
"הנוסרפ" :גאסנוס ןאזוס
ת וחפל .וילאמ־ןבומה רבדכ ןמגרב לש תפומה־תריצי תא לבקל אוה שקבתמ הרואכל
ת ומסרופמה ןהיתומגודש תושדח תוירופיס תורוצ לא ךרדה הצרפנשמ ,1960 זאמ
ך נחתהל ופיסוה ,דועו דאפנייראמכ דקתשא ויה (רתויב תולועמה אל םג םא) רתויב
ירחא תולעל היה דיתע הנר לש ונוימד .רתוי דוע תובכרומו תומותס תוריצי ידי־לע
ם יטרס לש הרוש תונורחאה םינשב רואל האצי ךכ ךותבו ,לאירומב ומצע לע ןכ
ן יינעתמה שיא םוש רטופ וניא הז הכרב־ לזמ לבא .רתויו רתוי םיגנעמו םישק
ד עש הדבועה איה תאכדמ .הנוסרפכ ןוחצנ־תרוטעו תירוקמ הריציל עירהלמ םיטרסב
ם ינפ־לכ־לע ,אוה ךכ—הל יואר אוהש בלה־תמושתמ בוטרוקל קר טרסה הכז הכ
.הלאה םירבדה תביתכ תעב רבדה ךכ םינפ־לכ־לעו ,זיראפבו קרוי־וינב
ה מיתחה לע הדיעמ איהש רשפא םירקבמה לש םתבוגת תולד העודי הדימב ,יאדו

ה רייראק םויכ תנייצמ וז המיתח .ומצע טרסה לע רשאמ רתוי הנוסרפב העובטה
, דבלב הפי תופוכת ,ידמל תחלקמ הריצי ;תואל תעדוי הניאש הריצי לש תידגא
ם עו ,ינשוח ,תואצמה־ריתע ןורשכ ;הפקיהב תמזגומ טעמכ (היה המוד) תאזה תעלו
, תימצע ןוצר־תועיבש לש הדימ ילב אל הרואכל לצונמה ,המ־תדימב יתמארדולמ תאז
ם יינעבותה טרסה־ירחוש .תילאוטקלטניא םעט־תורס לש תוכיבמ תונגפהל הטונו
ד צמ תמאב לודג טרסל םלועל דוע ופיצ אלש לע םמישאהל היה רשפא־יא טעמכ
־ שואיי ותואמ רענתהל הנוסרפ ונתוא ץלאמ לזמה־בוטל ךא .ןופצה לש יניל׳פ ותוא
.הז טרס לש ורצויל סחיב תעדמ
ה מודב :תישגר תויסינתסא וזיאל הנוסרפמ תומלעתהה תא סחיל רשפא ךכל טרפ
ם ירוסיי־ילותפנ לש טעמכ אמטמ ןעטמ וב שי ,ןמגרב לש םינורחאה ויטרסמ הברהל
ה ז ינפל ושענש םיטרסה לכב םלשומה ,ןאכ דע—הקיתשהל דוחייב יתנווכ .םיישיא
. הקיתשהב ודסיתנש יתמיכסה תווצהו םיאשונה ןמ בואשל הברמ הנוסרפו .ןורחאה
ם יטהול םיסחיב וז לא וז תורושקה םישנ יתש ןה םיטרסה ינשב תוירקיעה תויומדה)
ם יזחאנ םיטרסה ינש .דירחהל ־דע חנזומ ןטק דלי לש ומא ןהמ תחא ,םירסוימו

־ רסוחו הנובת ,די־תלזאו תומילא לש םיבטקה ;סוראה לש הירורעשה יאשונב
ה קיתשהל רבעמ לא קיחרמ שדחה טרסה לבא .(םותסו ןבומ ,הקיתשו ןושל ,הנובת
ו תריצי ללכ ןיבל ,תישגרה ותוקדבו ותמצעב ,טרס ותוא ןיב דירפהש קחרמכ תוחפל
.תמדוקה
. "השק" קפס ילב איהש הריציל הדימה־הנק תא ,העש־יפל ,ונל ןתונ הז קוחיר
ם רגש לככ תוחפל—חפמו הדריט ,הכובמ םיטרסה־יאור בורל םורגי חרכהב הנוסרפ
ת בבגמה ,תרוקבה תבוגת לבא ,חינהל היה רשפא ,תוחפל ,ךכ .ונמזב דאכנייראמ םהל

ה כיבמ היצאיצוסא לכ הזה טרסל רושקלמ העתרנ ,תיסחי תומלעתה לע שפנ־ןויווש
־אלש לפרועמ אוה ןורחאה ןמגרבש הרעהב םירקבמה וקפתסה גזמ־םעונב .רתויב
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. דימתמו םימשמ ןוגי לש חור־דלהב האסה תא שידגה םעפה יכ םיפיסומ שי .ךרוצל
ל בא .תועצעטצהב תונמא ריממ אוהשכ ,ול ־אל םימוחתל גילפה הז טרסב יכ םיזמור
־ ייתסהמ שקבתמה יפכמ רתוי הברה םה םיריבכ הנוסרפ איצממש םיקופיסהו םיישקה
.ולא ןיעמ תופודש תויוג
־ יא לכ ןיינמ ,ןכ אל םאש .הלאה םיישקל םינמיסב ונא םיעפושמ אליממ ,ןבומ
־ לעופב שחרתמש המ לע םירקבמה ורסמש םירואיתב—םיפוליס טושפ—םיקוידה
ו הארמב .תילולפא אלמ הנוסרפ יכ המוד ,דאכנייראמל המודב י טרסה ךשמב שממ
; הנר לש וטרסב ןומראה לש תטשפומה תויביטקובאה ןמ המואמ וב ןיא יללכה
־ םיינגרובו ,םיינילק ,םיננוצ ,םייטנמור־יטנא םה הנוסרפ לש טוהירה ירזבאו בחרמה
ת וחישו םייומיד םינתינ .תוחפ־אל ןירותסמ יוור הזה עקרה ןכ־יפ־לע־ףא .םיינרדומ
ם א ומצעל ררבל לגוסמ וניאש ,הפוצה תא הכובמב איבהל אלא םילוכי םניאש
ם יעוריאו םייומיד הלא־יא םאו ;דיתעב וא הווהב ,רבעב תושחרתמ תומיוסמ תונומת
."ןוימד״ל וא "תואיצמ״ל םיכייש
ר יהצהל איה ,ידמל התע רכומה ,הזה גוסה ןמ םיישק הלעמה טרסל החיכש תחא השיג
א ל .תחא השקימ יושע ולוכ טרסה השעמל יכו ,ןינעה־ןיממ ןניא ולאכ תונחבה יכ
ה מדנ לבא ."ישפנ" (קרו־ךא וא) קר אוהש םוקיב העבקנ ותלילעש הז אלא עריא
ת ודוסיה םיפיסומ ,גצומש המ לש הנבמה ךותכ .ישוקה תא החוד קר וז השיגש יל
ה מכש החנהב קפתסהל הפוצה תא עינהל ולכי ילואש םיכרדב הז לא הז םחיתהל
־ אלש חור וא ,טויס ,ןוימד ,םולח) םיינויזח םירחאה וליאו ,"םייתימא" םה תוערואמ
ם ימשומ טרסה לש דחא קלחב םיעיפומה םייתביס םירשק :לשמל .(הזה־םלועה־ןמ
ה תואב םיענכשמ—םירבסה המכו המכ םינתינ ומצע ערואמ ותואל ;רחא קלחב סלקל
א לא םניא הריתס לש הלא םיימינפ םיסחי .הזל הז תילכתב־םירתוס ךא הדימ
.ךנורכזב ולוכ טרסה תא ץבשמו רזוח התאשכ ,םתומלשב ,םירבעומ
ש חרתמ ולוכ־לכש טרס ,ירמגל יביטקייבוס טרסכ הנוסרפ תא ראתנ םא ירה ,השעמל
א וה לק־המ) ונלעוהש הממ רתוי ךכב םיליעומ ונא ןיא ,והשימ לש ושאר ךותב
ת יתרגיש היגולונורכב ולוזליז רשא טרס ,דאכנייראמ תא ריהבהל (וישכע תאז תוארל
.הנוסרפמ רתוי ונב היה הרגתמ םא קפס תואיצמל ןוימד ןיב ןמוסמו רורב לובגבו

