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ינוניב טרס לע ףידע עורג רפס :רוגמלא ןד
(ינאו המיניסה ,ןמרוג ןב :וא)

• תונרקה תואמ־שלשל תוחפל יתנמזוה סל׳גנא־סולב יתוהש תונש יצחו־עבראכ ךשמב
ת ונמזה רורצ ומע איבמ רוודה היה ׳ו־םוי לכב .דובילוה ינפלואב םיטרס לש הרוכב
, ונלש "רטיס־יבייב״הו ידימלת ,ידידי לש הברה םתחמשל ,אבה עובשה תונרקהל
" םיטרסה־ריע״ב יתוהש תונש לכב .םהידיל תיטמוטוא תורבוע ויה וללה תונמזההש
י ונפ ברע יל היה רבכ םא .ולאכש תונמזה ירסירת ינשמ רתוי תישיא יתלצינ אל
יטרכ ימצעל תונקלו דידיל תידובילוהה הנמזהה תא רוסמל ףידעמ יתייה ,עונלוקל
.םיבוט םיטרס ןירקהל םילדתשמה ,םירוורפבש םינטקה עונלוקה־יתבמ דחאל םיס
ע ונלוק־רקבמ ותוא ןיבהל לגוסמ יניאו ,םיינוניב וא םיעורג םיטרס לבוס ינניא
ם צעמ הנהנו ,עובשב םיטרס השימח־העבראכ האור אוהש םעפ יל רפיסש ילארשי

ם ייזיפ םירוסיי יל תמרוג עורג טרסב הבישיה .ער טרסב וליפאו עונלוקב הבישיה
ה ריאשמ ("קיחצמ־אוהש־דע־עורג־ךכ־לכ") "פמק" יטרסל הכילהה תנפוא .שממ
י טרס וא ׳םהימודו טראגוב .ייד סירוד ׳ןייו ןו׳ג ינחלופ םג התומכו ,שידא יתוא
. (יתוא זיגרהל ,רתויב בוטה הרקמב ,םיחילצמה) םיינרמויהו םיינבבוחה "תרתחמ״ה
ת וכפוהה ,תוישיאו תויתרבח תובוחו תואנה עפשב עונלוקל הכילהה הרושק דוע לכ
ת וארל ךלוה ינאשכ ךא .אלימ—ירמגל ידדצ טרפל ןרקומה טרסה תוכיא תא
ו א ןותעב הצצה םג .תיבב יתראשנ אלש רעטצמ ינא—יב וטישש חכונו ,טרס
, רשפא עורג רפס .ינוניב טרסל הכילה לע יניעב הפידע תיבב עורג רפס תאירק
, התיבה דימ רוזחל לוכי ךניאו עוקת התא עונלוקב וליאו ,חוכשלו—רוגסל ,תוחפל
ת יבל החמ ראשיתש הפצמ—לייח ,דידי םע תופטרמשל האבש—"רטיס־יבייב״ה יכ
.תוחפל םייתעש
ת ומוקמה לכ .םלואה תא בוזעלו טרסה תליחת רחאל תוקד רשע םוקל השק ץראב
א צמת אל םש ,ב״הראב .תאצל ידכ הילגר לע המלש הרוש םיקהל ךילעו ,םיסופת
ם עפ אלו ,הז ימולח תא תופוכת יתמשגה ,םלואב םיפוצ רסירתמ רתוי בורה־לע
ע ורג טרסב תוזחל יתצלאנ םימעפ עברא קר .תונושארה תוקדה שמח םג יל וקיפסה
ה רוכבה־תנרקה תעב ,תחאה :םלואה תא בוזעלו דימ םוקל לכואש ילב ,ופוס דע
ם ימעפה שלשבו ;טרסה יאמיב דיל יתבשי הב ,"קנע לש ולצ" לש תיגיגחה
.סוניקואל לעמ הסיט תעשב ,סוטמב םיטרסה ונרקוהשכ—תורחאה
. יפוריא טרס לכמ הנהנ ינאש השוריפ ןיא םייאקירמאה םיטרסה בורמ יתוגייתסה
ת ויקלטיאהו תויתפרצה תוידמוקה בורל יתובהלתה הררקתה תונורחאה םינשב
ל ע םייטירבה םיטרסהמ םיברו ,םייאקירמא םירייתל תויולגכ תוקפומה ,"תוזעונ״ה

ר רחאה ןמגרב יטרסב .רבעבכ דוע יתוא םישגרמ םניא רטס׳צנאמב םייחה־תוירורפא
ה תע זפשואמה ,"םיספהמ דרי״ש דידי לצא רוקיב תעב םדא שחש ומכ שח ינא םינ
,יירו ,וזואו ,אוואסורוק יטרס בור תא בהוא ינא לבא .חור־ילוחל אפרמ־תיבב
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־ הילטיא יטרס בורל רבעב יתשחרש היתאפמיס התוא .ראדוגו ,ינילפו ,ינוינוטנאו
ו יהש ןבומ .םיבלסוגוי ,םינלופ ,םיכ׳צ—יחרזמה שוגה יטרס לא הנורחאל הרבע תפרצ
. םיארונ ויהש םיבר םייפוריא םיטרסו ,יתוא ושגירש םיטעמ אל םיאקירמא םיטרס םג

ר תוי בלה תא םיממחמו תוחפ םיבילעמ םיינוניבה םייפוריאה םיטרסה בור םלוא
.דובילוה לש "רקסוא״ה יטרס בורמ
. תעה לכ הב שיגרהל אלש ףידעמ ךא ."תיעונלוק הפש" לש המויקב ןימאמ ינא
ו א ,םולכ רמול ילב "תיעונלוק הפש״ב אילפהל םירבדמה םיטרס לש דיסח יניא
, ףלוחה תחצנהל רזע־יעצמאכ םג יניעב בושח עונלוקה .יבל לא םירבדמ םניאש
ם ינש עבראכ ינפל .ןורטאיתה לש תירזכאה תוימעפה־דחבש הידגארטה תא ןיטקמה
ת מיב לע "ןליד" הזחמב םאמות ןליד לש ותומד תא םלגמ סניג קלא תא יתיאל
א ל הגצהה תע לכ .הצחמל־קיר היה םלואהו ,צ״החא ׳ד־םוי תגצהב הז היה .ייודורב
ת ואמ־שש לע וזכ העפוה זבזבמ הזכ ןקח&ש הקיעמה הבשחמה ןמ ררחתשהל יתלוכי

ת א האר אלש ימו ,המיבה ישרק לעמ דרי "ןליד" .םינוילימל החיצנהל םוקמב ,שיא
ם יברש עדוי ינא .בוש ותוארל לכוי אל—הארש ימו ,דוע והארי אל הז דיקפתב םנינ

. םירוויכראו תודועת־ימלצל םג םתוא תכפוהה ,וז השיג דגנ ודרמתי עונלוקה ינמאמ
ן מדזמ וניאש ימל תרשפאמ איהש םושמ םג איה הלודג עונלוקה תאצמה לבא
.תורוד דועבו ,םויה—הלועפב לבת ינקחש בטימ תא תוארל ןודנולל וא ייודורבל
ה תואבו ,םינותעבש םיטרסה תורקבב הבר הדימב םייולת לארשיב עונלוקה־יפוצ
ט עמ דועש הבשחמל דרחנ ינא ."—ש םירמוא" :ץראב םיאלפ תללוחמה ,םסק־תמסיס
ת ונקל םא טילחהל ידכ םיילארשיה עונלוקה־ירקבמ לע ךומסלו רוזחל ינא םג ךרטצא
ל ארשיב היזיבלטהו וידארה ,ןורטאיתה ירקבמש העשב .אל וא טרסל םיסיטרכ
ת ונחלס עונלוקה־ירקבמ בור םילגמ ,הליטקה חסונב תופירחב םהיניב םירחתמ
ם יקלחמו ,םיטרס הרשע לכמ העבש לע םיצילממ םהשכ תודישחמו תוזיגרמ תונלבוסו

ם ירושק םהמ םיברש הדבועה םג .ץק־ןיא תוילארבילב םיבכוכ העבראו השולש
ת א הריבגמ הניא םהינימל םיציפמהו םיקיפמה לא םייפסכו םיירחסמ םיסחיב
ם ייתנש ינפל ל״וח ירקבמ ורמא המ שפחלו לעלעל רשפא דימת ,םנמא .םתונמיהמ
ל ש ירוקמה ומש המ הליחת ררבל שי ךכ םשל םלוא .ץראב התע ןרקומה טרסה לע
א לש תנוזנזה" וא "הקושתה טהלב" ,"םירציה תרעסב" בורה־לע ץראב ארקנה ,טרסה

."יד הרמא
־ תחא םעפ קר עונלוקל יתכלה .הצרא יבוש זאמ ,םינורחאה םישדחה תשמח ךשמב
ם ינרקומה םיבוטה םיטרסה בור תאש םושמ קר אל .םירבח ץחלב זא םגו ,הדיחיו
ת א יל הריכזמ לארשיב עונלוקל הכילהש ינפמ םג אלא ,ל״וחב יתיאר רבכ ץראב
ל כ" ,יתיארש דיחיה טרסה לע .יושירה־דרשמב יתנשה "טסט״ב רושקה גונעתה
־ שפוח יפולא תמקנב ןכתסהל אלש ידכ ,רובידה תא ךיראהל הצור יניא ,"ךלמ רזממ
ה בישיה יל הריכזה ,ןמצע לע ורזחש ,ברק־תוניצס המכל טרפ ךא .ונלש רובידה
ת וזחל יתצלאנש העשב יב הרבעש הזיגרמו הליפשמ השגרה התוא דאמ דע הז טרסב
."קנע לש ולצ״ב םות דע
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ה ןאגב ריהצמ היה ןוירוג־ןבש תמיא לכ לק גולגילב וייחמ יתייה םינש ךשמ
ו א השולשמ רתוי האר אל וייח ימי לכב יכו ,ןמז זובזיב איה "המיניס״ל הכילהש
ו ירבדב תופוכת רכזנ ינא הנורחאל םלוא ,ליג לש הלאש וז ילוא .םיטרס העברא
ד וע ילוא ,עדוי ימ .תכלוהו תרבוג היתאפמיס םהילא םג תולגל ליחתמו ,הלא
?תומישמ שלש קר ונרוד ינפל תודמוע תמאבש ןימאהל בורקב ליחתא

המוזר :שריה ןיכי
ת ופחרמ ןובס־תועובב םורטקפס יצונצינ ,ינירקוב תאמ טאונמ ,טרצומ תאמ הנויצסק
, עונלוקב יתיארש תוניגה ןה רתויב תוקוריה תוניגה .םיעבצ ,םיעבצ ,םיעבצ .תולילקב
־ ןופ דירא .םיאלפנה תומולחה ,רתויב םימודאה םידרווה ,רתויב תונבלה םינויה
ם ינבלה וארנ אל רשאכ םג ויתורוביג ינבל לע תומארגונומ םוקרל הויצ םייהורטש
לוקה היה ןיידעשכ הליצמ לש ינשה הצקל יתימא ןומעפ רבחל הויצ אוה .ךסמה לע
.םויבמ לדח ףרוטמל והובשח םיקיפמה רשאכו ,םליא עונ
, תוימומ ,הלילב םיבאז חריה לש וחוכב םיכפוהה שונא־ירוצי ,םימוטנאפ ,םיריפמאו
.תואלפנ םישנו ןוראווצ־יהבגומ םשג־יליעמב םישלב
ה דבכ הטרסה־תמלצמ ,םיה ףוח לע םלצ ץר ,החירזה ינפל ,יוותס רקובב שש העשב
ה טלפנש האוצ תרזופמ ףוחה לע ,רבצמה תא אשונ ,רזועה ץר ודיל .וניעל הדומצ
ל ש וניע ,ךרה לוחב תורקנמ תונבל םינוי עברא ,הלוח הדובעל עיגה רזועה ,םיה ןמ
:אבהלכ איה טרסבש הניצסה ,הנומת הדצ םלצה
ר קוב־תעשב םיה ףוח לע םישתכתמ ,םידעומ ,םיצר ,םייותש םירבח ינש
ועתמ םינויה .ונרבעל הצורמב םיחתופ םהו םינויה תא חירבהל םיסנמ םה .תמדקומ
ש משה הלוע םישולשו־ששב ,םירוביגה לש םהיניע המלצמה תכפוה וישכע •תופפ
ה נרקה־רדחב םלצהו יאמיבה םיבשוי ברעב .רחא םוליצ םוקמל רובעל שי זאו

