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 לעתים מדפיס הוא ב״קשת" דובלין. של בטריניטי־קולג׳ הורה לאוסטרליה עקירתו ולפני
 של בשאלות־יסוד בעיקר ומעוררי־מחשבה, חריפים בוטים, מאמרים ,1959מ־ החל מזומנות,

ד המודרני. בעולם היהודית ההוויה ר פ נ  מרומניה לארץ הגיע ,46 בן ירושלמי ר, ל ק נ י ו מ
 אחד קובץ־שירים ובארץ בגרמנית, שירה ספרי שלושה פירסם בחוץ־לארץ שנים. תשע לפני

ל לז(. לג, "קשת" גם )ר׳ ובכתבי־העת הספרותיים במוספים נדפסים שיריו בעברית. א י ח  י
 (.1959 אביב ג, חוברת )ר׳ ב״קשת״ לראשונה פירסם מאפיקים, וצנחן מורה משורר, חזק,

 )ר׳ המאוחד הקיבוץ בהוצאת אשתקד הופיעה פני", על "אתה האחרונה, שיריו אסופת
ן לו(. ב״קשת" סקירה י ל ק ׳ , ז ב ו נ ה  כאחת, וארה״ב צרפת תרבויות וחניכת קאהיר בת כ

 שנתקראה פרקי־זכרונות־והגות של סדרה על־ידי לראשונה העברי הקורא אל התוודעה
 הן ומאמריה, מסותיה (.1959 )חורף ב מחוברת החל ב״קשת״ ונדפסה הלבנטינים״ ״דור

 הארץ של התרבותי־הספרותי בנוף משלה מקום מאז לה ביצרו אחרים, במקומות הן ב״קשת"
ן פרום׳ של מאמרו זה, לעומת הזאת. ו נ מ  השתתפות־בכורה בגדר למחברו הוא ץ כ" א

 שפירסם בשאלות־השעה מאמרים בכמה אליו הסב ציבורית תשומת־לב כי אף ב״קשת"•
 מכון־וייצמן של הסגל על 1961מ־ הנמנה פיזיקאי הוא בעצם הרי אשתקד, בעתונות

ב־  בירושלים העברית הגמנסיה בוגר ,33 בן הוא פרום־סור־חבר. לדרגת שם הועלה 1966ו
 מאמרו ואת בארה״ב, שנת״מחקר עתה השלים הוא בירושלים. העברית והאוניברסיטה

 שנכתב הראשון הטקסט זה אולי באלאסקה; חופשת־התבודדות מעין אגב כתב כאן הנדפס
ה האחרונות. השנים באלפיים אשוריות באותיות שם ר ר, מי אי  נחשון. קיבוץ חברת מ

 ובמקומות כאן—מזומנות לעתים משיריה מפרסמת תל־אביב, של האוניברסיטה ובוגרת
 לו(. ב״קשת" סקירה ר׳ הכל". )"לא בספריית־פועלים אשתקד הוציאה ראשון קובץ אחרים.

ן ד״ר , ד ן ו ר י  תל־אביב, באוניברסיטת לספרות במחלקה בכיר מרצה הוא ,34 בן מ
 העברית בספרות פנים ו״ארבע (1959) הזז״ ״היים ספריו: וכחוקר. כמבקר היטב המוכר

 "תשעה יידיש. בספרות מחקרי לעיסוק גם נפנה האחרונות בשנים (.1962) בת־ימינו״
 ביצירת מקיף עיון של ופתיחה—ב״קשת" הופעת־בכורה לו הם כאן המתפרסמים הפרקים"

ל ד״ר שלום־עליכם. ו א ם נ פ י  זה ברבעון מפרסם זה־כבר, לקוראינו המוכר ט, ק ר ו
 במיוחד זכורה כה(. מחוברת )החל לישראל ־הברית מארצות הגיע מאז כמעט מעיוניו

ם של מיומני־המסעים הקטעים מיסטיקום". "הומו מאמריו סדרת ו ל ש ב , א ג ר ב נ י י  פ
 לפני אך נתגלה רפיח בואכה זוויד בשייך קבורתו שמק״ם איש־ניל״י הראשון", "הצבר

 בזכרון־ )ביתי־אהרנסון( ניל״י ארכיון של האדיבה ברשותו בזה מתפרסמים כבאוויח־פלא, שנה
 צרפתית, במקורם כתובים הקטעים המנוח. של אחותו שהם, צלה גב׳ של ובעזרתה יעקב

 ארוך־ביחס אחד, קטע רק אברבאיה. חיים המנוח בידי בשעתו עברית ניתרגמו וברובם
 פירסום לצורך במיוחד ניתרגם מכבר, לא באקראי שנתגלה פנקס מתוך (,30.1.1914 )צידון,

 ארץ־ של משוררותיה לבכורת גם ב״קשת" זו היא הופעת־בכורה אמיר. אהרן על־ידי זה
ר ישראל, ת ס  הקטנה" !"היסטוריה זכור ראב, יהודה שאביה, פתח־תקוה, ילידת ב, א ר א

 הראשון. וכשומרה אם־המושבות" של באדמתה הראשון העברי התלם כ״חורש הארץ של
 ובשנות בבן־שמן, מורה היתה אחרי־כן דגניה, ראשוני עם ראב אסתר נמנתה בצעירותה

 וא. רבינוביץ י. של ב״הדים" משיריה להדפיס החלה בקאהיר. בעלה עם התגוררה נישואיה
 שיריה כל "קמשונים". הראשון, שיריה קובץ יצא 30ה־ שנות ובראשית ,20ה־ בשנות ברש

ם בפרס־חולון. אותה וזיכה מסדה( )הוצאת 1964ב־ אור שראה בספר נקבצו סי  ן, א ו ג׳ ר נ
 הראשונה. החוברת מן החל בקביעות "קשת" את המלווים מן הוא אף ומזרחן, פובליציסט

 עתה משלים הוא תל־אביב, אוניברסיטת שליד במכון־שילוח כחוקר־אורח עבודתו במסגרת
 בקורת־־עצמית דברי של אנתולוגיה מעין הוא מכין כן הנאצרית. באידיאולוגיה מחקר

 ם רה ב א זו. בחוברת נדפס שלה מפרקי־המפתח שאחד ערבים־על־ערבים, של והערבה־עצמית
אברהם בשם עוד כ(, חוברת )ר׳ ב״קשת" הראשון סיפורו את פירסם ,29 בן רז,
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 האחרונות בשנים אך אחרים, ובמקומות כאן סיפורים, וכמה כמה פירסם מאז רוזנברג.
 הגדול בחלקו שנדפס קנריה", "משפט הראשון, מחזהו הדראמה. לתחום ויותר יותר פנה

