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בולרפ דוד םג> תוחיש :ןתנ השמ
עונלוקו םימסק וא ,ליזרב : א קרפ
. םירחא םיקוסיע וא תויונמאמ עונלוקל ללכ־ךרדב םיאב עונלוקה יאמיב :ן ת נ ה ש מ
 ;וידארהו קחשמה ןמ סלו ן1סרוא ;ןורטאיתה ןמ ואב ןמגרבו יטנוקסיו ,ןאזאק
ת ורוטאקיראקה ןמ יניל׳פ ;תורואפתה ןמ ןייטשנזיא ;הלקה המיבה ןמ ןילפא׳צ
ק ר .רויצה ןמ אוואסורוקו ראוגר ,תורפסה ןמ היירג־בורו יגילוזאפ ;םינוטילפהו
ק וסיעה ךותמ עונלוקה לא ועיגהש םיריעצ םיאמיב לש רוד חמוצ תונורחאה םינשב
.עונלוקה תרוקבב קוסיעה ךותמ—1פירטו ראדוג תמגודכ—בורה־לע ,םיטרסב
ה עיפשה המכ דע תוחישה ךשמהב ררבל הסננ דועו ,רויצה ןמ עונלוקל תעגה התא
ר כוז התא םאה :לואשל הצור ינא םייתניב .ךיטרס לש יטסאלפה יפואה לע וז הדבוע
ע דוי התא םאה י הינש תונמאל תחא תונמאמ רובעל חרוכה רצונ ובש בצמה תא
ך ילהת הז היהש וא ,תיטסארד רבעמה־תעש .דתיה םאה :רמולכ ,הרק הז יתמ קוידב

ו ךשוממו יטא
. זיראפב יתייהש ןמזב הרק הז .עגרה תא שממ רוכזל לוכי ינאש יל המדנ :ב ו ל ר פ
. ברעב תצק תולבל ידכ עונלוקל תכלל היה ךירצ יכ ,טרס םתס ,טרס תוארל יתכלה
ל ש "תוגהנתהב ספא" ברע ותואב גצוה ירקיעה טרסה ינפל .רטראמנומב היה הז
— 29 ליגב תמ אוה—1גיו ן׳ז .הזה טרסל הקווד לופא ינאש הרקמה הצר :וגיו ן׳ז
א ל) רהוסה־תיבב דבאתהש ,טסיכראנא לש ןב היה .םיטרס השולש תושעל קיפסה
ה יהשכ :ומא םש אוה וגיו ,בגא .(הנידמב הדיגב לשב תמוה וא ,דבאתה :קוידב עודי
ע דוי ינניא ...דגובה לש ונב ול וארקי אלש ידכ ,ויבא םשב שמתשה אל אוה דלי
ל הנמ אוהש ,דחא יאליזרב הקווד לבא ,הלאה םירקמה־יפוריצ לכ יל ורק המל
.וגיו לע היפרגונומ בתכ ,ליזרבב עונלוקה ־ןואיזומ
ה נופ הימינפה לש יללכה להנמה .םואתפ יתוא ספתש עגר הזיא טרסב םש היה
ה ירוטסיהל דחא הרומ ,הז ינפל .ךורא רעש לעב ,ישנ תצק אוהש ,טרסה רוביגל
ו תסינכ ינפל העש עבר ךשמב ףאה תא בגנמש ,לודג ,םוצע ,ןמש שיא היה אוה)
 דירומ דליה זא .םיידיה תאו שארה תא ול. ףטלל ליחתמו רוביגה לא שגינ (התיכל
— ״לודגה לרנגה״ זא .ץרפתמ דליה ךכ־רחאו .וב עגי הרומהש הצור אל ,דיה תא
ש רוד אוה ןבומכו ,אב—רדניליצו ןקז םע ,ןטק־ןטק ,דמג אוהש—רפסה־תיב להנמ
. הטחממ דימת ול שיש ,הזה לודגהו םוצעה ,בוטה הרומה ןמ החילס שקבל דליה ןמ
. "והז" :רמוא ,םעפ ףא םדוסב ותוא ופתיש אל םידליהו ירמגל ישג היהש ,דליהו

י פל ,הימינפה לע טלתשהל םיננכתמ םידליה .הימינפב הכפהמה הליחתמ הז עגרמ
...הילע םיטלתשמו הימינפה תא םיספות םה ! 68 יאמב ן1בר1סה תסיפת לש חסונה
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־ יטנא טרס רותב רזנוצו גצוה המחלמה ירחא דעש יל המדנו ,יטסיכראנא טרס הז
.תובעות ינימ לכב וגיו ן׳ז תא ומישאה טרסה תובקעב .יכוניח
ת ונפל -,וגיו לש טרסה תייאר ידכ ךות ,תטלחה ובש עגרה לע רפסל תיצר :ןתנ
.עונלוקל
, הובג אסיכ לע ,ןבומכ ,בשוי להנמה .דליל ארוק ןטקה דמגה ,ןכבו .ןכ :ב ו ל ר פ
א והו .דאמ לודג אוהש ,ונגס תא וב האורו יארב לכתסמ ,הפצרל לעמ םיילגרה
. ..עדוי התא ,יריקי" :םידימלתה דחא םע ותודידי ןינעב דליל הנופ להנמה .הצורמ
. ..ךלש יפואה ...ךממ רגובמ ךרבח 1 ןכ־אל ,םירבד שי ,ךליגב ...ךלש אבא תצק ינא
ל ש ,תאפוכיספ לש (ןבצעתמ להנמה) ?ןכ־אל ,ולש תושיגרה ,ךלש תושיגרה
ע גרבש יל המדנ ...תאזה הקעצה ״! דוע המו (:קעוצו וידי תא םירמ ,םק) ,תאפורבנ
...עונלוק תושעל יתטלחה ינא הז
ן הקווד הז עגרב המל ,ריבסהל תוסנל לכות ילוא :ןתנ
ו תואל טרסב םדקש המ לכ .עונלוקב הזל ליגר יתייה אל .עדוי אל ינא :ב ו ל ר ס
ה יה הימינפה להנמש הז םג—הרוטקירקה וא ןורטאיתה ,תורפסה לובגב היה עגר
ה מו" הקעצ ןתנו גולאידה תא רבש אוהש עגרב לבא .המוק־הבג אלו ןטק דמג
ר וא ,ביטגינ אל ,ןוכנ אל ,אל ,אל ...ביטגינב ומכ היהנ רואהו םק אוה ,"!דוע
ה קעצה תא ןתנו ,םייאמ תמ הזיא ומכ לודג והשמ תויהל םואתפ ךפה אוה !הטמלמ
א יבהש רכוז ינאש עגרה הז .אלפ לא אלפמ ךלוה טרסה הז עגרמ ..."!דוע המו"
.עונלוק תושעל הטלחהל יתוא
א ל ,ליזרבב תייהשכ ,ןכל־םדוק םאה .סחיב־רגובמ ליגב הרק הז לבא ,ןכ :ןתנ
ם ירוענ־תויווח ךל תורוכז םאה :תרחא רמאנ וא ?ךליבשב םייק עונלוקה היה
? עונלוקב תורושקה
. םיטרסל הברה יתכלה אל יכ ףא ,עונלוקה תא דאמ יתבהא לבא .רבד םוש :ב ו ל ר פ
־ ינודעומב םימעפל רקבמ יתייה .ילאיצוסה עונלוקה תא ,לשמל ,יתכרעה ארונ
.ליזרבב עונלוק
ז עונלוקה־ינודעומב םש םשור ךילע ושעש םידחוימ םירבד רכוז התא :ן ת נ
ו השמ םג יתיאר ."ןיקמויטופ״מ םיעטק המכ ,ליזרבב ,יתיארש רכוז ינא :ב ו ל ר ם
י תעדי אל .עונלוקל־םינודעומה ןינע לכ ,יל רז ךכ־לכ היה הז ...סלו ןוסרוא לש
ה יה הז—סלו ןוסרוא לש טרס תוארל יתכלהשכ דאמ יתמשרתהש רכוז ינא .הז המ
ה דבועה יניעב ןח האצמ לכמ רתויו ,"תבקמ" ,ולש םייריפסקשה םיטרסה דחא
י נא .תינרדומ תונמאל ןואיזומה לש עונלוקה־ןודעומב ,רקובב םיטרסה תא םיאורש
: ערואמה ללגב אלא יתיארש טרסה ללגב הקווד אל ,יתרהזו טרסהמ יתאציש רכוז

ה קוודו (תוימוי תוגצה זא ויה אל ליזרבב) רקובב םיטרס האור יגאש הז לע יתחמש
ז א דע יכ ,תובישח לש השגרה ערואמל קינעה הזש בשוח ינא .דחוימ עונלוק־תיבב
ם ואתפ ןאכו ...ברעב םיסיטרכ םינוקו והשימ םע וילא םיכלוהש והשמ היה עונלוק
ש י םואתפו םיתבב תויולת תודדוב תונומת תוארל ליגר התאש ומכ הז ...רקובב
ןתוא תוארל ידכ דחוימב םיאב םישנאהו ,וז דיל וז ,הרושב תודמוע ןהו ןואיזומ
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ה ז ינפל .ימצעל יתכייח תצקו םש רשגה תא יתרבעש רכוז ינא .ןהילא םחיתהלו
. דתיה זא ;היסנמיגל תכלל יתיצר אלשכ ,םהב תושעל המ יתעדי אלש םירקב ויה
ך ייש הז לבא .ףרה ילב דראיליב קחשמ יתייה ;דראיליבה קחשמ תפוקת יל

.הירוטסיהירפל
? דראיליבה קחשמל ףילחת היה עונלוקה :ןתנ

...היה רשפא־יא רפסה־תיבב יכ ,ןכ :בולרפ
ת ינאטנופס האנה תינהנ וא ,דיתעל יאמיב לש ןיעב םיטרסב זא תלכתסה םאה :ן ח ג

? הרושה ןמ הפוצכ
ו מכ ויה עונלוק לע ילש םיגשומה ."םישוע" עונלוקש זא דוע יתספת אל :בולרפ
י תיאר .ךבוסמ דאמ ־דאמ קסע הזש ,עונלוק םימלצמש םיניבמ אל :תוירבה בור לש
.תובוחרב םלצל אצוי יטנאקלאוואק יאליזרבה יאמיבה תא םעפ םג
? ולואפ־ןסב :ןתנ
ה ב ורבע .הלודג תבכר־תנחת די־לע היה ידוהיה עבורה .ולואפ־ןסב :בולרפ
ם ש היה .בערמ םישנא תובבר התימהש הארונה תרוצבה ידירש לכ םהידודנב
. רזנמ הזיא םגו תויטילופ תועונת לש םיניק ודילו ,תונוז לש םלש עבור םג

ך ות לאש ןיינעמ .קסעה לכ ,ידמל ילאטורב היה הז .דחיב לכה .םידוהי הברה
י תיארש הנושאר םעפ תאז התיהו .עונלוקה םע יטגאקלאוואק םג אב הזה לילבה
ם ייב אוה .ירטנמוקודה עונלוקה לש םילודגה םירצויה דחא אוה .עונלוק םישוע ךיא
־ לאוואק לש ותוחכונש הדבועה ףא לע םייבמ והשימש יל שיחמה הזו ,בוחרב זא
ה זיאל שחלב־שחלב ויתורעה תא רמוא היה אוהש ,חטשב תטלוב התיה אל יטנאק
ל רנגה תא יתבהא דאמ ינא .וטירסה ובש ןגה לכ ינפ־לע ןתוא גאוש הזו ןוירב
י לבאיקמ והשמ היה .הגאשב וירבד תא רסומ רחאו רומג טקשב רבדמש ,הזה

.קסעב
י  הנוכשה ןמ דליכ ,תרמוא תאז ,עונלוקמ רתוי םימדקומ תונורכז ילוא ךל שי :ן ת נ

ך כ לכ רבד היה הז .עונלוקל יתכלה אל תונושארה יתודלי־תונשב ,אל :בולרפ
. ..םיינע דאמ ונייה .םמצעל תושרהל ולכי םירישעה קרש עונלוקל תכלל רקיו לודג
ף א היה אל ,ועוצקמב םסוק אוהש ,יבא ...ימא לצא יתרג ,הינע דאמ התיה ימא
ר חואמ ליגב עונלוקל יתכלה ,ילש םינדודה דסחב .םיכרדב דדנ אוה .תיבב םעפ
ר בד םוש ערואמה ןמ רכוז אל ינא ;"היגלש" ,ריוצמ טרסב יתלקתנ דועו ידמל
, (םיבשות ןוילימ) הנטק ריעב ונייח .יליבשב הזכ סיסראתאק היה הז .רישל ץוחמ
.רתוי דימא רבכ היה אוה .ולואפ־ןסב יבס תיבל יתרבע ןמז רובעכ .יטנוזירא־לב
.םימוגע יטנוזירוא־לבב ךתודלימ ךלש תונורכזהש ןיבמ ינא :ן ת נ
י חאש רכוז ינא .דאמ םיינע ונייה ונחנא יכ ,ידמל ביאכמ היה קסעה לכ :ב ו ל ר פ
ע ברא ויה הזה זרבלו—תיבב רויכ םע זרפ הז המ ונעדי אל—זרב םעפ וניאר ינאו
. ונלש תיבב תויוכלמ תושעל ליבשב הקיפסמ ,הלודג רצח התיהו .ולאכ םיינזא
 התוא םיקלחמ ונייה יחאו ינאו ,תולובמאראקו םידקש האלמ הלודג רצח וגל התיה
.תיקנע ץרא איהש ,ליזרב תוזוחמל םאתהב ,םירוזאל
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?  עונלוק תוארל דלוהו םירועישהמ חרוב תייהש הפוקתה תא רוכזל לוכי התא :ןתנ
. עונלוקל תכלל יתלחתה רבכ ולואפ־ןסל יתעגהשכ .רחואמ רתוי היה הז :בולרפ
.יתיארש םינושארה ןמ—"ינעהו ךלמה־ןב" :םסרופמ יאקירמא דחא טרס רכוז ינא
ת א אלמל חלשנש ינע היה טרסה רוביגש ישיא ןפואב דל עגנ רבדה םאה :ןתנ
ן ךיסנ לש ומוקמ
, בגא־דרד .רכוז ינאש המ לכ הז ,טרסב תחא רצח קר רכוז ינא .ילוא :ב ו ל ר פ
א ב םואתפ ךכ־רחאו קזח יל םירוכזה םירבד שי ...חכוש ינא :דחא ןורסח יל שי

. ..לגוסמ ינניאו—טרסה ןמ והשמ רוכזל הסנמ ינא .ינורכזמ םתוא קחומו והשמ
...םש הרק והשמ ...ינעה לש רצחה ,טרסבש רצחה תא ...והשמ רכוז ינא םויה םג
, רקוב־תוגצהב עובשב םעפ עונלוקל תכלל יתלוכי .עונלוקל יתכלה רבכ וישכע
ם ות ,סקימוק לש תורדס ,ןודרוג שלפ ,"ףוגורטס לאכימ" ,העווז־יטרס תוארל
!לכה—סקימ
ק ר םירכוז ונא םיטרסה בורמ לבא ,יתיארש םיטרסהמ הברה חכוש ינאש יתרמא
. סלו ןוסרוא לע תספטמ ורומ ןא׳ז ךיא ,לשמל ,"ףאטסלאפ״מ .םיתש וא הנומת
! םאזש :רמוא "ןמרפוס״ה .פא־זולקב—תרויעל חרפ ןתונ ןילפא׳צ :״ךרכה תורוא״
ד עונ רתיה לכ ירה ,תורפס אל םא ,וא ;תורפס—הז רתיה לכ ...ןולחה ןמ ףעו
י תיאר ןמזמ אל .הריציה לש הדוס ,לכה רמוא הזה טעמה ובש—הזה עגרל איבהל
ם ירופיסה לש תרוסמה בטימכ המארדולימ ,ףורימאט םיקא םע ,"רשב לכ ךרד"
, הלילעה ןמ הכוב ךניא םא לבא .תוירבה לש המשאה־ישגר לא רשי םינווכמה
ף ורימאט םיקאשכ שידא ראשיהל לוכי ךניא ,תינטירופה התושפיטל געול התא וליפאו

ה ניראק הנא ומכ הפי אוה) .ךשמנו ךורא פא־זולקב ושאר תא ליפשמ ,תועמד ליזמ
ן מ ףורימאט לש הזה פא־זולקה תא שולת .("הייח תא תויהל״ב העמד הליזמה
א לל ,המצעל תמייקש הנומת ומכ .םייק אוה ןיידעו—רשקהה ןמ ותוא אצוה ,טרסה
.םויה דע ...אלפנ ןקחש אוה ףורימאט םיקא .רייצה לש הריציה־יכילהתב תולת
? ךיבא לא רשק ךל היה אל הפוקת התוא לכ םאה .םסוק היה ךיבאש תרמא :ןתנ
־ ןסב םואתפ עיפומ היה םימעפל .םיכרדב ןמזה לכ דדנ אוה .טעומ רשק :ב ו ל ר פ
, קראפ־הנולב ולש ןורטאית ול היה—םימוצע םיקרפ־הנול םש—קרפ־הנולל ולואפ
ה יהיו הבושתב רוזחיש ובל לע רבדמו התיבה ותוא איבמ היה יבס .ותוא האור יתייהו

.יחא לשו ילש :רמולכ ,ונלש אבא
1 הבושתב רוזחל הצר אל אוה :ןתנ
.לגוסמ היה אל .לוכי אל לבא ,הצר אוה :ב ו ל ר פ

ד חוימב .קפקופמ ,רז ,ינעוצ ,דושח והשמ םסוקב האור תינגרובה הרבחה :ןתנ
.הנימב־הדיחי העפות ,ליזארבב תינגרובה תודהיב זוירוק ךיבא היה יאדו
ם יאב ןייאמ יכ ,אל תירבה־תוצראבש ימצעל ראתמ ינא לבא .ליזרבב ,ןכ :ב ו ל ר פ

ם ג היה יבא ,בגא ן הזכ ייק יגד אב ןייאמ ? תירבה־תוצראב םייחש הטיירווה ישנא
.עוניאר־ןקחש
? ויטרסמ דחאב ותוא תיאר םאה :ןתנ
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ת ורדסב קחיש אוה .יתדיל ינפל ,רמולכ—עוניאר היה ןיידע הז יכ .אל :בולרפ
ד רגל :דחוימ הזכ רבד ול היה .םליגש תומדה לע יל רפיס אוה .יובואק יטרס לע
ל ש ורקיעב לבא ,עוניארב ולש םילולעתה לע יל רפסמ היה םימעפל .רטנסה תא

.םסוק היה אוה ;ןקחש היה אל אוה רבד
? תויבמופ תועפוהב ותוא תיאר :ן ת ב
.תועפוהב ותוא תוארל יתבהא אל .דאמ טעמ :ב ו ל ר פ

ןעודמ :ןתנ

. הנושמ והשמ הזב היה .תוארל יתלוכי אל ,יל באכ הז לבא ,יתיאר :בולרפ
.ירמגל יתוא םרוה היה "יתוברו יתוריבג״הו ,להקה לא הנופ היה אוה ,תישאר
ז העפוהב חילצי אלש תששח :ןתנ
, ולש הגצה יתיאר .הבוט הקינכט שי יבאל לבא ,יאמר הז ירה םסוק :בולרפ
. העפוהכ התוא טופשל יתלוכי רבכ זאו—הקירבמ הגצה התיה תאז .םינש רובעב
י דמל חותמ יתייה ליזרבב ויתועפוהב וב ןנובתמ יתייהשכ .דאמ בוט םסוק היה אוה
.לשכי והשמש לודג יד דחפ יל היהו להקה םע קחשמ אוהש יתשגרה יכ
י ףולבה הלגתיש ,רמולכ :ןתנ
.אציי אל והשמש וא ,ףולבה הלגתי .ןכ :ב ו ל ר פ
ה יהש וא ? לודג 8110^ םע תרמוא־תאז ,םיסקריק םע עיפומ היה ךיבא :ןתנ

ז יאמצע
ע דוי ינא .סקריקב עיפומ םימעפל ,יאמצע םימעפל .יאמצע היה אוה :בולרפ
.תוכופהת הברה וילע ורבעש וישכע
ם ידלש .לודג יניס םש לעב םסוק תוארל יתוא חקל אוה דלי יתייהשכ תחא םעפ
ם סוקהש ןיבאש הצר אוה .ןיבאש ךכ לע דמע אוהש רכוז ינא .להקה לעמ ופפועתה
ד אמ זירז אוה .רלגנו׳ז אוה ,תאז תמועל ,יבא .םירישכמ לש םסוק רקיעב אוה
: לשמל ,םירישכמ לש םסוק שי .תעדה־תחסהבו הזונפיהב ,תויביטסגוסבו ,םיידיב
ך ירוחאמ הציב ףלושש שיאהש ןמזב וב .רישכמ הז—להקהמ שיאל "שאר תפירע"
. וידי תוזירזב קרו־ךא יולתש ןינע הז ,רחא והשמ וא ,עבטמ ול ןתונ התאש עגרב
ך יא רכוז ינא—םיידי םג לבא ,תוניטויליג ,םירוסמ ,םירישכמ ןומה םג ול ויה
ו תוא תוארל ונבהא ...דיב םירודכ .רנכ ומכ ןמאתמ היה אוה ...ןמאתמ היה יבא
.תיבב
ה תא .םימודאה םירודכה םע יבא ילצא אוה רתויב םודקה תודליה־ןורכז ,בגא־ךרד
ד ע ותוא לגלגלו ךופהל ליחתמו דחא םודא רודכ חקול אוה :הז תא ריכמ ילוא
: הלעמל הטמלמ הז תא יתיארו יתבכש ינא .תועבצאה ןיב םירודכ הרשע םיעיפומש
ל כהו ,יאר לומ דמע אוה :יארה תאו םימודאה םירודכב םינומיאה תא רכוז ינא
.םירודכ ןומה םע םיידי ןומה .לופכ היה
?םיטנטאפה תא ,ןמז רובעכ ,ונממ תדמל :ןתנ
א ל .הז תא תעדל תודגנתה יל התיה לבא ,יל ריבסהל הסינ אוה םשו־הפ :בולרפ
.םסוק תויהל יתיצר אל .יל םסק אל ,יתיצר
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? םסוק לש הזכ עוצקמל תידוהיה הביבסה לש סחיה ןמ העבנ העיתרה םאה :ןתנ
: רמוא ינא ,ליזרבמ םידוהיה לע בשוח ינאשכו ,םידוהי ןיב יתייח אל ינא :ב ו ל ר פ
.לאל הדות
י תודהיל רשק אוהש הזיא ,תאז־לכב ,דל היה :ן ת נ
ת אז תמועל .ותוא יתבהא אל .ידוהי יממע רפס־תיבב םינש שלש יתדמל :ב ו ל ר פ
, יל עגונ—םישוכל קיעמש המ לכ םויה דע .התוא חכשא אל ,הישוכה תא ידמל יתבהא
.יל תפכיא
זהישוכה :ןתנ
.ימא לצא הרג איה ,החפשמל הרושק התיה איה :ב ו ל ר פ
? תנמוא :ןתנ
ל כ ,ידמל םיכנוחמ ויה םה .ןכ ,ףירצה לש תנמואה ...ח—ח—ח !תנמוא :ב ו ל ר פ
י שילש ,ןיד־ךרוע ינש ,סדנהמ תויהל הצר דחא ,ןבומכ .רפסה־תיבב םינטקה םידליה
א ל .יאבכ תויהל ינוצרש ינא יתרמא תויהל וננוצר המ ונלאשנשכ .רכו רכו ,אפור
.רוטקוד תויהל הפיאש םוש יל התיה
? יאבכ תויהל תיצר עודמ :ןתנ
, קירבמ קסע הז .דאמ םיפיו םימודא םידמ שי םיאליזרבה םיאבכל יכ :בולרפ
ה זש יתעדי אל ,םעפ ףא הפירש יתיאר אל .תומלוס לע םיספטמ םה ,םיפי םה
ה רובגב םירבוע םהש ךיאו ,ןומעפהו תומודאה תוינוכמה לבא ,תופירשב רושק
ן ומעפה ,םירבוע םיאבכה יכ םירצענ םלוכ ,ךרדה תא םהל םינפמ םלוכו ריעה זכרמב
. הקיהבמ תכתממ הלאכ םיעבוק םהל ויה .םלוסה הצקב הרובגב דמוע דחאו לצלצמ
.םעפ ותוא עמשתש יאדכ ,םיאליזרבה םיאבכה לש טילקת יל שי
. העוט ינניא םא—תפצב ,ץראב דלונ ,ןילוטסמ ברה יאצאצמ אוהש ,ךיבא :ןתנ
ה עשב תפצב הראשנש ,ולש אמא תא תוארל ידכ םג ,ראשה ךותב ,ןאכל רזח אוה
? וארתה אל םינש המכ .ליזרבל ויבא םע רגיה אוהש
.הנש םיעברא :ב ו ל ר פ
ר שק התא רוציל הסיג אוהש יל תרפיס םעפ ? םהיניב השיגפה התיה ךיא :ןתנ
.הינפל גיצהש םימסקו םיעושעשב
ש דח יתייה ינא .תורקל היה חרכומ הז .יתיאר אל המצע השיגפה תא :בולרפ
י נא .יתנבה אל ."אב ינא" :אבאמ קרבמ יתלביק .ליח־רורב ץוביקב יתרגו ץראב
ך ירצ יתייה ...תפרצב םינש המכ םג יתייה ירה םייתניבו ,ליזארבמ אב אוהו הפ
־ לתל עוסנל יתיצר .ץראל ליגר יתייה אל ןיידע ינא .ביבא־לתל ליח־רורבמ עוסנל
־ ץרא לש הלוגס ןימ וזש יתבשח .םילשוריל יתעגהו סובוטוא לע יתילע הנהו ביבא
ס ובוטואב יתילעש יתנבהש דע ןמז תצק רבע .םירהה לא הלוע ינא םואתפש ,שדוקה
י דכ ןוישר ךירצ .יבא ינפ תא לבקל ,הפיחל תאז־לכב יתעגה ףוסבל ...ןוכנ־אלה
ו ניא הזה קסעה ,עדוי ינניא .תונוישר יניינעב בוט רדתסמ אל ינא .למנל סנכיהל
י תחלצה ,ןפוא־לכב ...יתרתחמ השעמ הזיא השוע ינא וליאכ הז דימת ,בוט יל אצוי
אל ,ןבומכ ,ףוסבו—יבא תא שוגפל ילע היה .יתאצמ אל הינאה תאו למנל עיגהל
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, ןאכ היה אלש הנש םיעברא ירחא ,אב אוה .תורקל חרכומ היה הז .ותוא יתשגפ
, יבא לש הינאל סנכיהל יתחלצה ךיא עדוי ינניא .קוחר ףיצר הזיאב הדמע הינאהו
. (תירבע יתעדי אל ןיידע) ותוא ואר םא םיעסונ המכ םש יתלאש .יתחלצה לבא
. "דרי רבכ אוה" (ולש םירישכמה תא איבה אוהש יתנבה) "םסוקה ,הה" :יל ורמא
ס נכנ ינא .ןכתשה ובש ,הפיחב ןולמה־תיבל עיגהל תאז־לכב יתחלצה ןמז רובעכ
ו נחחוש .לכה הזו ,"םולש .רוחיאב תעגה .בוט ברע" :רמא אוה .םש אוה—רדחל
ה תיה יתשא הרימ יכ ץוביקל רוזחל ךירצ יתייה ינא .תפצל עסנ אוהו ,טעמ
ת א יתצמחה בוש ,תפצל עסנ אוהשכ .יתוא ולבליב דחי הלאה םירבדה לכ .ןוירהב
י תעגה .יתיאר אל יתבס םע ולש השיגפה תא ןכלו ,רוחיאב יתעגה בוש .העיסנה
, םיפמרט שקבל עדוי אל ינא יכ דוביאל הפ יתכלה דימת םיכרדב ...ןבומכ ,תרחמל
ר וחיאב יתעגה ןכל .דחפל ליחתמ ינא ״! הפיח !הפיח״ קעוצש דחא עמוש ינאשכו

ד אמ היה אוה ,הירבדל .האג דאמ התיה איהו ,הגצה יתבסל השע אוה ...םוי לש
ל יגב ליזרבל עסנ אוהש בשוח ינא) ןודלי היה אוה תפצב בערה ןמזב .רשכומ
. ןורשכ הזיא ,הארנכ ,ךירצ בונגל ליבשב .בנוג היה אוה זאו ,(עשת וא הנומש
."ונל גאוד היה השמ .רבד םוש רסח היה אל ונלצא" :וילע תרפסמ התיה אתבס

ת שרי תמיוסמ הדימבש םושמ ילוא ,ךיבא לש םימסקה־ישעמ לע תבכעתה :ןתנ
ע ונלוק־יאמיב המכ .םיטהל תיישעב ,עונלוק־יאמיב לכ ומכ ,קסוע התא םג .ונממ
, ןמגרב רמגגיא .םימסוקב תויפרגויבוטואה םהיתוריציב םמצע תא םיאור םילודג
ת ועצמאב .סקריק־שיאל—"םורעה הלילב״ו ,ףשכמל "םינפ״ב ומצע תא המיד ,לשמל
. עונלוק־ןמאכ וייח לע רתויב םיימיטניא םירבד רפיסו הדוותה ולאה תויומדה יתש
ו תימאלש ,תיתדלי תושגרתה ךותמ ,ומצעל ריכזהל גהונ אוה םויה דעש ןעוט ןמגרב
ה תועט לע ססובמ עונלוקהש םושמ ,תוחור־עיבשמ ,ב ו א ־ ל ע ב אלא וניא רבד לש
י נאשכ" .תומוד תונומתב ןיחבהל תלגוסמ הנניאש ,תישונאה ןיעה לש תיטפואה
ל ש םתעד תבינגב וא ,האנוהב אטוח יתייה וליאכ הז ירה" ,ןמגרב רמוא ,"טרס גיצמ
ל לגב .תמיוסמ תישונא השלוחמ ול אב ונורתי לכש רישכמב שמתשמ ינא .תוירכה
ו א הלודג תישגר הרעס ךותל להקה תא ףורגל לוכי ינא תאז תישונא השלוח
־ לעב ,בוטה הרקמב ,וא—אופא ,יאמר ינא .המיאמ חרציו קחציש ךכ ידיל ואיבהל
ת מלשומ הרוצב ילש תועבשהה רישכמ תרזעב עצבמ ינא תוחורה טוטהל תא .בוא
ן וה לכ תא ןתונ היה הירוטסיהב רחא םסוק לכ יכ ינא חוטבש דע ךכ־לכ האלפנו
."וב שמתשהל תוכזה דעב וא ,ילש רישכמה דעב ותיב
י שנא ,סקריק־ישנא םהב שי דימתש ,יניל׳פ לש םיטרסב םג העיפומ המוד הבשחמ
ה ברה סקריק־ישנא םע תוהדזה שח ,״8*//׳ רוביג ,ודיווג .םינצילו םימסוק ,הטייראו
ו חוכ תא דביאש םסוקכ ומצע תא שיגרמ אוה .םילאוטקלטניא םע רשאמ רתוי
י רחאמ רתתסמה ףולבה תא וליגש םיאנותע לש הדע האור אוה ויטויסב .םיסקהל
.ולש םסקה
ז ץעה ןמ קוחר לפנ אל חופתהש שיגרמ התא םג םאה
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י נאשכ .דאמ ,עונלוקב םסק־ירבד בהוא ינא ,בגא .תצק ...ןכ ..י וישכע :ב ו ל ר פ
, "ונלימב סנ" טרסה תא וא .הז תא בהוא דאמ ינא תפפועתמ םניפופ ירמ תא האור
־ ףא—המל עדוי ינניא—םיפפועתמשכ רקיעב בהוא ינא .םיפפועתמ ףוסב םלוכשכ
ם ואתפשכ .ימצעל ריבסהל הסנמ תמאב ינא .סוטמב עוסנל אנוש ינאש יפ־לע
...ןכ ,םילולעת ...והשמ היה הז—"ונאלימב סנ״ב ףפועתהל םיליחתמ
? עונלוקה־יאמיבל םסוקה ןיב ןוימד אצומ התאו :ןתנ
ע ונלוקה יכ ,היישע .הייזעעה לש םסקה רתוי הז לבא .ןכש בשוח ינא :ב ו ל ר פ
ם צע לע רבדמ ינאו ,לשמב רביד ןמגרב .היישעה לש טקפאה לכמ רתוי אוה
— םסוק היה עונלוקה לש אבא .יעוצקמ םסוק ,םסוק היה סאילימ ,לשמל .השעמה
ע ונלוק השעש ןושארה היה םאילימ לבא ,איצממ היה ראימול !תאז חוכשל אל
ה שעש הזמ עורג וניא ולש "טלמה״ו ,לשמל ,"טלמה" תא השע אוה .יתלילע
. םלענ אוה םואתפו שיא םואתפ עיפומ םאילימ לצא .ירמאקה ןורטאיתב יקסראניווס
ח יננ .םוקמ לכב הז תא תושעל לוכי התא עונלוקב !אלפנ הז .גונעת הז ירה
ל ש הספוקה :ןיינעמ הז !טושפ .םלענ אוהו וילע עיבצמ ינא—יתוא זיגרמ רצלמהש
ה ספוק שי םסוקל .םסוקה ירישכמל המוד לכה ,הייארה ,תושדעה ,המלצמה ,עונלוקה
ת יתחת םג שיו םינוי םג ול שי םש ...דיה תא איצומו דיה תא סינכמ אוהו
. םיבר םיחתפ לעב ןטק ןסחמ שי וב םגש ןחלושל תחתפנ הספוקה תיתחתו הספוקל
ה ארת ,עונלוק־תמלצמל ןיעה תא םינכת .םסוק לש תוספוק ןה תונשיה תומלצמה
.םיעיתפמ םיקלחל ךתייאר־הדש תא הנקלחת תונושה תושדעהו ,םיחתפ םתוא
ה שוע התא ."הלולגה" ,ןושארה יתלילעה ךטרסב עיפומ הזה םסקהמ והשמ :ןתנ
? ילוא םיפע 1 םישנא םימלענ םש םג .םסק לש םיטנטאפ המכו המכ םש
.יד אל ,אל :בולרפ
? שממ לש יוטיב ידיל םירבדה ועיגיש ידכ םיקיפסמ םיעצמא ךל ויה אל :ןתנ

; הפע איהו הלולגה תא הל ןתונ אוה :םסק־ישעמ המכ םשו־הפ שי :בולרפ
ש יש םיטרס תושעל הצור תמאב יגאש ינפמ ,יד אל :רמוא ינא .תצק תפחרמ איה
ם יסנ יכ ,םתוא תושעל לכוא ינא ינולא םיסנ םעש הארנ יל .היזטנאפו םימסק םהב
ת ללותשמה ותב תא עיגרמ ,אב חקורה" :״הלולגה״ב בתכ םיסנ ,לשמל .הז תא בהוא
: םיסנל יתרמא ."ריוואב תפחרמ .דתיה וליאכ ,ךכ־לכ תעגרנ איה .הלולג תרזעב
ע ונלוקב :ןמזה לכ יתוא לאוש םיסנו ? ״וליאכ״ המל י תמאב ףחרת אל איהש המל
ע ונלוקבש :בהוא ינא הז תא .רשפא חטב :ול הנוע ינא י רשפא עונלוקב ? רשפא
.לכה רשפא
ך ממ עומשל הצור יתייה .רויצה ןמ עונלוקל תאבש הדבועה ןויצב ונחתפ :ןתנ
י ןונגס הזיאבו ,תרייצ המ ,רייצל תלחתה יתמ
...םיאתמ הז .הקיטמיתמה ירועישב ,היסנמיגב רייצל יתלחתה :ב ו ל ר פ
.םידומילה תא דחוימב תבהאש רמול השק :ןתנ
: תויורשפא יתש ויה ןוכיתב .םירומה .דתיה היעבה לבא ,ןכ םידומילה תא :ב ו ל ר פ
.וב םידור ונייה ,םידימלתה ,ונחנאש וא ,ךב הדר הרומה
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? ךתוא וממעיש הקיטמיתמה ירועיש ? רויצל הזמ םיעיגמ ךיאו ;ןת נ
. בצק לש ןינע קר הז .ינממ ריהמ היה הקיטמיתמה לש בצקה לבא ,אל :ב ר ל *■! פ
ם ירבדה לש בצקה תמועל ךלש בצקה :טעמ אל יתוא הקיסעמש היעב וז ללכ־ךרדב
ם ינתשמה םיבצקל בצקה תא םימיאתמש םישנאב דאמ אנקמ ינא .ךתוא םיבבוסה
, תולבל ךירצ ,עוצקמ ךירצ ,םידלי לדגל ךירצ ,ןתחתהל ךירצ ,סנרפתהל ךירצ .םלועב
ו ניא והשמ דימתו ,ךלש בצקהמ הנוש בצקב ךלוה הז לכ—םלועה תא "תעדל" ךירצ
.ךממ םיריהמ םירבדה םעפ ,ידמ רהמ ץר התא םעפ .רדתסמ
? אל .הארנכ ,רדסב היה רויצב ךלש בצקה :ןתנ
, הרצה תאז .דאמ תולודג תוכופהת ורבע רויצה לע םג יכ .ךכ־לכ אל :בולרפ
ר יבסהל ךיא עדוי אל ינא—גניאוב לש ,תונותע לש ,היזיבלט לש הפוקתב יח התאש
, רפכב דלויהל הצור יתייה ינאו ,דאמ רהמ ךלוהו דאמ רהמ עיגמ לכה—ךל
ת ולודג תוכופהת ורבע רויצה לע ?רשפא ךיא לבא ,רפכב תומלו רפכב תויחל
ם ירייצ ינש םא יכ םיגיצנ אל ,םיגיצנ ינש םש ויה .ליזרבל טג עיגה הזו ,ידמל
א וה .30 ןב ותויהב ליזרבל עיגהש יסור ידוהי ,לגס רזל היה םהמ דחא .םילודג
ה מוד הרקמ אוה .ינמרגה םזינויסרפסקאב תוטלובה תויומדה תחא ןכל־םדוק היה
ה תיה .(ליזרבב דבאתה גייוצ ןפיטס) .יגארט אל לבא ,גייוצ ןפיטס לש הזל תצק
. הפוריא תמועל ןדע־ןג תמאב איה ליזרב .הטקש תיפורט ץראל תאזה הפיאשה ול
א צוממ יאליזרב ,יראניטרופ היה ינשה רייצה .ץראה לש יפויה ,םישנאה לש יפואה
ם ירגהמ לש ץרא וז .אצומה תא ןייצל דימת ךירצ ,ץראב ןאכ ומכ ,ליזרבב .יקלטיא
ן מ תוחפשמ ,םירגהמה תוינא :ויה תונומתה יאשונ יראניטרופו לגס לצא .םיבר
ל צא רקיעב—המצע ונאצמ םהירויצב .רכו םידדונה ,םילוח תחפשמ ,תרוצבה
, הקעז—ונילא הרביד הנומת לכ .םיאקיסקמה לש םירויצל המוד והשמ .יראניטרופ
ל כל תואקסרפ רייצ יראניטרופ .תואקסרפ הלא ויה .הרוצב העיתפה םג—ןוכנ רתוי

ה נב רייאמינ .לאמש־ישנא וא םיטסינומוק זא ויה םלוכ .רייאמינ לש םיניינבה
ל ענ ןקיתווה .םויה לש בלצה־ירוסיי לע ויה תויסנכב תוקסרפה—תוינכפהמ תויסנכ
ו שפיח ןהיתויווחתשהב תורמזהו ,עיצי ילב ונבג םינורטאיתה .םינימאמה ינפב ןתוא
ט פשמ־תיבב יתחכונ .תוריק קר ושגפו הלעמל םיסחוימה להק תא טבמ־ילגרהב
־ יטרופ לש וקסרפ היה טפושה לעמ .תיבפלאנאו יטסילוהוכלא חצור טפשש ימתס
ן קתל וצר םלוכ .םייחב שממ הברעתה תאזה תונמאה .טפשמה אשונ תא אטיבש יראנ
ה יה .הרישה ,תורפסה ,רויצה ,תולכידראה ידי־לע ליזרבב םייקש ארונה לוועה תא
.בגשנו הפי והשמ הזב
י ביטימירפ רייצ ,דראיניג ,תוינומלא ןימב יחש רייצ הקווד יתבהא םלוכמ רתוי ךא
־ ליח ישנא תא רייצ אוה .דאמ ילוכנלמ ;רמול רשפא ,םלוכמ יאליזרבה ךא ,תצק
־ ןמ־אצוי טסירולוק .םיטרטרופ הברהו ,םינולבה םע—תד־תוגיגח ,יליזרבה םיתחנה
ו יה .הזה רוקיבה תא חכשא אל .ןולמב םעפ ולצא יתייה .וילע בוהא לכהש ,ללכה
ו לצא .ינע .הברה התשש יל המדנ ,ןבומ־יתלב היה ורוביד ,תועוצפ םייתפש ול
.תונמזומ תונומת ,"ההובגה הרבחה" ישנ לש םיטרטרופ יבג־לע םיטרטרופ רדחב
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ם ימי המכ ינפל ילצא התיהש תיאליזרב תרייצ .וללה תורבגה תא חיצנה אוה
. בהזב םילקשנ וירויצ .תמ אוה .והומכ ןיאמ ליזרבב םויכ ללוהמ דראיניגש הרפיס
.רזוחה לגלגה

? רייצמ תייה התא המו :ןתנ
.רהמ יד יתקספה .בושח אל הז :ב ו ל ר פ

.זיראפב ,רתוי רחואמ תקספה :ןתנ
.רייצל יתקספה ןכ־ירחא הנשו ,זיראפל יתעסנ :ב ו ל ר פ

זיראפ :ב קרפ
? זיראפל תעסנ הנש וזיאב :ןתנ

.ךרדב הז :יתבשחו ,לארשיל אובל יתיצר .1952־ב :ב ו ל ר פ
? טינש שש םש בכעתהל תבשח אל :ן ת נ

, היליטסבה תליפנ םוי ,ילויב רשע־העבראב זיראפל יתעגה ,בגא .אל :בולרפ
.םירפסב ומכ .יל תורקל חרכומ היה הז .ךכ הז תא יתננכית אלו
א ל .תיטנמורה ,הל ארקנ—תרוסמה בטימב זיראפל אובל לודגה גנועה יל היה
ה זב היהיש ילב ,הזב תואגתהל לכוא ילש היפרגויבוטואב .היח שפנ םש יתרכה
ת מאב ינא לבא ,םירבדה תא םיפימ ירה ללכ־ךרדב ,ןיבמ התא .רקש לש ץמש
ן ימ יל שי !הילוסנוקה :תחא תבותכ יל התיה תאז־לכב .היח שפנ םש יתרכה אל
ת ותלדהש השגרה ןימ יל שי .עודמ עדוי ינניא ,רכו תויורירגש ,תוילוסנוקמ העיתר

.תולוענ םש
ם יללוגתמ תוקוניתו םירויע לש םלש עבור םש היה .ראקאד תא יתרבע תפרצל ךרדב
.ליזרב לש םיארונה תרוצבה־ירוזאב ומכ ,תוכרדמבו תובוחרב
.רוסחמל ,ינועל ,ילאיצוס לוועל דאמ־דאמ שיגר התא :ןתנ
1 אל התא .ןכ ,הא :ב ו ל ר פ
ת ישיא היווחמ עבונ הז .תעדיש ינועבו ךתודליב רושק הז ךלצאש יל המדנ :ןתנ
.תיטסילאיצוס היגולואידיאמ אלו
ת ויהל חרכומ הז ...ןיבמ אל ינא ...ילאוטקלטניא תויהל לוכי הז לבא... :ב ו ל ר פ

, ןורתפה תאיצמ םשל הז ןינעל סיוגמ טקלטניאהש בשוח ינא .4 ילאוטקלטניא א ל
ד בכל לוכי םדאש בשוח ינניא ,לשמל ,ינא .תוחנאב היעבה תא רותפל לוכי ךניא יכ
ל ע רבח םע ךלוה יתייהש רכוז ינא .לאמש־שיא תויהל אלו ליזרבב ומצע תא
, רוכישה השעי המ יכ .השק הזו :םלועה תא םינקתמ ונייה ונינשו ליזרבב תוכרדמ
י םימ—רוכישה התשי המ ,םייתניבו י!םלועה ןקותיש דע ,ןויבאה
.זיראפל ךכרדב ,ראקאדל םירזוח ונא :ן ת נ

י ל שיש םייניע־תקידבב אפורה עבק 10 ןב יתייהשכ יכ ,םשמ יתחרב .ןכ :ב ו ל ר פ
."אל״ל "ןכ" ןיב דחא אפור לש ןטקה לדבהה ."הנטק תועט" התיה תאז .המוכארט
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. ..תועטל אל בושח דאמ הזש בשוח ינא ? ןיבמ התא ,תויועטה תא בהוא אל ינא
ם ישדח השש וא השולש דועבש 10 ןב דלי לש העדותל םינכה אוה ...העט אוה
.םלועה רוא תא דוע הארי אל אוה .רויע היהי אוה
? המוכארט תאז המ תנבה רבכ 10 ליגב :ןתנ
ה מ יל עדונו ,הידפולקיצנאב יתשפיחו יתדשח .יבסל הז תא שחל אוה :בולרפ
י דמ רתוי האור ינא :הייארב תדחוימ הנוכת תמאב יל שי ,הזב יד אל םא .הז
ה עימשה םג .הריתי תודחב תוטלוק ןה יכ ,רתוי רהמ תופייעתמ םייניעה ןכל .בוט
ל ש חיטשה רועינ ,יתב לש םידעצה תא וישכע ךל ראתל לוכי ינא .ידמ הדח ילש
י נא ,לגלגה לש שחרה םע סובוטואה לש םימלבה ,תרבועש תינוכמה גוס ,הנכשה
.ןבצעמ הז לבא ,טעמ אל .יל רזוע הז םימעפל .עגר ותואב הז לכ תא טלוק
?  ךיטרס תא ךרוע וא םייבמ התאשכ ךל תרזוע תאזה םישוחה תודח םאה :ןתנ
ת א םג עמוש ינאש ינפמ יל עירפמ הז .יל עירפמ םג הז לבא ,ןכ :בולרפ
י נאו ,ה פ אצמנ ינא .עירפמ הז—תויפורתנאזימ תצק תויטנ שיש ימל .תווצה ילועיש
.ם ש השענש המ םג עמוש
.טקרטסבאה זא טלש זיראפב .רויצ דומלל זיראפל תאב :ן ת נ
.הזב יתקסעתה אל םעפ ףא :ב ו ל ר פ
א ל הללגבש ,רייצל תקספה הללגבש הביסהמ קלח היה אל טקרטסבאה םאה :ןתנ
? זיראפ לש ״בצק״ב ךמצע תא תאצמ
ה יה לבא ,טקרטסבא היה ? טקרטסבא הז המ ,טקרטסבא .קוידב אל ,אל :ב ו ל ר פ
ל לגב אל רויצה תא יתבזע .ךלש הדימעה־חוכ לש ןיגע הז .טקרטסבא אל םג
ר ויצה תא יתבזע .רויצב הטודקינאה תא יתבהא דימתמו־זאמ יכ ףא ,טקרטסבאה
ר מוא ינא דימת .רויצל רוזחא םימיה ןמ םויב ילוא .עונלוקה תא יתיליגש םושמ
.רויצ ןימ אוה עונלוקש זא יתרמאש ומכ ,עונלוק ןימ אוה רויצהש ימצעל
ב וזעל ךל םרגש וגיו ן׳זל "תוגהנתהב ספא״ב עגרה לע תרפיס ךירבד תליחתב :ןתנ
ו שעש ,הפוקת התואמ םירחא םיטרס ךל םירוכז םאה .עונלוקל רובעלו רויצה תא
1 דחוימ םשור ךילע
ת וכבל קיחצמ ,הרואכל .רמ יכב יתיכבו "ןיקמויטופ" תא ,ןבומכ ,יתיאר :ב ו ל ר פ
ם עפ לכבו ,"ןיקמויטופ" תא תוארל ךלוה יתייה םימעפ הברה .ינתלכשו יפא טרסב
י נא .הקיזומה םג .תויסאלק תומלשו הרוצ לעב קנע־לספ ולוכ טרסה .שגרתמ יתייה
ה וולמה הפישנ־ילכ םע יסור רומזית הזיא םש היהו ,הקיזומלו תוניגנמל שיגר תצק
. ..ותוא תוארל האבש ריעה לכו—רנה םע—חלמה תא רכוז ינא ;יוכידהו ןואכידה תא
ה ז המ יתעדי אל זא דע .גלש היהו ,הפוקת התואב זיראפב השק רוק היה ,בגא
ת א תוארל גלשב ךלוה יתייה הליל לכב .ףרוחב הזכ רוק ןיא ליזרבב :ףרוח
."ןיקמויטופ" ארקנש לודגה ריקה־רויצ תא ,יסורה חלמה לש ותומ
ך מעט תא הביתכמ רויצה ןמ עונלוקל תאבש הדבועהש השגרה יל שי :ןתנ
ו מכ םיאמיב לע אוואסארוקו ימד ,ראונר ומכ םיאמיב ףידעת דימת התא .יעונלוקה
.ןורטאיתה ןמ ואבש ,ןוסדרא׳ציר ינוטו ןמגרב ,ןאזאק
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ק ר .ןימאהל היהי רשפא םהיטרסלש רקיעה לבא ,ואובי ןייאמ בושח אל :ב ו ל ר פ
ן מ עונלוקל ואבש םיאמיב .ילע אונש הז .ןורטאית :תאזה תמתוחה היהת אלש
, ןמגרב לצא בהוא ינניאש המ םג הז .םילכה ןמ ,תישיא ,יתוא םיאיצומ ןורטאיתה
ה לא ,רבד לש ופוסב .יטסאלפ שוח םג ול שי .רצוי והשמ שי ולצאש יפ־לע־ףא

.ןורטאיתב םג םימייקש םירבד םה
, התא עודמ ?ילרטאית עונלוק ינפמ ךלש הדילסה תא ריבסהל לכות ילוא :ןתנ

? ךתוא זיגרמ הז עודמ ? הז תא בהוא ךניא ,תישיא
? ןורטאיתה ,המ :ב ו ל ר פ
ל ש םיקדייחב "עוגנ״ש עונלוק .םיילרטאית "םיטוש" הנכמ התאש המ .אל :ןתנ

.ןורטאית
. "ילרטאית" ומכ תורדגהב תונבה־יאו בובריע דימת שיש רוכזל ךירצ םדוק :ב ו ל ר פ
י כ ,םזגומ רבדל םינווכתמו ,"ילרטאית קחשמ" וא ,"ילרטאית טרס" :םירמוא
ך ניאש םירבד ךל שיחמהל ךירצ אוה ירה רבד לש ופוסב .םיזגהל גהונ ןורטאיתה
ת א קודבל ךירצ .םינוכנ אל םיגשומב שמתשאש דחפמ ינא ןכל .םתוא האור

.םירבדה
ת א גצימ ריימול ,םהירבדל .ריימול שיו סאילימ שי עונלוקב :ודיגי םיטסירופה
, השעמל) "ילרטאית״ה עונלוקה תא ,םסוק היהש ,סאילימו ,"יעונלוק״ה עונלוקה
ל מיס איצממה ריימול .ןכש רמאנ חוכיווה ךרוצל לבא ,ןורטאית אל הז .(יתלילעה
 האוב וא ,הריימרפ ,תשורח־תיבמ םיאצוי םילעופ ? םליצ אוה המ .טרס :שדח רבד
ם שו־הפ .םידרוי םישנא ,תסנכנ תבכר .קדוצ אוה .ערואמ הז .הנחתל תבכרה לש
ם ג םליצ אוה .טרס הז .ולש בורקה תא שפחמש גאדומ שיא הזיא דימת היהי

ו השימ .םימ־רוניצב ולש הניגה תא הקשמה שיא :״הקשומה הקשמה״ ומשש טרס
ל גרה תא דירומ שיאה זאו ,זרבה לא טבמ ףיעמ ,לגרה תא וילע ם&ו רוניצל שגינ
. החידב סינכה אוה הפ .הקשמה לש וינפ לע םיזתומו םורזל םיבש םימהו רוניצה ןמ
ק קדזה אל אוה ,רמולכ—דבלב םייעונלוק ויה ולש םיעצמאה לבא .הלילע תאז םג
. רופיס קחיש אוה .רופיסה תונמאל ילוא טרפ ,ןקחשל אל םג ,תרחא תונמא םושל
.ונניינעל רוזחנ .םירוביד הלא לכ לבא ...המלצמה תועצמאב .תורפס רפיס אוה
?  ןיבמ התא .עדוי אל ינא ,ןכבו ? ילרטאית עונלוק הז המ :יתוא תלאש התא
ל לגב אב הז .םיאקירמאה לצא תופי תוירזממ תואצות ונל שי ,לשמל .עדוי אל ינא
 הקירמא לש הנוצר םצעמ םג אב הז .יאקירמאה עונלוקב תמייקש היצזילאיצפסה
 .רורבו קיודמ ,המוד בתכ םלוכל :יאקירמא לש בתכ ,לשמל ,האר .איהש ומכ תויהל
ת א בתוכש רפוסה ונשי .ןפודה־יאצוי לע אל ,ללכה לע ,עצוממה לע רבדמ ינא
ת ורפסל תאזה תורפסה תא םגרתמש שיאה ,יאטירסתה ונשי ,ירוקמה רופיסה
ו נשיו ,(דוחל םינקחש יאמיבו דוחל יעונלוק יאמיב םימעפלו) יאמיבה ונשי ,תיעונלוק
ן ימ לבקתמו ,תמלשומ היצזילאיצפסה לבא ,ולוכ ירזממ יפוסה רצומה .רכו ךרועה
ט רסל בוט יאקירמא טרסב קחשמה תא הוושת ,וישכע .םהלש עונלוקל דחוימ "ןוט"
טרסהש יפ־לע־ףא ,ילרטאית אוה יאקירמאה קחשמהש הארת התאו ,יפוריא רצוי לש
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ש יגרמ התא םש .הככ תצק הז ןאזאק היליא לצא םג 1 ןיבמ התא .דאמ יעונלוק
. ןורטאיתה לכ תא ותא ףחוס םש קחשמה .זיגרמ הזו ,יאמיכה לש דחוימה וחוכ תא
א יה ,תזרפומ איה ,תמזגומ איה .תילרטאית הדמעה איה 51!ס1־ה תדמעה וליפא
ך כ .ןורטאיתב תדחוימ הקילפר לש ךרע ול שי 81101: לכש השגרה ךל שי .תיקחשמ
ד ימת ולש 51!ס1־ה .רשפאש המ לכ 81!ס1־ה לע סימעמש ,סלו ןוסרוא לצא םג הרוק
א וה לבא .לודג ןקחש אוה יכ תוילרטאית תויטנ םג ול שיו ,יטתאפ דימת ,זרפומ
ה רקמ אוה .טעמכ תימונוטוא תיעונלוק הפש וזיא הז לכ ךותמ רוציל חילצמ
•ןפוד ־אצוי
ם יטרסה ןמ דחאב .הז ןינעב תטלובה תומדה אוה ןאזאק יכ ,ןאזאק תא יתרכזה
א והש המל יתנמאה אל תאז־לכבו .עונלוק ולוכ־לכש ןקחש—ןיד םמיי׳ג קחיש ולש
ה יה קחשמה .תאזה הלודגה הקעצה תא יתלביק אל ,תומדל יתנמאה אל .השוע
ת א תכפוה המזגהה ,ןכל .יפא וניא טלחהב טרסה לש יללכה רשקהה יכ ,הריפואל
.םיינילק םירקמל תויומדה
ל בא .זרפומ תוחפ הברה לכה תאז־לכב ולצא יכ ףא ,ןימאמ ינניא ןמגרב לצא םג
. ןורטאיתל המודו ןורטאיתה ןמ אב הז לכ—הדמעהה ,ולש םינקחשה לש טבמה
.הנווכה המ ךל תוארהלו רוצעל לוכי יתייה ולש טרס דחי וניאר וליא
ן תוא ססבמ התא רבד לש ופוסבו ,תויטתסא תועיבק עובקל הסנמ התא :ןתנ
ה רוצל קר רושק וניאש ,יביטקייבוס דאמ דאמ רבד הז "ןימאהל" לבא ."ךתנומא" לע
.ןונגסלו
" רב־יתות״ב ןימאמ ,לשמל ,ינא ירה ,"תונומא" לע םירבדמ ונחנא תאז־לכב םא
ל ש "הקושת המשו תילמשח״ב ,יזול לש "תרשמה״ב וא ןמגרב לש "םורעה הלילב״ו
, הז תמועל .םהב היוצמש הריפואה לכ םע ,יטנוקסיו לש "ויחאו וקור״בו ןאזאק
ה מלצמה תא העש עבר ךשמב ביצמ ראדוגשכ תחא הינש וליפא ןימאמ ינניא
ם יעונענ התוא ענענמו "הייח תא תויחל" תליחתב םינקחשה לש םבג ירוחאמ
.זיגרהל ־םייטסיריינמ
" םורעה הלילה״ו "םילותבה ןיעמ״ל לבא .יביטקייבוס ןינע איה הנומא !ןכ :ב ו ל ר פ
. דאמ םייפא םה .יתיארש םירחאה ןמגרב יטרס לכל רשאמ רתוי ןימאהל רשפא
ה יה אל שיא .אלפנ הזחמ הז ,טרסומ ןורטאית הז "הקושת המשו תילמשח"
; טרס ונניא הז לבא .ןאזאקמ רתוי בטיה סמאיליו יסנט תא עונלוקל ריבעהל לוכי
ם ינפ־םושב לבא ,חיננ ,אצומה־תדוקנב "תויארפוא" שי :״ויחאו וקור״ .הרבעה וז
.עונלוקב ולש תא השע םזילאיר ־ואינה .יעונלוקה עוציבב אלו קחשמב אל
ן מגרב ...ןימאמ ינא לאיניב לצא ,ןימאמ ינא ינילסור לצא ,ןימאמ ינא ראדוג לצא
ב הוא אוהו—עונלוקל ולש תונויערה תא םגרתל ללכה־ןמ־תאצוי הרוצב עדוי

ה ארנ ךכ ."םגרותמ" יל הארנ הז ןיידע לבא .ולצא ינש עבט ומכ הז .עונלוק
, רצויכ וישכע וילע רבדמ ינניא .ולש ירטנמוקוד טרס הזיא תוארל היה ןיינעמ—יל
ן מגרבש בושח לכל לעמ לבא ,ולש תילמסה תולדתשהה לכ דאמ יל הרזש יפ־לע־ףא
טרס השוע אוה .הגאדה תפקשנ טרס לכמ .וילא סחיתהל שי ךכו—רצוי תמאב אוה
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ל צא יטסאלפה טנמלאה .ןורטאיתה ןמ אבש שיאה וב טלוב לבא ,טרס ירחא
ה רואתהש יל הארנ .ןורטאית לש יטסאלפ טנמלא הז—ולש םינקחשה תעונת—ןמגרב
. ןורטאיתב אלפנ ריאהל עדוי טלחהב אוה .בוחרה ןמ אלו ןורטאיתה ןמ האב ולש
.הידבשב ןורטאית הזיא ול שי ירה .ןורטאיתב ןמגרב תא תוארל היה ןיינעמ
...העוט ינניא םא ,"הקיתשה" תא תבעית התא :ןתנ
י לוא ,יל חלסת .ןיבמ אל ינא קר אל .הלאה םירבדה תא ןיבמ אל ינא :ב ו ל ר פ
. ..םידלי לדגל ,הסנרפ ,הבהא ,םחל !ןיבמ אל ינא .ילש תורובל החכוה יהוז
ל בא .ןיבמ ינא ןילפא׳צ תא .ןיבהל לוכי ינאש םירבד הלא—חריה ינפ־לע תוחנל
.ארונ יל רז ןמגרב
? "רב־יתות״ו :ןתנ
ירמא ,םינמור יתארק .טרס תיארש אלו ןמור תארקש השגרה וזיא שי :ב ו ל ר פ
ל ש "הלילה" וליפא וא ,וגיו ן׳ז אל הז .היווח התוא יב וריאשה םהו ,םירחאו םייאק
ה תיה ,ןמור יתארקש השגרה יל התיה אל ."הלילה" ,ערואמ היה הז ,ןכ .ינוינוטנא
ה ליעי הרוצב ןמור יתארקש השגרה יל התיה "רב־יתות״ב .טרס יתיארש השגרה יל
...עונלוק תאז־לכב הז יכ ,ילא הבורקו הריהמ ,רתויב
ו ב לחש םדא אוה ,ןמא לכ ומכ ,םיטרס השועה םדאש ןימאמ התא םאה :ןתנ
א שונ םטטקוליפ ומכ .םלקופוס לש סטטקוליפל ןמאה תא םימדמה שי ? ימינפ רבש
ת א איטחמ וניאש םיאלפ־ץחב הרומתכ הכז ,והומכ ;אפרמ ול ןיאש עצפ ןמאה וב
ך פוה אוה ותושקתה םעש ,היכנוקה לש עצפה יומיד אוה רחא יומיד .ושפנ־תאשמ
ל ע אשונ וא ,עצפ הזיא ובוחב ריתסמ יתימא םיטרס־רצויש בשוח התא .הנינפ
? בלצ הזיא ובג
ל וכי הז םיבלצו עצפו רצוי .הזב ןימאמ אל ינא ,אל ,אל י עצפ ?בלצ :ב ו ל ר פ
— ךלש חנומב שמתשהל םא—עצפ םוש האור אל ינא .הקווד דחיב אל לבא—תכלל
, רתויב תשקובמה ,רתויב הפיה השאה וליפא ...יאמיבה וא רייצה ראונר ,םיטאמ לצא
ן מא לכ לבא .םימעפל רוחש םוי הזיא יאדו שי הל םג ,רתויב תחלצומהו הרישעה
.תאזכ הרומת שי םא ,םיעצפה םע דחי אלפה־יציח לכ לע ךל רתווי
, אוהש ,ןמגרב ומכ ןמא ןיבהל ךל היהי השק ,עצפה תא האור ךניא םא :ןתנ
־ םדוק אלא ךל רז יאמיבה ןמגרב אלש יל המדנ .יפרגויבוטוא ןמא ,רבד לש ודוסיב
ה רואת לע םירובידה .ולאכ תודרפה תושעל ללכב רשפא םא ,םדאה ןמגרב לכ
ן מא לע רבדל םיאבשכ תינשמ תובישח ילעב םה ת־לרטאית הדמעהו תילרטאית
ם ה ןמגרב לצא ךכ לכ םייביסרפסקאה םישגדה .ישיא יודיו לש הריצי איה ותריציש
י מצע יל .תילרטאית הקיטתסא לש ןינע קר אלו תישיא תוילאטנמו גזמ לש ןינע
ך ירעמ ינא יכ ףא) ראדוג לש תאזמ רתוי הברה ןמגרב לש תוילאטנמה הבורק
ל ש "ויחאו וקור״ש ומכ .(האצמהה־ןורשכו הזעההו טקלטניאה תא ראדוג לצא
ר בכש ומכ ,יל המדנ .ינוינוטנא לש ¥\810 סק־מ רתוי הברה יל בורק יטנוקסיו
א וה ,לשמל ,"ןיקמויטופ" .רויצה ןמ ואבש עונלוקה יאמיב תא בהוא התאש ,יתרמא
.רייצ לש טרס
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י לאוטקא אוהש רבד םע ,ושפנ יביכר תא ,רצויה תא תוהמב בברעל ןיא :ב ו ל ר ס
 ינא .תיעונלוקה הפשה לע חוכיווה הז :דימת ילאוטקא היה השעמל ךא םויכ ידמל
ן ועגש־ילעב המכ לש האצמה תאזש םיבשוח יכ—!ילאוטקא היה דימת :רמוא

^0311־01 !11< 8ח?1ת3-מ י רצוי תלחנ היה תיעונלוקה הפשה לע דימתמה רועריעה .1
ן יא עונלוקל״ש עבק רבכ ,ריימול ,ומצע איצממה) .עונלוקה םייק זאמ עונלוקה

 ,ןיקב1ד1פ ,ןייטשנזייא לש תוסמה ויה ,ולש בהזה־רותב ,יטייבוסה עונלוקב .("דיתע
׳ זארטמה ןמ תוחפ־אל םיכורא םיחוכיווה ויה םינמרגה םירצויה לצא םג .רכו םור
ת ויונמאב רקיעב ,תויונמאה לכב םייק הפשה לע דימתמה רועריעה .ומליצ םהש

ם יבתכמה :םיטסינויסרפמיאה תפוקתב ינרדומה רויצה רצונשכ היה ךכ .תושדחתמ
. הפש ,עוצקמ ,הכאלמ 80%־ו "םיהולא" 20% םהב שי ןגוגו ךוג־ןו לש םיישיאה
ן יא ,תוריזנ ןיא .הב גליע תויהל ןיאו ,תיעצמא ,השדח תונמא אוה עונלוקה

•ןש־לדגמ
ם ורטסוש ,ריירד תמגודכ—ידבשה ,ינדה—ידרונה עונלוקה ןמ אצוי ומצע ןמגרב
ה יה אל ילוא םזילאיר־ואינה .םהלשמ רדגומ יתוברת םלוע יאצוי םמצע םהו ;רכו

.הידבשב דלויהל לוכי
 :ביאכמ תצק רבד אוה עונלוקה) הביאכמ החכוהלו ,החכוהל האוושה הצוחנ ןאכ
. תולכידראל עונלוקה תא הוושנ .(עונלוקה־תומלואב תונוטיסב תאז תוארל רשפא
ט וידה לש וינזאב .תולכידראמ רתוי םיניבמה ןיב חוכיו ררועמ רבד ןיאש יל המדנ
ח וכיווהו .המודכו םיסלפימ ,הנבמה־יללח :םירתס־תפש ומכ םה הלאה םיחוכיווה
י לגרה עבקי לכידראה .ותוא וקחי .םצעה יבגל סופד עבוק לכידראהש םושמ ררועתמ
ם ימדוקה םיסופדה ,תונבל בוש אובי רשאכו ,(רויד) הכירצ ילגרה ,(היינב) הדובע
ם דוקה סופדב דימתהל ושקעתי ריידהו לעופה ,יאנבה ,ןלבקה :וב ודגבי עבק אוהש

.וב ולגרוה רבכש
— הצור התא םא ,ישונאה וא—יטתסאה לאידיאה םע תאזה היישעה לש בולישה
־ יתווצב םירושק ,ףסכ הברה םילוע םהינש .עונלוקבש הזל המוד תולכידראב
ב שתשכ ,ןכל .תינומה הכירצבו םיקיודמו םירורב םיסופדב ,םיבכרומו םילודג עוציב
, ןכל .עונלוק־יאמיב לש וינפ לע ומכ—וינפ לע הגאד דימת הארת לכידרא םע
ו ל שיש המ רמול ליבשב רצויל יחרכה יאנת איה תיעונלוקה ןושלל תוסחיתהה
.רמול
ל לגב ותוא יתבהא אל ותוא יתיארש רחאל בר ןמז ,"ןיקמויטופ״ל רוזחל םא
ד ועו ,הרק המוד רבד .הערל ותוא וקיח תובר םינש ,בגא .ולש הירטמואיגה
י דמל ךחוגמ השענ הנר ןלאל בוט היהש המ ."יתבוהא המישוריה" תובקעב ,הרוק
.םימעפל םיאור ונאש םיבר םיטרסב