ת ונבלה תונויה" ,יאמיבל שחול םלצה ,רקובה לש םינויה תופפועתמ ךסמה לע ,ךושח
.םוצע קופיס תנתונ עונלוק תדובע ."טרסל סנכית הנומתהש יאדכ ,תואלפנ

ת וזירא תורכומ ןה :תואלפומ קבטה תויונח םג .קבט־רכמימל תונח ומכ עונלוקה
ונחל המוד עונלוקה .ינחיר ןשע ךפוה אלפנה קבטה .םינדועמ חוחינ תוחיר ,תואלפנ
.לוגע יאר םע תוירדופו לקשמב םשוב םירכומ ןהב תוי
ש קיב ןימזמה .בוצע רופיס ."המחלמ־יכנ םוקיש" :ואשונ .טרס יתמייב ןמזמ אל
־ תפש לע הציר־תורחתב ותרבחו ךרבה לעמ לגר־עוטק הכנ יתמליצ .ימיטפוא טרס
ו דיל הדדמ ,תורחתה יאנתל םאתהב ,ותרבחו תחאה ולגר לע תולקב קנזמ אוה .םיה
ם ימעפה לכב חצינ ריעצה יאנוירשה .םימעפ שמח םוליצה לע יתרזח .תחא לגר לע
.םיקשנתמו םיקבחתמ םה םויסה־תדוקנב .םוצעה ץמאמה ,ךוראה לולסמה ףא לע
תודדובה תונומתה תא .תוצילעו ריוואו רוא הברה ןהב שי תוימיטפוא תונומת
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י רוביג םג םירתנמ הרוחא ץר טרסה רשאכ .הכירעה־ןחלוש לע הניצסל ןגראל ךירצ
ה ז .ירמגל ףרוטמ הז .רוחאל םירתנמ םה תוקחוצ םייניעב ,האילפמ תולקב הרוחא

.םיאלפ־אלפ
ו א החמש איה .אילפהל טרסה תא תמלוה הקיזומה .ךאב תאמ הגו׳פ הסנמ ינא
, םיהדמ טקפאה .תחא־הנועבו־תעב תוימאנידו תויטאטס הב שי .ינוצר יפל ,הבוצע
ת ושעל םדא לוכיש המ תוארהל הסנמ ינא .רדוק וניא ןפוא־םושב טרסה .םשורדע
ך רדה תא בהוא ינאו םיריעצ םה ירוביג .המחלמה םותב וירבאמ ול ראשנש המב
ב האי יטרסב הזחיש להקהש הווקמ ינא יבלב .ילש טרסה תא םיסלכאמ םה הבש

.השקה אשונה ףא לע ותוא
. םישנ־תנפוא בצעמ היהאש הויק אוה ,ןדע־ותחונמ דוד יל היה .יתודליב רכזנ ינא
ן נכתמו ןובשחה־תרבחמ ךותמ םיפד שלות יתייה .עונלוק לע יתמלח זא רבכ ינא
. לודגה םלענה ויה םהיברק ךא בטיה יתרכה ינוציחה םהיארמ תא .םסק־יסנפ

י תנקור רשאכ .םיטרס תיישעב םירושק ויהי ייחש יתעדי דאמ ריעצ ליגבש רשפא
ת וזחל ידכ עונלוקל יתצרו טרס־םויב ימא ידי־לע הפסאנש הקדצ־תפוק לש הנכת תא
ב ורק ינאשמ תוחפ־אל עונלוקל בורק יתייה "טנארבמר" תא קחשמ ןוטול םלרא׳צב

.םויה וילא
ע ונלוקב ךא .תונמש תודפרק ,םיעדרפצ ,םינשאר אצמת עונלוקה לש הלודגה הצבב
.םימליאה םיטרסב םג םינומעפה םילצלצמ ילש

ן ורטאית יאמיב :ילאערזי יסוי
עונלוקב הרצ וניעש

ןורטאיתב דבועה עונלוק־הפוצכ יב ושבגתנש דוסי־תובוגת המכ
 החוכ הז .האנה םורגל לוכי ןיידע עורג טרס ךא ;ינוניב ןורטאיתמ עורג רבד ןיא
ר תוי הברה ןיינעמו ירותסמ םולצתב דימת יל הארנ ילש רבח .הנומתה לש יגאמה
ן ורטאיתה וליאו יעצמא םוידמ אוה עונלוקהש ךכ לע יתוא וכניח .םייחב ילש רבחמ
ת א דבאל חילצמ תמאב ינא ובש םוקמה !תויוטש .תיעצמא־יתלב היווח קינעמ
י תעדות תא ררועמ דימת ןורטאיתה .עונלוקה־םלוא הקווד אוה תיתרקבה העדותה
ם יטעמ םינורטאיתבו ,תוקוחר םיתעל קרש םומעיש הז .םימוגפ םיטרפ לע חיגשהל
.ותוא גיפהל םיחילצמ ,םלועה יבחרב
.רידנ ,רומאכ ,הזו .ןיוצמ ןורטאית תגרדל ברקתמ וניא םיטרסב בוטה ,תאז תמועלו
ת נועט הייטס—עונלוקל ךרדב הלק הייטס וז ילוא ? ןורטאיתב דבוע ינא עודמ ,ןכבו

.ףסכנה ןורטאיתל עיגהל ענמנה רדגב הז ןיאש הנומאהמ הנוזנ איהש וא ;ןוקית
־ תיטסילרוטאנה הנפואה :רמולכ) וילע יתלדגש ןורטאיתל רוזחל לוכי יניא
,"תיתימא םייח־תכיתח" ,יתימא־והשמ־ףוס־ףוסה ,"ילמרונ״ה ןורטאיתה ,תיטסילאירה
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, ונלש תוילאירל הזה תויוסחיתהה גוס תא הצימ עונלוקהש רחאל (הזב אצויכו
.רתוי תענכשמ ,תמלשומ תינכט תוטלתשהב
 80% ירהו) יטסילאירה־יטסילרוטאנה ןונגסה תניחבמ עונלוקב ןודנ רשאכ ,תאז םעו

א והש אצמנ ,(הלאכ םיטרס םה ונלש םיכסמה לע םיאור ונאש ירחסמה עונלוקהמ
ן  יובא—ונבושב ,הנממ םלעתהל םילוכי ונא ןיאש תישוח םיגשומ־תכרעמ ונב חתיפ

ל כ ,האנה־רתיב ילואו ,האנהב םיאורה םיפוצ םתוא םה ויפוצש ,ןורטאיתב דובעל—
.םכרד לע הרקנה טרס
ף וצרפה רטוק .םירטמיטנס תורשע המכ ,רמאנ ,אוה ףוצרפ לש ורטק .פ א ־ ז ו ל ק ה
ה מעלו תויצרופורפב ללעתהל תורשפאה .םירטמ המכ אוה ךסמה לע ירונוק ןוש לש
ת לגוסמ הניאו ,יניעב המוד הניאש תישוח היווח יב תרצוי םיילאוזיו םיקנע םע יתוא
ם ירטמ המכ קוחירב המיבה לע דמוע םדאהשכ :ןורטאיתב האור ינאש המל ,תומדיהל
.ידיל בשויה הפוצה שארמ ןטק ושאר הארנ ןכ לעו ינממ
יווה םיגשומה תולד לע יתוא דימעמ עונלוקה לבא .םייטפוא םיעותעת ,הרואכל
ר וזעיש ,םיוסמ ןורתפ וא ,היישות שפחל יתוא חירכמ !ןורטאיתה ינסחמבש םיילאוז
.ןורטאיתה תפש תא שדחמ רידגהל

ם ייורש ובש םוקמהו־ןמזה־יסחיש בצק רוציל תורשפאה .הכירעב םיכותיחה
ן מזה יסחי תא דימעמ הז רבד .תלבגומ־יתלב טעמכ וא ,תלבגומ־יתלב תוריחב
לוקה ךסמ לע קרוי־וינל גנוק־גנוהמ רובעל .םתובילע לכב ןורטאיתה לש םוקמהו
טאיתב "חינאו דודה״ב רדחל רדחמ רובעל .רתויה לכל הינש ךשמנה רבד הז—עונ
.הקספה לש תוקד 20 ךשמיהל לולעה רבד אוה ןור
ניא תויומכ ידי־לע ףקתומ תויהל תורשפאה ,יתלועפהו ילאוזיווה בצקה יגשומ לכ
ן פואב יב חתפמ הז לכ—םידקומ ףוס־ןיאמ ,תצחומ תוריהמבו ,תיתייווח היצמרופ
. תורכזנה תויושחרתהה לע ביגהלו לועפל הנכומה ,תישוח םיגשומ תכרעמ יעבט
ם ויפרומב םמוסמל לושמ ינא—ונילע יופכה וא ,ונל רכומה ןורטאיתל רזוח ינאשכו
ת א עיגרהל םיסנמש (תמיוסמ תינפוג היווח לש םרוגכ—הז רשקהב תיבויח המגוד)

.ןיריפסאב ויבצע
י נניא .ןורטאית־שיאכ ולומ דמוע ינא םינוא־רסח .עונלוקה לומ דמוע ינא האנק אלמ

ן ורטאיתה תובישחב תאז־לכב ןימאמ ינא יכ ,יתוהמ םינוא־רסוח הזש בשוח
ף או ,עונלוקה אלממש םיכרצה ןמ םינוש םימעפל—רתויב םימיוסמ םיכרצל הבושתכ
.הז לש ותגשהל ץוחמ
י לש םישוחה־תכרעמ לכ הבש ,הרוהטה ,תיתימאהו תיעצמאה־יתלב היווחה גוס ךא
.עונלוקה הז—תיללכ הפקתימב הנותנ

ת וכרה ויפתכ לע סמעומה ,ספדומ רפס תונש 500 לש יארונה דחפה :היצאיצוסא)
— היזיבלטלו עונלוקל ךליי אמש וירוה לש ארונה ששחהו ,רפסה־תיבב דלי לש
.(ולש תישוחה הסיפתה תכרעמ לש ירמגל רחא הנבמ וב ובצעיו ותוא ולקלקיש
ם לועה :וב יח ינאש םלועה תא םלוה עונלוקה .ןורטאיתל יבושב ,רבד ותוא
תכרעמה תא קיבדהל לגוסמ עונלוקה .לכה ,תוינוכמה ,הלאה תורואה םע ,ינאברואה
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תההו ;ידמ רתוי טפטפמ אוה תובר םימעפ ,ןורטאיתה וליאו .יב הרצונש השדחה
ן ורטאיתה .ילש ןמזה תכרעמל הקיז לכ הל ןיאש ,גולאידה לש תיטיאה תומדק
!תיווז־ןרקל קחדנ אוה .ןירתפ אוצמל ,תונקסמה תא קיסהל בייח
. ןורטאיתה ןמ שואייה תאצות היהת עונלוקב יתדובע תליחתש הצור יתייה אל
ש י .ןורטאיתב םרמאל לוכי יניאש םירבד רמוא עונלוקבש יתייה הצור :ךפיחל
.ולאה תויונמאה יתש לש תופשה תא רידגהל
ה מ רמול הצור יתייה .םיטרס לכ־םדוק םהש םיטרס תושעל הסנמ יתייה עונלוקב
, ילאוזיו ח״וד תתל ;הווח ינאש תויושחרתהו תונומת ףצר :ינוימדב האור ינא
ת ויווחה רואיתב יטא ךילהת ןימ שי .ישארבש תובשחמה בצק תא קיבדהל הסניש
ן כל שי .רתוי הברה םצמוצמ תונומתה רפסמ ץוח־יפלכ יכ .ןהלש ינוציחה הנבמב
ו מצע בצמ ותוא תוארהל תורשפא שי .לוחזל אל .תאזה תוינוציחה תא רובשל
. הלאה םיטקפסאה לש תיבצקה תכרעמה תא סופתל ;םינוש םיטקפסא השימחמ
, םייטנבלר־אלה םיטרפה ילב .תוקדב תוארהל—םייתעשב ןורטאיתב םיארמש המ
. ירמגל השדח תיתייווח תכרעמ רוציל .תויווחה תרבעהל יחרכה יאנת לוכיבכ םהש
, ונמצע תא םימלוב ונחנא לבא ,רתוי הברה רישע תויווח גוסל םילגוסמ ונא יכ
.הרואכל—ךכ־לכ ןידעה ןוזיאה תא דבאנ אמש םיששוח
, רואה ךל קינעמש המ :םימיוסמ םיאנתב תילמיסקמ תוגהנתה תאז ,תינורקע
— תונומתה תכירע ,הקחרההו הברקהה יוטיב ,טרסה לוגליג לש ותוריהמו דיולולצה
ע ונלוקב .םיינטשפ בוריקבו קוחירבו ,דיחא דקומב ןורטאיתה ןתונש המ תמועל
ת א תוארהל רשפא !רתוי הברה תבכרומ תוסחיתהב םירושק בוריקהו קוחירה
, הלמה תא רישעהל קר אל .עבצבו לילצב ,דחאכ רגובמה תאו הנומשה ןב דליה
ד ימת .הילאמ־תנבומ אל .השדחו הננער תישענ הלמה ךכו .התוא ףילחהל םג אלא
.תוילותבה ןמ דימת הב תרמשמו ,תינושאר דימת .העיתפמ
.החנמה הבשחמה תויהל תבייח ךכ לבא ,יפוטוא רבד הז ילוא