¥
ר תויב חלוממה ןויסנה .וב תושעל רשפא־יא המ לכ־םדוק ריהבהל שי הנוסרפל סחיב
־ יעטקמ םידחא לע חוספל בייח תעדה־לע־תלבקתמ תחא הטודקינא טרסה ןמ קיפהל
י תרקבה ללכה תא וספת אלש םושמ .םתוא רותסל וא ולש םילהנהו םייומידה ,חתפמה
. המ־תדימב קיודמ־יתלבו ששורמ ,יחטש רואיתב םלוכ טעמכ םירקבמה ואטח ,הזה
, החילצמ תינקחש איה תחאה .םישנ יתש לש ןרופיס תא הנוסרפ רפסמ ,הז רואית יפל
ת לבוסה ,(ןמלוא ביל) רלגו׳פ תבזילא םשב ,הלש 30־ה תונש עצמאב הארנה יפכ
י נוטאטאק ןויפרו םלא םה םיירקיעה הינמיס רשא ההומת תישפנ תוטטומתהמ התע
ה מלא םשב שמחו־םירשע תב ראות־תפיו הריעצ הינמחר־תוחא איה הינשה .טעמכ
,שפנ־ילוחל םילוחה־תיבב הליחתב—תבזילאב לפטל לטינ הילעש (ןוסרדנא יביב)
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ת כזילא לש האפורה איהש תירטאיכיספה ןהל הריכשהש ףוחה־ןועמב ןכ־ירחא
ה זיא שחרתמ טרסה ךלהמב יכ םתעדב םידחואמ םירקבמה .המלא לע הנוממהו

ה כלהל איהש וז .התרבח תויהל תכפוה םישנה יתשמ תחא לכ וללגבש ירותסמ ךילהת
׳ הלש הלוחה לש תוכובמהו תויעבה תא הגרדהב הל תלטונ ,המלא ,רתוי הקזחה
ר ובידה־חוכ תא הל הבישמ ,הועירכה הזוכיספ וא/ו שואייש ,הלוחה .דשאה וליאו
ה אור אוהש המ :וז הפלחה לש המויסב האור וניא הפוצה) .םימדוקה הייחל תרזוחו

י נפל רצק ןמז דע יכ םיברב רסמנ לבא ,רסוימ ןואפיק ןימל המוד הנוסרפ לש ופוסב
ל ע בוש תבזילא התארנ הבש הרצק תחא םויס־תנומת טרסה ליכה םיברב ותנרקה
י כ קיסהל הפוצה היה רומא ,הכלהל ,ןאכמ .הרואכל ירמגל המילחהש רחאל ,המיבה
.(תינקחשה לש השואיי לטנ תא תסמועו תמליא תוחאה וישכע
ם ירקבמה ולעה ,"תועמשמ" היצחו "הלילע" היצח ,וז תיתוכאלמ הסריג לע ססבתהב
ה זיא המיגדמ המלאל תבזילא ןיב הקסיעה יכ םירבוס שי .תויועמשמ רפסמ דוע
ן המ תחא ףא ןיא ,רבד לש ופוסב ;שונא יניינעב םיגוריסל לעופה ישיא־יתלב קוח
ה מימתה המלא לש עדומ םזילאבינאק הזיא לע םירבדמ םירחא .תוירחא םושב תאשונ
ץ רמה־תומוצעת לע לשמכ טרסה תא םישרפמ םה ךכ ךותמו—תינקחשה ידי־לע
ש י דועו ."רמוח" רחא ושופיחב םייחה תא רידת זזובה ,ןמאה לש תוינפרוטה
ל ש ןוחביא הנוסרפ ךותמ םיקיפמו ,רתוי דוע יללכ רושימל רובעל םירהממה םירקבמ
, ןומאהו בוטה ןוצרה לש ענמנ־יתלב ןולשכל המגדה ,ונימי־תב תוישיאה קוסיר
, ןועגשה עבט ,תרכונמה עפשה־תרבח ןוגכ םיניינע לע שארמ־תויופצו תונוכנ תועדו

ל ש תיברעמה השרומה ,םאנטייווב םיאקירמאה תמחלמ ,היתולבגימו תירטאיכיספה
 השעש ומכ ,ןמגרבב םיפזונו םיפיסומ םה ןכ־ירחא) .םינוילימה תששו ,תינימ המשא
ו סחיי רשא תאזה תינומהה הקיטקאדידה לע ,רטאוורזבוא לבונ הלב וברוק לשימ
.(ול
ל ש לבוקמה הזה רואיתה ירה ,"רופיס״ל הנוסרפ תא וכפהי םג םאש איה ילש יתעד
ה עיגפל־החונ תישענ המלא יכ המוד ,תמא .תונפלסבו רתי־תונטשפב אטוח טרסה
ודלי תולת ,תוירזכא ,הירטסיה לש תופקתהל העיגמ איה טרסה ךלהמב ;רתויו רתוי

ר מולכ ,רתוי הקזח הגרדהב תישענ תבזילאש םג תמא .הילשא (רבתסמ) ןכו תית
ף וסה דעו ,רתוי הברה קד אוה יונישה הלצא יכ ףא ;רתוי הביגמ ,רתוי הליעפ
ל ש "םיפילח" ידכ עיגמ אוה םא קפס הז לכ ךא .רבדל תברסמ איה ןיידע שממ
ם ע תוהדזה ללכל העיגמ איהש לכ םע ,המלאש חכוה אל םג ןכ .תויוהזו תולוגס
ו לא הנייהתו ,תבזילא לש תומלידה תא הילע תלטונ ,הגרעו באכ ךות ,תינקחשה
.(רהבתהלמ תוקוחר ןה) .הנייהתש המ
ה נומתה ,לשמל ,ירה ."הלילע" רתוי איצמהל יותיפה ינפב דומעל שי ,הנוסרפ יבגל
ר אנוג) תוהכ םייפקשמ ביכרמה הדימעה־ליגב רבג לש תימואתפה תוחכנב תחתופה
ה נופ ,המלא לא ברקתמ רבגהש אוה םיאור ונאש לכ .ףוחה־הוונ דיל (דנארטסנרויב
; התוא קבחל הסנמ אוהש ;תבזילא םשב ,היתואחמ ףרח ,הל אורקל ףיסומו הילא
הלעמל םיקחורמ תבזילא לש םיאופקה הינפ ןיא םלועל תאזה הנומתה לכ ךשמש



143"הנוסרפ"