ו נתוא ריזחמ אוהו ,זיראפב תיארש םינושארה םיטרסה דחא היה "ןיקמויטופ" :ןתנ
...םירבדה ףטשב ונחנז התואש ,ךלש תיאזיראפה הפוקתל
. יפוריאה עונלוקה תא ריכהל יתלחתה ךכ־רחאו ,"ןיקמויטופ" םדוק .ןכ :ב ו ל רפ
?"תוגהנתהב ספא" תורמל ,רויצב תכשמה הז בלשב :ןתנ
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.רויצה תא יתבזע .אל :ב ו ל ר פ
— ןב םאו ,רויצה ןמ קופיס־יא הזיא זא ךל היה םא יל תרבסה אל ןיידע :ןתנ
י  עונלוקל רובעל ךתוא ץירמה המ י ךיניעב ןח אצמ אל המ ? עבנ הז הממ
ה רובחב רגובמה היה אוה ,רבח זא יל היה .עדוי אל תמאב ינא ,ןיינעמ :ב ו ל ר פ
־ דיגמ ירבד הזב יתיאר .רויצל רוזחא ינא דחא םויש דימת רמא אוה .םש ילש
. ..עדוי ינניא ...קופיס־יא הזיא זא היה ...רוכזל הסנמ ינא םא ...םויה דעו ,תודיתע
 היה ...תאז זיראפ לכו ...ליזרב תא יתבזעש הדבועה ןמ עבג הזש תויהל לוכי ...היה
־ רסוחל עגעגתמ ינא םיתעל .תצק רייצל יתלחתה בוש הצרא יתעגהשכ יכ ...והשמ
. רויצל רוזחלו עונלוקה תא בוזעל קשח יל שי םימעפ הברה .רייצה לש תולתה
י םיעבצב תרייצ םג וא ,תמשר קר םאה .תרייצ המ יל ראתת ילוא :ןתנ
י לש היעבה ...ל שוח יל היה אלש יל המדנ .לכה יתקרז .םיעבצב םג :ב ו ל ר פ
י תייה ילוא םויה .הז לע רבגתהל יתחלצה אל .ןמשה ,ינועבצה רויצה תמאב התיה
ע דוי אל ינא ...ןימ הזיא היה הז .ידמל יל ביאכה הזו .יתחלצה אל זא .לוכי
.ריבסהל
י ולש תויורשפאה לע ,רמוחה לע תרבגתה אל :ןתנ
ו השמ ילואו ,ןיבהל יתחלצה אל ...הכלהכ םירבדה תא חינהל יתעדי אל :ב ו ל ר פ
י תעגה .עגושמ ומכ דבוע יתייהש ינפמ םוצע סמועל יתעגה .הנוכנ־אלה ךרדב ךלה
, ארונ סמוע הזיא היה .רייצמו רייצמו רדחב. רוגס יתייה .ןמז יל היה אלו זיראפל
ר שפא .רוזחא ילוא .הזל רוזחל לוכי יתייה םויה .רויצב יתרבשנש אוה ףוסהו
...עונלוקה לכ תא קורזל דחא םוי טילחהל
? עונלוקל תרבעש הדבועב רושק וילע רבדמ התאש הזה רבשמה :ןתנ
י לוא ...םילגלגתמ םיניינעה ךיא עדוי ךניא םלועמ התא לבא ,ןכ לעופב :ב ו ל ר פ
, רשפא םא ;רופיס ,הטודקינא—רויצב קר אלו רויצב—דימת בהוא לשמל ינא ...אל
י נא .רויצה לש הטודקינאב יתנמאה אלו .הקיטא .קיזמ אל הז .לכשה־רסומ םע
ך ייש וניא הז .תילעהש טשפומ־אלו טשפומה ןינע תא איצוהל ידכ הז תא רמוא
" יל ךלה אל" ,םינפ־לכ־לע ...םיישק יל ויה טקרטסבאה תעונת ללגב אל .ןינעל
ל ע בותכל ךירצ הביתכה ילב לוכי וניאש רפוס הזיא וליאכ הז ,עדוי התא .זיראפב
א לש אל ...יתשגרה אל ינא יכ .המ ינפמו בותכל המ לע עדוי וניא אוהו והשמ
. ..ןיבמ אל ינא ...הניסה ירשג ,םאד־רטונ יביבסמ ...לגוסמ יתייה אל ...יתשגרה
, ןואיזומ הזיאב ינאש ןמזה לכ יתשגרה .הדלוקוש לש תודגאב עבוט ינאש יתשגרה
ה יה לכהש איה הרצה .דאמ םייביסנטניא םייח םש יתייחש יפ־לע־ףא ,יח םוקמב אל
. ..ויתסה ילע ךותב ךרודו הניסה תפש לע ךלהמ יתייה .רדוסמ ךכ־לכ ,יטאטס ךכ־לכ
ה פ םימייבמ םלוכ" ,ימצעל יתרמא ,? הז המ״ .יתוא זיגרה הז .הז תא יתבהא אל
."הזה קסעב רקש הזיא שי .לודג דחא יומיב הז ירה .לכה
, םייח לש השגרה וזיא םואתפ התיה ,ינילסור לש םיטרסה תא זיראפב יתיארשכ
ל כהש תשגרה (ראונר לש טרסב ,םשו־הפ ,םע היהשכ וליפא) יתפרצה םעה לצא יכ
לייחה לש החישה :לשמל .הזכ ןנערמ והשמ שי ?ג&ש ומכ טרסב הנהו .יטתסא
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ת א ויטרסב לספ ינילסור ,בגא .היקלטיאה הרוחבה םע טרסה תליחתב יאקירמאה
ק ר ראשנ .עדומב ,לספ לוספל לוכי אוהש המ לכ .המארדה תא ,ללכב תורפסה
.םויכ השוע ראדוגש המ ליחתמ ןאכמ .עונלוקה ,01!81רד
י נא לבא ."שדחה לגה״ו ינילוזאפ ,ינוינוטנא ,יניל׳פ םג .ינילסורמ אצי ירה לכה
ב ושח אל ,םידכנ םעפ־יא יל ויהי ,ןיבמ התא .עונלוק־רקבמ ינניא ינא ...יתרזפתה
. ..הלאה םירבדה תא םימיה ןמ םויב ארקת ילש תבה לבא ,אל וא חצנל סנכי הז םא
ו א םילבקמ ,הער השוע התאשכש רדלייו יליב רמוא םש ? "םייט״ה תא תארק ,בגא
ה אור ךלש תבה הנש םיעברא רובעכ ,טרס הזיא השוע התא ;ונרמגו—התוא םילטוק
— ארונ אל הז טוידיא תויהל .״יל שי טוידיא אבא הזיא״ :תרמואו היזיבלטב הז תא
.הז תא חיצנהל שקעתת לא לבא
־ אפה םע ךלש ןושארה רשקה רצונ ךיא ,יל רמאת .םינש שש זיראפב תיהש :ןתנ
...םש היצנגילטניאה ישנאמ המכ םע רשק תרשק ,יל עודיש המכ דע י םיאזיר
ך יא עדוי אל ינא ,בגא .תוכרדמה ,תוגרדמה־ירדח ךרד הרקמ לכה הז :בולרפ
.היצנגילטניא יתשגפש השגרה יל התיה אל םעפ ףא .היצנגילטניא םישגופ
ן ורחא" תא הפוקת התואב בתכש ,טראב־ץרווש ומכ םישנא תרכה .הדבוע וז :ן ת נ
."םיקידצה
א ל וז .ירמגל םינומלא ויה יתרכהש הלא .תילכתב םינומלא ויה םה .אל :ב ו ל ר פ
ז יראפב .ןאכל ךרדב יתייה זיראפב יתוהש ןמז לכ :ללכבו ."היצנגילטניא" ,דתיה
...הנש דועו ,הנש דועו ,הנש דוע ךשמנ הז ."ךרדב" יתייה
? ץראל ךאוב לע תבשח ןמזה לכ :ן ת נ

ם ש םירבדמ ,הזמ ץוח .חוכב־טנרגימא ומכ תויחל עדוי אל ינא .חטב :בולרפ
.ידמ רתוי
י תסנרפתה הממ :ןתנ
ע ופישבו ארונ םיהובג תוגגה .םיפער יתפלחה .תוגגה לע םילעופ םע יתדבע בולרפ
בכעה םע ,זיראפ לש יארונה ףרוחב ,רתוי וא תוחפ ,ךירצ ינאש המ לכ הזו—דח
.דחיב ךכ־לכ "ךלוה" אל הז ,רבכעו ינא ...םיר
י תוגגה לע םיפערב תקסעתה ןמז המכ :ןתנ
. ..יב םילכתסמ ויה םילעופה .ףסכ ןומה יתחוורה .וליפא םיישדח ,שדוח :בולרפ
ו ניאש דחא ינאש וניבה םה .עוצקמב םיטרקוטסירא—תורוד־ירודמ םילעופ ויה םה
. דאמ הפי ילא וסחייתה תאז־לכב .תכללו ולש ףסכה תא חיוורהל אבש דחא ,ךייש
ך ירצ ,תובר ויה תויווחהשכ ,הדובעל ןושארה םויב :ךירצש ומכ הרוק לכה ,ןבומכו
.לעופ .תוומל והשימ סורדיו הטמל רובעי עונפואש היה
? תוגגה לע תדבעשכ הבוגהמ םש תלבס :ןתנ

ם ירייצהש ןמזב תויאשמה תא אלמל הטמל יתוא ומש .תצק .ךכ־לכ אל :בולרפ
י מהוב תויהל יתחלצה אל ינא .םירבוע ויה הסנרפל םיקוקז אלש הלא לכו םירפוסהו

ם ושב אלו "םוד״ב יתייה אל םעפ ףא זיראפב .ימהוב אל ;ינגרוב ינא .ילש םייחב
.הז תא לבוס ינניא .דצב ינא—ובשי םהש םוקמב .הזכ םוקמ
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? עונלוקל רויצה ןמ רבעמה לש םיאבה םיבלשב הרק המ :ןתנ
ט ושפ—הנוכנ הניא הלמה ,בואכ אל .קסעה לכ ,ידמל בואכ היה הז :בולרפ

? אל ,ןקז רבכ הז—22 ליגב זא יתייה .יטסארד
? דוע רייצל אל תיטסארד הטלחה תטלחה :ןתנ
י תחליג םג ינא ...הברה יתרייצ זא דע יכ ,ארונ היה הזו .תילקידאר הטלחה :בו לר פ
..."תילקידאר הטלחה" התיה וז םג .ילש םפשה תא זא
ן תכשמה ךיא ? האלה םישוע המ ,״תיטסארדה הטלחהה״ ירחאו :ןתנ

. דומלל יתיצר .יאמיב תויהל יתננוכתה .עונלוק דומלל סנכיהל דימ יתיצר :בולרפ
ת ויהל םדוק .םוליצ דומלל יתיצר זא ? םידמול אל וא תואמיב םידמול :זא יתנבה אל
ס ופתל ליבשב םתס ,םיריוצמ םיטרס לש ןפלואב דובעל יתסנכנ םייתניב .םלצ
ת מאב ,קיטרא תולכואש תונטק תובוב רייצל יל אצי אל .הזב יתלשכנ לבא .הדובע
. םירצק תמוסרפ־יטרסל וידוטס היה הז .וידיטסב לעופ תויהל יתכפה .יל אצי אל
, בגא־ךרד ...יתייה אל בוט רגנ םג ,ירעצל .עבצ ,רגנ םג םש תויהל ךירצ יתייה
ה שוע אוה ,יתעדל ,ןמא תמאב אוה .אפאפ ןיילו׳ז ול םיארוקש שיא לצא יתדבע
.הנושאר הגרדממ ןקייד היה אוה .המלצמב יתעגנ הנושארל ולצאו ,םיניוצמ םיטרס
ת יאר עונלוקב :רמולכ .הטודקינאה לא היגפ .דתיה עונלוקל ךלש היינפה :ןתנ
.הטודקינא רפסל תובחרנ רתוי הברה תויורשפא
י תעדי אל זאש איה הרצה ...תוניצרב רבדמ ינא .ןכ :איה הבושתה .ןכ :ב ו ל ר פ
ו מכ ,םיבתוכש ומכ—עונלוק םישועו םיכלוהש יתבשח .םנכנ ינא הרצ הזיאל ןיידע
ם יספט םוש יתלביק אל ...עונלוק םישועו םימלצמ ,רייצל םוקמב :טושפ .םירייצמש
י לש רבחש ומכ ...תאזכ המוצע תצלפמ אוה עונלוקהש תעדל לוכי ימ ...םירבסה לש
, תוריל ףלא־םירשע סיכב ךל ויהיש ךירצ עונלוקב "בוט רקוב" דיגהל ליבשב :רמוא
ת וריל ןוילימ לש תוירחאב תאשל לוכיש שיא היהתו ,ךתוא ולבקי םיעיקשמש ידכ
ת עדל םג ךירצ התא .םיטרס תושעל עדתש עונלוקב קיפסמ אל ,הזל ףסונ .טרסל
ר וזיפ הז המו תועקשה הז המ תעדל ,םיזוח יפיעס חנעפל ,םיעיקשמ םע רבדל

.םינוכיס
? םיליחתמ ןייאמו :ןתנ
י תעדי אל ,המלצמה תא יתינקש דע .הטרסמ תונקל יתאצי .המלצמה ןמ :ב ו ל ר פ
. םידב תונקל ךירצ רייצש ומכ ,המלצמ תונקל ךירצ :יתבשח .ולאכ תויעב הנלחתתש
־ טיווב המלצמ ,םואתפ .רתוי וא תוחפ םירדתסמ לבא ,רכו םיעבצ ,דב—ףסכ הלוע הז
ד ע ןמז הברה םידיספמ .ןוה וב הלוע לכהש םלוע ןימ הזו ,םשל םנכנ התאו ,תוניר
י לב עונלוקב זוזל לוכי ךניאש דמול התא טאל־טאלו .לכסתמ הז .הז תא םיגישמש
ש י תורפסב ?תורחא תויונמאב ולאכ תורשפ ךל ןייאמו .תורשפה ןאכמו—תולת
.(טרסהו ,רפסה—"רק םדב" תא הארת) ?ולאכ תורשפ
ד ע .ןמאה לש תטלחומה ותטילשב םניא םעפ ףא הריציל םיעצמאה עונלוקב :ןתנ

ת א ךילע ועיבטה םהמ הזיא .םיטרס תוארל תפסוה ,הלאה םיעצמאה תא תגשהש

? םמתוח
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. תוארל םיבוט םיטרס שי זיראפב ירח יכ ,םיטרס ןומה זא יתיאר .ןכ :ברלרפ
י תאצישכ .םייאקירמא קר וגיצה ליזרבב יכ ,םייפוריא םיטרס תוארל יתיצר רקיעב
ם יטרסב ,םייתפרצב .םייתפרצ תצקו םייקלטיא םיטרס תצק גיצהל וליחתה ליזרבמ
ם הו ,הטימב רמגנו ליחתמ לכה .תויטבמאו המורע הרוחב תוארל דימת תלוכי ,םחה
ם ילארשי םיאמיב םיארמ הב תורידתה ןמ תוחפ־אל הנטק תורידתב הז תא םיארמ
.םולש־לדגמ תאו רבדמה תא
ה מכ יתיאר .תיטסילאיר־ואינה הפוקתה ןמ םיטרס לש הפצה םג זיראפב זא התיה
, ךכ רחא .םיינאמוה םהו םיימיטפוא םה םיקלטיאה יכ ,"יפוי הזיא" :יתרמאו ,םהמ
. תופייעתמ םייניעה יכ ,רתוי אל .םויל םיטרס השימח ,םינש לכוא יתייה ,קטאמיניסב
ס מועה יכ ,קטאמיניסב אלפנ ןשי יתייה ינא .םדרנ תמאב ,םדרנ יתייה םיטרס הברהב
, ינמרגה ,םליאה עונלוקה לכ םג אלא ויה םייטסילאיר־ואינ קר אלו .ידמ בר םש

.ינאפיה ,ידוושה ,יסורה
ן יבל ותוא שובכל תנמ־לע רוזיאב תוננובתה ןיב לדבה שיש עדוי לרנג לכ :ןתנ
ם אה םיטרס הפוקת התואב תיאר התאשכ .ופונמ תונהיל תנמ־לע רוזיאב תוננובתה
? הזה הדשב םחליהל ךרטציש דיתעל־יאמיבכ וא ,הרושה ןמ הפוצכ תיאר
ה אור ינא םויה .לרנג לש םיחנומב שמתשהל םא ,דעי עונלוקב יתיאר רבכ :בולרפ
ה לאשה .קנבב יולת לכהש ןיבמ ינא יכ ,וילע םחליהל ךירצ ינאש חטשכ הז תא
ל וכי התא :עדוי התא .חטשה לע תולעהל יאמיבל שי םיקנט המכ :איה הנושארה
ב וטה גטרטסאל וליפא—םולכ ליעוי אל ירה םיקנט ךל ןיא םאו ,אלפנ ברק ןנכתל

.רתויב
ו לחה דיתעל "שדחה לגה" לש םיריעצה םיאמיכהש הפוקתב זיראפב תאצמנ :ןתנ
. םהלש םינושארה םייעונלוקה תונויסנה תא ושע םהה םימיב .ךרד םהל ץורפל
? יתפרצה עונלוקב השענה רחא תבקע םאה ? םתוא תיאר םאה
ו ליאכ ינאש יתשגרה .ןמז ותואב ורצונש םירצקה םיטרסה תא יתיאר :בולרפ
. םהמ קלח ינאש יתשגרה לבא ,ילשמ רבד םוש יתישע אל ןיידע .םישועהמ דחא
. םירצקה םיטרסב וקסעש הלא ידיב אוה יתפרצה עונלוקה דיתעש זא רבכ שגרוה ,בגא
.טסיטאטס רותב האונאל׳ד ן׳ז לצא יתקחיש ,יתסנרפל

? טרס הזיאב :ןתנ
, לעופ םתס יתייה ןושארה םויב :הגרדב יתילע ינא .״םאד־רטונמ ןביגה״ :ב ו ל ר פ
ם ג יתקחיש .האו׳זרוב—חרזא יתישענ ךכ־רחא .םאד־רטונ לומ םידיפלב ונרעתסה
.ןיטנטסנוק ידא לש טרסב
, תאז תמועל ,דאמ יתבהא .יתוא ונייניע אל זיראפב זא ושענש םייתלילעה םיטרסה
ל ש "דילאוונא־זד לטוה" :י׳זנארפ לשו הנר ןלא לש םינושארה םירצקה םיטרסה תא
? ךוג־ןו תא בהוא וניא ימ ,בוט .הנר לש "ךוג־ןו״ו—בגא ,רזנוצש ,טרס—י׳זנארפ

 המכ יתיארשכ ,ליזרבמ דוע ךוג־ןו ירויצ תא יתרכה ינא .ושי ומכ דחא היה ךוג־ןוו
ת א ארק אל ימ :תינש .תונמאל דאמ בוט ןואיזומ םש שי—ןואיזומב ויהש םילניגרוא
טרסה וליאכ יתשגרה טרסה תא יתיארשכ ,עדוי ינניא ,ןכבו ז ךוג־ןו לש םיבתכמה
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. עונלוק היה הזו ,ותוא יתבהא ןכל .עגפ אל טרסהו .בהואו—ריכמ ינאש והשימ רייצ
ר יהבהל וא והשמ רמול ןוצרה היה רכינ .רייצ לע טרס :הזב שדח והשמ םג היה
— ,ר ןאל םיבוט־ינב" תא זא הפ וניאר ירה .םימי םתוא לש עונלוקב היה אלש והשמ
ן כ־םג רלק הנר—ןקז לבא ,ןשוימ אל—ןקז היה ראונר ,ןשוימ זא היה רבכ הנראק
ו פירטש זא ועדי אל .רבעמ־תפוקת ןיעכ התיה וז ?םיריעצה .המ־םושמ ןקדזה
ת יישעת לע רעתסהל םיננוכתמו מ״מ 16־ה יטרס תא דצב םהל םישוע רבכ ראד^גו

ם ידרשמה ויה הזילא־זנאשב .הישעתה זכרמב ,תינמיה הדגב ורג םג םה .עונלוקה
ו יה—הדרו סיינא ,י׳זנארפ ,הנר—רתיה לכ .םהלש "המיניס־יד הייאק״ה לש
ל ש םילגלגב םג ולעפ םחירבהו ופירטו ראדוגש ןיינעמו .םיילאמש םילאוטקלטניא
...עונלוקב חצנמ ךניא חורה ידי־לעש ועדי םה .םיקנבה
ו לש "דילאוונא־זד לטוה" תא .י׳זנארפ—תילאמשה הדגה יבשוי תא רתוי יתרכה ינא
־ יטנא טרס הז !שיאה תא םהל ואצמ—המחלמה־ןוירטסינימ לש הנמזה יפל השע
ת וישיא אוה ...הליגר־יתלב תופירחב ותוא השע אוהו ,עדומו קהבומ יטסירטילימ
ם ש םיאור הליחת .ותוא חוכשל רשפא־יאש דחא "טוש" טרסב שי ...תמאב ,תאזכ
ת א—ןואילופנ תא רבכ הארה אוהש ירחא .הסימ םג שי .דמחנ דאמ לכה .םינוי

ת א םואתפ םיאור—םידמ ,םיפי םיחתות ,םיתפרצה תוברק לש תולודגה תוליהתה
א יה ךכ־רחאו תוילדמ אלמה הזחה לע תבכעתמ המלצמה .הסימב םיפתתשמהמ דחא
ם לועה־תמחלמ רוביג !םינפ ןיאו—שיאה לש םינפל העיגמ איהש דע הלועו הלוע
ד חאה .םינש הז ץראב םיאצמנ י׳זנארפ לש הלילע־יטרס ינש ,בגא ..!הנושארה
.הנרקהל םלוא אצמ אל טושפ ינשהו ,תילארשיה הרוזנצה ידי־לע רסאנ
? "המיניס־יד הייאק״ה ישנאמ שיא תרכה אל :ןתנ
. םהלש תרוקבב ,היישעתב—םתסינכל עקרקה תא ורישכה ןיידע םה .אל :ב ו ל ר פ
ם ע ןתחתה ופירטו השורי לביק לורבשש יתעמש .ןתחתהל ימ םע םג ועדי םה :בגא
י אנתב עונלוק תושעל רשפאש תמאב ןימאמ התא םא .רזע הז .רכו ץיפמה לש תבה
ש י .תוליכרה םוחתל ךייש ךכ־לכ אל הז ,הלאוצנוומ הדודמ השורי לבקמ התאש
־ בהוא הת א—ה שורי ךל ןיא .עונלוק־יאמיב הת א—ה ש ו ר י ךל
. םיטנגילטניא םה המכ דע םג הארמ הזו ,םינפב םש תמאב ויה םה .הז־והז .עונלוק
ר פוס לש הרקמה עונלוקב ןיא .תרחא רשפא־יא ,חילצהל חרכומ התא עונלוקב יכ
. תימואלניבה הרכהה םוהתב ילוא שי .הזכ רבד ןיא עונלוקב .תובר םינש הלגתה אלש
, ייר טאיטאס שיאה םייק ודוהבש םיעדוי ונניא ילוא םירחא םיברו ונחנא ,תרמוא תאז
."תולגתהל" ידכ—דחא טרס תושעל יד .עונלוקב תוינומלא ןיא .םיעדוי ודוהב לבא
ל יבשב בתכ ריפסקש .המבה לע הלעוי הזש ידכ בתוכ התא .ןורטאיתב אל םג :ן ת נ
א לש תוזחמ לש די־יבתכ טעמ קר ולגתנ .חצנה ליבשב אל ,ונמז לש ןורטאיתה
.םלועמ וגצוה
ת א רוציל ךיא ועדי םהו .םיאקיטילופכ וגהנ יתפרצה שדחה לגה ישנא :ב ו ל ר פ
ת ידוחיי תוכז םמצעל וקינעה וליפא םה ."זוב" קועצל ,שדח םג תושעל ועדי ,המסיסה
תחא םעפ רומגל ידכ ,הנוכנה חורה תא רוציל ועדי םה .עונלוקב ךרע־לעב שודיחל
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 ,תרחא .בוט חיהו יבויח היח הז ,זא ,תפרצב ,ןקזה ,ילנויצנוונוקה עונלוקה םע דימתלו

י הישעתה ןמ םינקזה תא קלסל היה רשפא ךיא

ת יארש םייסאלקה םיטרסל רוזחל הצור ינאו ,תפרצב השענש המ לע ונרביד :ן ה נ
ה מ ן דחוימב בל םש תייה המל ?ןעונלוקכ ךתוא ובציע םיטרס הזיא .קטאמיניסב
ם יטרסה ,תבהאש םייסאלקה םיטרסה םהמ יל רפס םדוק לבא י םיטרס תייארמ תדמל

.לודג םשור ךילע ושעש
ט רס—ולש ןושארה טרסה הז .ןייטשנזיא לש "התיבשה" תא דאמ יתבהא :בר לדפ
ם וצע בחרמ .הדלפ־לעפמ לש רצח ,לשמל ,האור התא .האצמה־רישע יטסילאירוס
ם יצצ םה תחא־תבב םואתפו ורתתסה םילעופה .תואטורג קר .תואטורגו תויבח אלמ
־ ימחופמ םיצצ םה ...םזילאיצוס היה אל הז ,שוב םומינורייה הז—ךסמה תא םיאלממו
ת יבח וזיא ירחאמ לעופ לכ .םילעופה־דמעמ םק םואתפו ,תממוד המוצע רצח ...םינפ
 .ףוס ול ןיאש טרס—"התיבשה" וז .והז .תואמל םדא־ינב םיעיפומ ...םילזרב תמירע וא
. ..םיתבה ךותל םיסנכנ ראצה לש םיסוסהו .אלפ ירחא אלפ .דועו דועו דוע ךשמנ אוה
ם ילעופהו םינוילע םירשג םע םילעופ לש םוצע ןוכיש הזיא םש היה .תיב ךותב סוס
 ...רכו הנודאמ ,ושי ורייצ םלוכ :סנסנרב ומכ הז ןייטשנזיא לצא ירה ...םהמ וכלשוה
. םיאכדנהו םיאכדמה לש המיכסב לפיט ,יטייבוסה עונלוקה לכ והומכו ,ןייטשנזיאו

ק רו־ךא האור התא ,השעמל .רופיס ותוא דימת רופיסה—םייטיבוס םיטרס 200 הארת
י ראמ״ב וליפא ,הארת הנה .הרושב התוא תראשנ הרושבה .תיעונלוקה הפשה תא
ק יפסתש ינפל רמגנ לכהו ,םיימשב ףחרל תצק םיליחתמ .הדגא רבכ תאזש ,"םניפופ
. דועו־דוע םיארמ יאקירמאה קיטספאלסב םג ...דועו־דוע—"התיבשה״ב .תונהיל

0 טרסה םג היה .האצמה תפדור האצמה 18 ה תא .רומוה הברה וב שיש ,308 
ה תיה ...ףונב ךפשנ בלחה :תינתפרה לש םולחהו הרפ םע רפ לש הנותח םש האור
ה לאה םיסורה .תיטייבוסה היטרקורויבה לע הקווד .היטרקורויבה לע תרוקב םג
 ירמאק ריירד לראק וליפא .המצע וזיא םהל שי—םור ,וקנ׳צב׳וד ,ןייטשנזיא—...םיאלפנ
ם יקנע םה ןיקבודופו ןייטשנזיא לבא .םוצע טסילארומ־לספ אוה םג יכ םא ,םדיל

.תמאב
ת ירזכא המכ האור התא עונלוקה ידי־לע .הזה עונלוקה לכ תא רמג ןילאטס ךיא באוכ
ם עו ,םילודגה םיאמיבהמ המכ םש ולסיח םה .תוצעומה־תירבב הרוטטקידה לכ התיה
ה קילבופירל ותוא םיחלוש ,יאמיב םיחקול :תיניס הטישב םירדתסמ ויה םירחאה
ק יפהל ותוא חירכמש ,רסימוק־קיפמ לש וידיב םש ותוא םידיקפמו יהשלכ תחדינ

.ולש החונמה־תועשל םעה ליבשב לכשה־רסומ םע תוטושפ תוידמוק
ה קילבופיר לכב .וזכ הנטק הקילבופירב םיטרס השע יוקסנוד וליפאש יל המדנ :ןתנ
.עונלוקה לש "ריביס" תויהל ךפהש הלש וידוטסה ונשי

. םידרפסה םע רמג וקנארפש ומכ ,יטייבוסה עונלוקה תא ולסיח םה הככ :בולרפ
־ לנויצאנה םג .םולכ .רבד םוש .ורימ ןיא ,וסאקיפ ןיא ,לאיניב ןיא ,הקרול ןיא םויה
.ינמרגה עונלוקה לוסיחל ולש תא םרת רואנה םזילאיצוס
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, ריהב ׳חותפ והשמ דימת םהב שיש ,יסורהו יקלטיאה עונלוקה לע תרביד :ןתנ
י נלוקה לע רבד רמוא ךניא .תוילאיצוס תויעב אטבל הקזח הייטנ םע—בל־בחר
 ןומ •ידגנה בטוקב אצמנ אוה תוחפל ,הריוואה תניחבמש ,יטסינויסרפסקאה ינמרגה
? גרבנרטש־ןופ לש ״לוחכה ךאלמה״ לע ,לשמל ,ךתעד
. םזילובמיס אלמ ...ותוא לבוס ינניא .בהוא ינניא "לוחכה ךאלמה" תא :ב ו ל ר פ
? םזילובמיסב ער המ :ן ת ג
ה קיחצמ הז .םידיפל בהוא ינניא .עודמ עדוי ינניא ,םזילובמיס אנוש ינא :ב ו ל ר פ
ך לוה ,ןבצעתמ ינא .דלי לש םוחתל ךיישש והשמ ומכ יל תיארנ הקיטסילובמיס
.עונלוקב ותוא תוארל לוכי ינניא .תורכש אוה םזילובמיס .ירמגל דוביאל
— ״יעיבשה םתוחה״ וא ,״םילותבה־ןייעמ״ ומכ םיטרסל ,ןכ םא ,דובא התא :ןתנ
? םילמסב םהלש תא םיעיבמש םיטרס
.האור ינאש המב אל ,יב אוה ילוא םגפה לבא .קתשמ חז יתוא :ב ו ל ר פ
: ןוונמאה־תוריצי תיצחמ תא קורזל היה ךירצ ,ךכ הז היה אלול .קפס ילב :ןתנ
.הפשאל
, "לוחכה ךאלמה" ,ילירטס הז ...עדוי ינניא ...יל קיפסמ ינשה יצחה-------:ב ו ל ר פ
׳ טשומ" לבא .ןוסרב אוהש ינפמ בוט טרס אוהש ,ןוסרב לש "טשומ" ומכ תצק הז
.ילילש טרס הז .םרוה
א וה "לוחכה ךאלמה" .טעמכ םייטסיבונאד׳ז םיגשומל םישלוג םירבדה וישכע :ןתנ
ם דא ליפשהל התלכי לע ,הבהאה לש ינסרהה חוכה לע ,ןווינו תוררופתה לע טרס
ל בא ...תונמא־תוריציב יטסיכוזאמ־ודאסה חתימה ךל רז ילוא .תותפשאל ודירוהלו
ל ע עדוי לאיניב ...קפקופמל ,עוגנל ,הלוחל ,ירותסמל ,לפאל הכישמ־חוכ םג ירה שי
."םויה־תייפהפי״ב ,"הנאידיריו״ב—והשמ הז

...רעוכמ ,יסרא .ידיברומ אוה "לוחכה ךאלמה" :בולרפ

 תמאב התא י ןמגרבו ז ידיברומ וניא ןאמ סמות ? ידיברומ וניא גרבדנירטס :ןתנ
? םיטלחומ םיחנומב ״יבויח״ו ״ילילש״ לע תונמאב רבדל רשפאש ןימאמ
ו א ימיטפואה לש ,חמשה וא בוצעה לש םוחתב םה םירבדה ,יתעדל :בולרפ
י נא .תיתונמאה הכרעהה םוחתל םג םיכייש ילילשהו ינויחהש בשוח ינא .ימיספה
. יבויחה לשו ילילשה לש םיחנומה םימייק הער ,חצר ,המחלמ שיש עגרמש בשוח
ל ש םיחנומה ןכל ,הנשי םישוכה דגנ תונעזגה .םייק םזיצאנה ,ילילש אוה םזיצאנה
ם א ."יבויחה" לש םירנויסימה םיאבשכ תוליחתמ תורצה .םימייק "יבויח״ו "ילילש"
" טשומ״ב ."ילילשה" לש השגרה יל התיה "לוחכה ךאלמ״ב ירה ,עונלוקל רוזחנ
ם דא םירדרדמ ךיא תוארל לוכי ינניא ."ילילש״ל איבמש והשמ לש השגרה יל התיה
. המ־עדוי־ינניא ידיב ותוא בוזעל ...האנהב םש ותוא רובקל ידכ תותפשאל םימורממ
ל צא םג .הטרח־ירוסיי לש גשומה ונשי תוילותאקבו תורצנב :ןיינעמ ...לוכי ינניא
, טרסה ףוסב םש תאזה הקעזה .גנאל לש "ל!" ללגב ?תאז יתרכז עודמ .םידוהיה
א יהש תחא הלמ םש שי .ןותחתה םלועה טפשמב תונטקה תודליה חצור .דרול רטיפ
.."לוכי ינניא לבא ,הצור ינא" :תקעזנ
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...ר ה ט מ ח ע ג ר ה דל רסח "לוחכמ ךאלמ״ב .ןיבמ ינא :ן ה נ

, עונלוק תרוקבב ןאכ קסוע ינניא .אל ,אל .הזכ והשמ שי יניל׳ס לצא םג :בולר6
ש י ינילפ לצא .עונלוקה םוחתל ךייש וניא הזו—םיישיא דאמ תושגר לע רבדמ ינא

ם ש ןיא .אטחה־ךיבסת הז .ושי הז .תומכח ןיא הזב .תורצנב ורוקמש קומע לרכםית
ת וינשוח ןימ שי ולצא לבא .אטח רבכ הז ,השאב קשוח אוהשכ .אטח הז .ןיא .הבהא
ה ז ולצא לבא ,עדוי ינניא .הפי הז ,ירזממ םג הז .לכה לע הפחמ םואתפש תאזכ

ם ישוע ,םיפוצרפ םישוע ,םיכוב ,םיצפוק ,םידקור ןכ .הצור התא םא ,יבויח .הפי
. שמש הברה שי ,םייח םייתניב .הרזחב םיציברמ םילעופה זא ,םילעופל םיפוצרפ
־ רחאו .שאה־יקרויו תוקרזמה ,תורכיכה םע הלילה שי .םיעדוי םיקלטיאהש המ הז
.םיניטאלה לצא הז הככ .םויה אב ךכ
"ילילש״ה תא תאצמ אל גנאל ץירפ לש "ג1״בש יתוניבה ךירבדמ :ןתנ
. ולש הייארה אל ,"ילילש" אוה אשונה .קחרמ שי גנאל לש "1̂״ב .אל :בולרפ
ה תמהה ןויער .וב רדנגתמ אוה ,ףחסנ אוה "לוחכה ךאלמ״ב .הזב ףחסנ וניא רצויה
.םהלש תויגולותימה ...דלשה ,תומה ,רבקל רשי ליבומ הז .תוומה־רעצ לע רבג
1 ןמגרבל ךלש האנשה דוס םג הז :ן ת נ
.יל רז הז .הקזח העיתר ןימ שי לבא ןמגרבל "האנש" יל ןיא :ב ו ל ר פ
. יל המדנ ,בהוא דאמ־דאמ התאש טרס—םייהורטש־ןופ ךיראל "דירג״ל רובענ :ןתנ
? ךב־לכ ךתוא ספותש הז המ ,ףסכ ןוגכ אשונב רבודמשכ
ר זוח התאש תולאש שי יכ ,אל .יניעב דושח תויהל ליחתמ הז ,הארת :בולרפ
. םיימעפ הילע תרזחש הלאש דוע שי ...יעבטמ ןדשח ינא ,בגא־ךרד ...םיימעפ ןהילע
? ףסכה ןינעב המ זא .ןדשח יגאש דוע תספת אל זא יכ רתוי זירז תייה םעפה לבא
? ךכ־לכ ךתוא קתרמ הזה אשונה עודמ :ךתוא לאוש ינאש המ קוידב הז :ן ת נ
.הז הככ .טרסב םיאשונ בהוא ינא ,הארת ...:ב ו ל ר פ
. םהילא ישיא רשק אוהש הזיא םהל שיש םיאשונ םיבהוא םישנאש ןימאמ ינא :ן ת נ

.טרסל ךלש ישיאה רשקה תא שפחמ ינא
ר שק שי ונלוכלש תרמוא ,יתעמש ךכ ,הזילאנאוכיספה תרות ,לכ־םדוק :בולרפ
׳ זאטגומב יתיוושה "הנקזה הניי׳צ הדוד" יטרסבש ךכל בל יתמש ןמז ינפל ...ףסכל
ם ירבסה הזל שי .הלש רומחה לש םיללגה םע םש הנשיש תרבגה לש תועבטמה תא
.תויעבה תא ונל םירתופ םינעדמה ן ךבתסהל המל .םייטילאנאוכיספ
? ףסכל ךסחי המ :ן ת נ

ר כוז ינא .םימעפ הברה .ףסכ יפלכ הדילס התיה יל .תיב אל הז ףסכ :בולרפ
. םיקדייח ינפמ יתוא וריהזה ילוא .יתוא עיתרמ ףסכה םע עגמה היה דלי יתויהבש
ם הש ורמא .םתוא האור ךניאו םיצופנ םיקדייחה .דלי יתייהשכ םיקדייחמ יתדחפ ינא
.ןכל ילוא .תורטשבו ףסכה־תועבטמ לע זכרתהל םיבהוא
.םייהורטש לש "דירג״ל וישכע רוזחנ ,בוט :ןתנ

ן וכנ הז םא ךל דיגא ינאו ,עיגהל הצור התא המל דיגת ."דירג" אל הז :בולרפ
...אל וא



ןתנ השמ28

.הזל חיננ :ןתנ
, יריא אוה :ילאיר רופיס םש שי .רופיסה תא ןיבהל ךירצ התא ..."דירג״ב :ב ו ל ר פ
ך סב הז ,םש םירגהמ םלוכ .הנידע םיסורפ־תב איה .םייניש־אפור ,םוצע ,לודג
ם לרוג זאו ,הקישנ הל ןתנ אוה .םייניש־לופיט לבקל וילא האב איה .וקסיצנארפ
ע שת ךשמנ טרסה) הקישנה תא הל ןתונ אוהש דע העש וזיא תרבוע יאדו .ץרחנ

. םיליחתמ רשואה־ייחו וייח־םולח םשגתמ הככו ,הלצא רקבל ךלוה אוה זאו ,(תועש
ג ישמ וליאכו לדג אוהש ןמז לכ .ולש ףסכה תא תחקול איה .תינצמק איהש איה הרצה
י כ—טאל־טאל הככו .ףסכה תא תבחוס איה .ותוא תסרוהו תכלוה איה ,רשואה תא

. ידמל תרעוכמ רבכ איה תולילה דחאבו ...רדרדיהל ליחתמ אוה—תועש 9 ןב טרסה
. הב בהאתמ תמאב ,השאב בהאתמ התא הלחתהב :האלפנ הזופרומאטמ טרסב שי)
ה פשכמ תויהל טאל־טאל תכפוה איה ןמזה םע .תאזכ תונידע ,יפוי ,םירוענ הב שי

ת ועבטמה םיב תונתוואתב החושו הטימב תבכשנ איה תולילה דחאב ,ןכבו .(הארונ
ה חוש איהו ,הלש המוצעה הטימה לש תורטשהו תועבטמה לכ .הינפל השרפו הרבצש
א וה ףוסב .טרסה לש תועשה עשת לכ הז ךכ .ללכה־ןמ־אצוי והשמ הז .הדבל םהב
ס רפה תא לבקל ,ויתובקעב רבחה ,תרמוא תאז .רבדמל ורבח םע ךלוהו התוא חצור

ם ע רמוג אוה רבדמב םשו ,םימ תצקו ףסכ תצק דוע םהל ראשנ .ושאר לע םשוהש

ר שפאש הממ הברה הברה םיגדמ םג םייהורטש .ותוא םירמוג ןואמצהו שמשה .ורבח
...!תאזכ תיקנע שמש ,שמש וזיא ,טרסב םש שי שמש וזיא .עונלוקב תושעל
ל איניב לש "בהזה־רות" ,יוכידל אוה "ןיקמויטופ״ש המ—הבוח־טרס ןימ הז "דירג"
.עצבה־תוואתל אוה "דידג" ,ןימה־רציל

ל כונ אלש יל המדנ ,ךלש תולודגה תויעונלוקה תובהאה תא רבכ םירקוס ונא םא :ן ת נ
.וניניב תוחישב הלע רבכ ומשש ,ינילסור וטרבור לע גלדל
־ םיצנארפ" :ינילסור לש ירצונה טרסה ,לכמ רתויו .ןבומכ .ינילסור ,ןכ ,ןכ :בולרפ

י נא ,בגא־ךרד) .םירזנמב קר גצוה אוה .חכוש ינניא הז תא—"יזיסאמ שודקה םוק
ו ניארשכ ,חכוש אל ינא) .הליל :דחא רבד רכוז ינא טרסהמ .(םיירצונ םיטרס בהוא
י נניא ,ואצי םה המל רכוז ינניא .ךרדל םיאצוי םיריזנ ינש .(ונלוכ ףכ וניחמ הז תא
 תניגנ תא קיזחה ינילסורו קוחרמ ןגנמש ןומעפ הזיא שי לבא ,הלילעה תא רכוז

ם ירצענ םיריזנהו ,הזה ןומעפה קר שי ,תויזואוטריו םש ןיא .תוקד המכ ןומעפה
ו ב ןיא הרואכל יכ ,תמאב ינואג "טוש" הז .הרושב ןיעכ תאז םואתפו ,הלילב השרוחב
ל יחתמ התאו ,טאל־טאל־טאל לצלצמ ןומעפהו ,ןטק רעי ןימ :"יתונמא" רבד םוש
— המלצמה ןמ קוחר־קוחר—קחרמב תרבוע תומד וזיא ...והשמ שחרתי הפש שיגרהל
. לצלצמ ,לצלצמ ןומעפהו ."ערוצמה"—"וזורפ ליא" :ינשל שחול םיריזנה ןמ דחאו
ר יבסהל ךיא עדוי ינניא !אלפנ והשמ היה הז .יל המדנ,םלש דירלולצ יללג ספות הז
ה נטק הזוזת וזיא התיהו ,דחא טפשמ קר היה !לכה .דחי לכה םלשומ היה הז יכ תאז

ט רסהו .וב קחרתמ אוהו ,ךשוחה ןמ אב אוה .לכה הז .רבע ערוצמהו ,המלצמה לש
...לכה אל הז ,בגא־ךרד .ךשמנ
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ם וש ןיא /׳תורפס" םוש ולצא ןיא .ותרהטב עונלוקה איה ינילסור תריצי :ןת ב
י תרמא ילרטאית עונלוק לע ונרבידשכ .תרחא תונמא לש בוריע םוש ןיא /׳ןורטאית"
ל ש "רוהטה עונלוקה" ,ךתעדל ,והמ .הזה ןינעל רוזחנו ינילסורל עיגנ דועש ימצעל
? עונלוקל ינילסור איבה ,ךתעדל ,המ ריבסהל הסנת ילוא ן ינילסור
. םייעוצקמ־אל םינקחש ידי־לע קחשמ והז איבה אוהש ןושארה רבדה :בולרפ

.רקיעה הז אל םג לבא
.וינפל תאז ושע רבכ .ולש האצמה אל תאז :ן ת נ
ר אשנ אוהו "םזילאיר־ואינה" תא הז םע דחי איבה אוהש אוה ןינעה לבא :ב ו ל ר פ
, ומוי־ןב רבד הזיא ולצא ראשנ אל םזילאיר־ואינה ,תרמוא תאז .תאזה הנומאב קבד
י ל המדנ .תיטסילאיר־ואינ היצפצנוקב םייניבה־ימי תא השע אוה .תואנותע לש רבד
ם זילאיר־ואינ לע םירבדמשכ דימת םנמא .ולש אוה "םזילאירראינ" חנומה וליפאש
. הדומ ינא ,ותוא בהוא דאמ ינא .ינילסור הז—אל לבא ,הלא לכו הקיס־הד לע םיבשוח
, יסומלופ ןפואב ,עדומב לבא !יח התא הב תואיצמל סחיתהל ךתוא חירכמ וליאכ אוה
ה שוע אוה השוע ינילסורש המ לכ .(רבד ותוא תושעל הסנמ ראדוג) .יאנותע ומכ
ל בא ,"ומכ") יאנותע ומכ טעמכ ,ראית וב ,"הזיאפ״ב םג ךכ .האלמ תוירחאב ,רשי
ה שע ,השוע התא םא :יתדמל ונממ .הילטיאל םיאקירמאה תשילפ תא ,(ךכ אל

.רשי
ת א םיקחמ ונחנא :רמוא ראדוג .ראדוג לש הפי רבד יתארק ,עדוי התא ,ןיינעמ
י פל הפילשה תא םישוע ונחנא ,חדקא ונלש םיטרסב ףלוש רטוש םא .עונלוקה
. חדקא ףלוש רטוש ךיא תמאב םיעדוי ונא ןיא .ונימדוק לש םיטרסב וניארש המגודה
ה צר אוה ."תונמא" הצר אל אוה .עונלוקהמ ותוא עונמל הצר ינילסורש רבדה הז

ם ידבועמ םיטרס ןוגכ ,"תונמא" הברה םג השע יכ ףא—ידיימ סקלפר לש עונלוק
ת א לטבל הצר אוה .תרחא איה הייארה לבא .םירחאו וטקוק .גייוצ ןפיטס תוריצימ
יצממה ינש תמאב םה הלא ,יתעדל .ןמז רחאל השע ראדוגש רבד—לבוקמה קוסיפה
ו רציו םירבד ןומהל ןקרופ ונתנ םה .ראדוגו ינילסור :ונימי־ןב עונלוקה לש םיא
ט ושה" תא ,לשמל ,ולסיח םה .םישדח םירבד ינימ לכ תושעל הרשפיאש השדח הפש
: דער ,ינרמשה עונלוקה תא קר עדיש ,להקהו .דועו דועו ,יתרוסמה ךותיחה ,"יסאלקה

ן !הפ השוע אוה המ
, ינכפהמ ׳זאטנומכ ותוא םיללהמ םלוכש ,לשמל ,"יתבוהא המישוריה" לש ׳זאטנומה
־ וגו ינילסור ."ןורכזה" תפסותב יטייבוסה ׳זאטנומה לש תיפוסה האצותה אלא וניא
ד יל ,"םיסקמ" עונלוקב הפ יתבשי הרקמב .יל הארנ ךכ .םימידקת םהל ןיא—ראד
ת ולכ דע" היה הז .ראדוג לש טרס הנושארה םעפב יתיארשכ ,ץורח עונלוק־עדוי
ע דוי וניא הזה שיאה :רמא ינכש .טרסבש לוכיבכ־ערה ,ביהלמ היה הז ."המישנה
־ ארונו ,ולש "המישוריה" תא ואר הפ םלוכש ,הנר ןלאמ לידבהל) .עונלוק תושעל

ו ניא שיאה וליאכ הארנ ;טרסבש בוטה היה קוידב הז .(המ־םושמ ,ותוא ובהא ארונ
— יסופיט טרס ,ןכל—׳ב גוס טרסמ רתוי אל תויהל הצר טרסה .עונלוק תושעל עדוי
.טרסל "המוד וניא״ש טרס לבקתהו
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ן מזב תיקלטיא הרייע וספת םיאקירמאהש הניצס םש שי :״הזיאפ״מ המגוד ךל ןתא
0. הזיאו .םוקמב םיאצמנ דוע םינמרגהש ה תא חחושמו תיקלטיא הרענ ירחא ררגנ 1.
. רפכ־תרענ תמאב איהו—יאקירמא אוה העוצקמ ןקחש וניא אוהש יל המדנ .טקשב
־ תרוחב ןיבו—עישומה ס. 1.־ה—יברעמה םלועה גיצנ ןיב החישה תא רצי ינילסורו

. המלצמה תיווז תא תחא םעפ ףא הניש אל אוה החישה לכ ךשמב .תיקלטיאה רפכה
ל כ תא הזה "טוש״ב םרה ,םרה אוה .הרבידו הרבידו הרביד היקלטיאה הרוחבהו
ם יקיפמה םג .דבה לע תיארש המל ךכ־לכ תנמאה יכ ,ביהלמ היה רבדהו—םימידקתה
. עיבה אוהש ומכ המחלמה תא ועיבי אל תפרצו הקירמא לש םינואגה םיאמיבהו
־ גיא היה אל הז .יתלילעה רופיסה ימוחתב—ראדוגל דוגינב—הראשנ איה תאז־לכבו

וזיפא המכ :יתלילע ראשנ הז .׳זאלבמסא היה אל הז ,יגולואידיא היה אל הז ,ויברט
.הילטיאב םיאקירמאה תומדקתה לע תוד
א וה .אובל דיתעה עונלוקל ןוכנה טטרה לכ תא הנתנש תמא־תכיתח איבה ינילסור
א לש םדא הז .ולש םייחה־חרואב םג הז תא האור התאו ,םייח לש היפוסוליפ ריאשה
."הרביר־הל־הד לרנג״ב :תחא םעפ קר ילוא .ירחסמה טרסל םלועמ ענכנ
. תיבטק תוידוגינ וליפא הב שי םימעפלש תובכרומ יעונלוקה ךמעטב יתנחבה :ןתנ
ל כמ םיקחרתמה ,ינילסורכ םירשיו םינפגס םיטסילאיר םיאמיב בהוא התא ,דחא דצמ
ת ולותב ,תוילקיזומ תודגא בהוא התא ,ינש דצמו—"תונמא" ארקנש המ לכמו ןונגס
."הקיזומה ילילצ" ,תופפועמ
י נניא !"אשד ירכ" :עתפות התא ?דאמ יתבביח טרס הזיא עדוי התא :בולרפ
א וה ,םיהולא םש שי .םישוכ לש לאו׳ציריפסב ך״נתה הז .ותוא השע ימ וליפא עדוי

ל ובמה ינפל .םישוכ שיו ,לובמה תשרפ םג םש שי .טסילטיפאק ומכ אוהו רגיס ןשעמ
ה רפ וזיא וא ,טרסב ןבל שיא תוארל אל קר) תינשוחה תוישוכה ,היצרנגד הליחתמ
. הפי תמאב ,הפי הזו ;םישוכ םש םלוכ (.חויר רבכ הז—לודג ןקחש תומדב השודק
.אלפנ טרס
* שמ״ה ןמ אוהש ,ינילוזאפ לש "הנוטאקא״ב לעפתמ התא תאזכ הדגא תמועלו :ןתנ
.ינילסור לש "החפ
ה ז דימת .בוטה ראדוג אוה .ראדוגל הקווד המוד אוה העונצה יתעדל :ב ו ל ר פ
. טסינומוק אוה .ראדוג ומכ דאמ יגולואידיא ינילוזאפ .רתוי םיחלצומ םיקלטיאה :ךכ
. יגולואידיא רצוי אוה טכרב םג—טכרבל םימוד ראדוג לש תוריציו "הנוטאקא" ,בגא
. ובש בוטה ןמ ,םזילאיר־ואינה ןמ באוש ינילוזאפ .םוליצה ךרדב םימוד םה ,תינש
ם ירקמה בורב יכ .הפהפיל הז תא ךפוה וניא ,והשמ םלצמ אוהשכ ,ךיא תוארל ךירצ
ו ריאה ינילסור רחאל םיטסילאיר־ואינה .םירוורפה לשו ינועה לש יופיי םיטרסב שי

ט אל־טאל .לבסנ־יתלב רבד .םרק־תגוע וזיא ומכ הארנ הז םויהו—ינועה־ינוכיש תא
. דוע הזב ןימאמ ךניא התא םואתפו ;רוורפה תא ,הצבה תא תופילו תופיל וליחתה
־ וזאפל שי :ךכל ףסונ .ינוע ,תויתייח ,תוילאטורב תיאר ״הנוטאקא״ב ינילוזאפ לצא
ק ר ולוכו ,ןוילגנבאה תא םג השע ינילוזאפש יל ורפיס .ראדוגל ומכ ,יפא ופמט יניל
ינא םאה .תאז ריבסהל ךיא עדוי ינניא .םזילאיר ךכ־לכ בהוא ינניא .הרימאו הכילה
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ת א .ותוא בהוא ינא—םזילאיר ונניא "אשד־ירכ" .עדוי ינניא ? בוט ימצע תא ריבסמ
.הדגא וז .הפי הכלמ שיו םירש םלוכ יכ ,בהוא ינא "גרוברש תוירטמ"
ת וירטמ״ב בהוא התאש רמוא התאש םירבדה לכל ידגנה בטוקב דמוע ינילסור :ןתנ
ל כ ,יתוכאלמ אוהש רבד לכ רבוש ;תונמאה תא רבוש אוה .״אשד־ירכ״בו ״גרוברש
תא הקוודש םואתפ ררבתמ הנהו—תיתונמאה האצמהה לש אוהש רבד

.תונמאב בהוא התא ,דז
ל סופ אוה :רמול ןווכתמ ינא .רוביג תמאב אוה .הרובג וזיא ינילסורב שי :בולרפ
...רקש לש ,בל־תבינג לש תורשפא לכ

...רקש לש אל ,היצנוונוק לש ילוא :ן ת נ
ה זו .ולצא ןיא הז .הילשא לש ,להוכלא לש ןבומב ,רמוא ינא ,רקש לש :ב ו ל ר פ

ם ייניע־זחאמ אוה—וניניב תאז רמוא ינאו—ראדוג יכ .רידא חוכ שרוד הז ,השק
ס ינכמ אוה .עושעש הזמ השוע אוה ,"לקאטקפס" השוע תאז־לכב אוה .ינילסור תמועל
ה שוע וניא אוה .הזה םדאה לצא רנויסימה ןמ והשמ שי .תמאה אוה ינילסור :תוילשא
...הזכ שבוי ולצא שי ,לקאטקפס
" תוביטר״לו רומגה "שבוי״ל תונותנ ךלש תולודגה תויטאפמיסהש האור ינא :ןתנ
ר מוא ינניאו—התומלגתהב "תוביטר״ה אל םא "גרוברש תוירטמ" אוה המ יכ ,הרומגה
.טרסה תא דאמ יתבהא יכ ,יאנגל תאז
.הדגא תאז "גרוברש תוירטמ" .הדגא וז לבא :בו לד פ
? הדגא ןימ ןכ־םג תושעל תיצר "הלולג״בש דיגהל רשפא :ןתנ
: הדגא וזש רורב .ךכ־לכ רורב הז ירה .ךכ הז תא בתכ ינולא םיסנו .ןכ :בולרפ
.אלפ־תפורת איצממש חקור

.םש שי םיריש םגו :ן ת נ
?אל ,תצק רישל ךירצ .חטב :בולרפ
,ימד לש "הלול" תא םג הלודג הבהא תבהא ,יל רוכזש המכ דע :ןתנ
. ..הדגא ...הקיזומה ,םידוקירה ,תונוזה ..."גרוברש תוירטמ״מ רתוי דוע :בולרפ
י נא ,ןיינעמ .הפי הזש ךל דיגהל הלוכי "הנטק תרפות" לכ .הפי הזו .םייחב ומכ שממ
" םיקידצה ןורחא" לש דיה־בתכ לע דבוע אוהש יל רמא טראב־ץרווש הרדנאש רכוז
. ןיבהל םגו ,וינעב התוא אורקל לכות "הנטק תרפות" לכש הביתכל עיגהל הצורו
 ינא ,עדוי ינניא .םלוכל עיגהל ןוצרה ...בוכ׳צ ,ןילפא׳צ ...?אל ,הפי יד הז
...עתרנ ינא ,רפיהל ...מ רתוי םילאוטקלטניא ךירעמ אל
ם ילוכי םלוכש םיטרס אלא "םעוז" טרס םוש יתישע אלש הזמ ,לשמל ,הנהנ ינא
. "רתסא" עונלוקב גצוהשכ ,"םילשורי" תא ובהא םלוכש יתינהנ םג ינא .םהמ תונהיל
— הז תא ובהא םה .יתיארו עונלוקב םש יתבשי ירה ינא .ללכה ןמ אצוי ילב ,םלוכ
ה יהי "הלולגה״ב םגש הווקמ ינא .ץפיקש ודוה־לוגנרתה םע וליפא ;םיניינעה לכ םע
ה דוקנב יתוא םיזיגרמ ראדוג לש םיטרסה .םלוכל־םיטרס בהוא יד ינא .הווקמ ינא .ךכ
י נילוזאפ ."םירחבנל ןודעומה" תא ,םהלש תויביזולקסקאה תא בהוא ינניא .תאזה
.םלוכל רצוי
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ך כ ז לאוטקלטניא ומצע אוה אלא םילאוטקלטניאל הנופ קר אל ראדוג ,בגא :ןתנ
.םינומה ביהלי "הנוטאקא״כ טרסש יוכיס םוש ןיא .ינילוזאפ םג
!ץראב אל ,ןוכנ :ב ו ל ר פ
1  ראדוג יטרסל ךתבהא תא ריבסת ךיא ,םיירטוזא םיטרסמ דלוס התא םא :ן ת נ

י נא ,ולש האצמהה־רשוכ תא בהוא ינא .ראדוג לכ תא בהוא אל ינא :בולרפ
ה שוע אוה .ולש "לקאטקפס״ה תא בהוא ינא ,ולש רקחמה תא ,הדבעמה לכ תא בהוא
!ןכ—טכרב .יתוא םישבוכ ולש םיטרסה לכ אל לבא .אלפנ "לקאטקפס"
ה רובח" ,םיאבורה ,"הייח תא תויחל" :לשמל .ןטייפ אוהשכ ראדוג תא בהוא ינא
— ינילוזאפו ראדוג ןיב רוחבל ילע םא ,םינפ־לכ־לע .עדוי ינניא ,לכה־ךסב ."דוחל
, יקלטיא אוה ינילוזאפש ינפמ ."הנוטאקא" םע ראשנ ינא—ינילוזאפ לש "הנוטאקא"
ר אדוג לש םיטרסב םעה .הפי ינילוזאפ לש םעה .םעל ס ח י ת מ ינילוזאפש ינפמו

.רעוכמ אוה

ם יאמיב הברהש קוק׳ציה לש ומש תא ונרכזה אלו רוהט "עונלוק" לע ונרביד :ןתנ
ו חתיפש רחאל תולטבתה לש יוקיח ותוא םיקחמ—תפרצב רקיעב—םויכ םיריעצ
, ופירט לש "םירוחש השבל הלכה" תא תיאר .םלש תוישיא־ןחלופ םינש ךשמב וביבס
ק וקז היה לורבש !םיבולע םיטאיגאלפ הזיא ז לורבש לש "הינפמשה־חצור" תא וא
— םינקזה םיאמיבה ועיגה הילאש תוינוניב לש הגרד התואל עיגהל ידכ םינש רשעל

.הנש םישמח ךשמב—ונמזב ואצי םדגנש
ם יטרסב שי םא .עונלוק ק ר תמאב אוה קוק׳ציהו—"רוהט עונלוק" תרמא :ב ו ל ר פ
ע ונלוק השוע אוה .רופיסה תונמאל קר הז ירה ,תרחא תונמאל איהש הבריק וזיא ולש
ר בדב ןימאמ התאו .ללכה־ןמ־תאצוי תויביטסגוסב תאז השועו—םייחל המוד וניאש
ה תאו ,םיארונ םירבד ולצא האור התא .ןמזה לכ ךייחמו—רתויב הנומאה ןמ קוחרה

.ףושיכ הזיא הזב שי .ךייחמ
ה חישב ונרביד וילעש ילרטאיתה "טוש״ה ןינעב "ירוחאה ןולחה" תא ריכזהל יתיצר
. המ־קחרמב דימת אצמנ רוביגה קוק׳ציה לש "טוש״בש השגרה וזיא שי יל .תמדוק
א וה ,תובושח תוניצס ול שישכ םג .תלדל רבעמ תצק .הציחמל רבעמ תצק דימת אוה
 ןימאמ התא זאו—יזיפ קחרמ הזיא דימת שי .המינפ ףחדנ וניא ,ןכותל סנכנ וניא
, םדאה לש הנוכנה ותדימ תא תדדמ וליאכ הז .ןילפא׳צ לצא םג הז הככ ,ןיינעמ .רתוי
־ םוליצב שמתשמ וניא טעמכ ןילפא׳צ .הנוכנה הדוקנה ןמ שחרתמה תא האור התאו

לסופ ןילפא׳צ .ולצא רידנ רבד אוה .ולצא היגולואידיא וליפא וז ,בורקמ
ה מל" :רמוא אוה ,הז םע הז םירבדמש םינש םלצמ אוה םא .תיעונלוקה הקינכטה תא
 ,בטיה הקינכטה תא ריכמ ןילפא׳צ ."ץעה תרמצ דעבמ וא ,תובהלה דעבמ ךתוא םלצל
ם יאבש םישגד וא ,תויוברקתה ,המלצמ ילולעת בהוא וניא .התוא בהוא וניא לבא
חשה לש תמזגומה תוגהנתהבו העבהב /זאפיטב איה ולש הקינכטה .םיטקפא רוציל
. ׳זאפיטה לש תופירחה תא לקלקל אלש ידכ הטקש תויהל הכירצ ולש הייארה .םינק
.המלצמה תוננובתהב קוחיר אוהש הזיא דימת ולצא שי
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— םיילרטאיתכ תמדוקה החישב ונינמש םיאמיבה הקווד יכ ,הבושח הדוקנ תאז :ן ת ב

ן מ המכ .ס103ש-11ק־ה תא םיבהוא —ןמגרב רקיעב—ןמגרב הז םאו ןאזק ,דז םא
־ םימוליצ לש הרדס לע םייונב—"תוכחמ םישנ" ,"הנוסרפ"—ןמגרב לש םיטרסה
ם ג ןיבמ ינניא .ילרטאית יעצמא הזב האור התא עודמ ןיבמ ינניא קר ינא .בורקמ
ן מגרבו ןאזאק לש םישגדה .םינקחשה לא המלצמה לש הבריקה ךל העירפמ המב
, תיביסנטניא בל־תמושת לע רומשל ,עזעזל ,םייביטקפא תויהל ןוצרמ םיעבונ

.תוילרטאיתמ לידבהל
 תואצמנה תויומדב הקווד לכתסהל דימת בהוא ינא טרס האור ינאשכ :בולרפ
מאה תשלובה דרשמב ס׳ובל קיטסלפ סוכב םימ תושיגמה תוריכזמה :הנומתה עקרב
ם ירוביגה לש םיגולאידל בישקהל הדמתה־חוכ יל ןיא .רכו הלבקה־תודיקפ ,תיאקיר
ה בריק .שגדומה ןמ רתוי ןמיהמ שגדומ־אלה המ־םושמ יכ הארנ יל .זכרמב םיאצמנה
.הכובמב יתוא האיבמ ןקחשה לא המלצמה לש תימיטניא
וקודה םיטרסב םג יתיסינ םשו־הפש יל המדנ ירה ,השעמ־רחאל דיעהל לוכי ינא םא
ם הל ןתונו םירבדה תא ע י נ צ מ ש ,ןוכנה קחרמב םירבדה לע טיבהל ילש םיירטנמ
ם יאבש ,"ביטקייבוא־הלט" תושדע ילב ,"םימוז" ילב ."יתונמא" ךכ־לכ אל ןוט

ן ה .תיווזה־תובחר תושדעה תא בהוא ינא ,בגא .תיטנתואה תוינגוטופה םוקמב
.ןפוד־אצוי ללח לש בוציע יל תורשפאמ
ב ור לש םלצה—גרבנירג םדאל התוא יתאבהו "הלט״ה תשדע תא תוסנל יתיצר םעפ
נירג םדא לע םילמ המכ דוע רמול יל ריכזת) .הדילס ולצא יתשגרה .ילש םיטרסה
ם ימוליצה ולצא .עונלוקה תא םישח והומכ םיטעמש םלצ אוהש בשוח ינא יכ ,גרב
.(תיתימא תיעונלוק המיעפ םימעופ
ז יראפב .הנפמ־תדוקנ וזיא וב התיה יליבשב .קוק׳ציה לש "ירוחאה ןולח״ל רוזחנ לבא
. רכו קוק׳ציה ,סקוה דראווה :םייאקירמאה םיטרסה ןמ ןהה םינשב בהלתהל וליחתה
ת ויהל ליחתמ התא ובש עגר הזיא שיש עדוי התא ...ךכ לכ הז תא יתבהא אל ינא
. הזה ןינעה תא וקפיס אל םיאקירמאהו—יתרבחה ןינעב רנויסימ—רנויסימ תצק
ע ונלוקה לש ותלודג הזב םג .יאקירמאה עונלוקב יתועמד בטימ תא יתכפש ןמז רחאל
ר יכזהל ילב .רשיו יתילכת ,ימלג םש רמוחה יכ ,שגרתהל רשפא םש :יאקירמאה
ד וע ויה אל .םתוא רבע אל ןיידע דחא ףאש םיאישל עיגהש ,ימוקה עונלוקה תא
ם ג .ןילפא׳צ לע קר רבדמ ינניאו—הקירמא לש ימוקה עונלוקה ינואג ומכ םינואג
 ןודרוג שלפ םהל שי .םהילע תולעל השק הדגאה םוחתב םג .םירחאהו ,ןוטיק רטפאב
...םימיא־יטרסו ,םיפפועמה הלא לכו
א וה ,ילש תוירנויסימה ףא לעו ."ירוחאה ןולחה" תא יתיאר הפוקת התואב ,ןכבו
! ולש רומוההו ...עונלוקה לש םינקיסאלקה דחא אוה קוק׳ציהש יתנבה .יתוא ביהלה
ק וק׳ציהש השגרה יל שי לבא ,תפומ־תוריצי ןה "וגיטרו״ו "ירוחאה ןולחה" :ןתנ
 תרגסמב לעופ אוה .ןרדבה תולובגמ גורחל דחפמ אוה .ףסה לע םירקמה בורב ראשנ

־ םבייוטסוד םיאשונב םיקסוע ולש םיטרסה ןמ המכ .ירחסמה עונלוקה לש תורשפה
והשמ עונלוקב רצי אל אוה ,האלפנה תיטסאלפה תויזואוטריווה לכ םע ךא ו םייאק
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ט ירסהל םינש םלח אוה ,בגא .לשמל ,"ושנועו אטחה״ל ,וקמעבו ותמרב ,ךרע־הווש
ל ובג תא רובעל זעה אל םעפ ףא לבא ,אקפק לש "טפשמה" תאו "ושנעו אטחה" תא
, רומוהב ןיוצמ אוה .תילילפה הדגאה וא היירומ־יד הנפד לש תונטקה תומארדולימה
ד רוי וניא םעפ ףא .יחטש והשמ םג וב שי לבא ,יטסאלפ ןודיעב ,ןירותסמב
...קמועל
ו ז :ןוכנ .קוק׳ציה לש עונלוקב תאזה לוכסיתה תשגרה הנשי דימת ,ןכ :בולרפ
ע ודמ ,הנולבשל רבעמ םידעצ המכ קיחרי אל עודמ ךמצע תא לאוש התא לבא ,הדגא
.יפיטואיריטסה תא תויומדה הנרובעת אל
ח צר הרק :הזה קסעה לכ תא יתבהאו םח יל היה ״ירוחאה ןולחה״ תא יתיארשכ לבא
ו מכ םילגלג־אסיכ לע ותיבב הרובש לגרב בשוי רוביגה .הליל .לוממ תונולחה דחאב
ס יירג ,העישומה ךשוחה ןמ העיפומ םואתפו .םח .םמעשמ .המוצע ריעב ודבל .בולכב
, וה ...בורקמ־םוליצ ןימ הזיאב התוא םיאור ונא זאו ,ךשוחב תסנכנ איה .ןבומכ ,ילק
ה שוע אוה רשאכ ראדוג חסונ והשמ—יטויפ ולוכ לבא 0108ש-טק היה הז
ס יירג .יתיארש רתויב םיפיה םיבורקה־םימוליצה דחא הז .הניראק הנא לש ש1ס36-טק
, םייתפשב אלפנ םדוא הזיא ,עונלוקב הזכ םודא יתיאר אל דוע ,אלפנ םדוא הזיאב ילק
ו מכ ותוא הליצמ איהו ,ותוא תקשנמו ותוא תפטלמ ןבומכ איהו ,וילא ברקתמ םודאהו
.תאזכ הפי הבהא ,ילק םיירג תא דאמ בהא הז קוק׳ציהש בשוח ינא .תודגאב
ו ניא םש רבד םושו ,ןורטאיתב ומכ ,דחא רוגס םוקמב שחרתמ טרסה לכ ,בגא
.שגדב אל ,קחשמב אל ,הזרפהב אל—ילרטאית
.שגד ףדור שגד םלוכש םיאלפנ םיטרס ךל שי :ן ת נ
? ןוגכ :ב ו ל ר פ
ן וגכ ,סלו ןוסרוא לש םיטרסה :ןוגכ .תונוש תוכרעהל בוש ןאכ םירזוח ונחנא :ןתנ