שדח םז>צ>סאלן7 ןעמל :בונהכ ןילק׳ז

א וה יאדו טעמכש ,ידמל תינששח ,השגרה יל שי םויכ םיטרס תוארל תכלוה ינאשכ
ה אירקל דאמ רבדה המוד .האלמ םומעיש לש חור־בצמ לש תדוכלמל סנכאש
. ירוביצ םלואמ תאצל רשאמ רפס רוגסל רתוי לקש ךכל טרפ ,"שדחה ןמור״ב
, יהשלכ תולעפיה לע ,ןוגה קוחצ וא ,הנוגה הקעצ לע הבשחמל יתשש רבעשל
י נא :תוסנל וליפא םעט ןיא םויכ לבא .תוהדזה לע לכמ רתויו ,תיטתסא ,תישגר
ה מ לבא ,דבה לע האור ינאש ימינפ טושיק לש תואנה תוכרעמה ןמ תמשרתמ
.םושה־תפילקכ יניעב בושח תורודה תופס ןתוא ןיב םיעעונתמה םישנאל הרקיש
ובל־ירציש ינפמ ותוהמב ינסרה םשור ילע םישוע ןורחאה רושעה ןמ םיטרסה בור



ב ונ ה כ ןילק׳זו 70

א ונשל וליפא םיחרוט םניא םיחצורה .םעטו תועמשמ לכ םהב םידבאמ םדאה לש
- הלמח םירודחה םינטקה םיעשופה ןמ רתוי םיניינעמ םניא וללהו ,םהיתונברק תא
־ רבכשמ םירטסנגה לש הנאגהו יעוצקמה רשוכה ,זועה וליפא םהב ןיאש תימצע

, דנפוא־יבצעמ ןיב "תויושחרתה״ב םיפוצ ונא ,הרק העיז ךותב וא ,תורירקב .םימיה
ם לועל ךא םיירקמה םהיפחדל ןברק םילפונה םישנא ,תורקו תונטק תוינמגוד ,םיחושק
. אונשל ידכמ םייכונאו בוהאל ידכמ םישידא םישנא ,םהידיב םלרוג תא םילטונ םניא
, הרויניס ןומיס קר יכ המודו ,םילגרמה תא ילוא איצוהל ,םילבנ ןיאו םירוביג ןיא
ל שו "םח םדב" רצי־טהל לש קונפתה תא המצעל תושרהל הלוכי ,תרדהנה התולשבב

.דהאכ הנובת
ן ימה ;הרפואב םיימשר ברע־ידגב םעפ ויהמש תוחפ־אל הבוח ןה תויטוריא תונומת
ה ז ירה הברמה לכו ,עפש לש הרבחב רחא רצומ לככ ותוא םיכרוצש רבד הזיא אוה
, םזידאס ,םזיכוזאמ ,הקעומ ,דחפ ,אלפה־הברמל ,איה האצותה .םתסה ןמ ,חבושמ
ת א הספת הזורבנה ."םויה־תייפהפי״ו ,יניל׳פ ,ןמגרב תא ואר .רחש־תרסח תומילא
.הידגרטה לש תינגרוב־ריעז הסריג—שגרה־םוחו הבהאה ידי־לע הנפתהש םוקמה
ן יעמ ,יצוביק "טסיווט״ב םלגתמ חישו־גיש לש השעמל רתויב ברקתמה רבדה
ן ועגישה תא איבמ "םיגדה תאצב" טרסב סינאיוקאק דחא קר .לא ילב םיהלא־תדובע
סמ אוה :תימוק־יגארט תולדגב תינויגהה ותנקסמל דע הבהאה־רסח ,שפוטמה הזה
.ןקיסאלק ,תוחפל ,אוה .םיית
 ןוסאי לש ותדיגב לע תטהולה המעז־תמחבש ,האידמב השוע ינרדומ יאמיב היה המ
־ תריבג תישענ התיהש רתויב רבתסמ ? הידלי תא החצרו הרשב תא עורקל התצר
יכיספ האפרמב עיגרמ םידא־טבמאב התוא םירשמש הדימעה־ליגב הרישע הרבח

.הרודה תירטא
ת א—גישהו—שפחל אצי ,לכה ירחא ,ןוסאי .הלא ונימיב תסמסמתמ הפיאשה וליפא
ם ישנו םירבג לש םתזיגב קפתסמ דחא באז "םיריעצה םיבאזה״ב לבא .בהזה־תזיג
ו רעש תא חמצמ ...הנוי רשאמ רתוי שבכ ...יטסילאידיאה וגוז־ןבו ,הדימעה־ליג ינב
א לו הפאשל אל תוניצרב םיסחיתמ ןיא םצעב .םייניבה־ימי לש תודאלאב רמזמו
 הקווד אלו זיראפב לבא ...ה׳צלו ואמל "עגתשמ" שדחה לאמשה הרוצ התואב .ירמל

.תוחפ ןכוסמ הז ירה ךכ .היבילובב הקווד אלו ןובב ,ןיקפב
— םיטרסב אל ,םינפ־לכ־לע—ןמשל־תויוארה הכפהמ ןיאו הידגארט ןיאש ומכ שממ
ם יחאה ,דיול דלוראה ,ןוטיק רטסאב ,ןילפא׳צ ילרא׳צכ לודג ןקימוק םוש ןיא םג ךכ
ק לא ונל ירה בטומה לכל .תוישיא ,ןונגס רצוי לודג ןקימוק .דליפ .׳צ .ו ,קראמ
ת ופחתסהב .טעמכ ףוצרפ־רסח אוהש ינפמ איהש תומד לכ טעמכ םלגל לוכיה ,סניג

־ בנהו ;הזורבנה קר תראשנ ,םיטרסה תועצמאב םיזוח ונא הבש ,םדאה לש ותוישיא

ה ב םיעוגנהש ינפמ תירוביג אלו הקיחצמ אל ,תיגארט אל תויהל הלוכי הניא הז1ר
. םמצעב לכמ תוחפו ,רבד םושב םינימאמ םניא תאז םעו םמצעב ךכ־לכ םיעוקש
, הז־המל ךא ,ולאכ תויתונמא תורוצ החימצמ התעיקשב הפוריא ךיא ןיבהל רשפא
תורבחה תחאל םיכייתשמ ונאשכ "דראגנאווא" ןהב תוארל ונא םיכירצ ,םיהולא םשב
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ל כ לע תיווחנ הלילעהו דוסי־יעבצב םישחומ תושגר ןהבש דאמ דע תוטעומה
י היזאטנאפכ ,חומ־דולי ןוימדכ אלו הבש הנכסהו המארדה
ל כו ,םהילע הרוש הלודגש םיטושפ םישנאו םהילע ךוסנ ךוחיגש םיליפנ ונל שי

 ןיאו רסוב איה היווחה ןיידעש רשפא .ישממו טהול ,םילא אוה ונילע רבועה
ו נממש םייח לש רמוח ותוא יוצמ ונל ביבס״ביבס לבא ,תיתונמא הרוצ ידכל השבגל
יקה םיבצמב הרושק הלודג תונמא ירה אוהש םוקמ הזיאבו ,הלודג תונמא הצורק
י מינפ קיר ללחב הקווד אלו ,תיסאלקה ןוסירה תדימב םידבועמה ,םייחה לש םיינוצ
, ןבומכ ,תוינכטה תוטישה תא דומלל ונילע .םיינכט םיטוטהל לש בר רשועב עבומה
, דובילוה אל .ונלש תויתימאה תויומצעה תעבהל ןוכסחבו הרמוחב ןהב שמתשהלו
ת וחפ דועו ,םיליעומ םימגד ונל םיקפסמ םניא יתפרצה "שדחה לגה" אלו יניל׳פ אל
 חסונ "תינידנולב לש היתובהא" לש תינבביהו תירורפאה תונשגרה ,ןבומכ ,ךכמ

.היכ׳צ
ם יספסוחמ ויהי ילואש םיטרס רוציל ,םיכירצו ,םילוכי ונא תאזה תעלש הרובס ינא
. םהמע תוהדזהל םדא־ינבל קיפסתש הדימב ויהי םינכ לבא ץוח־תרצותמ רתוי

מאב רוסמל תילאיצנטופה תלוכיה ןהל רשא תוטעומה תורבחה תחא ילוא ונחנא
ל ש הידמוקו שממ לש הידגארט ,שממ לש הלילעו שממ לש תושגר טרסה תועצ
, םזיציסאלקל רוזחל ידכ תקפסמ הדימב םיידראגנאווא תויהל ,רמול הצור .השממ
. םיטרסב ךכ־לכ הבושח הניא המצעלשכ ןושלהו .תינרדומ ןושלב שדחמ ושרפלו