 נוסף מחזה לגרמנית. באחרונה תורגם גודיק, גיורא בפרס הוכתר )תיאטרון(, לב ב״קשת"
י פרום׳ "צוותא". מועדון בימת על בקרוב יועלה מפרי־־עטו ב  של והמפרש המהדיר ן, י ר צ

 ממנה מיצער קטע שאך עבודה הספירה, לפני השני האלף מן האוגריתיות האלים" "עלילות
 פנסילבניה, במכללת ־המזרח למדעי במחלקה פרופיסור־חבר הוא קוראינו, לפני בזה מובא

 הוכתר 1958ב״ האקדמאית. דרכו את החל ובה לארה״ב הארץ מן עקר 1952שב~ ,54 בן
 שבכתבי־ וענת בעל בסדרת מחקר :)עבודת־הדוקטור מכלל־ברנדייס מטעם דוקטור בתואר

ברבעו :מדעיים פירסומים הנוכחית. בדרגתו—1965מ־ הנוכחית, במכללתו—1960מ־ אוגרית(.
 א.(, )מ. ן י ר ה ר פ ש אשתו, ועוד. צייטשריפט" "ביבלישה טסטאמנטום". "וטוס "לשוננו", נים

 מכללת מוסמכת היא פנסילבניה. מכללת של בספריה משמשת ולמחקר, לעבודה שותפתו
 ב״לשוננו" :פירסומים בוושינגטון. בספריית־הקונגרם מקטלגת שימשה שזמן־מה ברנדייס,

 האדם" של מצבו "על הרומן של ראשון חלק הופיע שנה לפני צייטשריפט". ו״ביבלישה
ס ח נ פ ה ל ד  חדשה במהדורה זה־מקרוב יצא שוקן ובהוצאת לעם(, ספריה / עובד )עם ש

 מאיד השחקן של בעיבודו הבימה על עתה המוצג כמשל", "החיים שלו, הקודם הרומן
 של מצבו "על את מתרגמים ועתה אנגלי, בתרגום גם אור ראה כמשל" "החיים ינאי.

 בקובץ בשירה, היתה הופעתו ראשית אלה. בימים המחבר שוקד השני כרכו שעל האדם",
 את וכן שירים, קובץ עוד לדפוס עתה מכין הוא (.1951 לספרות, )מחברות דומה״ ״משא
 רואה הגדול וחלקו מלחמת־יוני לפני אחדים חדשים שנכתב שכם, מלך אבימלך על הספר

 הוא ג׳ויס, ג׳יימס של ביצירת־המפתח עיון ׳דיוקן׳", של "דיוקנו שלנו. זו בחוברת אור
ל למחברו ראשון פירסום א ג ן י מ ק נ  את המעסיק מקיף למחקר ראשון פומבי וביטוי ש

 —שנותיו 39מ־ מחצית כבר בארץ עושה במוצאו, אמריקאי המחבר, שנים. כעשר זה בעליו
י פרום׳ ובתל־אביב. בירושלים מהן בקיבוץ, מהן מ ע ־ ן , ב ן י י ט ש פ ר  החוג ראש ש

 בהוצאת כז. מחוברת החל ב״קשת" ממסותיו מפרסם תל־אביב, באוניברסיטת לפילוסופיה
 של "חלומותיו על המסה העולם". באמנות "האמן על ספרו להופיע קרוב עובד עם

 הקרובה, בשנת־הלימודים שלו לסמינר בעניינה קרובה שלנו, זו בחוברת המופיעה דיקארט",
ובפילוסופיה". באמנות "היצירה יהיה שנושאו

 על־ידי צבעוני בסרט נעשה—פ׳לאחית מלאכת־רקמה של קטן קטע הגדלת—תצלוס־העטיפה
 את גס וכן הרבעון של מראשיתו ה״קשת" אותיות את שעיצב וצלס, גרפיקאי צייר, אולמן, גד

 מאוחדים", "אמנים לדפוס טובה מחזיקים אנו העטיפה הדפסת על המכריע. ברובן עטיפותיו
אורבך. מר ולמנהלו, בתל־אביב,

.1968 באוגוסט 19 ביום מכבש־הדפום תחת באה ״קשת״ של חוברת־העשור
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בינו... הבטחוןיקד

 ־ המדיוה לבטחו!
בטחון מלווה

הבנקים בכל להשיג

*

.1968—תשכ״ח המדינה לבטחון המלוה יעדר״ בל איש — עם ״בהתנדב הציבורית המועצה



ךרכ "תשק״ל םיענעה חתפמ

2 9 ,טל ,קילוי לש לגעמה :ריאמ ,יסגא
י מע־ןב ,זייטשפרש ׳ר :רמיטרומ ,בוטסוא
דידי ;72 ,זל ,דוקיר רועיש :ירוא ,בלרוא

28 טל ,םירוענ
54 ,מ ,הדלרמזיא ; 5 חל ,דיוד :.י ,ןרוא
112 ,מ ,םיה־בשע לא עסמ :קחצי ,זפרוא
104 ,חל ,תודגאל ץק :השמ ,רטא
108 ,מ ,אולס לש םייחה :ןתיא ,ןתיא
126 ,חל ,דיב רשנ :ןרהא ,רימא
80 ,חל ,םיריש השולש :ןליא ,לשא

161 ,מ ,(ריש) ןידה תדימ :םייח ,ראכ
, (ריש) שלשו םירשע שש :בקעי ,ליפנוב

_ 105 ,טל
ה שענ המ ונשפנ התלכש :יכאלמ ,הירא־תיב

4 ,חל ,(ריש)
60 ,טל ,םיריש השולש :רדנסקלא ,קולב
66 ,מ ,הדירפ ךרד :ןועמש ,סלב
124 ,מ ,םירוצנו םיצרופ :דוהא ,רזע־ןב
, זל ,(ריש) רעוכמה ןוזוורבה :ודיע ,קוסב

213 ,מ ,(םיריש) םיהולא אל ; 58
כפהמ תוחתפתהל הרגדמ :םותסור ,ינותסב

105 ,חל ,תינ
52 ,מ ,םיריש ינש :לאומס ,טקב
240 ,מ ,ירוה לש ריעה :לטומח ,ףסוי־רב
סת) םירגובמל היפרגויב :המלש ,טיבש־רב

36 ,חל ,(תיכ

־ שוביכ" לש היגולואידיאה :ףסוי ,ינרוג
ם זימונוטואה ןויערמ ;66 ,חל ,״הדובעה
118 ,טל ,הנידמה ןויערל

83 ,זל ,םיריש ינש :ףסוי ,תיזג
ד בניירמב ; 59 ,זל ,םיריש ינש :ךונח ,איג

75 ,טל ,(ריש) ...וא
4 ,זל ,(ריש) לבא יריש אלב :הריאי ,רסוניג

92 ,זל ,(ריש) וכופיה ילב רבד :בקעי ,הירד

91 ,מ ,(םיריש) תונחבה : םהרבא ,סוח
27 ,מ ,(םיריש) םודא גרפ הדש :.ע ,ללה
129 ,חל ,םיריש ינש :הרימ ,ןירפלה
86 ,טל ,(םיריש) הנומא ךידי :ימענ ,םלדנה