" תבזילא ינא ,ןכ" הרמאב ,ויקוביחל המלא תענכנ עתפלש ;םיחפט המכ לש רועישמ
־ תולמ לש לובמ ךותב הטימל ותא תסנכנו ,(הבורמ הנווכב תלכתסמ ןיידע תבזילא)
, ןדבל ןה ; (1 ןכ־ירחא רצק ןמז) דחיב םישנה יתש תא ונא םיאור רחא ,בוביח
ל ש תרבוגה תוהדזהל המגדהכ ושרפל רשפא הז עטק .רבד עריא אל וליאכ תוגהנתמ
( י הנוימדב ? תמאב) תדמול איה וב ךילהתה לש ופקיהל תודעכו ,תבזילא םע המלא
י די־לע ,תינקחש התויה לע (?) הנוצרמ הרתיו תבזילאש דועב .תבזילא תושעיהל
ת בזילא התוא תושעיהל ,באכ־ידבו הנוצרמ אלש ,תדקוש המלא ירה ,םוד המלאנש
ר בד ןיא םיאור ונאש המ לכב ,ןכ־יפ־לע־ףא .תמייק הניא בושש ,תינקחשה ,רלגופ
— "ישממ" ערואמכ ,םירקבמה בור הוראיתש ךרדכ ,תאזה הנומתה רואית תא קידצמה
ם ישנה יתש לש יליחתה ןקוליסכ רושימ ותוא לע הלילעה ךשמהב הרוקה והשמ
ו א ,הז רבד יכ טלחהב םיחוטב תויהל םילוכי ונא ןיא םג תאז םע ךא .ףוחה־ןועמל
ע בטמ הז ירהו) .ותושחרתהב םיזוח ונא ,לכה ירחא .שחרתמ וניא ,וב אצויכ והשמ
ך רע־תווש הדימ ,רותסל םינמיס םוש ילב ,תוערואמה לכ לע ליצאמ אוהש עונלוקה
.(הו1ה ,"ןאכ" אוה דבה לע םיארמש המ לכ :תושממ לש
¥
ת מגוד "שממ״ל ןוימד ןיב הלדבהל םירורבה תותואה ןתממ ענמנ ןמגרבש אוה ישוקה
ה צור ;תוחתפמה לע עיבצמ לאיניב .םויה־תיפהפיב לאיניב ,לשמל ,ונל ןמזמש הלא
ם ניא ןמגרב חינהש תוחתפמהש הדבועה .ולש טרסה תא חנעפל הפוצה לכויש אוה
תהל קר לוכי הפוצה .וקלחב ןפצומ טרסה ראשייש איה ותנווכ יכ תדמלמ םיקיפסמ
ה מכ דע ,םלואו .הילא עיגהל לוכי וניא םלועל ךא ,הילעל סחיב תואדו תארקל םדק
ת נעוט יתייה ,הנוסרפ לש ותנבהב ליעוהל ידכ הב שי תואיצמל ןוימד ןיב הנחבההש
ש רפתמ וביבסמו ףוחה־ןועמב שחרתמה ןמ םירקבמה וקיסהש הממ רתוי הברה יכ
ה לעמב־הנושאר תחא היאר .המלא לש הנוימדכ תעדה תא רתויב החינמה הרוצב
, יבש עטקה והז .םיה־תפשל םישנה יתש תועיגמש רחאל רצק ןמז אבה עטק איה
ה מלא לש הרדחל תסנכנ תבזילא תא (המלצמה התארהש רחאל ,.א .ז) וניארש רחאל
א יהשכ ,הגואד ,תרויח ,המלא תא ונא םיאור ,הרעש לע הקילחמו הדי־לע תדמועו

ת יתדיח ,תבזילאו ״? ירדח לא שמא תאב םאה״ ,רקובב תרחמל תבזילא תא תלאוש
.ואל־תואל השארב העינמ ,הדרח ,העמיק
ם וש הפוצה דיב ןיא .תבזילא לש התבושת ירחא רהרהל דוסי ןיא יכ המוד ,הנהו
, הלש התעד־תויפשב המלא לש הנומא תא רערעל תעשורמ תינכת הנכיתש היאר
ך כ םא לבא .לבוקמה ןבומב תבזילא לש התויפשב וא הנורכזב קפס ליטהל אל םג
ם דקומ בלשב ועבקנ תובושח תודוקנ יתשש החנה ךותמ תאצל רשפא ,רבדה אוה
ו א תויזהש איה הינשה .תוזהל ףיסות םתסה ־ןמו—הזוה המלאש איה תחאה .טרסב
קייבוא תואיצמ לש רבס ותואב ,םיבצקימ םתואב דבה לע עיפוהל ופיסוי תונויזח
, ןאכ םראתל ידכמ םיבכרומ ,הנבהל תוחתפמ המכ םלואו) ."ישממ" והשמכ ,תיביט
י כ המוד ,תומכסומ ולא תודוקנש העשמו .(תומיוסמ תונומת לש הרואתב םינתינ
־רויצ תא הארנ תבזילא לש הלעב םע הנומתב תוחפלש תעדה לע דאמ לבקתמ
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ע גמ םישנה יתש ןיב שי ןהבש תונומת המכו המכב ןידה אוהו ,המלא לש הנוימד
.םישוח־ןופלע ךותמכ ,למשוחמ יזיפ
ל וכיש המ ןיבל המצעל המדמ המלאש המ ןיב הלדבהב יהשלכ תומדקתה וליפא ךא
ג שיה תויהל ךפוה הז ירה הרהמ־דעו .גשיה םושמ הב שי ותואיצמ ערואמכ שרפתהל
ט רסה הב רבסהה תרוצ לש רתוי הבחרה הלאשה ךותב עלבוי ןכ םא אלא ,העטמ
- רופיס״ב היוצימ לע תממוקתמה הרוצ יפל הנוסרפ יונב ,יתרעהש ומכ .שמתשמ
ן יב (ויהיש לככ םיטשפומו םייעמשמ־וד ויהיו) םיסחיה לע רופיסה ןוגכ—"השעמ
ה מלא ,םעה־תבו תבכוכ ,הינמחר־תוחאו הלוח ,.דמלאו תבזילא תויורקה םישנ יתש
, רבד לש ופוסב ,ושוריפ "ירופיס" יוצימש איה הביסה .(הכיסמ) הנוסרפו (המשנ)
ד ממה ןאכמ רדענש אל .היגולוכיספ לש דחאה דממל ןמגרב לש טרסה םוצמיצ
ר בעמ לא קיחרהל שי הנוסרפ לש הנוכנ הנבה םשל לבא .ונשי אוה .יגולוכיספה
.תיגולוכיספה הייארל
ל ש םלאה בצמ תא שרפל להקל חינמ ןמגרבש הדבועה ךותמ ,המודמכ ,רורב הז רבד
ת ינוצר תירסומ הערכהכו ,יניצר־יתלב ישפנ ןורבישכ—םיכרד המכו המכב תבזילא
ל ש עקרה רוריבל סנכיהל ילב ךא .תעדל־דוביא וא תימצע־תורהטיהל הכילומה
ר שאמ ותושממ םצעב רתוי הברה הפוצה תא ברעל אוה ןמגרב לש ונוצר ירה ,הבצמ
, םיוסמ ירסומו ישפנ לקשמ תלעב הדבוע לכ־םדוק אוה םלאה הנוסרפב .ויתוביסב
."תלוז" הזיא לע הלשמ תויתביס וזיא הרשמה הדבוע
י נפל ,תבזילא ינזאב תירטאיכיספה העימשמש םואנל דחוימ דמעמ סחיל ינא הטונ
, ןבא הינפש ,תקתושה תבזילאל תרמוא תירטאיכיספה .ןועמל המלא םע התאצ
ם לגל אל ,הנכ תויהל הצוי תבזילאש הספת איה .הלש הרקמה תא איה הניבמש
, ןורתפכ תודבאתהה תא התחדש רחאמ יכו .ינוציחה םע ימינפה תא גזמל ;דיקפת
; םות־דע היווחה תא הצמתש ,חור ךיראתש תבזילאל תצעוי איה .םלאיהל הטילחה
ם ואנש חיננ וליפא ךא ...םלועה לא תינקחשה רוזחת ,האבנתמ איה ,תעה אולמבו
ו ליפא וא ;הנוסרפל חתפמה הז יכ רעשל תועט וז היהת ,״תסחוימ״ הפקשה הלעמ הז
. תבזילא לש הבצמל אלמ רבסה םושמ הב שי תירטאיכיספה לש הזיתהש רעשל
א יבהש ידי־לע .(ןינעה תא תטשפמ איה תוחפלש וא ,העוט איהש רשפא האפורה)
א יבה ןכא ,הזה "רבסה״ל שרופמב סחיתמ וניא בושו ,טרסה תליחתב םואנה תא
ן יאש זמרל ילב .הנממ רענתה םג ךכ ךותבו—היגולוכיספה תא ןובשחב ןמגרב
ת ובשחתה לכ סחיב־תוחפ םוקמל קחוד אוהש רורב ,ויניעב בושח יגולוכיספה רבסהה
.תינקחשה לש םיעינמל הלילעב עדונה דיקפתב
ב ציתמ אוה הזל המוד ןבומבש ומכ .היגולוכיספל האלהמ הנוסרפ בציתמ המ־ןבומב
ה לעב "רוקיב" ןוגכ ,יטורא אשונ לש םירמחה ןאכ םייוצמש יאדו .הקיטוראל האלהמ
, תחדוקה ותבריקב רשא ,ןמצע םישנה יתש ןיב רשקה ונשי לכה לע .תבזילא לש
ח רכהב יכ המוד (ןוימדבו הווחמב ,רובידב וב הדומ .דמלאש) וטהל םצעב ,ויפופיגב
ל כויש המ ,השעמל ךא .הבר הדימב תבכועמ םג םא ,הקזח תינימ הקיז לע זמרי
.יטוראל רבעמ וליפא ,ינימל רבעמש והשמל הבר הדימב רבעומ השגרהב ינימ תויהל