...ודיעי םיינאפי םיטרס הברה

ןוברעמ רוביגכ יאמיב לש יודיו :ןמאנ (דא׳ג) הדוהי
, ןויצ עונלוקב ,64 ראוניב םילשוריב הנושארל יתיאר (1963 ,טיר ןיטרמ) דאה תא
. אופקו ריהב הליל ךותל הצוחה ונאצי ,טרסה רמגנשכ ,תוצח תארקל .המודמכ
י נוגל ךשמה ומכ היה ןבאה־תוריק לש קירבמה ןבולבו תוטמסה תלפאב והשמ
ל יבשב יתשא דיל יתדעצשכ רתוי תולק ילגרש יתשגרה .טרסה לש ןבל־רוחשה
ב ש יתייהש ,ןכל־םדוק הנש הרשע־םיתש וא רשע ומכ .תירוביצה הניגה תא הצוחה
י דבל עסופ יתייה ,ישש־םוי לש תוימויב ןוסידא עונלוקב ׳ב גוס ןוברעממ התיבה
י ראג לש ותומדב דבה לע הארנ יתייה ךיא ימצעל המדמו םילשורי תובוחרב
ל ש המומע השוחת התואב .ןייו ןו׳ג לש וכוליה תא תוקחל אוושל הסנמ וא רפוק
ם יילגרב הפונתה תשגרהו .הרקי םגו תורקל לוכי ,יופצ דוע לכה רשאכ ליג ותוא
ל ע בכור ןמוינ לופו תונגועמה תוינאסקטה תועבגה .םוקמ לכל ךתוא תואשונה
ת חפוטמה רקבה־תווחל תמנמנמה הרייעה ןיב רוזחו־ךולה ,ולש חותפה קאלידקה
ן בל־רוחשב סאסקט .דלש ומכ ימרגו ףושח הארנ ןבל־רוחשב תועבגה ףונ .ויבא לש
ה שומנו תיתימא ,יבלל הבורק םואתפ התשענ וה־גנאו לש תיאוטסה ותמלצמל דעבמ
.רולוקינכטה יעבצ לכמ רתוי
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ו לש ןוטגנימרב הרוי אוהשכ .רוגח אשונ וניאש ףא לע ןוברעמ רוביג אוה דאה
־ גפתהש הלגעה תלבנ לע םידדוגתמה םיברועה תא חירבהל תנמ־לע תאז השוע אוה
ה עיסנב דאמ קוסע אוה דבה לע תוקד םיעשת ךשמב .םייפלטהו־הפה־תלחמב הר
ם יחוכיווב ,הלילל רדענ הלעבש האושנ השא לש התטימב ,רפע־יכרדב תפרוטמ
* תפטה ןיב .המודרה הרייעה לש ר^טס־גארדב םירבג לש יוליבבו ינקדצה ויבא םע
י רוחב םע תורחתב דאה ףתתשמ ,באה־סאלגוד ןיוולמ יפמ התרבחל תחא רסומ
ר כתשמ ,יקסיו תותשל ויחא־ןב תא דמלמ ,זירגב חורמ ריזח ןושאר דצו הרייעה
ה מארדולימ ינממס לכ ךותמ .המיסקמה תרזועה ,ליג הישירטפ םע קסעתמו הריבמ
ל ש תיטנתוא הנומת בגא־ךרדבכ הלוע ,ןנכותמ לכשה־רסומ םע תיסופיט תיאקירמא
א וה ,םשל ךייש וניא טושפ אוה ,מך1צ€11 אוה דאהש השגרה ןימ תרצונ .םייח
ן ורקע .םשל קר אל לבא ,יוכיס־תרסחו תמשוגמ הריווא התואל ,םשל ם ג ךייש
, ותוא םיבבוסה לכב תקסופ־אלה הטיעבהו ותורכיש ,ותוגהנתה תא החנמה גונעתה
; רידנ גוזימ ןה הלש תוינלוחהו תואירבהש הרבח לש תחנה־רסוחל םימוטפמיס םה
ותו תורעג תאלמ איה העש התואבו ,המצע םש תרדאהב ןמזה לכ הקוסעה הרבח
.תוחכ
לשמש םישנאה לבא ,היגולוכיספ יפטונ םיטרס הקירמאל דובילוה תקפסמ בורה־לע
ד ובילוהש םירוביגה תא םיבהוא תאזה תרצותב תוזחל ידכ תוריל שלש וא רלוד םימ
ה ארשה םהמ םילבקמ ,םהלש םירוביגל םדא־ינב םירשקתמ אלפומ חרואב .תרצימ
־ דרומה ,ץולחה ,ברעמה־שיא .םהלש תוריחה תיילשא תא םייקלו ףיסוהל ולכויש ידכ
ת יישעת הרציש סותימ קר םניא הלא לכ ,בוט אוה ובל־בלבש יניצה רוביגהו סיעכהל
. רבג לכ לש ובלב םייקה ךרוצ ,והשמ תויהל ךרוצה תא םימילשמ םה ,עונלוקה
ב ושח־אלו ימ ןובשח לע בושח־אל ,דחא גונעת דוע גישהל ידכ רהמ בכורה רוביגה
ת וריחה תא םלגמ אוה ,ונתאמ דחא לכ לש ותוישיאמ רירבש אוה ,ריחמ הזיאב
ם יזרה םינפה־יוותו תוקחוצה םייניעה לעב ,ןמוינ לופ .תוחונה תרומת ונרתיו הילע
ל כסמ אוה דחא ירזממ ךויחב .תמאב ער אוהש ןימאהל ונל חינמ וניא ,םיננערהו

ב וט םייאקירמאה קדצה־תונורקע לעב ויבא םאה .יאטירסתה לש תובר תולובחת
, רתויה לכל ,אוה טרס י ירחא עגרו ותוא םיאור ונאש ינפל עגר היה אוה המ ,ונממ
ך כ אוה רשאב לבא ,םישנא לש םהייחב תוחפ וא רתוי חלצומ יגולואיכרא ךתח
ם יגישמ ונישוחש יפכ םמצע םייחב רשאמ תויטנתוא רתוי םימעפל וב המולג
.רואל םאיצוהלו םיטנמלא דדובל לוכי טרס יכ .םתוא
ת וקרוחה תועיספה לוקל ,תירוביצה הניגב הליל ותוא לבא ,רבדה ישפיט ילוא
ח קולו לכה תא דמוח דאה .יטנתוא רוביג תויהל ןוצרה עגרל יב ררועתה ,קדה ץצחב
ד מל אלש םושמ אלא יד ול ןיאש םושמ אל ,הצורמ וניא אוה .תגשמ ודיש המ
ת א דאה יב ררוע ,םויה דע יל הריהנ הניאש ךרדב .הצור אוהש המ תחקל ךיא
ת מייקה וזמ רתוי ההובג תושממ תלעב היהתש תינוימד תואיצמ וזיא רוציל ןוצרה
ר תוי יתוא קיסעמה רבדה עגרכ הזו ,תויטנתואל הקיזה תא יב רצי דאה .םילמב
הרענ לש בתכמב יתארק ןמזמ אל .דחא רבד םה יבגלש ,עונלוקבו םייחב לכמ
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ת צק אוה םיטרס השועש ימש הבשחמ יב הרבע םעפ" :הלאה םירבדה תא הריעצ
ה זש קר .לילצ ,עבצ ,תויומד ושיבלמ ,רופיסה תא בתוכ אוה ותבשחממ .םיהולא
ם יעגר שי לבא ,םילמב הגלפה יהוזש ןבומ ."דיאולולצב קר .םייח םיאתב אל .קוחצב
.ךכ בושחל יל חונ םהבש

דובאה ןגה :זוע סומע
ו נייה אלש ןזרט־טרס היה אל .ןזרט־יטרס ויה יתיארש םינושארה םיטרסה בור
. ..׳ג התיכב ,העוט אל ינא םא ,היה הז .םינזרטה לכ .תוארל—ה׳רבחהו ינא—םיכלוה
ר דס לש םלוע דימת היה םהבש םירחא םיטרסו ןודרוג שלפ יטרס םג ויה .,ב התיכ
ם יסקמה בולישה דימת םהב היה—הלא םיטרסו הז םלוע םיעוגעגב רכוז ינא .בוט
ע געגתמ וניא ימ יכ .דובאה ןדעה־ןגמ קלח םה הז ןבומב .קזחהו הפיה ,ירסומה לש

— ונממ רתוי קזח ,ערה שיאהמ רתוי הפי בוטה שיאה ובש ,טושפ ,ירטמיס םלועל
ה רוחבה תא גישי םגו ...? ערה שיאהמ רתוי םכח בוטה שיאהו—הברהב אל יכ םא
ה גרדממ םייטסילאידיא םיטרס ויה ןודרוג שלפו ןזרט יטרס לכש בשוח ינא ...ףוסב
ה צור יתייהש םלועה תא ,תמיוסמ הניחבמ ,יליבשב םיגצימ םה םויה דע .הנושאר
ת א יתיארש ירחא .הפיכב רדסה טלש ובש ,"דובאה ןדעה ןג" תא וא ,וב תויחל
ת א לבקמו רדסב בלתשמ רדסה־יא םגש יתעדי ,יעיברה וא ישילשה ןודרוג שלפה

.ותורמ
. ..ירטמואיג םלוע ...ירטמיס םלוע היה הז ...םויה דע וילע עגעגתמ ינאש והשמ הז

ע רה יכ) ץרפתי ערה יתמ שחנמ םיטרסה תייאר תעשב םימעפל יתייהש רכוז ינא
: ונעדי .יופצה ךותב ןגרואמ היה הז םג לבא—(דימת יופצ־יתלב היה הלא םיטרסב
א לל תמאב היהי ובצמו—ונממ םיבר ויהיו ותוא ורשקי ,ןזרט תא וספתי םיארפה
ה יה רתויב יופצ־יתלבה .דובא אל אוהש שארמ םיענכושמ ונייה הז םעו ,אצומ

.יופצ דימת
י תמארד םלוע ךותב םידלי ונייה .םילשוריב ,40־ה תונש עצמא לע וישכע בשוח ינא
ם ימקועמ ונאצי אל םא—םיטירב ,םייאבצ םיווצ ,םירצעמ ,םיצוציפ ,תרתחמ :דאמ
. זא וניארש םינוברעמהו םיגודרוג שלפהו םינזרטה תוכזב הז ירה ,םידחפ־יפודרו
ם יקזחה תא וחצני םישלחה הלא םיטרסבש יליבשב העתפה וז .דתיה אל ללכב ,לשמל
ה לאה םיטרסה םוקמ הזיאב .הזמ ךפיהה הרוק היה וליא עתפומ יתייה .םיברה
ם יטסילאידיא שי :תרמוא תאז .זא ונלביקש ינויצה ךוניחה םע אילפהל ובלתשה
ך א ,םישלח םיארנ םה .םיקדוצ םה לבא ,םידדוב םה .םיארפ ןומה םיפקומ םיטעמ
ן יב םינבל תויהל ,ןבומכ ,םיכירצ םה .תמאב םישלח םה ןיאש ונל חטבומ השעמל
...אילפהל ילצא בשיתה הז ...םהיתולובחתבו םתקדצב םחוכ דוסו ,םיינועבצ
ן לבח אוהש ועדי םידליה לכ .אגרש—דחא רג ונדי־לע .הנוכשב "םירוביג" ונל ויה
,תאז־לכב .עונפוא וליפא ול היה .ולש םיללעמה לע תואלפומ תומזוג ורפיס .ל״צאב
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ה פי המודמ רוביג ותואל המד אל יכ ,ותוא ץירעהל ונלוכי אל .ותוא ונצרעה אל
ת רתוסמה תונדחפה הלגתת דחא םויש וניפיצ טעמכ .םיטרסב וניארש תח־אלל־יושעו

— דורצ ,ףקשוממ ,רעוכמ היה אוה .םילגנאה לש ןכוס אוהש ץיפמ יתייה ינא .ולש
ם יטרסה ןמ ונעדי ונחנא .םיטרסב גורהה לבנה לש ותומד־ןב אוהש היה הארנ

.רוביג ומכ תואריהל ךירצ רוביגש
ה ז הרקמ ומכ הארנש המ .םלועב תוירקמ ןיאש ,לשמל ,ונתוא ודמיל ןזרט יטרס
ת ויקוחב הפי םיבלתשמ םה םצעבש םיבצמל ונלש העטומו ירקמ שוריפ טושפ
ן כתיי אלשו תדוכלמה ןמ ץלחיי ןודרוג שלפש ,רומאכ ,ונעדי .שארמ העובקה
.םיערלו םילפשל ,םיברל םינפ ריאי םלועהש

!ונתוא וחצני םיברעה ירה ,ןכתיי הז םא יכ
ר פסה־תיבב ונתוא ודמילשכ .יטתסא תוומ היה וניארש םיטרסב תוומה :רבד דועו
ר בד םושו יב םמוקתה אל רבד םוש ,"ונצרא דעב תומל בוט" ,רדאב א״יב ,םלקדל
 ויכמות) והשמ דעב םיתמש הלא .ד ע ב־תומל־בוטש םיטרסהמ יתעדי :גלגיל אל
י לג תא ררועמה ביהרמ ןויזח אוה םתומ—(שלפ לש ורבח ,ןוברעמה רוביג לש
ת וומה תא השע הז .םיפוצה ,וגלש םגו ;םייחב םיראשנה ,רואה־ינב לש הבהאה
ם ינאידניאה וליפא יכ .דימת אל הז םגו .םיערל קר היה רעוכמו הלקנ תוומ .יאדכל
ה פיה ףועמה לע ,םהב תאניק טעמכש דע ,הביהרמ תשקב קוצה שארמ ץופקל ועדי

.הזה
ו נל המדנש השא םגו ;תוער םישנ ןיא :לשמל .הלאה םיטרסב םיללכ המכ דוע ויה
ם ישנ ןיאש ינפמו) תיליצאכ תוחפל וא ,הבוטכ ,רבד לש ופוסב ,הלגתמ הער איהש

.(תוער םישנ ןיא ,תורעוכמ
ם לשומ־יתלב יוקיחכ ונל הארנ אוה .תיביטקלס תולכתסה םלועב לכתסהל ונלחתה ךכ
ה תיה ונביבס תואיצמה לכ :םינוטלפא ונייה ונלוכ .םיטרסב וניארש המל

.תמלשומ תינבת לש םוגפו יקלח שומימ
ה ז .ידוהי אוה—יסאלקה ןזרט—רלימסייו ינו׳גש הז לע דאמ םיאג ויה ונלש םירוהה
ם הש תודהי—םיאנומשחה־רודל ,םירירש־תודהיל םיפוסיכה םע םלצא בלתשה
ך בומ הז היה ונליבשב .םיצקש :התיה וניפלכ םהלש הביחה־תלמ .הילע ועגעגתה
א והש ינפמ .ידוהי היהי אלש היה רשפא־יא .ידוהי תויהל ךירצ ןזרטש וילאמ
א וה .םירעבנה םיארפה םהו תולובחתה־םכח אוהו—"םיברה" ויביואו "םיטעמה"