183 ,מ ,(ריש) ןיטרמ :השמ ,ימענה
80 ,זל ,םילעושהו ליסס :םהרבא ,רנפה
107 ,חל ,םיקזחו םיטקש :רהזי ,יררה

ז  יעיבשה םויב גהננ ךיא :הדוהי ,ךלאי
110 ,חל

אר םוכיס—םילשורי־חרזמ :ןועדג ,טרגייו
82 ,חל ,ןוש

ם ימ־תשרפ—ט״יה האמה :ןושרג ,רלייו
242 ,מ ,תידוהיה הירוטסיהב

ז ל ,(ריש) המחלמה ירחא :דרפנמ ,רלקניו
65 ,מ ,(ריש) חותינה ; 71

107 ,זל ,ריש :תילג ,ןזח
, (םיריש) הבוזע הרוהב םיתמ :לאיחי ,קזח

122 ,מ ,(םיריש) ןמזו ,הדירפ ; 41 ,זל

, ושואיי ,ךורא ברש םוי :.ב םהרבא ,עשוהי
5 ,זל ,ותבו ותמשנ

270 ,מ ,חרזמל הביש םע :ןילק׳ז ,בונהכ
249 ,מ ,ןאלו ןייאמ—לארשי :ןונמא ,ץ״כ

77 ,זל ,רזומ ריש :המלש ,רפואל

, תונלבוסל ךוניחו ך״נת תארוה :בקעי ,ריאמ
109 ,טל

, חל ,(ריש) תורז םירע ךותב :הרימ ,ריאמ
195 ,מ ,(םיריש) הנקז השא ;65

, םכילע־םולש לע םיקרפ העשת :ןד ,ןורימ
214 ,מ

5 ,טל ,םולחב וחירי :ןבואר ,ןרימ
125 ,זל ,(ב) ילש םירצמ :לחר ,יבכמ

וליה ; 113 ,זל ,עושיו ןאפ :לואפ ,טקרמיונ
, דודיבב ינאה ; 62 ,טל ,ימצעה רותיווה תל
184 ,מ

113 ,חל ,םולש :השמ ,הנס

115 ,חל ,ינימש םויו יעיבש םוי :זעוב ,ןורבש
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, םיעסמה־ינמוימ םיעטק :םולשבא ,גרבנייפ
10 ,מ

־ שלש ירחא "דובאה ןדע־ןג" :לארה .א ,שיפ
108 ,זל ,הנש תואמ

118 ,חל ,ריקה ץרפנ :עשוהי ,ןומלפ
, (םיריש) םיילבק םיביטומ :יסא ,רברפ

101 ,חל

, טל ,ויתועורזב ופוג תא אשונה :.ק ,קיגטצ
20

50 ,חל ,(ריש) הדירפ :ןרהא ,םמו!ל
ם ויה וא—האירבל םאיוקר :סחנפ ,ןרוק

32 ,חל ,(ריש) ינימשה
52 ,חל ,חרזמה ןמ םיחרוא :םחנמ ,קוילפק

9 ,מ ,ןולא :רתסא ,באר
160 ,זל ,םייניש־קוריח :םייח ,ביבר
־ הד" ; 144 ,זל ,הישרשו היעב :םיסנ ,ןאו׳גר

ן ויער ; 122 ,חל ,הלאשה לש "היצזיברע
, מ ,םיברע לע םיברע ; 140 ,טל ,תואיצמו

255
; םידיסח ינוגינ) םירופיס ינש :סומע ,רגדור

84 ,זל ,(םיה־בכוכ

י ןרב "תשק״ב ורקסנש םירפס

, (םיגפ ןד :רידהמה) יול יריש ,ןאבתלא־ןבא
156 ,טל

166 ,טל ,בוהצב הקלחמ :אלימ ,להא
, זל ,םירחא םירופיסו השקירה :.׳ג ,ךבראוא

174
ה ינמרג / רבעה תפודר ץראב :סומע ,ןוליא

165 ,טל ,השדחה
, (םיריש) םיטהרב רוסא דלמ :ןתיא ,ןתיא

187 ,חל
179 ,חל ,תרחאה הינמרג :הריו ,בישילא

רדומה הרבחב המחלמה :רטסילא ,ןאקויכ
170 ,טל ,תינ

וסייה לכו םילשורי ירה :יכאלמ ,הירא־תיב
186 ,חל ,(םיריש) םיר

ן ויערה תודלותב םיקרפ :בקעי ,יתימא־ןב
181 ,זל ,ינידמה

, חל ,תירוסה תיממעה הגלפמה :רייפ ,ודנור
157

. ג .ק ׳םורפ לש הלבקה־תעש :םהרבא ,זר
92 ,מ ,ןמגילז

, םואיפרוא לא םיטנוס :הירמ רנייר ,הקליר
17 ,טל

ה שעמ :(םירידהמ) הרפש ,ןירו יבצ ,ןיר
16 ,מ ,״םילאה תולילע״ ךותמ ,תרכ

, זל ,יטיס־דליפנירגמ תוליבח :בקעי ,טיבש
35 ,טל ,(ריש) תיעיבש העש ; 60

16 ,חל ,הבודרוק :בקעי ,יאתבש
ה מיימשה ותיילעו ךלמיבא תומ :סחנפ ,הדש

29 ,מ ,ומא תועורזב
, טל ,יבא לש הנורחאה ותחירב :ונורב ,ץלוש

88
36 ,טל ,םינבאה ופי המ :דוד ,ץיש
, רומג םיכרע־יונישל ןוצרה :הקבר ,רטכש

94 ,זל
196 ,מ ,״ןקויד״ לש ונקויד :לאגי ,ןמקנש
76 ,טל ,תורעיה לומ :ןושרג ,דקש
2 4 ,זל ףסלפתהל ךרוצה :ימע־ןב ,ןייטשפרש

ו יתומולח ;(רמיטרומ ,בוניטסוא םג ׳ר)
162 ,מ ,טראקיד לש

, חל ,םימכח ןושלו ארקמ ןושל :אבא ,דיודנב
170

, (םירופיס) םיירהצב תבש :השמ ,לואש־ןב
174 ,חל

ופיס) םויל םוי ןיב :םירמ ,ןהכ־ןייטשנרב
175 ,חל ,(םיר

, תידרוכה תימואלה העונתה :דרס ,רנטנאג
168 ,טל

, זל ,יניס תכרעמ ןמוי :השמ ףולא־בר ,ןייד
182

וסה ברע־םורד / לוחה ןועש :דוד ,ןדלוה
181 ,חל ,תרע
, (םירופיס) ןורחאה שדוחב :תימלוש ,ןבארה