ןמגרבל הנוסרפ ךותמ "תויסאלק" תונומת יתש



 לש ןמורה ם״ע ,ריעצה סלרוט טרסה ןמ תונומת .(153 ׳ע) ףונ־בר באז לש ורמאמל
ררודנלש רקלופ לש ויומיבב ,ליסומ טרבור



ו 45"הנוסרפ"

ל ומ רדחה הצקב תבשויה ,המלא הבש הנומתה איה הדיחיה הרוהטה תינימה השרפה
ת רזוח ,םסק־תזוחאכ תרבדמ המלא .ףוחה־תלוליה לע השעמה תא תרפסמ ,תבזילא
ה יה וליאכ הזה ריפחמה דוסה תא תבזילאל איה הלגמ ךכ ךותבו ,ןורכזה תא תויחל
ת ונומתל ללכ קקדזהל ילב ,דבלב םירוביד לש ךרדב .הלש רתויב לודגה הבהאה־יש
ם ולכ־אלו הל ןיא וז תוינימ לבא .הפירח תינימ הריווא תרצונ ,(£128שנ±<3 ידי־לע)
.םישנה יתש ןיב םיסחילו ,טרסה לש "הווה״ל
ה יגרנא התיה םש םוקמ ,הקיתשה לש הנבמב בושח יוניש הנוסרפ סינכמ הז ןבומב

ן מגרב גישה הנופרפב .תויחאה ןיבש האנשה־הבהאה יסחיב תעקושמ תקהבומ תינימ
ת וירשפאה תוינימה תויועמשמל לעמ תונידעב הלעתהש ידי־לע רתוי ןיינעמ בצמ
ם ע .יגולוכיספו ירסומ לקשמ־יוויש לש אלפומ גשיה הז .םישנה יתש ןיב רשקה לש
ל ש םשורה תא רוציל לוכי ןמגרב ןיא ,בצמה לש רדגומ־אלה יפואה לע רמוש אוהש
ה ניחבמ רבתסמ וניאש רבד םוש שיגהל בייח אוה ןיאו ,הלאשה ןמ תוקמחתה
.תיגולוכיספ

*
־ לע־םילבקתמ םהש םע) םתומיתסב םיראשנ םייגולוכיספה םידדצהש ךכל תודוה
. "רופיס" תריסמל ץוחמ םירחא םירבד הברה תושעל ןמגרב לובי (םתוימינפב תעדה
א וה דחא ןבומבש והשמ ודיב שי ,ויקודקידו ויטרפ לכל "רופיס״ב קסעתיש תחת
" אשונ״ה לש היצקנופה .אשונ ,רמוח לש שוג :רתוי טשפומ רחא ןבומבו רתוי ימלג
 ןתינ אוה הב הרוצה ןמ תוחפ־אל ,וינפ־יוביר ,ותומיטא תויהל הלוכי "רמוח״ה וא
י פל תינבנה הריציב שארמ התוזחל רשפאש תחא האצות .תרדגומ הלילעב םלגתהל
, תורדעיה לש םיזמר העורז ,תיבובקנ ,תעטוקמ הארית הלועפהש איה הלא תונורקע
.תיעמשמ־דח רמאיהל םילוכי םניאש םירבד לש
ת אז־לכבו ."ןבומ" לע תרתוומ הז גוסמ םירבד־תאצרהש ושוריפ ןיא הז להונ
ם ינווכתמ תאז תחת .תרדגומ הלילעל חרכהב רושק וניא "ןבומ״הש אוה ושוריפ
, (םתומלשב) םירבסומ םניאש תוערואמ ללוכה בחרומ השעמ־רופיס לש תורשפאל
ר שפא הז ןיעמ השעמ־רופיס לש "המידק" העונתה .םיירשפא םה תאז־לכבש אלא
־ לע רשאמ רתוי—ת וזוזת רמולכ—היקלח ןיב םיידדה םיסחי ידי־לע התוא דומל
 ןכתית תובורק םיתעל .(רקיעב תיגולוכיספה) הליגרה תיתואיצמה תויתביסה ידי
ו טטחיש םירקבמל יאדכ הז ןיא ןכ־יפ־לע־ףא .המודר הל אורקל רשפאש הלילע
ו א םתס תונמלוג תמחמ—רבחמה ותוא ריתסה וליאכ לשמ רופיסה טוח תא ואיצויו

 ןיא הלא ןיעמ השעמ־ירופיסב .תיעוצקמ תלוכי רסוח וא שאר־תולק וא תועט
ן יב ,וז הנווכ .(הקלחב תוחפל) הלטובש הלילעב אלא השבתשנש הלילעב רבודמה
, איהש ומכ הלבקל שי ,הריציב איה תעלבומ קר םא ןיבו ןמאה דצמ תעדומ איה םא
.דובכב הילא סחיתהלו
י תרוסמה השעמה־רופיסב תלבוקמה תחא הקיטקאט .היצמרופניאה ןינע ,לשמל ,ירה
ו א הייארה תיווח לש המויס ילאידיאה הרקמבש דע ,"האלמ" היצמרופניא תתל איה
המ ןיבהל ,"תעדל" ךנוצר לש אלמה קופיסה םע ,תחא־הנועבו־תעב לח האירקה
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ע נכשל אוה ןמאה לש וניינע .דאמ דע ןווכמ תעד־שופיח ,ןבומכ ,והז) .עודמו עריא
ם יכירצ םניאש וא ,תעדל םילוכי םה ןיא ףוסב םהל עדונ אלש המ יכ ולש להקה תא
, ןווכמ לוכיס אוה םישדח םירופיסב םיטלובה םיווקה דחא לבא .(ותעדל ןיינעתהל
ל ע היה המ ? דאבנייראמב דקתשא רבד הזיא עריא םאה .״תעדל״ ןוצרה לש בשוחמ
ם ימוליצה דחאב סובוטואל הדבל תסנכנ איהשכ תכלוה המלא ןאל ? רוטנוואב הרענה
? הנוסרפ לש םינורחאה
ר שפא־יא בוש ,(וקלחב) תיתטיש לכוסיש רשפא "תעדל" ןוצרה יכ םיספותש העשמ
ן יידעש היהי המוד ילוא הליחתב .הלילעה תאצמהל סחיב תונשיה תויפיצב קיזחהל
שטמה ,החונ־יתלב ,תינוסכלא תיווזב תרפוסמ איהש קר ;ןשיה ןבומב הלילע תמייק
ן בומב ללכ תמייק הלילעה ןיאש תוארל םיחכונ ףוסבל םלואו .הייארה־הדש תא תשט
ר תוי יעצמא־יתלב חרואב ופתשל אלא להקה תא "חותמל" ונניא רקיעה ןכלו ;ןשיה
ל ודג ץולח) ."הייאר״ו "העידי" לש םיכילהתה םצעב לשמל ,םירחא םיניינעב
ם אדאמב הטישה תא תוארל רשפאו .רבול׳פ אוה השעמה־רופיס לש וז הסיפתב
.(זכרמל־ץוחמש םיטרפב ורואיתב שמתשהל דימתמה ,יראכוכ
ב ,לשמל .היצזיתמארד־הדל המגמ אופא איה שדחה השעמה־רופיס לש האצותה
ר ופיס והז ךא .רופיס לוכיבכ אוהש רבד ונל םירפסמ הרוטנוואב וא הילטיאל העיסנ
, תרדענ וא הדובא תועמשמ לש השוחת .תוחיספו תוטמשה לש ךרדב םקרתמה
.םיפוצה־להקמ לוכיבכ הזז הניא ,הילא השיג לכ ול ןיא ומצע ןמאה וליפאש
. להקל זוב וא תוניצר־רסוח הב תוארל ילוא רשפא ןמאה דצמ תויטסונגאב האדוהה
א וה השעמל ירה ,להקה עדויש הממ רתוי "עדוי" אוה ןיאש ריהצמ ןמאה רשאכ לבא
. "רוחאמ" המואמ ןיא ,תרתוי לכ ןיא .המצע הריציב תננקמ תועמשמה לכש רמוא
ת ויתרקב תודמעש הדימב קר תועמשמ וא ןבומ תורסח ןהש המוד ולא ןיעמ תוריצי