...ןמגרב ןוגכ ,רייארד ןוגכ ,יטנוקסיו
ע יגמ אוה .ומצע ןיבל וניב יאדו ;דאמ יאדו לכה ולצא יכ ,שיגדמ ןמגרב :ב ו ל ר פ
ר ופיס תא חינמ אוה .שיא םושל ןובשחו־ןיד בייח וניא אוה .םייטולוסבא םידממל
י נא .ץרחנ טעמכ ,רוגס ,יביזולקסקא והשמ ויטרסב שי .תטלחומ דאמ הרוצב טרסה
י לוא הז לבא .חותפ לכה ולצאש ,יניל׳פ וליפא וא ,ינילסור—ינשה הצקה תא שפחמ
.םירצוי ינש ןיב אלו ידרונה ןיבו יניטאלה ןיב לדבהה
ם ה הרואכלש יפ־לע־ףא—ינילפו ןמגרב לצא המוד והשמ שי גזמ ילדבה םע :ןתנ
ע ונלוקה יאמיב לודגל ינשה תא בשוח םהמ דחא לכ :בגאו .םידגונמ תווצקב םיאצמנ
ל ש הקיטמיתבו חורה־ךלהב ,םהלש היפרגויבב םימוד םירבד המכ שי .ונימיב
.הנוש גזמבו הנוש ךרדב םיאטובמ םירבדה רבד לש ופוסב יכ ףא—םהיטרס
י טנטסטורפ אוה ןמגרבש—הז תא קודבל רשפא—השגרה יל שי לכ־םדוק :ב ו ל ר פ
. הלילו םוי ןיבש ידוסי לדבה שי הפ .םהלש רוקמה הז .ילותאק אוה ינילפש דועב
? אל ,יניטאל ינשהו ידרונ אוה דחאהש ,רחאה ינושה םג ונשיו
ן יב וא ,ידרונל יניטאלה ןיב דוגינל רבעמש והשמ שי לבא ,ןוכנ הז לכ :ןתנ
םינפ־לכ־לע—ינילפו ןמגרב םיקסוע ,םמלועב ינושה לכ םע .ילותאקל יטנטסטורפה
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ם ייחש םינועמ םישנאב—"הטיו ה׳צלוד״ו "תוחורהו הטיילו׳ג" ,״8^״ לש ינילפ
ם הו יחה םרזל רשקה תא ודביאש םישנא ;ולש תוינויחהו רהוטה תא דביאש םלועב
/81" הרוצה תניחבמ םג .הבהאו רהוט לש דובא ןדע־ןג הזיאל םיעגעגתמ ך שמה אוה "2

."רב־יתות" לש
י ניעב םירבדה תא םיאור ונחנא יכ יטויפ דימת הז ינילפ לצא לבא ,ןכ :בולרפ
א למו סלכואמ םלועב יח ינילפ .ןמגרב לצא ומכ לאוטקלטניאה יניעב אלו דלי?,

. ךישמהל רשפא ,הלאה םירצקה םייחב תויורשפא שי רשאכ !םיהולא־לא .תויורשפא
י נניאו—והשימ ולצא תוארל הצור ינא .שולק ריוואה םש .רהה שאר לע דימת ןמגרב

י נניא .דמג הזיא ,הרוקמ הזיא בוש ,ןטש הזיא בוש ,ןטק ףוריט הזיא בוש ...האור
ר שפא קמועל־הרידח בורמ ,ןצמח־תולילד בורמ ,הריגס בורמ ןמגרב לצא .לוכי
ש פחי אוה ,קמועל רודחל ףיסוי אוהו הנש תואמ־שלש היחי ןמגרב ירה .קנחיהל
ם עו ,חאה םע םאה לשו ,םיחא ינש ןיב תוירע־יוליגל עיגי אוה ,תויורשפאה לכ תא
.קמועל דועו דוע רודחי אוה ...רשפא קרש המ לכ
ו השמ םש ולצא שי .ולש םיטרסב הכורא ךרד רבע רבכ אוהו ,הפי והשמ שי ינילפב
א צמנ הז .םעה־יטושפ םהירוביגש ,ולש םינושארה םיטרסב הקוודו—םינפב בואכ יד
.תילותאק החפשמ התוא וז ,בוש .ינילוזאפ לצא םגו ינויגוטנא לצא םג
?"םינפב בואכה" רבדה תא שיגרמ ךניא ןמגרב לצא :ןתנ
•ןכ :בולרפ
ה מ .תקפסמ הבושת הילע יתלביק אלש הלאשל רוזחל וישכע הצור ינא :ןתנ
...ונלש תוחישב ןמזה לכ רזוח הז ? ילאוטקלטניא עונלוקמ ךלש הדילסה
ו יהיו םיהולא רוזעי םא ,ילוא .ילש הלכשהה־רסוחמ עבונש ךיבסת הז יאדו :בולרפ
ם ירוחה תא אלמל הטיסרבינואל םעפ ךלא ,םיטרסל םימותח םיזוח הברה יל
.הלכשהב
?  תילאוטקלטניא הנוכת ללכ־ךרדב איה םזילאוטקלטניאמ הדילסהש עדוי התא :ןתנ

.ןכ :בולרפ
א שונה ןמגרב לצאש בשוח ינא .תוילאוטקלטניאמ דולסל לוכי לאוטקלטניא קר :ן ת נ
א והש םושמ ילוא—םילאוטקלטניאה ןמ הדילסה אוה ולש םיטרסה לכב טעמכ רזוחה
ן יב תומיעה !ןמגרב לצא תידוסיה המיתה וז ,יתעדל .ילאוטקלטניא יאמיב ומצע
ה ז תומיע .הרופה ,ינרציה ,ינאטנופסה םדאה ןיבל ,םייחה־ןורשכ רסח ,רקה ןתלכשה
ם ג ,"הקיתשה״ב םג ,"ףשכמ״ב םג ,"רב יתות״ב םג .ולש םיטרסה לכב טעמכ עיפומ
..."יעיבשה םתוחה״ב
ע  ו נ ל ו ק ה—הנבה־יא תמייק דימת יכ—תונבה־יאב ךבתסנ אלש ידכ :בולרפ
. הז הככ לבא—אל ילואו ,הזכ תויהל ךירצ אוה ילוא .תיממע תונמא אוה
ת והובג תוגרדל עיגהל לוכי עונלוקה היה ילוא .םיטנצימ לש עונלוקב םייח אל ונחנא
ע יגה אל אוה .םישדח םייתרבח םיסופדב ילוא וא ,טנצימ תוסחב השענ וליא רתוי
.תירונימ תונמא ראשנ אוהו ,ולא תוגרדל ןיידע
!תירונימ אל לבא ,תיממע :ןתנ
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ם ילודג םיגשיהל העיגמ תורפסה ,הארת ...תירונימ ם ג המ־םושמו—תיממע :ב ו ל ר פ
 הממ עברל עיגמ וניא עונלוקה .םילבכ ילב תאז תושעל הלוכי איה .רתוי הברה
א והש הזמ אלא השוע אוהש הזמ אל עונלוקב ףרשנ םדא ירה .עיגהל לוכי אוה וילאש
ל ש ופוסב .תושעל הצר אלש םירבד השוע אוה תורשפ בורמש וא ,השוע וניא טעמכ
ק יפמה ריחמה היהי ולו—רבדה לש וריחמ םע ,ףסכה םע תורשפ אוה עונלוק ,רבד
ת ושעל תורשפאה־יא ללגב ףרשנ סלו ןוסרוא .םיפוצ לש םומיסקמל עיגהל חצורש
ת וינכתב בלתשהל לוכי וניא אוה ,ענטצמ וניא אוה .רקי ארונ יאמיב אוה .תורשפ

ם יקיסעמש ,םייהורטש־ןופו ןייטשנזיא ומכ םיאמיב המכו־המכ־תחא־לע .תויראדוג
" טוש" ."יושע" ולוכ אוה יכ בלתשהל לוכי וניא ןכ־םג הנר ןלאו ;םישנא יפלא

ח רכומ הזו .תירטמואיג תונדפקב םיטרפה ןורחא דע שארמ ןנכותמ "טוש" הז ולש
.םוליצ לש םלש םויב עצבתהל
ם ימלצמש ,לקה ,זירזה עונלוקה לע וללה םירובידה לכ תא לסופ ינא ,בגא־ךרד
.םירחאל םיאתמ וניא ראדוגל םיאתמש המ .םייעובש־עובשב

הנקזה תיניסה הדודה תוקתפרה : ג קרפ
ן יידע םיאצמנ ונחנא .הלילעה־טוח תא ונקתינו םיטרס לע רובידב ונגלפה :ןתנ
ת לחתה יתמ .םיטרס תיישעל םיטרס תייארמ רובעל תטלחה ובש בלשב זיראפב
? עונלוק דומלל
, ןואיזומב דמול רייצ :הארת ז אל ,םידמול דימת ירה : תרמוא־תאז־המ :ב ו ל ר פ
א ל םיטרס .הייאר ךותמ םיטרס דומלל הז המ ןיבמ ינניא ינא .רייצמו דמול אוה
 הייאר ךותמ דמול וניא רייצ .היישע ךותמ אלא הייאר ךותמ םידמול
.הייארב עונלוק דומלל רשפאש ןימאמ ינניא .םינואיזומב
ה בש הפשה תא עדוי ,לשמל ,רפוס .יסיסבה עדיה תלאש תמייק לבא ,אל :ןתנ
ב ותכל לוכי ךניא התא .ומצע יוטיבל ירטנמלאה ילכה ודיב שי ,בותכל הצור אוה
.זא תעדי אל ןיידע תיעונלוקה הפשה תאו ,עדוי ךניאש הפשב
ה ייארב ןימאמ ינא .היישעה לש תוחתפמה תא תנתונ הניא הייארה ,יתעדל :ב ו ל ר פ
 ינניא .רתויב םיבכרומ תמאב םה טרסב היישעה יכילהת יכ ,הכאלמב קוסיעה ןמזב
.אל טלחהב .עונלוקל רפס־תיב אוה עונלוקה־תיבש בשוח
?עונלוקב קוסעל ישעמ ןפואב תלחתה ךיא :ןתנ

א ל ,ןבומכ .הבילצה־ךרד הליחתה זאו ,ןבומכ ,טרס תושעל דימ יתיצר :בולרפ
ל בא ,רארי׳זוו־הד־לוקאב םלצכ םשריהל יתכלה .תושעל דימ יתיצר ,דומלל יתיצר
א ל—(רבעה לש םונהיגב םש־יא הביסה תא שפח) תורגב־תדועת יל הרסחו תויה
י תנמאה אל .יאמיב תויהל הרטמב םלצ תויהל לכ־םדוק דומלל יתיצר .יתלבקתה
ש לש עיקשהלו דומלל רבכ םא :יתבשח .עונלוק־יאמיב תויהל דומלל רשפאש
— בוט היה הזו ,יתוא ולביק אל .דיב המלצמ ,רמוחה םע הדובע ףידעמ ינא ,םינש

.אוהה םויה תא ךרבמ ינא
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: ךפיהל .םיטרס תוארל קר אל ;חכאלמב קוסעלו סנכיהל אוהש ןפוא הזיאב יתיצר
י תכלה .תושעל יתיצר .תוארלו תוארל ,דאמ יתוא לכסתמ ,יתוא זיגרמ היה רז
ק סעב השקתמ תצק םג ינא .יתחלצה אל .יתחלצה אלו ,יאמיב־רזוע םשו־הפ תויהל
, הדובע תשקב לש הזה
?יאמיב־רזוע תויהל תשגינ ימ לא :ןתנ

. םייהורטש לש וא ,ראונר לש יאמיב־רזוע תויהל יתלוכי הרקמב .ראונר לא :בולרפ
ר בכש הפוקתב הקווד—לזמה יל לזמתה ןמז רובעכ לבא .זיראפב זא היה םייהורטש
- ------הפ תויחל ליחתהלו ץראל תולעל יתיצר
׳דלזמה לזמתה" שוריפ המ :ןתנ
י תישעש עגרה ןמ לזמתה לזמה .סנוויא סיו׳ג יאמיבה לצא ךרוע יתישענ :ב ו ל ר פ
ל ודגה ןואיזומה—"קטאמיניס״ל יתסנכנו ,"הנקזה הניי׳צ הדוד" ,ילש רצקה טרסה תא
.ףוס־ףוס ,זיראפב הדובע םג יתלביק .לזמה ליחתה זא .עונלוקל
ה ניי׳צ הדוד" לע טעמ חחושנש הצור ינא ,קטאמיניסה תפוקתל עיגנש ינפל :ןתנ
, הפוקת התואב םיבר םיריעצ םיאמיבכ ,ךתוא חירכה המ .ריוצמ טרס והז ."הנקזה
? םירויצ לע טרסב הקווד ליחתהל

. ידמל לוזב הלאה םיטרסה תא תושעל היה רשפאש איה תיתימאה הביסה :בולרפ
? ךלש הכיסה םג התיה וז :ן ת נ

ל ע טרסו סיפה־לעפמ לע טרס הקווד תושעל יתיצר הלחתהב .טלחהב :בולרפ
ל עש ,ןבומכ ,ררבתה .םיקיפמ לצא וללה תוצירה לכ וליחתה זאו ,זיראפב תונזה
ל ע טרסה תא יתעצהשכ .רצואב עגפי הז יכ טרס תושעל רשפא־יא םיפה־לעפמ
ה ז ,פוקסמיניסב תושעל יתיצר םיפה־לעפמ לע טרסה תא ."םעוז" יל וארק ,תונזה
ם גו ףסכ לש רטשל ותרוצב דאמ המוד היה אוהו ,פוקסמיניסה דלונ זא .רכוז ינא
ם הב היה דימתש ,םירפסמ לש םוצע לוגליג יתיאר ."תימואלה הלרגהה" לש סיפל
.טעמכ תיטסימ הנומאב הלרגה־יסיטרכ הנוק יתייהש הפוקת התיה .םסק הזיא
ת א ךכ־רחא תבכרה םהמש םירויצה םובלא לע רופיסה תא רפסו אוב וישכע :ןתנ
?וילא תעגה ךיא ."הנקזה הניי׳צ הדוד" ינועבצה ןוטרסה
, ריעל ץוחמ טעמכ היה הז .38 טרצומ בוחרב תיאזיראפ החפשמ לצא יתרג :ב ו ל ר פ
י תייה .םייוצר־יתלב םישנאמ חורבל דאמ ריהמ יעצמא היה הז .עונפוא זא יל היהו
ם ע רייצ ,הפי אל הז .עונלוקל יתא רבע עונפואה .עונפוא לעב רייצ—רייצ ןיידע זא
? עונפוא
.סמרה ומכ :המלש היהת הנומתהש ידכ ,םייפנכה קר תורסח :ןתנ
ם נורטפ אוה םמרה ירה ;ךכ־לכ יניעב ןח תאצומ הניא תאזה האוושהה :בולרפ
־ ץוחמ תיבב יתרג :ןכבו ...תודמחנ ויבקעבש תונטקה םייפנכה לבא ...םיבנגה לש
ה רייצש םובלא היה הז .החפשמל ךייש היהש—ןשי םירויצ־םובלא םש יתיליגו ריעל
.האמה תליחתב התמש הרענ—החפשמ־תבורק
שרתהה התיה המ ,לכ־םדוק לבא ?טרס םירויצהמ תושעל ןויערה דלונ ךיאו :ןתנ
? תאצמש םירויצה ןמ ךלש הנושארה תומ
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, דנטקה ריעה תא הזמ ץוחו ,הרענה לש רויצה תא לכ־םדוק יתבהא :בולרפ
• ותוא—םייפקשמהו לודגה ףאה תלעב תאזה הדודה תא יתבהא ...הירויצב תראותמה
ה דליה ירויצב םיטרפה לכ ...רבד לכ לש זכרמב דימת ,תטלש דימת ,תיביטטיר
ה ז •הרייע לע רופיס ,טירסת ונממ תושעל יתלוכיש ןטק רופיס הזיאל ורבטצה
ן תונה םמותל האשינ איהו הינולופא םעפ־יא התיה היה :הדגא וזיא ומכ םש ליחתה
ש יו ,הניי׳צ הדודה תא םג םישגופ ונחנא דימו .תולולכ־רזכ ןויליסורטפ רז הל
ל בא ׳הלכה לבוש לע םיספטמש ,םירוהש םירבכע תצק שי ,ןבומכ .הפי לכהו ,הנותח
ת ינתלעפ השא איהש ,הנקזה הדודה תא בורקמ םיריכמ ונחנא ךכ־רחא .ידמל הפי הז
. לבנרק שי ךכ־רחא .תודעווה לכבו םידעווה לכב איה .עשיה־ליח תא תלהנמה
ל גד הדיב ,תפפועתמ .הזילעו הנטק לגרב ,ןולאבב הלוע איה ףוסבל יכ ,הפי רבד הז
."הפי השא איה ,ןכ וה" :רמוא הטמל דחאו ,תפרצ
י נא .יפורתנאזימ ,יקסטורג והשמ ,רחא והשמ טרסב שי לבא ,הפיו־בוט לכה :ןתנ

ך הפיה הדגאה תא רשאמ רתוי תצק םירויצב תבהא הז תאש בשוח
.בשוח ינא ,ןכ ,ןכ :ב ו ל ר פ
? אל ,הלאה םירויצב תצק ףרוטמ והשמ םג שי :ן ת נ
ב ושח לבא ,הלש תפחשה־תלחמ ללגב הז היה םא עדוי ינניא .שי ,שי :ב ו ל ר פ
ר תוי התיה הלש םירויצבש בשוח ינא .האלפנ תרייצ ,דתיה איהש הז לכמ רתוי
י כ ,יטויפ דימת אוהש ,םידליה לש רויצה ןמ הב ןיא .ילש טרסב רשאמ תורגב
ו ליאכ יתשגרה .דאמ שבוגמ והשמ הירויצב שי .דימת תיטויפ לוכיבכ םידליה תייאר
.ותריצי תא יל ריאשהו ומלועל ךלהש רייצ הלגמ ינא
ת יתפרצה תונגרובה דגנ ךלש תורירמה ןמ והשמש רמול ןוכנ הז היהי םאה :ןתנ
, דתויע םתואש םישנאה דגנ הדליה לש התורירמ תועצמאב ,הזה טרסב ןקרופ ידיל אב
י תוילוגוג תורוטאקיראקל
ה דלי שי םירויצה דחאב .בשוח ינניא ך תיתפרצה תונגרובל תורירמ וזיא :ב ו ל ר פ
ה דלי לש םירויצ םה הלא .ינכייח הז ,ער אל הז—םלוכל תשלושמ עבצא השועש
ה תוא התארש ןיעה יכ ,תעשעשמ איה ,הקיחצמ א״ה הניי׳צ הדודה .םילודג לש םלועב
. תונמקנבש רועיכה ןיא ,הלאה םירויצב תונמקנ ןיא טעמכ .תיביטקייבוא ןיע התיה
.יפורתנאזימה ,ףירחה טבמב ,הלאה םירויצה לכב םיוסמ בל־עור שי לבא :ן ת נ
.ךכ יל המדנ .םמצע םירויצב אל ,עור שי םיריוצמבש בשוח ינא ? עור :ב ו ל ר פ
ז  בגא ,הל םיארוק ךיא .הנטק תעשרמ איה ירה ? בל־עור תאזה הדליב ןיא ,המ :ן ת נ

ת רייצ איה .תפחשמ—הרשע־עשת וא םירשע תב התמ איה .הךנוב טירגרמ :ב ו ל ר פ
! וניא הל סחימ התאש בלה־עור .םוירוטנסל התסינכ יפל ,התלחמ ינפל םירויצה תא

...הלחמל ךייש
...םלועה יפלכ תורירמה... :ןתנ
 הירויצב שי ,הארת .םלוע־תבהא לש תוצרפתה וזיא שיש בשוח ינא ,ךפיהל :ב ו ל ר פ
| תימויה תונותעה ,ילוא ,םג אלא היימוד קר אל—הרוטאקיראקה לש העפשהה םג

!הד לע הרייצש המ תא הרייצ איה ,הרוטאקיראק־השעמ התשע איהש חכשת לא
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ם א .הביסמה לש ,סקריק־השעמ לש םוחתב םיראשנ םירויצ .הרוטאקיראקח תונמא

ת ופירח לש התוכזב םא יכ ורדעיה וא בלה־עור תוכזב אל הז ירה יתימא ןמא איה
.ןכ הז ,רתויב הפירח הייאר הל התיה .הייארל

?ךזנגב וראשנ םירויצ המכ :ן
.םירויצ 20־ל עיגה אל הז .14 ילוא .בשוח ינא ,םירויצ 12 :ב ו ל ר פ

? טירסת םירויצהמ תינב ךיא ;ן ״ נ
ב ור .ולשמ תרתוכ ול התיה רויצ לכ .המצע הלש תובתכה ויה לכ־םדוק :בולרפ

ם ש אוצמל יתיסינש הזב יתלחתה .םירויצה בורב תרחא וא וז הרוצב ורזח תויומדח
ת קנזמ ונממש איש תויהל היה ךירצ לבנרקה .לקאטקפס לש השיגב ,ןבומכ ;רופיס
י נש :םובלאה ףוס םג היה טרסה ףוסש בשוח ינא .תמלענו ןולב לע הנקזה הדודה

.םיקשנתמו "הבוט הנש" םירמוא םיבלכה
ן מ תוקחרתה ידי־לע םירויצה תא תויחהלו רישעהל ןוצר טרסב שגרומ :ןתנ
י די־לע ומכ ,רוא לש לוגיעב הנממ ןטק קלח תראה ידי־לע תוברקתה וא ,הנומתה
, תורכיהה קרפ :םיקרפ־םיקרפ יונב טרסה .הכירע לש תולובחת הברה שי ןכ .תפקשמ
ה כירעב גשוהש ,ולשמ דחוימ סומתיר קרפ לכלו—׳וכו ,לבנרקה קרפ ,הנותחה קרפ

.תינדפק
ס ומתירה םיקרפ המכב תאז־לכבו—דחוימ סומתיר תמאב שי קרפ לכב .ןוכנ :בולרפ
ו אריש יתיצר .םירויצל דובכ ךותמ םגו ןושארה יטרס היה הזש ינפמ םג יטא
ר בודמ יכ ,הנר ןלאל טרסה תא האראש שקיב ,קיפמה ,ה׳זרבמורבש רכוז ינא .םתוא
 טרסה תא תוארל אב הנר ןלא .םיוסמ דסומ ידי־לע ותוא ץיפהל ץילמי אוהש ךכ לע
. ...(המלצמה תא גישהל יל רזע אוה הנושארב .ותוא יתיארש הינשה םעפה וז)
. יליצא ,ךנוחמ ,הזכ טקש ,ןח ולוכ ;דמחנ רוחב תמאב ,דאמ דמחנ שיא אוה ,בגא־ךרד
ת אז גירס ןיפלד ומכ אוה .ולצא קסעה לכ הפי יד הז .עבצאה תא ךלכלמ אל
.ולש "דאבנייראמ״מ
? טרסה לע הנר לש ותעד התיה המ :ן ת נ

.דאמ סמונמ דימת אוה .תיסומינ :בולרפ
?  הזב תלחתה ךיא ,טרסה לש הקפהה תוכופהת לכ לע תצק יל רפסת ילוא :ןתנ
ז ףסכה ךל היה וייאמ
.תושורי ידי־לע םג עונלוקב ליחתהל רשפא .םיאושינ־תנתמ :בולרפ
י הנר ןלאמ תלביק המלצמה תא :ןתנ
.רקרמ סירכ לא יתוא חלש אוה .ותצלמהב :ב ו ל ר פ

?הזכ טרס תקפהל הקיפסה םיאושינה־תנתמ :ןתנ
ה רוצב לכה תושעל יתיצר .ףסכ ילב םליצ םלצה .ףסכ טעמ היה רסח :בולרפ
. רתוי וא תוחפ ,יתרדתסה .יקנ היהיש לבא ,אציי המ יתעדי אל .ידמל תיעוצקמ

.ורזעו ףסכ ונתנ םישנא הברה
זרזע ימ :ןתנ
...ינימ לכ .רזע ילש דחא רבח .םישנא ינימ לכ :ב ו ל ר פ
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? רוורפ קדו ורומ ןד הלאש דיגת אל :ןתנ
, וא—יתישעש המ בהוא ינניא .ירר^נש קסע היה הז .לוכי קרש ימ רזע :בולרפ
ה שעמ הז .תודידי ךותמ .ידמל יטתאפ היה הז .יליבשב השע ידידיש המ ,רתוי ןוכנ

.םיעגושמ לש
? ףסכ שקבמו םיתבל ךלוה היה אוה :ןתנ
ם ע תרומזת .ףסכ ילב הקיזומה תא בותכל הבדנתה רפיאת ןמרד .םלוכמ :ב ו ל ר פ
, טרסה תא רומגל יתמ .םולשתב לבא—הקיחמה תא הנגינ לפמר רייפ־ןד ןלילחה
/ ׳טויטיטסניא םליפ שיטירב״ה הנומתל סנכנ ךכ־רחא .םלוכל ונעגה .ר1נשב ונלחתהו

.תילגנא הסריגב טרסה תמלשהל ףסכה תא קפיסש
ל ש תיטנצימה התובידנ תרזעב ,םישדח המכ רחאל יתישע תיתפרצה הסריגה תא
ו תוא הבהא ךכ־לכו תילגנאה הסריגב טרסה תא התאר איה .תירנוילימ תיאליזרב
. יתוא הלאש "?ךירצ התא המכ" .תיתפרצ הסריג תושעל הצור איהש הרמאש דע
, רצק טרס דועל רופיס זא יל היה ...והזו ,ק׳צ הפלש איהו ,ךירצ ינא המכ הל יתרמא
ל בא טרסה תא יל ןממל התצרו הז לע העמש איה .אמאו דלי לע יתבתכ ינאש רופיס
.םיכסהל יתלוכי אל הזלו .תינקחש .דתיה איה יכ ,אמא היהת איהש יאנתב
? עודמ :ןתנ
. םאה דיקפתב קחשת איהש יתיצר אל .תורשפה לכ תא זא יתדמל אל ןיידע :ב ו ל ר פ
? לבקתה ךיאו ,הנושארל "הניי׳צ הדוד״ גצוה הפיא :ןתנ
— יל המדנ—רבמצדב 31־ב ןודנולב "רטאית לנושיינ״ב התיה הרוכבה :בולרפ

ל ש טרסו .הנר לש שדח טרס םג םש גצוה .תיבב ילצא תאצמנ דוע הינכתה .1956
־ םלואב ילש טרס גצומ הנושאר םעפ :ארונ יתשגרתה .יקלחב יתחמש .ודנארפ
ת ורקב ינימ לכ ויהו ,קטאמניסבו םינודעומ ינימ לכב גצוה הז ךכ־רחא .עונלוק
.ןהינימל עונלוק־תורבחמב
ו ב םיעיפומש יל המדנ ,וניניב תוחישה לכ ירחא הזה טרסב ןנובתמ ינאשכ :ןתנ
, תפפועמה השאה ,היפורתנאזימ ,החפשמ ,הדגא :ונרביד םהילעש םיטנמלאה בור
. רומח־יללגל ׳זאטנומ ידי־לע הוושמ התא ותואש ,ףסכה—ןבומכו ,לבנרקה ,םימסקה
. ..םש ויה אל םישלב ...? רבדל רשפא דוע המ לע ...ללכב שיש המ לכ הז :ב ו ל ר פ
ל בא ...אב הז לכ ןיינמ הלאשל ןמזה לכ רתוח התא .הצור התאש המ ןיבמ ינא לבא
? תוירקמב הנווכ שי םאה .ירקמ לכה—ידועת טרס השוע התאשכ .ירקמ לכה הז

.התא יל רמאת .עדוי ינניא ינא ,ןיא ילואו שי ילוא
.ךלש רתויב ישיאה טרסה אוה "הניי׳צ הדוד" :הדבוע .שי ,יתעדל :ןתנ
.הדליה לש םה םירויצהש ינפמ ילש־אל ולוכ אוה :ב ו ל ר פ
.ךלש רתויב ישיאה טרסה הז ךלצא יתיארש המ לכמ ,תאז־לכב :ןתנ

, הנקז השא "םינקז־תיב״ב ,לשמל ,יל שי !עדוי ינניא ,רקבמה ינודא :בולרפ
ה מל ללכב עדוי ינניא .דאמ תפקשוממו הנקז השא "םילשורי״ב יל שיו ,תפקשוממ
ב שוח התא—הנושמ קוחצ תוקחוצ ןהיתש לבא ,הלאה םירבדה לע םירבדמ ונחנא
.אב הז ןיינמ ימצע תא םג יתלאש םעפ אלש ינפמ ,ךתוא לאוש ינא ?והשמ הזב שיש
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ן אכ התיה ,ץיקהב־תומולח ,תומולח הזיא ךותמש ימצעל יתרמא םעפ .עדוי ינניא י-א
י תייה דימת) הפי התיה איה לבא ...הזכש קוחצ ןימ הל היה .ילש אתבס לש העפשה
" םילשורי״מ תאז ומכ אלו ,(הפיו קלח רוע הל היה יכ ,התוא ףטלל שקבמ

? רועיכב ךשומ וא הפי והשמ שי ,ךתעדל ,םאה :ןתנ
ם ירבדה .ךשומ יפויהש בשוח ינא .אל רועיכב !אל !אל ?ךשומ :בולרפ
־ ילילא טעמכ והשמ םהב שי .םיינוויה םילספה ויה םהילא יתכשמנש םינושארה
א וה םימעפלו יפויה־סופד תויהל ךפוה הז .ונממ ררחתשהל דאמ השקש ,םלשומ
ו נשי ,ןווכתמ תא המל ןיבמ ינא ...םיילאירה םייחב ךלש השיגב תותוא וליפא ןתונ
ל ש רועיכה ונשי ,רמולכ .אוה הפיא יתאצמ אל ןיידע ינא לבא .ינשה הצקה םג

...יפוי וב שיש ,שוב םומינורייה
?"8*/ג״מ יניל׳פ לש הניגרסב יפוי ,ךתעדל ,שי ;ןתנ
ם ילוכי םירבדה ךיא ןיבמ ינניא ינאש אוה ןינעה ,ןבומכ .שי םש—ןכ :בולרפ
ר בד הז .יפויל השוחתה םדאל האב ןיינמ עדוי ינניא .עונלוקב דחי רדתסהל ןכ
1  הז המ ...קוידב ןיבמ אל ינא ? ןיבמ התא .רועיכו יפוי ארקנש המ—? אל ,הנושמ
ת רשואמה הפוקתה ,יל המדנ ,התיהש ,קטאמניסה תפוקת לא םימדקתמ ונחנא :ןתנ
ת ולשלתשה תא רפסת ילוא ? קטאמניסל ךתוא ולביק ךיא .זיראפב ךתוהשב רתויב

? הרק הז ךיא .םירקמה
ד חא ברע .קטאמניסב םלצ היה ילש ןושארה טרסה לש םלצהש הרק :בולרפ
ל ש הדבעמ התיה חבטמבו םוצע חבטמ םש היה .קטאמניסה לש חבטמל יתעלקנ
.הלילב םג ,ינתחדק ןפואב םש ודבע ,קטאמניסה
? םישוע םה המ ? םש םילשבמ םה המ :ןתנ
ם תוא םיקיבדמ ,םתוא םינקתמ ,םינשיה םייסאלקה םיטרסה תא םיקדוב םה :בולרפ
־ גיסה לש לודגה ןהוכה תא יתשגפ זא .ינואיזומה גולטיקה לכ תא םישועו ׳וכו רכו
י תרמא ,דלייו רקסואל ,יתעדל ,המוד אוהו תויה .טפטפל ונלחתהו—האולגנל—קטאמ
. (ילש הרעהל שי תועמשמ וזיא יתעדי אל) .דלייו רקסואל דאמ המוד אוהש ול
א וה לבא ,ינומלא יתייה .ךל גאדי אוהש השגרה התיה ותא הנושארה השיגפב רבכ
.םינומלאל גאד
. אלפנ ןחב הז תא רפיס אוה .קאזלב תא טרסב קחשל ול ועיצהש זא רפיס הרקמב
ש י ."ליחתהל לוכי התא ,השקבב ,קטאמניסב דובעל ליחתהל הצור התא ,יביבח"
...הלאכ
?םש תישע המ .קטאמניסב דובעל תלחתה :ןתנ
ק טאמניסב שי .האולגנלל קיזי ילוא הז ,םולכ יתישע אלש דיגהל רשפא־יא :בולרפ

י נש םע דרשמ יל היה .רטמילימ רשע־הששה ףגא תא יתלביק ינאו—םיבר םיפגא
־ םיתשב אב יתייה .יתיצר קרש םיטרסה לכ תא ימצעל ןירקהל יתלוכיו םינופלט

ו א ידוה יאמיב הזיא אב היהשכ .ידבל םיטרס האורו האור ,האורו רקובב הרשע
ך כ־רחא .מ״מ 16־ב הז תא םיאור ויה ילצא—והשמ םהל ןגראל ךירצ יתייה ,יאקירמא
יתיאר .לודגה טסירטנמוקודה—םנוויא ׳גרו׳ג םע דובעא ינאש רמאו האולגנל אב
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: ועידוה רבכו .סנוויא םג ,קטאמניסב םג ,הדובע יל שי םג :אב רשואה םואתפש
• םורמ רוונוסמ יתייה :שור ן׳ז לש טרס תוארל ,אב תמאב אוהו .ינילסור אב וירחא
ו ושגרהה התיה .רוונוסמ יתייהש דע ךכ־לכ הלודג התיה וילא ילש הכרעהה .יניל
ז זתימה תא רכוז ינא .יאליזרב "ביטיינ" תצק יתייהש חכשת לא ."רטסיימ" ךינפלש
, בגא .קדטצהל ליחתמ היה ינילסור לש הלמ לכ ירחא .טרסה תא הארהשכ שור לש
, ינילסורל זיראפמ לצלצמ ראדוג .תאזה השיגה הנשי "שדחה לגה" יריעצ לכ לצא
ח וימעפדחה וז ׳ד ילש טרסה לע הלאכ םירבד דיגהל תזעה ךיא" :ול רמואו ,יכבב
.הרשפ םוש השע אלש שיאה :ינילסור לש
.סנוויא םע ךלש הדובעה בלשב תצק בכעתנ :ןתנ
, לאגאש לע ךורא טרס זא םילשה אוה .דמחנ ,ידנלוה .דמחנ םדא םנוויא :ב ו ל ר פ
.ותוא ךורעיו םימוליצה תא רומגיש סנביאל רסמו ליחתה האולגנל
ה אולגנלש הזל הביס וזיא ,דתיה ירה ? סנביא לש רזוע תויחל תעגה ללכב ךיא :ן ת נ
? וילא ךתוא ףריצ
ם לוצ לאגאש לע טרסהש רכוז ינא לבא ,הרק הז ךיא קוידב עדוי ינניא :בולרפ
ר ייצבו ,רייצב ,ילזמל ,קסע טרסהש רחאמ .הנרקהל ילש ףגאל עיגהו מ״מ 16־ב
ר חא הררועתהש החישב יתקרז—ידמל בטיה ריכמ ינאש םיטנמלא ינש—ידוהי

ד ימש רכוז ינא .לאגאש לע תרחא היצטרפרטניא ןיעכ ויהש םירבד המכ הנרקהה
 רורב רבדה היהיש יתיצר ,טסינומוק אוהש רחאמ .טסינומוק ינניאש סנוויאל יתיליג
ן רוע יתייה אל ירה ינאו—"טרסה לש ךרועה התא" :רמא אוה םואתפ זא .הליחתכלמ
ת כירע תתל ו ןכתיי הז ךיא :(תוכרועה לכ ומכ) ןבומכ ,הצפק טרסה־תכרוע !ימימ
ן רוע יתישענ :הל ליעוה אל רבד םוש לבא ?וימימ טרס ךרע אלש שיאל טרס
ת א תושעל יתיכז אלש רעטצמ ינא .ללכה־ןמ־אצוי ךרוע אוה סנוויא ,בגא ...טרסה
.םנוויא םע יתדבעש י ר ח א—"הנקזה הניי׳צ הדוד"—ילש ןושארה טרסה
ט רסה—ולש דחא טרס קר יתיאר .סנוויא תוריצי לע תצק עומשל הצור יתייה :ןתנ
" .טעמכ יגומלא אוה ץראב םיפוצה בור יבגל .דנלוהב םיה שוביי לע
ן לש ןושארה טרסהש יל המדנ .ולש דועייה הזו ,טסירטגמוקוד אוה סנוויא :ב ו ל ר פ
ת שע ךכ־רחא .רשג לש ותיינב ראתמ אוה .יטסילמרופ תצק טרס הז ."רשג" אוה
 ,רתויב הפיו ידולימ הז .םדרטסמאב םשגה תופיט לע יטסינויסרפמיא טרס סנוויא
ם ע ,ירטנמוקוד ,אלפנ יפא טרס—"שבוימה םיה" ,"הזרדיוז" השע אוה רתוי רחואמ
ש בוימ םיה תא םיאור טרסה ףוסב .טכרב לש תוניירקו רלזייה סנה לש הקיזומ
ח כ־רחאו .עפשב לכל הטיח שי זאו—םידנלוהה לש הרובגה־ץמאמ לכ ידחא ,ףוס־ףוס
̂ ע ,םיה םע הזה ברקה !םזילטיפאקה .םיל הטיחה תא םיקרוזו ,ילכלכה רבשמה אב

.אלפנ אוה ...עבטה־ינתיא
? דרפסב םיחרזאה־תמחלמ לע טרס םג ,העוט ינניא םא ,השע אוה :ןתנ
 וננוויא .וחצני םינקילבופרהש חוטב היהו המחלמה ןמזב םליצ אוה !ןכ :ב ו ל ר פ
ם ירומג םניא ילש םיטירסתה ןכל .הירוטסיהה דימת אוה ילש יאטירסתה" :רמול גהונ
ןםו3ש השא וזיא טרסה ןמ רכוז ינא .אלפנ טרס הז ..."טרסה תא רמוג ינניאש דע
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 ...יתימא לבא ,יטטשנזייא הז .דירדמ לש רוורפ הזיא םיציצפמש ןמזב תקעוצו בוחרב
ה מלצמהו—השאה לומ דמעש רמוא אוה .טרסה ןמ םילודג םיקלח ומצעב םליצ םנוויא
ה כלה איה .התוא גורהל דמוע אוהש הבשח השאה וליאכ ול היה המדנ .ןבומכ ,דיב
־ טנמוקוד לכל שיש םירופיסה גוסמ הז .תכלל הל ןתנו הרוחא דעצ אוהו ,הננחתהו
.הלאכ ויה וייח לכ יכ ,הלאכ םירופיס הברה ונממ יתעמש .לודג טסיר

ן מזב ןיסב ותוא םליצ אוה ."םינוילימ תואמ־עברא" ארקנש טרס םג סנוויאל שי
. ילרואל ותוא יתיויל זיראפ תא יתבזעש ינפל ...דבלב ןוילימ תואמ־עברא םש ויהש
.גלשה לע טרס םש תושעל ןמזוה אוה ;ןיסל בוש עסנ אוה
ז סנוויא לש ויטרס תא קיפמ ימ :ןתנ
א וה .ןכותב לודג םש ול שי .בשוח ינא ,םלועב תויטסינומוקה תוגלפמה :ב ו ל ר פ
ל יבשב םיטרס הברה השע םג אוה .ןנומימב םיטרס השועו םלועה לכב בבותסמ
ת א רש ןוסבור לרפ ,תוניירק ול בתכ טכרב .הינשה םלועה־תטחלמ ןמזב טלווזור
ודמה לש תוללמואה תאו םיאכדמה לש רשועה תא דימת הארה אוה .עקרב רישה
ח לש בו׳צשורכ הבש הפוקתל ךומס היה רבדה יכ תצק קיחצמ זא היה הזו .םיאכ
 הברה ונחחוש ...רתויב ול םיענ אל קסעה לכ השענ םואתפ .הירגנוהל םיקנט תצק
ת ודידי ןימ התיה תאז־לכבו ;אל ינאו טסינומוק היה אוה יכ ? עודמ .הקיטילופ לע
.תודידי קר אל ,תורבח וליפא !וניניב
ק ינעהש םיטפושה ןיב היה םנוויאש—סארב וטניט יקלטיאה יאמיבה—ידידי ,יל רפיס
י  םילגלגתמ םירבדה ךיא האור התא ."םילשוריב" יטרס לע סרפה תא היצנווב יל
ז  סנוויא לש ותציחמב הדובעה ןמ תעפשוה דיתעל־טסירטנמוקוד רותב םאה :ן ת נ
.דיתעב־טסירטנמוקוד תויהל זא יתנווכתה אל :ב ו ל ר ם
? השעמ־רחאל ,םויה הזב ןנובתמ התאשכ לבא :ן ת נ
.ירטנמוקוד טרס לע םנוויא םע יתדבע אלש ינפמ .אל :ב ו ל ר פ
ז דחוימב ךילא בורקש טסירטגמוקוד הזיא שי :ן ת נ
ר בכש יפכ .הנר ןלא היה רתוי הרשי הרוצב יתעפשוה ונממש םדא .אל :ב ו ל ר פ
א ל דאמש ,"הקינרג" תאו ,דאמ יתבהא ותואש ,ולש "ךוג־ןו" תא יתיאר ,יתרמא
ל ש םירחואמה םיטרסב יתבהא אלש םירבדה לכ ,םימומה לכ הזה טרסב ויה .יתבהא

ל ש םיטרסב שי הירטמואיג ידמ רתוי .הירטמואיגה ,תרבגתמה הקיטתסאה :הנר
ב לשב ,יתישעשכ ידמל יתכרעה ותואש זוכירה־תונחמ לע טרס ול היה לבא .הנר
...ץראב ןמכייא־טפשמ לע טרסה תא ,רתוי רחואמ

...ן "ייח ךימדב" :ןתנ
ו ליפא" :היה ילש םשה .הזה םשב יגולואידיא והשמ שי .ילש םשה אל הז... :ב ו ל ר פ
ם יחוכיו זא יל ויה .ןמכייא טפשמב םידעה דחא לש וירבדמ טוטיצ ,"תולובג שי םיל
ם וחתב יל היה אל דוע ...ידמל יל םיבאוכ הלאה םיניינעה לכ םויה דעו ,םיטעמ אל

י ל ואיצוהשכ .הזה טרסה תא יתישע הבש הפוקתב רשאמ רתוי לודג שואיי הדובעה
י נא םויה ...תושעל המ יתעדי אל טושפ—םינומהה לכ לומ רלטיה דמוע ובש "טוש"
יתעדי אל זא .הזה "טוש״ה תא איצוהל ךכ־לכ ושקעתה עודמ ימצעל ריבסהל עדוי
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ת מאב איה הינמרגש טרסב ילצא תוארהל וגאד םיקיפמה .הלאה םירבדה לכ תא
ן ורהא הינמרג םא הלאשה לע טרסה רביד וליאכ .רמוא הלשממה־שארש ומכ ,תרחא
. ..דיקפ לש תונשרפ ןאכ התיהש תויה לבא—רחא ירמגל אוה טרסה .תרחא אל וא
, יכ״גת רבד וליפא ,םיימשה ןמ אבש רבד הזיא אוה םזיצאנהש השגרה ןימ רוציל וצר
...חרת־לש־םש תויהל ךירצ היה םשה םגו
...ךילע ועיפשה הנר לש םיירטנמוקודה םיטרסהש דיגהל תלחתה :ןתנ
ת וסחיתה וזיא ךותמ ותוא יתישע "ייה ךימדב" תא יתישעשכ ,ןיינעמ :בולרפ
ב תכמ םהל יתבתכ וליפא םינימזמה םע יל היהש חוכיוובו ...הנר לש "לפרעו הליל״ל
י ל העירפה דחוימבש רכוז ינא .יתוא עזעיז הזו זיראפב "לפרעו הליל" תא יתיארש
ל בקתה המ־םושמו ,םינלופה לש ,םיסורה לש תונברקה וניוצ .תונברוקה תריפס םש
— זוכיר־תונחמב םיסור ןומה ותמ .םיגורה לש םי ךותב הפיט ויה םידוהיה תונברקש
ל ש הרוצ היה םישוכל םישועש המ םגו—דבלב םידוהיל היגליבירפ היה אל זגה
ם יצאנה לש זוכירה־תונחמבש איה תצרחנ הדבועו—תודבוע שי תאז־לכוב ;םזיצאנ
."םידוהי ם ג" אל ותמ
ל וצליצל הכחמ ינא" .דאמ חותמ היה אוה .הנר ןלא לצא יתייה טרסה תייאר ינפל
. רובעי אל וא הרוזנצה תא רובעי טרסה םא תעדל הצר אוה .יל רמא ,"הרוזנצה ןמ
ל ע" :ותוא יתלאש .זוכירה־תונחמ לע אוה טרסהש יל רפיס אוהו חחושל ונלחתה
ן ידע שיא אוה) ולוקב זגור לש הלק המינ התיהו יתלאש תא עמש אוה ״? םידוהיה
ה בושתה לא הרוזנצל היפיצה לש חתימה תא ריבעה ךיא ןיינעמ ...(הנר ןלא ,קפואמו
ם הב זוכירה־תונחמ ןיב דירפהל הסנמ ינאש רמא אוה .סעכ לש המינ וזיאב יל הנעו
ו נגלפה אל ,תקולחמה תא ונבחרה אל ...םירחא ואלכנ םהבש תונחמל םידוהיה ואלכנ
ה יה אוה .יתבהא אלש והשמ וירבדב היה לבא ,יתקפאתה ינא םג יכ ,תופירח םילמב
ירפ תאז וליאכ !דאמ הפי—םדל םד ןיב לידבהל אל ידכ תקפסמ הדימב קפוא־בחר
. ..תומדקתמ תוינלאמש תועד ילעב םייטילופומסוקה םילאוטקלטניאל תדחוימ היגליב
. הנר ןלא לש וירבדל תוסחיתה הזב התיה האושה לע ילש טרסה תא יתישעשכ
א והש הלאל םימוד םירבדב שמתשהל ןוצר הזיא םג יל היה תאזה תוסחיתהה ךותמ
ר ובשל ןמזה לכ יתיצר ,הנר ןלא תמועל .םיהז "םיטוש" המכב וליפא—םהב שמתשה
, ימוימוי טעמכ ,ידמל טושפ רבדה תא תושעלו ןורכזה לש הקיטסימה תא
ה תיהש ומכ תקפסמ היצטנמוקוד יל התיה אל .תיתיב החיש לש םיחנומב טעמכ
. בושח טרס תושעל יתיצר לבא ,ירעצל ,ול היהש ומכ קיפמ יל היה אלו ,הנרל
י פלכ ידמל יתרקב ינא םויכו ,ןאכ ילש םינימזמה םע "יתרבשנ" ותיישע יבלשב
ו השמ ,יטר^וא והשמ וב היהש יתשגרה ,ותוא יתמייסשכ ,זא רבכ ."ייח ךיימדב"
...הזכ עצקוהמ
ן קטאמניסב םייתניב הרק המ :ןתנ
ר בכ יל לבא—ולש ידוהה טרסה תא ךורעל ידכ םעפה—ינילסור אב בוש :ב ו ל ר פ
י נאו ,ץראב רבכ התיה ,יתשא ,הרימ .זיראפב הנש דוע ראשיהל תונלבס התיה אל
לבא .תצק הז לע רעטצמ ינאו ,ינילסור תא יתצמחה .הילא ףרטצהלו אובל יתטלחה
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ו ליא .רעטצמ אלו ...רעטצמ תצק ינא ...זיראפמ תאצל רבכ יתיצר ...דוע יתלוכי אל
.לארשיב ילש הכוראה תולגתסהה תא רתוי דוע רחאמ יתייה ,םש יתראשנ
, אל" :יתרמא ינאו .״הדובעב ליחתנ ,וגימא ואימ ,יטפ ןומ ,ןוב״ :רמאו אב ינילסור
.םינש 10 ינפל היה הז .״הניתשלפל עסונ ינא

תישונאה הכאלמה לא וא ,לארשי :ד קרפ
ו ב ,ליח־רורב ץוביקל תפרטצהו ץראל תאב ...הניתשלפב ונחנא ףוס־ףוס :ןתנ
.ליזרבמ "רורד" תעונתל ךירבח לכ ויה
. "הבושתב־רזוח" .התיבה רזוחש "דבוא ןב" הזיא יתייה וליאכ יתרזח :בולרפ
רתל אצי וליאכ הז ירה—זיראפל ךלוה דועו ,בזוע העונתה ןמ דחא םא :הככ הז יכ
ה בינע ודנע רשאכ .הרובחב הרוחש השבכ וזיא היה דימת אוה ירהו .הער תוב
ן וראווצ םוקמב היה הז ילצא .דימת ,המודא הבינע הקווד העונתב התיה ול ,הלוחכ
.חותפה ןוראווצה תא יתבהא אל ינא .חותפ
?  ליזרבמ העונתל־ךירבה לא רשק םוש ךל היה אל זיראפב ךתוהש תונש ךשמב :ןתנ
ת אצי וליאכ הז .רשק רוציל יתלוכי אל .םיבתכמ בותכל עדוי ינניא ינא :בולרפ
ה יגולותימה לש ם י ר ו פ י ס ב ומכ .העבט אל וא העבט הינאה םא םיעדוי ןיאו םיל
ך שמנ הזו ,הזכ והשמ וא הנש זיראפב ראשנ ינאש יתרמא ...אצי םסילוא ...תינוויה
.יתעבט אל לבא .יתעבטש םיחוטב ויה .םינש שש
ך אל ,בושח דיקפת דימת ךלצא אלימ םזילאיצוסה :ןתנ
.דאמ יל בושח היה הזש הפוקת התיה :ב ו ל ר פ
? אל ,ינילסור תא תבזע הז ליבשב :ןתנ
. ..לצרה ללגב הז .הצרא אובל ליבשב ינילסור תא יתבזע ינא ,אל ,אל :בולרפ
. ..רשגה לע :עדוי התא .הדגא וז ןיא וצרת םא ,רמא אוה ...לצרה רודואית ללגב ,הצרא
?רדתסה אל הז ."דחיב ךלוה אל" הז ץוביקו התאש ןיבמ ינא ?ץוביקהו :ןתנ
.בוט יד רדתסה הז הלחתהב :בולרפ
? ץוביקב תישע המ :ן ת נ
.רזג ףיטק .המדא א מ א ,המדאהמ רזג יתאצוה ןושארה םויב :ב ו ל ר פ
, עונלוקה םע תרמגש תבשח ?ץוביקל ץראל תאבשכ ,ןעונלוקכ ,תבשח המ :ןתנ
? רבעמ־תפוקת ןימ ,דתיה וזש וא
ץ וח־דבוע תויהל יתרבע הז ירחא הנשש הדבוע ? ץוביקב םינמא ןיא ,המ :ב ו ל ר פ
י תבשח .םירבד חונזל םיחרכומ אל ץוביקל םיאב םאש יתבשח ,תוחפל ,זא .עונלוקב
.דחיב םיכלוה הלאה םירבדה הבש השדח תיטסילאיצוס הרבח םש םינובש
? רזגהו :ןתנ
, הזה רזגה רמגיי יתמ יתנבה אל ינא .יארונ ןיסמ׳ח היה רזגה ףיטק ןמזב :בולרפ
ר זגה תאצוהב בהואמ יתייהש דיגהל .רמגנ אל הז .יתעדי אל .הבינמ המדא־אמא המכ
דוע אצי לבא ,הצור התאש ימ תא יתסייג ,ןודרוג דוד־ןרהא תא יתסייג .לוכי ינניא
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ד י־לע ,רעונ־תרבח וזיאמ רתויכ תוליכשמ אל תורענ המכ ידי־לע ויהו רזג דועו רזג

.יארונ ןיסמח היהו .םירזגו םיתחת םירזגו םיתחת יתיאר .םייקושה םע ,רזגה
, םזילאיצוס לש ילאידיאה ןעטמה לכ תא ךתא תאבה ו רבשמ הזיא תרבע אל :ן ת נ
.רזג...ב םלוגמ הז לכ םואתפו—׳וכו ׳וכו השדח תמדקתמ הרבח ,םזינומוק
ב יהלמ םויה דעש איה תמאה .דאמ יתוא ביהלה ץוביק ומשש הז רבד :בולרפ
ן ינעה ללכב יתוא ביהלמ הז ,הז קר אלו .הנומוקב םייח םישנאש הזה ןויערה יתוא

: םיצוביקב יתייה .םירוביג םה יניעב .המדאה תא םידבועש םיצוביק־ישנא לש
 .יתוא םיביהלמ םניא "לולר״ו "הריו" הפק ...ביהלמ הז ,עמש ...ןדריה־קמעב ,םיקיפאב
.תוביהלמ אל םש תורבגה
 אצומ התאש תויטתסא־רסוח לש הדימ וזיאמ ןוצר־תועיבש־יא ךלצא שי :ןתנ
ה ז רבד רקדזה ץראל ךאובבש ימצעל ראתמ ינא .םיטרפ לע הדפקהה־יאמ ,ץראב
ץ ראב םישנאש הז לע םעפ אל ןנוקמ התא םויה דע .ךתוא םיהדה ילואו—ךיניעל
ל ש הקיטתסאה לע וז הדפקה־יאש הרבס שי ..."הפי" םירבד תושעל םיעדוי םניא
ת ומד ול ןיאש לאב הנימאה תודהיהש הדבועה ןמ—רמולכ ,תדהמ תעבונ ץפחה
...הרוצ אלו
־ שיא ידוהיה היה אל םינש־תואמ ךשמבש הדבועה ןמ עבונ הזש בשוח ינא :ב ו ל ר פ
ט רפ—םיצפח בוציעב קסע אל אוהש םושמ ולצא םייק אל ץפחל סחיה .הכאלמ
־ תמיש ןיא היצקפנוקל עיגמ קסעשכ ."היצקפנוק" ארוק ינאש המ—םידגבלו םיילענל
 ינא .ץפחה תא דבכל ןאכ םיעדוי אל .הפ םירבדה־תיישעב תותוא ןתונ הז .טרפל בל
ה ארת ,ברחה תא הארת ,תוביסמה תא הארת .םייטתסא דאמ ,לשמל ,םינאפיה .םהדנ

ץ פחב .הבישיל ,תיבל ,דליה לש טבמאל דע עיגמ הזו .׳וכו שובלה וא ,הכילהה תא
ך רע הזיא לבקמ לכה הז ידי־לע ;יפויה לש ,סכטה לש ךרעה רבכ ונשי ומצע

.הפיו הלענ
־ תיב ךל שי ...ולש תונחה תא דבכי אל תונחה לעב .יפויל ,ץפחל דובכ ןיא ונלצא
ך ולכיל היהי אלש ךכ לע דיפקת אל עודמ !ךלש אוה ? הפי היהי אל עודמ—עונלוק
ל בא—הז אל הז ,הנייגיה־רסוח וא הנייגיה לש םיחנומב רבדמ ינניא ?הפצרה לע
־ ירוסה ,םיילארשיה םיאלפנה םידרוסבאל איבמ הז ...הפי תויהל ךירצ אוה ,ךלש אוה
: הדעסמה לעבל רמאת ;דנדנתמ ןחלושה ,לפונ אסיכה ,הדעסמב בשת .םייטסילא
ה בושתה .דנדנתמ ןחלושהש הדבועל םחי ול ןיאש תוארל חכויתו ,"דנדנתמ ןחלושה"

."המוקעה הכרדמה תא הפ ןקתל םיצור אל םה .היריעל ונרמא רבכ" :היהת ולש
ו יפוי לע הדפקהח־יא לע ,תויטנדיפה רסוח לע ביגמ התא ךיא ,עונלוק יאמיבכ :ןתנ
. האור ינאש םילארשיה םיטרסב וא ,םיאנכטב :ליחתהל המב עדוי ינניא :ב ו ל ר פ
ב וט םלצ ,ןנוחמ םלצ וא בבוח־םלצ היהת—וקראמ־ןסל ךל .ףונב ליחתהל ךירצ ילוא
ן ורשכ הזיא םג שי הפ .הפי איה רכיכה .הפי והשמ לבקתיו םש םלצת—ער םלצ וא
, לשמל ,ינא !הלילחו־סח ,םלוכ לצא אל .הזכ דחוימ דועיי ןימ ,הפיה רכיכה תא רעכל

. היצטרפרטניאב קסעתהל חרכומ ינא ,םלצמ ינא םא .ביבא־לתב םלצל לוכי ינניא
תא ביבא־לתב יתמליצשכ הזב יתיסנתה .םיטסבסא םלצל לוכי ינניא .לוכי ינניא
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ם ימלצמ םחשכ לבא ,ילש םילענה םיתימעב עוגפל הלילח הצור ינניא ."הלולגזן"
י ופיי דעב אל ינא .הפי איה םילשורי ירהו .והומכ ןיאמ רעוכמ רבד הז םילשורי

ם יחנומב ףונל סחיתהל םיחרכומש םיטרס שי תאז־לכבו—יפוי "דעב" אל ינאו ,םירבו

•רועיכ וא י6וי לש
ה דובעהש יל המדנ ? עונלוקל ונממ תרבע ךיא יל רמאת ,ץוביקל ונרזח םא :ן נ
1  ךלצא הנימזה תונכוסהש עונלוק־ןולעב התיה ץראב ךלש הנושארה
ת רבג הרקמב יתשגפ ינא אלא עונלוקב דובעל יתוא הנימזה אל תונכוסה :בולר'פ

י נא" :יל הרמא איהו ,םיטרסה תכרוע התיה איה .ןודנולב התוא יתרכהש תחא
."ףתתשהל אוב .תידוהיה תונכוסה לש עונלוקה־ןוחרי תא תכרוע

? ןוחריה תרגסמב תישע םירבד הזיא :ןתנ
ל ש םלוצמ ןוחרי אצוי היה שדוח לכב .תוקד שלש־םיתש לש םינוטרס :ב ו ל ר פ
ו ארה .עטק לכ תוקד שלש־םיתש—ץראה לע םירצק םיעטק וב ויהו תידוהיה תונכוסה
.םש דובעל יתלחתהו ,(׳וכו תמייקה־ןרקה יהמ) תומגודה תא הלחתהב יל
? אל ,םלש טרס ןוחריב עטק לכמ תושעל הייטנ ךל ,דתיה יאדו :ןתנ
ר כוז ינא .הדובעה תא דאמ יתבהא .םיעטק םג תמאב יתישע .אל ,אל :בולרפ
ו יה חלמה־םי תפש לע םשו ?ןוכנ ,הדצמל םילוע חספב .הדצמ לע עטק יתישעש
ת ושעל ,םש ראשיהל יתיצר .ףוגה לע ץובה תא םיחרומו םימל םיסנכנש םישנא ןומה
ל כ תאו שודקה ןייעמהו ידג־ןיע תאו הדצמ תא "תוסכל" ךירצ לבא .טרס הז לע
י תש קר יל ונתנו—׳וכו תויפכבו םירדנטב תורוחבהו םילייטמהו םילויטהו רוזיאה
־ תיב ,ימיה ןואיזומה ,ופיב םיניילצ לע תו׳זאטרופר יתישע ךכ־רחא .הזמ תוקד
ר רפאה םימלתשמה—רכוז ינא תאז—היה יתישעש ןושארה עטקה .היצינפ תשורחה
.לארשיב םיינאיסא
? םינימזמה םע ךלש םיטקילפנוקה ורצונ תאז תרגסמב רבכו :ןתנ

י נימ לכ אלא ילש םיעטקל טירסתה תא יתבתכ ינא אלש הזב ליחתה הז :בולרפ
. תודבוכמ תוילאוטקלטניא ובשחנ ןה לבא ,עודמ עדוי ינניא .תויסקס־ולגנא תורבג
ם תרמא ? תעדל רשפא םא ,עודמ״ :לאוש יתייהו ,תילגנאב לבקמ יתייה םיטירסתה תא
ירסת המל זא .ןויצע־ןפלואב דומלל יתכלה ינאו .הדוהי־ןב ,תירבעה הפשה תייחת
״? תילגנאב םיט

ת וריקה לע חינהו אב אוה .ו״קסנוא לש לוגדה יאמבה : 2 .סמ דבוכמה אב ךכ־רחא
, יטניסניס ריעה לש םיטרסל־תימלועה־הימדקאה ...ןמ לביק אוהש תומולפידה לכ תא
סהל רקראפ ןוטרומ לש רושיאה תא לבקל היה רקיעהש רכוז ינא ...םירמואש ומכ
. יתדערו וילא יתכלה ינאו—וידיב עגר ותוא היולת .דתיה הפ ילש הריירקה לכ .טיר
ל בא) ץוביקב ןיידע יתייה ...עודמ עדוי אל ינא ,וילא יתכלהשכ טקסק־עבוכ יתשבח
ן תינשכ רובעל ךירצ יתייה לודגה ןחבמה תא ...וילא יתכלה ךכו ,(ץוח־דבועכ רבכ
.ד״בח לע ןוטרס םייבל יל

, תושגרתהמ תמאב איקמ יתייה .םיאב ויה םהשכ םוי־םוי איקמ יתייה :ךל רמוא ינא
המ קוידב יתעציב .ד״בה־רפכ תא "יתישע" ךכ ...לבוס יתייהש רמול חרכומ ינא
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̂ ובהלתהב וידי תא הז לע ךמס החמומהו דאמ ער היה הז ןכל—טירסתב בותכ היהש
.הבר
[  ...םישנאהו ץראה ףונ םע ךלש השיגפה םג התיה ןוחריב הדובעה :ןתנ
ש יענ־אל בצמב יתייהש ללגב לכ־םדוק .םוי־םוי עוסנל :יתבהאש המ הז :ב ו ל ר פ
! -עונלוק תצק ריכמ ינאש הז .םילאוטקלטניא ןפלואב תוארל היה רוסא .ןפלואב
',רוסא הז יכ ...רפסה תא איבחהל ךירצ יתייה .רוסא היה רפסב אורקל םג .רוסא הז

,דתיה .םיכוכיח ויה .הלחתהב בוט ךכ־לכ םתרדתסה אל לארשיו התא--------:ןתנ
? אל ,ץראב הפ תורז לש השגרה ךל

?ףונב :בולרפ
? םייחה בצקב ,םישנאה םע השיגפב ...ללכב :ןתנ
ן ווכתמ ינא—חרזמה ידוהי תא הנושארה םעפב יתשגפ .ןכש בשוח ינא :בולרפ
ר שאמ ץוח ,הז תא יתרכה אל .םהלש תילארשיה הסריגב הפוריא־חרזממ םידוהיל
.תפצ יאצאצמ ינא .1ליזרבב םיידוהיה םיעברב םירוקיבב
־ לכב הפ לכהש הז ןיבו ליזרבב תרכהש םידממה ןיב דוגינ הזיאב תשגרה אל :ן ת נ
, םלוכ ךותב םייח םלוכו ,םלוכ תא םיריכמ םלוכו ,רתוי ףופצו ,רתוי הברה ןטק תאז
? ךרדה ףוס הז הניפ לכבו
ם ע תועיסנב וטואה תא זא ונכנח .וטואב ךז ןתנ םע םעפ יתעסנ ,הארת :ב ו ל ר פ
א וה ןתנ ."ודוהל עוסנל ומכ הז יליבשב ,לילגל עסונ ינאשכ" :רמא אוהו .ןתנ
ל ארשיב ןטקה קחרמהש ידכ הרישב סופת תמאב תויהל ךירצש בשוח ינא יכ .ררושמ
ו ליפא ,ילארשיה לע יתאלפתה דימת ינא .השק תצק הזו ,ינאמוה ךיניעב היהי

. ילארשיה ןמ רתוי וצרא תא ריכמש םע ןיאש בשוח ינא .הצרעה ןימב וב יתלכתסה
!ןטק הז :רזוח ינא לבא ,תדלומ־תבהא הזל ארקנ ,הפי הזו

א יה ילש ץראהש יתעדי ליזרבבש ינפמ תדלומ ארקנש גשומה תא יתנבה אל ינא
? ומכ ,ליזרב וה" :תרמאשכ .ןיא ."ץראל־ץוח" גשומה ליזרבב ןיא .םלועה לכ
ה תא המכ ,םלוע וה" :תרמא וליאכ הז ירה ,"הפי תא המכ ,הלודג תא
> ומלש םייח־תפוקתבו ,רכו תורהנו רה דוע שי רהל רבעמ יכ .תדלומה אל ;״הפי

̂ םרב יתייה ליזרבב יכ ,תועיסנה ןמ םג תאז עדוי ינא .לכה תוארל קיפסמ ךניא
* ־לוק ומכ תצק הז ,הפי םג הז .תאזכ תורכמתה ןימ התיה וז ,תובכרב הברה
ן וא תרגוס ,עבורמ ךותב ףונה תא תמחות תבכרה־ןולח לש תרגסמהש ינפמ ,ע ו נ
.ךסמב ףונה
ן ראב תיעונלוקה הביבסה התארנ ךיא םילמ המכב יל ראתתש הצור ינא :ןתנ
מ  הלעפ ךיא ;הריוואה התיח המ ;םיירטנמוקוד םיטרס ןאכ תושעל תסנכנשכ
! המרה התיה המ ;הזכ רבד היה ללכב םא—םיירטנמוקוד םיטרס לש תאזה הקלחמה
ט ע הדובעמ רבעמב ךינפב ודמע םיישק הזיא ;םיטרסב וקסעש םישנאה ויה ימ
? ץראב עונלוקה־ישנא םע הדובעל האולגנל וא סנוויא
רקוד םיטרס םיארקנ ויה הלא .הפ םישועש םיטרסה תא יתיאר ,לכ־םדוק :ב ו ל ר פ



 ,וייח לע טרסה תטרסה תעשב ,ןוירוגרב דוד :הטמל .עונלוק״יאמיב ,בולרפ דוד :הלעמל
בולרס .ד יומיבב
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, רדסב םיטרס םישוע ובש םוקמ הזיאל אובל םיענ הז ...םירצק םיטרס וא ,םיירטנמ

•רפיהה אוה ערו
.רתוי תצק טרפת ילוא ? ער היה הז ןבומ הזיאב :ןתנ
— םלוכ תא טעמכ יתיארש יל המדנו ,יתיארש הלא—םירצקה םיטרסה :בולרפ
י תבהא .םיירטנמוקוד םיטרס ןאכ תושעל ןויערה ןמ יתבהלתה ינא .םייאלכ־ירוצי םה
א שונ הזש בשוח ינא ."היציניפ" ילעופ לע טרס ושע ןאכ וליאו ,ירטנמוקודה תא
ו שפיח אל הפ לבא .דועו ןודיצ ,תיכוכז ,םימ ,לוח ,היקיניפ—תיכוכז םירצוי ,דבוכמ
ם הש תוארהל ליבשב ,לעופ לע היודב תנולילע הזיא ואיצמה אלא טנמוקודה תא
ג והנ ."היציניפ״ב לעופ םלגיש ימוק ןקחש הזיא וחקל .םיאיצממה תיירלגל םיכייש
" םיפחוד" ויה ןכלו ,רומוה תצק םע ,עשעשמ תויהל דירצ הז לכש בושחל זא היה
ק וידב יתנבה אל זא ...הארנ היה הז ךיא ראתל םילמ יל ןיא ...תוחידב המכ עצמאב