.םידיספמה םהו ,חצנמה
ם יקחשמב .לובג היה אל םיברעהו םידוהיה קחשמל םינאידניאהו םייובואקה קחשמ ןיב
— תיטירבה הירפמיאה לומ ;ןודרוג שלפ דימת דמע—יתפומה לש תויפונכה לומ ,ונלש
ם ירבוע ויהש ,םיטירבה םילייחה לא םימעפל םיברקתמ ונייהש רכוז ינא .ןזרט דמע
ו נל םישרמ ויהו תוירכוס ונל םינתונ ויה םה .תניירושמ תינוכמב וא פי׳גב בוחרב
ו נייהשכ לבא ,םהילא םידמחנ ונייה ,הפי םהילא םיכייחמ ונייה .פי׳גה לש הגהב קחשל

ת ונגפהל יטוירטפה ףחדה .םיחרובו ״! ופאטסג״ :םיקעוצ ונייה ,דעצ 20 םיקחרתמ
.רפסה־תיבב תודהיה ירועישמ אל .םיטרסה ןמ אב ולאה
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, העוט ינניא םא ,ול וארק .תרווייה הטיר םע טרס יתיאר ,13 ןב יתייהשכ ,1952 תנשב
ה מייאו רנוילימ לש תב ,הפטח וא ,הספתש היפונכ וזיא םש התיה ."קרוירינ ירוורפב"
ר וביגה .תופלואמ ףרט־תויח םע סקריק םג טרסב היהש רכוז ינא .התוא חוצרל
ם ע קבאנ אוה .המרעבו ץמואב תאז השע אוה .ןבומכ ,התוא ליצה (? רולייט טרבור)

ר תוי הפיט־פיט קר היה אוה .היפונכה לש םילוונמה םעו םקריקה לש ףרטה־תויח
, םיבוד השולש־םינש ערק אוהש ירחא ,ףוסבש ןבומ .היפונכה ישנאמ זירזו םורע
ה תיה תאז .התוא בהוא אוהש עידוהו הילגרל לפנ אוה ,םהלש בוגה לא הכלשוה איהש

.התוא האר אוהש הדיחיהו הנושארה םעפה םנמא
ן מ תחא תב ארונ ונבהא יסוי םשב ילש רבחו ינא :היעב הרצונ םיטרסה תייאר םע
, הז תא הל דיגהל וניצר .ונינשמ רתוי הלודג יצחו־הנשב התיהש ףא לע ,הנוכשה
ל ש אבא לש תיאשמה .ויה אל עורקל םיבוד :תאז תושעל ךיא ונצעיתהש רכוז ינאו
( ? הל וארק יתור) התוא ונמזה יסויו ינא .עפושמ בוחרב תיבה דיל הנוח .דתיה יסוי
ת ינוכמהו ,תיאשמה לש דיה־םלב תא םואתפ ררחיש יסוי .תיאשמה לש אתל דחיב
, םיצעו רדג הרקע ,למשח־דומע הרבש לבא םישנא לע התלע אל איה .רדרדהל הלחה
. תוארונ בל־תוקיפד ונל ויהו דיסכ םירויח ונייה ונתשלשש רכוז ינא .ורבשנ היספו

, הל רמאו תור לא רהמ־רהמ יסוי הנפ ,תיאשמה אתמ ונתוא ואיצוהש ינפל ,תאז־לכב
ה יה ךכ־רחא .רופיסה ףוס היה אל הז ."ךתוא םיבהוא ונחנאש יעדתש" :ונינש םשב
א והו קזח רתוי היה אוה .ולש ולוכ היה ןורתיה ןאכו .ונינש ןיב עירכהל ךרוצ
ה אור .דתיהו ,תיבה ןמ תאצוי התיהש םעפ לכ :יבמופב הז תא הל חיכוהל טילחה
חושמ ונייה התאצ ינפל עגר .יל ץיברהל ליחתמ היה ,הכרדמה לע םיקחשמ ונינש תא
— הרבעש עגרב לבא .שפנ־תודידיב ונחחוש בוש ןכ־ירחא עגרו ,שפנ־ידידיכ ,םיח
. הפוסל הל יתארקו הילא יתאב םעפ .ולש ןורתיה תא יתלטיב רצק ןמז רובעכ .ץיברה
ם ה .ותא םה ןתיא ,ילא ,ןתנ—יל ץיברמ ודבל יסוי אל הזש ךל יעדת" :הל יתרמא
. "םהל קותשא אל ינא לבא .הצובק ןיא יל .הצובק םהל שי .ברע לכב יתוא םיפמ
. יל רוזעתש הנממ יתשקיב .ןתיא לש רצחב תדוכלמ םהל ןיכמ ינאש התוא יתענכיש

י תייהש רשפא ,16 ןב רזחמ הל היה אלול :רוציקב .טלקמב ותוא רוגסנש הל יתרמא
ן מ תוגייתסה ונב ררוע אל ללכ ,הכז אל יסוי םגו ,הב יתיכז אלש הז .הב הכוז
ה ז תא הז ונמחינ .המוגפ תואיצמהש ונבשח .םיטרסה לש היפוסוליפה
.הזכ רבד הרוק היה אל הקירמאבש
י תחפשמש ,ינאו ,קינמ״פמ היה ויבאש ,יסוי .םייסורה המחלמה־יטרס ואב ךכ־רחא
 ךרד הציר ירחאו .תולקמ םע ,רדגב הצריפב םישגפנ ונייה ,תוינמי תועד תלעב התיה

ו צחמנ רוביחה ךותבו ,יאקירמאה ינאו יסורה היה אוה .םיקבחתמ ונייה ,תורצח הברה
ו נמדקה ילוא הזב .טטוקתהל םיליחתמ ונייה אל הז ירחא םא רכוז אל ינא ."םינמרגה"
.םישוגה ינש ןיב הרקה המחלמה תא זא
י טרס יתוא םיוולמ ייח־ימי לכש בשוח ינא לבא ,יתד ךוניח יתלביק אל םעפ ףא
. קדוצו רדוסמ ,ןגרואמ םלוע לע ינומרה סותימ ומכ—םהילע יתרבידש הלא—תודליה

...םיעוגעגו הינוריא ,םעז־תמח רובעל יתייה ךירצ ורבשל ידכ .רובש סותימ הזש ןבומ
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ר קעיהל־השק תוימיטפוא ונב עטנ ,םיטסילאידיא ונלוכ תא עונלוקה השע דחא דצמ
י נלוקה ונתוא השע ,ינש דצמו .בוטב ןימאהלו הירטמיס ץירעהל ונתוא דמיל
ה יה רורב יכ) ונלש טופישה יכרדב םישקונו םייטאמיכס ,םינלבוס־יתלב ,םינזעג

ת ומרונ ינפב ונתוא דימעה םגו ,לבסה תא ונילע אינשה אוה ;(ער אוה רעוכמהש
י מצעהרוחטבבו תיטנגלאה תולילקבו םיינימה םיקפסהב תורחתהל) הבהאב תוינלטק
ן וא תוארל ונדמיל אוה .תעד־לוקישב ,הור־רוקב ,בל־ץמואב ,(!םיטרסה ירוביג לש
ש וטנ דימת ;תרומזת העירמ דימת ;תורוא םיקלוד דימת הבש ,תראופמ הריזכ םלועה
ס ירסיתמ םניא םלועל—םישוע דימת םישנא ;בוטה חצנמ דימת ;ביהרמ קבאמ
* אטאפה יפלכ ,בורקה חרזמה תוברת יפלכ ונלש רתויב הקומעה תוכזה ילוא .תוקפסב
— תילאוטקלטניאה תורסיתההו השלוחה ,הנקיזה יפלכ תומיטאה—ימלסומה םזיל
.הלאה םיטרסה ידי־לע ונב ועטינ
י נאש תואמצעה־תמחלמ לבא .םינש 8—7־מ רתוי אל יב וטלש םמלועו הלאה םיטרסה
ן אכ שי .יסוי םע תובירמה ומכ םידוגינ האלמ םגו תקתרמ ,תכשוממ איה םדגנ להנמ
א יה האנשהש ןאמ םאמות םעפ רמא הז ומכ לע .םיעוגעגו לוטיב ,תוקפרתהו קבאמ
.סונימ—תיטמיתמה הלילשה־ןמיס ןהל ףסונש הצרעהו הבהא תובורק םיתעל
ו א ,ילאוטקלטניא עונלוק—תוזית לש עונלוקל הביא וזיא יב שיש םויה יל המדנ
ם הל שיש םירפס בהוא ינאש ףא) חותפ םויס םהל שיש םיטרסמ בזכואמ ינא .יתורפס
ל ש םלוע—טלחומה תא עונלוקב שפחל ףיסומ ינא םויה דעש יל המדנ .(חותפ םויס
.הכובמ לש אלו הינומרה לש ,םילמ לש אלו םישעמ
ש רוד ינא .הער תוברתל אציש הבישי־רוחבל ומכ עונלוקל סחיב המודק־העד יל שי

ו נממ הפצמ ינא .תילאוטקלטניא הניחבמ לדו תילאוזיו הניחבמ רישע היהיש ונממ
־ לעב ומכ ביגמ ינא ,בכרומ םלוע םלגמ אוהשכ .הלועפו תונומת ולוכש םלוע םלגיש
, יחרפ־יחרא ינימ !ןוישר אלל ולש דעיב דוצל ואב םיבנגש ,ןשיה רודה ןמ הזוחא
ה זב ןיאש ףא ,תלזגנה תורפסה לש המעז תא םעוז ינא .םיאשנתמו םישדח־םירישע
י ב הלגמ ינאשכ יתעדב חדובמו עתפומ ינא םימעפל .ןויגה לש ץמשו קדצ לש ץמש
ל וכי ינאש רתויב לודגה חבשהש ,םיבכרומו םירישע ,םיבוט םיטרס יפלכ הבוגת
, ינוצר ףרח ,יב קזחמ הזה חבשה לבא ."םייתורפס טעמכ םה" :אוה םהילע רמול
ע ונלוקהמ עבות ינא :רוציקב ."םיליצאב אוה םג" לא ימוהתהו יפוסניאה זובה תא
.תירוקמה לטילוד הזיל וראשייש םיטרסהמ עבות ינא .יתודלי יטרס לע רוזחיש
ר וגל ךלה וירוענבש ,יטירב ילאינולוק דיקפ וא ,רנויסימ ךמצעל ראת :ךל רמוא ךיא
יטנס הבהא ,םידיליבו םוקמב בהאתה .םידיליה ןיב תיטוזקאו תינוגסס הבשומ וזיאב
ם יאב הלאה םיינוגססה םידיליה תא אצומ אוה הנש 200 ץקמ .הנקת־תרסח תילטנמ
ל ש תבורעת שח אוהו .םחוכ בטימכ םיפוריא ,תופילח ישובל ,םיפקשוממ ,ןודנולל
י סחי םויה דעש הדומ ינא :םילמ יתשב .הבזכאו הקד תונוילע .גולגיל ,הדהא ,הואג
.ילטנמיטנס בונס לש סחי אוה ,םוידמכ ,עונלוקה־תונמא לא

(ןתנ השמ :םשר)
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הזמ רתוי :ןרוק והיעשי
 טרסה היה המ בטיה רכוז ינא .יתיארש ןושארה טרסה לש ומש היה המ רכוז ינניא
 היה רומאו ,"יבמב" היה טרסה םש .ךכל הביסה םג יל הרוכז .יתיאר אלש ןושארה
ם ימי םתואב ,םלוא .לודגה שפוחה ימימ דחאב םיירהצה־ירחא עברא העשב ליחתהל
" תויפצת״ב קוסע יתייה ינאו ,יתרג ובש לוחה־בוחרל ליבקמה בוחרב שיבכ וללס
ל עופ הזיא היה םימעפלו ,הדובעב שממ ףתתשהל יתלדתשה ידואמ לכב .הדובעב
־ טוח תא וליבשב חותמל וליפא וא ,למזיא וא הנטק ןבא ול שיגהל יל ריתמ יברע
ק דיהש קנעה שבכמה לש ותעפוה יליבשב התיה רתויב הלודגה היווחה ךא .הדידמה
, םלוכ ומכ ,טרסל םוי ותוא תכלל יתיצר ינא םג .ץצחהו תפזה ,םינבאה תא
ר חאל ,םוי ותואב שממש אלא .רקובה זאמ יסיכב חנומ היה ,סיטרכה ריחמ ,גנילישהו
ש בכמה לע "בוביס״ל יתוא תחקל :יתשקבל שבכמה־ליעפמ רתענ ,תובר תורצפה
: ידמ רתוי יתססיה אל .רוחבל ךירצ יתייה .עברא העשב ,ותדובע תא םייסיש רחאל
.םיכרד־שבכמ לע בוביס תרומת "יבמב" לע יתרתיו
, ימא םע דחי ,םעפה .טרסב תוזחל תפסונ תונמדזה יל הנתינ והשמו־הנש רובעכ קר
, םיב הדדוב גיד־תניפס וארהש רכוז ינא לבא .טרסה תא רכוז יניא ,רומאכ .יתכלה
, בורקמ־םוליצב ,ךב־רחא .ןופיסה לע םירפרפמ ,ןטב־יפוסכ םיגדו ,םיגייד־תותשר
י תיאר םיטרס הברה ."ןמויה" והזש יל הרמא ימא .תללוצ ותמועלו ,םימב גד וארה
."םינמוי" רקיעב יל םירוכז הפוקת התואמ לבא ,זאמ
. םויה דע ,הבוטל וא הערל ,יתוא תוולמ תודלי לש תופדעה ןתוא ןורקעבש רבתסמ