ו ז תרתויב קרו־ךא הנומט תועמשמהש תורפסמה תויונמאל ללככ ועבק תושרשומ
ל בא .ןמאה לש ותנווכ לא וא "ישממה םלועה" לא—הריציל ץוחמ "תוסחיתה" לש
־ יוניש םתס הנניא השעמ־רופיס לש ותועמשמ .בטומה לכל ,תיתורירש הקיספ יהוז
ת ורוקמל וא ךרעה־יוושל ותבשחמב םתוא רשקמ ילאידיא להקש םיכרעה לש הסריג
ד וע שיו .ותמועל ןמאה ליטמ ןתואש תודמעל וא ,הלילעה תודוסי לש "םייתואיצמ״ה
."רופיס" לע םידסוימה הלאל ץוחמ השעמ־רופיס לש םיגוס
ם ינבמ ורזגיי ונמממש — יתאמית רוקמ לאכ רמוחל סחיתהל רשפא ,לשמל
, םיעדויב וז תורשפא םילבקמש העשמ .תויצאירווב ,םיפפוח ילוא ,םינוש םיירופיס
ל ש ולאמ חרכהב תולדבנ הז ןיעמ ןינב לש תוילמרופה תואשרההש אוה רורב
ת א השעי לדבההש רבתסמ .(םיליבקמ םירופיס תכרעמ לש וליפא וא) "רופיס"
.ןמזב לופיטה םוחתב רתויב לודגה םשורה
, דאמ דע תיווק איה העונתה .תוחתפתהב ,שחרתמב להקה תא ףתשמ "רופיס"
׳ ג לא ךיניע תאשל ידכ קר בל אמ ענ התא .תויטסהו םילותיפה ויהי רשא ויהי
ן וויכב תוניינעתהה תא הנפמ (ןוצר־עיבשמ חרואב ןינעה תא םילכלכמ םא) ג וליאו

.הדיקפת תא האלימ ירהש—לוכיבכ המצע תא תלטבמ תרשרשב הילוח לכ .ד לש
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. תוחפ הברה תיווק איה היצאירוו אשונ ךרד־לע השעמ־רופיס לש תוחתפתהה לבא
ת ראשנ להקה לש ותייווחו ליאוה ,תיווקה העונתה תא ירמגל לטבל רשפא־יא
ן ורקע ידי־לע ףירחב הגייסל רשפא המידק תאזה העונתה לבא .ןמזה ךותב העונת
. רידת םיבלטצמו םיירוחא םיזומיר תרוצ ,לשמל ,שובלל לכויש ,הרחתמ ינרוחא
א יה ילאידיאה הרקמב .תלפוכמו־הלופכ הייארל ,תרזוח־היווחל ארקת וז ןיעמ הריצי

ת ודוקנ המכו המכב תחא־הנועבו־תעב ומצע דימעהל לכויש הפוצה ןמ שורדת
ן כתיי אל הבש הישוק וא ,דימתמ הו1ה תרוצב עיפוהל לוכי ןמזה .השעמה־רופיסב
ל ש תוומלאה־תכו דאכנייראט) דיתעו הווה ,רבע ןיב הנחבהה תא קוידב עובקל
ן מגרב קקזנ הנופרפב .(ןורחאה הזה להונל ידמל תורוהט תומגוד םה היירג־בור
ד ועב ,יתואיצמו יגולונורכ הארנ טרסה זכרמב םיעטקב לופיטה .תברועמ השיגל
ח ונעפל תונתינ ןניא טעמכו ,תופירחב תושטשטימ רחואמו םדקומ ןיב תונחבהה
.ומויסבו טרסה תליחתב
ב וטה רואיתה ,ןמזב תוישרפ־בובריע לש להונב רתוי ןותמה הזה שומישה ףרח לבא
א וה אשונה .אשונ לע תויצאירו :הרוצה יגשומב ונל אצמיי הנוסרפ לש ןינבל רתויב
— ולש תוירקיעה תויורשפאה ןמ תועבונה ולא ןה תויצאירווהו ;תוליפכ לש הז
ש ורדל הרומח הנבה־יא וז היהת ,בוש .הרזח ,םיידדה םיפוליח ,רדס־יוניש ,הלפכה
א וה רפוסמה ינשמו העטמ חרואב קר יכ ;הנוסרפב הרוק המ קוידב תעדל
ם יסופיט ינש לש םהיתולרוג יגשומב טרסה לע רבדל אוה ןוכנ .ללכב "רופיס" רדגב
ך כמ תוחפ־אל ךא .תויוהז לש שאונ ברק־ודב םיקסועהו .דמלאו תבזילא םייורקה
: הירוגילא העטמ חרואב ול אורקל רשפאש המ הנוסרפב תוארל ,יטנבלר וא ,אוה ןוכנ
ת תחשומה תוישיאה ,תחא "תוישיא" לש םיידגא םיקלח יגש ןיב ברקה־וד לש ורופיס
ם ע העגמב תעקושו תעבוטה (המלא) המימתה שפנהו (תבזילא) תקחשמה
.תותיחשה
ה ז ןחבמ :םישנ יתש לש ישפנה ןחבמה לע "רופיס" רפסל םתס אב וניא ןמגרב
י למרופ ןויער אוה ,תוליפכ םשב ויתרדגהש ,הז אשונו .ולש אשונב ביכר ול שמשמ
.יגולוכיספ רשאמ תוחפ־אל
ע נמ ןמגרבש השגדוה רבכש הדבועה ךותמ ,תישאר .תאז םיעדוי ונא םיכרד יתשב
ר ידגהל רשפא־יאש ךכ ידכ דע םישנה יתש לש "רופיס״ה לע היצמרופניא ונתאמ
, תינש .ןהיניב שחרתמה לש ,םיווקה לכ תא ןכש־לכ ,םיירקיעה םיווקה תא רוריבב
, תומדה לש דמעמה) רואית לש ועבט לע תובשחמ רפסמ סינכהש הדבועה ךותמ
ל ש רואית םתס ונניא הנוסרפ .(ופוג יעונלוקה םוידמה לש ,הלועפה לש ,הלמה לש
א והש טרסה לע היצאטידמ אלא ,תבזילאו המלא ,תושפנה יתש ןיב ןתמו־אשמ
."ןהילע"
¥
ו ב ,םייסמהו חתופה עטקה אוה וז היצאטידמ לש התריסמל רתויב שרופמה רישכמה
ר יבש אשומ ,יושע אשומ ,לבגומ אשומ :אשומכ טרסה תא רוציל ןמגרב הסנמ
.ןמזב םג ומכ בחרמב םייק ךכיפלו ,דספתמו