.דאמ בזכואמ יתייה ,ןכ .אצמנ ינא חבטמ הזיאב
י םיטרסומ םיטנמוקוד תיישע לש רגתאה תא תיאר ךיא :ןת נ
: עודיו יולג לכה .ןאכ תולגל המ רבכ ןיא םוקמה םוצמיצ ללגבש יתנבה :ב ו ל ר פ
ס נוויא ומכ תולגל לוכי ךניא ...המדאל תחתמ ןידי לש תוליגמה ,בגנה ,רהה ,לילגה
ו ילע עמש אל שיאש טבש הזיא רוקחל וא ,טרס הז לע תושעלו לארטסימה חור תא
— הרירב יל התיה אל .ןיינעמ רתוי הברה השענ רגתאה ןכל .ליזרב לש םילגנו׳גב
ט רס ןימ תושעל תורשפא שי ,יתבשח ךכ םינפ־לכ־לע ,יל .ידועתה טרסב יתייה
. םלוכ .םילוג המ־םושמ יל םיארנ ץראב םישנאה .היזהה לובג לעש ירטנמוקוד
ם ילוג םה םג—ילש החפשמל ,תפצל םג יתכלה .ץראה־ידילי וליפא ,העודי הדימב
ת ונווכה תא יתחכש .םיצוביקה ישנא םג—םירחאה לכ םג ךכ .ןייאמ עדוי ינניאו

. בוחרב הפ תאצמנ הלילעהש יל היה המדנ .הלילע־יטרס תושעל ילש תויניצרה
א וה הנהו—רוטקארט לע שיא האור התא :ךתוא םילבלבמש םידוגינה יתוא וכשמ
ל כ .םיאולימב יברק הגולפ־דקפמ אוה הנהו ,קנב־דיקפ האור התא ;ילאוטקלטניא
 .יתוא ךשמ הז ,ץוביקה לע טרס תושעל ןוצר ,לשמל ,יל היה .וכופיהו־רבד אוה רבד
ה ז :םואתפ .תואלקחה ארונ יתוא הכשמ תואלקחה אלא ץוביקה הקווד אל ילוא
ה מדנ ...ילסקודאראפ והשמ הזב היה .תאזה תואלקחה תא םישוע םייברעמ םישנאש
ה חלפב דבועש אוההו ,ץוביקל ךלוה התא ...י ןיבמ התא .קסעה לכ ןומט ןאכש יל היה
ר כיא :ךפיהל—םפש־לעב יתפרצ רכיאל אלו חאלפל אל המוד וניאו ףקשוממ בשוי
ת אצל .ירטנמוקוד טרסב הז תא אטבל יתיצר ארונ .הנושמ והשמ ,ןבל ורועש ןידע
ת א לבא ,רזגה תא הקווד אל—תואלקחה תא יתבהא דאמ ינא יכ ,תואלקחה ןמ
, רוטקרטב שורחל ונתנש הנושארה םעפב יוג ימצע תא יתשגרה םג .רוטקרטה
ם יכלוה ,םירזוחו םיכלוה .6.יס.ידב שורחל ,ידבל ,רוזחו־ךולה שורחל ילע היה יכ
ה עבג וזיאל סחיב תויחל יל הרק אל םלועמ .ץע הילעו העבג וזיא התיה ילומ .םירזוחו
.תולודג םירע לש רבכע יתייהש ינפמ םג .תורפס לכ ילב—ץע הזיאלו
ה ז ;הלילב שורחל רחוב יתייה ינאו ,תורמשמב ונשרח—שורחל אצוי ינא דחא הליל

ינא םואתפ .יתשרחו יתדרי :ןכבו—החירזה תא רקובב תוארל רשפאו רתוי םיענ
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ם הש יתרמא .םיכומנ ויה םהו םיילגרה דע ויה תויפכה לבא .םיברע קוחרמ האור
ם הש יבלב יתרמאו םיזז םניא םהש יתיאר .וישכע עברא־לע םה הנהו ,םיפפוכתמ
ך כ־רחא .םיננתסמ םהש בושחאש םידחפמו םילכתסמ םהו—היפונכ וזיאל םיכייש
ט לוו לש טרסב אל—תודיסח האור ינאש הנושאר םעפ וז .תודיסח ...ויה ולאש רבתסה
י תיארש רתויב םיפיה םילקאטקפסה דחא היה הזו .תוריוצמ תוריינובנובב וא ,ינסיד
ם יברע הקווד הלאש הבשחמ ידיל יתוא ואיבה ןה ךיא ןיינעמו ...תוליצא וזיא ...ייחב
ם יזוירוק ףלא דועמו הזמ טרס תושעל יתיצר .םיננתסמ םהש בושחא ינאש םידחפמש
־ רומל ןתינ טרסה לבא—ץוביק־רבח יתייה—ץוביקה לע טרס תושעל יתיצר ...םירחא
ץ וביקה ישאר לכ םע יתרביד .ןבומכ ,יתוא רשיאש ,ו״קסנואה יאמיב ,רקראפ ןוט
ו רביע אלש הלאו םמש תא ורביעש הלא םע—ללכב םלוכ םעו ,םתוארל היה רשפאש
— וילא סנכיהל םידמועש הלאו ונממ ואציש הלאו ץוביקב םיכמותש הלא ,םמש תא
. טרס ונממ השעא דחא םויש הווקמ ינא .טירסת הזיא זא יתמשר .ליעוה אל רבד םוש
ה נומוקב תושעל חילצא םא ...החמש הנומוק וז ."טודאנרב הנומוקה" ול םיארוק
ן מזה לכ םש רש אוה .ישוכ םג שי תאזה הנומוקב ,בגא .חמשא "אשד־ירכ" תאזה

."ימע תא חלש"
ן הנטק תחא הדוזיפא רפסת ילוא :ןתנ
. הז תא רפסל ךיא ךכ־לכ עדוי ינניא ןכל ,ריוצמ הז ...רוחבל ךירצ ינא :ב ו ל ר פ
ן טרסה לכ תא תרייצ התא ,המ :ןתנ
י נא לבא ,הז לע דובעל ןמז דוע יל ןיא .הטמל תובתכ םע םירויצ יתרייצ :ב ו ל ר פ
ה נומוקה־ירבח ,לשמל ,םירמוא ךיא :תופי תוישרפ ינימ לכ םש שי .דובעל הצור
. ..רפסא ינא זאו ,םירויצב לכתסהל ךירצ ינא ...עגור ןימ הזיא םש שי ...הזל הז םולש
ם יחיטבא תקולח ,"םיחיטבא תדעו" ,"רזג תדעו"—תודעו שיו .תויסכט אלמ םש לכה
ת וישרפ בכרומ הז ."תלוגנרתה־שפחמ" שי ,רמושה ונשי ,תורטממ םש שי ...חרי רואל
ד לי יתייהשכ .ריוצמ סקימוק־רופיס ומכ ,םידליל טרס היהי דוע הז .דמחנ .תונטנטק
ת ושעל גנועה יל היהיש הצור יתייה .רנבא ליל לש םקימוקה־ירופיס תא דאמ יתבהא
.רנבא ליל לש סקימוקה ומכ טרס
?  האושהו ןמכייא לע טרסה היה ךלש ןושארה לודגה ירטנמוקודה טרסה ,ןכ םא :ן ת נ
ה נושארה םעפב .אשונל שדקוי םלש ןוחריש יתעצה ןמכייא טפשמ היהשכ :ב ו ל ר פ
ו שקיבו זא להנתה רבכ טפשמה .ןמכייא לע טרסה תא יתישעו ,תוקד םירשע יל ונתנ

־ ןואיזומ רקיעבו—ץראב םנשיש האושה־תחצנהל תודסומה לע טרס תושעל יגממ
ם יקתעההש ידכ ,טפשמה םויס ינפל טרסה תא רומגל היה ךירצ .םילשוריב האושה
י תישעו—הז תא תושעל ימצע לע יתלביק .ץראל־ץוחב תויורירגשה לכל רהמ ועיגי

.תועובש העבשב ,דאמ רהמ—הז תא
ה זכ םוצע אשונל תשגינ ךיא .האושה לע הברה תעדי אל ןכל־םדוקש יל המדנ :ןתנ
? תזחאנ המב ? תלחתה המב—דומילו הנכהל ךכ־לכ טעומ ןמז ךתושרבשכ
ת ושעל יתשקבתנ .הדובעה ךותמ קר אשונה לכ תא יתרכהש דיגהל לוכי ינא :ב ו ל ר פ
לע יתרבע םשו החצנהה־ילעפמל יתכלה זא—החצנה־ילעפמ לע ,םיכמסמ לע טרס
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, הנומתמ רתוי ךל רסומש ךמסמ ןיאש ןבומ .תונומת קר :תרמוא־תאז .םיכמסמ
 ביצקתה יכ ,יתיאר אל הפוקת התוא לע םיירטנמוקוד םיטרס .עפשב םש שי תונומתו
.םיטרס קיתעהל רשפיא אל
ת ודסומה םע ךלש םיישממה םיכוכיחה וליחתה ןמכייא לע טרסבש רחאמ :ןתנ
ו ישכע טרפתש עיצמ יתייה ,ןימזמ דסומ לש תרגסמב ,ךיטרס תא ונימזהש םידיקפהו

.תרצויה ותוריח לע רומשל הצורש ןמא לש תויעבה תא
ל כ לש םייעבט םיכוכיח הלאש בשוח ינא ?אשונ הזמ תושעל םעט המ :בולרפ
— תצק אוה םירצקה םיטרסה לע טלושה ןימזמה ןאכש איה הרצה .עונלוק השועש ימ
ו נל היה ,ינאו התא ,ףתושמב ונישעש ןורטאית־טרסב ,לשמל .ירוביצ ןקסע—ונרעצל
? אל וא ןוכנ .םייתוברת םינקסע םע קסע
.האושה לע טרסב ךילע ץחלה אטבתה הרוצ הזיאב םיגדת ילוא :ןתנ
ך ל תתל לוכי ינאו ,יתבתכ ינאש תירוקמה תוניירקה תא ךל תתל לוכי ינא :ב ו ל ר פ
י תרמאש ומכ ,יתעגה טרסה עצמאב .סינכהל ילע וצחל םהש תיפוסה תוניירקה תא
י לאירבג לאירוא ילש רזועל (עדוי ינניא—הדומ אל וא) הדומ ינאו ,רבשמל ,ךל
ת ושעל יוכיס ךל היהיש הצור התא םא ,הככ הז תא רומגת ...השע" :יל רמאש

."םיטרס
? עצמאב טרסה תיישע תא קיספהל תיצר :ןתנ

. דאמ הקומע הרוצב יב עגפ םואתפ והשמ .יתנבה אל .קיספהל יתיצר ,ןכ :בולרפ
 יניב םיינורקע תועד־יקוליח ויה אל ירה .יתנבה אל ,ימצעל תאז ריבסהל יתעדי אל
. "ךירצ אל" יתרמא ינאו "בגנה תא בשיל ךרצ" :ורמא םהש אל .םינימזמה ןיבל
 ,בגנה תא בשיל יתיצר ירה ינא .רבודמ היה הז לע אל לבא .ןיבהל לוכי ינא הז

ד עב—"דעב" יתשגרה ינאש דיחיה םוקמה היה ןאכ !םיהולא .דעב יתייה ירה ינא
י גאש המ תושעל יל םינתונ אלש רשפא הז ךיא לבא .םה םג ונימאה םהבש םירבדה

.יתספת אל ? הצור
? תושעל ךל ונתנ אל ה מ :תיטרקנוק םיגדת ילוא :ןתנ
. ..ונתנ אל המ וא ונתנ המ עדוי ינניא ."יאקפק" והשמ הז ,לוכי ינניא :בולרפ
ה תיה אל תאז ."תולובג שי םיל וליפא" :היה ילש םשה .טרסה םש תא רבכ יתרכזה
ן מכייא־טפשמב דחא דע לש וירבדמ הטטיצ התיה תאז ,ילש תיתורפס האצמה
 ךותמ ולע)הו ליאוה ךא תצק תויצילמ תועמשנ ויה רחא םוקמבש םילמב אטבתהש
ד  "ייח ךיימדב" המל זא .תירטנמוקוד הטטיצ וז .ןוכנ לילצ ולביק האושה לש םונהיגה
י נאו ןמכייא תא דכול ינניא ינא !טרסה תא השוע ינאו .הז תא לובסל לוכי ינניא
ם יעדויש ,ינממ םירשכומ םישנא שי הזלש עדוי ינאש ינפמ ,םילוע איבמ ינניא
ת ושעל יל ונת ןכבו ,ינא השוע טרסה תא לבא .הז תא תושעל

!ותוא
, םילמ איה תוניירקה יכ—תוניירקה ומכ םתוא הזיגרמ התיה אל הנומתה :ןיינעמ
ו יהש ,םייפוסניאה םיחוכיווהו .יליפט אוה םילמל םסחי לבא ,םילמל םישיגר םהו

...טושפה לכשה תא םיבילעמ
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ת ולק־רתיב תושעל םירחאל ורזע ךלש תונטקה תומחלמהש בשוח התא םאה :ןתנ
ך םהלש םיטרסה תא
י נא לבא ...? תומחלמ לע רבודמ הפ ? ״תומחלמ״ הז המ לבא .עדוי ינניא :ב ו ל ר פ
.ןיינעמ אל ,יטנבלר אל הז .הז לכ ,שודנ אשונ הז ,םמעשל הצור אל םג
י אדו םהמ םידחא ? אל ,םיטרסה תא תישעשכ יטנבלר דאמ־דאמ היה הז לבא :ןתנ
ם תוא תושעל שפוחהו ןמזה תא ךל ונתנ אלש הז ללגבו ,םיביתכתה ללגב םימוגפ
ך תדימעל רשי סחיב תדמוע ךלש םיטרסה ןמ המכ לש תיפוסה האצותה .ךירצש ומכ
.ךילע ולעפוהש םיצחלה ינפב
...הז ללגב עבצא יתדביא אל ,הארת ,לבא :ב ו ל ר פ

. ךיטרסבש םלשהו בוטה ,תוחפל יניעב ,אוהש ,"םינקז־תיב״ל םירבוע ונחנא :ןתנ
? תונכוסה־ןוחריב עטק תויהל הליחתכלמ דעונ הז טרס םג

, רמולכ .אשונה תא יתעצה ינא .תונכוסה לש 49 ןוחריב ללכנ אוה ,ןכ :בולרפ
. "םינקז־תיבב יתייה ,הארת" :רמאו אב אוה דחא םוי .ילש רבחמ ןויערה תא יתבנג
־ הליוובו ,ולואפ־ןסב רוורפ ,הנאירמ־הליווב יתרג ינא ...יבס ...זא הז תא רמא אוהשכ
, תסנכ־תיב היה םינקזה־תיב ךותב .םירישעה םידוהיה לש םינקזה־תיב היה הנאירמ
ה יה אל יבס .םינקזה־תיב לש תסנכה־תיבל םיכלוה ויה הנאירמ־הליווב ורגש הלאו

ם ידלי םישוע המו .רופיכ־םויב :תסנכה־תיבל ךלוה היה הנשב םעפ לבא ,קודא
, הזכ רוגס םוקמ—םינקזה־תיב לש םוירלוסב יתבבותסה ינא ?םימצ םילודגהשכ
ד אמ רושק יתייה ינא .םינקזה םיבשוי ויה םש .שמשה תא סינכהל ,תויכוכז אלמ
ך ירצ ןמז המכ לכתסמ יתייה .םינקזה־תיב לש הזה קסעה ןמ המהדת אלמו םוקמל
ם ימידקמ ליזרבב יכ .םיגלפומ םינקז םש ויה אל .תויטאב ןורדסמה תא רובעל ידכ ןקז
, םיהדמ היה הז יתוא .ןמז רבוע ,ןולחל שגינ אוהש דע ,םק אוהש דע לבא—תומל
.ןקזה לש תויטאה
ך טרס לש המיענה תא ביתכה םינקז םתוא לש יטאה סומתירהש בשוח ינא :ןתנ
ם יעזעזמה םירבדה דחא אוה םינקזה לש םתעונת תויטאש יל המדנ ."םינקז־תיב"
.טרסב

ו תוא אלמלו םינקז לע טרס תושעל קיחצמ היה הז .ךכ תויהל חרכומ :בולרפ
ם ינפב אצמנש המב השעמל אוה בצקהש בשוח ינא לבא .םיריהמו םירצרצק "םיטוש"
י נטשפ חנומ הז לבא ,בצק עונלוקב ארקנש רבד שי ."טוש״ה ךרואב אלו "טוש״ה
" ףאטסלאפ" .רבדה ךכ אלו ,םירצק "םיטוש" ידי־לע רצונ ריהמ בצק :םיבשוח .הזכ
, יטא טרס היה אוה תאז־לכבו ,םיריהמ "םיטוש״ב ידמל בוצק ,לשמל ,סלו ןוסרוא לש
ל וציפ םג עבוק ."טוש״ה ךרואב םירושק םניא עונלוקב יטאהו ריהמה .שממ לחז
ת ורבטצהה תוריהמ תא ריבגהל לוכי התאו ,גאוש היראה ,הרוי חתותה :״םיטוש״ה
ך ייש וניא הז םגש בשוח ינא .בצק לש השגרה ןיעכל עיגהלו םינטקה םיטרפה לש
ר תוי אל ילוא—"םיטוש״ה תודימב ןמא אוה ,לשמל ,הנר ןלא .הזב וזירפה .בצקל
,לספ ,ןורדסמ רבחמ אוה .רקיעה איה היצקיפירטמה ולצא לבא ,ינילסור וא ראדוגמ
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־ וש״ה תא ללכ־ךרדב בצוק שפיט יאמיב .הכלמ תישענ היצקיפירטמהו—םינפ ,הניג
ו פוסבו .העונתב דימת תויהל חרכומש ,ןורטאיתב ומכ ,ולצא םיזז ןמזה לכ .ולש "םיט
ן ולחה דע םיכלוהו הסרוכהמ םימק :ןטק סנזיב הזיא—?םישוע םה המ ,רבד לש
.הרזחבו

ה ניגנמה ידי־לע עבקנ אוהה טרסה לש סומתירהמ קלחש בשוח ךניא התא :ןתנ
־ תביתמ תינ^ט׳ונ^מ תויטאב העקבש יפכ ,"לאמש הלאמש הנימי הנימי" לש תרזוחה
? הניגנ
ה יהי ילרוגש עדוי ינא לבא ,הקיזומב ללכב שמתשהל אל הצור יתייה .אל :ב ו ל ר פ
.תאז בהוא ינא יכ ,הקיזומב שמתשהל
? םידלי לש הניגנ־תביתמ הקיזומב שמתשהל ןויערה ץצ ךיא :ן ת נ

י תשפיחו יתשפיח .םיטילקתב תושעל המ יתעדי אלו הקיזומל קוקז יתייה :בולרפ
־ תבית התיה תאז .תוקונית זא ויהש ,יתויב לש הניגנה־תבית תא הרקמב יתאצמו
.הריחמ תוריל שלש .קד־יקד הל וארק .ןוטרקמ תיראגלוו הניגנ
? הטרסהה תלחתה ינפל םינקזה־תיבב הברה תרקיב :ןתנ
.יתננובתהו יתכלה םימעפ המכ .םימי העברא וא השולשכ :בולרפ
ק ר וא םינקזה םע חחושמ תייה .םימשרה תטילק לש בלשה לע והשמ רפס- :ןתנ
? םהב ןנובתמ
ן ייארל .להנמה םע ,םיארחאה םע חחושמ יתייה .םתא יתחחוש אל ,אל :בולרפ
— ״? םינקזה־תיבב שיגרמ התא ךיא״ ? םתוא לאשא ינא המ 1 ןייארל שי המ 1 םתוא
. תוקלחמב םש יתייה קר ,יתנייאר אל .בוטב שיגרמ אוהש וא ,ערב שיגרמ אוה ירה
י ל שי .טרסב סנכנש הממ רתוי יתמליצ םגו ,רתוי ףיקה טירסתהש רמול ךירצ לבא
, טפוש אוה רבעשל ןיד־ךרוע ,טפשמ־תיב שי םינקז־תיבב .טפשמ־תיב ,לשמל ,םש
. הרותל ול ארק אלש ינש ןקז םישאה דחא ןקזו ,הריכזמ איה לצרה לש הריכזמה
ם ג ...טפושש טפושו רוגינסו רוגיטק םע תאז םישוע םה לבא ,םירבח־טפשמ הז
, תמאב ךירצש ומכ טרסה תיישעב יתכשמה וליא .וסנכנ אל תסנכה־תיב ימוליצ
ע טק יתיצר .םינקזה םהירוה תא רקבל םיאבש םינב לש דחא רוקיב םינכמ יתייה
.ןוכנה ןוטה תא טרסל תתל ליבשב הזכ
.םיטרפ־יטרפ דע ,אילפהל־םיננכותמ םיעטק הזה טרסב שי :ן ת נ

?ןוגכ :בולרפ
.קירו לודג םלוא לומ ודבל ןגנמה רנכה לש "טוש״ה ןוגכ :ןתנ
ם לצל יתננוכתה .רנכ שיש יתעדי אל .טירסתב היה אל רנכה לש "טוש״ה :ב ו ל ר פ
ל משחה תא ונוניכהשכ ותוא יתספת .ןורטאיתב םינקחשה תאו לספה תא קר
.ןורטאיתה תטרסהל
ת נגריא ,ותוא תאצמש עגרה ןמ לבא .שארמ תננכית אל ילוא ...עבוק אל הז :ןתנ
ב ורקמ רנכה תא םיאור .תילמס תועמשמ תלעב היציזופמוקל ולש םוליצה תא
י שוקבו טא־טא םינקזה דחא בחסנ טעמכ־שטשוטמהו קוחרה עקרבו ותניגנ תא לגרתמ
םלוא וניבל הניב דירפמ עצמאבשכ ,קוחרמ רנכה תא תספות המלצמה ךכ־רחא .בר
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ת ועמשמ שי םיקירה תואסיכל דעבמ רנכה תסיפת םצעב .םיקיר תואסיכ אלמ לודג
.םלוצמל רבעמש
" ט1ש" אל הז .למס לש תועמשמ הזב ןיא ,הרקמב םש םה תואסיכה :בולרפ

.ןמש שגד .שגד הז .יביטאיצוסא
 תנקתמה השא וב םיאור .רחא םוליצ לע בכעתהל הצור ינא ןינע ותואב :ןתנ
חפשמ םימוליצ לש הרוש ינפ־לע טא־טא תרבוע המלצמה .השאר לעש םיבשה תא
ע יגמ אוה ףוסבו .תאזה השאה לש היפרגויבה לכ לש המארונאפ ןיעכ איהש ,םיית
ן טק עוקיר איה םגש ,הארמב םיפקתשמ םהש יפכ םייולבהו םיטומקה הינפ לא
ד ע ,וז השא לש הייח־ןמז תא םלוה ומכ ןועשה קתקתמ עקרב .הנומת לדוגב
ה יציזופמוק לש תקהבומ המגוד יהוז .יארב תפקתשמה הנורחאה התנחתל העיגהש
.תועמשמ־תנועט ,םיטרפ־יטרפל תבשוחמ /׳היושע"
י נאש אוה ןינעה .ןמזל הווש ןועש .הזה ןועשב ךרוצ היה אל ילוא :בולרפ
ם יאצוי ךכו ,תבכרה־תונחת לש םינועשה תא ליזרבב יתרייצ ינאו ,םינועש בהוא
ם לצה לש עטקב ,"םילשוריב" םגו ,ןמז לש למס אוה ןועש .םינושמ םירבד ינימ
א ל הז תא יתישעשכ :ןיינעמ .ןועשה יגוחמ תא תנקתמש השא הלחתהב יל שי ,יירומ
. עודמ עדוי ינניא ,םישיטפו םינועש בהוא טושפ ינא .ןמזה תא למסל הנווכ יל התיה
— םישיטפ תקיפד .ןמז לש למס רשאמ רתוי תונשקע יל הארמ ןועשה לש קת־קיתה
. םדא־ןב לש הכילה םג .תונשקע אטבמ שיטפב קפודש םדא־ןבש יל המדנ .רבד ותוא
י החפשמה־ימוליצ תרוש ינפ־לע רבעמהו :ןתנ
ה זל קוידבו ,רורב הז .השאה לש רבעה הז ,החפשמה תונומת ,ןכ :בולרפ
ת אזש בשוח התא .תויח ןה םואתפו—יארב םינפל םיעיגמ ונא ךכ־רחא .יתנווכתה
ש י .תויחל םש םיכישממש הזה ןינעה תא שיגדהל יתיצר .יח הז םואתפו ,הנומת
ם ה לבא ,טרסב האצותה ךיא עדוי ינניא .חמש הזו ,רתוי םיריעצ םינקז םש

. םייפכ םיאחומו ,םידקורו ,ןורטאית םיגיצמו םירש םה :ףוסב ןורטאיתהו .םיחמש
— שארה לע םיחרפ םע ינכייח 01086-טק שי הכלמה רתסא דיקפתב תקחשמה הנקזלו
.דוקרל ךישמהלו תכלל ךישמהל :יבויח הז .קיר םלוא דוע ויאו
? תאזה הגצהה לכ ,תיקסטורג תצק איה לבא :ןתנ
.תיקסטורג הנניא איה :ב ו ל ר פ
ם ינקזהש יפ־לע־ףא ,דאמ בוצע םש לכה .תיטתאפ תצקו תיקסטורג תצק איה :ןתנ
.םיחמש הכלמה רתסאו שורוושחא ידיקפתב הגצהב םיקחשמה
.םינקזל אל לבא ,בוצע ךל ילוא :ב ו ל ר פ
ה תאש ומכ ךכ־לכ טושפ אל הז .ידמל ברוצ והשמ ,דיחפמ והשמ םש שי :ןתנ
ו נשי .הז תא תוארל דאמ ביאכמ .תאז תאצמנ החמשה קר אל .הז תא ראתמ
.היילבה לש טקשה שואייה
ל וחכ אוה ,םיחפות רבכ םידירווה .ןקזה םחולב ביאכמ והשמ שי ,האר :ב ו ל ר פ
, וענכנ אל יתיארהש םינקזה .ענכנ וניא אוה תאז־לכבו—דירחמ והשמ הזב שי .ולוכ
ןקזה ךלמה תא בהוא ינא לבא ,החילס .תצק יקסטורג אוה םשורה םא וליפא
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ה כחמ וניא ןיידע תוומה :ורמא וליאכ .הז הככ .הרשע־הנומשה תב םע ןתחתמש
...הצירב תוגרדמב הלוע אוהשכ ןוירוג־ןב תא בהוא ינא

ד חפמ התא םאה .תוומו היילב לש הריווא שי ,היוולה ימוליצ טרסב שי :ן״נ

?תוומהו היילבחמ
ן אל התא ? היילבמ דחפמ ינא םא :ב ו ל ר פ
ת יביטקייבוא היצטנמוקוד השוע יאמיבשכ םג יכ ןימאמ ינאש םושמ לאוש ינא :ן ת נ

...וחור־יבצמ ,ויתוחמש ,וידחפ תינבתב התוא בצעמ אוה לוכיבכ
.טרסה תא השוע אשונה ;טרסה תא השוע ינאש בשוח ינניא :בולרפ

ר בכש ,הקיטקלאיד וזיא שי ךלצאש בשוח ינא .הרוצ לש הלאשל רובענ :ןתנ
ד צמו ,םיפיה ,םייקנה םירבדה תא בהוא התא דחא דצמ :ןכל־םדוק הב יתעגנ

, בל יתמש .לשמל ,הנר ןלא לש הז ומכ—םזיציטתסא ינפמ העיתר ךב שי ינש
ת ומלש תא דאמ בהוא התא דחא דצמש ,"ןורטאית" טרסה לע דחי ונדבעשכ
ןונגסמ םיקחרתמה םיאמיב הקווד בהוא התא יגש דצמו ,תיטתסאהו היקנה היישעה

.הזכ
ר בדה ילוא .הז ללגב יתרסיתה וליפא םימעפלו ,בל יתמש ינא םג .ןוכנ :בולרפ
ה שגרה דימת יל שי .תוינאטנופס יל ןיא .ינאטנופס םדא ינניאש הזמ עבונ

ט רסה .הכאלמב הברה אצומ ינאש השגרה םג יל שי .שארמ לכה ןנכתמ ינאש
ט רסה םג .דאמ "יושע" טרס אוה—למשחה־תרבח לע טרס—ץראב יתישעש ןושארה
ן וצר־תועיבש־יא וזיא יל התיה .יתעדל ,ידמל יטסילמרופ אוה ןמכייא טפשמ לע
" םינקז״ש יל המדנ .הריפוא ןימ ומכ הזש ,םינפב םש "טושפה השעמה" ןיאש הזמ
י למרופ טרס אוה םגש—"םילשוריב" תא יתישעשכ .ילמרופ תוחפ טרס אוה ילש
ם ע ספיספ הזיא תושעל ךירצ ינאש השגרה יל התיה—תוניחב המכמ דאמ
י תלוכי אל .םיקרפל קלוחמ וניאש טרס תושעל לוכי ינאש יתשגרה אל .םיקרפ
א ל הז .םילשוריב יתבבותסה דועשכ ,טירסתה תביתכ בלשב רבכ היה הזו—תרחא
ל ש הרדס וזיא וליאכ תושעל יתטלחה זא .העש יצחב תרחא יל רדתסהל לוכי היה
.םילשורי לע םירצרצק םיטרס
ה תא םא עומשל הצור ינא םייתניב ."םילשוריב" לע רובידה תא ביחרנ דוע :ןתנ
ה תאש בשוח ינא .תונוש תויטנ יתש ןיב תוששוגתה וזיא ךלצא שיש יתא םיכסמ
ן הש תונוכת םירחא לצא בעתמו ךב ןיאש תונוכת םידחא םיאמיב לצא ץירעמ
ם יאמיב בהוא התא ...םירחא לצא םזיציטתסא אנוש לבא ,טתסא התא .ךל תוינייפא
...ירמגל תעלבומ היישעה םלצאש ,ינילסור ומכ
, ראדוג ;ירמגל תעלבומ היישעהש אל .הנבה־יא וזיא הפ שי .ןוכנ אל ,אל :ב ו ל ר פ
ת צק שי ,תאז תמועל ,הנר ןלאב .רחא םזילמרופ הז לבא ,טסילמרופ אוה ,לשמל

, ינאטנופס ינניא ינאש רמוא ינאשכ ךכ .ולש םזילמרופב ןודיע ןימ שי .תויזויצרפ
ן יאש רמוא ינא .םירבדה תא השוע הכאלמה יתעדלש רמול הצור ינא
חותיפ הניאש תונמאב ןימאמ ינניא .תויהל לוכי אל הז ,תילמרופ הנניאש תונמא
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אל איה—הקיטתסא לש םיקוחל תתייצמ הניאו תילמרופ הניאש תונמא .דבועמ
.תאזכ תונמא ןיא .סולכ
ם הילע ויאש דע םהילאמ־םינבומ ךכ־לכ םה הלאה םירבדה—ןבומכ ,ןבומכ :ןתנ
.חוכיו
ר ומוההש ,ןוטיק רטסאב לש טרס האור ינאשכ הלודג האנק ,לשמל ,יל שי :ב ו ל ר פ
ם ייניעה ,תאז תמועל ,ןילפא׳צ לצא) .רתויב תבשוחמ הקינכמ לע ולוכ ססובמ ולש
א וה .הילשא ןימ הזיאל ,רישכמל ,םסוקל ונתוא ברקמ ןוטיק רטסאב .(תורבדמ
: םינטק אל םישרוי ינש ול שי ,בגא־ךרד .םיצפח םע ינכימ םגדב הקחצהה תא הנוב
ו השמ אוה םהלש עונלוקה־השעמ .םיאופקה םינפה ילעב ,הטא רייפו יטאט ק׳ז

ה נחרפת ,חתפיי והשמ םא—הספוקב ןומט ןינעהש עדוי התא .םימסקל רויצה ןיבש
. םיילמרופה םיקוחב שיגרמ התא יכ ,דוביע הברה הזב שיו ;רדניליצה ןמ םינוי
ה ניצס התוא םלצמ אוה .ןקדקדו—יתעדל ,ללכה־ןמ־אצוי טסילמרופ אוה ןילפא׳צ םג
...גישהל הצרש המל קוידב עיגמ אוהש דע םעפ דועו םעפ דועו םעפ דוע
י נניא ,םיסחיב ,םייחבש יל הארנ .רחא רבדל יתנווכתה ינאטנופס ינניאש יתרמאשכ
, בשוחמב ןימאמ ינא ...םירבדה תא הנובו ןנכתמ ינאש יל המדנ .לכה הז—ינאטנופס
.בשוחמ שיאכ ימצע לע זירכמ ינאו
ר ויצ רייצמ התאשכ םג :רמוא היה לגס רזאל רייצהש יל תרפיס םעפ :ןתנ
ר )מש .עבטה ךותב רייצ—יתואיצמ טקייבואל רשק לכ ול ןיאש ,יטסינויסרפסקא
ם יבורק הלא םירבד ...םישנאה םע ,םייתואיצמה םיטקייבואה םע—יחה םע עגמה לע
ה תא םא םגש רבס לגס .לולכישהו תוינאטנופסה ןינעב םתוא ריכזמ ינא .דאמ ךל
.הילא יח רשק לע רומשתש בוט תואיצמה תא ןנגסמ
" תרבוחמ" תונמא וז—סורג גרואיג לש תורוטקירקה לע ,לשמל ,בשוח ינא :ב ו ל ר פ
ו מכ םיטרטרופהש המדנ תאז־לכבו—םייטסיבוק םיבצקימ וליפא הכותב שיו דאמ
ם א .ראדוג לצא םג ךכ .םיישממ םדא־ינב הלא—תוטשפה ןיא ןאכ .םייחה ןמ ואצי
א רקנ םאו ,ירטנמוקוד טעמכ ןפואב ויטרסב השוע המלצמהש המל "עבט" ארקנ
. ׳זאלבמסא לש םידממ לבקמ הז ראדוג לצא ירה ,טרסה לש היציזופמוקל "דוביע"

ד צמו ,םייתונמא םיחנוממ גרוח ,יעבט ,יטולוסבא ,יתימא בוחר ןימ ולצא שי דימת
" םיטוש" הארת "הייח תא תויהל״ב .למסמה לובג לע ןהש תויציזופמוקה ול שי ינש
ל ש עגר ספתש וגאקישב ןמוי־םלצ הזיא ידי־לע המלוצ וליאכ תושחרתהה םהבש
ד אמ הזו ,ליפורפב הנירקו הנירק לש םיבירקת ךל שי ינש דצמו בוחרב חצר
ג ישקמש רפוס ומכ ;יאידיא רבכ הז ולצא לבא .ירקמ־אל דאמ ,״יושע״ דאמ ,יטארייה
.ולשמ םישדח םיפוריצב התוא עימטמו בוחרה תפשל
. םילשורי תא הז ללכמ תאצוה לבא ,ףונל שיגר ךניאש תרמא ,החישב ,םעפ :ןתנ
ך ירצ הז ."ף ו נ" וארק—טרסל סנכנ אלש עטק—טרסה לש ןושארה עטקל :ב ו ל ר פ
ד יה יתיצרש המ .ףונב ןנובתמה הלוחה—הסדה םילוחה־תיבב שיאב ליחתהל היה
ד מלצמהו) ןינבל ביבסמ ךלוה הלוגעה תספרמב שיא .דאמ רצק ,םינש וא דחא "טוש"
.ביבסמ םירה ...ףונה ,י נ פ ק ו ת דאמ דאמ אוה .ילוממש יררהה ףונה תא האורו (ותא
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ת בריקב איהש ,לשמל ,יתעדי אל .ירמגל תרחא יליבשב התיה המצע םילשורי םג
— ילקיפורט אל הז ,המוד אל הז ,ליזרב אל—ליזרב תא יל הריכזה איה .רבדמ
ת מאב שי ;הנוכש תמאב תמאב שי .קוחרמ םינומעפ עמוש התא םילשוריב לבא
ץ וביקב םידליה ירה יכ .תילארשי ריעב םידלי הפ שיש יתשגרה הנושאר םעפ ;רצה
.תפרהמ םירזוח ,תפרל םיכלוה :הדעצב םה דימת ,ןמזה לכ םידעוצ
ב יבסמש תילארשיה היגולותימה תא יתרכה אל !ןח הזיא .תאזה ריעב בהואמ יתייה
. ..ילש הלכשהה־רסוה ללגב הז .הירקבמ ןושאר יתייה וליאכ הב יתטבה .םילשוריל
ר תי־תועמשמ המ־םושמ לביק לכה ,םואתפ יביטלרפוס םש היה לכה .בהואמ יתייה
י תודלי־ריעל המוד התיה םילשוריש הזב ה ת י ה תועמשמה .יניעב
ה ארנ .יתודלי־ריע תא יל ריכזה הז .היה הז ךכ לבא ,קחצת התא .ליזרבב

.תועבג ןתואבו תורצח ןתואב םעפ יתכלהש יל היה
? םילשורי תא ךל ריכה ימ :ןתנ
י ל ונגריא םינימזמה .טירסתה תא ןיכהל זא יתעסנ הרקמב ...יבצ הקזע :בולרפ
־ תירק הפ ,םואבלדנמ־רבעמ הז הפ :םילשורי תא יל וארהו וטואב יתוא ומש .רויס
ה מ יל קיפסה אל .םילשוריב ראשנ ינאש יתרמא רויסה ירחא זא .רכו לבוי

ה תליג הקזע .הקזע תא יל ריכהש דידי יתנמזהו "הניו" ןולמב יתראשנ .יל וארהש
ת ומוקמה לכל יתוא האיבה תמאב איה .תאזה ריעה לש םינטקה םיכוכה לכ תא יל

.הנוכנה הרוצב
? טירסתה תביתכ ןמזב םילשוריב תיהש ןמז המכ :ןתנ
ה יה הז .םימעפ הברה יתרזח ךכ־רחא .רתוי וא עובש יתייה הלחתהב :בולרפ
י נפב ךרע לעב וליאכ היה רבד לכ .הלאכ םיאלפנ םיעטק יל ויה .שדח תמאב
ל וכי הזו—םילשורי לע יצחו־העש לש טרס תושעל יתעצה .יתשגרה הככ .ומצע
.ןויערה תא ולביק אל לבא—תירחסמ הצפהל םיאתהל וליפא היה
, הפהפי ןקז הזיא יתאצמ ."הלוחכה הירטמה" ארקנש עטק םג ןוטרסב יל היה
ה ירטמ ול התיהו הקזח שמש לש העשב התיבה רזוח אוה .הפיו ןבל ןקז לעב
ר וא הזיא וילע הרזיפש ,רבג לש אל ,הישמש ,תאזכ הירטמ .ותשא לש ,הלוחכ
."התיבה רזוח לוחכה ןקזה" עטקל םיארוק ."לוחכה ןקזה" ומכ היה אוה .לוחכ
, יירומ םלצה לש טטוצמה עטקה אוה "םילשוריב״ב םיפיה םיעטקה דחא :ןתנ
י רוטסיה טנמוקוד והז .יברעמה לתוכה דיל םיללפתמה תא 1912 תנשב םליצש
 ןויאר ךותב בלושמ הזה עטקה .טרסב בטיה ותוא ףקשל תעדי התאו—ונימב־דיחי
ה מ םליצ תוביסמ הזיאבו ,םילשוריל אב יתמו ךיא רפסמ אוה .םלצה יירומ םע
. וטרסמ עטקב וירבד תא םיגדמו םעפב־םעפכ ןויארה תא קיספמ התאו ,םליצש
ר חא עטקב .ךלש םיטרסב םימעפ המכו המכ תרזוח תאזה הקינכטהש בל יתמש
. םירגובמה תא עגשל םיגהונ ונייה" :תרמואו םילשוריב הירוענ לע הקזע תרפסמ
ם ירגובמ תועגשמש תודלי לא תרבועו התוא תבזוע המלצמה ןאכ ."העשה המ לואשל
י נקז לע תרפסמ איה .תררושמה ,הדלז לע עטקב םג ךכ ."העשה המ" תולאשב
.םינקז ימולצת לש הרושב הרופיס תא םיגדמ טרסהו—םילשורי
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: הרמא איה .הלש םירבדה תא ת מ א ל ךיא יתשפיח הדלז לע עטקב .אל :ב ו ל ר ם
, אוהש ןפוא הזיאב ,ותוא שפחל יתכלה ינאו ,"חישמ אוה ןצבק לכש רשפא"
.רבד ותוא הז לבא ...םילשורי תובוחרב
ק שמה תורוק תא םירפסמ םירוחבה ,הזל המוד והשמ עיפומ "ריצק־לת״ב םג :ן ת נ
.םובלאה ןמ תונומתב םגדומ םהלש רופיסה תא םיאור וגא ןמזה לכו

. עדוי ינניא .הזב דחוימ והשמ שי םא רהרהמ ינא .ןכ ,הז תא יתישע :בולרפ
ל בא •והשמ לש המגדהב תויביטקפא וזיא התיה םש יתשפיחש המ ,תאז־לכב
ת רפסמ איה הדלז לע עטקב .הזה בולישה תא בהוא טושפ ינא .םיגדמ קוידב אל הז
, םינבאה ,יולה הדוהי לע תרפסמ איה .ולש םילשורי ול שי דחא לכש הנלשב
ל דבהה הז ,רואית אל הז .קסעה תשחמהל עיגהל יתיצר הלש הןלשה ןמו—רואה
.ןהיניב המלשהה אל—הרימאה ןיבו הנומתה ןיב ונשיש
. רשי ןויארו טוטיצ לש הקינכטב תשמתשה "םילשורי" יקרפ ךותמ םינשב :ןתנ
ש ולאל ,ראדוגכ םיאמיב לש עונלוקה ןמ דרפנ־יתלב קלח ןויארהו טוטיצה וכפה זאמ
י תייה ,ולא תוקינכטב ושמתשהש םינושארה דחא תייה םצעבש רחאמ .םירחא םיברו
?ונימי לש עונלוקב ןמוקמ ,ךתעדל ,המ עומשל הצור
? טוטיצ ילצא שי הפיא :ב ו ל ר פ
, דשע רחא והשימש טרסמ עטק חקול התאש הזל ןווכתמ ינא "טוטיצ״ב :ןתנ
, לשמל ,"ריצק־לת״ב .םילשורי ךותמ םיגדת יהשימ .ךלש טרסב ותוא בלשמו
— לידבהל—ראדוג .ץוביקה לש היקוורב םיאושינה לע עבג־ןמוימ עטקב תשמתשה
.ריירד לש קרא׳ד־ן׳זמ טוטיצב "הייח תא תויחל״ב שמתשמ
.ס״סתדג עש״זש הז :רמאו ןיכלמ בקעי אב ״םילשוריב״ תא יתישעשכ :ב ו ל ר פ
, ץראב הפ רקיעב .טעמ תמאב .עונלוקל הברה ךלוה ינניא יכ ,יתעדי אל ינא
, "זיראפ" עונלוקב וישכע קר יתיאר ראדוג יטרס תא .עונלוקל ךלוה ינניא טעמכ

.זיגרמ תצק הז זא
ש י יתעדל יכ ,טוטיצה ידי־לע לבקמ התאש טקפאה המ יל ריבסת ילוא :ןתנ
.טרס ךותב טרס טוטיצב ידמל יביטקפא והשמ
.עדוי ינניא :בולרפ
ו השימל תוארה־תדוקנ תרבעה וז םאה ? תואר־תדוקנ דועב שומיש הז םאה :ןתנ

?רחא
.אל תמאב .עדוי ינניא ,רבדה הז ילוא :ב ו ל ר פ

...טרסה ךותב םואתפ ,ףסונ טבמ הזיא הז :ן ת נ
ה ז .הז והז ילוא ,רתוי םינוכנ םירבדה תא השוע םג הזש בשוח ינא :בולרפ
.ט ל ח ו מ לש תאזה השגרהה תא איצומ הזש וא ,ןוכנ רתוי הז תא השוע
" םילשוריב״ב .ירטנמוקודה טרסה ךותב טנמלאכ ןויארה ןינע תא ונחכש :ןתנ
...יירומ םלצה םע ןויארה ,הדלז םע ןויארה—תונויאר המכו המכ שי

ל ש לוקב שמתשהל יל היה בושח .לוקב ליחתה הז ...ןמולהיה םע םגו .בולרפ
תוביסמ—ויה אל ילש םימדוקה םיירטנמוקודה םיטרסב יכ ,םלצמ ינאש םדאה



59בולרפ דוד םע תוחיש

י רחא .ירטנמוקוד טרסב רוביד םינכה אל שיא ץראב םג .לוק־תוטלקה—תויביצקת
ב ושח אוה רובידה יכ ,רבדי טרסב םדאה ילצאש הצור ינאש יתשגרה ,"םינקזה"
ב שוח ינא ,םייתלילע םיטרסב רבדמ םדאשכ .יתעד ךכ .בושח אוה גולאידהו

ם ירבדמ םיירטנמוקוד םיטרס .רתויב בושחה רבדה אוה גולאידה עגר ותואש
י תמצמטצה ןכלו—רכו תרחא המלצמו תוטלקמ ךירצמ הז יכ ,רקויב רתוי תצק םילוע
. ..דחא םויב "םילשוריב״ב הלאה תונויארה תשולש לש םוליצהו הטלקהה תא יתישעו

ה נומתב קר אוה ןינעהשכ ? ןיבמ התא .טשפומ תוחפ הז ,םירבדמשכ .ורבדיש יתיצר
י רחא .רגתא ףיסומ הזו ,טנמלא דוע שי ,םירבדמשכ .רתוי ךל לק המ־םושמ ירה
.םילשורי לע הרמא איהש םירבדה תא בוחרב שפחל יתאצי ,הדלז םע תרבידש
?םירויעה םינקזה תא שפחל תלחתה זא קר :ןתנ
ם לועב ומכ"—םינצבקה תא ,תונושמה תויומדה תא !םינקזה תא קר אל :בולרפ
ש י יכ ,ןוכנ הז .אמור תא םילשורי הל הריכזמ ךכ־רחא ...תרמוא איה ,"ןותחתה
ת א םג יתשפיח .תאזכ לבא ,תרחא .תאזכ איה אמור םג .םילשוריב תויטסאיזלקא
. ..ונאצמש דע ,םינצבק שפחל ונכלהו ,חישמה אוה ןצבק לכש הרמא איה .חישמה
ד אמ יל היה בושח ללכב .המלצמב רזומ טבמ ןתנש אוהה שיאה תא םג יתיליג
. .."םירעש־האמ" עטקב םגו הטיסרבינואב עטקב םג—המלצמל םילכתסמ םישנאש
ה מלצמה לע םיטבמ םיפיעמ ,םיעבוכב םהינפ תא םיסכמש אתרק־ירוטנ ,ןכ :ןתנ
ע טק הז .ןמזה לכ םירהוד םה .ריהמ־ריהמ םש לכה .םכרדב תוריהמב םיכישממו

!אלפנ
, המלצמה לומ דקורש ירכובה ןקזה לש עטקה .רבדל הצור ינא וילעש עטק דוע ונשי
."יתוא םלצ ,יתוא םלצ" :םישקבמה םידליהו
. םישייבתמ םניא םה ,הפי הז .םלטצהל םיבהוא םישנאש הזב אוה ןינעה :ב ו ל ר פ
י תיאר ךכ־רחא .ונלוכ םלטצנ ואוב ןכבו ,םלטצהל םיצור .םלטצהל םהל יתתנ זא
ב וחרה ןורדמל דימ יתדרי זא .דוקרל ליחתמו עבוכה תא ריסמ ןקזה ירכובהש

.תמרומ תאזכ המבב היהי אוהש ידכ
?טירסתב וננכותש ילב ,ירמגל^חקמב ורצונש םירבד הלאו :ןתנ
.לכה טעמכ ,םילשורי לע טרסב ירקמ היה לכה :בולרפ
ט ושפש וא ,הליחתכלמ ןנכותמ היה אוה .העיקשה לע קרפה ,לשמל ,הנה :ןתנ
? םלצל םתלחתהו בוחרב הפי העיקש םתיאר
ה זש יתיצר ."המחה תעיקש" :טירסתב הזל ונארק .ןנכותמ היה הקווד הז :בולרפ
ה צירב ןמזה לכ ונשפיח ...והז .םיענ היהיש ךירצ ףוסב .טרסל "הכירכ" ןימ היהי

ו קחצ םילשורי תובוחרב םישנאו ,העיקשה לש הזה םודאה תא טולקל רשפא הפיא
ה ייטנ שי ,םיירהצב םיתש ירחא ,עבצב םלצמ התאשכ :ריבסהל ךירצ ינא .ונתאמ
, םלצה םדא :תרמוא תאז—ונלגרתה וליפא ,רתויו רתוי תומודא םיינרק לבקל
, םילשוריב יכ ,רשפאה לככ רהמ םשל םיצר ונייהו ,ויד םידא םודאה הפיא תעדל—ינאו
י רחא תפרוטמ הציר וזיא .דתיה זא .דימ תמלענ שמשה ,תוטילבהו םיעקשה ללגב
...שמשה־שיא ומכ ימצע תא יתשגרה .םודאה
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ה טילב לע דקרפתמ רוחש לותח ובש אילפהל־יביטרוקד "טוש" םש שי :ןתנ
.תעקושה שמשה לגלג תא קוידב ןבגתמה ובגב הסכמו המוחב
ן אל ,לותח םייבל קיחצמ הז .םלש יומיב היה הז ,ןיינעמ היה לותחה :בולרפ
ל הק רשאכש יתיאר .ילש תירחסמה תמתוחה וז ,טרס לכב טעמכ לותח יל שי
ש י "םיגייד״ב ,לותח שי "םינקזה־תיב״ב ,ןכבו .הז תא בהואו—טרסב לותח האור
ס ג יכ ,דלי יתמש ןכלו (םיבלכ קר שי םש) לותח יתאצמ אל "ריצק־לת״ב .לותח
, קונית עיפויש יד ?עונלוקב תיאר התא .הלאכ םיטועפ ,ארונ םיבהוא םידליה תא
ך ירצ יתייה תמאב ...םילותח ףידעמ ינא—לותח וא קונית :ןכבו .םיגגומתמ דימ
ן יב רבוע אוה ךיא תיאר—"רות־ובא״ב רחאה לותחהו .תויח לש יאמיב תויהל
א וה "םילשוריב" לע יתא רבדמ אוה רשאכש דחא שי .ןוכנה בצקב !תולגנרתה
"...לותחה םע הזה טרסה תא תישע התא" :רמוא
ה דמעש הבשחמה התיה המ .םיקרפ־םיקרפ יונב "םילשוריב״ש רמאנ רבכ :ןתנ
?תודוזיפאל הקולחה ירחאמ
ב טומש ימצעל יתרמאו—אשונה תא ףיקהל לוכי ינניאש השגרה יל התיה :ב ו ל ר פ

.תודוזיפאב זכרתהל
? לודג והשמ ךותמ םיעטק רחוב התא :ןתנ

א רונ ,בגא־ךרד ,ינא ...המרמ התאו ,ףיקהל לוכי ךניאש והשמ ךותמ :בולרפ
ה לילעב וליפא .רחא רבד הז ,ירטנמוקוד הז הפ לבא ,ללכב םיידוזיפא םיטרס בהוא
ה יה ינולא םיסנ לש "תלוגנרתהו הכפהמה״ב .םיידוזיפאה םירבדה תא בהוא ינא
...םייתעש דוע הז תא תוארלו תוארל יתלוכי ?אל ,תודוזיפאה לש םעטה
— םילילצל תובישח שי ,ךלש םירחאה םיטרסה לכבמ רתוי ילוא ,״םילשוריב״ :ןתנ
ם יריזנה לש "טוש" ,לשמל ,שי .םינומעפו םישער ינימ לכל אלא הוולמה הקיזומל אל
...םילצלצמ ,םילצלצמ עקרב םינומעפהו רזנמ לש גג לע תויגיגחב םיענש

.םינומעפב ןגנמש שיאה תא םיאור :ב ו ל ר פ
."תוצח־ןוקית״מ הזה יחרזמה וטאקאטסה ,לשמל ,וא :ן ת נ
ל ש םירוחה ןמ םיציצמש לובגב םידליה תא ריכזמ ךניא עודמ לבא ,ןכ :ב ו ל ר פ
. הזה םירתה די־לע רקיעב ,לובגב םש םידליהמ שגרתמ ינא םויה דע .המוחה

.םיקחוצ םהו ,םירוח הזיא שי
י רטנמוקוד ךרע טרסב לובגה יקרפ ולביק ,רסוה לובגהש ירחא ,םויה ,ללכב :ןתנ
ת וצצההו תומוחה לומ םיקחשמה םידליה .תורדגה לכ ,ולאה תומוחה לכ .דחוימ
.המוחל רבעמש ,תירותסמה ,תרחאה םילשורי לא תויפוסניאה
ב שוח ינא .םילשורי לע טרס םויה ילצא ונימזה וליא הנהנ יתייה :בולרפ
ל וכי התאש ריע וז םילשורי :ןיינעמ .שדח טרסל טירסתל הנשכ שידקמ יתייהש
ר יע איה םילשורי .קרל־וינ וא ,ולואפ־ןס ,זיראפ ומכ אל ,תיזיפ התוא ףיקהל
, תאזכ ריע ףיקהל לוכי התא תורידנ םיתעלש בשוח ינא .תיתייווח איה .תיטקפמוק
ד וע תושעל רסמתהל הנהנ יתייה ...דחי לכה ,םירצונ ,םימלסומ ,םיינוליח ,םייתד םע
.םילשורי לע טרס םעפ



 םינקחשה םימלוצמ .בירקה דיתעב גצויש ,(ינולא—בולרפ) הלולגה טרסה ןמ תונומת
יקסבוקיגוא ןמר׳ז ,יאנב יסוי ,והיקזח רנבא
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־ םיאטירסתל םיסרוקב .עונלוק אל חז "םירוביד״ש המודק־העד וזיא שי :ןהנ
ה ז .עונלוקב םיפייעמ םירוביד .ורבדת לא ,וארת" :םידימלתל םירמוא םיליחתמ
ת וטש וזש ,ןבומכ ,חיכוה ונימי־ןב עונלוקה ."רבדל הכירצ הנומתה .עונלוק אל
ר מוא ינא .עונלוק הז תאז־לכבו—ןמזה לכ םירבדמ ראדוג לש םיטרסב .תיתמגוד
ת יצרש הארנ .םירוביד לש םי שי ,"ריצק־לת" ,ךלש אבה ןוטרסבש םושמ תאז
ם הבש ,םימדוקה ךיטרסב תרסחהש המ םירובידב אלמל טרסה ירוביגל תתל
.וקתש םירוביגה
ק לחהש בשוח ינא :תאז יתרמא רבכש יל המדנו ,ןבומ תויהל ךירצ הז :בולרפ
ו מכ שממ—תויומד ןויפיאל יעצמא אוה רובידה .דאמ בושח אוה טרסב רבודמה
.תיזיפ תוגהנתה ,תויוועה ,הבילה
י עונלוק וניא רובידש תאזה המודקה־העדה ןיינמ :ןתנ

ת א ףידעמ יתייה ילוא עונלוקל עוניארה ןיב רוחבל ילע היה וליא :בולרפ
ה ברה טושפ לכה ,תויעב ןומה ךסוח םליא טרס—תויביצקת תוביסמ ולו ,עוניארה
ל ש יתוזחה קלחה לע העבהה תסמעמ לכ תא ליטה םליאה עונלוקה ,תינש .רתוי

. יתוזח יוטיב טלחהב היה יוטיבה־יעצמא .רתוי הברה הנומתה ןמ עבת אוה ,טרסה
ה מ־םושמ .םייחל ,ינש דצמו—תורפסל ,דחא דצמ ,עונלוקה ברקתה ,לוקה ףסונשכ
ה ז ינש דצמ—דאמ קיזה הז ,דחא דצמ .יטסילאיר והשמל עונלוקה תא רובידה ךפה
.שדח יוטיב־יעצמא ףסונ יכ ,דאמ רזע
? לוקה קיזה הניחב וזיאמ :ןתנ
־ סוליאמ רתוי אל ,היצרטסוליא םהש םיטרס תושעל וליחתהש ינפמ ,קיזה :ב ו ל ר פ
, ןורטאיתה ,תורפסה רקיעב ,רחא םוידמ הזיאב רצונש רבד לש השחמה וא ,היצרט
.שרופמו יולג ,לק השענ לכה .ויברה
י וקיל הז ילוא .גולאידה תא עמוש ינניא ,םיטרס תוארל ךלוה ינאשכ ,תישיא ינא
י נא .האנהה תא ,הנבהה תא ול ןתונ רובידהו ,ןיבהל הצור להקה בור .ילש יטרפ
ם ג .הנומתב ,םוליצב קר עונלוקב היוצמ םירבודמה םירבדה לש תמאהש בשוח
ו מכ—תוגהנתה תרוצ קר אוה רובידה .םוליצה ןפואב היוצמ טרסה לש תוגהה
.טבמהו הליכאה ,הכילהה
. תינויזיבלטה ה׳זאטרופרה לש הקינכטב טרס תישע"ריצק־לת״בש רמול רשפא :ןתנ
ם ויכ שיש הלודגה העפשהלו עונלוקב ןויארה לש ומוקמל בוש םירזוח ונא ןאכו
.עונלוקה לע ,היזיבלטל
ת יישעב םינואג םירטרופר־םיאמיב שי היזיבלטב ילואש ימצעל ראתמ ינא :ב ו ל ר פ
ל ביק יאדו ןויארהו ,היזיבלטב תונויאר םוי־םוי םיאור םישנא יפלא־תואמ .ןויאר
י תוזחה ןויארה ,ןבומכ .הריינאמ לש הרוצל עונלוקב םג ךפהש ,יתרגיש יתרבח דממ
ה תא םילמה םיב .וישכע השוע התאש המ ומכ—הריקח ןיעכ אוהש ינפמ ןיינעמ
ה כובמב ,שיאה לש הזופב ,רקשב וליפא .ךתוא םיניינעמש םיעגר המכ יאדווב ספות
ע גר" לבא .ןיינעמ יד הז ןכלו ,תמא־יעגר ארקנש המ הז .םינפ דימעהל ןוצרב ,ולש
םחיתהל ךיא עדוי ינניא תמאב ינא—יתלילע טרס לש םייתמארד םיכרצל "תמא לש
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 לקיר... אדם להעמיד אוהב אינני מדי, יותר הקיר אל לחוץ איש אוהב אינני אני לזה.
בדיוק. עצמי את להסביר איך יודע אינני

 זה גודאר. אצל הצורה של לדיאלקטיקה השייך אחר דבר זה ראיון, שם כשגודאר
 לשמוע, בשביל אליו לגשת וכדאי והאמנות־בחיים. החיים־באמנות קורא שהוא מה
 במידה ומחדש פורה הוא ואומר: חוזר אני מגודאר. גדול חדשן לך אין כיום כי

אליו. להתיחס שלא וקשה יוצאת־מן־הכלל,
 הילד של הראיון את מאד שאהבתי לומר מוכרח אני שלנו, לראיון נחזור אם

 בסרטים בקולנוע. הראשון היפה הראיון היה שזה חושב אני המלקות׳■/ ב״ארבע־מאות
בן־אדם. של חשיפה שם אין אידיאית, תרומה כמין הראיון מובא גודאר של

 ידברו—קיבוץ יש :חשבתי בקול. להשתמש רציתי כי ראיונות עשיתי ב״תל־קציר״
 קריין? עם לפטפט יכול כבר אתה כמה קיבוץ. זה מה להמחיש כלומר: האנשים.