172 ,זל
ך וסכסב לארשי תדמע :טפשוהי ,יבכרה

186 ,זל ,ברע־לארשי
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172 ,חל ,םימה־שיא :רותרא ,לדנחס־ןו

ם ע־יריש רורצ :דשאר ,ןייסוחו ןתנ ,ךז
183 ,חל ,םייברע

184 ,חל ,(םיריש) יאנפ :הדלז
179 ,חל ,ץק ןיאל הנש :השמ ,גרבדנז

, חל ,םינמיתה־םרכמ רענ :המלש ,ינועבט
177

154 ,טל ,ןונגע רשפ :םלושמ ,רנכוט

184 ,זל ,םישיבכע דוסב :ץומא ,ןהכ

167 ,טל ,ויחא לא אצוי שיא :יזח ,ןבפול

שי רגתא—הקירמא תודהי :רזעילא ,הנביל
168 ,טל ,ילאר

, טל ,(ןמור) ןוטלשה םעט :.ל ,וק׳צאינמ
160

163 ,טל ,יטייבוסה םדאה :סואלק ,טרנמ
185 ,חל ,םישדח םיריש :לאיחי ,רמ

158 ,טל ,אניליטאק תמחלמ :םויטסולאפ

152 ,טל ,ילש לאכימ :םומע ,זוע
, זל ,(םירופיס) קורי שיש ומכ :הזילע ,רימע

173

, זל ,הדימאריפה תגספ לא :סגאו ,דראקאפ
179

176 ,זל ,ןוויב םוי־םוי ייח :רבור ,ריילסאלפ

, (הדועת־ןמור) ראי־יבאב :ילוטאנא ,בוצנזוק
162 ,טל

153 ,טל ,תולוחב בתכמ :והיעשי ,ןרוק
177 ,חל ,ךלילהו ןומרעה ןיב :ןורושי ,תשק

185 ,זל ,(םיריש) בושו בוש :רזוע ,ןיבל

185 ,חל ,םיריש :םירמ ,ץרוש

היאלאמ יחקל / תונדרמו ןוטלש :.ר ,ןוספמות
181 ,חל ,םאנטייוו

עיפוה התע הז
הדש סחנפ

לשמכ םייחה
, ונימי לש לארשי עקר לע תיפרגויבוטוא הריצי
ם יעות ,םילבוס ,םיבהואה םיריעצ לש תויומדו התיווה
. םייחבש יפויהו תועמשמה לא םתריתחב םיקבאנו
וצעמ רסח ,ירזכא בל־יוליגב תראותמה םייח תשרפ
.תומכסומ רבושו םיר
ן ורטאיתב יאני .מ ידי לע גצומ "לשמכ םייחה"
.ןדיע

י״ל 12.50 ריחמה ,םידומע 468

ש
ביבא־לתו םילשורי/וסוש תאצוה
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1)111•^

^5̂ ^3? יקצ-*5 /5^

 תא וגוס
 ינטב טלקמה
םירזו םידלי

 דיוצמה (!םלועבו) ץראב ידיחיה אוה "רוקמא" טלקמ
ר וגסל לוכיו טלקמה לע טלוש התא ותרזעב דחוימ חתפמב
ם ירוה .(םירועשה תא וניכה םרט םא) םידליו םירז ינפב ותוא
ד חא — ״חתפמה םע היזיוולטה״ תא הכרבב ומדקי םירומו

ר ושק התיא ,"הדנמדרונ" תרבח לש םיימלועה םישודיחהמ
. ..םגו םיללכושמהמ היטלקמ .רוצייו עדי םכסהב "רוקמא"
 + "הדנמדרונ" עדי + "רוקמא" ביט .הפוריאב םירקיה
.רחבומה טלקמה תא ךל םינתונ — "אפמא" תורש
 םיחונ םימולשתב םג "רוקמא" היזיוולט שוכרל לכות
.ץראב ימואל קנב יפינס לכ תועצמאב
.םישרומ םירחוסו אפמא תויונחב םיטרפ
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, תשק• רושעל

ם ילוחיאהו תוכרבה בטימ
יחל הכ

ופי-ביבא־לת תיריע

תשק״ל

רושעל

תכרב

ץג־תמר תיריע

✓--------------------------------------י

 תואצוה תודחאתה
לארשיב םירפס

ן ועברל התכרב תחלוש
"תשק"

ותעפוהל רושע תואלמב

¥

 שדחתמה רחא םיבקוע "תשק" יארוק
 תאירק ןותמ ירבעה רפסה םלועב

ל ארשיב רפסה
םילרמה תודחאתה ןואטב

י ״ל 3 תרומת שרוד לכל חלשנה
א״ת ,1317 •ד *ת •הנשל חולשמ ימד

>_________________________________ <



קילאיב דסומ

תונמאב םירפס

תרשע

יכרכ

★
שרב השמ
סנאסינירה תונמאל אובמ

.םימושירו םירויצ 34 ףוריצב ׳מע 188
י״ל 12

"תשק"★
ץיבוריוד דיוד
ריק־ירויצ
ןילופב תסנכ־יתבב

םימולצת־תוחול 30 תייוולב ׳מע 116
ד ב״תכירכב

הרודה
י״ל 12 .םיינועבצ םירויצ ינשו

★
 שרב השמ
ול׳גנאלאכימ

ךרכה י״ל 18 ריחמב .תונומת לש תוחול 28 תייוולב ׳מע 122
י״ל 8

★
לא היינפ י״ע גישהלןילפלו ךירנייה

מ״עב ׳,רפסה םע"
א״ת ,9 קילאיב ׳חר

ל ש הרדסה לכ ישכורל
םיכרכה תרשע

תונמאה תודלותב דוסי-יגשומ
 תרדסב) .םימולצת 123 ףוריצב ׳מע 320

י״ל 15 .(׳םלועה תורפסמ תפומ ירפס׳

★
םינמא״ירבד תרדסב
 .מ ;י״ל 1.50 .תונורכז :םייתנפוא .מ
 .םיבתכמ רורצו תונורכז :יקסלוקוטנא
50. 1 !לוסיפ יהי :ןייטשפא .י ;י״ל 2__
 .ןמוי־ירבדו תורגיא :בילטוג .מ ;י״ל

 .תועסמו תוסמ :טלארשי .י ןי״ל 2.—
י״ל 1.50

תונומתו םירויצ הוולמ רפס לכ

תרכינ החנה ןתניתפהה רודמבו םירפסל רהסמ-יתבב גישהל
םילשורי ,92 .ד .ת ,קילאיב דסומ לש הצ