גאטנוס ןאזוס148

ת ופיסומו תורהבתמ רוא לש תודוקנ יתש ןכ־ירחא .הבישחב הנוסרפ לש ותחיתפ
־ קיזבמ ןכמ רחאל ;תשקה־תרונמ לש םחפה יטוח ינש ןהש םיאור ונאש דע ,הגרדהב
 ןהמ תודחא ,תופוטח תונומת לש הרוש האב ןכ־ירחא .החיתפה־תורתוכמ קלח רבוע
ע קתנה רמסמ ;ףקוזמ ןימ־רבא ;םליא קיטספלס טרס ךותמ הפידר—טעמכ תוהזל ןיא
ת מלקדמה רופיא־תדבכ תינקחש לש םיעלקה־ירחאמ םוליצ ;די־ףכ ךותל שיטפב
ת אזה הנומתה תא בוש םיאור ונא רצק ןמז רובעכ) רבעמש ךשוחהו םירוקרזה לא
ל ש ונברק ;(הרטקלא לש הז ,ןורחאה הדיקפתב תקחשמה תבזילא תאז יכ םיעדויו
ו לאה תונומתה לכ .םיתמ־רדחב היבוברעב תוניוממ תויווג ;םאנטייווב יטסידוב ריזנ
, תוטאומ ןה טעמ־טעמ ךא ;ןתוארל ידכמ תופוטח ןבור ,הלודג תוריהמב תורבוע
ת כרעמ האב רחא .ותוחונל ןתוא סופתל הפוצה לוכי וב ןמזל לגתסהל ומיכסה וליאכ
, הארמל־הלוח ,הזר רענ םיאור ונא .הליגר תוריהמב תונרקומה ,תונומת לש תיפוס
ע קר לע םילוח־תיב לש תלפקתמ הטימ לע ןידס תחת בכושה ,הרשע־תחא ןבכ
ה ז־התעש םירגפל הנומתה תא רשקל הפוצה חרכומ הליחתב ;ףושח רדח לש לתוכ
ג וז ביכרמ ,ןידסה ןמ תמשוגמ לגר־תטיעבב רענתמ ,עז רענה ךא .םתוא האר
ש י וחכנש ונא םיאור רחא .אורקל ליחתמו רפס איצומ ,תולודג ,תולוגע םייפקשמ
ל ש ףוצרפ הז .הנומתל היהת טעמ־דועש אלא ,דאמ המומע ,החנעפל ןיאש תרהב
. םינפה תא ףטלל ליחתמו וטאל די רענה חלוש םימודמיד־םולחב ומכ .הפי השא
.(יאר לעו ןקויד־תנומת לע םג ךא ,עונלוק לש דב לע זמרמ עגונ אוה וב חטשה)

ן כירחא יכ ,תבזילא לש הנב הזש רמול םדאה־ינב בורל לק הרואכל 1 רענה אוה ימ
. תינקחשה לש הינס םה דבה לע םינפהש םושמ ןכו ,ןב הל שי ןכאש ונל ררבתמ
ה ז רבד יכ לילעב הארנ) הרורב תויהמ הקוחר הנומתה יכ ףא ? אוה ךכ םנמאה ךא
ה מלא לש ולאב תבזילא לש הינפ תא ןאכ ףילחמ ןמגרבש טעמכ ינא החוטב ,(ןווכמ
? רענה לש ותוהזל סחיב והשמב אוה הנשמ םאה ,רבדה ךכ םאו .הלילח רזוחו
? התוא תעדל םירומא ונא ןיאש רבד איה ותוהז ילוא וא
ל ש ומויסל דע םלועל הארנ וניא בוש (אוה הז םנמא םא) בוזעה "ןב״ה ,םינפ־לכ־לע
ב וש ופוסבש ,תוקסורמ תונומת לש םילשמ ׳זאטנומ אב ,רתוי ףוטחב ,בוש זאו ,טרסה
ז או .השאה ינפ לש יקנעהו םעמועמה םולצתה לא ,תפטול ,תששוג די חלוש דליה
; םימעמעתמ םיטוחה ;תנבולמה תשקה ־תרונ לש םולצתה לא רזוחו ןמגרב רזוג
, רבד וא םצע תמש ךרדכ תמ אוה .וניניע דגנל לוכיבכ עווג טרסה .וטאל ךעוד רואה
ה טילש לכ השועה לש ותייצרל ,םצעב ,ןיא ךכיפלו "הלכ" יכ ומצע לע וריהצהב
.וילע