ת ונמאה־תוריצי ןיבמו .םמצע םייחה תא ףידעמ ינא ,איהש תונמא לכ ינפ־לע
. "םהש ומכ" םייחה תא ,יתעדל ,תורסומה ולא תא דימת ףידעמ ינא ,תונושה
ה מלצמה תא םידימעמ .יתאנקו יתולעפתה תא דימת עונלוקה ררוע וז הניחבמ
ם ירבדהו לעופה םדאה תא "םיטלוק״ו ,הדבעמב ,תשורחה־תיבב ,הפקב ,בוחרב
ת א דימת אוצמל רשפא רתויב םיינוימדה םיטרסב םג .רתויב תיעבטה םתביבסב

.תירטנמוקודה הילשאה

! המארד רוציל הכירצ הניא הטרסמה .אל—תורפסה .ישחומ דימת אוה עונלוקה
ם ילמ לש בוביגל הקוקז הניא איה .התוא תגפוס טושפ איה ,ךכב שיגרהל ילב ומכ
. הארמ איה .םיראתל ללכ הקוקז הניא איה ,רתויב טושפה רבדה תא ראתל ידכ
, בלב והשמ יל זיזהש טרס ,בוט טרס יתיארש רחאל עונלוקה םלואמ אצוי ינאשכ
.תורתוימ תוכפוה םילמהש םימעפל יל המדנ
ב תוכ ינאש םירבדה תא .הייארה־שוח אוה רתויב ילצא ליעפה שוחה ,הביתכ תעשב
ם ימעפלש ךכל הביסה ,ילוא ,וז .ינוימדב ,יתונורכזב ,ינויסנב—ה א ו ר לכ־םדוק ינא
 המגוד שפחמ ינאו ,ץר םדא לע בותכל הצור ינאשכ .םגד ןיעמ עונלוקה יל שמשמ
י ניע דגנל האור ינא .אוהש יתורפס עטק הזיא יניע דגנל האור יניא ,ךכל תיתונמא
יג לש ותציר תא וא ,"םיכורא םיקחרמל ץרה לש ותודידב״ב רענה לש ותציר תא
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ע ונלוקכ ןיא .ליוולמ רייפ־ן׳ז לש "הינשה המישנ״ב תבכרה־ןורק רחא ףדורה ,טלמנה
.הלועפב םדאה תשחמהל
.םילמה תומייק ךב םשלו .הזמ רתוי םיצור םימעפל לבא

עונלוק היהי יתמ :ןניק סומע
.ןבא לע םיבתוכ ויה ,םעפ
, ןבאה לע םיבתוכ םהו ,םידבע ךלמלו .ןבא שי ךלמל קר ? ןבא םיגישמ הפיא ,ןבא
.םיכלמה ימי־ירבד תא
. ללכה תלחנל תויהל תורפסה הלכי ,םופדה אצמוה רשאכ ,ריינה רצונ רשאכ קר

ר נומה לוטיב ,רמולכ—בותכו־אורק־יעדוי םינומה :ללכה־תלחנ תורפסל םיאנת ינש
.התומת־ןב לכ לש ודי־גשיהב רוצייה־יעצמא רשאכ ,ינש יאנת .הלכשהה לש לופ
ו יד תונקל תוטורפבו ריינ תונחל סנכיהל םדא לוכי ,םנמא .ילאידיא בצמהש אל
ל בא ,ךרועה וא ל״ומה לש וכווית םייק ןיידע .קנע־ןמור תביתכל ךרוצה־יד ריינו
.הז םוידמב תרושקתה לע הליקמ ,םייוצמ רוצייה־יעצמאש הדבועה ,תאז־לכב
ת ונחל סנכיהל לוכי וניא םדא םוש .םינוערפה תפוקתב ןיידע םיאצמנ וגא עונלוקב
ה ערפ קר .םינקחש לע רבדל אלש ,תודבעמ ,דיאולולצ ,המלצמ םייתוטורפב תונקלו
.יאמיבה תא ול רחבי הערפ קרו ,אל וא טרס היהי םא טילחי
ו חילצהש ,ןורשכ־ילעב שיו .המדיק התיה אל ןכ אלול ירהש ,ןבומכ ,תוצרפ שי
ז או ,הכפהמ הל תצרופ ,םואתפ ,םימעפל .םינוערפ לש םדסח תא םהילא תוטהל
ם ירשואמה ,ןורשכה־ילעב לש היגרנאה רקיע לבא .חורזל ןייטשנזיא ןימ לוכי

, ילכלכה םרוגב המחלמ לעו רצחה־יככת לע תזבזובמ ,םינוערפה ןילקרט לא ועיגהש
.הריציה ץמאמ לע הלוכ אצותש תחת
ל ש תצרוק תורשפא ,הילותיחב תונמא .דיתעל־רומזמ־ריש אוה עונלוק ,וז הניחבמ
.וניאר אל הצק־ספא תא ןיידעש ,שדח םוידמ
א יצמהש ימ רבכ איצמה ילוא .ןהלש ןילפונומה לע תואנקב תורמוש קנעה־תורבח
, תולוק טולקל תחא־תבב רשפא הבש הלוזו הטושפו הנטק תינורטקלא המלצמ
. םוליצל יטנגמ טרסב שומיש לש ינכפהמ ךילהת והשימ רבכ איצמה ילוא .תוארמ
יל םלגה־רמוח תא תוטורפב תונקלו תונהל סנכיהל חוכב־תורשפאה תמייק ילוא
.ןיידע ,םויהל אל הז לכ לבא .הריצ
.טרס קיפהל לכוי םדא לכ רשאכ היהי עונלוק
ו תוא סיפדי ,ל״ומה יניעב ןח אצמ םא .רפס ומכ .ל״ומל ותוא חלשי ,טרס קיפהש ימ
ה נהיי יטרפה הנרקהה־רדחבו ,רפס םינוקש םשכ ותוא הנקי להקהו ,םיקתע ןוילימב

.ונממ
ז אל המל
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"םיחבואק״הו ׳לובטופ״ה :זר םהרבא
ם ישוחה לש תינוגבר הלעפה הכירצמ תיעונלוק תושחרתה לש התטילקש חדבועח
ן יא יבגל .וז תושחרתה לש תידיימה התטילק עגרב קר ,יתעדל ,תובישח חל שי
ה אנההו ,רבעה תלחנ תויהל תושחרתהה הכפה וב עגרב תובישח םוש וז הדבועל
ה לעפהבש יעגרה ןורתיה ףא לע ,תאז תמועל .תורכזיהבש האנה הכפה הב הכורכה
ת ושחרתהה הרסח ,תידיימה תיעונלוקה תושחרתהה תעב םישוחה לש תינוגברה
ו א תילרטאיתה תושחרתהבש וזכ ,"תוינחלופ" לש .תויעצמא־יא לש הדימ התוא
.עירכמ ןורסח חז ,יבגלו .לשמל ,תיטרצנוקה
, יתעדל ,םורגת תיעונלוקה תושחרתהב ,"ינחלופ״ה ,יעצמא־אלה דוסיה לש ותותיחפ
ם א ,תמאבו .היזיבלטה טלקמב ותרמה תאו עונלוקה לש תיתגרדהה ותקיחד תא
ב רעב תיבה תא תאצל םעט המ ,לשמל ,ןורטאיתבש הזכ ינחלופ דממ עונלוקה רסח
ם ח רונת דצל ,תיבב תבשל אל המל י עונלוקה־תיבל בחסיהלו רקו םושג יפרח
? ימיטניאהו חונה ,ןטקה ךסמב קפתסהלו ,םיניערג לש הנוגה המירע תרבחבו

ת לגוסמה וז תא ינא ףידעמ תלבוקמ תיעונלוק תושחרתה לכמ רתוי יכ ןבוי וילאמ
ן וגה ףילחת תוחפל ,ואולמב ןתינ וניא הז רבד םאו .ינחלופה דוסיה תא יל קפסל
.הז דוסיל
, טרפב "לובטופ״ו ,טרופס יטרס :תוירקיעה תויעונלוקה יתובהא יתשל ינא עיגמ ןאכו
."םייובואק" יטרסו

ה מדק איהו ,םינש הז תדמועו־הרירש הלא םיטרס רחא יתייטנ יכ ןייצל ינוצרב
י תייטנ לע ההימת ךותמ קר יתעגה וז הבשחמל .ינחלופה ןינעה לע הבשחמל הברהב
ל שבו ,(ימצע תא המדמ ינאש יומידב רתויו רתוי המגפ ןמזה תצורמבש) הרזומה
.וז הייטנ לע הבושת ימצעל קפסל ךרוצה
ע ונלוקה ;ידועתה עונלוקה לע ,רבד לש ותימאל ,ינא רבדמ ״לובטופ״ה לע ירבדב
ה ייחתל םמיקמו ,םלועה ןמ ורבעו־ופלחש םיעוריא תימוליצ תונקיידב רמשמה
ם ירידנ םירעש תעקבה ,םייזואוטריו רורדיכ יעצבימ הייחתל םיקמ ;יניע דגנל
ף לוח ןקחשה ובש ,הזה עגרה .המישנ־תורצועו תוביהרמ םירעוש תולצה ,םייפיב
ה רידא הטיעבב רעשה לא רדוח רודכה ובש ,העיתפמ ףוג־תייטהב ובירי ינפ־לע
ע גרה ,וידיב רודכהשכ עקרקה לע תחונו ריוואב ףפועתמ רעושה ובש ,בטיה תנווכמו

ו מויס לע רעצ־תחנאב הלוהמ וב הכורכה האנההו ,ןיע־ףרה ,רתויב רצק אוה הזה
, "ןדבא״ה לש ,"ףלוח״ה לש השוחתה ,תורחא תויווחבכ ,לגרודכב .ידמ ריהמה ,ריהמה
, תורחא תויווחב רשאמ רתוי ךא .הזאטסקאהו גנועה לש הנמאנה םתייוול־תב איה
ת ואמ .םינומ תרשע תיביסנטניאו הפירח וז היווחב "ןדבא״הו "ףלוח״ה תשוחת
ודגה ויעגר תא איפקהל—יתיזח וב קחשמה ךלהמב—הקושתה יב הררועתה םימעפ
; ריוואב רעושה תופפועתה תא איפקהל ;רעשה לא רודכה תסיט תא איפקהל ; םיל
. תשרב רודכה לש ותעיגנו תורוקה ןיב לא רודכה תרידח לש ןיעה־ףרה תא איפקהל
רזחשלו רוזחל יל רשפאמ ולאה תולועפה תא םלצמה טרסה םלוא .ןתינ אל רבדהו
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י פוסניאה תורבקה־תיבמ הייחתל םמיקהל ,וללה םידובאה םיעגרה תא תונקיידב
 רחא ינא טוהל הכ עודמ ימצע תא יתלאש אל םלועמ .תפסונ םעפ םתווחלו ,רבעה
ר רזחל רשפאמ עונלוקה קר :עדוי ינא תחא ק- .לואשל הצור יניא ףאו ,הלאה םיעגרה
 תואיצמה לש יעונלוק םוליצ ןיא ,םנמא .תישילשבו הינשב הלאה םיעגרה לא
י עצמא לכמ רתוי הילא ברקתהלו רוזחל רשפאמ הזכ םוליצ םלוא ;המצע תואיצמכ
ל ש תיתואיצמ־ומכה הילשאה תריציל אוה עייסמ רחא יעצמא לכמ רתוי ףאו ,רחא