 לכל םניח החלשנ האצוהה ירפס תמישר
םיניינועמה



םילשורי תיריע
היחרואל! ריעה יבשותל

תוגוצתו םינואיזומ
ל ארשי ןואיזומ
: רוקיבה תועש
ה  ,ר ,ב ,א םימי
ן ואיזומ ג םוי

רפסה לכיה

10.00 — 18.00
16.00 — 22,00
10.00 — 22.00

, ו םוי
ת ירפס
םימיב

18.00 — 10.00 רלפקור
14.00 — 10.00 תבש
:להקל החותפ ןואיזומב תונמאל לאלצב
.18.00 — 14.00 תועשב םג ב םויב ; 13.00 — 08.00 ו—א

11 דיגנה לאומש בוחר םינמאה תיב
צדוחא 7 — 4 ;צ״הנפל 1 — 10 ה —א םימי :רוקיבה תועש

צ״הנפל 1 — 10 ו םוי
צ״הנפל 2 — 11 תבש םוי
ברעב 9־מ םג ב םוי

(םיסורה שרגמ) הרובגה לכיה
♦ 00*13 דע קר — ישש םויב ♦00*16 — 00*10 תועשב ,תבשל טרפ ,םוי לכ חותפ
.םוקמב — הכרדהו רבסה ירבד
.׳גא 25 — (תונגרואמ תוצובקל וא) םידליל ;׳גא 50 — םירגובמל :הסינכ ימד
דוד לדגמ — הדוצמה
♦ברעב 6 ד רקובב 9 תועשה ןיב םוי לכב להקל חותפ
ה דוצמה תפוקב גישהל ,׳גא 25 תנגרואמ הצובקל ,דיחיל 'גא 50 ריחמב םיסיטרכ
.םיסיטרכה תויונכוסבו
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מ״עב םיציפמו םילחמ "רפסה םע"
61 ןופלט ,9 קילאיב בוחר 1 2 4 ביבא־לת ,4

השדחה םידומילה־תנש תארקל
,דידומילכ רזע ךל ושמשיש ,םיאבה םירפסה תא דל םיעיצמ ונא
דיקפא תא וביחריו ךיתועידי תא ורישעי

תורפס
ל ש ותריצי תא םיחתנמה םירמאמ ץבוק / יריפסקשה םלועה
.םלועב םיגולוריפסקשה יבושחמ םה םירבחמה .ריפסקש
.ןבא אבא :אובמ .ןוטסור .מ ׳םורפ :הכירע
. (תנקותמו תבחרומ׳ ,הינש הרודהמ■) דגמ יתמ / תינרדומה המרדה
ה מרדה לש דוסיה תויעב לע ,תירבעה הפשב וגוסב ןושאר רפס
.הימזויו הירצוי ,תינרדומה
, םייאקירפא ,םיברעה ייחמ ,םיירבע) וננמז ינב םירופיס
.םיכרכ 8 .(םייבנידנאקס ,םיינאפי ,םייסור ,םיאקירמא־וגיטל ,םייתפרצ

הירוטסיה
, תשדח־תרק ,לבבו רושא ,םירצמ) קיתעה םלועב םוי־םוי ייח
ת רדיס לש תירבע הרודהמ .םיכרכ 6—(םיקסורטאה ,אמור ,ןווי

.ונרודב םינוירוטסיהה ילודג לש םטע־ירפ ,םיתפרצ םירפס
: אובמ .ררושמ בקעי / ינשה תיבה ימיב םידוהיה תועבטמ
.תידוהי הקיטמסימונב ןכדועמ רפס .הנוי־יבא .מ ׳םורפ
י רוקמ רקחמ .יארפס .ש ר״ד / ינשה תיבה ימלב לגרל הילעה
. םילשורי תטיסרבינואב תילארשי הירוטסיהל הצרמ לש יתטישו
.לארשי־תמכחל ןג־תמר סרפב הכז

.לי׳צר׳צ ןוטסניו / תילגנאה־ירבוד םימעה לש הירוטסיה
.םיכרכ 4

הערמו הרבס
םיברכ 6 .לי׳צר׳צ ןוטסניו / הינשה םלועה תמחלמ
םיכרכ 4 .לוג־הד לראש ו תוריחל קבאמ
ם יאקירפאהו הקירפא לע ידוסי רקחמ .ינבא ןד / הרוחשה תשביה
־וננמז לש
. אריפש דרנואיל ׳םורפ / תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה
ב רעמב םילודגה םיחמומה דחא ידי־לע בתכנש ילטנמונומ רפס
ר וטנק יול / תיטייבוסה תיעוצקמה העונתה
ו נימי דע תיטייבוסה תיעוצקמה העונתה לש התוחתפתה
ר אק .ה .א / םלועה־תומחלמ יתש ןיב םיימואלניב םיסחי
ם לועה־תמחלמ דע 1919 לש םולשה־תדיעוומ םיימואלניבה םיסחיה
1939־ב הינשה
רטנאג ׳זרס / תידרוכה תימואלה העונתה
ידרוכה תויממוקה־קבאמ לע תירבעב ןושאר ףיקמ םוסרפ
דנבלור .ש ר״ד / עדמה ןדיעב לארשי
ונימי לש תיעדמה הכפהמב לארשי לש המוקמ לע



ליבשמ םדא לכל

ם7!1ו

ו ט

םייחהיעדמ
היגולוכיספ

י פנע לכ
:עדמה

ס  י
פ
מ
ל

ת יממע הטיסרבינוא םיווהמה םירפס 40
םירשעה האמה לש הידפולקיצנאה
 לש תירבעה האצוהה הניה "תעדה םלוע"

* םירפס 1155 הב ועיפוה רבכש תיתפרצה הרדסה
 דע המגרותו ימלוע ןיטינומל התכזש—וז הרדס
 עדמה ישנא יבוט ידיב הבתכנ—תונושל 22־ל הכ
הו םיכרועה בטימ י״ע ץראב הכרענו ,תפרצב
*םימגרתמ

תידוסי הרוצב ואשונ תא הצממו ףיקמ רפס לכ
 ארוקה רובע תופסותו תורהבה ליכמ—
♦ותספדה תעשל דע ןכדועמו—ילאר

 תיעדמ הידפולקיצנא הווהמ ולוכ ץבוקה
 רצוא וב אצמי םדקתמה ארוקה :תמל
 דימלתו טנדוטס ,הרומ וליאו עדי לט
ץבוקה *םהידומילב בר רזע וב ואצמי

"סיה

- שומ
ם ולב
ן וכית
שגומ

 הטיסרבינוא שמשמו תקתרמו תנבומ הרוצב ךורעו
*םייחה יחטש לכב הלכשהל תיממע
םעטמ תבהלנ הצלמהל ץראב הכז *תעדה םלוע-