*
, לפט רבדכ התוא רטופ וא ,םייסמו הנוסרפ חתופ הב הרוצה לע חסופה רואית לכ
א יהש יד אל ,הנוסרפ לש לוכיבכ־״תרגסמ" התוא .ןמגרב השעש טרסב קסוע וניא
 הארנ :הברדא אלא ,םירקבמ הברה וסרגש יפכ ,(תינרמוי וא) תינוציח תויהמ הקוחר
ר בועה תיטתסא תימצע־תוננובתה לש ביטומ לע רתויב תשרופמה הרהצהה איהש יל
הנוסרפ לש וניינבב תימצע־תוננובתה לש הז דוסי .ולוכ טרסה לכב ינשה־טוחכ
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־ לכמ ."תיתמארד״ה הלועפה לא הפוסש והשמ ,יתורירש קוסיע וניא םינפ־םושב
ר ושימב יוצמה הלפכהה וא תוליפכה אשונ תא עבוק אוה ילמרו׳פה רושימב ,םוקמ
ה בחרהה ןה תוילמרו׳פה "תויוליפכ״ה .תבזילאל המלא ןיב אשמבו־עגמב יגולוכיספה
.ולש רמוחה תא טרסל איצממה אשונה לש רתויב תגלפומה
וכיספהו תוילמרו׳פה תודוהתה הבש ,רתויב קזחה םשורה תא השועה השרפה ילוא
ת ראתמ וב גולונומה איה ,רתויב הטובה הרצב תומלוגמ לופכה אשונה לש תויגול
ם עפב ,ותומלשב םיימעפ הנשנ הז גולונומ .הנב לא תבזילא לש הסחי תא המלא
ה מלא לש הינפ הינשה םעפב ,הבישקמ איהשכ תבזילא לש הינפ םיארנ הנושארה
ם ילופכה םינפה תעפוה םע ,הדיחפמ ,השיערמ הרוצב םייתסמ עטקה .תרבדמ איהשכ
.המלא לש םיצחו תבזילא לש םיצח ,םיבכרומה וא
, רמולכ—טרסה לש ילסקודאראפה עבטב ,המצעה ברימב ,ןמגרב עשעתשמ ןאכ
ה ייאר ,תפיוזמ־יתלב תואיצמ לא "ץיצמ" תשיג לש הילשאה תא ןתונ אוה דימתש
ו תוארהל םישקבמ ונימיב םיטרס־ישועש רבדה לבא .םהש־ומכ םירבדה לש תילרטיינ
ם ימעט הפוצל םינתונ םהשכ—המצע הייארה ךילהת אוה רתויו רתוי תובורק םיתעל
ל וכי אוהש םיכרד ,ומצע רבד ותוא תייארל תונוש םיכרד המכו המכל תוחכוה וא
.וז רחא וזב וא תחא־תבב ןהב זוחאל
ה נווכה לבא ,ותוירוקמב םשור־בר יל הארנ הז ןויערב ןמגרב ןאכ השועש שומישה
ן מגרב ךפה ןהבש תורוצה יכ תודוהל ונילע .תרכומו הריהנ איהש יאדו רתוי הבחרה
ל ש ופוסב ומצע־תא־עלובה ,ומצעב־לכתסמה ,ומצעב־ןנובתמה טרסל ולש טרסה תא
ג וסל ץרמה הקווד יכ .בטיה תססובמ המגמ לש המגוד אלא תיטרפ המחג ןניא ,רבד
א צמש אוה ומצע םוידמה לש םיסקודאראפבו עבטב "תיטסילמרו׳פ" תוקסעתה לש הז
. 19־ה האמה הסונ "תושפנ״ו "הלילע" לש םיילמרופה םינבמה וקחדנ רשאכ ןקרופ ול
, וננמז לש תונמאב ידמ רתוי תיסינתסאה תימצעה־העדותכ ללכ־ךרדב לבוקמה רבדה
ר ורחיש—הלילש תוחפב—וב תוארל רשפא ,םזילבינאק־וטוא ןימ ידיל האיבמה
.תושיגרו הבשחמ לש תושדח חוכ־תומוצעת
ע ונלוקה ןיב לדבהה תא תולתל תגהונה תרכומה הזיתה ירחאמש החטבהה יהוז יבגל
ת וחכנה"—המלצמה לש הדמעמב לח רשא יונישב לוכיבכ־שדחה ןיבל יתרוסמה
ן חובל רבעמ תכל קיחרמ ןמגרב לבא .ינילוזאפ רמאש ומכ ,"המלצמה לש תשגרומה
ל ש תשגרומה תואיצמה תא הפוצה לש ותעדות ךותל רידחמ אוהו ,ינילוזאפ לש
, עצמאב םג אלא הנוסרפ לש םויסבו החיתפב קר אל השוע אוה תאז .אשומכ טרסה
ן כ־ירחאו ,יאר ומכ תקדתסמ—המלא לש םיתעבנה היגפ םולצת הז—הנומתה רשאכ
ש י (רבד עריא אל וליאכ ,בוש) האבה הנומתה דימ הליחתמ רשאכ .תפרשנ איה
ת פסות אלא המלא לש התקוצממ טעמכ החמית־לב הנומת־תרתוי קר אל הפוצל
ת חת טרסה ערכ וליאכ לשמ—טרסה לש חיגאמ־תילמרופ הסיפת ,עוזעז לש השוחת
.יגאמ חרואב לוכיבכ רזחוש ןכ־ירחאו הזכש ףירח לבס לש ורואית לטנ
א יה ,עצמאב הזה םיואמה קספהבו הנוסרפ לש םויסבו החיתפב ,ןמגרב לש ותיישע
תורכזת ןתמ ידי־לע להקה רוכינ לש תינאיטכרבה היגטרטסאה ןמ רתוי תבכרומ
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. (תואיצמ אלו םייניע־תזיחא ,.א .ז) ןורטאית אוה ויניע דגנל רבועה רבדהש תודימתמ
, דנ רשא הרוצה לשו תוארל רשפאש המ לש תובכרומה לע הרהצה וז ירה ,םצעב
ת עדל .רבד לש ופוסב ,תינסרה איה והשלכ רבד לש תעתרנ־אלה ,הקומעה העידיה
ץ לאיהל ,ותולכל ,עדונה תא לכאל ףוסבל ,אוה ושוריפ תיביסנטניא והשמ (סופתל)
.םירחא םירבד לא רובעל
ת א עבוקש אוהו ,ןמגרב לש ותושיגר בלב ןומטש אוה תויביסנטניא לש הז ןורקע
ת ויחל המודה לכ .תושדחה תוירופיסה תורוצב שמתשמ אוה ןהב תויפיצפסה םיכרדה
■ ןכפהמה ינפל לש תוירילל ,םי׳זו לי׳ז לש תילאוטקלטניאה תומימתל ,ראדוג לש
ן ייפאמה .ןמגרב לש ומוחתמ אוה קוחר ,יקסבומילוקס לש האיציהו י׳צולוטרב לש
. רב1לפ לש ותודבכל המודב והשמ ;בשוחמהו דודמה ךוליהה ,תויטאה אוה ותריצי תא
ה קיתשה לשו) הנוסרפ לש התרידתב תרסימה הלוגסה האב תאזה תושיגרה ןמו
.תוימיספב הרידגהל רשפא דאמ יחטש ןפואב קרש הלוגס ,(וינפל
־ אשונל דחוימב רושק ןמגרב לש טרסב תישגר הניחבמ רתויב לפאה אוהש רבדה
. טלבה ןיבל ענצה וא רתסה ןיב דוגינה :רקיע אוהש ,תוליפכה אשונ לש הנשמ
ו שוריפ ,אופא ,שיא תויהל .ןקחש אשונש הווסמה השוריפ הנוסרפ תיניטאלה הלמה
א וה תבזילא לש הווסמה .תווסמ תוטוע םישגה יתש הנוסרפבו ;הווסמ לעב תויהל
ם יילמרונה םייחה ,הלש תוימיטפואה ,התואירב אוה המלא לש הווסמה .הלש םלאה
ט רסה ךשמהב לבא .(הב החילצמו התדובע תא תבהוא איה ;תסרואמ איה) הלש
.םיקדתסמ תווסמה ינש
ל א תרבעומ המצעל תינקחשה לש התורמעתה יכ רמול איה תאז אטבל תחא ךרד
ת ונכ רתיב ןה דיה־תלזאו המיאה תשוחתו תומילאה .ידמ טושפ הז לבא .המלא
ן מגרבש ,יתזמרש ומכ ,תרמוא תאז ןיא .ןחבמב תדמעומה העדות לש עקשמה־תויווח
ן ינעה .תומיוסמ תועדב םירומא םירבדה ויה וליאכ—םדאה לש ובצמל סחיב ימיספ
ן הבש תולוצמה :דבלב יתימא דחא אשונ הל שי ולש תושיגרה תלוגסש הזב אוה
, תווסמ לש םתומלש לע הרימשה תא דירצמ תוישיאה לש המויק םא .תעבוט העדותה
ם תוללכב םייחה לע תמאה זא־וא ,הווסמה לש ותוקדתסה דימת איה םדא לע תמאהו

.תטלחומ תוירזכא תננקמ הירחאמש תינוציחה תיזחה לכ ץותינ איה
ן יא .הנוסרפב לוכיבכ־םייטילופה םיזומירה םוקמ תא עובקל שי ,ינא הרובס ,ןאכ
ת וילאוטקא ןה םינוילימה תששלו םאנטיוול ןמגרב לש ויתויוסחיתהש תאצומ ינא
ל ידבהל .ראדוג לש םיטרסב הרואכל־תומוד תויוסחיתה ךרדכ ,םימתבו־תמאב
ל ע היזיבלטה עטק .תירוטסיה היצטניירוא לעב םיטרס־השוע ןמגרב ןיא ,ראדוגמ
, השרו וטיגמ ןטקה רענה לש םסרופמה םולצתהו ,ןברקל ומצע תא הלעמה טסידוב
ת רותב .תחצינ תוירזכא לש ,המלש תומילא לש תונומת ,לכה לע ,ןמגרב ליבשב םה
ה לאה םירבדה םיאב ןוימדב םלכעל וא םפיקהל רשפא־יאש םירבד לש תונומת
־ והריהל תויונמדזה תניחב הקווד אל—תבזילאל הבשחמל רמוח םישמשמו הנוסרפב
ק ר הנוסרפל תוסנכנ הקיטילופה וא הירוטסיהה .םינוכנ םיירסומו םיינידמ םיר
ןמ קחרה—תומילאב "יטתסא" שומיש השוע ןמגרב .הרוהט תומילא לש הרוצב
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ל ש התומילא אוה ,וצרת םא ,ולש אשונה .היוצמה תילרבילה־תילאמשה הלומעתה
חורה
*
ל ע רפסמ אוה .המיא ליפמ אוה םיעגרלו ,םיקמעמל דע ריעסמ ןמגרב לש טרסה
י נניא" ,תבזילא לא תקעוצ המלא תחא הדוקנב) תוישיאה תוררופתהבש העווזה
ם יעדוי ונא ןיאו) תוישיא תבינג לש העווזה תא ראתמ אוה ךכל המלשהכו .("!תא
־ פרעכ סותימה ךרד־לע רדגומה רבד ,(ןוצרמ אלש וא אוה ןוצרמ םא רוריבב ללכ
ה ז אשונש ןייצל יאדכ לבא .תבזילא לש המד תא תצצומ המלא תחא הדוקנב :תויד
ה נושה ישגרה ךרעמה לע םכתעד ונת .העווז־רופיס לאכ חרכהב וילא סחיתהל ןיא
. שדוקמה ןיעמה ,סמיי׳ג ירנה לש רחואמה ןמורב הז רמוח גצומ וב דאמ דע
ה ליהה תא שיחכהל ןיא םא םג ,םמיי׳ג לש רפסב תושפנה ןיב םיידפרעה םיפוליחה
ל בא .םיקדוצ—המותס הרוצ וזיאבו ,םקלחב םיינוצרכ םיראותמ ,ןתרטועה החודה
. (ןהל "עיגמ״ש המ תולבקמ תושפנ וב) קדצה םוחתמ הרמוחב ומצע רידמ ןמגרב
ן תדימע רבדב גשומ םוש (הנמיהמ תינוציח תואר־תדוקנ וזיאמ) הפוצל םיקפסמ ןיא
ל ש האצות אל ,ןותנ רבד איה ןתוכבתסה ;םישנה יתש לש תיתימאה תירסומה
ם יארמש המ לכ :שואיי לש אוה חורה־בצמ .וניבהל םישרומ ונאש םדוק בצמ הזיא
ת פלחה ידכ ךות ,תועבוטו תוללוצ ןה הבש ,תוכישמ וא תויפכ לש תכרעמ אוה ונל
."השלוח״ו "חוכ"
ת ונושה םהיתודמעמ עבונ הזה אשונב סמיי׳גל ןמגרב ןיב ירקיעה דוגינה ילוא ךא
ר אשנ תוישיאה לש םקרימה ,סמיי׳ג לש ןמורב ךשמנ חישה דוע לכ .ןושלל סחיב
, תוישיאה דוביא לש םוהתה לע רשג תניחבב איה ,חישה ,ןושלה תויכשמה .וניעב
ה תויכשמה—ןושלה הקווד ירה הנוסרפב לבא .טלחומה שואייב תוישיאה לש התעיבט
.הלאש־ןמיסב תדמועש איה
ם ינתונ םניאש הלא לש יעבטה םתיב אוה עונלוקה .ךכל תופצל היה רשפא ,םצעב
. "הלמה" יפלכ ונרוד לש תושיגרב תנכושה תונדשחה דבוכל יעבט ןמיס ,ןושלב ןומא
ל שו תיטסינרדומה הרישה לש תדחוימה המישמה תא ןושלה רוהיטב וארש ומכ
ה ריז שדחה עונלוקה ןמ לודג קלח ךפה ךכ ,היירג־בורו טקבו ןייטסכ םינקיאזורפ
.ןושלה לש תויועמשמה־ודו רחשה־רסוח תא שיחמהל םישקבמה הלאל
ה ילאש רשפה־תמותס ןושלב ,הקיתשהב אשונה עיפוה רבכ ןמגרב לש ותריציב
ן קזה לבסה םע חישו־גישב אובל התלכיב ןיאש יפל ,תמגרתמה־תוחאה תדרוי