.תואיצמה תונשיה
ב חרה להקל םא םייושעה הלאמ ;״םיבוט״ םיטרסמ הנהנ יניא יכ תרמוא תאז ןיא
ל ילצבו הנומתב הידב־ישעמ ,"םירופיס" םה וללה םיטרסה םלוא .ןינאה להקל םאו
ר מול שוב ינניא ךא .ומצעל ןינע איה םהב הכורכה האנההו ,םילמבו תויתואב אלו
י נריזחמה ןוגה לובטופ טרכ לש והצק־ספא יניעב םיווש םניא וללה םיטרסה לכ יכ
רודכ ,םינלגרודכ לש םיאלפנה םהיעצבימ יבגל ."הדש״ה לא ,יתיזח וב עוריאה לא
 ,ןורטאיתב ןקחש לש הזמ תוחפ אל ,קהבומ ינחלופ טקא םה ,טומב־יצפוק וא ,םינלס
 -תיבמ םיממוד תויחהל תלוכיה איה יל םבישהל עונלוקה לש תידוחייה תלוכיהו

, ודרש אל טעמכ םירחא םינחלופ .םלועה תא שדחמ־אורבל ,רבעה לש תורבקה
.םייח ונא וב םלועב ,המודמכ
ה עידיה איה יהשלכ תונמא־תריציב רתויב יניעב סואמה רבדה :״םייובואק״ל רשאו
ל לוכ ינניאו) רבדה לופי ךיאו דציכ—הזמ רתוי דועו ,תורקל דיתע המ תמדקומה
ח יר יפאב הלוע הלאכ םירקמב .(ינחלופ דוסי ךורכ ןתשגהבש תונמא־תוריצי הזב
ר בדמ ינניאו) ןוברעמב ,חנהו .םייח־רדעיה לש ,רקע םזינאכימ לש ,תויטאמיכס לש
ה מ ץרמנ קוידב ינא עדוי ,(עצוממהו רוגשה לע אלא חבושמה ןוברעמה לע הקווד
ך להמ יבגל אל האיטחמ הניא וז העידי ללכ־ךרדבו .הרקי דציכו ,הרקי יתמ ,הרקי

, ןכ־יפ־לע־ףא .עוציבה ןפוא לש םיטרפה־יטרפ יבגל אלו ,היותיע יבגל אל ,הלועפה
ת וחפ־אלו ,שארמ העודיה הלועפה ןמ רתויב הנהנ ימצע תא אצומו רזוח ינא דימת
ע ודי לכה ובש ינחלופ סכט הזיאב ומכ ;התארקל ןנוכתמ ינאש תוננוכתהה ןמ הזמ
, רמזחמב וא ,ןהינימל תומארדולימבש דועב .םיטרפ־יטרפל דע שארמ ןנכותמו

ו ז העידי יתוא הנהמ "םייובואק״ב ירה ,ולוכ ןינעה תא ילע הסיאממ שארמ־העידיה
.הריבסהל יתלכיב ןיאש ,הבר האנה
ם הינשב :ןוברעמה ןיבל ידועתה לגרודכה־טרס ןיב ןוימד שי וז הניחבמ יכ יל המדנ
ר קיע הלאב הקוודו ,הרקי דציכו ,הרקי יתמ ,הרקי המ ץרמנ קוידב עדוי ינא דחאכ
־ שיאכ ילש ימצעה־ןקוידב ,יתשבל תודוהל ילע ,טעמ אל תמגופ וז האנה .יתאנה
ק לח םמעו ,תוברתה־ינדועמו םעטה־ינינא לכ יל וחלסיו—ןכ־יפ־לע־ףאו .תוברת
!יתימא עונלוק ״םייובואק״כו ״לובטופ״כ ןיא—ימצעה־ינקוידמ עודי
, הליחמב ,ומצע חירטי אלא "זירפ" עונלוקב קפתסי אנ־לא ,תפסונ החכוהל קוקזש ימו
— ״דימתמ״ב וליאו .דבלב ךסמה לע אוה עונלוקה "זירפ״ב .״דימתמ״ עונלוקל םג
.ולוכ םלואב
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וביסוס ץורמ :טיבש בן7ע>
ם ינש לע תודחא תורוש םא יכ ,עונלוקה לע וא םיוסמ טרס לע תורוש ולא ןיא
יכמ ינאש םינש םה .םיגצימ םיסופיט םה ןיא .ץורמ־יסוס םליבשב ויה םיטרסהש
־ שיפ ןהבש ףרוח לש םיירהצ־רחא תועש ןתוא זאמ םהב יתאניקש םינש .בטיה—םר
. טבמאה־רדחב בלוק לע תויולתה יבא לש ויסנכמב םישרג הרשע רחא הבינגב יתשפ
ן רקומה "לפמט ילריש״ל אלו ,דחא עונלוק־תיבב ןרקומה "ןזרט״ל ,ןבומכ ,יתכלה
י תלטנש םוש לע אל לודגה יחא יתוא רצע הסינכה תלד דיל .ינשה עונלוקה־תיבב
ם ג וכלה םה .םהב יתאניק זא .יכוניח־אלה טרסל יתכלהש םוש לע םא יכ ףסכה תא
ה תיה וז .הכילהה תא םהמ ענמ אל שיאו ,ןמז יד םהל היה .ינשל םגו הזה טרסל
ך כ) וארקו הירפסה ןמ ולטנש םישנא םתואב האנק .תרחא האנקל היוול־תב האנק
ה ריחבל קקדזהל ילב .םיפדמה לעמ רפסו רפס לכ (םהלש תויפרגויבה תורפסמ

.הפדעהו
ה רושב בשוי היה ןאכ רפסל הצור ינא םהילע םייתימאה עונלוקה־יבהואב ןושארה
סמש הוהמ טקסק־עבוכ שבוח ,בחר קושיפב וילגר טשופ ,עצמאב קוידב ,הנושארה
א וה .(!ליל־ןב חרקתהו הגגשב םירבכע־לער עלבש ורפיס) האלמה ותחרק תא רית
וילע םירותפכ השולש תפורפ הלוחכ הצלוח ,תוכורא יקא׳ח־יסנכמ דימת שובל היה
ת שורח־תיבב חילש־רענ היה אוה .רמצ־ספסוחמ ,רופא ליעמ ףיסומ היה ףרוחב .םינ
ד חאל םנכנ ברע־ברע .בוחרה לש תיעדמ־אלה ונושלב ,"לבלובמ" תצק ,םיילענל
־ שידב .סכטל םילוורש תלשפהב ומצע ןיכמה םינהוכה־יחרפמ דחאכ עונלוקה־יתבמ
. תמוסרפה תועדומ תא לביק ,קיטסמ תסיעלב ,הייפיצ־תוקנאב ,ינבצע םיילענ־שוד
ם רזב ףטשנ ,(ןבל־רוחש וא) ינועבצ ףצרב םורזל ולחה תונומתהו תורואה ובכשמ
ה ישעמל המוד וניא טרסה ,אל .םרזה ןמ טלמיהל רתח אל אוה .בושל ךרד אלל

ר פס וניא אוה .הלאשב עגר לכ קיספמו רצוע התאו לכואה תעשב תנמוא תרפסמש
ו א רוחאל בש ,םשו־הפ ההתשמ ,ךשוממ ,יטא ,דיחי עסמב ויתורוש ןיב םירבועש
ו בג לע הלועו וב ץפוק התא הרכה לש ודודיע ילבש םקריק אוה טרס .םידקמו חסופ
א לל ,םירשעה האמה ןב ,יתימא עונלוק־בהוא היה אוה .ףתתשמו ארפ־חייס לש
ו ליאכ תמ ,תורואה תולע םע דימ תמ טרסה .םיפיעס המכ לע החיספ אלל ,תוקפס
.ליחתמ שדח טרס היה ,העש התואב ,תרחמל לבא .היה אל

, םמעושמ ,שישק רנויסנפ היה אוה .הברהב ותומד־ןבו והשמב וכופיה היה ינשה
, הנורחאה הרושב דימת בשי אוה .יתלשממ דרשמב ןיעידומ־דיקפ שמיש ןכל־םדוקש
־ סיטרכ ותוא דימת שכורש רמהמ וישכע יל םיריכזמ םהינש) עצמאב קוידב
ף תתשהל אב אל אוה .תוצוהג םיספ־יסנכמו תרתפוכמ הנבל הצלוח שובל ,(!הלרגה
ט במ־תדוקנ :קוחירה תא ,המודמכ ,החיטבה הנורחאה הרושה .וב תוזחל אלא סכטב
ל ש ותומד־ןב ןושארה היה םא :תואוושהל ןאכ קקזנ ינא בוש .ההובג תיפצתמ
ם שורש ןוירוטסיה וא רקבמ :רדגה לע בשוי ינשה היה ,ערואמה םע ףחסנש ןכפהמ
ידכ אסיכה דעסמ תא תותפול וידי ,ןיינועמ אל ,םנמונמ היה ןיע־תיארמל .תונשרפ
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ר חאלש םייח טרסל ןתנ אוה לבא .ונממ קוחר דבה לע שחרתמה .טמשיהל אלש
. (םיתורישו ןוחבטמ םע) דחא רדח תב ותרידב ,ךכ־רחא ןחלופ ךפה טרסה .תוומה
, תרפותה ותשא .םיקוחרה וירוענ־ימימ טרפו טרפ לכ תוריהבב רכוזה ןקזל היה אוה
, טרסב התזח הדיחיו־תחא םעפ .םיטרס האנש ,ןכל־םדוק הארש המ רזחיש הינזאבש
הבב עונלוקה־תיבמ הטלמנ (השרו התיה וז) הסורהה ריעה לע םיציצפמה וללצשכו
- יבהוא ינשמ ,בשוח ינא ,בר קחרמ הקוחר הניא איה .(םינכשה לש םקוחצל) הל
ה לכי אל איהש אלא—שממ םייח טרסה היה הליבשב םג .רפסמ ינא םהילע םיטרסה
עדל ,תויהל ךירצ היהש ךרדכ שדחמ ותוא רפיס ;טרסה תא ןקית אוה .םהב דומעל
ם ישדח םייח ול קינעה ךכ ךות לבא ."םיטרסב ומכ" אלו "םייחה ןמ" היה וליא ,ות
.תוומה רחאל תועמשמ־ילעבו
ר בכעכ יח םייניבה־ימי לש טנדוטסה וא ןמאה .םיסוס־ץורימ רוכזל אלש לוכי יניא
ה כזש דע ,הברה ךרד־תואלתו תוינע ךותמ ולש "\163¥<1!ס311£6״־ה תא השעו בער
ם ידמולמ יפמ הרות עומשל וא התונמא־תויכשו הפוריא לש היתוזוחממ המכב תוזחל
ילהו םימיהו ;ץורימ־םוס לש ופכוא הלא ינשל םיטרסה ויה ברע־ברע .םימסרופמ
ד ידי .ןנער סוסב ףייעה םוסה תא וב םיפילחמש םוקמ ,םייניב־תוינח—םהיניבש תול
ם הש םושמ םיטרס בהוא וניאש ינזאב ןעט ,יסאלק חסונב ליכשמ םדא ,ילש דחא
ל ש רויצל תחתמ ,ותריד ןילקרטב בשוי אוה תאז תמועל .וישוח לכ תא םיעבות
* ץורימ ול אל .יוטסלוט לש ןמור ארוקו טראצומ לש הקיזומל ןיזאמ ,טנארבמר
.םירחא תודמעמל םיכייש ילש עונלוקה־יבהוא ינשו אוה .םיטרסה לש םיסוסה
ת חאב .םיפכוא ינש ןיב בשוי ,םינשה ןיב םש־יא דמוע ינא ירה ,ימצע יל רשא
י יחב עונלוקה לש ותובישח לע (הבוחה ףקותמ) רוביח יתבתכ היסנמיגה תותיכמ
: ץוריתו תולצנתה לש ןוטב ובתכנ םלוכ םירוביחה לכש רכוז ינא .הרבחהו תוברתה
־ גימ קרו תולצנתהל קוקז אוה ןיא בושש עדוי ינא וישכע .עונלוקב ,והשמ וב שי ,ןכ
. תואטיסרבינואב עונלוק־ידומילל הרדיתק לש התחיתפ ,לשמל ,תוענומ תוינכט תולב
ך כיפלו ?רצויו רצוימ—ומצע ינפב םלועל היהש ןויכמ תולצנתהל קוקז וניא אוה
.םיגוסה לכמ סחיל :םירחאה תומלועה לככ םחי ותואל יאכז אוה
ת א אלמל עונלוקה רזוע תאז־לכבש ףוסבל רכזנ ינא יטסינוטיליפ רוהריה בגא
ה כילהה םא יכ ומצע עונלוקה אל ,אל .עצוממ עונלוק־הפוצ לצא ןחלופל ההימכה
ר חא הצירה ,םידידי יפמ תועידי ,תורקב תאירק ,תיבב תונכהל ןווכתמ ינא .עונלוקל
ת וחפל ,תועש שלש טעמכ .ךכ־רחאלש רצקה חוכיווה ,רותב הדימעה ,םיסיטרכה