•םינוש םישיאו תונותעה ,ךוניחה תודסומ

ס
א
כ

נ
כ

ו
ו
ל

ת
ת

ץראב םינכוסהו םירפסה תויונח לכב גישהל

 תרדהכ הספוקבו ראפ־תכירכב םירפסה 40

י ״ל 140 םוקמב י״ל 116 דחוימ ריחמב

שדוחל י״ל 8 לש םיחוכ םימולשתב

יחדזמ .מ תאצותו
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ה יצמד1ס1יאה !!תע "דבד״תא ךתיבל אבה
י 1״ו1״1 ם1י לכב ףרוצמ !ילא הנמ>המה
.הז131£113ה לבל 11ע1ב1ע?ו״111ב1ג1ה־דבד"
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דיר טרברה תאמ-ינרדומה רויצה תודלות
, רויצה תונמאב םזינרדומה לש תישממ הנבהל ארוקה תא איבמה ,יניינע רפס
00 4־כ לש םהיתוריצי ימולצת הוולמ רפסה .תוינרוצה ויכרד לש יתועמשמ רבסהו
.םיעבצב םהמ םיבר ,םירייצ

זומת ןימינב תכירעב-לארשי תונמא
ת יתוזחה הריציה תרקסנ רפסב .תבשחמ־תכאלמו תולכירדא ,רויצ ,לוסיפ ללוכ
, ןייעמה ארוקל רקחמ לש ףוריצ .ל״נה תועוצקמב םיחמומ ידי־לע ,לארשיב
.תונמאה יבבוח ללכל ראופמ גוציי םע

רנדראג ןלה תאמ-תונמאה
ן מזל דעו התישארמ תפעוסמה התוחתפתהבו ,היפנע לכל ,הלוכ תונמאב תפומ־רפס
ת ויצקודורפרו םירויצ תואמ הוולמ ,תרדוהמ האצוהבו תימובלא תינבתב .שדחה
.םיעבצב תוחול 12 ןהמ ,תולועמ

תור ליסס לאלצב ׳פורפ תאמ—תידוהיה תונמאה
ל ש היח הנומת .ידוהיה םעב תבשחמה־תכאלמו תונמאה תרוסמ לש היתודלות
, םיינועבצ תוחולו תומיגדמ תונומת תואמ הוולמ .ותונמאב םעה תואטבתה ךרד
.תרדוהמ האצוהבו תימובלא תינבתב

לארשי לע םולש_שדח םובלא
. םויה דעו הדוסיי זאמ היקבאמו הינחבמ לע ,לארשי״תנידמ לש המויק תונש םירשע
.תילגנאבו תירבעב אובמהו םירבסהה .הלשממה־שאר ,לוכשא יול רמ תאמ המדקה

הקיא םובלא
ש לשב םירבסה םובלאב .ןוארב לאירא רשכומה ריעצה ןמאה לש ויתוריצי ירפ

.תיתפרצו תילגנא ,תירבע :תופש

ן" רואל"האצוהה - ןומסבה דושמ""*

ל7אד</יל הנגה אבצ .תוכרעמ• גיאננוה^^

■ 1945-1941 המחלמב היסור .
| טרי רדנסכלא תאמ|
. תוכרעמ תאצוהב.
1  יסורה םעה לש הרובגה־תדימעל הייאר־דע לש ןמא־רואית 1

 היטמולפידה לש הילותפנו התוחישק לשו ,ותמחלמב
וי

! טייגניו דרוא דידיה0
י היבקע .א ךרע"
 ן "ןטפק״ה םדאה־בהואו תומחלמ־שיא לש ורכזל םירבד 1
 םנמאמו םדקפמ ,"הלילה תוגולפ" דסימ — טייגניו דרוא י
■ י״ל 3.20 —ריחמ .םיירבע םימחול לש ן
1■■£ ■■■■ ■■■■ ■■■■* ■■■ז ■■■■י ■■ס■* ■■■■!



תאצוהב עיפוהק םידמועה םישדח םירפס השועש
מ״עב ןיטשפא־ןיוע .א

באז
םינפ לכ לע

 .באז ויוניכב "ץראה״ו "בירעמ" יארוק יפלא־תואמל רתוי רכומ שקרפ בקעי
35 1־כ רדוהמ ימובלא רפסב וזכור םינש יצחו שמח ךשמ ותדובע לובי ךיתמ
 ׳ו־םוי יפסומב ועיפוהש /׳םיגפ לכ לע" ידומע 65־כו ולש רתויב תובוטה תורוטקירקהמ
."ץראה" לש
 .הירורעשב תלבוגה הדימב רייצל עדוי באז" :ןושיק םירפא רמוא רפסל ותמדקהב
 םירויצה יכ ,םימולצתה ינפ לע ולש תורוטקירקה תא םיפידעמ םינותעה תוכרעמב
."םמצע םישיאה ןמ רתוי םימוד ,תמאה תא רמול .ונלש םישיאל רתוי םימוד באז לש

*ברה
ןודרוג חנ תאמ
 וכוניחב עפשומו קרוי־וינ ירוורפמ דחאב הרוהט תידוהי הביבסב לדג ידוהי רעג
 .הנוש ןפואב וילע עיפשמ דחא לכ .סורג יברו ,ויבא ,ובס :םינוש םישנא השולשמ
 ותחפשמ תא לדגמו תרויג השאל ול אשונ ,רוביצה תורישל וייח תא שידקמה ,רענה
.ותוברתלו ול הרז עירכמה הבורבש הביבס ךותב
.ותעפוה םע דימ ב״הראב רכמ־בר השענש ריעצ יאקירמא רפוסל ןושאר ןמור

תוחילשה
הבאה סנה תאמ
 לש הרופיסו 1938 ילוימ הללמואה ןאיווא־תדיעו לש הרופיס אוה ״תוחילשה״

.עדונ יאניו־ידוהי רוספורפ לע ופאטסגה םעטמ הלטוהש ,הנימב־תדחוימ תוחילש
 היהש — ידוהיה רוסיפורפה בבותסמ ,הדיעווה הכרענ וב ,ןולמה־תיב תונורדסמב
 הווקמו — הינמרגל הירטסוא לש החופיס ינפל ותדלומ־ריע הניווב םסרופמו ץרענ
 רוכמל תוסנל :וילע הלטוה תינטש המישמ .הדיעווה יריצ לש םנופצמ תא ררועל
 ותוא םיענומ ורשויו ותומימת .םתונקל הנתואיתש תולשממל הירטסוא ידוהי תא
.ופאטסגה ידיב קחשמ־ילכ אלא וניאש תוארמ
.ןוימדה ןמ םיבורמ ובש םיירטנמוקודה תודוסיה ךא ,ןמורכ בותכ רפסה
623206 •לט ,ביבא־לת ,9 הנבי ׳חר •מ'עב רבצ ירפס :תיסאר הצפה

 הנתמל םירפסה בטימ
האנהל םירפסה בטימ

 האירקל םירפסה בטימ
תרמשמל םירפסה בטימ.