. תינוימדה בצמה־ריעב קירה ןולמב ,תססוג ילוא ,הלוח תבכוש איהשכ הל גאודה
" היצקינומוקה ןולשכ" לש ידמל־ילאנאבה םוחתל רבעמ אשונב גרח אל ןמגרב לבא
ה תשרפב .תוומהו ןולדיחה איה־איהש "הקיתש״הו ,תבאוכהו תדדובמה המשנה לש
.רתוי הברה תבכרומ הרוצב חתופמ הנולשכו ןושלה לטנ לש גשומה
, תורבדמ תושפנ יתש דוע קר שי המלאל ץוחמ .שממ גולונומ לש הרוצ שבול הנוסרפ
ט רסה לש ובור ךשמ .דאמ תופוטח ןהיתועפוה :תבזילא לש הלעבו תירטאיכיספה
,ןהמ תחא קרו—ףוחה לע דודיבב תויורשה ,םישנה יתש לש ןתציחמב םיאצמנ ונא
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ל ש (היצזילאברו) לולימה יכ ףא .ףרה ילב ךא תונשייבב תרבדמ ,תרבדמ ,המלא
א וה הליחתב ירה ,הזה־םלועה־ןמ־אלש והשמ דימת וב שי תקסוע איה וב םלועה
ץ מ היה וליאכ רובידה ןמ השרפש הלוחה לש התבוטל ןווכמה ,ירמגל בידנ השעמ
ת ינקחשה לש התקיתש .תוריהמב תונתשהל ליחתמ בצמה לבא .האמטמ תוליעפ
ר יכזמה בצמ אוה ןמגרב ונל הארמ ותואש רבדה יכ .חודמ ,יותיפ ,תורגתה תישענ
ד חאש ,םישנא ינש ןיב ברק־וד ,רתוי קזחה גרבדנירטס לש םסרופמה ןוכרעמה תא
ו ז ,תרבדמה יכ ררבתמ ,גרבדנירטס לש הזחמב ומכו .תינפקות הקיתש קתוש םהמ
ה נתשמ הקיתש התוא לש התלוגס) .השירחמה ןמ רתוי השלח ,החור תא תכפושה
ת ועיפומש םע .(ןמזה לכ הנתשמ תמליאה השאה :ףרה ילב המצע הפיסוה ,ןמזה לכ
ת בזילא לש תצרחנה התקיתש ירה—המלא לש תחטובה התביח ןוגכ—םיישממ תווחמ
.לאל םתוא המש
־ רדשימ) תוירזכאו המרמ לש ילככ תגצומ ןושלה .המלא תא ריגסמ ומצע רובידה םג
; (ותארוק המלאש תירטאיכיספה לא תבזילא לש ירזכאה בתכמה ;שעורה תושדחה
י פמ תבזילא לש התוהמא תודוס לש ברוצה ינפשוחה רואיתה) הווסמ תעירק לש ילככ
, (ףוחב הלוליהה לע המלא לש יודיווה־רופיס) תימצע־תולגתה לש ילככ ;(המלא
ה מיבה לע תבזילא העימשמ ןתואש הרטקלא לש תורושה) תושפחתהו תונמאבו
ה לעמה ,םילוחה־תיבב הרדחב המלא תעמושש תיכסתה ;םואתפ תקתתשמ איה רשאכ
ן ושל רדעיה אוה הנוסרפ םיגדמ ותואש רבדה .(תינקחשה לש היתפש לע ךויח
, תוצרפ לש ןושל אלא הרתונ אל .םימתבו־תמאב האלמ היהתש ןושל ,המיאתמ
. "רבסה״ב םירוח וא תוצרפ לש הרוש ךרואל תכשמתמה םירבד־תאצרה תמלוהה
ר תוי לודג חוכ ,הנוסרפב ,עקושמ רובידבש ולאה תוצרפב וא הלאה ןבומה ־ירדעיהב
ל ש תיסחי הדיממ תרדרדימ םילמב הנומא המשה תוישיאה דועב ,םילמב רשאמ
.תירטסיה תונע לא ימצע־ןוחטבו הולש
ק יר ללח תרצוי תינקחשה .םיפוליחה ביטומ לש רתויב הרידאה המגודה ןאכ ,ןכא
־ רחסהש ,המלא .תלדלדימ איהשכ—וכותל תלפונ ,הרובידב ,תוחאה .התקיתש ידי־לע
י נפל דחא בלשב תננחתמ ,התאילחמ ןושלה רדעיה ידי־לע הינפל תעקבנה תרח
ך שמ ךא .התמועל החיטמ איהש תוטש לש םיטפשמ לע רוזחת טושפש תבזילא
ת בזילא ,םירסוימה םילודישהו ףנוחה ,טקאטה יגוס לכ תורמל ,ףוחה לע ןמזה לכ
ת אזו .תלשכנ איה תחא םעפ קר .רבדל (? עשי־תרסח 1 תינודז ? תינשקע) תברסמ
ת להובמה תבזילא .םיחתור םימ לש ריסב הילע תמייאמ ,םעז־תמחב ,המלא רשאכ
. ןוחצנ־תרוטע המלא העש־יפלו "!יל יביאכת לא ,אל" :החווצב ריקה לא תעתרנ
ר חואמ בלשב ,תינקחשה תרבדמ תחא םעפ דוע קר .התקיתשל תבזילא תרזוח דימ ךא
, (? בוש) םילוחה־תיב לש ףושחה רדחב ,רשאכ—יעמשמ־וד אוה ןמזה ןאכ—טרסב
. תחא הלמ קר דיגתש הינפל תננחתמ ,התטימ לע הנוכר המלא תא ונא םיאור
ה ווסמה הנוסרפ לש ופוסב ."המואמ" איה הלמה .הל תינענ תבזילא שפנ־ןויוושב
ו נל םיארמו—םילצופמ םיראשנ "המשנ״הו ןקחשה ,הקיתשהו רובידה ,תוישיאהו

.םידפרעכ םג ול ,םיליפטכ םג םא ולו—דחי םירוזש םה ךיא
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