...עובשב םעפ
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ם>טרס־ת>>שעו תומולח לע :ןייטשפרש >מעךב
. תלוזה תא םהב ףתשל ךרד איהו ,תומולח לש םלוהינו םתעיבקל ךרד איה תונמאה
ת ונמאל רתויב בורקה היווחה גוס םה ,תונמא תקזחב םניא ןיידע יכ ףא ,תומולחה
א והש היווחה ידי־לע ומצע םלוחה ךשמנ רזומ חרואב .הב תוסנתהל םדא־ןב לוכיש
א צוי אוה ןכ־ירחאו וכותל סנכנ אוהו וילא אב םולחה .תעדה־ילבב התוא רצי ומצע
, ץיקהב םלוח אוהשכ וליפא .ןמור וא תוכנ־תיב םושל קוקז אוה ןיא .הלילח־רזוחו

ם הומכ ,ץיקהב ןיב הנישב ןיב ,םימלוח .וילא רבדל ותלוז שיא םושל קוקז אוה ןיא
.םמצעל־םימלש םה ,םיטרס־יפוצכ
ם יאבו תומולחכ םילעופ םיטרסה .רתויב תימולחה איה טרסה לש וז ,תויונמאה לכמ
ם ולח םולחל לכות אל טעמכ בושש דע ,ךלש ךמולח תויהל םיכפוה םה—םמוקמ לע
. תורחא תויצאיצוסאל םוקמ אל םג יאנפ ןיא .ןיינעמ טרס האור התאש העש יטרפ
ת ומולח טעמכ םה םיטרסהש ומכ שממ ,םיימינפ םיטרס טעמכ םה תומולחה
.םיינוציח
. ותוא קפסמ רחא והשימ ירה ,ימולח טרס היהיש המכ לכ .ןבומכ ,םילדבה שי

ן תיארמב רתוי תויטסילאירו תוטושפ תויהל תולוכי ויתונומת .םיברה־תושר םג אוה
.םיעבצב םרכזל רשפא תובורק םיתעל אל תומולחו .ןהלש ףצרבו
, תילוקהו תיתוזחה ,היווחה לש םוצעה ינושה דוקימ :םירורבו ־םייולג ןוימדה ידצ םג
ן ושל ,וא ,ןמזה לש ךופיההו תוויעה ,הסיחדה ;הדיחיו־תחא העדות לש ןמזה־רדסב
ה נומתהו קוריפה ,הקיחמה ,ךותיחה ;יחכונה עגרה םע תווקתו תונורכז תריזש ,תרחא
, חוכ־ירידא ,םידיחי תושגרל היווחה שוביכו ;ינוימדה םע יתואיצמה בוריע ;היוצחה
יטקייבוס םע תויביטקייבואה בובריע—רמול הצור ,הקושתו דחפ ,הבהא ,האנש ןוגכ
.תינוציק תויב
ם ע םה םיפתושו ,םולחה לש תוינכטה ויתולעמ לע םיססובמ םיטרסהש ונא םיאור
ם יתעל ןכל .תושממ־יא וא תומיתס לש השוחת הוולתמה ,ישגרה וזועב םולחה
י המ :הלאשה תא אשונל טרסה ול לטונ ,תרחא תונמא לכמ ףקות ־רתיבו ,תובורק
ם ולחה־ףצךמ .אוה רשאב הלש העבט תיעבב תקסועה הילשא והירה יתואיצמה
י ורש ראשנ אוה ךכ־רחאו ,ןיע־תיארמלש תואיצמל רבוע אוה שרופמהו רורבה
ו יתויומד תא ,ונמצע תא םיאור ונא .תואיצמה לש תויביטנרטלא תוסרג ןיב הכובמב
, ץוחבו םינפב םיראשנ ונא הדימ התואב ךא ,תויומדה םע םיהדזמ ונא ,טרסה לש
ו נמולחב ךלהתמה שיאה וננה יכ ונל הלגתמ ,םימעפל הרוקש יפכ ,וליאכ לשמ
.והא1רו שיאה תחא־הנועבו־תעב ונא ירה ךכו ,ונלש
ת א ארובה ,אוויש קיתעה יסודניהה לאל ונא םימדתמ ,םיטרסה לש םחוכב ,ךכ הנה
ם תפאש וז ירה אוויש תויהל .ולש ותעדות ריק לע ותוא ןירקמ אוהש ידי־לע םוקיה
, ודנארפו הנר ,ינוינוטנא ,ןמגרב ,ןראלקמ ,ינזיד ,תומולחה ירקוחו תומולחה יארוב לש
ם יכפוהו םיארוב ,רתויב תינאטנופסה וא תינוציקה התרוצב היווח לכל םיסנכנה
,וז ןיעמ היווח לש תיטסימה המצעה לע .םהלש תכשמנהו הליעפה םתאירב תויהל
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י רה .תושממ־יא לש השגרהה חרכהב הליפאמ ,תופירחה תויורסמתהה לכ לע ומכ
ר כד הזיאב ןמז־ךרואל לילכ עלבינש ידכמ םינפ־יבורמו שפנ־ירוזפ ,םייאזורפ ונא

.אוהש
־ תב תונמאה לש היתורמוי תגרדל םמורתהל לגוסמה דיחיה םוידמה אוה טרסה
ל כב ,דב יבג־לע תינמלוג לוחכמ תכישמ לכב *נומדקה אוויש תא תאצומה ,וננמז
. יטסידאס ףרצה לכב ,דיב ריוצמ יאקירמא לגד לכב ,רגרובמה לש יטסאלפ יומיד
ו נחלופמ רתוי דוע רודח הקימעמ איה םינבומ המכבש תונמא ונל ונאצמה ףוס־ףוס
א לל טעמכ וגלש היווחה תא ףילחהל ונא םילוכי וישכע .יביטימירפה םדאה לש
ת ווקל לכונ רשא ונייח לש תויפוסניאה תויצאירווה ןמ תחא לכ תושעיהלו גייס
.הינפמ אריתהל וא הל

עונלוק בהוא >נא :ן>קרמות לאג>
. ללכה־ןמ־םיאצוי שי ןבומכו ,ינורקע ןפואב "ןורטאית אנוש ינאו עונלוק בהוא ינא
. ךשוחב ךלוהו אב ינא .תויסכט לכ וב ןיאו ידסומ וניאש ןויכמ עונלוק דהוא ינא
 ןורטאיתב .טפוש וא (״?1118)661 ׳1001״) ץיצמ ינא עונלוקב .תוהדזהל בהוא ינניא
ת א אנוש ינא .תונמאב סיסראתאק הצור יניא .יתאטח אלש םיאטח קרמל אב ינא
. ירשפא אוה ירשפאהש ינענכשל םיעיזמו םיצמאתמה םיטושה תדע םע רשיה עגמה
, תוציפקו םיעוטריק תרזעב ינאידיורפ רופיס ול רפסל ךירצש םליא־שריח יניא ףא
ב הוא ינאש עונלוקה .היחיפסו תיברעמה תוברתה לש דוקירב אטבתמ רבדהש יפכ
ב הוא ינניא .ירשפא ירשפא־יתלבה םג וב רשאו ,םייחל תוזארפאראפ השועה אוה
־ השעמ" .םמצע םייחה תא וא ולא תוזארפאראפ תוקחל הסנמה ,ןורטאיתכ עונלוק
ו הזחמב ׳גניס רמואש יפכ) "ונמוקמב םואמ חצר־השעמ וניא םירהל רבעמ הרובג
.(ישפח םוגרתה ."יברעמה םלועה לש םיעושעשה־רענ"

־ פאלסה) תידרוסבא םיתעל ,תרקובמו תננגוסמ תומילאהו עבצ—םדה ,רוכינ ,קוחיר

ג רואה ,ןורחא קסופכ םיירפסמה־שיא יאמיבה תא ףידעמ ינא .תיתוזחו הנהמ ,(קיטס
ל ע ,תונתשמ ןניאש תוכיאו הרוצ לעב עובק והשמל תוירקמו םירקמ לש תוכסמ
.רכו רתוי בוט היה לומתא :חסונב ,םיכובנ םינקחש וא יאמיב לש תולצנתהה
ם ע יזיפה עגמה ,תואדווה־יא ,שדחמ םעפ לכב עקשומה יזיפה ץמאמה :רוציקב
, תוכיסמ לש ןורטאית ירה ,ןורטאית לע רבכ רבדל םא .יתוא םיליחבמ ,עצבמה
י נניא ,ללכב .םיחווצמו םיהדזמ םיטוש לע חורה ןוחצנ .לכשה לש הגיגח ,רוכינ

, םייח קבשש דסומל ףיוזמ דובכ .תינטראפסו תמליא הבישי ,הינומרצה תא בהוא
:קועצל ןוצרה תא יב ררועמ אוה םעפ־ידמש יגבבוחהו שפוטמה דראגנאווא־ודספל

.ילארשיה עונלוקה אוהו ,ןורטאיתמ עורג רבד שי "
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ם יעיתרמ הלא םיחפונמ חומ־יספור ,ןכ ."יפיפו אקאק תושעל התיבה וכל ,םידלי"
ם צמטצהל לוכי ילש ראוטרפרה ירה ,הנשב םעפ לש הבוח אוה ןורטאית םא) .יתוא
־ טאפ־לאקול תויהל םא ;טקב ,הנ׳ז ,טכרב ,ירא׳ז ,רנכיב ,ריפטקש ,תינווי הידגארטב
ט עמכ ,הממיה תועש לכב עונלוק .עונלוק בהוא ינא לכה לע ךא .ינולא םיסנ—טויר

.עונלוק לכ
ל ע ,םלשומ ינרוצ ןפואב אטבתהל ליכשהש לע ,םליאה ןייטשנזיא תא בהוא ינא
.תמלשומ תיתוזח תיטץק היציזופמוקב הפש רציש
ב צקב ,תומילאהו שטיקה םע יתוכלמ הכ ןפואב "ףשפשמו קבחתמה" קוק׳ציה תא
תמ וא רמאנש המ לכ לעמ תודמועה ,תואלפנ תיתוזח תוכיאו הפש רצויו ,תיווזבו

.טרסב שחר
ת ונבל ,וימדוקמ דומלל ליכשהש ,יל בורקה ירוד־ןב ,ראדוג תא בהוא ינא ןכ לעו
ר אופמ ׳זאלבמסא ןימ—תרקובמ תוירקמלו םירותליאל החותפה ,הרומח תרגסמ
־ פקמ (ונימי דע עונלוקה לש הפרותה־תדוקנ) גולאידה תא איצומה ,יטקנופ־הרטנוק
אנידה לא ,ינרמשה יטסילרוטאנה "יטיאויניטנוק״ה ןמ הנומתה תאו יתרגישה ונוא
, גרוה ,בהוא .לאושו בישמ ,לאושה .וילמסו וינממס לכ לע ,ונרוד לש האלפומה תוימ

.בהואו גרוה ,גרהנ
ת וחפ־אל םיאלפומ םיעלוצמב וא ,תוגוזב ,םישלושמב ןודל היה רשפא הדימ התואב
ן וסרוא ,לאיניב ,וגיו ,רייארד ,םייהורטש ,(יראגילאק ר״ד) הניו ,תיפירג ,םאילמכ
ר קובב יבל םע רשא תא יתבתכ .תויזנצר אל ףא ,הירוטסיה בתוכ ינניא .יניל׳פ ,סלו
ר שוכב עגופ רבדה ,םירחא לע תואמחמ ףיערהל קשח יל ןיא םג .קחוד ןמזהו ,הז

.יתריצי

5.11.68
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