דקפמה תשא
 םימיה תשש תמחלמ תא הובג תתמבו שיגר םעב םירייצמה םירופיס 43 .ןרוא ירוא תאס
 וירופיס לע םיסרפ השולשב רבחמה הכז רפסה תאצ ינפל דוע .היתובקעב האבש הנשהו

. (י״ל 8 םוקמב) דבלב י״ל 6.50 .״ןתיב״ תאצוה .ץבוקמב הנושארל התע ומסרפתהש

םימחולה רדסמ
 םיירוקמ םירויצ תפסותב ,תורודל ורכזייש םימיה תשש תמחלמ ירוט .רפח םייח תאמ
 .דבלב י״ל 12 •םקימע תאצוה .המצע תוכזב הריצי איהש ראפ־תאצוהבו וקני לסרמ לש

רמש ימענ / םירישה לכ
 תורבחמב הצרענהו הבוהאה לש התריצי לולכמ ,דחא ךרכב םיוותה לכו םילמה לכ
 המשרהה הלחה .הספדהב הינש הרודהמ .לילכ הלזא הנושאר הרודהמ .לארשיב םירישה
.דבלב י״ל 10 .תמדקומה

לארשי תנידמ תונש 20
 עבראב .הנורחאה הנשב רואל ואציש םימובלאה לכמ ןיע ביהרמהו לודגה ראפה־םובלא
 שלשב .י״ל 17 .םיאלמ םיעבצב םימיה תשש תמחלמ תונומת ידומע 24 ללוכ ,תופש
.י״ל 11—תופש
•  12 לארשי .דוקמ בוחר ,ביבא־לת ,תונורחא תועידי ילעפמ :תישאר הצפה
 הדוהידב ׳חר ,"חולישה" :םילשורי • 6 לצרה ׳חר ,המלש־ןב המלש :הפיח

80 תלחה ׳חר ,וטיאט הזילע :עבש־ראב • 36

 ,תונורחא תועידי ,םירפטה תקלחמ :תורישי תונמזה
.ראוד־תאחמה וא ק׳צ ףוריצב ,ביבא־לת 14125 .ד .ת



םיגחל יש

םכידידילו םכינבל "רפסה םע" ירפסמ

ת ונמאב ך״נתה
םילשורי־ירעש

ררושמ •י / םידוהיה תועבטמ
(םירפס 6) השידח תונמא

(םיקלח 6) םידליל תילקיזומ הירפס
ת ג השמ / םיגייד

הנוי־יבא הוח / םידלי־ירפס

א״ת ,9 קילאיב ׳חר /,רפסה םע״
א״ת ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע •א : הצפהל תישאר תונכוס

61143! .לט ,73 יבנלא ,א״ת ,מ״עב םילעופ תירפס

םינפקותה :וק׳צאינמ .ל
םישלתה לש םתקדצ לעו םתמשא לע
.לארשיב הנומאהו םיגורטיקל הבושתה רפס

ילש םירצמ :יבכמ לחר
 תומשרתה טהלב ,םשודיחב ונל םירסמנש םדאו ץרא יפונב החימצו תודלי יקרפ
.תקתרמ ,הנהמ האירקל—םידוגרפל־רבעמ תיסדנוק הצצהב ,תינושאר

ךוראה רודזורפה ירישמ :יקסנולש .א
 יוטיבה תולשבו ,הלולכשו הרוצה ןודיעב■ תניוצמה ,תיריל תורגבו תוגה לש הריש
.ררושמה לש ותריצי יאישל העיגמ התולילצבו הלש הקינוטקטיכראב .יטויפה
*
ויארוק בלו תעד ריעסמ-ונימכ דחוימ רפס

שאב האב תודלי
לש םהיתויווחמ
םימיה תשש תמחלמב םידלי
ן זח ה ט ר ב רמוחה תא הטקילו לעפמה תא המזי
יחמק לאקזחי תיפארג הכירע ;רנבוק אבא תכירעב

ל״וחבו ץראב ידוהי תיב לכל האנ הנתמ
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־ווכ־זבט 5111הידו5־זב
ן יזלומא־ל .השש הרטיגל .םירתימ העברא רוניכל
ם ינכומ םינווג העשתו םיעבש רובמט לש קלרפוס־ו
ה עיבצל ןיזלומא ינווג העבשו םיעברא .שומישל
ם ינווגה םיינשו םישולש — המלשהלו תיביטרוקד
ל כו תונולח ,תותלדל — קלרפוס לש םיביהרמה
ן ל רבח ׳םינווג לש הינופמיס .ץעו לזרב יחטשמ
ך ירצ ךניא .ךיניעל הברעה הניגנמה תא םהמ
ת א םינגנמ קלרפוס־ו ןיזלומא .זואוטריו תויהל
? הארמל םיפי תותלדהו תוריקה ?תרמג .םמצע
ל כה .םהב עג .הלוכ הניגנמה הניא ןיידע וז ךא
/ ׳םושנל" ךישממ לכה תאז םעו הפיטקכ קלח
:רודיהו יונל — ירובמט ,וורב

1פ רובסט
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ת יזכרמה תילארשיה הרבחה
מ״עב תועקשהלו רחסמל

39 םולבניליל בוחר ,ביבא־לת :ישארה דרשמה

316 סקלט *615979, 614731 ןופלט

1̂ םיקרבמ £€א1י1£

י׳ל 59,000,000,000־ל לעמ :תונרקו ימצע ןוה
★

םירע ןינבו חותיפ / תואקנב .ן רחסמ / הישעת
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ת רבח
 חתמב ה
ה לודגה
לארשיב

לארשיל לבת ישודיח איבמ
1968/69 ףרוחה תנפא
, השבלהה תוקלחמב םישידח םירצומ תואמ
ד ועו דועו םיעבוכה ,הנפאה ידב ,הלענהה

םיטירפ יפלא—תוקלחמ 45
תוקלחמה לכב תודחוימ תועצה תורשע
5 םיפסונ םישודיח
ם יחמומה תלהנהב הפוח תולמשל קיטוב *

"רבמא" ןולס לש
יתפרצ חבטמ (׳ג המוקב) תיטנגלא הדעסמ *

החנמ־התו קסע־ישנאל שגפימ
םיידעלב םימגדל קיטוב
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ש ז■

 השדח םייח־חוטיב תינכת העיצמ "הנסה"
 .דבלב םיריעצל - בל תינכת _
 יפל םיריעצל דחוימב המאתוה וז תינכת
 ךומנ םולשת :ונייה ,םהיכרצו םתלוכי

 .חוטיבה לש הנושארה הפוקתב
 בל תינכתל בל ומיש

" הנסה" ינכוס לצא םישרפ
.ישארה דרשמב וא םיפינסב
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1  £ 1 1 תו־1
ן ויםנתונש
חוטיבה ■9111 לבב תואמ
 □יפינסו םיסונמ םינכו□
ץראה יבחר לבב ךתודשב