 טלביזיוני, משהו ב״תל־קציר" יש צודק: אתה ודברו. דברו בבקשה, אמרתי: אז
 ששייך משהו כמו לי נראה טלביזיוני קצב קולנועי. בכל־זאת שם הוא הקצב אבל

 כל עם בבית, אותה רואים ביתית, היא שהטלביזיה לומר כוונתי במטבח. לשיחה
 אכילה? עם אמנות תיתכן איך וכר. כלים, והורדת כלים הגשת לזה: שמתלווה מה

התכנסות. של מקום לי, נדמה להיות, מוכרח אמנות להצגת מקום
 גם יש מזה משהו פולחן. כעל טכס, כעל התיאטרון אמנות על מדברים היום נתן:

ההתכנסות. בעצם בקולנוע,
 הקולנוע מקום־התכנסות. דורש זה לנאום. לתפילה, שקשור משהו כן, פרלוב:

 האור להסתננות דומה המסך כבה. האור קולקטיבי. זה נכנם. אתה טכס. הוא
הביתי... הבינוני, במכשיר להיות יכול לא זה הקתידרלה. של לוויטראז׳ים מבעד

 ההומור. והיא: עדיין, אליה הגענו שלא אחרת, לנקודה לעבור רוצה אני נתן:
 גם ופה־ושם ב״תל־קציר", בעיקר—הומור הרבה יש שלך שבסרטים חושב אני

ב״בירושלים"...
 דברים אין כמובן... מאד, ביש זה הרי—מדי רציני כשהענין כן. ? הומור :ב ו ל ר פ

 שם אין—רע זה יודע: אני רע, סרט איזה רואה אני שכאשר לי נדמה מוחלטים.
בפנים. הומור של טיפה
 הצבע צילומי על האחראי אדם, שלך, הצלם על שנדבר אמרנו פעמים כמה נתן:

ב״בירושלים". הנפלאים
 שאני הבימאים לרוב יש. כזה, משהו יש יוצרים. באמת שהם צלמים יש פרלוב:

 אישית. פוטוגניות מין לאיזה מגיעים הם משלהם, פוטוגניות בעלי צילומים יש אוהב
 שטרוהיים. רוסליני, צ׳אפלין, אצל הזאת, הפוטוגניות את מוצא אתה גודאר אצל

אישי? כתב־יד כמו שזה להגיד רוצה אתה נתן:
 הבימאי של לדרגה מגיעים הם :כלומר מזה. משהו יש לצלמים גם כן. :ב ו ל ר פ

 מעניין הנוף. על או האדם על המיוחדת המבט צורת שלו, הפוטוגניות לו שיש
 שאותו הבימאי עם להשתנות מטבעו חייב הבימאי, של משרת כעין בהיותו שהצלם,
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 קוטאר, ראול דורנו, שבצלמי הבולט שאומר כמו—שחקן כמו קצת הוא משרת. חרא
גודאר. של הצלם
 אחרת. מצלם הוא בימאי לכל ובכל־זאת מובהק, אישי סגנון בעל הוא קו׳טאר נתן:

 טוני אצל או למשל, דה־ברוקה, אצל מאשר אחרת לגמרי מצלם הוא גודאר אצל
דמיי. אצל או ריצ׳ארדסון,

 הוא שלו האפשרויות מפתח ובכל־זאת, שחקן. קצת שאמרנו. מה זה נכון, פרלוב:
 את לו שנותן הדבר זה בלתי־רגיל. הבמאי לבין בינו הקומוניקציה וכושר גדול,

 פה גודאר. לבין בינו השילוב הוא במיוחד המעניין שלו. האינסופיות האפשרויות
 אצל מצלם הוא בה הצורה את מאד אוהב אני שלו. בשעת־הכושר—ככה נגיד—הוא

 פשוט העין, בגובה תמיד הצילום בו: משתמש שגודאר האופן—נאמר או גודאר,
ביותר. ריאלית יצירת־חלל ישר, ביותר,

 פה בפשטות. מצטיינים שלו הצילומים היוצר. מן משהו יש גרינברג באדם גם
 —יפים׳ צילומים ׳איזה :ואמרת היפה הצילום את ״זכרת :קוטאר את לצטט צריך
 ראשונית פשוטה, ראייה יש גרינברג לאדם ולא־כלום". שווה אינו שהצילום סימן

איש־ספקטאקל. להיות הופך אני על־ידו כי תמיד, לו נכנע שאני עד כל־בך,
 ששייך משהו מוזהב, משהו לי נראה הוא סוד. מין איזה אצלו שיש חושב אני

 יש בנגטיב עובד כשאתה בנגטיב. "גבע", של במעבדה עבד הוא לאגדה... קצת
 הפוך. הכל כלומר נגטיבים, בצורת הסרט את לראות יכול אתה שבעדו קטן חור מין

 חושב אני .15 בן עובד־״גבע״ כשהיה ולילות, ימים שם מסתכל היה גרינברג אדם
 והאנשים הצילומים את רואה היה והוא קופסה מין שם לו היתה שלו. הסוד שזה
 מה יוצא־מן־הכלל. רפורטר נועז, רפורטר היה הוא אחר־כך נגטיב. בצורת זזים

 שאוהב מישהו כמו כמעט ביד, המצלמה את אוחז שהוא איך זה אצלו אוהב שאני
 לו יש מעט־שבמעט. מדבר הוא הצלם: התגלמות הוא שנית, ילד. כמו זה, את

 יוצאת־מן־הכלל תחושה לו יש בה, מרגיש שאינך עד כל־כך אינטליגנטית תאורה
 "יוצאים" אצלו האנשים לנושא. לאדם, תמיד משועבדת והיא לדברים
השחקנים. וגם נכונים.
 נפערה הראשון, העלילתי סרטך שהוא "הגלולה", הסרטת לבין "תל־קציר" בין נתן:
יותר... אפילו או שנה־שנתיים,—למדי גדולה תקופה

יותר. פרלוב:
 ארוך. עלילתי סרט ביצירת להתלבט התחלת קודם, גם ואולי הזאת, בתקופה נתן:
 מיני כל והעלית קינן( עמום חפר, )חיים תסריטאים וכמה כמה עם לעבוד ניסית

 ? הקושי היה בדיוק מה לי שתספר רוצה אני הפועל. אל פעם אף יצאו שלא תכניות,
 הסיפור את מצאת לא מדוע התכניות, שונו מדוע ההתלבטות? היתד. בדיוק מה
? עלילתי סרט לעשות להתחיל לך שיאפשר התסריט, או

 כיוון ארוך: עלילתי בסרט כשמדובר כיוונים, שני לזה יש יודע, אתה פרלוב:
 מסוגל אינני עלילות. בכתיבת התעסקתי לא אני עלילה.—והשני מפיקים, אחד

תסריט. לכתוב
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?עודמ :ןתנ
ה צור יתייה ...הז תא ריבסהל ךיא עדוי ינניא .רפוס ינניא יכ ?עודמ :בולרפ
ת ושעיהל לולע הלילעב בתוכ ינאש המש השגרה דימת יל שי .טירסת בותכל
י תייה ,םייפרגויבוטוא םינותנ לעב טרס יתישע וליאש בשוח ינא .יפרגויבוטוא דימ
!רבכ זא—רבכ םא ."ינא" ול ארוק
, ימצעל ,םתס לבא ,םירופיס יתבתכ םשו־הפ .הלילע לש םיחנומב יתבשח אל םלועמ
י נא .תיתלילע הרוצל תוישיא תויווח ךופהל רשוכה יל ןיא .היסנמיגב תורענ ומכ
ר פוסמ שקבמ יתייה םינפ־לכ־לעש בשוח םג ינא .תדחוימ הרשכה שרוד הזש בשוח
ק וידב עדוי ינניא עונלוקב רבודמשכ יכ ,יאטירסתו רפוס בברעמ ינא) .יתא דובעל
ר בודמה .רופיסה תא בצעל רפוס הזיאמ שקבמ יתייה דימת .(םינשה ןיב לדבהה המ
ן ינעל םינוכנה םישנאה םה םירפוסה .הלילעה בוציעב אלא יעונלוק בוציעב אל
.הזה
ת אזכ הלילע אוצמל אלא ףוס ילב םירופיס שי—הלילע אוצמל אל איה היעבה
ר שפא־יא .הל םיכסמ התאש ,הל רסמתמ התאש ,ךתוא תפחוסש ,ךתוא תספותש
י תלחתהשכ ,ןאכו ...תמייקה הלילעל םיכסהל תישפנה תונוכנה ילב טרס תושעל
ם עפב .אצמנ ינא הפיא םואתפ יתשגרה ,ילש ןושארה טרסל רופיסה תא שפחל
י נא הפיא" .ךייש אל .תאזה ץראב רז ינאש השגרה וזיא יל התיה הנושארה
ת א יתשגרה תאזה הפוקתבש בשוח ינא .בוצע יל היהו ,ימצע תא יתלאש ״? אצמנ
ת יאליזרבה תורפסב .ןכל־םדוק תאזכ השגרה יל חתיה אל .ט נ ר ג י מ א םואתפ ימצע
, הצרתש םוקמ לכב יתשפיח .וקבדנ אל םירבדה םואתפ הפ .רז ימצע תא יתשגרה אל
ק בדיהל היה ךירצ יכ ,קבדיהל המל יתעדי אל .הפי תורפס הברה אורקל יתלחתה
א וה .ינולא םיסנ םע הרקמב שגפיהל יל ןמדזה זא .רכו םינמור יתאצמו ,תורפסל
. ולש הנוכשה־ירופיס תא יל ןתנו (עונלוק בהוא אוה יכ) עונלוקל בותכל הצר
: העיתר וזיא יל .דתיה .םירופיסה תא יתבהא אלש אל .טרס םהמ תושעל יתיצר אל
ד אמ ינא .הז הככ .עזעזמ הז יתוא ,עונלוקב םידלי שי רשאכ !אל השקבב ,תודלי

, םדא ייחב רתויב םיפיה םירבדה דחא איה תודליהש בשוח ינא .םידלי דבכמ
1 גיו ץז לש "תוגהנתהב ספא" ,בגא־ךרד .תודליב םירוקש םירבדל יאנק ינא ?אל
.דאמ הפי טרס הז "תוקלמה תואמ־עברא" םגו ,תודלי לע טרס אוה
ן מ תעבונ םירחא לש תודלי־ירופיס וא תודלי־יטרסל ךלש תואנקה םאה :ןתנ
א לו ךלש ךתודלימ והשמ השעת תודליה אשונב םעפ־יא קוסעת םאש השגרהה
?רחא והשימ בתכש והשמ
.תויהל לוכי ,ןכ :בולרפ
? יפרגויבוטוא טרס םעפ תישעל הצור תייה םאה :ןתנ
.הריפוא הזמ תושעל הצור יתייה .ןכ :בולרפ
? הריפוא המל :ןתנ
ר בכ הז ,םירששכ .םירש ,קיחצמ הז ,חמש הז הריפואש ינפמ ,לכ־םדוק :בולרפ
עונלוקב .הריפוא תאז המ קוידב עדוי ינניא יכ ףא ,הריפוא בהוא ינא .בוט תצק
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י תבשח יתאצבש דע יתשגרתה ךכ־לבו ,יטונימ לש "םוידמה" תא קר יתיאר
."גרוברש תוירטמ״ב הז תא יל השע ימד .הרישב רבדל ךירצ בוחרבש
־ עשת—םיטרס השולש םהש םיקלח השולשב הזכ יפרגויבוטוא טרס ...הרישב תאצל
.עונלוק לש תועש הרשע
? "םילשורי" ,"זיראפ" ,"ליזרב" :םיקרפה תשולשל תורתוכה המו :ןתנ
ה ינארמופ ,ודארודלא לש םיחנומל לגלגתמ היה לכהש בשוח ינא ,אל :בולרפ
ר חמ ןכומ ינא ,השקבב ,קיפמה תא אצמתשכ .ילאיר םג לבא—ילאיר אל .רכו
...ול ריבסהלו ליחתהל
, םירשי םירבד דאמ־דאמ בהוא התא ,דחא דצמ :רזוח ינאו ,ךל יתרמא רבכ :ןתנ
ה רוטאוולס״ו ינלוזאפל "הנוטאקא" ,ינילסורל "הזיאפ" ומכ ,םייטסילאיר ,םיפירח
. םייחל דאמ תיטרקנוק רושקה והשמ ,הטוב והשמ םהב שיש םיטרס—יסורל "ונאילו׳ג
ה קווד הצור התא םואתפ ,ךמצע לע ישיא והשמ רמול ךירצ התאשכ ,ינש דצמו
ם ילג ינש לע דבוע ךלש חומה .םירמזמ םישוכו ריוואב תופפועמ תודלי םע הריפוא
, תיביסרגא הצרעהב ינילסור לש תוריזנה לע רבדמ התא .תולופכ תובהא ול שיו
ך פוהש העהי רמז לע תיטנאגאווארטטקא הישעמ הקווד ןושאר טרסכ תושעל רחוב
.רופיצ תויהל
.ינולא םיסנ לש הז "הלולגה" :ב ו ל ר פ
...רחא טרסב תרחב אלש הדבוע .הז תא השוע התא :ןתנ
? ךתעדל ,הטונ ינא דצ הזיאל—ילש םיירטנמוקודה םיטרסבו :ב ו ל ר פ
, רועיכה םע רשפתמ וניאש ,חטובה ,םורעה םזילאירה ןמ םג שי םיירטנמוקודב :ןתנ
."הריפוא" םג שיו—תואיצמה לש תוירזכאה ןמ
? דחי םג םירבדה ינש טרס ותוא ךותב :ב ו ל ר פ
...האנה בורמ גגומתמ התאש האור ינא ...םימעפל :ןתנ
?הזמ והשמ ,ךתעדל ,שי "םילשוריב״ב םג :בולרפ
ו דוה־לוגנרתו ,רות־ובאב רקובב םכשה תנגנמש הרטשמה־תרומזת הנשי !חטב :ן ת נ

? אל ,הדגא תאז .דקורש
?םש־יא איהש ריע וזיא תיארנ תאז לכה־ךסב לבא :בולרפ
ו נשיו ,ריעה םע דאמ רשיה עגמה ונשי .תוליפכ התוא הנשי בוש יכ ,ןבומכ :ןתנ
.שמשה תא הסכמה לותחה
ת יארש השגרה ךל שי אצוי התאשכ ? םירושימה ינשב ןימאמ התא לבא :ב ו ל ר פ
? דחא רבד
.שי "הניי׳צ הדוד״ב םג .חטב .שי—םילשוריב .ןכש בשוח ינא :ןתנ
ס נה ...םירמגנו םיליחתמ םירבדה הפיא עדוי ינניא ינא יכ ...בוט ,ןכבו :בולרפ
־ ורגנ שי ...?הדגא וא ,תואיצמ :הייחתל םק ושי ?ילאיר אל וא ילאיר אוה
ב שוח ינא .הפי הז .הזכ והשמ וא ,"ושיל םויה יתנפליט" :םירמואש סלאו׳ציריפס
ל אל ,ושיל לצליצ ישוכה הנהו ,לא אוה ושי .דאמ ילאיר רבד הז ןופלטב לצלצלש
...ולש
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י וטיב איה הרישה—הזה הרקמב .הארונ הקוצממ דלונש ריש אוה לאו׳ציריפסה :ןתנ
ת וזוחמל החירב וזיא שי דימת הארונ תודלי םהל התיהש םיררושמ לצאש ומכ ,לבסל
ך לצא שפחמ ינאו ,הרישהו הדגאה לע ןמזה לכ רבדמ התא .םיידגאו םיקוחר םייטוזקא
ה קוצמה תא אטבל ץמוא םעפ ךל היהי םא איה הלאשה .הקוצמה תא—שרושה תא
. ושי םע רשי וקב רבדל .רשי ןפואב דדומתהל .לאו׳ציריפסב ומכ לבא ,רישל .תאזה
...והשמ היהי ילוא ,"ילינ" ,ילש אבה טרסה :ב ו ל ר פ
לוקה תויעוצקמה תא ,ךמעט תא וב םורתת ילוא התאש ,ןמזומ טרס הז "ילינ" :ןתנ
 המורת לע רבדמ ינא לבא .ןוכנה "טוש״ה תא ,ךלש היצנגילטניאה תא ,תיעונ

, ןפירט לש "תוקלמה 400״ב וא ,ינוינוטנא לש טרסב שח התאש המורתה ומכ—תרחא
...ןמגרב לצא וא
ה זיא לע יתספת אל ןיידע ."ילינ" היהי ךיא תעדל ןיא ןיידע ? עדוי ימ :ב ו ל ר פ
ע גונ יתייה אל .אלש יל המדנ ?רשי ישיא אשונ .תלאש המ יתנבה לבא ,ץופקא לבח

.רשי אשונב

. םינש שלש ינפל ןויארב ,םעפ יל תרמאש םירבדמ עטק טטצל הצור ינא :ןתנ
ע ונלוקה לע םש םירבדמ ונחנא] ןורשכ ןאכ רסח אל" :ךכ רמוא התא םש ,ןכבו

ש י םלצא .םילודגה םייקלטיאה םיטרסב םיאצומש והשמ ותוא רסח לבא ,[ילארשיה
ר בכ אצומ התאשכ ,ונלצא .הקזח תיתרבח תויתפכיאו תילאיצוס השוחת דימת ךל
יוואמ חרובה ,תואיצמה ןמ חרובה ןורשכה והז ;רשבל ןורשכ ול רסח ,ןורשכ
ל כ הפ ירהו .׳תורפס׳ לכה .והשמל םיבייחמה םיילאיר םירבד תר
."םישנאה םיריתסמ הארונ תורז וזיא הארתו בוחרל אצת ,הידגארט אוה ינש םדא
? זא ןויארב יתרמא הז תא :ב ו ל ר פ
? הז תא רמוא דחא םדא וליאכ הז :ןתנ
.אל :ב ו ל ר פ
ל ע רמול רשפא־יא ."הלולגה" ןיבל הלאה םירבדה ןיב דוגינ אצומ ינא :ןתנ
־ יאש ומכ ,"תואיצמה לע םיבייחמ םיילאיר םירבד" רמואש טרס אוהש "הלולגה"
ל ש הידגארט״ב עגונ אוהש וא ,"תואיצמה ןמ חרוב" וניא אוהש וילע רמול רשפא
."ילארשיה בוחרב ינש םדא לכ
...וללה םירבדה תא רמא רחא םדא אל .אל :ב ו ל ר פ
ה דבועה ןיבל ךירבד ןיב דוגינ הזיא אצומ ךניא התא לבא ,רחא םדא אל :ןתנ
? ״הלולגה״ אוה ךלש ןושארה טרסהש
.תוביסמ־ףוריצ לש האצות איה "הלולגה" תריצי .אל :בולרפ
? תוירקמ הזב שי םא איה הלאשה :ןתנ

ל ש ףוריצ דימת אוה ,רחא טרס לכו ,"הלולגה״ש רמוא ינא .אל ,אל :בולרפ
ה נוע ינניא :יתרמא ?תושעל הצור תייה טרס הזיא :םעפ יתוא ולאש .תוביסמ
ה ולאש המב לע יתינע םנמא וישכע .תויטתופיה תולאש ןיא עונלוקב .הלאכ תולאשל
בצמב יתייה "הלולגה" יל ןמדזהשכ .ונניא הז :רמואו רזוח ינא לבא ,ךלש תויטתופיה
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. ינולא םיסנ םע טרס תושעל יתיצרו—ץראב טרס תושעל ילש תונויסנה ןמ שואיי לש
" הלולגה״ש רמוא ינאשכ לבא .יתוא ספת הזו—"הלולגה" לש ןויערל המ־םושמ רבעגה

! ותוא תושעל יתיצר אלש זומרל ידכ תאז רמוא ינניא ,ןמזה תוביסמ לש ףוריצ א̂■
ו תא םלש התא ןכלו—ירשפאה טרסה היה "הלולגה״ש רמול הצור התא :ןתב

ז ירמגל
ה שגרה דימת יל שי .זוחא־האמב םלש יתייה אל םעפ ףא .םלש ינניא ,אל :ב ו ל ר פ
.תושעל ךירצ יתייהש טרסה ונניא השוע ינאש טרסהש
ז  ץראב הקפהה תולבגיממו הקפהה תורוצמ עבונש והשמ וא ,ישיא והשמ הז :ןתנ
.יללכ והשמ הז :בולרפ
? ןינעה קוידב המ ,רתוי יל ריבסתש הצור ינא :ן ח נ

ן קחש אוה ורוביג .דאמ־דאמ ילע בוהאש בוכ׳צ לש דחא רופיס שי :בולרפ
. הלודג החלצהל םוקמ לכב הכוזו ,ריעל ריעמ דדונה ןורטאית לש בכוכ—םסרופמ
, חיננ ...תא בוזעל ךירצ יתייה אל :ומצעל רמואו ריע וזיאל עיגמ אוה דחא הליל
, הנושמ חור־בצמ ול שי ...בוזעל ךירצ יתייה אל ...הזכ והשמ וא ,הבוקי׳צנאפיטס
, "ורכמנ םיסיטרכה לכ" :תורושב ול םיאיבמ םייתניב .ונממ הפרמ וניא ןואכידהו
ר ופיסה הז לבא ,םירבד ינימ לכ הפ איצממ ינא ילוא) "םיימוי דוע ראשינש םיצור"
ה גספב רבכ אוה יכ ברעה גיצי אל אוהש ול רמוא אוהו ,אפור וילא םיאיבמ .(ודוסיב
ו ניא רבד םוש .וריע תא בוזעל ךירצ היה אלשו ןוכנה םוקמב אצמנ וניאש ןיבמ אוהו

ל הקל ךכ לע םיעידומ רבכש יל המדנ .ולש ריעל רוזחל הצור—ולשב אוה :ליעומ
סמו והשמ ול הרוק ףוסבלו .ךישמהל הצור וניא אוה—םיסיטרכה תא םיריזחמ וא
ם וקמב ילוא לבא ,רבד ותוא ק ו י ד ב אל הז .ם ש היה אוה ,הפ היה אל אוהש רבת
ת ומורע תוינמגוד לע ;טרופס לע טרס תושעל ךירצ ,"םינקז־תיב" לע טרס תושעל
.ןהינימל
..."הלולגה" םוקמב ילוא :ןתנ

.עדוי ינניא ...הידגארט תושעל ךירצ הידמוק םוקמב ילואו :בולרפ
.השוע התאש המ םע ףוסה דע םלש ךניאש ,דוסיה־תדבועל םירזוח ונא :ן ת נ

ה מל ,דרוסבא הזש ימצעל יתרמא "םילשוריב" טרסה תא יתישעשכ .אל :בולרפ
.םילשוריב שחרתמש יתלילע טרס תושעל ךירצ יתייה ,ןמז דיספמ ינא
ה מ טוריפ־רתיב יל ריבסתו תינרוחא דעצ רוזחנ ,רבוד רבכש המ תובקעב :ןתנ
ה עבנ הממ 1 ךלש ןושארה טרסל אשונה תא שפחל תלחתהשכ תשגרהש תורזה התיה
י תרביד הילעש טנרגימאה־תשגרה
ו תוא .טנרגימא לש מ ג :יתרמאו יתפסוה ינא .טנרגימא לש ק ר אל ,אל :ב ו ל ר פ
י לוא ליזרבב םידוהי הברהל .ןאכ יל הרז התיה תוברתה .תפרצב םג יל היה רבד
.רז הז יל .ךכ־לכ םירז םניא םכילע־םולש וא ןונגע
א ל טושפ ,ךל ועיצהש םיטירסתה ,םהב תלקתנש םירופיסה ? אטבתה הז המב :ןתנ
...םירופיס דאמ הברה ךל ושיגהש ימצעל ראתמ ינא יכ ? ךילא ״ורביד״
,לשמל ,יל עיצה ךז ןתנ .םירופיס ,םירפס ימצעב אורקל יתלחתה ? שיגה ימ :ב ו ל ר ם
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ן ר חור־בצמב יתייה הארנכ ."תשק״ב זא אציש /׳דליו םימי השולש" תא תושעל
■ ןזיא לע הדגא יתאצמו תיאליזרבה תורפסל יתרזח ףוסב .רופיסה תא יתארקשכ
, סויה לש לארשי יחנומל ותוא םגרתל ,רופיסה לש דוביע תושעל יתיצר ...ןקיחצמ
, החידבב םדא־ןב גרוה וליפאו תוחידבב םלוכ תא קיחצמש הרייע וזיאב רוחב לע הז
ק חשי רהוז ירואש יתיצר ,הז תא דבעל וניסינ .ףוסב תידיברומ תצק איה הלילעה
ה זל רוזחא ילוא ...לעופל אצי אל הז לבא ,תושעל ןויסנ הזיא היה .ןקיחצמה תא
.רדתסה אל הז ןמז ותואב .םימיה דחאב
ן ווכתמ ינא .טרס ונממ תושעל יתיצרש ילארשי רפס ףוס־ףוס יתאצמ הפוקת התואב
ה לילעהש ינפמ ילוא ? עודמ .רתוי לק יל היה ןאכ .זנק עשוהי לש "םיגחה ירחא״ל
.הנש םישולש־םירשע ינפלמ אלא םויה לש לארשימ הנניא
ר אתמש ילארשי ןמור עונלוקה תפשל םגרתל ךלש ישוקה המ יל ריבסת ילוא :ןתנ
.הווהה תואיצמ תא
ר וביגה לש יתואיצמה ותומד־ןב תא ילומ האור ינאש השגרה דימת יל שי :ב ו ל ר פ
ה תא .השוע ינאש המ ןוכנ אל הזש דיגיו תלדב יל קופדיו אובי אוהשו—יודבה
, ךכ שיגרמ ינניא ולואפ־ןסבש יל המדנ :ךל דיגא ינא ז ולואפ־ןסב הז ךיא :לאשת
ן מזה־קחרמ .רתוי קוחר הז זנק עשוהי לצא ...םילשוריב טנדוטסה .ןכש יל המדנ הפו
ר ז םוקמב הרג איהו .יתרכהש החפשמ איה רפסב החפשמהש השגרה רצי
.יתוא ךשמ דאמ הז ...? אל ,ה ל
1 תורזח לש ,םיטנרגימאה לש תאזה הדוקנה הקווד :ןתנ
׳ רוכינ") אל וא תורזה ןינע הז םא עדוי ינניא .עדוי ינניא .אל .הקווד אל :ב ו ל ר פ
ל בא ...?תורזב קסעתמש החמומ ינא ,המ ?תעדל לוכי ינא ךיא .(?אל ,הזל םיארוק
...תונב יתש ,אמא ,אבא ,החפשמה ,הזה תיבה ,דחי לכה
? י״לינ תשרפ תא םג תושעל ךלוה—ןמזה קחרמ—הביס התואמו :ןתנ
ם גו י״לינ תשרפב םגש בשוח ינא .הנש םישמח לש קחרמ בוש הז י״לינב :ב ו ל ר פ
ה שגרה יל שי .רתוי יל לק הז המ־םושמ ? אל ,קחרמה ונשי זנק עשוהי לש ןמורב
.השוע ינאש המב ןימאא ינא םגו ,השוע ינאש המב ונימאיש
- שיגרמ התא :ךכל ףסונ .ילוא םיילאיר תוחפ םירבדה ןמזה לש הביטקפסרפב :ןתנ
ם תוא תיזח אלש םירבד טרסב רפסל ךילעשכ ןוחטב־יא—ץראל בורקמ־הז אבש םדאכ
ר בעה ןמ רופיס לעש דועב ,ןאכ תייה אל התאשכ םירחא םישנאל ורקשו ךרשבמ
.םיעדוי ונלוכש המ—תעדל לוכי וא—עדוי התא
ם ג אוהש שיגרמ ינא .הז םג .םלוכ ומכ קוידב וילע תעדל לוכי ינא ,ןוכנ :ב ו ל ר פ
ל ש ישאר־ךוניח־ןיצקש רכוז ינא .םירוצעמב שיגרמ ינא רתוי ,ברקתמ הזש לככ .ילש
! ;לוכי ינניאש ול יתרמא .יניס־תמחלמ לע טרס אבצה ליבשב השעאש עיצה ל״הצ
ר יתויו רתוי שיגרמ ינא ,םתוא יתייח אל ינאשכ .ןוכנ םירבדה תא תושעל ךירצ
.חונב־אל
ח פוקת לע טרס תושעל לוכי תייה אל .קוחר הזשכ תיב־ןב התאש שיגרמ התא :ןתנ
? ח״מלפה
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ר בדב אל ילוא אוה ןינעה תמאב ...רתוי יל השק היה הז .בשוח ינניא :בולרפ
ה תאשכ םג תישפנ הדמע שי ,יתעדל .ויפלכ ךלש תישפנה הדמעב אלא השוע התאש
.ירטנמוקוד טרס השוע
ול וארק "שדחה לגה" יאמיבש רבדל רובענש יאדכ ילוא הז בלשב :ןתנ

. תוליבונ םיבתוכ םירפוסש ומכ ,םיטרס םישועה םירצוי לש עונלוק רמולכ ,6
־ רתמו ןותנ הזחמ וא רופיס הזיא םיחקולה םיעצבמ־םינמא אלו םידבעמו םינשרפ אל
. טרסה לכ לע ישיאה םמתוח תא םיעיבטמה םירצוי םא יכ ,עונלוקה תפשל ותוא םימג
ן מ ,קופיס־יא וא ,הקעומ לש ...השגרה הזיא ךל ןיא םא לואשל הצור ינא הז תובקעב
— איצמה רחא והשימש םירופיס אלא ךלש םירופיסה תא עצבמ ךניאש הדבועה
ך לש קלחה :תורחא םילמב .עונלוקה תפשל םתוא םגרתל קר ךירצ התאש םירופיס
, לשמל ,ינולא םיסנ לש ןותנ טירסת טירסמ התאשכ רתוי הברה ןטק אוה רצויכ
־ גרה תא ,ךיתועד תא וב עיבמ התאש ,ךמצעב תיגחש והשמ טירסמ התאשכ רשאמ
ו א םדקומב ,עיגהל ןוצר ךל ןיא םאה .ךלש תויצאיצוסאהו םייומידה תא ,ךיתוש
י  דחא שיא לש הריצי םפוס דעו םתליחתמ ךיטרס ויהי וב בלשל ,רחואמב
ה צור יתייה ,תאז תמועל .הזכ ןוצר יל ןיאו תאזכ הקעומ יל ןיא ,אל : ב ו ל ר פ
י תייה דאמ .לשמל ,"בלוחה היבוט" ;םכילע־םולש לש םירופיס המכ עצבל דאמ
ה גוה ינניא ;תונכה אולמב רמוא ינא .הקעומ םוש ןאכ שיגרמ ינניא ,אל ...הצור
ת וליבונ הברה יפ־לע השע לאיניבו תוליבונ יפ־לע םיטרס השע ינילסור .םירבד
, הליבונ לע ולוכ םסובמ םייהורטש־ןופ ךירא לש "דידג" ;םירפוס המכו המכ םע דבעו
.ול םיבתוכ םירפוסש םיטירסת לע דבוע הנר
ם ירזענש ,לאיניבו הנר ומכ וא ,אוואסורוקו יטנוקסיו ,יזול ומכ ,םיאמיב שי :ןתנ
. גולאידה תא שטלל וא הלילעה תא ןגראל םדיב םיעייסמה םירפוסב םעפב־םעפכ
.ירמגל רחא הרקמ אוה "ילינ״ו "הלולגה" לש הרקמה
י תיאר .הלילעה רוביח לש אלו טרסה ןוט לש ןינע הז ללכבש בשוח ינא : בולרפ
ה לא—סלו ןוסרוא לש "תבקמ" תאו ,תיתפרצ הסריגב יקסבייוטסוד לש "טוידיאה" תא
ו אבשכ הקעומ אוואסורוקו סלוול התיהש בשוח אל ייא .ירמגל םינוש םיטרס ויה
.עונלוקל ותוא "ריבעהל" ,ריפסקש תא םייבל
י אמיב לש ןוט .םירחא םירבד לע התאו דחא רבד לע רבדמ ינאש יל המדנ :ןתנ
— ועגיש המ לכב םיישיא ויהי סלו ןוסרואו אוואסורוקכ םיאמיבו ,יאמיב לש ןוט הז
ם נונגס תא קר אל טרסב םיעיבטמה םירצוי ,רמולכ ;םהיטירסת תא םמצעל וליפא
.תישיאה המיתה תא םג אלא ישיאה
ל ש עבצה תא הזל ןתנש ימ אצמנ זא—הזה ןינעב תונבה־יא דימת שי :בולרפ

־ וטנאו יניל׳פ ורידחה תונורחאה םינשבש הז ללגב ןתינ הז עבצ .״116013
ת א םג ואיצמה .םהלש םיטרסל םייפרגויבוטוא םינותנ ןיעכ הרשי הרוצב ינוינ
ן מגרב תא שגופ דימת התאש השגרה ןימ שי .הזב רבדל וברה ,"ירוקמה טירסתה"
א וה הרשי הרוצב .ינילפ לצא םג ךכו ,דצב תצק וא ,ולש םירוביגה ןמ דחא ךותב
אוהשו םדא לע עיבצהל הז הצור יתייהש המ לכ ,ילצא לבא ...רופיסה ירחאמ אצמנ
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" שלש־םיתש־תחא" :רמוא דחאש טרס הזיאב הארת םא ,םסק־השעמב ומכ םלעיי
.דצב אל .ירגוד .ינא הזש עדת—םלענ והשימו

א ל אלמ ךרואב יתלילע טרס םינש רשע ךשמב תישע אלש הדבועה םאה :ןתנ
ת א זבזבמ התאו ףלוח ןמזהש השגרה ךב העטנ אל ,חפמ לש השגרה ךב הררוע
?ךייח
ה רוק .םיטרסמ יח ינניאש ינפמ ,ייח תא זבזבמ ינאש רמוא יתייה אל : ב ו ל ר פ
. םיטרס םישוע אלש הזמ םיזבזבתמ םניא םייחה לבא ,םיטרסמ סנרפתמ ינאש
י תלחתה ,רוחיאב רבדל יתלחתה ינא ,הארת ,הזמ ץוחו ...רחא רבד תושעל רשפא
. רוחיאב תצק דובעל יתלחתה עונלוקב םגו .רוחיאב קוחצל יתלחתה ,רוחיאב תכלל
.ןינע יב אוצמל תוירבה וליחתי ןמז־רוחיאבש הווקמ ינא
ה שגרה וזיא ךל שי ירה יכ ,תצמחהש המ לע ךמצע תא הצפתש תרמוא־תאז :ןתנ
...תצמחהש
.תצק שי .ןכ ,תצק שי : ב ו ל ר פ
? ךתוא םיבבוסה םיאנתב וא ךב קר ? המשאה תא הלות התא המבו :ןתנ
: םש תרמוא איה—?טרס הזיאב רכוז התא ילוא—קסויקב הניראק הנא : בולרפ
ק יספמ ינניא ינא ,ללכב לבא ..."תיארחא ינא ...תבהוא ינא םא וא תנשעמ ינא םא"
י נא זא .הזל המוד והשמ ,םינש רשע ורבע םשל־הפמש אוה ןוכנ ...םיטרס תושעל
י נילסור תא בוזעל ךירצ יתייה אל ,הנה :בוכ׳צ לש ןקחשה ומכ ,הככ ימצעל רמוא
ת מאב ינא ינוינוטנא ומכ שפנ־הפיש ןויכמ לבא ? המ זא ...ךכ־לכ הובג ריחמ םלשלו
. הסירעב טרבוש לש תוטנוס יל ונגינ אל ,ןיבמ התא .ללקמ ינא זא ,תויהל לוכי אל
? טרס ןהב תישע אלש םינשה רשע תא תופיקמ ךלש לשכה תושגרה :ןתנ
: בל םיש .םיטרס יתישע .טרס לש ןינע אל הז ,טרס יתישע אלש אל :בולרפ
.םיטרס יתישע
.יתלילע טרסל ןווכתמ ינא :ן ת נ
ם הש ילש םיגלוקה ןמ המכמ בוט רתוי הברה ,בוט יד שיגרמ ינא ,עמשת : ב ו ל ר פ
.ירטנמוקודו יתלילע טרס ןיב לדבה האור ינניא ,הזמ ץוח .היישעה לג לע
ה זיאל .םיללוקמ ודלונש הלאכ שיו םיכרובמ ודלונש הלאכ שיש םירמוא :ןתנ
? ךייש התא דצ
.ןימי דצב םיבותכש שיו ףדה לש לאמש דצב םיבותכש שי : ב ו ל ר פ
? ךייש התא דצ הזיאל :ןתנ
- הז תא םישוע םיארומאסה—עצמאב ףד ךותחל ןיכסב רשפא ירה : ב ו ל ר פ
.םינשל ותוא דירפהל
? ךייש התא דצ הזיאל :ןתנ
־ יא .הזב דומעל השק יכ—םינפ־לא־םינפ ,רשי יארב לכתסמ וניא שיא : ב ו ל ר פ
ה זופה תא יארה לומ אצומ התא ןכ םא אלא ,ףלעתמ התאו ,רשי תלכתסה .רשפא
.הנוכנה
בוזעל ךילעש הבשחמ ידיל תעגה םחבש םימיוסמ שואיי יבצמ ךל ויה םאה :ןתנ
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ש ורדה היחמ־בחרמ ותואל תוכזלו הפ רדתסהל חילצת אל םלועלש םושמ ,ץראה תא
?ךלש םיטרסה תא תושעל ידכ ךל
ת ושעל לוכיש ימכ ימצע תא האור ינניא ,ץראה תא בזוע יתייה אל :ב ו ל ר פ

•תאז
? תושקה תועשב ,הזה ןויערה ךתעדב הלע לבא :ן ת נ
. ילש יצרא הנניא רבכ ליזרבש השגרהה ןמ ררחתשהל לוכי ינניא ןיידע :ב ו ל ר פ

ם ינש וא טרס תושעל הצור יתייה .בוזעל לוכי ינניא ץראה תא .תויהל לוכי אל •ןז
.םדאל ךייש הז .יבש יאמיבל ךייש אל הז לבא ,ליזרבב
ת נכהבש יקסעה דצה לכ לע יל רפסתש הצור ינא .רתוי תיניינע הלאשל שגא :ןתנ
י אנתב—השוע אוה המ ,טרסל ןויער שי ריעצ יאמיבל םא .קיפמה לש דצה—טרס
י מבו ,הנופ אוה ימל ,ליחתמ אוה ךיא ? לעופה לא ותינכת תא איצוהל ידכ—ץראה

? ץיפמ ימ ,ןמממ ימ ,רשאמ ימ :תורחא םילמב ? יולת ,דז
ר תוי בוט הזש ןמז לכ ;רתוי הברה בוט ץראב וישכע בצמהש יל המדנ : ב ו ל ר פ
" ונחנא" ןיב קוידב דירפהל עדוי ינניא יכ .ללכב רתוי בוט יל הארנ הז—יליבשב
ם א .הבוט איה יתעדל ירה ,יליבשב הבוט ץראב תיעונלוקה הישעתה םא ."ינא״ו

. יב איה המשאהו ,ימצעל רמוא ינא הככ .רתויב הער איה ,יליבשב הבוט הנניא
ל ש הזה ןינעב ןוצר־עיבשמ בצמ הזיאל ץראב עיגהל םיליחתמ ונחנא טאל־טאל
ן יידע יכ ,םיארונ םה םירפסמהש איה הרצה .עונלוק־יקיפמ םימק טאל־טאל .םיקיפמ
, השימח ...רתוי אל—םיקיפמ העברא ,השולש ,םינשל רזוח התא דימת .ןטק ןאכ לכה
ב שוח ינניא ,תקדקודמ המישר השענו בשנ םא .ןיאש יל המדנ הרשעמ רתוי ,השש
ר מוא ינאשכו .עיגנ אל יאדווב םיילגרל ;םיידיה יתשב תועבצאה רפסמ תא רובענש
ת א רחביש וילע םיכמוס ;וילע םיכמוס םיעיקשמהש םדאל ןווכתמ ינא "קיפמ"
."תירחסמ" היהת תינכתהש ךכל גאדי אוהש ,תיעוצקמ הניחבמ ןוכנה יאמיבה

? םיטרסב ןאכ עיקשמ ימ :ן ת נ
י כ ,העקשה־תורבחו םיקנב םיעיקשמ ללכ־ך־ידב ."םיעיקשמ" ץראב ןיא : ב ו ל ר פ

ע ודיש המכ דע ,העקשה־תורבחו םיקנב ? הישעתב עיקשמ ימ .הישעת אוה עונלוק
?אל ,יל
? עונלוקה־יתב ילעב םג רמולכ ,"העקשה־תורבח" :ןתנ
ד וע ותוא ץיפהל ןכומ אוה :רמולכ—ץיפמה טרסה תא הנוק םימעפל :בולרפ
ו ינפל גצומ ןוכתמה .ןוכתמ הזיא יפ־לע הנוק אוה ,הנוק אוה םא .ותיישע ינפל

ד אמ־דאמ ,םינקחשה ןינע בושח דא מ—םינקחשהו רופיסה ,יאמיבה םע
ש יש ינפמ ,עיקשמ קנבה טרסה תא הנקש ץיפמ אצמנש הדבועה ךמס לע .בושח
ש יש וא ,ןוכיס לכ ןיאש הזל ףוסב םיעיגמ .ץפוי טרסהש הנוכנה תוברעה שארמ ול

י כ ? ןוסא עודמ .הזה קסעה לכב ןוסאה םג ,ןבומכ ,ןאכו .םינוכיסה לש הזכ רוזיפ

ה תאש רופיסה םא תעדל םיצור םהו ,הלאה םיבושיחה תא םישוע םד א ־ינב
 אצמנ ,היילעב וישכע אוהש ,ןוליד ןלא םאו ,ערב רמגנ וא בוטב רמגנ םהל עיצמ

.הז־והזו ,ןומימ ןיא תרחא — ןוליד ןלא םע תויהל חרכומ הז .םינקחשה תמישרב
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ל וכי ינא ׳התוא איפקהל לוכי ינניאו ,תפרוש שמשה :שמשה םע קסעה ומכ הז
ק יפא גונעת הזיאו—ימצעל רחבא הישמש וזיא איהה הלאשה .הישמש הדגנ ביצהל
ה תוא ןנצל .שמשה ןיבו ךניב הנוכנה הרשפה תא תושעל תעדל קר ךירצ ...הנממ
.לוכי ינניא
— תוציקס השוע ראדוגש ינפמ—ראדוג ומכ ןפוד־יאצוי םירקמ ןובשחב איבנ אל םא
, דז .טנצימ לש הכימתה תרזעב קר תונמא לש םידממ לבקי עונלוקהש רמול רשפא
ר תוי הנדרת רוצייה תואצוהש ינפמ ,הזל עיגנש בשוח ינאו ,תרחא תויהל לוכי אל
.תוירוטסיה תוביטקפסרפב הפ רבדמ ינא .רתויו רתוי רישע היהי םלועהו ,רתויו

ת ושעל חרכומ התא .הישעת לש תוטישב להנתהל עונלוקה ךישממ םייתניבו :ןתנ
ד א ׳ןמגרב ׳ראדוג—םיטעמ םירחבנ קר .ןמממה ךל םחתש תולובגה תרגסמב לכה
.םיצור םהש המ תושעלו תוריח ךותמ דובעל םילוכי—ינוינוט
ד חוימב םיאישל עיגה—עונלוקה תיישעת אלו—יתיישעתה עונלוקה : ב ו ל ר פ
ם ידממה תורחא תוצראב .עדמ הז ןאפיב םג .עדמ טעמכ ךפה הז םש .תירבה־תוצראב
, םינבצע לש הישעת .הישעת אוה עונלוקה תאז־לכב לבא ,רתוי הברה םינטק
ר מ םע שגפי דרופ להנמ םא .םיטקוק לש הישעת הזיא וז .הדלפ אל ,דרופ אל הז
ו ב לכתסי אוה ,תפתושמ הקסיע וזיא עצבל ידכ ,רייאמ־ןיוודלוג־ורטממ ןיוודלוג
ת יישעת ,רכוז ינאש הנורחאה הקיטסיטאטסה יפל תאז־לכבו ."ן מ א ה" :ךויח הזיאב
י תראית אל ...הזכ והשמ וא .הלדגב תיעיברה הישעתה איה תירבה־תוצראב עונלוקה
ד רופ לבא ...!תיעיברה איה—אל .הרשע־עבשה ,הרשע־ששה :יתבשח .ימצעל
ה ישעתב ,תורחא תוישעתל דוגינבש ינפמ ? המל .ןמאב ומכ ןיוודלוגב לכתסמ יאדו
, תומלצמה םיעבוקש םעפ אל םיבשוח ונחנא .םדאה אלא תונוכמה אל תועבוק תאזה
־ טרס ,הציחל ,ןונכית ,דרופב ומכ ,ןיא עונלוקב .ןוכנ אל הז .רכו תוטלקמה ,ןפלואה
, יאמיבה לש חורה־בצמב יאטירסתב יולת רבדה תאז־לכב עונלוקב .ונרמגו—ענ
יגה תירבה־תוצרא .םייטולוסבא םיטרדנטסל םיעיגמ י םישוע המ ,ןכבו .םינקחשבו
ם יביכרה ןיב ירמגל ודירפה דובילוהב .הכאלמ לש םייטולוסבא םיטרדנטסל הע
ם ייעונלוק םירצומל ועיגה םש .תינכט תומלש ביכר לכמ ועבתו טרס םישועש םינושה
ש י .םימלשומ םירבד ושעו ונייטצה םה הזבו .הכאלמ קרו־ךא ,הכאלמ קר םהש
ת א השוע דחא לכו—ןומה־תוניצסל דחוימ יאמיב שיו םינקחשל דחוימ יאמיב םהל
ע צוממה יאקירמאה טרסהש בשוח ינא .ללכה־ןמ־תאצוי תויעוצקמב ולש הכאלמה
־ םוידמ״ה .הכאלמ לע אלא הריצי לע רבדמ ינניא ;תפומל ,תבשחמ־תכאלמ אוה
ת רות לש תויעדמ ןימב דימת עצוממ יאקירמא טרס לכב סנכנ "טוש־זולק״ה ,"טוש
ם הב םישמתשמ םהו ,רבד לכל םיטפצר םהל שי .ללכה־ןמ־אצוי הזו ...לקאטקפסה
.םלשומ ןפואב
א ב םואתפ :םייונישו םיעוזעזמ ןמזה לכ תיעונלוקה הישעתה םש תלבוס תאז־לכבו

ן וא התנישו המחלמה האב םואתפ ;םליאה טרסה יגשיה תא רבקו רבדמה עונלוקה
ל כו ,םיטרדנטסל עיגהל יתיישעתה עונלוקל דאמ השק .30־ה תונש לש םיטרדנטסה
|<יה הלא לש רתויב הלודגה הנכסה יכ ,דוחייה ילעב םירצויל לק רתוי ול השקש
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ה חירפו הישעת חיטבמ הזש ינפמ ,םיטרדנטס שיש בוט ,דחא דצמ .םיטרדנטסב
ה ,ינש דצמ ,לבא—הכאלמ ילב עונלוק ויא ,עונלוקב הכאלמ הצוחנו—הכאלמב
ה נכסה .יאמיבל הלועפ־שפוח רתוי רשפאמ םיטרדנטס רסוחו ,םיסרסמ םיטרדנטס
ידקתב רוחבל םיעדוי ונניאו םייטרדנטס םימידקת םיבהוא ונחנאש איה ץראב ונלצא
ו נלחתהו תירבה־תוצרא לש םימסרופמה םימידקתה תא ונלגיס דימ .ונל םינוכנה םימ
ו נחכש ,והשמו םינוילימ ינש ןאכ ונחנאש ונחכש .תירבה־תוצרא ונחנא וליאכ לועפל
ל יבשב לארשי־ץרא ומכ ןיאש רמול וגהנ ץראל יתעגהשכ .ונחכש .רבדמ ןאכ שיש
— רגנימרפ תא ןאכל איבנ ,רייאמ־ןיוודלוג־ורטמ תא ןאכל איבנ ונחנא :עונלוקה
ל וכי אוה) ונלש ףונה ללגב אלו ,דבלב תוירחסמ תוביסמ ,רבד לש ופוסב ,אבש
: רמואו רזוח ינא .(דרפסב וא ,הנוזיראב וא וקיסקמב ,הלאכ םיפונ ףלא רזחשל
ת ומדיהל םוקמב—ונלש הרצה תאז .תומדיהל ימל קוידב ונעדי אלו ,תומדיהל ונלחתה
, עונצ ןפואב ליחתנ ואוב ? ןוויל תומדיהל אל עודמ ,תיאקירמאה תיעונלוקה הישעתל
ם שב דחא שי ןוויבו קרמנדב ריירד לראק שי .קרמנדל המודב ,ןוויל המודב
ל יחתה הז האלהו םשמ ."הרטקלא" דע השעש םיטרסה תא בהוא ינא ...םינאיןקאק
ה יהש יפויה לכ תא דביאו הלודגה הישעתל ךלה אוהש ינפמ הקווד ,יתוא זיגרהל
ע ונלוקה עיצמש עפשלו תורתומל ףרטצהלו הנטק ץרא בוזעל ךשומ הז :עדוי ינא .ול
א צי אל ינוינוטנא .םיקלטיא רשאמ םינווי רתוי ךשומ הז .ךשומ הז—יאקירמאה
א יה ןוויו הילטיא איה הילטיאש חוכשל ונל לא לבא ,םשמ אצי אל ינילפו הילטיאמ
. הטי׳צ־הני׳צב קנע־ינפלוא רבכ הל שיו הישעת הל שי ,הרישע ץרא איה הילטיא .ןווי
.םירמסמב לעופ ןיידע קסעה ןוויב
ם ש השוע אוה םויה .הקירמא רבעל הליזפ השע ינוינוטנא ,ןכ־יפ־לע־ףא :ןתנ
ע יגמ וניאש טרס—תא יאקירמא ןומימב ןכל־םדוק השעש ומכ ,טרס
."ודירג ליא״ו "הלילה" ,"הרוטנאווא" ילוסרקל
ת א—םלוכ תא גופסל וצר םיאקירמאה ירה .הרוק הז .שאונ אוה םג ילוא : ב ו ל ר פ
ה זיאב והשימ עיפומ קר םא .םלוכ תא—ןמגרב תאו ופירט תאו ראונר תאו רלק הנר
ם ינתונש המ דגנכ ...ולש הישעתב רשאמ ילש הישעתב דובעי אוהש בטומ"—םוקמ
ם ינוויל תומדיהל םוקמבש איה ונלצא הרצה ...רזוע הז ."הרשע־יפ יל ןתא ,ךל
ת רידח לע םירבדמ רבכ ונחנא ,לשמל .דובילוה לש תואמגודה תא רשי ונחקל ונחנא
י קלטיאה עונלוקה ...תוינבגע־ץימב־תויוטש ולא—םלועה יקושל ילארשיה עונלוקה
?  דחא טרסב ,המב ? רודחנ ונחנא ,םיימואלניבה םיקוושל רדחש דע םינש הברה הכיח
י נפמ ,לכ־םדוק .הרידח הנניא תאז לבא ,הצפהל עיגהל לכוי ,תמאב בוט היהי םא
ל וכיש עונלוק אל םינפ־לכ־לע—םייק וניא ילארשיה עונלוקה .רודחיש המ ןיאש
ה ז תפומו המגוד .רוטקרטב בשויש ילארשיה אוה תפומ .תפומ וא ערואמ תווהל
.הזרו לילד רבד אוהש ,ילארשיה עונלוקה אל לבא ,ןכ הז .םחולש ילארשי
א יה ,ןורחאה ןמזב הרדח תפרצשכ .םזילאיר־ואינב הרדח איה ,הרדח הילטיאשכ

י טרס קר וצפוה ןכל־םדוק .עונלוקל שדח טטר ואיבהש ,"שדחה לגה" יטרסב הרדח
תצק הארנ ואוב" :ורמאש הלא תא וקפיסש ןקנק־׳ץנרפ לש םייקוש םע ׳זור־ןלומ
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ל ש םיטרסב ימואלניבה קושל רודחנ ונחנאש הצור יתייח אל ."תומורע םישנ
ם חולה לש ךרעל וכרעב הווש עונלוק רוציל םיכירצ ונחנא .םימיה־תשש־תמחלמ
ו תוא ץיפהל הסנמ ,יתמחלמ טרס והשימ השוע ץראב .טרסב םיגיצמ ונא ותואש
ה לומעת וזיאו לארשיל וטרסב רזוע אוה המכ םישוקשיק רזפמ אוה דימו ,םלועב
א ל :ךפיהל קוידב הזש בשוח ינאו .ילארשיה םחוללו ץוביקל השוע אוה תרדהנ
ס יכל םירזוע ץוביקה־שיאו םחולה אלא ,ץוביקה־שיאלו ילארשיה םחולל רזוע טרסה
ר מיתמ ומצע אוה .ותוא תראפמ לארשי ,לארשי תא ראפמ אוה אל .טרסה ןרצי לש
ד אמ ןימאמ ינא יכ ,תורקל לולע הזו—הצור ינא .תויניטנבל השועו תוברת תושעל
. ומצעל־אוהשכ־רבדה לש ךרעה היהי עונלוקב ונכרעש—ןאכ םיווהתמה תוחוכב
־ יאמיבכ יתוא הכזמ וניא ןיידע ולש רוטקרטב םש לודג שיא אוה ץוביקה־שיאש הז

.עונלוקה תא אל לבא ,הנידמה תא הכזמ הז .דבלב ותוא הכזמ הז—עונלוק
ר ופיס וא אשונ קיפמל שיגהל אב התאשכ ךינפל תודמועה תולבגימה המ :ןתנ
ם ע ץראב תושעל ךירצ התאש תורשפה גוס המ ? טרס ונממ תושעל הצור התאש
ר ופיס—"וריקיא" ומכ רופיס שיגמו אב תייה ,חיננ ,םא :םיגדא ילוא ?םינמממה
ט רסב ןינע הלגי ילארשי קיפמש והשלכ יוכיס ךל היה םאה—ןטרסב ססוגה ןקז לע
? ותוא ןממיו הז גוסמ
ו נל ןיא :רבכ יתרמא .םירבדה תא רושקא ינא לבא ,ונרזפתה ונחנא : ב ו ל ר פ
ס סוגש ןקז לע רופיס קיפמל איבמ ינא םא .ונלשמ םימידקת ונל ןיאו םיטרדנטס
ץ פוהש המוד טרס לש םידקת וינפל תולעהל ךרד אוצמל דימת ךרטצא ןטרסמ
, םלועב םוקמ לכב םימייקש םירעוכמ םיקוח םתואל קוידב סנכנ ינא הפו .החלצהב
. םלועב םירחא םיקיפממ םיגוה תוחפ םיילארשיה םיקיפמהש הדבועה תפסותב
ה יעבה .םלועבו ץראב םוקמ לכב םיישק םתוא םה םיקיפמ םע םיישקהש בשוח ינא
י לארשי קיפמ ביהלהל ילש יוכיסה :הרמוא תאז .תיטסיטאטס רקיעב איה ונלש
ו תוא קוידב .ץראל־ץוחב יל שיש יוכיס ותוא קוידב אוה "וריקיא" לש רופיסב
ר בכ רתוי וא תוחפ המוד רופיסש ול הארא ינא ,םימידקת ול איבא ינא .רבד
ת ירחסמ החלצהל םייוכיס שי ילש תינכתלש חיכוהל תואכמסא ול איבא ינא ,טרסוה
, םיקיפמ הרשע יל וברסי םא ,ץראל־ץוחב .תיטסיטאטס איה היעבה :בושו .תיתפוק
.םיפסכ־שיא םע רדתסהל רתוי דוע לק .רשע־דחאה תא ביהלהל חילצא ילוא
. שארמ ךיבגל ןובשחב םיאב םניא םינשו ,םיקיפמ העברא ,חיננ ,שי ץראב :ןתנ
. רבד לש ופוסב ,קוזנה אוהש יפ־לע־ףא ,וטועימב־ערה אוה קיפמה לבא : ב ו ל ר פ
* תיב ,ץיפמה :ךוותמה איה הלודגה הרצה .רדסב יד אוה ,יתעדל להקה םג
ם יחחרפ ינש :המגוד ךל ןתא .םלועב םוקמ לכב אלא ץראב קר אל ךכו .עונלוקה
ן יאש ינפמ טרסה ןמ םינהנש םירחא םישנא ףלאל םיעירפמו טרס תגצהל םיסנכנ

. םליבשב טרס אל הזש ועדי אל םה :תועט וזיא הפ התרק ילואש ינפמו ,םירטוש
ל עב .םיערפתמ םה ,םיאצוי םניא םהו—"! טקש ,םירוהב" :ודיגיש םירטוש ןיא .רדסב
: רמוא אוה .היפ־לע ולש תונקסמה תא דימ איצומו םתבוגת תא טלוק עונלוקה־תיב
.ץיפמל חוודמ אוה ."׳וכו ,עצמאב םימקש םיחחרפו הרטשמ ? ולאה תורצה יל המל״
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א ל הז ןוליד ןלא ילב .ןוליד ןלא םע םיטרס םיצור ונחנא" :קיפמל חוודמ ץיפמהו
ר יפסקש" :דיגי אוהו ריפסקש וא יקסבייוטסוד קיפמל ול עיצת "תכלל לוכי

"?ןוליד ןלאל םיאתמ והשמ םש שי .דאמ בוט יאטירסת
, תומודק־תועד ול ןיא ,חותפ אוה לבא—להק אוה להק ,םנמא .רדסב ,יתעדל ,להקה
. ..תישוכ תרתע הזיא ונל התיה .ליזרב ימי תא יל ריכזמ הז הפ ...ימלג אוה ,רשי א^
י כ ,יעבט הז ילוא לבא ,הייבילוא םנרול לש "טלמה״ל העלקנ איה ךיא עדוי ינניא
ם ויה תרחמל ,רקיעה .ואר םלוכ—הלודג תיאקירמא הרבח ידי־לע ץפוה "טלמה"

, ארונו בוצע ...טרס הזיא ,טרס הזיא ,היראמ הווא" :תרמואו תאזה הישוכה האב
."הידגארטה" תא הניבה ,הניבה איה ."ףוסב םיתמ םלוכו ...שיא הזיא
. םיטעמל תויביזולקסקא תוריציב ןימאמ ינניא :ךל יתרמא רבכ .רדסב אוה להקה
. הריציה ןיבו וניב םיכוותמה אלול ,לבקמ היה להקה ,ללכ־ךרדבש בשוח ינא
 ךרדבו העדוה ינשל רוסמל חלשנ דחא :"ףטסלפ״ב תיאר .ארונ רבד אוה ךוותמה
ת אז .המחלמ־תזרכה איבה םולשו סויפ תרושב איבהל תחתו קסעה תא ףלסמ אוה
ם יעגופו םילקלקמ .םיציפמהו םיכוותמה ,קסעה תא םילקלקמ דימת םה .ךוותמה השע
.תוסנכתה םוקמ לאכ עונלוקל אבש ,להקב
ר יכזמ תוסנפתה־םוקמכ עונלוקהש רמולו טסילאידיא תצק תויהל ימצעל השרמ ינא
ן מ והשמ הזב שי .םייטילופ םיגניטימ וא ,םייטנטסטורפ םילפמט וא תויסנכ יל

.הרדיתקה
? הליפתל יטילופ םואנ ןיבש והשמ עונלוקב ,ןכ םא ,האור התא :ןתנ
ם ניא םירבדהו .תומכסומ שי ,תסנכ־תיבב וא ,לפמטבו היסנכב !ןכ !ןכ :ב ו ל ר פ
ל א רבדמה ןוכנ עצוממ הזיאל עיגמ םש רמאנש המ .תוברת לש הגרדב םייולת
ם יניבמ םדא־ינב ."תדרל" ךכ לכ ךירצ אל ,ללכב .ןומהה לא "תדרל" ילב—לכה בל
?  םייטנגילטניא םיטרס וניבי אל עודמ ,השמ תרות תא םיניבמ םדא־ינב ,ושי תא
.קסעה תא לקלקמ ,ברע לכ ולש תונטקה תועבטמל גאודה ,ןטקה ךוותמה קר
? ץראב רשפאה תולובג םה המ ."ירשפאה טרסה" לע םדוק ונרביד :ןתנ
ת קפה ךופהל לק רתוי הברה .תוידמוק םיבהוא ןאכ םיקיפמש ,לשמל ,עדוי ינא

...רשאמ "תירשפא״ל הידמוק
ה זיא ,הארנכ ,שי .םינורחאה םימידקתה יפ־לע ,םינתשמ דימת םירבדה : ב ו ל ר פ
צהל הכזתש תיארונ הידגארט ץראב השעי והשימ םא .וילע הטילש ונל ןיאש קוח
. ירשפאה תא םיעבוק םינורחאה םימידקתה דימת .הזה ןוויכל תורשפא ןתי הז ,החל
ה שק וא ,דאמ לק תויהל לוכי רבד לכ וצראבש םעפ הדוותה ינוינוטנא :ןתנ
ת ושעל ול היה השק ,עונלוקל עיגהל ול היה השק .השק היה לכה וליבשבו—דאמ
. ויטרסל ןמאנ להק חתפל ול היה השקו ,וילע ופכש םיטרס םוקמב םימיוסמ םיטרס
ם הב תושעל ול ןתינ אלו תונויער ול ויה ןהב םינש—םינש רשע ונממ שרד רבדה
ר חוס לש תוימומרעבו תוקיר םילמב שמתשהל םיקיפמה ותוא וצליא םהב םינש ;רבד
ת א תושעל ףוסבל הכז ולאה תוארונה םינשה רשע רחאל .םיטרס תושעל םוקמב
.םרצוי לש תיריזנה הקיטתסאל ףוסה דע םינמאנה ,םיינפגסה ,םיישיאה ויטרס
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־ וכיס ויה המ—ץראב םויה ינוינוטנא היה וליא :תיטתופיה הלאש לואשל הצור ינא
א וה ,ירשפאה טרסה תא תושעל םילוכיש םיאמיבה גוסמ ונניא ינוינוטנא ? ןיי

ה לש םימידקתהו ץראה יאנת םאה—תושעל הצור אוהש טרסה תא תושעל חרכומ
? תאז תושעל ול םירשפאמ ויה
ר צות אוה ינוינוטנא יכ ,ץראב ינוינוטנא היהי אלו ץראב ינוינוטנא ןיא : ב ו ל ר פ
ל ש ופוגלו ...ןונגע וא ,עונלוקב דחא רהזי היה וליא :רמול רשפא .תרחא תוברת לש
ץ ראב הפ ןיא .תיטסיטאטס קרו־ךא איה היעבהש בשוח ינא :יתרמא רבכ ,ןינע
א ל וזו—הקיטסיטאטסה איה הבואכה היעבה .בוט עונלוק תיישעל תולבגימו תולובג
.הארנכ ,הנידמה תייעב וז ,עונלוקה תייעב

ת עבוק איה ךתעדלשו ,הילע רבדמ התאש תאזה הקיטסיטאטסה ללגב םאה :ןתנ
ן ווכתמ ינא—? אשונה תריחבב תורשפ תושעל ץראב עונלוק־יאמיב םיכירצ ,ךכ־לכ
א וצמל םייוכיס םוש ןיא םיוסמ אשונלש שארמ עדוי יאמיבש םירקמ םתואל
.ןמממ
ם ירבד ינש םה הלאש בשוח ינא .עירפמ אל הז יתעדל .אל יתעדל ,אל : ב ו ל ר פ
ל ש םיאנתב םג ׳וכו "יניצר" ,בוט עונלוקל עיגהל טלחהב רשפא .ירמגל םיגוש
ל כ־םדוק אלא ,םייביטקייבואה םיאנתב אלו קיפמב אל ליחתמ רבדה לבא .ץראה
ם ירצויב יולת ,תונמא לכ ומכ ,עונלוקה .טרסה תא השועו הגוהש םדאב
ה פ חומצל םילוכי .הלאכ ויהיש ךירצ לבא .לכה הז .םהלש תילאטנמה הדמעבו
, הברה אל לבא ,רתוי תצק השק םהל היהי .רוצעמ םוש ,העינמ םוש ןיא .םירצוי
ף אוש התאש ,ךלש אוהש ןימאמ התאש עונלוק—בוט עונלוק תיישעל קבאמה יכ
ן מממה ןיב יחצנה ברקה והז :ןתסיקאפבו דנלפאלבו הפ המוד הזה קבאמה—וילא
— םילארשיה לש הזמ תוחפ־אל ירזכא אוה תפרצב םיאמיבה לש קבאמה .ןמאהו
ם ייסנאניפה םיבושיחה תא בשחל םיליחתמ םש יכ :םש הקיטסיטאטסה תא איצוהל
: חכשת לא .הברה הנשמ הזו ,םינוילימ ינשמ ןאכ ;הלעמו םיפוצ ןוילימ םירשעמ
ו מכ םינטק תורתומל ררחשל רשפא הנידמה לש יקשמה רוזחמבש ףסכה ןמ המכ
, תוינאב תועקשה שי ץראל־ץוחב העקשה־תרבחל :דועו .טעומבש־טעומ ?עונלוק
ת יתלשממ וא תיטרפ העקשה־תרבח המצעל השרת םא ,ץראב .טפנב ,םיבצחמב
ן יידע אצמנ עונלוקה יכ—טעומבש־טעומה תא עיקשת איה—עונלוקב ףסכ סינכהל
ת ורילב םג תאז ונחכוה אל .יאדכ קסעהש םירלודב ונחכוה אל ןיידע .תורתומה לובגב
ר רחשיש רבדה .ולש םיארונה םיקוחה שי ,הישעת אוהש ,עונלוקל .תוילארשי

.טנצימה ,יתרמאש ומכ ,אוה םהב תולתה ןמ ותוא
ט רסה תא קיפהל יאמיב לכ לוכי ץראבש ןימאמ התא ,תרמאש המ לכ ףא לע :ן ת נ

?ףאוש אוה וילאש
א וה חורה־תנחט לש ףנכה תא סופתל םויה הצור דחא םאש בשוח ינא : ב ו ל ר פ
.ץראב ,הפ .התוא סופתל לוכי
?ול ונתי :ןתנ



77בולרפ דוד םע תוחיש

.הזכ דחא היהיש קר—ול ונתי : ב ו ל ל פ
ה תיה העקשההש חיכויו הז תא האריש להק אצמייו ,הז תא ןממיש ימ אצמיי :ןתנ

ז תיאדכ
ה פ םיליחתמ ילארשיה יאמיכה לש םירותיווהש איה הרצה .טלחהב ,ןכ : ב ו ל ר פ
ה לקה ךרדה ,ןבומכ ,יהוזש ינפמ .תורשפה תא תושעל שרדייש ינפל דוע ,שארמ

.רתוי
ת ניחבמ ירמגל לשכי טרסהו ,וב ןימאמ אוהש טרס השעי ילארשי יאמיב םא :ן ת נ
?םירותיו תושעל ךרטציש ילב ףסונ טרס תושעל ול ונתי םאה—הפוקה
 רבכ יתיאר לבא ,ימצע לע רבדל הצור ינניא .אלש ןימאמ ינניא .ונתי : בולרפ
ם עפ אל היה ךירצו ,םיענ היה אל הז :ןוכנ .ירטנמוקודה טרסב בצמה היה המ
ע דוי ינניא .םתוא יתישע .ילש םיטרסה תא יתישע תאז־לכבו ,ת״יב־ף״לאמ ליחתהל
י תצלאנש םירותיווה ףא לעש אוה בושחה ,בושחה הז אל—אל וא םיבוט םה םא
. תושעל יתיצרש המ יתישע :רמול לוכי ינא ,יל ויהש תובירמהו תושעל
ה דבועה יל הבושח לבא ,ער טרס וא בוט טרס הז "םילשוריב" םא עדוי ינניא

.יתיצרש
י תיאר .יתיאר אל .האצותל תובושק םיינזא וא םייניע הפ ויה אלש יתיאר אלו

ו מוכיסבש תרמוא־תאז .תונותעה ידי־לעו ,להקה ידי־לע—םלוכ ידי־לע ,לבקתמ הזש
ז ועב וא ,ךלש "תויתפכיא״ה תמצעבו ךלש תילאטנמה הדמעב אוה ןינעה הז רבד לש
 ןימאמ התאש ימכ ,הז תא תושעל ךלש ןוצרה־תמצע ...ךכ הזל ארקנ ,ךלש ירסומה
 .תרחא ותוא ןיבהל לוכי ינניא .תרחא קסעה תא ןיבמ ינניא .הז תא תושעל ךירצש
ה רוצבש בשוח ינא לבא ,הבוט הכאלמ היהתש קר הצור ינא ,הכאלמב קר לגוד ינא
.תישונא הכאלמ תויהל הכירצ הכאלמה תרחא וא וז

(טלקומ ןויאר)



גודאר ז׳ן־ליק עם שיחות
שונה, שיחה 1964 רא
 לרקע חב אתה מה הסרטים. מבקורת הקולנוע אל באת אתה גודאר, ז׳ן־ליק שאלה:

1 שלך הזה
 כבימאים עצמנו ראינו כולנו הקולנוע", ב״מהברות כמבקרים שעבדנו אנו, :וזשוכה
 במונחים חשבנו אז וכבר וב״סינמאטק", במועדוני־קולנוע לבקר מרבים היינו לעתיד.

 הבדל יש וההסרטה הכתיבה בין כי בקולנוע, עבודה בזה ראינו צרופים. קולנועיים
 באזן. אנדרה היה—בלבד מבקר שהיה היחיד המבקר איכותי. לא אך—כמותי

 לא אך סוציולוגים, או היסטוריונים הם—פאסינטי או באלאז סאדול,—האחרים

מבקרים.
 מבקר, עצמי רואה עודני כיום כקולנוען. עצמי את ראיתי כבר מבקר, כשהייתי
 אני בקורת, לכתוב במקום אך קודם. משהייתי יותר מבקר אני מסוימת ומבחינה

 ורומנים רומנים בצורת מסות מחבר אני כמסאי; עצמי רואה אני סרט. מביים
 הקולנוע על נגזר אילו לכתבם. במקום אותם מסריט שאני אלא מסות; בצורת
 של ההמשכיות מאד חשובה לי והעפרון. הנייר אל חוזר הייתי העולם, מן לעבור

 לענין לגשת איך לדעת רק צריך אחד. בענין עוסקות כולן השונות. צורות־הביטוי
ביותר. אותך ההולם הצד מן זה

 קרה לנו תחילה. מבקר יהיה ולא קולנוען אדם שיהיה אפשר כי סבור גם אני
 סרטים בעשיית החלו ורומר ריוט כלל. בגדר זה אין אבל כך, התגלגלו שהעניינים

 זה היה לא באמנותם, ראשון שלב הבקורת היתה גם אם אבל מילימטר. 16 של
 מחשבה חשבנו אנו—לא כמבקרים. יכלתם את הוכיחו הם :אומרים יש בלבד. אמצעי

זאת. מחשבה להעמיק צורך הרגשנו מסוים וברגע קולנועית,
 רכשנו הבקורת בזכות עת. באותה ואיזנשטיין רוש את לאהוב אותנו לימדה הבקורת

 לבקורת חבים גם אנו זולתו. על הקולנוע של אחד צד להעדיף לא התכונה את
 שכבר כלשהו דבר יש אם כי ולדעת ביתר־ריחוק, סרטים לעשות האפשרות את

 ושקספיר מולייר כי יודע כיום הכותב צעיר סופר ולעשותו. לחזור טעם אין נעשה
 דלוק, קרנה, קיים. גריפית כי שידענו הראשונים הקולנוענים היינו אנו קיימים;

 והיסטורי בקרתי עיצוב בעלי היו לא הראשונים, סרטיהם את כשעשו קלר, רנה או
 בעל שהיה נכון )אבל זה. בשטח מאד דל עיצוב בעל היה רנואר אפילו אמיתי.
גדול(. כשרון

החדש. הגל מאנשי לחלק רק יש זה תרבותי בסיס :ש.
 הקבוצה ישנה כולם. אלה לגבי, אבל הקולנוע". "מחברות אנשי אצל נכון, ת.:
יש שעליהם קצת(, צדדיים שהם ולנאר,—קאסט אסטריק, )וגם ה״מחברות" מן
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 וארדה, קולפי, רנה, אלן השמאלית": הגדה "קבוצת לכנותם שנוכל את להוסיף
 היה הגרעין מסוגם. הרבה עוד אין אבל תרבותי, בסיס היה לאלה דמי. גם מרקר.

ב״מחברות"•
 עכשיו שקשה ודאי עמיתינו. על בקורת לכתוב יכולים איננו שוב שעכשיו אומרים

 סרט שעשה עליו לכתוב עליך כשאחר־הצהריים מישהו, עם קפה לשתות יותר

 של עמדה לנו שאימצנו זה היה מאחרים אותנו הבדיל שתמיד הדבר אבל ילי.אוו
 אוהבים איננו אם אותו. אוהבים אנו אם סרט על מדברים אנו משבחת: בקורת

 את לקיים אפוא היא הפשוטה הדרך אותו. מלקטול עצמנו את פוטרים אנו אותו,

הזה• ך,עקרון
בשמך. הכרוך האילתור רעיון את לכאורה סותרת בבקורת גישתך :ש.
 צובר אתה השנים במשך מכבר. עמי שמוכן בחומר אבל ספק, בלי מאלתר, אני :ת.

 אותה עושה שאתה במעשה אותם מניח אתה ופתאום דברים, של תלי־תלים
 הכנות לאחר אולם רבה, במהירות נעשו שלי הראשונים הקצרים הסרטים שעה.

 הראשונה התמונה את כתבתי כך. נעשה הנשימה" כלות "עד מאד. ממושכות
 כל על הערות המון לי היו התמונות לשאר וביחס בשאנז־אליזה(, סיברג )ג׳ין
 יודע אתה אם :הירהרתי ואז הכל. הפסקתי מאד. משעשע זה :בלבי אמרתי אחת.

 שבמקום אלא אחד. ביום מערכות תריסר לצלם אתה יכול לעשות רצונך מה
 הולך, הוא לאן יודע כשמישהו מיד. אותו אשיג החומר, להכנת רב זמן להקדיש

 שתהיה צריך ברור, האחרון. הרגע של החלטה גו אילתור זה אין אפשרי. זה הרי
 לאחר אך מסוים, חלק בו לשנות יכול אתה המכלול; ראיית בך, ותישמר לך,

אסון. זה יהיה כן לא שאם—בשינויים האפשר ככל למעט עליך הצילומים תחילת
 עם השחקנים", "אולפן בנוסח מאלתר שאני קולנוע לענייני בכתב־עת קראתי

 לא בלמונדו אבל זו. מנקודת־ראות צא כך־וכך, אתה להם: שאומרים שחקנים
 הסרט—אותו למדו לא שהשחקנים אלא נכתב. הוא בסרטי. שלו הדיאלוג את המציא

מלות־המפתח. את לחשתי ואני שיח, ללא צולם
י ראית מה בסרט, כשהתחלת ש.: בו
 לתת יכול אתה אוהבי־קולנוע. של מובהקים סרטים היו הראשונים סרטינו ת.:

 רצויות. התיחסויות לעורר כדי בקולנוע, נראה שכבר משהו על־ידי לעצמך תוקף

 ר1צוק פרמינגר, מאצל שידעתי אחרות לתמונות בהתיחסות סכימות, תמונות,
פי שיקולי היו למעשה בי. היה כך ל־  כמה על עבדתי מובהקות. קולנועיות גישות ע

 הדמות המשך היא הנשימה" כלות ב״עד סיברג ג׳ין של הדמות מכל־מקום, ואחרים.
 בכתובת ולקשרו מזה האחרון הצילום את ליטול יכולתי עצבות". לך מ״שלום
 מתמיד. בי שקיימת שלי, הציטוט אהבת את לספק כדי וזאת שנים"". שלש "כעבור

 אנו וגם רוחם, על העולה ככל הבריות "מצטטים" בחיים 1 דופי בזה לראות ומדוע
 עשויות שהן משום לעצמי, שומר שאני בהערות רוחנו. על העולה ככל לצטט רשאים
 מדוע בעיני. חן מוצא זה אם דוסטוייבסקי, משל פסוק אשים בסרט, אותי לשמש

ר.1אמ :אחר פתרון רק יש דבר, לומר רצונך אם ? לא
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 טבעו, היה כך בו, מותר שהכל כזה היה הנשמה" כלות "עד של הסוג :מזה יותר
 שלי. נקודת־המוצא היתה זאת בסרט. לשלב אפשר—לעשות אנשים שיוכלו מה כל

 נסתייס עתה־זה אהובתי"; "הירושימה היה עתה־זה ברסון; היה כבר בלבי: אמרתי
 תלהיו עשוי דבר שכל נראה הבה :סוף־פסוק נשים הבה ובכן קולנוע, של מסוים סוג

 אחרת, אבל מחדש, ולעשות הקונבנציונלי הסיפור מן לצאת היה רצוני בעל־ערך.
 שעתה־זה׳ הדבר של הרושם את ליצור רציתי גם בקולנוע. נעשה שכבר דבר כל

הקולנוע. בתהליך ראשונה התנסות של או נמצא,
 את לעשות חשבתי בתחילה ? הגיבור ימות האם הסיום. הוא עלי קשה שהיה הדבר

 דרך להיות עשויה זאת אבל וכספו. הוא לאיטליה, וייצא יצליח הגאנגסטר :ההיפך
 ב״לחיות להצליח לנאנה להניח למשל, כמו, לבלתי־קונבנציונלי, מאד קונבנציונלית

המוצה שאיפותי הכל שככלות מאחר כי בלבי, אמרתי בסופו־של־דבר, חייה". את
 הסוג; של טבעו את שיטתית לאנוס יכול אינני רגיל, גאנגסטרי סרט לעשות הן רות

 זה, את זה טובחים אינם שוב אטריאוס של צאצאיו אם למות. חייב היה הבחור
אטריאוס. של צאצאיו מהיות חדלים הם

 אי־ שוב האחרונה. הפעם זאת בלבי: אומר אני תמיד מעייף. האילתור אבל
 אעשה מה :עצמך את ולשאול לילה בכל לישון ללכת מדי מעייף זה הרי !אפשר

 שולחן על שתים־עשרה, לפני בעשרים מאמר לכתוב כמו זה הרי 1 בבוקר מחר
 המוזר שתים־עשרה. בשעה לעתון המאמר את להמציא כשצריך בית־קפה, של

 חודש, אחר חודש כזאת, עבודה אבל זאת, לכתוב מצליח אתה שתמיד הוא בדבר
 אומר אתה מחשבה־תחילה. של מסוימת מידה בזה יש כך ובתוך אותך. הורסת
 וכנה. ישרה התוצאה תהיה בהכרח משהו, לעשות ועליך וכן ישר אתה שאם בלבך

 מגיע אף אתה לעתים לעשותו. סבור שאתה מה בדיוק עושה אינך שלעולם אלא
 עצמי את מאשים אני מידה באותה אבל אצלי. זה כך מכל־מקום, הגמור. להיפך

 כלל היה לא הנשימה" כלות ש״עד מבחין אני מסוימת בנקודה שעשיתי. דבר בכל
 ראשית, כך. היה לא כלל והוא ריאליסטי, סרט שעשיתי חשבתי שיהיה. שסברתי מה
 סרטים. של זה סוג בשביל עשוי שאינני גיליתי וגם מספיק, טכני כושר לי היה לא

 כמו להיות רוצה הייתי למשל, עושה. ואינני לעשות רוצה הייתי דברים הרבה
 אבל אחת־לאחת, יוצאת־מן־הכלל, הן שלגופן תמונות אצלי ושתהיינה לאנג, פריץ
 כלות "עד את מאד אוהב אני אחרים. דברים עושה אני לכן זאת. משיג אינני

 מקומו: על אותו מעמיד אני עכשיו בו. התביישתי מסוימת בתקופה אבל הנשימה",
הצלקת". "פני היה שהוא חשבתי פעם בארץ־הפלאות". "עליזה עם

 שאפשר ורחב פשוט דבר הוא הנושא נושא. לא סיפור, הוא הנשימה" כלות "עד
 דקות. לעשרים צריך אתה סיפור לסכם כדי תענוג... נקמה, :שניות בעשרים לסכמו

 את למצוא ומבקש בזה, המבחין מבולבל, צע־ר נושא: לו היה הקטן" "החייל
 כלות ב״עד ומיד. מחיר, בכל בתינוק נערה רוצה אשה" היא ב״אשה הבהירות.
 להתעניין התחלתי לבסוף, הצילומים; משך כל הנושא את חיפשתי הנשימה"

סיברג, מאחריה. יש מה לדעת כדי לצלמה, שצריך חזית כעין בו ראיתי בבלמונדו.
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 —אוהב שאני קטנים דברים הרבה תעשה כי שרציתי שחקנית היתה זאת, לעומת
איננו. ושוב בי שהיה אוהב־הקולנוע הצד של תוצאה היתה זאת

?״ הקטן ״החייל אל אותך הביא מה :ש.
 את הנשימה"; כלות ב״עד החמצתי שאותו הריאליזם, את לתפוס רציתי ת.:

 לשבוי: אומרים שטיפת־מוח. על לדבר רציתי ישן: מרעיון יוצא הסרט הממשי.
 שיאמר כך לידי מישהו נביא תמיד שנה, עשרים או דקות עשרים יארך זה אם "בין

 בעינויים, שטיפת־המוח את שאחליף לכך הביאוני באלג׳יריה ההתרחשויות משהו".
 ממנו שמבקשים מישהו הוא שלי השבוי הגדולה. השאלה להיות הפכו הללו כי

 מתנגד והוא לעשותו, רוצה אינו פשוט לעשותו; רוצה שאינו משהו שיעשה

 פירושו החופש מעשית. מנקודת־ראות :אותה רואה שאני כפי החירות, זאת עקרונית.
זאת. רוצה אתה כאשר רוצה שאתה מה לעשות היכולת

 מכוונים אינם אך פוליטיקה על מדברים אנשים תקופה. של עדות הוא הסרט
 רק מראה שהוא על החדש בגל דופי מוצאים בלבי: אז אמרתי פוליטית. מבחינה
 להם ואין בפוליטיקה כרוכים שחייהם אנשים כמה אראה אני—במיטות אנשים
 עלי היה אבל אלג׳יריה. אז היה פירושה הפוליטיקה ובכן, למיטה. להיכנס שהות

 מעתונות האנשים ואם זאת. שחשתי ובדרך שידעתי הזווית מן זאת להראות
 לקחת הוא לעשות עליהם שהיה מה כל יפה,—אחרת זה על שידובר רצו השמאל
?. וללכת מצלמה .£ א.  אלא לו נותר לא אחרת בנקודת־ראות פלוני רצה אם ל־.

 בי שנגעו הדברים על דיברתי אני הצנחנים. של מנקודת־ראותם אלג׳יר את לצלם
 המוסריות. ותוצאותיה המלחמה בעיית :מפלגה בשום חבר שאינו ,1960ב־ כפאריזאי

 לפתור איך יודע אינו הוא בעיות. חרבה לעצמו המציג צעיר הראיתי כך משום
 ערך בזה יש אולי נסיון. כבר יש בילבול, מתוך אפילו הצגתן, בעצם אבל אותן,
הכל. לפתור יכול שהוא מישהו של באמונתו או לשאול בסירוב מאשר יותר

י הנשימה" כלות מ״עד נסיונך אותך שימש איך :ש.
 לצלם יכולנו הקטן". "החייל בצילום רבות בעיות לי היו אבל לי, עזר הוא ת.:

 ההיפך בדיוק היססתי. הירהרתי, חדשיים. הדבר נמשך בהפסקות בשבועיים. אותו
 דברים רק לומר יכולתי דבר. כל לומר יכולתי לא ;הנשימה״ כלות ב״עד מאשר

 שצריך זה היה שנותר ומה לומר, לא עלי מה ידעתי לבסוף 1 איזה אבל מסוימים,
להיאמר.

 התחלתי לכן נגמר. :בלבי אמרתי הקטן״ ״החייל לאחר האילתור. אל חזרתי וגם
 בזמן אילתור. של מידה עוד היתה אבל אשה". היא "אשה מראש: ברור בתסריט

 ב״החייל הצילומים. כל במשך כותב בלילות, יושב הייתי הנשימה" כלות "עד של
 היו כשהשחקנים באולפן, כותב הייתי אשה" היא וב״אשה בבקרים. רק הקטן"

 את ב״לחיות רב. זמן עליהם שחשבת לדברים רק קולע אתה שוב, אך מתאפרים.
 ידעתי. הסיפור את אך בוקר, באותו האובאלי" "הדיוקן תמונת על עבדתי חייה"
 בשלב היה זה אבל בזה. אשתמש עוד :בלבי אמרתי אותו. שכחתי המכריע ברגע
למחרת. בא היה בא, הפתרון היה לא אם משהו. מוצא הייתי ממילא שבו
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 תא לבקש אני יכול קטן, בתקציב הרטים עושה שאני מאחר שיטה: זאת אצלי
 וסציל של בשבועיים לערך אסתפק כי מידיעתי שבועות, חמישה לי לתת המפיק
 םלעתי הזמן• כל משך לרשותי לעמוד צריכים שהאנשים הוא הגדול הקושי מעשי.
 אשל לבקשם עלי בהם. לעשות אוכל מה שיידעו עד תמים יום לחכות עליהם
 0סובלי הם רגע. בכל בעבודה להתחיל עשויים אנו כי הצילומים, מקום את יעזבו
 מעוד סובלים השחקנים יפה. בעין שכרו על תמיד יבוא אתי שעובד מי לכן מזה.
 ארן אפילו מגלם, שהוא בדמות שולט שהוא להרגיש אוהב השחקן אחד: ענין

 שבקולנוע הוא הנורא הדבר זאת. להרגשה זוכים הם בנדיר רק ואצלי נכון, הדבר
 ׳צעדיס כמה נסוג מפסיק, הוא :טבעי באורח הצייר שעושה מה לעשות מאד קשה
למישרים. הולך והכל משנה... מחדש, מתחיל מרוצה, אינו
 על קולנוענים. של עיקריות קבוצות שתי יש אחד. לכל יפה אינה זו שיטה אבל

 השלש באופן שלהם הסרט את מראש הכותבים נמנים איזנשטיין־היצ׳קוק קבוצת
 כל כותבים הם בראשם, חרוט הכל רצונם, מה יודעים הם האפשר. שבגדר ביותר

 מסוימת מבחינה הדומה תבנית המעשי, המימוש רק הוא הצילום הנייר. על דבר
 בקבוצה האחרים, ודמי. זו, בקבוצה הוא רנה בדמיונם. שהעלו למה האפשר ככל
 הוא הסרט מחפשים. והם לעשות, עומדים שהם ממה בהיר מושג להם אין רוש, של

 האמצעים להם ויש מקום, לאיזה להגיע כדי יוצאים הם כי יודעים הם הזה. החיפוש
 קוויים. סרטים—השניה מעגליים, סרטים יוצרת הראשונה הקבוצה לאן? אך לכך,

קסמו. עיקר וזה ;הדברים שני את העושים הנדירים אחד הוא רנואר
 און רואה והוא מדויקת, ראייה לו שיש היחיד הוא אחר. דבר כבר הוא רוסליני
 אחד אף האפשרית. היחידה בדרך סרטיו את מצלם הוא לכן כסיכום. הדברים

 כל־כך מדויקת שלו ראיית־העולם רוסליני. של מתסריטיו אחד לצלם יכול אינו
 התמונה אצלו מדויקת. היא גם לא, או צורנית היא אם הפרט, את ראייתו שדרך עד

 יפה. שהיא משום נכונה נעשית התמונה השאר רוב אצל ;נכונה שהיא משום יפה
 הדבר אפקטיבי כמה עד בודקים וכשאנו יוצא־מן־הכלל, דבר לבנות מנסים הם
 בראש: עושה מכל־מקום, רוסליני, זאת. לעשות צידוקים שהיו לדעת נוכחים אנו

יפים. הם כך משום לעשותם. צידוק לו שיש דברים וראשונה

 ימצאוה- ואם האמת, את המחפשים קולנוענים יש קטבים. שני הם האמת וקסם היופי
 יש העלילתי. ובסרט התעודי בסרט אלה קטבים שני מוצאים אנו יפה. תהיה בהכרח
 שעשה שסופו פלאהרטי, כמו העלילה, אל ומגיעים בתעודה שמתחילים אנשים
 איזנשטיין, :התעודה אל ומגיעים בעלילה מתחילים אחרים ;בקפידה מותקנים סרטים

מקסיקו". "תחי את בעשותו וסיים העריכה מן שבא
 "המס־ לי(, נדמה )ב״אורפיאוס", קוקטו שאמר כמו היחידה, האמנות הוא הקולנוע

 שימוו^ וסופו בתוך־כך מזקין מסריטו שאתה האיש בפעולתו". המוות את ריטה

משום! מעניין, הקולנוע ;דומם הציור בפעולתו. המוות שבו רגע מסריטים אנו לכן

שבחיים. המוות צד ואת החיים את תופס שהוא
? מתחיל אתה קוטב באיזה ואתה, :ש.
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 כך משום לעלילה. אמת לתת כדי התעודי, בצד יותר מתחיל שאני לי נדמה : ה

 טובים סרטי היו לא בלעדיהם—מצוינים מקצועיים, שחקנים עם עבדתי יךןזמ

כל-כר•
 הממשי, אל להגיע כשביקשתי הקטן", ב״החייל התיאטרלי. בצד מתעניין גם אני

 תיאטרלית נעשית עבודתי היתה כך הממשי אל שנטיתי ככל כי לדעת נוכחתי
 להסריט רוצה הייתי מאד. תיאטרלי וגם מאד ממשי הוא הייה" את "לחיות יותר.

 מחבר", מחפשות נפשות "שש את להסריט רוצה הייתי ;גיטרי סאשה מאת מחזה
 התיאטרון, את מגלה אתה ריאליסט, מהיותך קולנועי. באורח התיאטרון, מהו לך,ראות

 —החיים נמצאים התיאטרון מאחרי הזהב״: ב״מרכבת כמו תיאטרלי... ומהיותך
 את גיליתי ואני הדמיוני, היתה שלי נקודת־המוצא התיאטרון. החיים, ומאחרי

הדמיוני. היה המציאותי מאחרי אבל ;המציאותי
 בודק כשאני )לומייר(. והמחקר )מליאס( הראוה את כולל הקולנוע טריפו, לדברי

 שצורתו מחקרי סרט לעשות רציתי תמיד דבר של שביסודו מגלה אני היום עצמי את

 היא ב״אשה בא הראלה צד אחר. או זה במצב אדם :זה הוא התעודי הצד ראוותנית.
זונה. היא חייה" את ב״לחיות ;שחקנית שהאשה מהעובדה אשה״

 תמיד אבל ציור, או מיטאפיזיקה ג׳ויס, על מדבר הוא—גודאר אומרים: המפיקים

 רואה אני דברים. שני רואה אינני—כלל כך אומר אינני אני מסחרי. צד לו יהיה

בלבד. אחד דבר

? ביצירתך אשה" היא "אשה את מסווג אתה איך :ש.

 הוא זה סרט אצלי הראשון. הריאלי סרטי זה ,1טריפ אצל וג׳ים" "ז׳יל כמו ת.:
 כמו הנושא, פוסט־סינכרוניזציה. עברו האחרים סרטי כי הישר, והקול הצבע גילוי
 העליתי אני אבל כלשהו. מצב פותרת הדמות איך הוא לזה, שקדמו סרטי בשני

 גמורה, סתירה זאת ניאו־ריאליסטית. מוזיקלית קומדיה של כפנימיות זה נושא
 מצודדת. טעות אבל טעות, זאת אולי בסרט. אותי שעניין הדבר זה דווקה אבל

 באורח תינוק המבקשת אשה מציגים שאגו מאחר הנושא, את יפה הולם וזה
 קומדיה אינו הסרט אבל ביותר. הטבעי הדבר היא תינוק שלידת בשעה אבסורדי,

ן זה מוזיקלית. ו י ע המוזיקלית. הקומדיה ר

 את לתת העדפתי לבסוף אמיתיות. מוזיקליות תמונות לעשות אם היססתי רב זמן

די מזמרות, שהדמויות ההרגשה י ל־  מדברות עצמן כשהן אך במוזיקה, השימוש ע

כן, נורמלי. באורח פי־ ל־ ע ף־  גם פיליפין" שלום "היי מתה. המוזיקלית הקומדיה א

 האמריקאים אצל גם מת. כשלעצמו הסוג אבל מוזיקלית, קומדיה במובן־מה, הוא,

 עוד יש בגשם". אשיר "שיר כגון סרטים בעשיית להמשיך טעם מוצאים אין שוב

 שבסרט כמו המוזיקלית, לקומדיה געגועים :שלי הסרט אומר זאת וגם הכרחי, דבר
בספרד. מלחמת־האזרחים על געגועים אצלי יש הקטן" "החייל

 מצאו שלא הדברים מן־הסתם, אלה,—הקול הפסקות או הקצב שינויי אי־ההמשכיות,
ומשת משחקים בסרט האנשים דל׳ארטה". "קולנוע התיאטרלי, הצד גם ואולי חן•

ובאותה צוחקים ושהם משחקים, שהם יודעים ואנו יודעים הם ;עת באותה חווים
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 משחק^ תמיד הדמויות לעשות. שרציתי וזהו הצגה, זאת בקיצור: בוכים. עת
 קוילומבין של לגורלה לבכות יוכלו שאנשים רציתי תהלוכה. זאת המצלמה: לפני

 שתהיה צריך זאת, לעומת חייה", את ב״לחיות בתהלוכה. עוברת כשהיא אפילו
המצלמה. מן בורחים שהאנשים הרגשה
 הנורמלי^ התבנית שזו סבור אני הסינמסקופ. את גם גיליתי אשה" היא ב״אשה

 בן ולא פ",1ב״סק דבר כל לצלם יכול אתה שרירותית. מידה היא 1.33 תבנית וכי
 ה״סקוס" בעניין היססתי בינוניות. מידות אוהב אינני ולא־כלום. אינו 1.66 .1.33ב־

 הוא 1.33 מדי. רגשנית מידה זאת—בזה השתמשתי לא ואמנם חייה״, את ל״לחיות
 כלות "עד בשביל פ"1ב״סק השתמשתי שלא מצטער אני שני, מצד יותר. חמור קשה,

 אבל הנכונות. במידות נעשה הקטן" "החייל מתחרט. אני כך על רק הנשימה".
 יואנ הפתעות, יש תמיד לאחר־מעשה. רק בדיוק אותם לבחון שאפשר דברים אלה

 כדאז לא שוב הרי לעשות, עומד אתה מה מראש בדיוק תדע אם הפתעות. אוהב
 התועלון מה 1 לצלמו טעם מה פרטיו. לכל כולו כתוב החזיון אם בעשייתו. לטרוח

 רוצה אני גם תסריט, כותב כשאני הספרות? בעקבות הולך הוא אם בקולנוע
 של ריבוד פירושו סרט לעשות סופר. אינני מצליח. אינני אבל הנייר, על הכל להניח
 כך ואם בתסריט: יהיה דבר שכל אי־אפשר עריכה. צילום, חשיבה, פעולות: שלש

ספרים. בחנות אותו ולמכור התסריט את להדפיס הוא לעשות שצריך מה כל
 חותם, הוא מה על לדעת רוצה הוא מפיק, עם חוזה חותמים שכאשר היא הצרה

 יהיר, הסרט את בסיימו כי עליו לסמוך שיוכל בימאי להעסיק רוצה המפיק
בראשיתו. שהיה לרעיון דומה הסרט

? תכניות בכמה להשתתף סירבת זה שיקול מתוך האם :ש.
 השחקניפ את אהבתי לא ראשית, "אווה". את לעשות לי הציעו חכים האחים ת.:

 אמרו: טוב. רעיון שזה חשבו הם ברטון. בריצ׳ארד רציתי בדעתם. העלו שהם
 איננו אולי יודע, אתה אבל כן, "הו :אמרו הטלפון״. ״הנה :אמרתי אליו״. "נטלפן

 הייוורח כריטה למישהו כיונתי הנשיי בתפקיד רוצים. שאינם הבינותי כך !״ בביתו
 אנש" אמריקאית. שחקנית רק רציתי מכל־מקום, שנים. שבע או שש שמלפני
 אומר: צרפתי אם בהם. לעשות מה יודע אינני אמריקאים, אינם אם קולנוע,

 אין אם אמריקאי, לגבי ואילו כזה. דבר אין ? הדבר פירוש מה תסריטאי״, ״אני
 לדברים. קיום שנותן מיתי, צד לו יש ה״אמריקאי" הדבר :איכפת לא כזה, דבר

 לא כבר המלחמה, שלאחר הגדולים המפיקים ככל אבל, שוט־ם, אינם חכים האחים
 היו לעשות. עליו סרטים סוגי איזה יודע מפיק היה לפנים לעשות. רצונם מה ידעו
 כך ואם בתסריט: יהיה דבר שכל אי־אפשר עריכה. צילום, חשיבה, פעולות: שלש

 ספרים. בחנות אותו ולמכור התסריט את להדפיס הוא לעשות שצריך מה כל
מעורבב. הכל ?... היום אבל דיויוייה", עם סרט לעשות

 ׳הלילה׳... את לראות באו אלפים כך־וכך אנטוניוני. "יש :בלבם אומרים הם ובכן,

 עושיב הם מדוע יודעים שאינם מפני לאיבוד הולכים הם סרט". אתו נעשה הבה
יוצריב אינם שוב הלא־נכון, וברגע כך בהם כשמשתמשים ואנטוניוני, לוזי זאת.
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 המפיקים אין שנה, ארבעים במשך בקולנוע כלשהי בדרך שהלכו לאחר דבר. שום
 יראו אם כי, הובהר חכים האחים עם שלי בחוזה חדשות. דרכים להם לאמץ יכולים

 הצטערתי לרעיונותיהם. בהתאם מחדש, הסרט את לערוך רשאים יהיו לנכון, זאת
שכזה". חוזה מין על חותמים האחרים וכל קארנה "דיויוייה, :לי אמרו והם מאד.

 שאינם ידעו לא לפנים אותם. מבלבל הקהל וגם לעשות. מה יודעים אינם כבר הם
 שבעלי משום במפיקים, סרה להרבות לי אסור אבל זאת. יודעים הם היום יודעים.

 כמונו: הם דבר, של ביסודו המפיקים, יותר. הרבה גרועים והמפיצים האולמות
 הם שלנו. הצד מן הם סרטים. לעשות צריכים והם כסף להם שאין אנשים הם

 ובעלי־האולמות המפיצים הצנזורה. נגד הם וכמונו התערבות, שום בלי לעבוד רוצים
 הגרוע המפיק האולם, לבעל בהשוואה בו. עוסקים שהם בדבר מאוהבים אינם

 חביבים. הם—מוגבלים או חפים־מפשע שוטים, מטורפים, משורר. בגדר הוא ביותר
 קרובות לעתים הנאתם. אחר הולכים הם ולעתים הצבי, קרן על כספם את מניחים הם

 עשוי זה שלמה. הפקה עליו לבנות רוצה הוא ולפתע ספר הקונה אדם הוא המפיק
 שעל־ שמאחר הוא המטריד הצד ולדחוף. להמשיך עליו אבל לא, או להסתדר

 הוא יהיה, אשר יהיה אך חסרי־ערך. ספרים קונה הוא טוב, טעם לו אין הרוב
 האידיאל הנורא. וזה פקידים, הם והמנצלים המפיצים עובד. והוא חביב. ברנש

צופים. של מספר אותו הסרט ימשוך שעה באותה יום שבכל :זה הוא הפקידותי
 ועל־ ,מפתיע הוא לעתים מהו. יודע אינו אחד אף נבון. ואינו שוטה אינו הקהל
 הוא מכל־מקום, כך. טוב ידוע, ובמובן עליו. לסמוך יכול אינך מאכזב. הוא הרוב

 על מדברים כשהמפיקים הטלביזיה. קהל נעשה הממוצע הקולנוע קהל משתנה.
 ומשלם לקולנוע, הולך שאני מפני הקהל מהו יודע "אני להם: אומר אני הקהל,

 מה יודעים אינכם—מקום לשום הולכים אינכם לעולם—ואתם הכרטיס; בעד

קורה".
 י לעשותו היה קל או קשה האם זה סרט הייה". את "לחיות על נדבר הבה ובכן, :ש.

 את לסחוט הוכרחתי כאילו זה היה ו... פשוט בעת־ובעונה־אחת היה זה סרט וג:
 להוציאן צריך והייתי בור של בתחתית התמונות היו כאילו הלילה, מתוך התמונות

 אבל בכלום, לגעת לא כאן, "הכל בלבי: אמרתי התמונה, את כשהילצתי לאור.
 לחפש רציתי לא תחילה". העין את שיתפוס במה שאביא, בתוצאה שאשגה אסור

 ;היה כך לא אשה״ היא ב״אשה שעשיתי. מעשה בכל להסתכן עלי היה פעלולים.
 גם השגתי זה אספקט התיאטרלי. האספקט למשל, ;מסוימים דברים להשיג רציתי

 כדי אחר או זה דבר לעשות עלי כי לעצמי שאומר בלא אבל חייה", את ב״לחיות
ל״תיאטרון־אמת". קצת דומה היה זה אוחו. אשיג שמכל־מקום ידעתי להשיגו.

 קצותיהן. את לחבר אלא לך אין מעריכה. אותך פוטרת תמונות להשיג זאת דרך
 את צילמתי בלבד. זו ולא הקהל. שראה למה מאד דומים הצוות שראה צילומי־הגלם

 את לקחת די גושים. של סדרה הוא הסרט עירבוב. שום היה לא כסדרן. הסצינות
 שיפעל, מה מיד להשיג הוא שלי האידיאל זו. לצד זו זו, אחר בזו ולהניחן האבנים

המוצלח. הסופי אל חותר אני תיקונים. וללא
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 תיקו בו להכנים יכול שאינך גוש הוא התיאטרון גם תיאטרלי. ריאליזם משיג אני
 הת הקולנוע של והריאליזם לדיוקה, האמת אינו לעולם מכל־מקום, הריאליזם, נים.

 לדיבורג להאזין עליך בסרטי :המלים בשימוש גם לתיאטרון קרוב אני מזויף. בהכרח
 או מסיחים אינם ופניהם מאחור, נראים הם קרובות שלעתים מה־גם האנשים, של

 הסרסין ראשוני את לי מזכיר זה האפשר. ככל ריאליסטי הקול מדבריהם. הדעת
 משת גדולה, אמת בהם היתה אלה; בסרטים הקול את אהבתי תמיד המדברים.

מדברים. אנשים בהם נשמעו שלראשונה
 כנגדנו הטיחו כך משום יותר. אותנטיים ודיאלוג לקול עכשיו חוזרים אנו בדרך־כלל,

 ובסרן פעמים, תריסרי מופיעה "חרבון" המלה בחורף" ב״קוף פה. מנבלים שאנו
 שאך משום גסות לזה קוראים אנשים שם אבל—פעמים שלש או פעמיים "הנשים"

 אותך" מתעבת אני מסכן, "ממזר :לנער אומרת נערה אם קונבנציונלי. נשאר דיאר
 אנשיב אין וזאת בחיים. כמו לפגוע צריך זה בקולנוע, וכך פוגע. הדבר בחיים הרי

 כאן עליהם. והשפיע האמת את שסיפר "הנשים", הסרט את דחו כך משום מקבלים.
במראה. כמו עצמו שראה קהל, מלא תיאטרון אולם של מקרה באמת לנו היה
? חייה״ את ״לחיות את כשעשית שלך נקודת־המוצא היתה מה :ש.
 יודן שאיני לדבר־מה לחתור העדפתי לעשות. עומד אני מה בדיוק ידעתי לא :ת.

 עמו נסחפתי כאילו נעשה הסרט ואכן, יודע. שאני דבר היטב לעשות דווקה ולא
 ביוס שעה מהחיים, טובה הרגשה פתאום לך שנותן האיזון היה חייה" את "לחיות

 מראש מעולם ידעה לא כי קצת, אומללה היתה מהסרט, 60% שהיא אנה, שבוע. או
 עז משהו, בשביל לשחק ברצונה כל־כך כנה היתה היא אבל לעשות. עליה יהיה מה

 היתו לעשות, עומד אני מה בדיוק שאדע בלי ולגבי, ששיחקה. היא הכנות שלסוף
 להחלץ מאד אוהב אני הצלחנו. ששנינו עד הסרט את לעשות כל־כך כנה תשוקה בי

 ראשונו פעם שזו סבור אני משהו. עוד היא העבודה קארינה אנה עם אבל שחקנים,
 החקירו סצינת וכך, אותם. ניצלה והיא לגמרי לה מודעים שלרשותה האמצעים היו

 שאשא? השאלות את מראש ידעה לא אנה :רוש של כדרכו עשויה הקטן״ ב״החייל
 בסופן השאלות. את ידעה לא כאילו בטקסט שיחקה חייה", את ב״לחיות וכאן, אותה.

והטבעיות. הספונטאניות אל מגיעים דבר של
 הצלב מיטבה. את שנתנה היחידה היתה לא ואנה מיוחד, במצב־רוח נעשה הסרט
 רואו כשאני אותי, המפליא הדבר ביותר. הטובים צילומיו את השיג קוטאר ראול
 כן היה שלא בשעה סרטי בכל ביותר כמותקן נראה שהסרט הוא הסרט, את שוב

 וזו אלה, לצד אלה הצילומים את הנחתי חומר־גלם, לקחתי אותו. עשיתי כאשר
 לצבע לב לשים נוהג הייתי —עכשיו רושם עלי שעושה הדבר זה —ואז התארגן.
והצי לבן. והלבן שחור, היה השחור ;לא—זה ובמקרה בשחור־לבן. אפילו הדברים,

 חצאיו לה שקנינו לאנה, מחוץ שלהם, בגדיהם את שלבשו באנשים נעשו לומים
צמר. וחליפת

י תמונות לשתים־עשרה החלוקה מדוע :ש.
הצז את מחזק זה—עצמן לתמונות אשר אבל יודע. אינני שתים־עשרה? מדוע ת.:
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 פלונית". מיס־נאנה של "הרפתקותיה ברעיון רציתי הברכטי. הצד את התיאטרוני,

ם  תיאטרונית להיות צריכה היתה האחרונה התמונה :מאד תיאטרוני הוא הסרט סוף ג
 לי לאפשר כדי הדברים, של החיצוני צדם את גם הולמת זו חלוקה האחרות. מן יותר

 שבו ברסון, של מה״כייס" ההיפך בדיוק ;יותר גדול מרחב שבתוך הרגש את להציג

 בחוץ. בחכמה אותה שישאירו על־ידי י פנימיות להציג איך מבפנים. נראית הדמות
 חוסר־הקומוני־ צדדי על אנטוניוני, של הקולנוע כך, ומשום קורה. משהו מכל־מקום,

 אנטוניוני של לחטאו הייתי שקרוב לי אמר רוסליני שלי. הקולנוע אינו שלו, קציה
 אומרים עצמך. עם שלם אתה אם די זו שבבעיה סבור אני ממנו. להינצל ידעתי אבל

 הדבר שאין סבור אני—אותו מבין אתה פחות במישהו להביט מרבה שאתה ככל כי
 הטעם מה תמה שאתה סופך באנשים, להביט מדי מרבה אתה אם כמובן, אבל, כך.
 הוא באשר—שאלות לו שתציג סופך שעות, עשר בקיר תביט אם מנוס. אין ;בזך,
 סדרה עשוי שהסרט לכך נוספת סיבה זו מיותרות. בשאלות מסתבכים אנשים קיר.
 —מדי יותר בהם להביט לא חייהם, את לחיות לאנשים לתת הכרח :מערכונים של

מאומה. בהם תבין לא ששוב סופך אחרת,
? בצבעים הסרט יהיה האם "האקדוחן". סרטך את לביים מתכונן אתה ש.:
 של הצבע את להשיג מאושר הייתי לי. איכפת לא ? בדיוק צבע איזה אבל כן, ת.:

 16ב־ זה סרט אעשה ואני לרוסליני. ד׳ארק" "ז׳ן של או לביניאל, קרוזו" "רובינזון
 רואה אינני אבל קצת, דהויה כמו תהיה התמונה מילימטר. 35ל־ ובהגדלה מילימטר,

 הסרט ברוח הוא מילימטר 16ב־ צילום לטובה. לסרט זה יהיה אפילו אולי פגם. בזה
 עמדתי חייה" את "לחיות בשביל אחרת. ברוח היא הגדולה "מיצ׳ל" מצלמת הזה.

 אותה. לוקח הייתי מ״מיצ׳ל", גדולה לי היתה אילו גדולה. מצלמה שתהיה כך על
להי צריכה שמצלמה כמו נראית באמת היא :ה״מיצ׳ל" צורת את מאד אוהב אני

אלה. דברים מאד מחשיב אני אבל טיפשי, זה אולי ראות.
 אבל כתמול־שלשום, נראה הכל לרחוב, יוצא אדם מערכון. להסריט עומד אני כן, כמו

 עוד מגיבים אינו וארוסתו, האנשים, כי לו מתגלה קטנים פרטים שנים־שלושה מתוך
 וארוסתו בית־קפה. קרוי אינו שוב בית־הקפה כי למשל, מגלה, הוא כתמול־שלשום.

 שהגיונה משום פשוט אלא עוד אותו אוהבת שאינה משום ולא לפגישה, באה אינה
 התחוללה אי־שם כי ומגלה בעתון קורא הוא אחד יום הגיון. אותו להם אין שוב אחר.

 עלי־אדמות היחיד האנושי היצור הוא לבטח כי בלבו אומר הוא ז אטומית התפוצצות
 זהו־זה. אבל אנטי־רוסליני, זה שונה. הכל אבל השתנו, לא הדברים תקין. שהגיונו

 הרשעים" לקטילת "המכונה את כשעשה הישן, רוסליני בנוסח יותר יהיה "הרובאים"
 הוא לעשות לי שנותר מה שכל עד כל־כך חזק התסריט החירות?" "איפה ואת

 איכרים שני על סיפור זה מאליהם. ייכפו הפתרונות בבעיות. להסתבך בלי להסריט

 המלך. מן מכתב להם להביא אלא לאסרם באים הם אין מגיעים. הרובאים את הרואים
"המלח :לתם אומרים הרובאים אבל האיכרים, את מטריד הדבר צו־גיוס. זה בעצם,

 לצאת מה. לדעת רוצים הם !״ דבר כל לרכוש הכל, לעשות אפשר ;נפלאה היא מה
הדברים, את מונים שאלות, לשאול מוסיפים והם !כמובן ? לשלם בלי המסעדה מן
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כמו 1 תינוקות לטבוח אפשר ביותר. הגדולות בזוועות וכלה גניבה של בזוטות החל
 לשרוף !זה גם י אנשים של משקפיים לשבור !לא מדוע י מזקנים שעונים לגנוב ! בן

 כל־ כי גם, יהיה הסרט למלחמה. יוצאים הם הזה, הפירוט כשמסתיים !ברור י נשים
רע. רעיון הריהו המהובלת בדעתם עולה שרעיון אימת

 אנסנו ׳הפירמידות/ את ה׳לידו׳, את שער־הנצחון, את "כבשנו :לנשיהם כותבים הם
 מאושרים, לביתם, חוזרים הם לסוף, !״ בסדר הכל ;דברים מיני כל ושרפנו נשים המון
 הס העולם". אוצרות כל את "הבאנו :ואומרים קטנה מזוודה נושאים הם נכים. אבל

 מכל המונומנטים תמונות שעליהן גלויות־דואר, של ערימות המזוודה מן שולפים
 המלחמה שתסתיים ברגע כי סבורים הם ;בבעלות זכו כאילו זה הרי לגביהם, :מקום
 ורעש צעקות "כשתשמעו להם: אומר הרובאי האלה. המקומות כל את להם יתנו

 לשם לכו אחד; לכל לגמול בא והמלך הסתיימה שהמלחמה סימן זה יהיה בעמק,
 לעמק, הולכים והם—והתפוצצויות צעקות שומעים הם זמן־מה כעבור הכל". ותקבלו

 במלחמת־ צרפת של השיחרור לתמונות אנאלוגיות )התמונות יריות יש שם אבל
 ואלה האויב, עם חוזה־שלום חתם אלא במלחמה ניצח לא המלך השניה(. העולם

 בו, לזכות אמורים שהם העושר מקום על פושעי־מלחמה. נחשבים בשבילו שנלחמו
 תיאטרוניות בפרספקטיבות מאד, ריאליסטי יהיה הכל ביריות. האיכרים שני מומתים
 קצת עם פולר, של בסרטים כמו קומאנדו, בסגנון מלחמה, תמונות נראה—טהורות

לעשותו. להוט פחות אני פתאום הסרט, על הכל שסיפרתי עכשיו והנה, סרטי־יומנים.
י המלך״ ״איבי את להסריט רוצה אתה :ש.

 במעיל־—מאד גאנגסטרי יהיה לקולנוע איבי סגנון. באותו מסוימת ובמידה כן, ת.:
 לבתי־קפה. והולכים למכוניות נכנסים וכנופייתו איבי את ונראה—ובמגבעת גשם

 והצד טריפו, של בפסנתרן" ב״ירה מצויה איבי של שהנעימה הוא לי המפריע
 מבחינה מאד. יפה שהיה הטקסט, על לדבר שלא מאד, שם מוצלח היה הריאליסטי

יוצא־מן־הכלל. סרט זה היה זאת
 בטהר־ תיאטרון לי יהיה שם ז׳ירודו. של לוקרציה" "למען את גם לצלם רוצה הייתי

 אותו. שאומרים הקולות את להקליט הטקסט, את להקליט במיוחד הייתי רוצה כי תו,
 שבועיים־ יימשך הוא בו. יהיה הכל צרפת. על עצום סרט לעשות רוצה הייתי גם

 שבוע־ במשך תוקרן אפיזודה וכל אפיזודות־אפיזודות, עשוי יהיה הסרט שלושה.
 להראות אפשרי. הכל אפשרי. זה היה לשנה, אולם שוכר מישהו היה אילו שבועיים.

 מראה הייתי הגדולים. בספריהם הרומניסטים של הגדול הפיתוי תמיד היה זה הכל,
 משכיל רואה היית רואים. שהם הסרט את מראה והייתי לקולנוע, הולכים אנשים

 אדם, כל לראיין יכולים היינו הראיונות. את רואה והיית אנשים, לראיין שמלאכתו
 ספורט, גם רואים היינו פועלים. או באיכרים וכלה מיניסטר־המלחמה, ועד מסארטר

 לכל אחר־כך ולפנות כלשהו עיקרון על בנוי להיות צריך היה זה וכר. מרוצים
שנים. שלש־ארבע נמשכים היו הצילומים הכיוונים.

? טלביזיה אוהב אתה :ש.
של היפוכה זה והפקידים... הפקידים, היא והמדינה המדינה, היא הטלביזיה ת.:
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 בה לעשות רוצה הייתי מאד אבל להיות. צריכה שהיא מה של כלומר, הטלביזיה.
ל סרטים לעשות לא משהו. י ב ש  הקולנוע, בשביל אותם שעושים כמו הטלביזיה, ב

 מסות, בצורת תכניות כמה לעשות רוצה הייתי למשל. ה, ׳ ז א ט ר ו פ י ר לעשות לאא
 כמה מאד, פשוט או, אוהב. שאני סופר או צייר על לדבר—יומני־מסע או ראיונות,
 שהיא שככל לדבר הראיה אמצעי־ביטוי. אינה הטלביזיה במישרים. אבל "מחזות".
 אבל הטלביזיה, זאת בה. ולחזות לשבת מרבים והבריות מקסימה, היא יותר מטופשת

 בטלביזיה להסתכל מתחיל אתה שאם הוא המטריד הדבר שתשתנה. לקוות לנו מותר
בה. להסתכל לא אלא לך אין ממנה. להינתק יכול אינך

 היחידה הדרך זאת אם אמצעי־תפוצה. אלא אמצעי־ביטוי לא בטלביזיה לראות יש
 כמו סרטים אפילו שכן בה. להשתמש יש אמנות, על הבריות אל בה לדבר שנותרה

 המסך העיוות, למרות משהו, בהם נשאר נייבסקי" "אלקסנדר או מונטז" "לולה
 בצבע מפסיד שאתה מה מונטז" ב״לולה הצבע. היעדר או התמונה אפרוריות העגול,

 בדיאלוג רק אותך לרתק יכול הסרט יותר. לב שם אתה כי בדיאלוג, מרוויח אתה
 שיגיע די הטובים: הסרטים בכל הדין הוא אליך. מגיעה רוחו באמצעותו, שלו:
 הטלביזיה, וכך, כולו. הסרט השערת את להעלות יספיק זה חלק אחד, חלק אליך

מאד. חשוב וזה הדבר, רוח את משדרת הכל, למרות
 כמו משוחזרים, יומנים ליצור לא ומדוע נפלא. להיות יכול זה הרי 1 ויומני־חדשות

 "זה כשחקנים: משחקים וקנדי קאסטרו את להציג עלינו היום מליאס? שעשה

 כל לי אין חן, ימצא זה אמיתיים. סרטים נוסיף וג׳ונסון..." קאסטרו על העצוב הסיפור

בזה. ספק
 בעתון־הערב. אותם שרואים כמו ייראו הם ? אנושי ענין בעלי סיפורים מיני וכל

 ראשית־כל, הפשע. שיחזורי רק הם לראות יכול שאתה המיוחדים הדברים זה, בסוג
 הריפורטאז׳ה בדרך־כלל, מקסים. המשוחזר החלק וגם אמיתיים", "חיים באמת אלה

 רק מעניינת הבדויה העלילה אבל בדויה, בעלילה משולבת כשהיא רק מעניינת

אותה. מאמתת המציאות כאשר
 גם מוגדר הוא והמציאות. העלילה שבין זה חדש ביחס בחלקו, הוגדר, החדש הגל

 אינך שוב סרטים לעשות יכול שאתה מרגע איננו. ששוב קולנוע על בגעגועים בצער,
 שלעולם החדש הגל חלום לעשותם. הרצון את בך שעוררו כאלה סרטים לעשות יכול

 זאת, עם דולרים. מיליוני בעשרה בהוליבוד, "ספרטקום" את לצלם היה יוגשם לא
 דמי כמו אנשים אבל—קטן בתקציב סרטים לעשות שעלי על מצטער אינני אני

מאד. אומללים

 הוא אבל—ליקרים בניגוד זולים סרטים פירושו החדש שהגל תמיד חשבו אנשים
 היתה היחידה הדרך כי שנמצא אלא לרעים. בניגוד טובים סרטים בפשטות, גרס,

 אבל מועט, בתקציב שנעשו מוטב אשר סרטים יש אמנם לא־יקרים. סרטים לעשות
גדול. בתקציב נעשים שהיו שמוטב הסרטים על לחשוב עליך

חייה"? את "לחיות את לעשות פראנקים מיליון מאה מישהו לך נתן ואילו ש.:
לשלם יכול הייתי היותר לכל ? מזה מרוויח הסרט היה מה מקבל. הייתי לא לעולם :ת.
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 במאה סרט לעשות מסרב הייתי כך ובתוך הכל. זה עמי. שעבדו לאנשים יותר בזה
בלבד. ארבע־מאות יעלה שהוא חשבתי אילו פראנקים מיליון

 )היצ׳קוק היוצר. הבימאי במעמד עקרונית, לפחות המפיק, מכיר בצרפת רק ספק, אין
 שיציגו זוכה הוא הבימאים, שמות את לראוה שמציגים מרגע :הכלל מן יוצא הוא
 הוא ההבדל שלו. עובד בבימאי רואה האיטלקיים שבמפיקים הטוב תמונתו!(. את

 אין מאד. חזקה האמריקאית השיטה ואילו הרבה שווה אינה האיטלקית שהשיטה
 החזקים היו הם כן לפני אבל הגדול, האולפן ארגון נעלם מאז נחלשה שהיא ספק

נוא שהם האמריקאים, מעודי. שראיתי ביותר החזק התסריטאי הוא הכט בן בעולם.
 להם יש דברים. להקים אינסטינקטיבית מצליחים בניתוח, כשמדובר יותר הרבה לים
 אל "רכב הקטן, המערבון את לדוגמה טול :עמקות המעניקה לפשטות הכשרון גם

ארץ־ההרים".
אינטלקטואל. נראה אתה כאלה, דברים לעשות כשרצונך בצרפת,

המחלקות. לענין חוזרים אנו שוב ש.:
 עשוי רצח על סרט־מיתח באמריקה מינו. בשאינו מין לערבב לך אסור בצרפת ת.:

 אבל אמריקאי, שהוא משום נתקבל הדבר כאן בדיחות. בו ותהיינה פוליטי גם להיות

צעקות. תהיינה בצרפת דבר אותו תעשה אם
 על לדבר מצליחים שאנו ראו בסופו־של־דבר כי דופי, פחות בנו מטילים עכשיו אכן,
 ואדים, הוא מאומה עשה שלא היחיד מסיבות־הפתעה. על רק לא דברים, כמה עוד
 בעצמו. אפילו לבגוד יכול הוא בכל, בגד הוא ביותר. הגרוע הוא בו. גוערים ואין

 שקספיר, את לקהל מראה שהוא הרושם את יוצר הוא נוח. ואדים :זאת אוהב הקהל
 מדוע !יופי 1 שקספיר ״זה :בלבם אומרים ואנשים ;סיפורי־רכיל להם מציג כשהוא

?״ כן לפני איש זאת לנו אמר לא
 להמשיך זאת ועם וגם אווילי דבר עושה שהוא להרגיש יכול שמישהו מאמין אינני
ספונ כשהיה בתחילה, עושה, הוא מה ידע שלא או עושה. הוא מה יודע ואדים בכך.
 מאחריו היתר כל כשהיו בן־זמנו שהיה העובדה בן־זמנו. היה הוא פשוט, וכן. טאני

לזמ הגיעו השאר ואילו שהוא כמו נשאר הוא מאז הקדים. שהוא הרושם את יוצרת

מאחור. הוא נשאר וכך—נם
 בימאי משווים היו לא המלחמה לפני בצרפת. נחשב שתמיד דבר היא המקצוע דעת

 היו אלה בעלי־מלאכה שבין נמצא לבעל־מלאכה. לנגר, אלא לסופר או למוזיקאי
 בעלי־מלאכה. נשארו הרוב אבל אמן, נחשב הבימאי כיום ואופילס. כרנואר—אמנים

 סרטים עושה הוא לכן :מקצועי הוא קארנה באורח־מחשבתם. לא אך קיים, המקצוע
 שוב עכשיו יוצאים־מן־הכלל. סרטים עשה מקצועו את לעצמו המציא כאשר רעים.

 לידי אותו מביא זה ודבר מקארנה, יותר במקצוע כיום בקיא שאברול ממציא. אינו

טובה. מקצועיות זאת חיפושים.
לחי משותף רצון יש ובקולנוע, בבקורת החדש, הגל של לקולנוענים האם ש.:

1 פוש
בהרגשתם׳ ממני שונים וטריפו רומר ריוט, למשל, במשותף. דברים הרבה לנו יש :ת.
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 מן אצלנו מרובה המשותף הקולנוע. על רעיונות אותם לנו יש דבר של ביסודו אבל
זעירים. ההבדלים בעומק אך למדי, שונים הפרטים—המפריד

ן  מקובלים, המכונים סרטים רואה שאני ככל אך נכון, סרטים, אותם עושים אנו אי
 כי גדול, הבדל להיות חייב וזה שלנו. הסרטים לבין שביניהם בהבדל חש אני יותר

 היה למשל, המלחמה, לפני הדברים. בין המשותף את לראות כללית תכונה לי יש
 אבל שבאדם", "החיה רנואר של לסרטו הנאה" "הצוות דיויוייה של סרטו בין הבדל

 דילנואה, ורניי, של לסרטיהם סרטינו בין יש עכשיו, ואילו איכותי. הבדל רק זה היה
בסוג. הבדל אמיתי, הבדל קארנה או דיויוייה

 מזוי־ שהאמיתיים גרס הקולנוע" "מחברות והמזויף. האמיתי :ערכים סוגי שני היו
 האנשים יותר. קשה והכל מזויף, ואין אמיתי אין היום אבל אמיתיים. והמזויפים פים

 במשחקי־מלחמה. הממשיך לעת־שלום צבא הם היום קומאנדו: היו מה״מחברות"
 נחל־ "המחברות" לעת־שלום, צבא כבכל כרגע, זמננו. של המצב זה כי סבור אני אבל
 אתה אט קטנות. כיתות להמון הפרוטסטנטיות שהתפצלה בימים כמו לכיתות. קות

היתר. את לשנוא עליך אחד, בימאי אוהב
 רע רציניות. הן אם תוהים יש גדולה. השפעה משפיעות ה״מחברות" בארצות־חוץ

 אבל גדול, כשרון בעלי הם אולדריץ׳ או ריי כמו שברנשים להסכים היה מאד
 לכל הדרך שפתיחת מוצא אני כאולמר... אחד עם ראיון מדפיסות כש״המחברות"

מאיימת. האינפלציה מסוכן. דבר היא אחד
 משחק־תגליות של הסנובי הצד את מחיר. בכל משהו לגלות לרצות לא הוא החשוב

 בעל־הכשרון בין להבחין לדעת הוא החשוב "ל׳אקספרס". לשבועון להשאיר ראוי זה
מנסים. רבים לא להסבירו. או הכשרון, את להגדיר ולנסות לנטול־כשרון,

 הן ה״מחברות" מטעויות ורבות מאד, קשה נעשה הכל היום של שלמבקרים נכון
מחפ שאינם אלה :מחפשים שאנו העובדה לנו משותפת מכל־מקום, ישנות. טעויות

הדב של סופם ;זאת עושים הם כי לאורך־ימים איש שום להשלות יוכלו לא שים,

מעצמם. מתבהרים שהם רים

ה, שיחה 1966 שני
כון? זה האם בבת־אחת, סרטים שני עתה מביים שאתה שמועות מהלכות ש.: נ
 דברים "שנים־שלושה שמו האחד בבת־אחת. סרטים שני עכשיו עושה אני כן, ת.:

 ארצות־הברית", "תוצרת שמו השני ולאדי. מארינה היא והגיבורה עליה", יודע שאני
 אחד דבר לגמרי. שונה סגנונם הסרטים. שני בין קשר אין קארינה. אנה וכוכבתו

 מה־שקרוי את לנתח בי שיש תשוקה אותה מספקים שהם שניהם, על לומר אפשר
 הרוחשות העמוקות המגמות את לגלות ביולוג, כמו לנתחם המודרניים", "החיים

 לשבועון הקוראות אחת ששלחה ממכתב השראתו את קיבל הראשון הסרט בהם.
 בשיכונים "כוכבי־השביט" בדבר בו שפורסמה הכתבה בעקבות אובזרוואטר", "נובל

 להדגיש לידיד, נחת לגרום :ברוחי תשוקות שלש צירוף הוא השני הסרט הגדולים.

בן־ברקה. מפרשת האפיזודות באחת להשתמש הצרפתיים, בחיים האמריקניזציה את
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י עת באותה הסרטים שני את לעשות עליך קיבלת מדוע :ש.

 היה כאילו זה הרי הצגה. כעין הימור. משום בזה יש גאוה. שמתוך סבור אני :ת.
 קשה ולי שונות. סימפוניות שתי המנגנות שונות תזמרות לשתי שרביטו מניף מנצח
 מאלתר אלא שלי התסריטים את כותב שאינני משום לאחרים מאשר יותר הדבר
 מוקדמת, פנימית עבודה פרי רק להיות יכול זה אילתור והנה, הצילומים. במשך

 את עושה אני בלבד, הצילומים בשעת בקולנוע עוסק אינני ואמנם, ריכוז. הדורשת
 אתך. מדבר וכשאני קורא כשאני לבי, את סועד כשאני וחולם, מהרהר כשאני סרטי
 זאת, עם רבה. ביגיעה אצלי כרוכה היתה בבת־אחת סרטים שני עשיית כך, משום

 בעשיית עסוק הייתי זאת. ביקשתי לא האמת: למען מסעיר. זאת מצאתי כמובן,
 הקרנת על שהאיסור דה־בור;ר, ז׳ורז׳ כשבא עליה" יודע שאני דברים "שנים־שלושה

 סרט לו לביים אוכל אם אותי ושאל רציניות, כספיות בעיות לו גרם "הנזירה" סרטו
 הדבר ממצוקתו. להיחלץ היחיד האמצעי זה לו כי אמר הוא האפשרית. במהירות

במהי דבר איזה לעשות יכול אתה "רק :לי אמר הוא רגליו. על אותו להעמיד יסייע

כן". "אמנם :אמרתי רבה״. רות
 אותי. שעניין בלשי רומן קראתי אבל רעיון. שום לי היה לא הצעתו את כשקיבלתי

 בדעתי עלה בוגארט, האמפרי עם הגדולה" "התנומה את לאחרונה שראיתי ומאחר
 קארי־ אנה—זה ובמקרה אשה, על־ידי שיגולם בוגארט האמפרי בנוסח לתפקיד רעיון

 הסיפור את וקשרתי בארצות־הברית, ולא בצרפת יתרחש זה שסרט רציתי גם נח.
 נמלט אלא מת לא פיז׳וך כי לי דימיתי בן־ברקה. מפרשת וצדדית שולית באפיזודה

 לה, שמסר לכתובת מגיעה הידידה אליו. ולהצטרף לבוא לידידתו וכתב לעיר־שדה
 שלי והדמות ,1969 לשנת העלילה זמן את קבעתי מת. אותו מוצאת היא ובבואה

 ולחשוף לנסות אומרת וידידתו מת, מדוע יודעים אין פוליצר. אלא פיז׳ון קרויה אינה
 שבועון של ראשי עורך היה כי מגלה היא השאר בתוך פוליצר. של עברו כל את

 קארינה, אנה כלומר עצמה, היא בן־ברקה. פרשת בשל הרבה שנסער גדול, פאריזאי
 היא אחר בבלשים. לשחק נדחפת היא אהבה מתוך שבועון. באותו כתבת היתה

הפר על מאמר לכתוב מבקשת שהיא וסופה ונוכלים, שוטרים של ברשת מסתבכת
 השידור תחנת של במכונית—לארבו פילים—עתונאי עם בוויכוח מסתיים הסרט שה.

״.1 ״אירופה
 את הולם זה אין אך סיפור. לספר ולראשונה, פשוט. סרט לעשות אמרתי בתחילה

 הכל לומר לערבב, מחדש, הכל להקים אוהב אני סיפורים. לספר יודע אינני מזגי.
 באותיות", "צייר שאני אומר הייתי עצמי, את להגדיר הוצרכתי אילו בבת־אחת.

 לראשונה כיבדתי זה שבסרט כך כדי עד הכתובה". האות "אנשי שיש שאומרים כמו
 במסגרת אותה מלקבוע להימנע יכולתי לא כך בתוך אבל העלילה, המשכיות את

 מכאן מארצות־הברית. מושפע הכל, ממש הכל, שעכשיו היא המסגרת סוציולוגית.

ארה״ב". "תוצרת :הסרט שם

)המלביה״ד( הרוג. שנמצא בן־ברקה, רצח בפרשת הראשיות הדמויות מן—פיז׳ון •
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שני? הסרט ומהו ש.: ה
 באזור בשיכון המדובר כי התעודי, במישור גם יותר. הרבה שאפתני השני הסרט ת.:

 מה הרף בלי עצמי את שואל אני שבו סרט זה כי הצרוף, המחקר ובמישור—פאריז
הגדו בשיכונים הזנות ולעתים,—החיים—העילה שקיימת מובן שעה. אותה עושה אני

 בציבילי־ כיום המתחוללת גדולה בתמורה להתבונן היא האמיתית המטרה אך לים,
זו. תמורה של לתיאורה האמצעים על ולתהות שלנו, זציה

? בצרפת חי שאתה העובדה מן מרוצה אתה האם :ש.
 ובשביל עצומות התמורות כי בתקופתנו, כיום, בצרפת חי שאני מזה במיוחד כן, ת.:

 בייחוד אך באירופה, להקסים. להסעיר, כדי בו יש בלבד זה דבר אותיות" של "צייר
 הנוער, הפרובינציה, :זאת לראות לדעת וצריך עינינו לנגד כיום נע הכל בצרפת,

 אינו המודרניים החיים תיאור ולגבי, יוצאת־מן־הכלל. תקופה זו התיעוש. העיר,
 העסקים, בקידום או טכניים בלהטים המתעניינים מסוימים עתונים של כדרכם תיאור

 מונה באוגוסט 17ב־ בקריינות. פותח שלי הסרט ואגב, בתמורות. התבוננות אלא

הקריי דברי שנשמעים בשעה החדש. הפאריזאי האזור של עליון מנהל דלובריה פול
 המנסים אנשים ורואים גדולים, שיכונים בניינים, תכניות־עבודה, הרבה רואים נות,

 על הנכונות במלים מדבר אני אם התמה שלי קולי את שומעים פתאום, לחיות.
 ברגע ולא זה ברגע אחר, ולא זה בית בצלמי צודק אני "האם למשל: זה. נושא
החו אחר ובחיפוש שלי, הבהירות בשרירות הצופה את משתף אני :בקיצור ?״ אחר
 מדוע ה, ז סרט עושה אני מדוע מסוימת. בחירה להצדיק עשויים שהיו הכלליים קים
השיכו יושבי של אפיינית דמות מגלמת ולאדי מארינה האם ? ך כ אותו עושה אני
 בשעה עצמי את בוחן אני לעצמי. אלו שאלות מציג אני הפסק בלי 1 הגדולים נים

 המציג לסרט נסיון אלא סרט זה אין :בקיצור מחשבותי. את ושומעים מצלם, שאני

 המבקש דבר זה סיפור, זה אין האישיים. בחיפושי מאד לי חשוב הוא כך. עצמו
 להזמין צריך שהיה הוא בעצמו דלובריה פול שמר חושב אני לפחות, מסמך. להיות
זה. סרט אצלי

 הצרפתיים. יומני־החדשות עורך אחד יום להיות זה הרי חלום לי יש אם ודרך־אגב,
 מיוחד, באופן שנעשו כיומני־חדשות הארץ, של למצבה יחס קבעו שלי הסרטים כל

 ראוי היה שלי הקטן" "החייל המודרנית. לאקטואליה התכוונות מתוך אך אולי,
 "פיירו משרד־הסעד; מטעם חייה", את "לחיות משרד־ההסברה; מטעם תמיכה לקבל

שר־הנוער. מטעם ונקבה" ו״זכר הציטוטים(, )בגלל משרד־התרבות מטעם השוטה"
 בין האפשרית בברירה אבל אתכם, אזעזע אולי תמיכות? על מדבר אני ומדוע

מכי אתם הצנזורה. את מעדיף שהייתי סבור אני הפוליטית לצנזורה הממון רודנות
 ריבוני, שלטון שולט הפרסומת גורם בארצנו הפרסומת. שלי: בולמוס עוד רים

 מה—לעצמה מתירה הפרסומת :וביתר־דיוק—לפרסומת מתירים משתק. מכריע,
 החברה מיני את כל־כך יפה מיצגת הפרסומת אגב, זו, מנקודת־ראות לכולם. שאסור
 שהוא. ארכלן בכל שמצוי ממה יותר עשירים במסמכים אותנו מציידת היא כי שלנו,

מעניין הכל שלהם. הפרסומת עמודי את לקרוא כדי רק אותם קונה שאני עתונים יש
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 של חשיבותה הציבור. של החדשות ההמלצות האיורים, הטקסטים, התפתחות :אותי
 כאשר המין בתחום העזתי על בי שנזפו שקרה עד סמויה, וכה גדולה כה הפרסומת

 רק אני אך הקירות. על מקום בכל שרואים כרזות־פרסומת שלי בסרט הראיתי
כביכול. "נועז" אפקט התמונה קיבלה וכך לזו, זו אותן צירפתי

 עיניך לנגד עמד שמתחילה נכון הגדולים. השיכונים על שלך לסרט נשוב ש.:
י כתבת־תחקיר אובזרוואטר" "נובל השבועון ערך סביבו מעשה אותו

 הרעיונות באחד השתלב מעשה שאותו הוא ביותר אותי שמשך הדבר אך כן, :ת.
 ברמה אדם, נאלץ הפאריזאית בחברה היום לחיות שכדי והוא—ביותר בי המושרשים

 חוקים על־פי לחיות או אחר, או זה באופן לזנות לצאת כלשהי, ובדרגה כלשהי
 בשלושה־רבעים כדרכו לזנות יוצא בבית־החרושת פועל הזנות. חוקי את המזכירים

 כפקיד־הדואר הוא, גם והבנקאי לעשותה. אוהב שאינו מעבודה מתפרנס הוא מזמנו:
 מבקש שלי הסרט התקין. המצב היא הזנות המודרנית התעשייתית בחברה וכבימאי.

 ריימון של מספרו לצטט מרבה אני התעשייתית. החברה על שנים או שיעור לשמש
 בעצמי נוהג שאני תאמרו התעשייתית"(. החברה על שיעורים עשר )"שמונה ארון

 יכול שאינו עד חשוב כה תפקיד לו יש שבימאי סבור אני כן. אמנם מופרזת. רצינות
בעצמו. רצינות לנהוג שלא

 מטה־כללי של אסטרטג עצום, מפעל מנהל הוא כך בתוך הרי סרט עושה כשבימאי
המק האיגודים הבנקים, עם לשאת־ולתת עליו הכלל. מן יוצאות ואפשרויותיו עצום,

 הוא החברה. גזרות כל עם האוכלוסיה, שכבות כל עם מגעים לו יש הממשלה, צועיים,
 ואסור ציבורית תהודה גם לה יש יצירתו משקיע. מלווה, משפיע, מנהל, נושא־ונותן,

 ראש־ממשלה הוא למימוש, שנוגע במה יחיד. הוא לאמנות, שנוגע במה לטעות. לו
אמיתי.

הת עתה־זה כאילו מרגיש אני זאת ועם השלושה־עשר, סרטי את עושה אני היום
 משום אותי פוקדת זו שהרגשה הוא ביותר המוזר ושוב, בעולם. להתעניין חלתי
 ולעשות צרפת את לעזוב אמרתי אף ולאחרונה לנסוע, הרביתי בצרפת. חי שאני

 הצפונית, בווייטנאם הבערות. ביעור על סרט למשל, בקובה, בחוץ־לארץ. סרטי את
 יכול שאני בלבי אומר אני עכשיו זה. על ולהעיד המלחמה בעת שיכון לראות כדי

 בנדיר אך כי בלבי אומר אני בייחוד שלי, בסרטים ווייטנאם קובה על בדברי להועיל
 הנושאים מספר היום. של כצרפת לסרטים רבים כה נושאים שזימנה ארץ היתה

 המכולת. על אף פוליטיקה, ספורט, על—הכל לעשות רוצה אני עצום. הוא המושכים
ך לסרט. הכל להכניס אפשר רי  מדבר, אני מדוע אותי כששואלים הכל. להכניס צ

 מפנה אני בבעלה, הבוגדת אשה על או וייטנאם, על דיבורים, הדמויות בפי שם או
 זה. מול זה שם מוצג והכל שם. מצוי הכל עליו. המקובל היומי העתון אל השואל את

 החיים של ביותר המעניינים הביטויים אחד זה לטלביזיה. נמשך כה אני כך משום
 יהיה היטב עשויים קטעי־תעודה עשוי שיהיה בטלביזיה יומן־חדשות המודרניים.