דא
ום
כ

יב
י

 תושדח חוטיב תום
הנשב הנש ידמ

ברו
מ
ב

וב
ו

יחט
ת

 □ינהנה םיצורמ □
דוסמ ׳שיא לופיטמ

:סמ 03 דל ודליו םתוא למו1ו

ןויסנה *111 ךומס

םילמגו ץוח תודובעל הרבח
מ״עב התב־ללוס לש ודוסמב

לארשיב תוירובצ תודובעו תויסדנה תודובע
 ,טפנו םימ־יוק ,תורהנמ ,תויעקרק תת תודובע ,רפע תודובע)
(םילמנ יוניב

תוירובצ תודובעו ןינב תונלבקל תופתושמ תורבחו םיפינס
ןוביתה חרזמהו היסא ,הקירפאב

םילמנ לועפיתל םיתוריש
(תליא ,ןושיק ,הפיח)

הכאלמו הישעת ילעפמ
(תליא ,ביבא־לת ,הפיח)
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ה נ1עה
סנכל

 תנוע יהוז ,ןכ
 םיענו חונ תעכ ,הדיעוהו סנכה
 הדיעו וא סנכ ןגראל
.טיעה ירעב
 לכ םע סיסה ירע
 םהלש םילועמה ם״תורשה
 דל רזעלו *ןתושרל םידמוע
 .הדיעוה וא סנכה תחלצהל
 םיסונמ םיסנכ ינגראמ
 סיסה ירעב םירחוב
.חלצומה סנכה ןוגראל

.תוימו׳סמה תוצעומה ,סיסה ירעב םיסרפ
.תורייתה דרשמ / םינפ־תורזית דודעל הכשלב וא
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ללכ

מ׳עב תועקשהל הרבח

ביבא־לת 23 הדוהי״ןב ׳חר
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מ״עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

תוריד 75,000 הכ דע התנב
םיבשות 350,000 הכ דע הנכיש
םילעופ תונוכש 100-ו םידבוע תוירק 12 המיקה

:ישארה דרשמה
21 י׳צניו־הד ודרנואיל בוחר ,ביבא־לת

:םיפינס
עבש־ראב ,הפיח ,םילשורי
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ן וכיש
ח ותיפו
ל ארשיל

מ " ע ב
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לש ם>ווש המ
ת ועבטמ לש ןומטמ והז •תעדל ןיא
ב גנבש בונרוכב הלגתנ רשא םיימור
ה אמל ותוא םיסחיימ םיגולואיכראהו

• הריפסה רחאלש תישילשה
ה כ הניא קנבה לש הירוטסיהה
ן כש •הילע םיאג ונא ךא ,םימי־תכורא
ן ויסנ תונש 65 לארשיכ הריעצ ץראב
•לטובמ אל סכנ ןה תיאקנב תרוסמו

? הלא תועבטמ
ל ש ותורשל דמוע הז םינש־בר ןויסנ
♦ויתורדש לכ לע רובצה

■̂וו*̂@ן7נב
הנידמב קיתוהו לודגה קנבה
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ק נב
חותפל

ה ישעתה
לארשיב

מ" ע ב

ביבא־לנר ,9 םעה דחא ׳חר
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מ״עב לארשיל תואתנכשמ קנב תוחפס

םילשורי ,9 הכלמה ינלה 'חר :ישארה דרשמה
123 םיאנומשחה ׳חר :ביבא־לת ףינס
9 הכלמה ינלה 'חר :םילשורי
ןיד־א חלס ׳חר :תיחרזמה םילשורי

48 למנה ׳חר :הפיח
בגנה זכרמ :עבש־ראב

 -ילכ ןייפאו ןפקיהב תושמשמ מ״עב לארשיל תואתנכשמ קנב "תוחפט" לש תולועפה
 סיבאשנה םיעצמאה תלדגה י״ע ,ץראב ןוכישה יכרצ ןומימב הבר תובישח לעב רזע
 תורדשל ןוכיש תורטמל תואוולה ןתמ ידי־לעו אסיג דחמ תירוביצה היינבל קושהמ
•אסיג ךדיאמ תובחרנה היינבה תולועפ ןומימו תונושה םעה

דחה םילועל ןוכיש תרגסמב םינכתשמל תואוולה ןתמ ידי־לע תועצובמ ולא תולועפ
יעצ תוגוזל ןוכיש ,תובשייתהב ןוכיש ,ןינבל ןוכסחה לעפמ תרגסמב תונתינה םיש
 ןומימל תואוולה ןתמ ידי-לע ןכו ,םידלי״תובורמ תוחפשמל רוידה תבחרה ,םיר
 תנקתה ,רוביצ יניינב תיינב ,םישיבכ תלילס :ןוגכ םינוכישבו תונוכשב חותיפה תולועפ
*המודכו בויב ,למשח

-לארש>־ץרא סנב
מ־־עב הינטירב

ה פיח ★ םילשורי ★ ביבא־לת
ןודנול ★ ופי * הינתנ

306



ךוזבזר ו>1,רוי* - ץןלן^^
ןוכסזדיד נקווכד םיכ־וד

307



ע תפל םירסח
? ךסיכב םינמוזמ
ך דיב םא
 "טנוקסיד סקנפ"
 התא ,הגאד לא -
ף סכ איצוהל לוכי

י פיוס לכב ךתבשחמ
 טנוקסיד קנב
, ץראה יבחרב
.תואצוה אלל
טנוקסיד קנב

1 הענ לארשיל 1

מז׳עב לארשיל תואתנכשמלר חותפל קנב

 ידי לע ץראה חותיפל םרותה קנבה

 ןתמו חותיפ ירוזיאב תועקשה

םינוכישל תואתנכשמ
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׳דכ תישארב
 םרא ךליו וינודא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקיו...

ר אב לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו :רוחנ ריע לא םירהנ
ת אצוי הקבר הנהו ...תובאושה תאצ תעל ברע תעל םימה
א נ יניאימגה רמאיו התארקל דבעה ץריו ...המכש לע הדכו
ר מאתו ותוקשהל לכתו ...ינודא התש רמאתו :ךדכמ םימ טעמ
ת א קחצי חקיו ...תותשל ולכ םא דע באשא ךילמגל םג
.השאל ול היהתו הקבר

ת וללוהמה תוהמאה עבראמ תחאל הקבר התשענ ךכו
.התובידאו בוטה התורש תוכזב הירוטסיהב רתויב

ךא ונתשה בכרה ילכ .םיבר תורוד ופלח זאמ

.ודצב ורכש םויה םג בידאהו בוטה תורשה

311



תליאב םי־ימ תקתמהל ןקתמ םע תבלושמה חכה תנחת

מ־׳עב לארשיל למשחה תרבח
312
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