 לעשות העתונים עורכי על להטיל זה יהיה יותר עוד ומוצלח יוצא־מן־הכלל. דבר
ובכל סואר", "פ׳ראנס של שעתיים תהיינה טלביזיה. של יומן־חדשות בתורו איש
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ת פרצב היזיבלטה לבא .אלפנ היהי הז ."רטאוורזבוא לבונ" לש תועש שלש עובש
, ןכבו .ןוהה תונוטלש לש עורז איה תירבה־תוצראבש ומכ ,ןוטלשה לש עורז איה
־ ןמוי לש ומוקמ תא ךכ־יא אלמל ידכ ,ענמנה תא תושעלו עונלוקה לע טועל ךירצ
.יתפרצה עונלוקה־ןמוי וא היזיבלטה
?תפרצב םירוסיא דוע שי :.ש
ם וחתב עגונ םירוסיאה דחא ,ץראל־ץוחב ללכ ךרדב םירובסש המל דוגינבו .ןכ :.ת
. ירשפא־יתלב אל םא ,רתויב השק רבד איה ןימה תולאשב ישפח טרס תיישע .ןימה
ת ויהל לכ־םדוק ומצע םדאה ךירצ ,ישפח טרס תושעל ידכ :םירשי היהנ הבה
ל ש םיקומע תובקע יב ורמתשנ .םיצמאמ המכב ךורכ הז ירה ילש הרקמבו ,ררחושמ
י תישעש תמיא־לכ ,תאז־לכבו .הלא תובקע תוחמל יתקבאנו ,יטנטסטורפה יכוניח
י תימא טרס השענ אל ןיידע ,בגאו .עודמ ןיבהל היה רשפא־יאו ,עוזעז םרג אוה ןויסנ
ם ירבדמש ומכ ןימ לע רבדל אוה ישוקה .לאיניב לש םיטרסל ץוחמ ילוא ,ןימה לע
מדזהבו) "הילע עדוי ינאש םירבד השולש־םינש״ב .תינילק הניצב :םיגולוכיספה וב
ת ויומד יתש שי (ידאלו הניראמ לע אלו זיראפ לע ושוריפ "הילע״ש שיגדא וז תונ

־ גזמ" :רמוא םהמ דחא .הפק־תיבב החיש םירשוקו הז תא הז םיריכמ םניאש םישנא
."רתוי ןיינעמ והשמ לע רבדל רשפא" :רמוא ינשה .״הפי ריוואה
, םשגה תאו האנה ריוואה־גזמ תא בהוא ינא" .ןושארה רמוא ,"דאמ ןיינעמ הז לבא"

."יתוא ןיינעמ הז ירה תאז רמוא ינא םאו
, ןימ לע רבדנ הבה .רחא והשמ לע רבדנ הבה .ןיינעמ הז ןיא יתוא" :ינשה זירכמ
־ לוקבש םושמ ,לכ־םדוקו .תואיכ הז לע ורביד אל םלועמ עונלוקב יתעדל יכ ,לשמל
ב טיה םירבדמ ןימה לע לבא .עודמ עדוי־ימ .תואיכ רבד םוש לע םירבדמ ןיא עונ
."רחא רבד לכ לע רשאמ תוחפ
, רעשה ,םיילגרה ומכ והשמ הז ,תאז־לכבו .ער םירבדמ לבא ,ןכ" :ןושארה רמוא
ה תוחפ ,ינש דצמ ,וא ,תזרפומ תובישח הזל שידקהל םעט המ ןכבו ,הקיזומה ,ףוגה
."וילע רוזחל זעת אלש חוטב ינאו קוספ לע רוזחל ךל ןתא ,המגוד הנה 1 ידמ

״? קוספה המ״
."וילע רוזחתש יל עבשיה לכ־םדוק"
.עבשיהל טילחמ ףוסבלו ,"אל" :רמוא ינשה
."ילגר ןיב ילש ןימה־רבא :אוהו ,דאמ טושפ קוספה״ :ןושארה רמוא
.האלה ןכו ,"ןיוזמ קוספ הזש בשוח ינא ,רוזחל לוכי ינניא" :ינשה רמוא
א נו .רזומ והשמ תניחבב הארנ ןימהש תוארהל אב אוה לבא ,ןיוזמ קוספ והז ,ןכא
 יתיארה אל ףפגתמ גוז ,לשמל .תועינצה תרקפה תא לבוס יניא ימצע ינא ,בל םישל
א ל בוש .גרביס ןי׳גו ודנומלב םע "המישנה תולכ דע״ב :תחא םעפ אלא יטרסב
ה קישנה .תוקישנ אל םלועל ךא .םיפוטיל ,םיקוביח שי ילש• םיטרסב .הזב יתלחתה

ת וחפ ןתינ אוה ךכ םושמו ,רתויב ישיאה ,רתויב יטרפה ,רתויב ימיטניאה רבדה איה
ט יבמ ינניא בוחרב םיפפגתמ םישנאשכ .הליחב ררועמ הז בחר ךסמ לע .הגצהל לכמ
ותוא דומלל רשפא .רחא ןינע אוה ןימה לבא .םהלש תוימיטניאה תא דבכמ ינא .םהב
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 עד להגיע שהצליחו הדבר פירוש ואין האהבה. את ומצלמים שלומדים כמו ולצלמו,
שבד דבר כלומר רגש, שהוא דבר זה איך האהבה. מסתרי קוסמים לי האהבה. חקר
ולהר להצליח רוצה הייתי רב. כה גופני כאב או רבה, כה שמחה לעורר מצליח מיון,
 את—להראות כדי פשוט אלא רע ועד מטוב כך על לומר כדי ולא—אחד יום אות

 במשך כתב פרוסט פיזיולוגית. התגלמות מקבל הגוף, תוך אל חודר הרגש שבו הרגע
 מתארע כיצד מדוע, לדעת רצון יש עדיין רגש. על כרכים שמונה שנה שלושים

הדבר.
לשחקנים? יחסך מה ש.:
 לאהבה. ביחס בי שיש וקסם ריחוק של תערובת אותה בי יש השחקנים כלפי ת.:
 ילדים בעת־ובעונה־אחת הם השחקנים זאת. להבין מצליח אינני ? לשחק אפשר איך

 משום קשה, זה אתם. מדבר איני מאד. כפויי־טובה הם השחקנים עם יחסי ומפלצות.
 להתבטא. מאי־יכלתם סובלים הם להרגעה. הרף ללא שזקוקים חולים ילדים שהם

 ומכיון לידתם, משעת לדבר רוצים שהיו ילדים אלה שחקנים. הם כך משום ואגב,
 מעורר השחקן של גורלו זולתם. של הביטו־ את להם שואלים הם מצליחים שאינם

 לו יש ששחקן כלל, מבור איני קוצר־יכולת. רצוף שהוא משום עמוקה, התרגשות בי
מתר הם אין זאת. יודעים והם גורל, שום להם אין עת. באותה גורלות וכמה כמה
 הקיים ריחוק אותו יש והשחקן היוצר בין בקוצר־יכלתם. נוכחים הם ומדי־פעם בים,

 ברסון עם מסכים איני ואף־על־פי־כן הוויה. נטול השחקן החזקה. לבין ההוויה בין
הבי אחד שהוא ברסון, את מאד מעריץ אני טובים. מקצועיים שחקנים ייתכנו שלא

 המקצועיים לשחקנים שגישתו מלחשוב להימנע יכול אינני אך שלנו, הגדולים מאים
 ולברוח ציות, רעננות, למצוא הוא הבימאי של שהאידיאל מובן גזענות. למין דומה

בבימאי. תלוי הדבר אך התיאטרון. מן
 פתרון רק יש ולכך הבעיות. בכל הכל לגלות לנו נותר כי לי, נדמה אחרת, לשון
ההתנג את לגנות שלי דרכי תרצו, אם האמריקאי. הקולנוע מן לברוח—והוא אחד,
הולי את לחקות שחלומם הרוסים על מקונן שאני היא הסובייטית־האמריקאית שות
 סגור. בעולם היינו עתה עד לנו. לומר מה להם אין שוב שהאמריקאים בשעה בוד

 דבר־מה עשיתי שאם ראיתי עצמו. את חיקה הוא הקולנוע. את פירנס הקולנוע
 כשהראיתי בקולנוע. נעשה שכבר שראיתי משום עשיתי הרי הראשונים, בסרטי

 זאת הכתיב שהגיון־המצב משום הדבר נעשה לא מכיסו אקדח שולף מפקח־משטרה
 רגע באותו דבר אותו השוטרים עשו שבו אחר, בסרט זאת ראיתי שכבר משום אלא

 ניתוק. של ותקופות וחיקוי אירגון של תקופות היו בציור. אירע דבר אותו באקדוחם.
 המודרניים החיים אל ללכת צריך היום החיים. אל לחזור צריך ניתוק. בתקופת אנו

בתולים. של במבט
:שלנו המקצוע הגדרת בדעתי עולה בבקורת, מהרהר כשאני עכשיו,
 של לאור הודות אפלטון של במערה בבהירות לראות פירושו בקולנוע "לעסוק

סיזאן".
ע :תרגום ש הו ז נ ק י
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י׳ציאוק אדאמאמ ואיאה אטאביש ,וישוי יאריש תאמ
* סבייוטסוד—םיעברא ןבכ הארנה—ששודכישמח ןב /׳רסיקה" יורקה ,אריקא אוואסורוק
 ,הנרב סאומ ךא ,דרופל דגוס ,ופירט תא בהואה ,בהלנ עונלוק־רחוש ,תפומל-יאק
, הכחב גידו ףלוג ,םיסב*רודכ לש גלפומ בבוח ,יקובאקל זב ךא ונ ןורטאית תא ץירעמ•

ו ז הדגא .ןויאר לכמ דרחנ אוהש םירמוא .ודוסיב "ינשגר" אוהש ומצע לע ריהצמ
ר קיעב ,"רסיקה" לא תשגל ידמל היה לק ןכ*יפ־לע־ףא .יתובהלתה תא הליחתב הנניצ
ק חיש םגש ,"ופנוי המניק" תעה־בתכ לש לוגדה רקבמה ,וישוי יאריש ידידיל תודוה
י ל הארנ ,ביבח וליפא ,ךייחמ ,םינפ־ריבסמ .(שיבכעה תריט) "ו׳ג וס־ונ־ומוק" טרסב
 ותוא הוושה דחא יאקירמא יאנותע) הזר ,הובג אוה .גלפומ םיער־שיא אוואסורוק
ו יתובוגתב ,םייתודליה ויכויחב — םשור השועש רבד םוש וב ןיא לבא ,(ןוטסאה ןו׳גל
ר יכזה רשאכ .ורוביד ךרדבו ותייווהב תונקדקד לכ ןיא .תוינאטנופסהו תומימתה
* בורק לע ונל רפיס וליאכ היה המוד ,ראונר ןד תא וא דרופ ןו׳ג תא םיעוגעגב
ל ע ,והוט תרבח לש תונדורה לע וממוקתהב לבא .ךור אלמתנ וטבמו רקי החפשמ
ה ז היה ,ינאפיה עונלוקה לש יחכונה ןווינה תא עיקוה רשאכו ,ויטרס לש הצפהה
.שוחנ םעז לש המיענב רבדמה "רסיקה"
ד רשמה—ויקוט לש לדגמה לומ—"סנירפ ויקוט" ןולמב רדחב אוואסורוק םע ונשגפנ

ו נתשקיב ותריכזמ .דחפ וילע הליפמ הטלקמהש וניאר דימ ."אוואסורוק יטרס" לש
. טעמכ ינשייב ,ךובנ ,דרה אוואסורוק הארנ ונלומ ...תונידעה־תילכתב הב שמתשהל
 אוואסורוק .הריוואה הככרתה טעמ־טעמ .ודיב לק דער היה הירגיס קילדה רשאכ
ן ייה הז ,עדוי התא" .ררקמה ןמ דורו ןיי קובקב איבהל עתפל םק .קחצ ,חדבתה
. ופוג לכב ,וידיב רביד אוה .(לודג ןייתש בשחנ אוואסורוק) ״! םלועבש רתויב בוטה
א ילפה אוה ךא ,ויניש ןיב ותבשחמב הייה רצוע וליאכ ,םלש טפשמ םייס אל םעפ ףא
(י׳ציאוק אדאמאי) .תויוועהב ןויער אטבל

"םיינרדומ" םיטרסו "םיירוטסיה" םיטרס
ה זו "יקג־יאדנג" לש גוסה :םיגוס ינשל יללכ ןפואב ךיטרס תא קלחל רשפא :.ש
ת וקיודמ תונווכ לע עיבצמ הז לדבה םאה .(םיירוטסיה םיטרס) "יקג“יאדי׳ג״ה לש
? הפוג הטרסהלו טירסתה תסיפתל םחיב
ט רס תושעל קשח יל שי ינרדומ טרס ירחא .לדבה םוש ןאכ האור ינניא ינא :.ת
: ןונגסה תא תונשל יתיצר ״תויחל״ תא יתטרסהש ירחא ,לשמל .ךפיהל וא ,ירוטסיה
, קשח יל היה .יתוא סרה ,חורב הלודג תוזכרתה בייחמש ,םדאה רקח לש הזה חסונה
ת א יתישעו ...םימתו טושפ טרס ,רתוי זילע ,רתוי לק טרס תושעל ,טלחהב יעבט הז
ך שמב ול יתרסמתה ."ןקזה־םודא" תא יתרמג הנה וישכע ."םיארומאסה תעבש"

ר וזחל ץמוא יב ןיא תמאבו ,באכהו ינועה לש תולודגה תויעבב יתזכרתה ,םייתנש
בשוח ינא .תוצילעבו תולקב ךרוצ יל שי .ידמ רתוי יתוא עזעזמ רבדה .הזב עוקשלו
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׳ ״שיככעה תריט" תא איצוהל ,םיירוטסיהה םיטרסה לש םנורתיש קר ...ילמרונ הזש
, רקיע ביטומ איהש ,הקתפרהה ומכ ,רתוי םיינוגסס תודוסי םילעמ םהש ךכמ עבונ

0 סקה אב ונממ םג לבא ,וידעלב־רשפא־יאש םירבד גוס הזש דיגא אל .עונלוקה לש
ן ווסיפת תחאו ףלא ,ןבומכ ,שי .עונלוקה לש ורוקממ אוה ,הזמ ץוח .עונלוקה לש
ס הבש הנפואבש הלילעה־יטרס ירמגל םה םיכחוגמ יניעב ,לשמל .הקתפרה־טרס לש
̂ ןז תא תוארל שייבתמ ינא .איהש הרוצ לכב םיחדקא םיפלוש םיכחוגמ םירטסגנאג
" יקג־יאדי׳ג״ה קר ןאפיבש רובס ינא ןכל .ונלצא תואיצמ םוש ףפוח וניא הז רבד
...הלועפה עונלוק ,הקתפרהה עונלוק ,ןויזחה־עונלוק אוה (ירוטסיהה טרסה)

? ןויזחל ףדרנ םש דימת איה הקתפרה ךליבשב םאה :.ש
ן ויזח איה הקתפרהה ,רמול זעא םא ,יליבשב .תוקתפרה ינימ לכ שי .הקווד אל :.ת
, יזיפאטימ יפוא רתוי הל שי הקתפרהה ינרדומ טרסבש ןמזב־וב ,ירוטסיהה טרסב
ת ושעל רשפא־יא ."ןקזה־םודא" ומכ ,ללכה־ןמ־םיאצוי ,ןבומכ ,שי .יתרבחו ירסומ
.ךכ תוללכה
, רעשה תויעבל הטונ התא ,רתויב םירחואמב דוחייב ,ךלש "םיינרדומ״ה םיטרסב :.ש
ת ותיחשה ,"יח רוצי לש םימיה־ירבד״ב תימוטאה המחלמה תמיא :תויתרבח תויעבל
, וז הניחבמ ."לואשו םיימש ןיב״ב הפיטחה ,"םולשב םינשי םיזבנה״ב תיטילופה
? םייתרבח םיטרס םהב תוארל רשפא םאה
ן יב ,המארדה אוה יתוא ןיינעמה ."םייתרבח" םיטרס תושעל יתיצר אל ינא :.ת
ה מארדה תועצמאב הזה םדאה לש ןקוידה רויצו ,םדא לש ,תינוציח ןיבו תימינפ

.תאזה
ת א ראתל ידכ הלתמא אלא אופא הניא תינידמה וא תיתרבחה תוילאוטקאה :.ש

...תאזה המארדה
. תינידמ וא תיתרבח תרגסמב ךרוצ שי ,בטיה םדא ראתל ידכ .הלתמא וז ןיא :.ת
ל חלחתי רוביצה .ילאוטקא ערואמ ידמ הבר תופירחב גיצהל ךרוצ ןיאש םג רובס ינא
ר יבעהל רשפא .תינרדומה תואיצמה ךותל ידמ הבר תופירחב ותוא וליטי םא ילוא
ס חיב הרעה התוא .םלועב םדא לש ויתורוק :תמיוסמ תיווז ידי־לע קר רבדה תא
א שונה דימת לבא ,םינוש םיחסונ הלא .הללכהל תצק הטונ אוה :םכלש גוויסל
ל ש הרוצב תולק־רתיב םהב לפטל רשפאש םיאשונ שי .הרוצה תא בייחמש אוה

..."יקג־יאד׳ג"
ר טסיה" תרגסמ לעב "ינרדומ" טרס אוהש םירמוא שי וילעש ,"ןומושאר" ומכ :.ש

..."תיר
ש י ילש "םיירוטסיה״ה םיטרסהש רבדה יעבט ןכל .תינרדומ הרבחב יח ינא .ןכ :.ת

."םיינרדומ" םידממ םהל

דרופ ןו׳גל דובכ
.דרופ ןו׳ג לש הלא תא טרפב ,םינוברעמ דאמ בהוא התאש םירמוא :.ש
תוטרדנא תמאב םה ולש םינוברעמהש בשוח ינא .דרופ ןו׳ג תא ץירעמ ינא ,ןכ :.ת
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ת יעבט הרוצב ,שיחממ לודג דחא עקר־רויצ דרופ לצא .עונלוקה תודלותב תולודג
ת וירוקמה הזב .םילודגה ברעמה יבחרמ לש טעמכ־תיזיפה תושממה תא ,תקתרמו

ן וברעמל תדחוימה תאזה הריוואה .הזה חוכה תא אצומ ינניא םירחאה לצא .ולש
. דאמ הפי יושע אוה ךכל טרפש ,רלייו םאיליו לש "הלודגה ץראה" ומכ טרסב הרסח
ל צא ףירש וא שרפש םשור שי .ברעמה לש חירה שממ שגרומ דרופ לש םיטרסב

.םוצע תמאב הזש אצומ ינא !ןעוצקמ אוה דרופ
...המ־ןבומב ןוברעמ ונניא םאה "ברחה־ריכש" :.ש
ק וח־ערופל ביבסמ ,תחא הרייעב תובורק םיתעל תשחרתמ הלועפה ןוברעמב :.ח
. ..ןוברעמל "ברח־ריכש" לש טירסתה ןיב הבריק רצויש רבדה הז .הב בכעתמש דחא
. בוט וניא שארמ בשוחמ טרס .וילאמ ץצ הז .הרשי העפשה וז ןיא ןכ־יפ־לע־ףא

.תויעבט השורד
ו כפה ,"ןומושאר" ךכ רחאו "םיארומאסה תעבש" ,ךלש םיטרסה ינש ,ךפיהלו :.ש
ן  ךיניעב ןח ואצמ םאה .״הבעותה השעמ״ו ״םיאלפומה תעבש״ :םינוברעמל םתוא
א ל וללה םיטרסהש בשוח ינא לבא .יטרס לש דוביעה דגנ רבד םוש יל ןיא :^ן
ה ניא יאלט לע יאלט לש הדובע ,םינפ לכ לע .ההז וניב ידוסיה רשקהה .וחילצה

.הבוט
ה נווכ ךל שי םאה .דובילוהל ךתוא ונימזה ,ןוברעמב ךלש ןינעה תעידי ךותמ :.ש
י ךכל לגוסמ התא ךתעדל םאה ,הז הרקמבו ? ןוברעמ טירסהל תכלל
ה ביס םוש יל ןיא ? רובס ךניא .געלנ ןויער הז 1 ןוברעמ טירסא ינא !דוע המ :.ת
י נא לבא !הלועפ־יטרס השוע ינאש ינפמ תאז יל ועיצה .ןוברעמ טירסהלו תכלל
ת מאב תאז .ילשמ תונויער יל שי ,ןמישגהל תורחא תוינכת הברה יל שי .ינאפי

!ידמ הביבח העצה

תיסורה תורפסה דצמ
. יקרוג יפ־לע "לפשב" תאו יקסייבוטסוד יפ־לע "טוידיאה" תא תטרסה התא :.ש
.תיסורה תורפסל דאמ רושק התאש המדנ

— יוטסלוטו יקסבייוטסוד תא בהוא ינא .דאמ ילע הבוהא תיסורה תורפסה ,ןכ :.ת
, יוטסלוט .תובורק םיתעל ארוקו רזוח ןיידע ינא ותואש ,"םולשו המחלמ" תא טרפב
ה דימב תיתוזח תורפסב חילצהש דיחיה רפוסה אוה ,"םולשו ,דמחלמ״ב רקיעב
ר ומיה הז ירה יוטסלוט תא טירסהל .טעמכ תימסוק הייארב ,ךכ־לכ הליגר־יתלב
, יקסבייוטסודל רשא .ולשמ רתוי תוקזחו תויח תונומת רוציל רשפא־יא .שארמ דובא
— ? תאז דיגהל ךיא—רבד הז .רתוי דוע ונימב־דחוימ רבד הז .ךכ לע רבדל יל השק
וכיספה ידי־לע הלועפהו תויומדה תקמעה ידכ ךות .יתוזח רשאמ רתוי יגולוכיספ
ת ויביטקייבוא איה תאז .ינדפק יביטקייבוא רואיתל עיגהל רבחמה לדתשמ ׳היגול
ר שפא ןכ־יפ־לע־ףאו ...וימורעמב לכה תוארהל הצורה ,תינחצר וליפא ,תטלחומ
ל בא ,עונלוקל יקסבייוטסוד תא דבעל יתוא העינה וז הביס .תונומתל הז תא ךופהל

.תוחוכ־תסיפאב שממ יחוא ריאשהש קבאמ היה הז
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? יקסבייוטסוד לש םינמורה לכמ "טוידיא״ב רחבתש ךל םרג המ :.ש
ל ש תפומה־תוריצימ אוהש בשוח ינא .אלפנ ןמור הזש אצומ ינא ,לכ־םדוק :.ת
י נשה בהאמהו ,ותעדמ אצויו היסאטסנ תא חצור ןי׳זוגור ,ןמורה ףוסב .יקסבייוטסוד
י ל השרוי םא ,יעונלוקה ,הזה עטקה—"טוידיאה" תויהל רזוח ,ןיקשימ ךיסנה ,הלש
: דאמ דע הפיה הזה קוספה תא בותכל ואידיה ישאיאבוק רמ תא ררועש אוה ,רמול
ר דחב םייח ידכ ךות בתכנ אוה 5 הזה רדחב תולכתסה ידכ ךות בתכנ אל הז ןמור״
ם צעבו ,רתויב סוחדה ,רתויב ירזכאה ,רתויב הפיה קרפה הז יתעדלו—"ופוג הזה
ן מורה תא שרפל ךיא :הבושח היעב שי םלוא .תורפסה תודלותב ,רתויב קתרמה
ש וריפ ןתנ ןמא לכו רקבמ לכ ,םצעב ? יקסבייוטסוד לש ותריצי תא ןיבהל ךיא .הזה
י תייה הבש תמאה תא תונומת לש ןושלל יתמגריתו ,שוריפ יתתנ ינא םג .ולשמ
ס ושפש בשוח ינא .ידמ דיבכמו ידמ השק טרס יתישעש יתוא ומישאה .ןיינועמ
.דאמ הטושפ תמא יתרמא
? הזה דוביעה המ םשלו :.ש
ת ורפסה לא םתוא ליבוהל הסננ הבה ,ןכ םא .אורקל םיברמ םישנא ןיא ונימיב :.ת
!לכה הז .עונלוקה ידי־לע תוחפל
ש חרתמ "לפשב" םג .תינרדומה ןאפיל "טוידיאה" השעמ תא תקתעה תאז־לכבו :.ש
.ח״יה האמב ,ןאפיב
ם יגיצמ "לפשב" יקרוג לש הזחמה תא .תונשרפ חרכהב אוה דוביעה יכ .ןכ :.ת
ם ישובל ,םירפואמ םה דימתו ,(שדחה ןורטאיתה) "יקגניש״ה ישנא תובורק םיתעל
ת דגוב קר תאזה תונמאנה ןכל .ןאפיב םיאצמנ ונחנא לבא .היסור חסונ םיקרוסמו
ע לוצ םוגרת םגרותש ריש תשפוטמ הרוצב המיבה לע םירש םא .ירוקמה הזחמב
. ךחוגמ וליפא הז .םולכ־אלו רמוא הז ןיא ,"אלכב ךשוח הלילו םמוי" :תינאפיל
ר בכ םיקוחר ונחנא .התוא לכעל שממו ,הריצי דבעל ךירצ ךיא יתיארה ילש טרסב
. ..םיסור ונחנא ןיא ,הזמ ץוח .םהה םימיה ןמ היסור לש היחה תואיצמה ןמ ידמ רתוי

ן כל .הזחמה לש רשקהל תונמאנה לע הרימש ידכ ךות ,רוהט ינאפי רשקה יתשפיח
.ןועביק לש הפוקתב ,ודיא תפוקת לש הפוסב שחרתמ ילש טרסה
ר יפסקש לש "תבקמ" תשרפ תא "שיבכעה תריט״ב תרבעה הביס התואמ :.ש
ר וביצה תא איבהל ךתנווכ התיה ןיידע םאה תאז תישעשכ .ו״טה האמה לש ןאפיל
?ריפסקש תא ארקיש ךכ ידיל
ה יה הבש תולודג םיחרזא־תומחלמ לש הפוקתב יתרחב ןווכתמב .ךכ קוידב :.ת
...שחרתהל לוכי "תבקמ" לש הז ומכ השעמ
ת עבש״ב :םיחרזאה־תומחלמ לש הפוקתל תדמצנ ךלש ״םיירוטסיה״ה םיטרסב :.ש
־ ריכש" ,"לפש״ב ודיא תפוקת לאו ,"יובחה רצבמה" ,"שיבכעה תריט" ,"םיארומאסה
? תויחל ףידעמ תייה הפוקת וזיאב ."ןקזה־םודא" ,"ורו׳גנאס" ,״ברחה
ת ימאניד ,תרעסנ הפוקת וזש ינפמ ,ןבומכ ,םיחרזאה־תומחלמ לש הפוקתב :.ת
ל ש הפוקת איה ודיא תפוקת וליאו ,(סוס לע הביכר לש העונת השוע אוואסורוק)
...םירמשה לע תטלחומ טעמכ האיפק
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־ לע "תבקמ" לש ,ןפמאל ׳זרו׳ז ידי־לע "טוידיאה" לש םידוביעה לע ךתעד המ :
1 ראונר ןד ידי־לע ״לפשב״ לשו סלו ןוסרוא ידי

ם ש לכה .ןולשכ אוה םלו ןוסרוא לש טרסה יניעב .ריכמ ינניא ןושארה תא
י תשגפנ רשאכ לבא .ראונר לש "לפשב" יניעב ןח אצמ .ידמ רתוי יתודליו יתוכאלמ
ת א יתיארה ינא ,יל רשא .לדבהה הנה .ראית "לפשב" תא אלש יל רמא ראונר םע
...םות־דע הזה לפשה
ה ארשה תלביק ,ותריציל תספתנו ליאוהש םשור שי .יקסבייוטסוד לא רוזחנ :.ש
־ םודא״ב תודוזיפאה לש היציזופמוקב "םיאכדנו םיאכלח" ומכ תוריצימ הבר
•"וקזה

ל ש ותריצי ,םינפ־לכ־לע ...ויוטוא ומכ תומד ."םיאכדנו םיאכלח״מ דוחייב
ש י ןמור לש דבלב תורוש שלשב .ידמ הסוחד ,ידמ הרישע ,ידמ תבחרנ יקסבייוטסוד
ן ידה אוה .הז ךמס לע םלש טרס תושעל רבכ רשפא .בכרומו ךורא השעמ־רופיס
ם ינזיטרפה ,ןמורה ףוסל בורק :אלפומ אוה יתעדלש עטק שי ."םולשו המחלמ״ב
. בוכולודו ,בוטסור הנוצקה־חרפ אצמנ םכותבו יתפרצה אבצה תא םיפקות םייסורה
ה זש בשוח ינא .דאמ ןיינעמ הז ירה ,םיטרפ־יטרפל םהלש המארדה ירחא םיבקוע םא
־ ראדנוב ייגרס לש "םולשו המחלמ" תא האר ינוגרא .ולוכ ןמורה תא טירסהל ןועגש
ר שאמ ץוח לכה היה הז" :חתור שממ היה רזחשכ .לביטספה תעשב הבקסומב קו׳צ
״! יוטסלוט

םירוענ־יטרס
...תטרסה אל םתואש םיטירסת הברה תרביח ךכרד תישארב :.ש
ת ושעל ןיידע יתלוכי אל רשאכ ,רזוע יתייהש ןמזב םיטירסת רבחל יתלחתה :.ת
ו יה יאדו ילש םינושארה םיטירסתה .םויבב קוסעל ינוצר תא יתקפיס הזב .םיטרס
. םיטירסמש ומכ שממ יתבתכ ...םויכ רבחמ ינאש הלאמ רתוי תויח תונומתב םירישע
י נמרג) "ןי׳גוציוד ונ אריד־אמוראד" תא ףידעמ ינא זאמ הלאה םיטירסתה ךותמ
מ ״ק 1,200) "יר־וקאיבנאס ןאדוא ו׳ציקט" ,(גלשה) ״יקוי״ ,(אמוראד שדקמב רגה
ם ע ,הקווד ןורחאה הז תא טירסהל דאמ יתייה הצור .(ביואה תיזח תא עיקבהל ידכ
ת א טירסאש הרבחה המיכסה ףוסבלש דע םיטירסת הברה יתבתכ תמאב !םיקאזוק
..."לודגה ודו׳ג תדגא"

ת וארל הוקת ךל התיה אלש יפ־לע־ףא ,ךמצעל הלאה םיטירסתה תא תרביח :.ש
...דבה לע םתוא
...םירחא ליבשב יתבתכ השולש קר :.ת
י ךליבשב אטבמ הזה טרסה המ ...״לודגה ודו׳ג לש הדגאה״ל תעגה ףוסבלו :.ש
ן מ דאמ יתינהנש דע ילש ןושארה יומיבל יתעגה ףוס־ףוסש ךכ־לכ יתחמש :.ת
 הזרפה לע קר יתבשח ,יוטיב שפוח לכ ונתאמ וענמ איהה הפוקתבו ליאוה ...הטרסהה
ר תויב הלודגה תינאפיה הלוגסהש העדה התיה זא .םירוהטה םייעונלוקה םיטקפאב
םויכ םג .תויתוכאלמ לכ רסוחב ,ןוחכיפ ,תוטשפ ןימ הזיאב תאטבתמ תונמא יניינעב



אוואסורוק אריקא102

ך ירצש םירבד שי לבא ,"הזרפה" לש הדימ וזיאב יתוא םימישאמ .ךכ םיבשוח
ר תוי תינונטק איהש ,"תינאפי״ה תאזה הסיפתל יתדגנתהש ןבומ .םהב םיזגהל
.ידמ
ה ב 1ה1ט תרבח םעטמ העדוה האב ןושאר־חסונ "לודגה ודו׳ג תדגא" תליחתב :.ש
ן יא יאקירמאה שוביכה־אבצ תדקפמ ידי־לע רזנוצ טרסהו ליאוה יכ ,ךרעל ,רמאנ
...םלש טרסה
ע דוי ינניא .הרבחה אלא הזה טרסה תא הרזניצש איה תישארה־הדקפמה אל :.ת
ם יעטק השולש .דוע אצמנב םניא םיכותיחה ?ותוכירא ללגב ילוא ...המ םושמ
, דתיה אל םינפה־דרשמ לש הרבסהה־תכשלל .וכתחנ יניעב ןח דאמ ואצמש תוחפל
ן תונ ורוגוש הבש הנומתב ,לשמל ,רבודמה .ולאה תונומתה תא ךותחל הביס םוש
ר נזצל היה רשפאש תחא הנומת קר שי .ורישנאסל "יתימא" ודו׳ג לש המגוד הלילב
, ןבאה־תבחר לע םיריעצ םישנא ינש לש השיגפה ,(!)הבהאה תנומת :ונמזב התוא
. לכה םילסופ ויה אוהה ןמזב !ידמ רתוי תצק תזעונ התיה תאזה הנומתהש יל ורמא
ם ידעוצה םישנא" לש טירסתה תא יתבתכ רשאכ .רוחאמו םינפלמ טרס םירזנצמ ויה
־ דרשמב היולת התיה אלש ,תימצע־הרוזנצ לש תמיוסמ הדוגא התצר "רמנה בנז לע
: תוחמל יתכלה !יקובאקל סחיב הריפכ ירבד הלאש הלתמאב תונומת ךותחל ,םינפה
״ ? ונה לש חורה תא רבכ סנוא יקובאקהש םיעדוי םכניא !הריפכ הזל םיארוק םתא״
ו נוק יוקוד" םשב ,הלועפ לש ירוטסיה טרס ,ילש רחא טירסת טירסהל םדוק יתיצר
, דחא סוס וליפא אוצמל ונלוכי אל המחלמה ללגב ךא .(םכשה לע תינחה) "יראי
ל ש הטרסהל דע תוכחל יתייה ךירצ ןכ־ירחא .הזמ יתשאונ .היה רשפא־יא הז ילבו
...םיבכור לש טרס תושעל הזה קשחה תא קפסל ידכ "םיארומאסה תעבש"
...טעמכ ינוניב ךרואב ;רצק אוה טרסה :.ש
. תאזה הקפהל רתיה תישארה־הדקפמה ןמ שקבל החכש הרבחהש קר .יתיצר ךכ :.ת
! תוילדואיפה תא סנ לע הלעמה טרס תרתחמב יתישעש בר זגורב יל רמאו דחא אב
.1952 דע רוסא טרסה היה ןכל
ן ורחאה ןמזה ןמ ךלש "םיינרדומ״ה םיטרסה תא תוושהל ונמצעל השרנ םא :.ש
: רורב לדבה םיאצומ ונא ,המחלמה ירחא תישעש הלא ,םינושארה ךיטרס םע
ה קיטנמור סנ לע םילעמ םינורחאה וליאו ,םייטסילאיר םיאשונ םיחתפמ םינושארה
.תמיוסמ
ם עפב יתיליג המחלמה ירחא .ישפח ןפואב אטבתהל ונלוכי אל המחלמה תומיב :.ת
הגה .תוננובתהל זא יתוא ךילוה אטבתהל ןוצרה .םיוסמ יוטיב־שפוח הנושארה
,אטבתהל יתיצר ,ריעצ יתייה זא .ןורחאה ןמזה ןמ ילש םיטרסה יבגל לדבהה
ל ש הפוקתב ימצע־ןוחטב ללכל ףוס־ףוס יתעגהש בשוח ינא ...דאמ רהמ רדגתהל
רמול לוכי יתייה הז ןבומב .זא יב היהש המ לכב ץרפתהל יתלוכי רשאכ ,"תויחל"

םישופיחל תרתוכה־תלוג התיהו ז הריצי .תורגב לש הדימ וזיא ףקשמ "תויחל״ש
ש י .ילש תפומה־תריצי תאזש רמול ינוצר ןיא ךא ...המחלמה זאמ םהב יתקסעש
.והז ,הנה ...ייחלב קמוס םילעמש םייוקיל טרסב
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? ןקיטנמור וא טסילאיר התא ךיניעב םאה
!ןשגר ינא ...וה
ז א ויה םלוכ .המחלמה תומיב תישעש ינשה טרסה אוה "רתויב הפיה רבדה"

ה ריציה תא םיתכמש הנמזה־השעמ אוהש הזה טרסה לע םילפוט ,םצעב .םיסיוגמ

-דלש תיאמליפ,ר
. ןח אצומ אוה יניעב םגו ,הזה טרסה תא םיפידעמש הלאכ שי ןכ־יפ־לע־ףא

א והש הדומ ינא לבא .הנמזה יפל טרס קוידב הז ןיאו ,ןטק ןויער הזיא יל ,דיה
ל כ תא יתסנכה .תיעוצקמה תינקחשה לש הווסמה תא עורקל לכ־םדוק יתיצר .רזומ
ו קאגוק ןופינ תיתיישעתה הרבחל תכיישש תורענ לש הימינפל ילש תוינקחשה
ם ייחה לע ידועת טרס יתישע ךכ .שממ תולעופ ומכ םש תויחל הנלכותש ידכ
ו מיקהו ילש תוינקחשה לכ ונתחתה טרסה תטרסה ירחא ,הנושמ הז .הרובחב

...תוחפשמ
...הזה טרסה לש תישארה תינקחשה ,וקוי י׳צוגאי םע התא םג תנתחתה זא :.ע

.ןכ :.ת
..."דיתעה יגוב״ל שחכתמ התא תיאמליפה ךתריציב :.ש

ט קידניסה לש הלומעת .יגוגדיפ טרס והז ...דיגא ךיא !ילש טרס הז ןיא
. ..וליבשב טרס תושעל ונתוא חירכה טקידניסהו והוט לצא הלודג התיבש שי .והוט
ם ידרמ הז ,יעוצקמ דוגיא לש ןונמה עמוש ינאשכ ,וישכע וליפא !תועובש השולשב
ל כ .ינאו ,ואידיה הוואקיקס (ורי׳גאק וטומאמאי) ןאס־המאי ,השולש ונייה !יתוא
ל לכב הז .ןמזומ טרס הז ,ןכ םא .החונמ לש הליל ףא ילב ,דחא ׳ץ!הם טירסה ונתאמ דחא
ה ניא ידמ הסג תויטקדיד יכ החיכומש הבוט המגוד םג תאז ,םצעב !ילש טרס אל
.הזמ תוחפ החלצהל הכזש דחא טרס ףא ןיא .הליעי

ר חאלמ ךלש ןושארה יתימאה טרסה אופא אוה "ירוענ ימי לע רעטצמ ינניא" :.ש
...דאמ בושח דיקפת האלממ תיישנ תומד הזה טרסב .המחלמה
ם הבש םידיחיה םיטרסה ינש םה "ןומושאר״ו "ירוענ־ימי לע רעטצמ ינניא" :4ו

ל ש הרוביגה לע .יפוא ןהל שי ילש םישנה לכ .השאב תוניינעתהה תא יתזכיר
ת א שדחמ םיקהל ידכש יתבשח זא לבא .הארונ תרוקב וחתמ ןושארה טרסה
. ולש "ינא״ה תא תומלשב םישגהל דוקשי דחא לכש רומג חרכה שי תסבומה ןאפי

ד ע המצעל הנמאנ תראשנה השא ילש טרסב יתיארה ןכל .ךכ רובס ינא ןיידע
ר עטצמ ינניא .תמאב אטבתהל יל רשפיאש ןושארה טרסה הז ,םוקמ־לכמ .ףוסה
.וילע

אוואסורוק תחפשמ
ם יבהאנ גוז לש השיגפ לע רפסמה ,"אלפנ ׳א־םוי" אוה ךלש אבה טרסה :.ש
? הזה השעמה־רופיס תא תבאש ןיינמ .תיטסילרוטאנ הראהב יטנמור
, המחלמה םות ירחא (?)״המדא־יחופתו הבהא״ םשב תיפירג לש ןשי טרס היה :.ת
םיחמוצ המדאה־יחופת רשאכ .הממש םשוהש הדשב המדא־יחופת לדגמ ריעצ גוז
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ם תווקת תא םישדחמ םיריעצה ינש לכה תורמל ךא ...םתוא בנוג והשימ ,ףוסבל
י תייה אל ילוא ךא ,יומיבה סרפ תא יל ונתנ .אצומה־תדוקנ תאז הנה ...האבה הנשב
, םירומג־יתלב םירבד ידמ רתוי שי .ןונגסב שפוחו תויח רתיב ךרוצ היה .ול יואר
.יכותב חתפנ רבד הזיאש יתשח ,ךכ־רחא טרסוהש ,"רוכישה ךאלמה״ב .םיזמורמ
?תאזה תוחתפתהה תביס המ :.ש
א פור תויהל הכירצ התיה ,םשה זמורש ומכ ,תישארה תומדה .לריש“וט הנופימ :.ת
ו תעפוה םע ויפ לע ךפהתה הזה יליחתה ןויערה לבא .ישאקאט ארומיש לש ומוליגב
ר שפאל םצעב יתיצר .םליג ותואש םימולעה־חוכל רכס םישל יתעדי אל .הנופימ לש
ו נדועב הזכש שדחו ןנער ץרמ דפקל ,יתבשח ךכ ,היהי לבח יאדו ...בלבלל ול
!וביאב
ר בכ רשפא־יא שממ ."תויחל״ל ץוחמ ,ךלש םיטרסה לכ רוביג אוה הנופימ ,זאמ :.ש
? וב אצומ התא תולוגס הזיא .הנופימ ילב ךלש םיטרסה תא ראתל
ל בא .י׳צוגינאט לש "גלשה־תפוסכ הגסיפה לע" לש הטרסהה ןמזב ותוא יתרכה :.ת
ן קחש םוש דוע ןיא .ימצעב ותוא יתקסעהשכ קר יתיליג תויתוהמה ויתולוגס תא
, םייטא םה םיינאפיה םינקחשה .ימאנידו יח ,שימג הכ קחשמ ביכרהל עדויש רחא
ה רידנה הלוגסה תא יתאצמ הנופימ לצא .בצקו תוינאטנופס רסח םהלש קחשמה
...הליעפהל יתיצרש תאזה
ת חפשמ" םיארוקש המ דחיב םהו ףידעמ התאש םינקחש ךל שי ,הנופימל ץוחמ :.ש
ח צנל לוכי התא םינפלו־ינפל םכותל תרדחש רחאלש בשוח התא םאה ."אוואסורוק
? רתוי בטיה םהילע
ו ריכיש הצור ינא .ינויח המ םילמב םהל ריבסהל יל השק ,חוצינל עגונש המ :.ת
.הצור ינא המ יפוצרפ לע אורקל ולכויש ידכ םהל קיפסתש הדימב יתוא
."אוואסורוק תחפשמ״ב תוינקחש ןיא :.ש
.דימת אל ךא ...ימקא ישיגנ הנשי ...אל :.ת
? םישנ אנוש התא םאה :.ש
. ילש םיטרסב תוישנ תויומד הברה ןיא .עודמ עדוי ינניא .הז הככ לבא ...אל :.ת
.לכה הז

ן קויד םעפ לכב רייצל רשאמ השא לש ןקויד רייצל רתוי השקתמ התא םאה :.ש
?רבג לש
.השא ליבשב אשונ יתאצמ אל ןיידע ךא .רובס ינניא :.ת
? םידיקפתה תקולח תא שארמ הזוח רבכ התא טירסתה בלשב םאה :.ש
, דימת ונשי הנופימ ...םירחאה םיטרסל ךא .ןכ ,"ןקזה־םודא" יבגל .יולת הז :.ת
ם ע דימת דבוע ינא .םהב שמתשהל הצור יתייהש םינקחש הברה דוע שי ךא
!תויתרבח״ג תוינשגר רתוי וא תוחפ תוביסמ םינקחש םתוא
י שארה רטסגנאגה ןגנמש הראטיגה תניגנמ ."רוכישה ךאלמה" לא רוזחנ הבה :.ש
ט רוק לש ןומזפב שמתשהל תיצר הליחתש םוקמ הזיאב רמוא התא .םשור־תבר איה
? תאז תישע אל עודמ .יקמ לש רישה :״שורגב הריפוא״מ לייו
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ה מב הברה יל םרת וימופ אקאסאוואה רוטיזופמוקה .תושר יל ונתנ אלש ינפמ :.ן!
. ותא יתדבעש הנושאר םעפ הנויה תאז .טרסבש הקיזומה לש השדח הסיפתל עגונש
ט רס גוויז .טרסה לש ותובצע לע זילעה "היקוקה סלאו" תא ביכרהל וניניב ונמכסה
...לפכ תלועפ היהת תאזש וניצר .דבלב רוביח תלועפ זא דע ויה ולש הקיזומה םע
1 עונלוקל רתויב הבורקה תונמאה איה הקיזומהש תרמא :.ש
...ןמזה לש תונמא איהש ינפמ :.ת
ה ריבכ הינופמיס דימת איה ךיטרס לש הקיזומה ,"ןומושאר" לש ורילובה זאמ :.ש
.תומד לכ ליבשב אשונ הב שי רשא
־ םודאל קר "ןקזה־םודא״ב .ןהלש אשונ שי תוישארה תויומדה לכל טעמכ .ןכ :.ת
ר וביגל םג .םודא ןקז קר ול שי .הז ןיממ סופיטל אשונ תתל רשפא־יא .אשונ ןיא ןקזה
ל ש תובכרומה תא רוסמל רשפא־יא .ולשמ אשונ ןיא "יח רוצי לש םימיה־ירבד"
.ידמ רתוי לפתו יחטש היהי הז .טושפ ילקיזומ אשונב הז גוסמ םדא
י מינפה קבאמה אוה ריצה ךלש תולילעה לכב ,"תויחל" דע "הקיתשב ברק־וד״מ :.ש
, "ללותשמה בלכה״ב .ןורחאה ןמזה ןמ ךירוביג לצא רתוי רידנ הז רבדו ,םדא לש
ל ש וירוסייב עוקש התא ןיידע וליאכ הארנ ,ישלב טרס אוה לכה תורמלש ,לשמל
...ותויה־תליע תא ,תמאה תא שפחמש םדא
־ לבה םינמורה תא בהוא ינא .ןונמיס ׳זרו׳ז חסונב טרס תושעל יתבשח הליחתב :.ת
ם יבנוגש רטושב השעמה ןמ הארשה יתלביק ךכ־רחא .ידיב הלע אל לבא .ולש םייש
. בושח טרס וניא אוה ךא ,החלצהל הכז "ללותשמה בלכה" .ולש חדקאה תא ונממ
ש י .הבשחמה תא העירכמ הקינכטה ידמ הבר תולקב .ךרוצה־יד הלשב הניא הבשחמה
י נאשכ וישכע .תומד םוש יתקמעה אלש אוה רומחה ...םילוזו םינטק םיטהל ידמ רתוי

ך ירצש אוה ,ואסיא ארומיק לש ומוליגב ,ריעצה עשופהש קפס ןיא ירה הז לע בשוח
.טרסה לש רוביגה תויהל היה
ה תא וליאו ,ךלש תפומה־תריצי תא "תויחל״ב םיאורש תפרצב םירקבמה ןמ שי :.ש
...ךכ סרוג ךניאש ונל תרמא
ת א יתישעש ירחא .תמאב ינוצר תא עיבשמ וניא אוה ,םלשומ טרס הז ןיא .אל :.ת
ך א ,ןכ טרס היה הז ...רהמ ותוא חוכשל וליפא יתיצר ,"יח רוצי לש םימיה־ירבד"
ה ז לע ."טוידיא" לש ינויגהה ךשמהה קפס ילב אוה "תויחל" .ידמ רתוי תצק ינרמוי
ל הקה יניעב .לקולק טרס אוה ןיא יתעד־תוינע יפל ךא ,הרומח תרוקב החתמנ ןורחאה
ן יחבהל דאמ ביטיה אוהש בשוח ינא .תאזה "תויטוידיא״ה ןמ שגרתה להקה .ןח אצמ
.השדחה תינאפיה המארדולימל תתל יתיצרש יללכה ןוויכב
? תאזה השדחה המארדולימה יהמ :.ש
ר תימה תא דימת הטיטרמ תימיטניא תמא וזיא לש הנכ הריסמש ענכושמ ינא :.ת
.המארדולימ תויהל הכירצ תאז הנה .להקה לש שיגרה
ל יבשבו היצנו לש לביטספב לודגה־סרפב הכזש ,"ןומושאר" לע תצק ונל רפס :.ש
.ינאפיה עונלוקלו ךתריציל בא־חתפמ השענ םירז
:ה^וס׳ונלר אוואגאטוקא לש רצק רופיס יפ־לע תודוזיפא שלש בתכ וטומישאה :.ת
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ת אמ ,"ןיומיושאר" יפ־לע תחא הדוזיפא דוע ונפסוה ןכל .תצק רצק היה הז ."ןומטמה"

, יתוא םיסקה ינפקותה יישנה העבט .תרדהנ איה וקי׳צאמ ויק הזה טרסב .רבהמ ותוא
ן יידע בלה־ןובאדל ךא ,דחיב דובעל רוזחנש וזל הז ונחטבה הזה טרסה ירחא
. ןטלקב ןולמ־תיב הזיאב ונשגפנ ,הרואפתה תא ונביש דע .ךכל תונמדזה ונאצמ
ד חא עטק םש היה .הקירפא לע ןוסנו׳ג ןיטרמ לש טרס מ״מ 16־ב ונרקה דחא ברע
ץ צ ."ךליבשב דיקפת הז !טבה״ :הגופימל יתרמא .חישל רבעמ הירא ונב טיבה ובש
ם ירתנפ לע הקתפרה לש סרס דוע םג תוארל ונכלה .היחל שיא ךופהל ןויערה יב
 ,הידיב היניע תא הטילהש דע ךכ־לכ וקי׳צאמ ויק הלהבנ ,ידי־לע ,םלואב .םירוחש
."ןומושאר״ב השאה לש העונתה ןויער תא יל ןתנ הז

? לודגה־סרפב הזה טרסה הכז רשאכ ךתשגרה .דתיה המ :.ש
י נא .היצנו לש לביטספל שגוה הזה טרסהש יתעדי אל ללכב ,בל־יוליגב ךל דיגא :.ת
ן ושארה רזה הז ."הילטינוא" יטרס לש גיצנה ,ילו׳גימארטס ןודאל ךכ לע הדות בייח
ם ויכ וליפא .ותוא ונחנזהו ונלש ימואלה עונלוקל ונזב ידמ רתוי .ינאפי טרס ךירעהש
י רה .םירז ידי־לע ולגתנ ודיא תפוקתמ םיספדהה םג .תמייק תאזה השגרהה ןיידע
י נניא ,יאדו 1 ידמ רתוי תצק העונצ ונלש הבשחמה־ךרד ןיא םאה .הבשחמל רמוח ךל
ק ר אוה הזה סרפהש עומשל בהוא ינניא לבא ,תפומ־ תריצי אוה "ןומושאר״ש בשוח
־ זובה המ םשל ? תאזה חומה־תורצב םעט המ .יטוזקאה לש הנפואהו הרקמה ירפ
ן יאש איה הפרח .עונלוקה לש ותמר םצע תאלעה לע בושחל ונילע ...1 הזה ימצעה
...וזואו י׳צוגוזימכ םיאמיב לע המלש תחא הדובע ןאפיב

ינאפיה עונלוקה בצמ
. ..ןמואכ דובעל וא ,הןאר־תונויזח קרבפל :םיטרס תושעל רשפא םיכרד יתשב :.ש

? ךמצע תא דימעמ התא הפיא
ד ימת אוה ,תינכטה ותוחתפתה היהת רשא היהת ,תוכיא־לעב עונלוק ,יתעדל :.ת
ל ש םילודגה הןארה־תונויזח וליפא .טעמכ םייפכ־תדובע ,הכאלמ־לעב לש תונמוא
ק רבפל רשפא־יא .הכאלמה־לעב לש הזה דצה םהב רמשנ ,םיבוט םה םא ,דובילוה
.ןדועמ םקרימ ילעב םיטרס תרשרשב
, "ןקזה־םודא" .סקול־הד לע־תוקפה םה ךלש םינורחאה םיטרסה ןכ־יפ־לע־ףא :.ש
...לשמל
ה לוע תיפסכ הניחבמ ז תורתומ לש טרס ארוק התא הזל ? תרמוא תאז המ :.ת
."רוח־ןב" לש דחא עטק הלועש המ קחודב "ןקזה־םודא"
.ןי ןוילימ םיעבשו־םייתאממ רתוי הלע אוה תאז־לכב :.ש
. הלשמ םיזר הל שי זהיוט תרבח לש םיסקנפה־תלהנה .רקויב ךכ־לכ הלע אל הז :.ת
ם יקיפמב תוגהונ "תולודגה תורבחה" ךכ .םיחוורב הקלח תא ביצקתב הללכ רבכ איה
ן ה ,לוצינלו הצפהל עגונב הזוחמ לוכיבכ תונהיל ונל רשפאמה יוסיכ תחת .םייאמצע
ת אז .ינועריג ביצקת דימת שי יל .ןועריג הל ןיא םלועל והוט תרבח .ונתוא תולצנמ
־ובקתב קלח םוש .הטורפ ףא 1ה1טמ לבקמ ינניא םינש רשע רבכ הז .תשפוטמ הטיש
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ק ר םותחא םעפה תאז .הזה הזוחה לש ופקת עקפ "ןקזה־םודא" םע ךא .הלש םיל
ש יב קסע תמאב ןה ןאפי לש "תולודגה תורבחה" .רתוי םייאדכ םיאנת יל ונתי םא

.והומכ ןיאמ
י ינאפיה עונלוקה לש בורקה דיתעה יבגל ימיספ התא ,ןכ םא :

. םינטק םייאמצע םיקיפמ לש לג עיפוהל דמוע .רתויב ביצעמ יחכונה בצמה .דאמ :.ת
, הברדא .תוכיא לש םיטרס ,רבחמ לש םיטרס השוריפ ןיא "תיאמצע הקפה" לבא
ת ורבחה" .ןועריג לכ עונמל ידכ םינטק םיביצקת תדמעהב ,תינוכסח הדובעב רבודמה
, םיטושפ םיקפס קר םייאמצעה םיקיפמה ויהי ןליבשב .ףסכ לע קר תובשוח "תולודגה
ם ירזוח ונא ,םוכיסב .םהלש "םיני״ה תריפס לע קר םה םג ובשחי רבד לש ופוסבו
ל ע ףרה ילב עירתמ ינאו ,םינש רשע ינפל יאקירמאה עונלוקה לש האיגש התוא לע
ק סע אוה ינאפיה עונלוקה .םותס יובמב םיאצמנ ונא .יל עמוש שיא ןיא .תאזה הנכסה

ם יטרקורויבה לע ,לודג טס1רט אלא הניא והוט ומכ הרבח .ידמ ףעוסמ ,ידמ םוצע
ה תא .הקפהה תא עלוב להנימה .םידיקפ ,םיריכש םה הלא .ולש תוגרדה־םלוסו ולש
א יה הדיחיה ונתווקת .םלועב רתויב תוהובגה ןה והוט לש תויללכה תואצוהה ,עדוי

! דמעמ קיזחמ ינא םייתניב .עונלוקה לע םהלש לופונומה תא ודיספי וללה םילודגהש
!ידמ םיבר םיטסימיטפואה ,יתעדל .רומיה אוה השוע ינאש טרס לכ
י תיתונמאה תוכיאה לש ללוהמה הזה ןחובה לבא :.ש
. הריצי לש יתימא ןורקעב םלצא ןיחבהל רשפאש םינעונלוק ריכמ ינניא !דובא :.ת
ל ש םזירטסגנאגה תא ראפלו םמורל וא תומורע תורוחב דימעהל קר םיבשוח םה
־ חומ דע בוקר ינאפיה עונלוקה ,תוניחבה לכמ .(םיחחרפה ,םינוירבה) "אזוקאי״ה

.ויתומצע
־ ייפא "אזוקאי״ה דגנ הפיקתה ךתדימעו תיטוריא תונתוואר לכ לש הייחדה ,ןוכנ :.ש
.ךלש םיטרסל דאמ תוינ
.יביטקורטסנוקו יבויח תויהל ךירצ טרס :.ת
? השוע תייה המ ,הצרתש המכ לכ ףסכ דל ונתנ וליא :.ש
ב יהלמ וניא הזה יוכיסה .םירישע־ןב ינניא .לכמ רתוי יתוא דיחפמש רבדה הז :.ת
ת אז ןיא .ינועל ולגתסה םינאפיה .הזב תושעל המ עדא אלש קפס םוש ןיא .יתוא
...טרס לש ביצקתה תא בישחמ ינניאש תרמוא

םירחאהו ןאפי
ת כלל הנווכ ךל ןיא ןיידע םאה ,וז רבשמ־תפוקתב ירמגל דדובמ התאש וישכע :.ש

? ףידע הז היהי ילואש בשוח ךניא י ץראל ־ץוחב טירסהלו
י תלביק וישכע דע .תויונמדזהב יולת היהי הז .תאזכ הנווכ יל ןיאש רמוא ינניא :.ת
ם יאנת יל םידימעמ דימת יכ ,ןלוכ תא יתיחד .ץראל־ץוחמ תועצהו תונמזה םישימחכ
ח דקא סלגוד קריקל היהי ובש הקתפרה־טרס ,לשמל .םינקחשלו טירסתל עגונב
? תעדה־ףוריט אל הז !ןוברעמ ,אל םאו !ברח היהת הנופימלו

? םהב שמתשהל הצור תייהש םירז םינקחש תאז־לכב שי םאה :.ש
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ס תוא יתיחדש ינפמ ילע וסעכ "םידמעומ" המכ "?טרס הזיאב לבא .טלחהב :.ת
!יתמשא תאז ןיא לבא .תודחא םימעפ
? ימואלניב ףותישב םיטרס לע בשוח התא המ :.ש
ת יתימאה ןאפי וניא םלועל ונתאמ םישקבמ םירזה ותואש רבדה .םיתוועמ םלוכ :.ת
ס ירויע ינש לש השיגפ ומכ קוידב הז .םהלש תוצראה תא םיריכמ ונניא ונחנאו
.םיבוט םיטרס ךכ רציל רשפא־יא ןכל .ךשוחב
י "יתבוהא המישוריה" לע ךתעד המ :.ש
ר כזב ןהיעינמש תוביכש לש תונומת אלא םש ןיא .יניעב סואמ הזה טרסה :.ת
ן מ יתאצי טרסה עצמאב ךרעל .הדילס יב ררוע הז .המישוריה לע תימוטאה הצצפהה
ל דבהה הז .תוריזח אוה הזה טרסהש בשוח ינא לבא ,יתיאר לכה אל ןכל .םלואה
ן ורחאה הז .תאז עדי אלש םעו תיניערג הצצפה תמאב וילע הרבעש םע ןיב לודגה
!הצצפוהש ץרא יבגל הקיטנמורב הלוהמ תונרקס לש הדימ אלא ול ןיא
ש גפיהל ,ץראל־ץוחל עוסנל קשח ךל ןיא םאה ,תרכזהש וללה "תונמזה״ל ץוחמ :.ש
? םתא חחושל ,עונלוק־ישנא םע
— עונלוק־שיא ,ללכ־ךרדב ...הזמ ץוחו .ילש ץראב דובעל לכ־םדוק בשוח ינא :.ת
ץ וח .םיחוכיוומ ענמנ אוהו םישנא םע ידמ רתוי שגפיהל בהוא וניא—ינא וליפא
ם ישפחמ םדועש הלא ירה ,ראונר וא דרופ ןו׳ג ומכ □תונואג אישב עונלוק־ישנאמ
ר בדל אלו םיטרס תושעל קר םיניינועמ םה .םישוע םהש המ לע רבדל קשח םהל ןיא
ר תוי רמוא בוט טרס .ליגר הז .םיקתוש ,םידבועשכ !תונויאר בהוא ינניא ןכל .םהילע
י נא ,הפוריאב יתייהשכ ...ולש ןונגסב ,ולש אשונב ,טרסב רמאנ לכה .ךשוממ םואנמ
ת מאב ויהש תובידנבו ךורב ,םהלש דלי לא ומכ דרופו ראונר ילא וסחיתה ,רכוז
...בלה־לא־םיעגונ

...י׳צוגוזימ ,לשמל ?םיינאפיה עונלוקה־ישנא לע ךתעד המ :.ש
ש ופיח הזיא היה ולצא .רתויב ילע ץרענ היהש ינאפיה יאמיבה אוה י׳צוגוזימ :.ת
ה יה לוכיש דיחיה םג אוה .ילאידיא טרס תריצי ידיל עיגהל ידכ ,ינשקע ,טהול
ו תונשקעב .הנימב־תדחוימ העפות התיה תאז .הרבחה לש םיצוליאה לכ לע "ףצפצל"
ל כבש רובס ינניאש דיגא בל־יוליגב .ליגרה־רדגמ־תואצוי תוריצי קיפהל ליכשה
ר ואיתב אילפהל רשכומ היה אוה ,לשמל .תושלוח ויה ול םג .חילצה ולש םיטרסה
. התושעל היה לוכי י׳צוגוזימ קרש תפומ־תריצי אוה "םיבולצה םיבהאנה" ."םינגרוב״ה
ח ריה ירופיס) "יראטאג)נ)מ וצנוא״ב .םיארומאסה רואיתב תוחפ עלק אוה לבא
־ תדוקנ הפיא עדי ומצע אוה .בטיה תויושע ןניא תומילאהו ברקה תונומת ,(לפרועמה
!ילש חטשה הז םיארומאסו תוברק ...ולש הפרותה

ונ לעו יקובאק לע
ת שמתשה "רתסנה רצבמה" ,"שיבכעה תריט" ,"רמנה בנז לע םידעוצה םישנאה״ב :.ש
...1נהו יקובאקה לש בצקבו ןונגסב ןווכמ־תנווכב
ירה ,םויכ ותרוצב תוחפל .יקובאקה תא בהוא ינניא ,םצעב .יקובאק אל ללכב הז :.ת



ת יהיא לש הטרסהה תעב ישאקאט ארומיש ןקחשה תא החנמ אוואסורוק
1952 ,(״תויחל״)

1946 ,"ירוענ־ימי לע טרחתמ ינניא״ ,אוואסורוק לש וטרס ךותמ



1951 ,אוואסורוק לש (״טוידיאה״) י'צו?אה ךותמ

1965 ,אוואסורוק לש (״ןקזה~םודא״) הגיהאקא ךותמ
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ו מכ הז ירה ,וב דלויהל לוכי וניא שדח רבד םושש ,רקע ,תחשומ ,ינומה והשמ הז
, ילע עיפשה ונה .רישע הנונגסו ,רהוט הלוכ איה ונה תונמא .ירפ השוע וניאש חרפ
, היד1ראפ לש חור ךותמ הז ירה ,יקובאקה ןמ והשמ לטונ ינא םא .יקובאקה אל ךא
.יניצר רבד םוש יקובאקב ןיאש בשוח ינא לבא .תונציל ךותמ וא
. ..ונה לש ילמרופה יפויה רחא יתימא שופיח אופא אוה (תבקמ) "שיבכעה תריט" :.ש
. יומיב ,הלועפ ,םישובלמ ,רופיא ,הרואפת :ונה ןמ לכמ רתוי יתלטנ ובש טרסה הז :.ת
, רבד לש וללכב .ונה לש תורוצה■ יפל עטק־עטק טרסה תא חתנל וליפא לוכי יתייה
ל ש היגולוכיספה תא טוריפב חתנמה ,ןקחש ,יפוריאה ןורטאיתה לש הסיפתה יפל
ק חשמ ללכל וחותינ לש תודוסיה לכ תא ךיתהל הסנמ ,םלגמ אוה התואש תומדה
יחה ןונגסה ,הכיסמה) "טומוא״ה ידי־לע אטבתמ ןקחשה ונבש ןמזב וב ,ונימב־דיחי

י דכ תוינוציח תויוועה לש תאזה הרוצה לע הליחתב ססבתמ אוה .(קחשמה לש ינוצ
ל ש ולבוי לגרל .קחשמ לש וכופיה הז .העבה־חוכ תלעב תיתמארד ןושלל עיגהל
ל ש תוכיסמ ,תרגיא יתחלש .אובל יתלוכי אל .םשל יתוא ונימזה הילגנאב ריפסקש
" שיבכעה תריט״ב עטק לכש יתיארה■ וב העש עברכ ןב ׳זאטנומ לש ןטק טרסו ,ונ
."טומוא״ה לש העבה לכל קוידב ליבקמ (תבקמ)
י ״תבקמ״ לש דוביעה תא תישע רשאכ ונה לע תבשח תדחוימ הביס וזיאמ :.ש
...ונל הבריק תודוקנ וב שי יריפסקשה ןורטאיתה יכ :.ת
1 ונה חור ךליבשב איה המ :.ש
ם יטעממ :תואיפק לש הדימ ונב שי ,לשמל ,לבא .ונה תא רידגהל השק תמאב :.ת
ה עפשה םיללוחמ ,רתויב הלקה הזוזתה ,רתויב הנטקה העונתהו .רשפאה לככ העונתב
י לב םפוג תא םילמעמ םה .שממ םיניילול םלוכ ונ ינקחש םלוא .תמאב הפירחו הזע
, ץרמב םיכסוח םינקחש ,ללכ־ ךרדב ...םתושימג לע רומשל ידכ םיאטרופס ומכ קספה
ה זה חסונב םג ןכו .ונה לש תודוסה דחא ,יתעדל ,הזב .תרתוימ העונת לכמ םיענמנ
ר בד דוע שי .הלועפה קוזיחל םיילוק םילולעפב שומיש לש ונימב דאמ דחוימה
י נא .תוהלא לש יזיפה יוטיבה :ילש םיטרסב ותוא תעטל חילצמ ינניא ןיידעש אלפנ
י נניא .תיעצמא־יתלב הרוצבו שאר־דבוכב יהולאה תא עיבהל לוכי ונה קרש בשוה
ו נב לבא ,תינוויה הידגארטה תא בטיה ריכמ ינניאש ינפמ ןוחטבב תאז דיגהל לוכי
א וצמל הצור יתייה ,תונמדזהב ."טומוא״ה ידי־לע הרוצ שבול םילאה םלצ תוחפל
...הזה דוסה לש תיעונלוקה החסונה תא

"שדחה לגה" לעו רופיסה לע
א וואסורוק לש הנושארה ותלוגס" :ךכ ךרעב רמוא זייו טרבור יאקירמאה יאמיבה :.ש
י רופיס םג תויהל ךירצ טרסש רובס התא םאה .״רפסל עדוי אוהש איה
.ןורקע והז יליבשב :.ת
? רופיסה לש תיסאלקה הרוצה תא ןגפומב החודה ,״שדחה לגה״ לע ךתעד המ :.ש
ה ז גוס תושעל לגוסמ ינניא ינא לבא ."שדחה לגה" לש וכרע לע רערעמ ינניא :.ת
אוה עודי ןבומבש ,ראדוג לש "המישנה תולכ דע" יניעב ןח אצמ דאמ .םיטרס לש
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ל ש ,ינוינוטנא לש עונלוקה ,ןמגרב לש עונלוקה ונשי :עונלוקל םינפ הברה .רופיס

.ידועמ יתיארש רתויב םיפיה םיטרסה דחא אוה "תוכמה תואמ־עברא" ...ופירט
? טרסה לש אשונה ןמ בייחתמ אוה םאה דלש רופיסה ןורקע :.ש
־ ארד" איה הלחתהה .םינפ־תבר החיתפב ימואתפ ןפואב םיחתופ ילש םיטרסה :.ת
ד יפקמ ינא לבא ,הגרדהב ותוא רישעמ ינא ,אשונ יל שי .רופיס תרשבמ איה ,"תיתמ
ו קה תא עדוי ינא .רפסל בהוא ינא ,רבד לש ומוכיסב .רופיס לש הרוצב ותוא חתפל
ד אמ יתישקתה .אצומ־תדוקנ אוצמל אוה רתויב השקה רבדה ךא ,הלילעה לש יללכה
 ,הרקמב טעמכ ,יחומב ןויערה ץצ תבכרב דחא םוי ."תויחל" לש הלחתהה תא אוצמל
.תונויער חירפמ ןמזה ...הביקה לש תאזה המראגוידארב ליחתהל
ל ש דצה ןמ .עונלוק־ישנא לש םיגוס ינש םימייקש ,רתוי וא תוחפ ,רמוא ראדוג :.ש
. רשפאה לככ תומלשב םהלש טרסה תא םיבתוכש הלא םיאב קוק׳ציהו ןייטשנזיא
ה מל רשפאה לככ המודה והשמ תונבל ךירצ .תישעמ המשגה קר איה הטרסהה
ס הו ושעי המ קוידב םיעדוי םניא ,שור ן׳ז לש דצה ןמ ,םירחאה .ןוימדב רייטצהש
? ךייתשמ. התא גוס הזיאל ...םישפחמ
ר שפאה רדגבש רתויב בוטה חטשה תא ןיכהל יתגאד־שאר ןכל ...ינשל ,םצעב :.ת
 .בוט רבד םוש תושעל רשפא־יא גלזמה הלעיש המ לכ םימלצמשכ .הטרסהה ליבשב
. הטרסהל רתויב הבוטה תיווזה תא שפחל ךב־רחאו "םצע״ל ןווכל תעדל ךירצ ןכל
ה נכההו המדקהה איה הטרסהה יליבשב .םלוצש המ לכ לש ןוגריאה אוה ׳זאטנומה
ק ר היהת הטרסהה םא רתויב עשעשמ היהי אל הז לבא .ךתוח ינאש רורב .דאטנומל
ן פואב קירבמ רבד הזיאש םימעפל הרוק םימוליצה םצעב .תיתרגיש םירבד־תקבדה
־ םודא" תא יתטרסה רשאכ ...תחא לגר לע וילאמ רצונש רבד הזיא ,ירותסמו ימואתפ
־ תיבל סנכנ וטומוסאי ודימלת תיוולב ןקזה־םודא ובש הז ,דחא ףצר יתרתליא "ןקזה
ך ירצ יפוסה םוליצה ליבשב .קבא לש תלוברעמ םואתפ התיה הרזחה תעשב .ןולק
ל בקתמ רבד לש ותימאל .לודג ןחוור ידי־לע המצע תאזה תלוברעמה תא לברעל היה
ת לוברעמהש יל היה המדנ לבא ...ףחוס םשג דרי הזל םדקש ףצרב יכ ,רזומ םשור ןאכ

...חיחצהו שביה ,קבואמה הזה םוקמב רתוי דוע תמיואמ היהת תאזה
? הטרסהה תא שארמ הזוח טירסתה הדימ. וזיאב :.ש
 טסקטב קימעהל יל רשפאמ אוה םא קר ןיינעמ טירסתה יתוא .לכה ונניא טירסתה :.ת
ל ובסל ןכתיי אל .םיפוצה לש הטילקה־ חוכל תולובג שי לבא .םדאב ילש ןויעה תא
ת תל ךירצו ,רבדב בושחל ךירצ .ןהש ומכ תחא־תבב ןאישל תואבומה תותימא רפסמ
.הרואכל תורתוימ םג םא תוקיחצמ תונומת ,הגופה לש תונומת זא
? םימושיר תרזעב ךלש ךותיחה תא ןיכמ התא םאה :.ש
, תחא־הנועבו־תעב תומלצמ שלש וא םיתשב םלצמ ינאו ליאוה ,וישכע לבא .ןכ :.ת
ו מכ ,ידמל חיינ אוה םלצל שי ותואש םצעה םא .ידמ רתוי תצק ךבוסמ הז ירה
.התובכרומב העונת רוסמל וניא הז םישרת לבא .תויעב ןיא ירה ,"ןקזה םודא״ב
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םינטירסגוו םיטירסת לע
ם ע הלועפה־ףותיש ,קפס ילב ,אוה ךלש הדובעה תרוצב תמאב ינייפאה רבדה :.ש
ה טישה תא תבאש ןיינמ ."אוואסורוק תחפשמ״ל םצעב םיכיישה םינטירסת רפסמ
? התוליעי תדימ המו ,תאזה
ה זל הז תוצע םינתונ םינוש םינטירסת דובילוהבש יתעמש .יאקירמא ןויער הז :.ת
־ טפשמ לכ תעינמל דוחייב ליעומ .דאמ ליעומ היהי הזש יתבשח .טירסת בותכל ידכ
ד צ ,םירבדה לש דחא דצ קר האור התא דימת ךדבל בתוכ התאשכ .יביטקייבוס םודק
ן טירסת אובי ,הרענ לומ רבג לש ותדמע תא ראתמ. ינא םא ,הנהו .ךבל תא ספותש
ל ע םג בושחל וירצ !תוירזכא תאז" :ולש הפקשהה־תדוקנ תא יל הלגיו רחא
ה מכמ םצע לספל ומכ הז ירה םידחא םישנא תופתתשהב טירסת בותכל ."הרוחבה
ר תויב לודגה ןורסחה םג הז .רגוסמב קר בשוח אוה ודבל בתוכ םדאשכ .תויווז המכו

.םיינאפיה עונלוקה־ישנא לש
...תויביטקייבואל הגאדמ ,ןכ םא :.ש

.רתויב בושחה רבדה תמאב הז ,יתעדל :.ת
, אשונ ותוא לע דרפנב ולש טסקטה תא בתוכ דחא לכ םאה י םיגהונ םתא ךיא :.ש
י הז לע םיחחושמ םתא ךכ־רחאו
ם לועמו ליאוה .םיישדח־שדוחל ןטק ןולמב רדח םירכוש ,דחא רדחב םישגפנ ונא :.ת
־ רחא עברא דע ךרעל ןחלוש ביבס םידבועו םוק םימיכשמ ונא ,תולילב דבוע ינניא
ף לוג קחשל םיכלוהו םיקיספמ עברא העשב .דאמ העונצ םיירהצ־תחורא .םיירהצה
ם דאשכ ...םלש עובש ףלוגה־שרגמ תא םיספות םימעפל .אירב הז ...רדבתהל ידכ
ם ינטירסתה ,רמגנ טירסתהשכ .דובעל לוכי וניא אוה ,רדח ותואב הלילו םמוי רגוסמ
ם ידקורו םירש ,יקאס םיתוש םה ,םתחלצה תא גוחל םיגהונ םהש דע ךכ־לכ םיחמש
 .טסקט לא השיגל תונוש םיכרד ונל שי !הלחתהה קר תאז יליבשב ךא ...החמש בורמ
ם יבתוכ ונאש וא .דחיב וילע םיחחושמ ךכ־רחא ,דחא ףצר לע דרפנב םידבוע ,לשמל
. יפוסה טסקטל תוירחאה תא וילע לבקמש אוה ינא דימת לבא ...דחיב הזה ףצרה תא
ם יחוכיווה לכ תא עונמל ידכ םיימיטניא םידידי לש תווצה יל היהיש גאוד ינא ןכל
ה מ ךמצעל ראתל אלא ךל ןיא ,הזמ ץוח .םילודג םידידי ונלוכ ,הרקמבו .םירתוימה
־ תרוק התוא תחת םימי שדוחמ רתוי םיאולכ ויהי םירבג השימח וא העברא םא הרקי

.עיפשמ הז !גג
, אמישוקיק םע דבוע התא ? ךלש םינטירסתה ןמ דחאו דחא לכ לש תונורשכה המ :.ש

...הךיא ,וטומישאה ,ינוגוא ,אטיאסיה
י נוגרא ."לוחכ" אוה הדיא .ולש ןורשכה ןטירסת לכל .רוציקב הז לע רבדל השק :.ת
, רתויב תיביטקייבואה הייארה לעב אוה רבד לש ופוסב לבא .בותכל ול השק ,לצע
ם א .טירסתה לש תללוכה הסיפתל וידעלב־רשפא־יאש חומה אוה .תילסרבינוא הייאר
ד אמ ביטימ אוה ."הקינכט״ב קסוע וטומישאה ירה ,טירסתל "המשנ" ןתונ ינוגרא
...םירחא לש םנורשכ לע רבדל לוכי םדא ןיא ,השעמל ...רקיעה .בותכל
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עונלוק־שיא לש ותרושב
" ברחה־ריכש״ב לבא .תיטסינאמוה תמא לכל םצעב תשחכתה "ןומושאר״ב :.ש
ר סומ סנ לע תילעה :"טלחהב" קזח רבג לש ותומד תא תבציע "ורו׳גנאס״בו

.יטסיטולוסבא
־ חרואב הלמח־ררועמ והשמ היה .דאמ "תתוועמ" התיה תיארומאסה הרבחה :.ת
י תאצמה ןכל .תונבואמ תונומתל קר םיעיגמ ונייה תאז ונמליצ וליא .םהלש םייחה
ו רו׳גנאס יארומאס תרותב .תאזה הרבחה לש ללכה ןמ ירמגל גרוחה דהא יארומאס
ת אז ...ףסכ לע קר רבדמש יארומאס .הנממ הלעמל ןיאש הדימב ירזכאו יארפ אוה
ה סיפת ,טרסב לבא .תוירבל יארומאסה רייטצמ וב רויצל דגונמ הז .הירורעש התיה
. הדשה לש היציזופמוקלו בצקל סחיב תויורשפא הברה תנתונ תומדה לש תאז
ת לבקתמ ...חבזמ לע וליפאו טמחש־חול לע בשיתהל לוכי ורו׳גנאס ומכ יארומאס
.רתוי םשור־תבר ,רתוי היח הנומת
ם ירזוח ונא "רוכישה ךאלמה" וא "לודגה ודו׳גה תדגא״ב םג ומכ "ןקזה־םודא״ב :.ש
ם יטרסה ינשב .ריעצ שיאל הנקז תומד ןיב םירשק םתוא דימת טעמכ םיאצומו

ל ש דוגינ דוע ןיא "ןקזה־םודא״ב .םידוגינ לע םידסוימ םיסחיה ויה הלאה םינורחאה
ו הרומל תייצמ קר ריעצהו םזיטולוסבאל הזה ןוצרה תא םלגמ ,ןקזה־םודא ,ןקזה .שממ
י  "תוחילש" ותוליעפב האור אוהש םיכסנ םא ,ןקזה־םודא ךליבשב למסמ המ .ראופמה
ו מכ םדא אצמנב היה ול .תואיצמ היהיש הצור תייהש םולח הז ןכל .םולח הז :.ת
ב וטה ןוצרה ילעב ויה ול ,הוותה התואש ךרדב םיכלוה וידימלת ויה ול ,ןקזה־םודא
. רשואה ,החמשה תוכלמ היהת תאז .הנתשמ ונלש םלועה היה ,ךכ ידי־לע םיברתמ
ן מ ואציי םיפוצהש הצור יתייה לבא ,רוחש רופיס ,בוצע השעמ אוה "ןקזה־םודא"
ה להקמה תא ילש תווצה לכל יתעמשה הטרסהה ינפל .הוקת־אלמו לק בלב םלואה
.טרס לש המיענה וז יכ יתרהבהו ,9־ה הינופמיסה לש
..."אוואסורוק לש ותומדבו ומלצב יונב ׳ןקזה־םודא״׳ש םירמוא :.ש
...ו והומכ הרקוי־לעב תויהלמ קוחר ינא !אל וה :.ת
ה נגהל םינווכמ םה לבא ,םיילילשו םייבויח םידדצ םהב שי ןקזה־םודא לש וייח :.ש
.קדצה לע
ם ולחל אלש רשפא־יא ...ונלש הרבחב תויחל אוה שיב ןינעש ינפמ .ךכ קוידב :.ת
: םכביבס וטיבה י םירובס םכניא ...תונתשהל חרכומ הז ,ןכ .רתוי םיבוט םייח לע
ו טיבה .בטיה סלעתהל אוה םהלש דיחיה לאידיאה .ונימי לש םיריעצב ולכתסה
! ףסכ םינכמ הז ."אזוקאי" םעו םזיטוריא םע תונטק "תויוריזח" םיטירסמ .עונלוקב
ם ישנא הלא !םיאקיטילופ ,וה .ונב םילשומש הלא םיגהונ ךיא .הקיטילופב ולכתסה■
ה ווסמב .היולג תרוקב עימשהל וליפא רשפא־יא תורורב תוינידמ תוביסמ .םיתחשומ
.ומצעל תושרהל םדא לוכי דוע "ירוטסיה" טרס לש
, 1ט1מוסאי ודימלת דמעמב ,לזאזעל הקיטילופה לכ תא חלוש ןקזה־םודא רשאכ :.ש
...ךלש סעכל יוטיבה שממ הז ירה
םיטרסה לכב ירהו .,וריוגוש וטומאמאי לש רצקה רופיסב רבכ אצמנ הז לבא ...ןכ :.ת
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ק וביד ןימ .םייתלשממה םידיקפהו "אזוקאי״ה יפלכ יסעכ לע גילבהל לוכי ינניא ילש
ת ומילאה .הזה סעכה לע דסוימ אוה םג "ברחה־ריכש" לש ירוקמה ןויערה .הזכש
־ ירחוש םיחרזאה רתויב תובורק םיתעל ךא ,לבסנ־יתלב רבד איה "אזוקאי״ה לש
ה מארד לע יתבשח ןכל .םינוא־ירסח םה ,הזה סעכב םיפקתנה ,םיעגפנה ,םולשה
ך ניא .וז תא וז תודימשמ ,וז תא וז תוגרוה םיבירי םינוירב לש תוצובק יתש הבש
? עשעשמ הזש אצומ
ת יארה ,דיחי שיא לש בוטה ןוצרה תא סנ לע הלעמ התאש לכ םע ,ינש דצמ ,לבא :.ש
ר וצי לש םימיה־ירבד" רוביג .הרבחה לש תולודגה תולקלקה חכונ ותסובת תא םג
ה לגתה םנמאש ,"טקשב םינשי םיזבנה" לש רוביגב ןידה אוהו ,וילע תפרטנ ותעד "יח
. ..םינפה־ברו ישונא־אלה הזה חוכה ידי־לע סרדנ אוה םג לבא ,ותמקנב םימיא־שיאכ
ם יתעל ךא ,הלודג וב שי ,רהוט וב שי הזה בוטה ןוצרה .קדוצ התא ,עודי ןבומב :.ת
...םינוא־לדח אוה תובורק
1 הפורתה המ ,ןכ םא :.ש
ה ז גוסש ךכל הוואתמ ינא יבל לכב .לאוגה לש סופיטה־בא אוה ןקזה־םודא :.ת
ו תוא יתרצי רשאכ לבא ,תינוימד תומד אוה ןקזה־םודא .המגודה תא ןתי םדא לש
ת מאב ינא ,רטשמה הנתשי וליפא .בוט ןוצר לעב רוצי לש לאידיאה תא יתראיפ
ומוקה רטשמה .מ״הרבב בצמה המ האר .םירשואמ תויהל תוירבה ולכוי םא קפוסמ
א לא ונל רתונ אל ...םישלח םישנאה .םעה תא ךועמל םיטרקורויבל רשפיא יטסינ
ן ויער הזש םירמוא .דיתעל ,תוחפל ,תאז .םעה־ינב תא תונשל לכונש תווקל
ח רכה ,תושונאה לש הרשא ןעמל ,םינפ־לכ־לע .גשומ יל ןיא ...דאמ "ינאיצופנוק"
ם צע תא הלאש־ןמיסב דימעהלו רוזחל תוניצר־רתיב בושחי דחא לכש אוה רומג
.רתוי הבוט תוינידמל ללה־ירישב חצפי םרטב תושונאה לש הדמעמ
? ונלש הרבחה תא ךירדמה דיפלה אוה עונלוקהש רובס התא םאה :.ש
ט רסה לכוי םא ךא .לכה הז .בשוח ינאש המ רמוא ינא ילש טרסב .םיזגנ לא ..!וה :.ת
.ילש תא יתישע ירה ,דחא שיא לש ושפנב הזה בוטה ןוצרה תא ררועל ילש
י ךב םעפמש חוכה המ ז םיטרס השוע התא עודמ ...ונתחיש םויסל :.ש
ת ושעל לוכי יתייה המ ימצע תא לאוש ינא !ילש דיחיה ןורשכה הז ירה ...לבא :.ת
.הזמ ץוח

(טלקומ ןויאר)
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עונלוקו ןורטאית :ןזאב הרדנא
ע ונלוקה ןיב ןוימדה ידצל בל־תמושת םיביסמ םירקבמה תובורק םיתעל יכ ףא
ד וע לכ .הריפכ־רבד ןימכ םיברל הארנ ןיידע "טרסומ ןורטאית" גשומה ירה ,ןמורל
ה ז היה ויתוזחמו לוינאפ לסרמ לש ויתורימא ולש באה־תומגודו ורשי־יצילמ ויה
י רפ ,הרקמה־תובושמב ויתוחלצה יתש תא וא תחאה ותחלצה תא ץרתל ידמל ינויגה

ב גאש—תונורכזב רשוקמו־רושק היה "טרסומה ןורטאיתה" ,ןפוד־אצוי תוביסמ־ףוריצ
ר אוולובה יטיהל וא "יתונמאה טרסה" ןמ—ךכ־לכ םיגעלנ םיארנ םה רוחאל־הריקס
ל חה ,ןורחאה ןמזב תוחלצה לש המלש הרוש התיה השורד .היימתרב לש "ןונגס״ב
ט למה ,ישימחה ירנה תא רובעו תבקמב רומגו םינטק םילעושב
ת שקל ףקות־רב םוידמ אוה עונלוקהש תוארל חכוינש ידכ ,ם י א ר ו נ ה ם י ר ו ה ה ו
.תויתמארד תוריצי לש הבחר
ע יבצהל םילוכי ויה אל טרסומה ןורטאיתה דגנ םהל המודק העדש הלא ,תמאה ןעמל
וביע רהצומב םהש םיטרסב הלאשה המצמטצה וליא רבעה ןמ תובר הכ תומגוד לע
א ל םיטרסה לש הירוטסיהה תא רוקסנש ךכל הקדצה וזיא אופא שי .תוזחמ לש םיד
.םיומיבו םהלש יתמארדה הנבמה דוסי לע אלא תומשה יפל

הרצק תירוטסיה הרעה
ך ותב ויה םיריתעמ ,טרסומה ןורטאיתה תא םחר ילב לוספל םידקוש םירקבמה דועב
ת ולגתמ רתוי בורקמ חותינ יפ־לעש עונלוק לש תומיוסמ תורוצ לע ללהו חבש ךכ
ו יאצאצו "יתונמאה טרסה״ו ליאוה .המיבה־תונמא לש התומלגתה םצעכ יאדו ויה
ת ונוש תומגוד לע "ותרהטב עונלוקה" לש הקנפשוג העבטוה ,םתייאר תא ולפריע
וקה תא בטיה ןוחב ונחבת םא .תיאקירמאה הידמוקה ןמ לחה יעונלוק ןורטאית לש
ן מ והשלכ הזחמ לש דוביעה ןמ תוחפ "תילרטאית" איה ןיא יכ וארת תאזה הידמ
, בצמ לשו גולאיד לש הידמוק לע תודסוימה ,תונומתה בור .ייודורבמ וא ראוולובה
י דכ ךפוהמ־םוליצו־םוליצ לש הלובחתה תא תלצנמ הכירעה וליאו םינפ־תונומת ןה
י גולויצוסה עקרה לע רובידה תא טעמ ביחרהל ילוא ידכ ןאכ .גולאידה תא טילבהל
־ רושעמ הלעמל ךשמ תיאקירמאה הידמוקה לש הריהזמה התוחתפתה תא רשפיאש
לוקל ןורטאיתה ןיב הלועפ־יסחי םימייקש רשאתי ךכמ האצותכש ינא רובס .םינש
ה זכ ךרוצ היה אל .םדקומ םויקב ךרוצ לכמ ןורטאיתה תא לוכיבכ רטפ עונלוקה .עונ
ו ז לבא .דבל םירשימב םתוא רוכמל ולכי הלאה תוזחמה לש םהירבחמו ליאוה
, התעש םיילכלכו םייתרבח םיאנת לש ףוריצל הרושקה תילכתב־תירקמ העפות
י דכ ךות ,וניאר תונורחאה םינשה הרשע־שמח ךשמ .םיכלוהו םה םילטבתמ ,המודמכ
ל ש רתויו רתוי תובורמ תוטרסה ,תיאקירמא הידמוק לש םיוסמ סופיט תעיקש

.ייודורבב וחילצהש תוידמוק
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ם וסיה םוש רלייוול היה אל ,תיגהנמה המארדהו תיגולוכיספה המארדה תוכלמב
, ויערכ לעו וברק לע ,ם י נ ט ק ם י ל ע ו ש ,ןמלה ןאיליל לש הזחמה תא לוטיל וארבב
ת ירבה־תוצרא העדי אל םצעב .השעמל ,תינורטאיתה ותומלש לכב דבה לע ותולעהלו
ת וחפל ,דווילוהב הקפהה יאנת לבא .טרסומ ןורטאית דגנ םודק־טפשמ לכ םלועמ
ל בגומה יעונלוק ןורטאיתב ןינעה היה םש .הפוריאבש םיאנתל ומד אל ,1940 דע
ן מ טעמ ךא ול לטנ לוקה ןושארה רושעה ךשמ תוחפלו ,םידחוימ םירנא׳ז חלא־יאל
ם ש שקבל ולחה הטרסה־רמוחל עגונה לכב דווילוהב יחכונה רבשמה תמחמ .המיבה
ה יה תיאקירמאה הידמוקב לבא .בותכה ןורטאיתה ןמ הרזע רתוי תובורק םיתעל
".יומסב םג םאו ,ילאיצנטופ ןפואב דימת יוצמ ןורטאיתה
ה ידמוקה לש הזל ותוושהל ןתינש גשיהב רמיתהל רשפא־יא הפוריאבש קפס לכ ןיא
, ומצע יגפב ןויע ךירצמה ,לוינאפ לסרמ לש דחוימה הרקמה תא איצוהל .תיאקירמאה
.דבה לע ביאדמ ןולשכ ראוולוב־לש־תוידמוק ולחנ
ן מזל טרפב ,תינרוחא טעמ רוזחנ הבה .לוקב ליחתמ וניא טרסומה ןורטאיתה םלוא
, םיילמ לש ותראפת ימי ויה הלא ."יתונמאח טרסה" לש ונולשכ לילעב רהבתנ וב
ם ידחוימ םילולעפ .ןורטאיתה לש ויתואלפנ לולכיש אלא ודוסיב עוניארב האר אלש
ם יתפרצה םינקחשה לש םבור־בור .תוחור־תעבשה לש ףסונ חותיפ טושפ ויניעב ויה
 סקמב ץיצהל ךל יד .יראוולובה ןורטאיתה ןמ וא לוקיזומה ןמ םיאב םיאקירמאהו
ו נמז לש םינקחשה בורל המודב .ילרטאיתה ונויסנל בייח אוה המכ הארתו רדניל
ו ניאו ,ותכובמב תוזחל םהילא ארוקו םהילא ץרוק ,םיפוצה לא םירשימב קחשמ אוה
ת לוכסאל הברה בח אוהש הזמ דבל ,ןילפא׳צ ילרא׳צל רשא .רגסומ חישמ עתרנ
ל וקיזומ לש ןקימוקכ ורשכ לולכישב תאטבתמ ותונמאש רורב ,תילגנאה הקימימה
ג רוח אוהש ידי־לע קר ךא ,ןורטאיתה ןמ רתוי עיצמ עוניארה ןאכ .עוניארל תודוה
ה מיבה ןיב קחרמה יפ־לע עבקנ תוחידבב שומישה .ויתומיגפמ ותוא לאוגו ותרגסממ
ו לש לולעפב ךיראהל ןקחשה תא םיצירממה םיקוחצה ךרוא ידי־לע לכה לעו ,להקל

ר שפאל היה לוכי דבה קר .זירפהל םצעב ותצלאמ ,אופא ותנברדמ המיבה .הלכיש דע
ב רימ תא גישמ אוה החוכמש העונתו בצמ לש תיטמיתמ תומלשל עיגהל ילר׳צל

.ןמזה רעזימב העפשהה

ף לודא רפסמ ,דימת קדוצ להקה יורקה ,המניס לש םינש 50 ףיקמה ויתונורכז רפסב •
ן ורטאיתה תא דודשל גהונ הקירמאב עוניארה היה ךיא םג ,םיבכוכה תטיש לש היבא ,רוקוצ
ע וניארה לש ירחסמה ודיתע יכ רוקוצ ספתש ךותמ .תפרצב רשאמ רתוי דוע ,וידעצ תישארב
ה גישהש לככ הטרסה תויוכז שכר ,םינקחשה לש הרקויבו השעמה־רופיס לש ותוכיאב יולת
ם חיב־הובג היהש ,ולש תורוכשמה םלוס םלוא .ןורטאיתה ןמ קחרתהל םש־ילעב התיפו ודי
ה ישעתב בלתשהל םינקחשה לש םנוצר־יא לע רבגתה דימת אל ,אוהה ןמזה יגשומ יפל
ן מ ערקה ירחא ,םיבר אל םימי רובעכ .הנממ ףדונ םיעושעשה־דירי חירש תאזה היוזבה
ת ומשה ךותמ ויביבח תא רחב להקהו ,המניסל תדחוימה "בכוכ" הלש העפותה המק ,ןורטאיתה
א ל יתמיבה םוסריפהש הלודג הדהמ־דע םהל ונק םירחבנ םתואו ,םימסרופמה םיינורטאיתה
ם מוקמ וניפו םימדוקה םיינורטאיתה םיטירסתה ושטינ ךכל המודב .הילא תוותשהל לוכי היה
.ןורטאיתה ןמ הקתעהב התיה הצוענ הלחתהה םלוא .השדחה היגולותימל םימאתומה םירופיסל
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01 8ז<מ11 לש תורדסה תא ,תמאב םינשי "קיטספאלס" יטרס םיאורו םירזוח ונאשכ
ס ג אלא ןורטאיתל תכייש קחשמה ךרד קר אל יכ ונל הארנ ,לשמל ,011€51111€ לא
̂ ןש בצמ ,ויתונקסמ תילכת דע טושפ בצמ תוצמל רשפאמ עוניארה .רופיסה ןינב
ס א .לוכיבכ "לחז" לש בלשב רמולכ ,בחרמהו ןמזה ידי־לע לבגומ היהי המיבה
ת ודבוע לש השדח תכרעמ אורבל וא תולגל ידכ םייק עונלוקהש בושחל רשפא
, הצקה לא הצקה זמ םיינורטאית םיבצמ תונשל ולש רשוכה םושמ הז ירה תויתמארד
ר סמה הרדנמלס ןימ שי וקיסקמב .תורגבל םלועמ םיעיגמ ויה אל ןכ אלולש םיבצמ
ו קירזהש עדמ־ישנא .תחתפתמ הניא בושו ילחזה בלשב תוברלו תורפל תלג
ל ש היצולובאה תופיצר יכ ונל עודי הזל המודב .תורגב ללכל הואיבה םינומרוה
י קוח תא וליגו םיגולויב ואבש דע ןניבהל ןיאש תוצרפ ינפב ונתוא הדימעה יחה
ו קב תוירבוע תורוצ לש ןמוקמ תא עובקל קר אל ודמל םכותמש סצ1<1ס״1סזק1ךס818־ה
ו רצענ ,הרואכל םירגובמ ,םימיוסמ םיטרפש ריכהל םג אלא םינימה לש תוחתפתהה
ם דוסי ןורטאית לש םימיוסמ םיסופיט הז ןבומב .םהלש תינויצולובאה םתוחתפתהב
ו מכ ,םא .עוניארה לש ותעפוהל םדוק האפקוה םתוחתפתהש םייתמארד םיבצמב
ו נילע המ ,ןוצרה לש הקיזיפאטימ אוה ןורטאיתה ,(9ץמ6ז) הייטיא ן׳ז רמואש
מהל תינשקע הטלחה הב רשא—¥0 !6631 6116 006811116ץ6§3 הקסלרוב לע בושחל
ו ניאש גוסמ שבד־חרי לש עסמ ןימב ,רתויב םיכחוגמה םילושכמה תורמל ,ךיש
, ללכ ןויגה וב רתונ אל בוש םירבדה־תישארב תולקת המכ רחאלשו ,רתויב רווחמ
ה לועפה לש תינטרס תושדחתה ,ןוצרה לש ףוריט ,יזיפאטימ ןועגש ןיעמ םע תלבוג
.הנובת לכ דגנכ המצעל ץוחמ
ז  ןוצר לע רבדלו גולוכיספה לש םיחנומה־ןושלב ןאכ שמתשהל ללכב ונא םיאכז יכו
 ךותמ קעצמה והשמ לש יד ילב דע ךשמתמה יוטיב ןה ולאה תוקסלרובה בור
ך ישמי תרשמה וראוב .ףרוע־ישק לש היגולונימונפ ןימ ןהירה .תלעופה־שפנה
ך ישמי ,דדונה לעבה ,םיזנוא .תלופמ־יעמל ולוכ תיבה היהיש דע תיבה־תדובעב
ה לועפה .ולש םירצנה־תביתב קפואה לא גילפי הב הדוקנל דע ולש שבדה־חרי עסמב
. עתפ־יכפהמ וא ,תונבה־יא ,םירזוח םידה ,תודוזיפא ,הלילע הכירצמ הניא בוש ןאכ
ל אמשו ןימי ת^טנ ילב .המצע תא תסרוה איה הב הדוקנל דע ץרחנב תשרפנ איה
ח פנמה ןטק דלי ומכ האוש לש ינמלוג םיסראתאק ןימ לא הכרדב הכישממ איה
.ותחוורל ילואו ,ונתחוורל—ופוצרפ ךותל ץצופתמ הזש דע ימוג לש ןולאב ותוזחפב
ה סרא׳פה לש תורגשהו םיבצמה ,םיסופיטה תורוק תא םינחוב ונאשכ ,ךכל טרפ
ר אתפ תודלי הילע שדיח "קיטספאלס״ה טרסש הנקסמה ןמ סונמ ונל ןיא תיסאלקה
, ז״יה האמה זאמ תכלוהו־תכעוד התיהש ,"םדו־רשב לש הסרא׳פ״ה .תררחסמו תימ
ר די םיגוסבו סקריקב קר ,הבורמ תוחמתהו הרוצ־יוניש ידכ ךות ,םייקתהל הפיסוה
ם יידווילוהה םיקיפמה ובאש םהמש תומוקמ םתואב קוידב ,רמולכ .לוקיזומ לש םיע

ו ביחרה עוניארה לש ויתויורשפא םע ןבולישב .םהינקחש תא "קיטספאלס" יטרס לש
ם רקל ולכי ךכ .ןהלש תינכטה תלוכיה ילובג תא הבר הדימב הז רנא׳ז לש ויתורגיש
רבא׳ז עיגה 1920־ל 1903 ןיב .ןילפא׳צו ,ידראהו לרול ,ןוטיק רטסאב ,רדניל םקמ
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ז אמ החצנוהש יפכ הסרא׳פה תרוסמל ןווכתמ ינא .ויתורוקב ונימב־דיחי איועל 1רן
ה יאשונ לע "הטרא־לך־הידמוק״ה תא וליפא ללוכו םויטנרטו םרטואלפ לש םהימי

ת רגיש" .דבלב תחא המגוד איבהל יל השרוי .הל תודחוימה תוקינכטהו םידחוימה
ו נא וב 1913 וא 1912־ב ךרעל רדגיל םקמ לש ןשי דחא טרסב הילאמ הצצ ״תיבחה
 תיבח ךותל תחאב ץופקל ץלאנ יעבצה תשא תא התפמה זילעה ןאו׳ז־ןוד ךיא םיאוה
ן יא הז ןיעמ הרקמב .המורמה לעבה לש ותמקנ־תמחמ טלמיהל ידכ עבצ האלמ
־ גופסה ורושיק לע קר אלא ,הרגיש לש הנורכז וא העפשה וא ,יוקיח לע ללכ רבדל

.ותרוסמ לא רנא׳ז לש ינאט

1 טסקטה !טסקטה
ם ה עונלוקל ןורטאיתה ןיב םיסחיהש רורב רבעה ןמ הלא תונורכז ץמוק ךותמ
 רדגב םימצמטצמ םניא יאדוובו ,בושחל םיגהונש יפכמ רתוי הברה םיקודהו םינשי
ת עפשה יכ םג וניאר ."טרסומה ןורטאיתה" לוזליז־ןושלבו ללכ־ךרדב םיארוקש המ
־ יתלב התיהש לככ תעדומ־יתלב התיהש ,ןורטאיתה לש תורוסמהו ראוטרפרה
.קהבומו רוהט עונלוק םיבשחנה םיטרס לש גוס ותואב דאמ תרכינ ,תרהצומ
ך ישמנ םרטב .רחא רבד בוש איה וניפ לע רוגשה יפכ הזחמ לש ודוביע תייעב לבא
.תיתמארד תואיצמל תינורטאית תואיצמ ןיב הנחבהב חותפל ונילע ,דוע
. םירחא םיפוגב םימעפל תנכוש וז המשנ לבא ,ןורטאיתה תמשנ איה המארדה
ה מ לע לעופה םחוכ תא בואשל םילוכי טרסו ןמור ,ןייטנופ־הל לש לשמ ,הטאנוס

ה ניחבמ ."תויתמארדה תוירוגיטקה" םשב (§01111161) היוג ירנא ארוקש
ח יכוהל ונילע המוש ירה ,ןכ םאו .ןורטאיתה לש הימונוטואל ןועטל םעט לכ ןיא וז

ן מור רשא דועב יתמארד תויהל לוכי הזחמ ןיאש רמול הצור .ילילש רבד איהש
־ תעב אוה םישנאו םירבכע לע .יתמארד תויהל אל וא תויהל ןירוח־ןב אוה
ת א דבעל דאמ היה השק ,ינש דצמ .הידגארט לש תפומ םגו ןמור םג תחא־הנועבו

, תוינמורה ויתולוגס לשב הזחמ חבשל אובנ אל .ןורטאיתל טסורפ לש ןאווס ךרד
.הלועפ תונבל ודיב הלעש טסינמור לש ותוכזל רמול לכונ לוכי םלואו
י רה ,ודבל ןורטאיתל דחוימה רבד אוה יתמארדהש ונתעד לע דומענ םא ,תאז־לכב
א וה עונלוקה תויונמאה לכמש םג ןכו ,המוצעה ותעפשה יכ תודוהל םיבייח ונא
ת ורפסה ןמ תיצחמ ,וז הדימ־תמא יפל .תאזה העפשהה ןמ טלמיהל תוחפ יושעה
ת וחפ־אל אוה ןוכנ .ןורטאיתה לש םיפנע םה םימייקה םיטרסה ןמ םיעבר־השולשו

ה ריציהש ךכל תודוה קר םייחל המק היעבה .היעבה תא דימעהל שי ךכ אלש
.טסקטב אלא ןקחשב אל המלגתה תינורטאיתה
ע גיתמה דימלתל הידגארטכו הריציכ םג םייק אוה ךא ,הגצה םשל בתכנ הרדפ
 ןוימדה לע ךמתסהל לוכיה ,"הסרוכה ןורטאית" .ולש םינקיסאלקב הלוכ הנשה לכ
ו  נ ארי ס ,ךפיהלו .ןורטאית אוה ןיידע תאז־לכבו ,ןורטאיתכ רסחב־יוקל ,דבלב

ף רח ,ןורטאית םניא וטרסוהש יפכ ןעטמ אלל עסונ וא קאר׳זרב־הד
.םהל ופיסוהש הואר־ןויזח לש הבידנ הנמ ףרחו טסקטה
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ס אתהכ התוא רזחשלו ,ה ר דפמ הדיחיו־תחא הלילע קר לוטיל ונייה םיאשר וליא
ן ומדוקה הזיתופיהל םירזוח םיאצמנ ונייה ,יעונלוקה גולאידה וא ןמורה יכרצל

יחבמ םג םא ,הנהו .דבלב יתמארדה לע דמועו םצמטצמ ינורטאיתהש רמולכ ,ונלש
ש יירוטסיה םיקומינ רפסמ שי ,תאז תושעלמ םדא ענמיש רבד ןיא תיזיפאטימ הנ

ד ועכ ,ךחוגמה ינפמ אירב דחפ אוה םהב רתויב טושפה .ודגנכ םירוהט ־םיישעמו
ס חי תשרודה ,תונמא־תריצי יפלכ תינרדומה ונתדמע אוה םהבש קזחה רשא
ח חא וליפא תבייחמ איה תירסומ הניחבמ רשאו ,רבחמה־תויוכזלו טסקטל דובכ
ל כא .הרדפ לש דוביע תושעל תוכזה ןיסארל קר ,תרחא ןושל .רבחמה לש ותומ
, יונא) ללכב רבדה חלציש הבורע לכ ןיא ךכ וליפאש הדבועל רבעמו לעממ ,ןאכ
 ןיסאר .תחא הדבוע דוע ןובשחב איבהל שי ,(ן ע ט מ א ל ל ע ם ו נ ה תא דביע ומצע

.םיתמה ןיב הרקמב אוה
ל יכי ומצע אוה ירהש ,םייחב ודוע רבחמהשכ ךכ בצמה ןיא יכ וסרגי רשא ויהי
, די׳ז הרדנא תאז השע רבכמ אל ךא .ולש רמוחה תא שדחמ בצעלו ותריצי תא ןקתל
ח יה לוכי תוחפל .ןקיתווה יפתרמב דבה לא ןמורה ןמ רמולכ ,ךופה ןוויכב םג םא
ח לגת רתוי תינדפק הקידב ירה ,תאז םע .דוביעל בורעלו האצותה לע ןיע חוקפל
ת ונואג ןכש לכ ,ןורשכ לכ־םדוק .הקיטתסא לש רשאמ רתוי תוכמס לש ןינע הז יכ
ו דמעי דוביעהו רוקמהש ךכל בורעל לוכי וניא רבד םושו ,םוקמ לכמ םאצמל ןיא
ן וצרל הביסה ליגרב ,ןכ לע רתי .רבחמ ותוא לש ותריצי םה םא םג המר התוא לע
י פכ ,טסקטה .ןורטאיתב תירחסמה ותחלצהב הצוענ טרסל וננמז־ןב הזחמ ךופהל
ה פצי הזה טסקטלו ,חלצומה ועוציב ךלהמב ורקיעב לוכיבכ שבגתנ ,קדבנו הסונש
־ סחיל םירזוח ונא ,רתוי וא תוחפ דבוכמ בוביסב ,אופא ךכ .םיטרסה־יאור להק
.בותכה טסקטל ונלש דובכה
ר תוי השקי ךכ הריצי לש תיתמארדה תוכיאה הלועש לככ יכ ןועטל רשפא ,ףוסבל
ל ש םתגיזמ הגשוה טסקטבש רחאל ,ינורטאיתה ןמ יתמארדה דוסיה תא דירפהל
ד מוע וליאכ םינמור םיזיחממ תובורק םיתעל םג םאש הדבועל תועמשמ שי .םינשה
.יטתסא ןודיע לש רוחאל ובישהל ןיאש ךילהת לש ופוסב ןורטאיתה
ם יחאה וא י ר אב ו ב םדא טמ הזחמ תושעל היה רשפא ,רבד לש וקוידל
ם המ קיפהל ירשפא־יתלב הז היה הנושאר תוזחמה ואב וליא ךא .ב ו ז א מ א ר א ק
ד ע ןמורב תשרשומ המארדהשכ ,תרחא ןושל .ונל םירכומ םהש יפכ םינמורה תא
ה אצותה קר תויהל ןמורה לוכי תאז דגנכ ירה ,ונממ השלתל רשפא־יאש ךכ ידכ
ד ח האירב ,תוטשפה־תילכתב ,אוה ושוריפ תויונמאב רשא יביטקודניא ךילהת לש
ן תינש תובורמה תוירשפאה תוזיתניסה ןמ תחא קר אוה ןמורה ,הזחמה תמועל .הש
.טושפה יתמארדה דוסיה ןמ ןקיפהל
ה ז ןועיטש חינהל דוסיה אולמ שי ךא ,ןורטאיתהו ןמורה תא הוושמ ינא העש־יפל
א וה טרסה .םיתשמ תחא רובל ונא םילוכי יכ .עונלוקה יבגל ףקות־רתיב הפי וחוכ
* םומה ןורטאיתה" ונינפל ירה הז הרקמבו ,וב רשא לכו טסקטה לע ,םלוצמה הזחמה
ףוריצה לא םירזוח ונאו עונלוקה יכרצל דבועמ הזחמהש וא .ונלש ללוהמה "טר
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י  ד ו בל ותארשה תא באש ראונר ן׳ז .השדח הריציב ונל ןינעו םדוק ונרביד וילעש
, רתוי הלועמ רבד הזמ השע לבא האושו׳פ הנר לש הזחמה ןמםימהןמלצינש
ת יפוס חיכומה ללכה־ןמ־אצוי והז ,בגא־ךרד *.רוקמה לע ליפאה רבתסמה לכ יפלש

, •ללכהתא
ט סקטה ,ינרדומ אוהש ןיבו יסאלק אוהש ןיב ,הזחמ ירה ,רבדל שגינ רשא לכב
ו נממ רטפיהל ילב טסקטה תא דבעל ךרד לכ ןיא .רועריע ילבל וילע ןגמ ןלש
ג הונ הז ,םצעב .הזחמה אוה ןיא ךא ונממ בוט היהי ילואש ,רחא רבדב ורימהלו
־ תוריציו ליאוה ,םייחב םדועש הלאל וא הינש הגרדממ םירבחמל חרכהב לבגומה
סקטה תא דבכל ,רובעי־לב יאנתכ ,ונתוא תובייחמ ותליהמ ןהל לצא ןמזהש תפומה
•ןהלש םיט
ן ורטאיתה לש היעבה התכז םא .תאז תמאמ תונורחאה םינשה רשע לש ןויסנה
ן וגכ םיטרסל תודוה הז ירה תיטתסא הניחבמ תשדוחמ םימי־תוכיראל טרסומה

ם יטרס—וננמז תוריצי ךותמו ,םינקיסאלקה ןמתבקמוישימחהירנה,טלמה
, םיארונה םירוהה ,רלייוו ןמלה ןאיליל לש םינטק םילעוש ןוגכ
.ל ב ח ו ה י ל מ א ב ק ס ע ת ה
ן ינעל רזח רשאכ .םיארונה םירוהה לש דוביע המחלמה ינפל בתכ וטקוק ץז
ת א םג השעמל רמיש המ־ןמז רובעכ .ירוקמה טסקטה לא בושל טילחה 1946־ב
־ יסאלקב ןיב ,תפרצבו הילגנאב ,תירבה־תוצראב .המיבה לש תירוקמה הרואפתה
־ ייפא .טרסומה ןורטאיתה לש ותוחתפתה התיה תחא ,וננמז לש תוזחמב ןיבו םינק
וד .תירוקמה ותביתככ טסקטל תונמאנל רתויו רתוי תינדפק העיבת הל התיה תינ
.וז הדוקנב דחי ושגפנ רבדמה טרסה לש םינושה םייוסינה לכ וליאכ רבדה המ
, םגדה לש ינורטאיתה רוקמה תא תווסהל קיפמ לש ותגאד תישאר התיה רבעשל
א וה דקוש ףא ,תאזה הדמעה תא שטנש יד אל םויכש המוד .טרסב ךקרפלו ודבעל
ב וש ,טסקטה לש וירקיע תא םירמשמ ונאש עגרמ .ינורטאיתה לפא תא שיגדהל
ה נופסה תלוכיל תונווכתה ךותמ םלועל אבו ליאוה .ךכ אלא תויהל רבדה לכוי אל
; הנונגסו הקפהה ןפוא תא עבוק טסקטה .טסקטב תמלוגמ וז רבכ ירה ,ןורטאיתב
ו תוטהל םגו םינומא ול רומשל םג ךרד לכ ןיא .ןורטאיתה רבכ והירה תילאיצנטופ
.תכלל רומא היה וב ןוויכה ןמ
ףסוא הז רבד לש ותימאל .תואנה ויתולוגסמ גנוע וורש םיינוכית רפס־יתב לש

1ילבסל לובי ינניאש ןורטאית ותוא וריתסה
ו דוע ילואש טרס והז .יסאלקה ןורטאיתה ןמ הלואשה המגודב אצמנ ךכל רושיא
ת ארוהל הטיש איבהל רמיתמהו םייתפרצ תויסנמיגבו רפס־יתבב תומש השוע
ל א אבוה אוה .וחרכ־לעב אפורהל ןווכתמ ינא .עונלוקה תועצמאב תורפסה
ו מש תאש יאמיב ידי־לע ,תובוטה ויתונווכב קפקפל ןיאש הרומ לש ותרזעב ,דבה
ם ילהנמו םירומ תאמ ,אכדמ אוהש לככ םיסוליק אלמ ,קית ול שי הז טרס .הלגנ אל
8 !11< 03,1-0380 ,המירמ לש ותריציב גהנ תוריח תוחפ • . 530101110111
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̂ וכירעה רבדב המו .ז״יה האמה ןמ ןטק הזוחא־תיב ונל תוארהל רשוכ־תעשכ
ן סיס לכ םע תבלטצמ ,אלמ םוליצל ינוניב־אלמ םוליצמ הענ איה הנושארה הנומתב
, דדימב ,טרסה ךרוא תא טסקטה ביתכה אלולש השגרה תלבקתמ .גולאיד לש
[ ןאומ הרוצ התואב גולאידה ףטש תא רסומ היה ירה ,יאמיבה לש ונוצר דגנכ

| ןומישה ידי־לע ,איהש יפכ הכירעה .םנאג לבאל ונתבשחמב הרושקה הכירע לש
ם ידימלתה ודיספי אלש ךכל תגאוד ,בורקמ־הייארב ךפוהמ־םוליצו־םוליצב
ט דש קפס לכ ןיאו—זםנארפ י ד מ ו ק ה ינקחש לש הקימימה ןמ המינ־אולמכ
."יתונמאה טרסה׳' לש אישה ימיל ונתוא ריזחמ הז
.1—' ״״ -----  --- 1.  ...--....—   ...•”'1-----

.םימוליצה ןוויג ידי־לע ,קחשמל הנשמ־תלוגס תוושלו
ן זיה הרשכ טרסומה ןורטאיתה דגנ הנעט לכש םיכסהל ונילע ,הז גוסמ םיטרס חכונ
ן זמניס״ה חוכש אוה שממ־לעופב השענש רבדה .טרסב ללכ הצוענ היעבה ןיא לבא
ש רוג—טסקטה ,ךכמ רתוי דועו—תירוקמה המארדה .ןורטאיתה יקרועב קרזוה
רהכ המיבה לע הלועפה ךשמ ירה אל יכ לילעב הארנ .לוכיבכ ,םנועממו םתיבמ

.ךסמ חכונ גיצהל רשפא םיצעה תוליבה לש הנומתה
! ש תירקיעה תונימה תא וב תוארל רשפאש רבדל הבוט המגוד אוה הז ןולשכ
א רחאה אוה ,רבד לש וללכב ."המניס תושעל" ףחדה איה אלה ,טרסומה ןורטאיתה
ן ולכתה־ףוח לע שחרתהל הרומא הלילעה םא .םיחילצמ תוזחמ לש םידוביעה בורל
ו ינוכמ לש הגהה דיל םיבהאנה וקשנתי האבסמ לש התניפב חיש קיתמהל תחת ירה
ו יש לש םיעלסה םיארנ וב עקר לע תלייטה ךרואל םיעסונ םהש םע ,תיאקירמא
מ סמ ונל חטבומ ,ויה םיהז לדנאנרפו ימך לש םיזוחהו ליאוה ,הכירעל רשא .ביטנ;?

.ורבחל םעפו דחאל םעפ דסח םיטונה בורקמ־םימוליצ לש ,רתוי וא תוחפ ,הווש
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ל ש ולא תא רשאל תואב הלא םיניינעב להקה לש תומדקומה־תוסיפתה ,הזמ ץו!ן
ע ונלוק םהיבגל .הברה הבשחמ עונלוקל םישידקמ םניא םללכב תוירבה .םיטירסמה
ת וחפל םהל םינתונ ןיא םא .הלועפ עפשו ,ץוח־תוארמ ,הרואפת יבחרמ ושוריפ
ת ויהל בייח עונלוקה .םתוא ומירש איה םתשגרה ,עונלוק םהיפב יורקש הממ רעזימ
ו א תוינע לש זמר לכו והשימ תויהל בייח ןקחש לכ .ןורטאיתה ןמ רתוי ינרזפ
ו א יאמיב יכ אופא רורב .ןולשכל ,םירמוא ךכ ,םרות תימוימויה הביבסב תונצמק
־ ץמואל קוקז הלא םיניינעב להקה לש םודקה־טפשמה לע רגת אורקל ןכומה קיפמ
ן ורטאיתה לש תונימה .םישוע םהש המב ידמ רתוי םינימאמ םניא םא טרפב .בל
ך יבסת והז .ןורטאיתל סחיב עונלוקב עוטנה יכרע־וד ךיבסתב תשרשומ טרסומה
א יצמהל עונלוקה שקבמ וילעש ,רתוי תיתורפסו רתוי הנשי תונמא חכונ תותיחנ לש
ת ועטב תבשחנ הדצמ איהו—ולש הקינכטה "תונוילע" ידי־לע רתי־יוציפ ומצעל

.תיטתסא תונוילע

!לע־ןורטאית וא ,רמושמ ןורטאינו
י רנ ה ומכ םיחילצמ םיטרס ינש ?ולאה תויועטה תמזהב תוארל םתייה םיצור

.ןתוא רותסל ואילפי םיארונה םירוההו ישימחה
, ותומימתב הויק ,רעיב דדונ־םוליצב וחרכ־לעבאפור לש יאמיבה לחה רשאכ
ת וליבח לש הללמואה הנומתה תא עולבל ונל רוזעי רבדהש ,םיעדוי־אלב ילואו

ו נל תתל ,תואיצמ לש הביבס תצק ונל תתל הסינ אוה .תרכוסמ הלולגכ םיצעה
ם ה .הכופהה הלועפה תא םימשוגמה ויטהל ולעפ בלה־ןובאדל .המיבה לא םלוס
.דחאכ טסקטה לשו תויומדה לש תושממה־רסוח תא ומיעטה
ם זילאיר ןיב הקיטקלאידה תא בשיל הייבילוא סנרול חילצה ךיא הארנ הבה התעו
ה ז הרקמב לבא ,דדונ־םוליצב חתופ ולש טרסה םג .תינורטאית המכסומל יעונלוק
א וה ןיא .ינתבזילא קדנופ לש ורצח ,ןורטאיתה ךותל ונתוא ךילשהל איה ותילכת
ר שאמ אוה ,הברדא .ןורטאיתה תומכסומ תא ונתאמ חיכשהל אבש ימכ םינפ דימעמ
א לא י ש י מ ח ה י ר נ ה הזחמב ונניא טרסה לש ידיימהו רשיה וניינע .ןקזחמו ןתוא
ן אכ ןתינה עוציבהש הדבועה ךותמ םיעדוי ונא תאז .י ש י מ ח ה י ר נ ה לש הגצהב
א וה הכלהל .ןורטאיתב הזחמה תא םילעמש העשבכ ,ישממ תויהל רומא וניא
־ יולג .םיעלקה־ירחא תאו להקה תא וליפא ונל םיארמו ,ריפסקש לש וימיב שחרתמ

ן אכ שורד וניא ךסמה תולע םע הפוצה ןמ ליגרב שרדנה הנומאה־לעופ יכ רורבו
ן ורטאיתה לע ירוטסיה טרסב םיאצמנ ונא ,הזחמב ונחנא ןיא .ןויזחה ןמ תונהיל ידכ
ם יליגר ונא ובש דאמ דע לבוקמ גוסמ טרסב םיחכונ ונא ;רמול הצור ;ינתבזילאה
. ירוטסיה־ידועת טרסמ קיפנש האנהה גוסמ הניא הזחמה ןמ ונתאנה םלוא .טלחהב
ה יגטרטסאה ,תרחא ןושל .תיריפסקש הגצהמ קפוי רשא גנועה הז ,רבד לש ותימאל
, "ךסמה סנ״מ טלמיהל התילכתש הלובחת התיה הייבילוא סנרול לש תיטתסאה
.ןומא־יא לש ליגרה קספהב ךרוצה ןמ רמולכ

יעצמאב ,ונל הארה החיתפה ןמ לחהש ידי־לע הזחמ ךותמ ולש טרסה תא ותושעב
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ה סני רשא תחת ןורטאיתה לש תומכסומבו ןונגסב ןאכ ונל ןינע יכ ,יעונלוק
. תינורטאיתה הילשאה ביואל ותוא ךפוהה רבדה ןמ םזילאירה תא לאג ,םריתסהל
ה יה לוכי ,הינונקב הפוצה לש ותופתושב תיגולוכיספ הזיחא ול החטבוהש העשמ
־ ברק לא ינומתה ןונגסב ףירחה רבעמה תא ןכ־ירחא ומצעל תושרהל הייבילוא
ן אכ !הפוצה לש ונוימד לא תבשוחמה ותיינפב ךכל ארק ומכ ריפסקש .רוקני׳זא
ה קידצהל היה השקש ,יעונלוקה לא וז תוקקדזה .ןיוצמ ץורית הייבילואל היה בוש
ן כומ .ומצע הזחמב הקודיצ תא תאצומ ,הזחמ לש קתעה םתס טרסה היה וליא
 ןאכ ריענ הבה .תאז השע יכ ונא םיעדויו ,ותחטבה תא דבכל וילע היה ןיידעש
והמב יטסילאיר־יתלב דוסי תואריהל אוה לולע ןורחא ןובשחבש ,עבצה יכ תוטשפב
ם ע םילשהל רשפאל ןכמ־רחאלו ינוימדה םוחת לא רבעמה תא קידצהל עייסמ ,ות
ף א .רוקני׳זא־ברק לש יטסילאיר רוזחיש לא תרעזימ־תונומתמ תרבועה תופיצר
ד בב־דב לוכיבכ םייק טרסה .תמאב "םלוצמ ןורטאית" ישימחה י ר נ ה ןיא עגר
טאיתה םגו ריפסקש םג ,םוקמ־לכמ .הירחאמו המיבה ינפל ,תינורטאיתה השגהה םע
.רבע לכמ םהילע רגוס עונלוקהו ,םצעב ,וייובש םה ןור
ת ומכסומב הזכש יולג שומיש השוע וניא יכ המוד ונימי לש יראוולובה ןורטאיתה
ו נאיבהל וליפא תויושע ןאוטנא לש תוירואיתהו "ישפחה ןורטאיתה" .ןורטאיתה לש
־ םורט ןיעמ ,"יטסילאיר" ןורטאית אצמנב היה םינמזה ןמ ןמזבש הנומא ללכל
ב וש ירה ,הזכ רבד שי םנמא םא .הל התפתמ שיא ןיא בושש הילשא וז .עונלוק
ת וטלחומ ךא ,תוחפ תושרופמ ,תוחפ תויולג תומכסומ לש תכרעמל קר אוה סחיתמ
א והש הדבועה םצע ,םינפ־לכ־לע .ןורטאיתב "םייח לש חתנ" ךל ןיא .הדימ התואב
ה ארנה רבדל ותכפוהו ימוימויה םויקה ןמ ותוא הקיחרמ המיבה לע ןיעל־יולג
ם יאנתה לבא ,יעבטה רדסה ןמ קלח הז ירה העודי הדימב .הןאר־ןולחב לוכיבכ
.ויקמעמל דע ותוא םינשמ וב םילכתסמ ונא םהב
ו מכ אלש ,ךא רשב לש םייתימא םיחתנב המיבה תא ראפל היה יושע ןאוטנא
ץ ע תעטל הצר וליא .םוקמב רבוע םלש ןאצ־רדע תוארהל לוכי היה אל ,עונלוקב
ן ויער לכ לע רתוול וילע היה םינפ־לכ־לעו ,הליחת ורקעל וילע היה המיבה לע
־ זילאה הזרכה ןמ רזגנ ודוע ,תמאה ןעמל ,ולש ץעה ןכל .ותומלשב רעיה תגצה לש
ן יאש ולאה תותימאה תא וננורכזב רומשנ םא .רורמת אלא הניא ףוסבש תינתב
ם יארונה םירוהה ןוגכ המארדולימ לש הטרסה יכ הדונ ,קפס ןהב ליטהל
ו ניפב ןאכ יורקה רבדה .יסאלק הזחמ לש ותטרסהמ טעמב ךא תונושה תויעב הלעמ
א וה ןיא .עונלוקה לש הזל הווש סיסב לע הזחמה תא ללכ דימעמ וניא םזילאיר
, הטרסהב תטלשה תומכסומה תכרעמ ,תוטשפה ןעמל .המיבה־תורוא תא לסחמ
ל ע ,הידגארטה לש תומכסומה .לוכיבכ ,יליחתה גרדב תאצמנ ,טסקטב ךכ ךותמו

א לא ןניא ,ןהלש םיינירדנסקלאה םיזורחהו הארמל־תונושמה ןהלש הרואפתה־ירזבא
.ןורטאיתה איה ,תיסיסבה המכסומה תא םישיגדמו םירשאמה םילמס
, בושו .ולש םיארונה םירוהה תא טירסה רשאכ וטקוקל היה ריהנ הז רבד
ךירצ וניאש םיטרסה־השוע וטקוק ןיבה ,קהבומ יטסילאיר היה ולש הזחמהו ליאוה



ו 23עונלוקו ןורטאית

. ..ריבגהלו קזחל אלא תוברהל ונניא עונלוקה לש ודיקפתש ,עקרל המואמ ףיסוהל
ה ב היהת המלצמלו דבל תודוה ירה ,טרסב הריד תויהל ךופהי הזחמבש רדחה םא
ט ילבהל היה חרכה .המיבה לעש רדחב רשאמ רתוי דוע השק תופיפצ לש השגרה
־ רוא לש הדדוב ןרק .הבורק תוכימסב םייחו םירגוסמ םישנא לש השוחתה תא
־ רסחו הרעשב־יולת תווצ־םויק ותוא בירחמ היה ,למשחל ץוחמ אוהש רוא לכ ,שמש
ל א ,זיראפ לש ינשה הצקה לא םג עוסנל הלוכי הפל־הפמ האלמה הבכרמה .הרירב
ה תוא םילגמו םירזוחו תחא הריד לש החתפב התוא םיחינמ ונא .ןלדאמ לש התיב
א לא הכירעבש יסאלקה ךרדה־רוציק לש המגודה אל ונינפל ןאכ .הינשה לש החתפב
ר בעמ לא גרח ךכיפלו וטקוק לע ותוא הפכ אל עונלוקהש ,יומיבה ןמ קהבומ קלח
ו נממ רצבנ ,לבגומ אוהש ךותמ ,ןורהאה הז .ןורטאיתה לש יוטיבה תויורשפאל
ת א רשאל ידכ תומגוד האמ דוע ףיסוהל היהי רשפא .טקפא ותוא גישהל אופא
־ חוכ תא ריבגהל אלא וז לש התגאד ןיאו ,יתמיבה עקרל המלצמה לש דובכה־םחי

א ל .הזחמה תויומד לא ולש םיסחיב ברעתהל תוסנל אל םלועלו עקרה לש הלועפה
ר דחו רדח לכ תוארהל ךרוצה .תולק התואב םירטפנ ןורטאיתה לש ויתודרט לכמ
־ תרסחו תמזגומ השירד ,קפס ילב ,אוה ךסמה תא דירוהל םייתניבו הז רחא הזב
ן מז לש תיתימאה תודחאל תיארחאה איה ,הלש תודיינל תודוה המלצמה .רחש
ו ל היהש המ תוריח־ךרד אטבל לכוי םרטב עונלוקל היה קוקז ןורטאיתה .םוקמו

ר שא הריד לש הידגארטכ תוארהל היה רשפא םיארונה םירוהה תאו ,רמא
י בג לע גולונוממ רתוי תועמשמ שובלל הלוכי הז־אוהכ החותפ הראשנש תלד הב
ן הש תושירדל ולש דובכה־םחי ירהש ,ותריצי תא לישכמ וניא םלועל וטקוק .הטימ
ו דיקפת .רקיע םניאש םיעוריא םתואמ ןדירפהל לגוסמ אוהש לככ רתוי לודג רקיע
ם תחינמ התיה יאדו המיבהש םימיוסמ םיטרפ רואל איצוהל ,תולגל אוה עונלוקה לש
.לופיט אלב
ן אכ .הכירעה רומאל ,רתויב השקה היעבה הראשנ ויידע ,הרואפתה תייעב הרתפנ
ה תעמ .״81101״ לש גשומה ןמ תיפוס םירטפנ ןאכ .הרופה ונוימד תא וטקוק חיכוה
ם ישח ונא ףרה ילבש ,תואיצמ לש ףלוחה שוביגל תרגסמ תתל אלא רתונ אל
. מ״מ 16־ב ולש טרסה תא הגה ךיא רפסל בהוא היה וטקוק .ביבס־ביבס התוחכונב
ת וחפ והשמב ומייבל שרדנ וליא השק בצמב היה דמוע .ןוכנה יוטיבה הז "הגה"
ה רומג תוחכונ חכונ אוהש השגרה ול היהתש הפוצל ןאכ אוה בושח .מ״מ 35־מ
ת ודוה אלא דקומה קמוע ידי־לע (ראונר לש וא) סלו לש םיטרסב ומכ אל ,שחרתמב
ב צקה םע ןאכ הגוודזנ הרואכל הנושאר םעפ וזש ,הייאר לש תינטש תוריהמל
י עצמאה .ןובשחב תאז האיבמ הבוט הכירע לכש קפס ןיא .בלה־תמיש לש רוהטה
. תוניינעתה לש ידוסי ריבחת יפל גולאידה תא קלחמ וכופיהו־םולצת לש יתרוסמה
־ תמיש לש זוכירל ךרע־הווש אוה יטתאפ עגרב לצלצמה ןופלט לש בורקמ־םוליצ
ת וירשפא םיכרד שלש ןיב הרשפ איה תילמרונה הכירעה יכ ונל הארנ תאז םע .בלה
.תואיצמה חותינל
אוהשכ עשפב שמישש קשנח־ילכ) רוהט ירואיתו ינויגה חותינ (1)
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ח ותינ רמולכ ,המינפ טרסה ךותמ יגולוכיספ חותינ (2) .(היווגה דצב חנומ
ב לחה סוכ היהת ךכל המגוד .ןותנ בצמב תושפנה תחא לש תוארה־תדוקנ תא םאותה
ו א ,א1 0 ס!•1 סט8־ב תותשל הכירצ ןמגרב דירגניא התיהש ,תלערומ איה ילואש
ח ותינ ,ףוסבל (3) .קפס לש לצב טייר הזירית לש העבצא לע תעבטה

א יה םא ןיב ,הפוצה תוניינעתה לש ת ו א ר ה ־ ת ד ו ק נ מ יגולוכיספ
.הקווד הז חותינל תודוה התוא ררועש אוה יאמיבה םא ןיבו תינאטנופס
ל לוכ ולש טרסה—תיסאלקה ךותיחה תנוכתמל םינומא אוה רמוש יכ ףא ,וטקוק
י די־לע תדחוימ תועמשמ הל ןתונ אוה—ינוניבל לעמש םימוליצ לש ןוגה רפסמ
י נויגהה חותינה .הלעמל 3 הירוגיטקה ןמ םימוליצב קרו־ךא טעמכ שמתשמ אוהש
־ דע לש ולא תוראשנ .ןקחשה לש תוארה־תדוקנ םע דחי השעמל לסוחמ ירואיתהו

, ךופה ןבומב לבא תואיצמ תויהל ףוס־ףוס תכפוה תיביטקייבוסה המלצמה .הייארה
ם ע הפוצה לש תיתודלי תוהדזה ןימ תוכזב ,ם ג א ה ־ ת ר ב גב ומכ אל רמול הצור
ל ש םימחרה־רסח טבמה ידי־לע ,הברדא אלא ,המלצמ לש טוטהל תועצמאב רוביגה
ן כא .הןאר־ןויזח איה בוש המארדה .דבלב הפוצ המלצמה ףוס־ףוס .הארנ־יתלב דע
ו נאש םשורה .לוענמ־רוחל דעבמ הארנה ערואמ אוה עונלוקה יכ רמאש אוה וטקוק
־ בש המיז־קפס ,דיחיה־תושרל השילפ לש םשור אוה לוענמה־רוחמ ןאכ םילבקמ
. "תוינוציח" לש וז הדמע לש רתויב תועמשמ־תבר המגוד לוטינ הבה ."הצצה"
וסנ ,תלערומ ,יירב־הד ןוביא רשאכ טרסה לש םינורחאה םימוליצה דחאב רבודמה
ואמה ןלדאמל ביבסמש תינקסעה הרובחב תוצוענ היניע ,הלש הרדח לא רוחאל הג

ן יא םלועל ,יותיפה לדוג לכ םע לבא .התוולל ידכ תינרוחא תכלוה המלצמה .תרש
ם להה ."היפוס" לש תיביטקייבוסה תוארה־תדוקנב תבברעתמ המלצמה לש התעונת
ו נטבהו תינקחשה לש התדמעב ונייה וליא רתוי ףירח היה יאדו דדונה־םוליצה לש
י ירב־הד ןוביא תא ריאשמ אוה .הז העטומ דעצמ הדיפקב ענמנ וטקוק לבא .היניעב
ת וארהל םוליצה לש ותילכת .הירחאמ ,טעמ גוסנ אוהשכ ,רוחאל עתרנו "ןויתפכ"
.שממ־לעופב הטיבמ התוארל אלא ,הלש טבמה תא אל ףא ,הטיבמ איהש אל

ם יברכ תוסנל תחת .והזחמ לש ותוהמב־ילרטאיתה יפואה תא וטקוק םייקמ ךכ
י דכ המלצמה לש היבאשמ תא הקווד לצנמ אוה ירה ,עונלוקב ותוא קרפל םירחא
. תויגולוכיספה ןהיתונקסמ תאו תונומתה לש הנבמה תא רשאל ,םיעטהל ,שיגדהל
. ילרטאיתה לש תפסותכ קר הרידגהל רשפא עונלוקה ןאכ ןתונש תיפיצפסה הרזעה
־ ינ ילדאדו רלייו ,סלו ןוסרוא ,הייבילוא םנרול לש םדצל בצינ אוה ךכמ האצותכ
, םינטק םילעוש ,טלמה ,תבקמ לש חותינ ךותמ תרשאתמ וז העד .סלוק
. ה י ל י מ א ב קסעתה ןוגכ טרס לע ללכ רבדל אלש ,ה ר ט ק ל א ל האי לבאה
ה תנקש יאדו ,תפצוחמ וא המימת הלאש איה םא ןיב ,"רמושמ" ןורטאית לש היעבה
ו ניסינ .ןורחאה ןמזה לש ולאה תוחלצהה ןמ האצותכ תשדוחמ םימי־תוכירא הל
ח ילצנ םולכ ,םעפ־יא ונייהשמ רתוי םיינתפאש ונאשכ ,התע .רבדה הרק ךיא תוארל
?עודמ ונמצעל ררבל
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ת יעונלוקה הישעתה תרגסמב אל תוחפל ,םיאבה תורודה ןעמל םישוע ןיא עונלוק
י תיישעת םוידמ ךייש ,ןורטאיתל וא תולכידראל המודב .םויכ תנגרואמ איהש יפכ
ך א ,וירחא האבה האמה לש םיארוק ליבשב בותכל היה לוכי לאדנטס .הווהל הז
ם תריצי תא דיעוהל םמצעל תושרהל ,והומכ ,םילוכיה עונלוק־ישנא םיטעמ
6ג¥" תוריל ןוילימל ףלא־םייתאמ ןיב ענ יתלילע טרס לש וריחמ ."£סז £6± 
. הזמ רתויו הרשע־יפ תולוע תובר תויאקירמאו תויפוריא תוקפה ,ץראה יאנתב
ע ונלוקש הדבועהמ םלעתהל לוכי וניא ומצעב רנוילימ ונניאו הישעתל ךיישש יאמיב
ם יבשוחש הממ םלעתהל םג לוכי אוה ןיא .םינומהה םע היצקינומוק לש תונמא אוה
ת ונמאכ עונלוקה לע עונלוקה־יתב ילעבו םינימזמה ,םיעיקשמה ,םיציפמה ,םיקיפמה
, רצויה לש ותעדמ רתוי תעבוק הלא לש םתעד םיתעל .םינומהה םע היצקינומוק לש
ו א ןוסרב ,םייהורטש־ןופ ךיראכ עונלוקה־יקנע וקיפהש םיטרסה םיטעמ הכ ןכלו

.לאיניב
ן יאשו ,וילע םילעפומה םיצחלה םע רשפתהל ןכומ וניאש יאמיבל רתונ אל הרואכל
א לא ,ךוראה יתלילעה טרסה םוחתב הריצי־שפוח ול וחיטביש ביצקת וא םש ול
ו תריציב דימתהל השקתי ןאכ םגש םושמ—הרואכל .רצקה טרסה לש םוידמל רסמתהל
ך רואב ,מ״מ 16־ב עונצ טרס .םהב ועקשוהש םיפסכה תא תוחפל ויטרס וסכיש ילב
— םייפלא .תוריל םיפלא־הנומשל םייפלא ןיב ,ץראה יאנתב ,הלוע ,תוקד רשע לש
, םייביטימירפ םיאנתב ,תובדנתהב דבוע תווצה לכשכ ,ןבל־רוחשב םלוצמ טרסהשכ
ט רס .תבכרומ הרואת אללו ינורכניס לוק־ספ אלל ,םירזוח םימוליצ לש תורשפא אלל
ה לוע (עונלוק־יתבב הנרקהל דעונש יטרדנטסה בחורה) מ״מ 35־ב תוקד רשע לש
ה קפה תיתשהל םיחרכומ ,טנצימ ןיאב .מ״מ 16־ב טרס לש וריחממ םיילפכמ הלעמל
.שוקיבהו עציהה ןורקע לע הז גוסמ םיטרס לש
, םיימואלניב םילביטספו םיבוט־םיטרס־ינודעומ רפסמ איצוהל .ןיא שוקיב לבא
ל ארשי־ץראל תמצמטצמ הניא היעבה .טעמכ תיספא איה םירצק םיטרסל השירדה
ה משר ,הנשל הלילע־יטרס האמכ הקיפמה ,הילגנאכ תיעונלוק המצעמ .ןבומכ ,דבלב
־ יטרס ויה אלו תודסומ לש םהיתונמזהב ושענ אלש םירצק םיטרס 250 קר דקתשא
ל הקב החוור ןיידע ,יעונלוקה םוידמב תכלוהו תרבוגה תוניינעתהה ףרח .תמוסרפ
ה נידמה םוק זאמ םע קפס .ךרע־תרסח תילוש הריצי אוה רצק טרס יכ העדותה
ם הב שיש ,םירצק םיטרס רשע־השימחמ רתוי הישעתל ץוחמ לארשי־ץראב ושענ
ף א ,םיעברא־םישולש לע הלוע הז גוסמ םיטרס לש ללוכה רפסמה םא קפסו ,ןינע
.קיודמ םושיר םהילע לח אלש םושמ ןוכנ־לא תאז תעדל ןיא יכ
י לוא ,וידידילו ותחפשמל ותוארהל רצק טרס קיפהש יאמיב לוכי םירקמה בורב
לעופ אוה .ןוראה ךותב וחינהל ןכ־ירחאו תויטרפ תונרקהב רפסמ־םימעפ וגירקהל
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ו לידגהל וא וטירסהל בייח אוה עונלוקה־תיבל וטרס עיגיש ידכ .קיר ללח ךותב
ם א .ויתויורשפאל רבעמ הקפהה תא רקימ אוה םיתעלש רבד ,מ״מ 35 לש םידממל
ם ירשע לש טרס .העש עבר לע הלעי וכראש רוסא ,מ״מ 35־ב טרס ותושרב אצמנ
ל עב ףא יכ ,עוגלוק־תיב םושב םעפ־יא ןרקומ תויהל יוכיס לכ ול ןיא תוקד
ם ג .תמוסרפ תועדומל דעונש ןמזה תא ךכ לע זבזבל ןכומ היהי אל עונלוק־תיב
י נחורה קופיסה דבלמ ,יהשלכ הרומתב תוכזל יוכיס וקיפמל ןיא טרסה ןרקוי םא
.בחרה להקה לא ךרדה תא וטרס אצמ ןכאש
ן מממ אוצמל רתוי לקש תמא .טנצמה תא שפחל אלא רתונ אל ,שוקיבו עציה ןיאב
ו ליפא ,םיאנת הנתמ טנצמ םג ךא ,י״ל 700,000 לש טרסל רשאמ י״ל 7000 לש טרסל
- ןרק ,רלפקור־ןרק ומכ תונרק רפסמ תולעופ ב״הראב .הקפהה ךלהמב ברעתמ וניא
ע ונלוקב תוטלובה תויומד םהב ,םיאמיב המכב תוכמותה דרופ־ןרק וא רמייהנגוג
ורפה תוריציה ,םלוא .("תוסחיה תרות") דליוושמא דא ומכ יאקירמאה "תרתחמ״ה
— סבוקיי׳ג לש ״תוומב םיטשוקמה םיבכוכה״ ומכ ״תרתחמ״־עונלוק לש תויביטקוב
ם יקסועה ,סולופורקמ ירוגירג לש ויטרס וא ,תיאקירמאה הרבחה לע הפירח הריטאס
, טנצמש הביס םוש ןיא .םמצע םיאמיבה לש םהיתונוכסחמ וקפוה ,תוילאוסקסומוהב
, דמיג םהב שיש םיטרסב ךומתי ,הצחמל־יתכלממ וא יתכלממ ףוג ללכ־ךרדב אוהש
י טרפ טנצמ לש העפותה .רטשמל יוצר־יתלב הארנה םזימרופנוק־ןונ וא דרמ לש
ה ׳זרבמורב רייפ ומכ םירואנ םיקיפמ לש הצובק תמייק תפרצב .דאמ הרידנ איה
ו ללה ויהי םרטב דוע ךבנשיירו ופירט ,הנר ןלא לש םירצקה םהיטרס תא קיפהש
ו ׳זנרפ תאו קירטסא תא קיפהש ןאמוד לוטאנא ;עונלוקה םלועב תומסרופמ תויומדל
ויורשפאו םיטעמ םה ךא—ראדוג תא קיפהש ראגרוב־הד ׳זרו׳ז ;םישימחה תונשב
י לארשיה טרסה דודיעל הקלחמה תונורחאה םינשב תלעופ לארשיב .תולבגומ םהית
ם יטרסה רפסמ תא תרכינ הדימב ולעה היתוגלימו ,הישעתהו־רחסמה־דרשמ דילש
.ץראב לעופה דיחיה טנצמה םייתניב והז .ןאכ םיקפומה םירצקה

♦

ת ינונגסה ותושדחתה לשו יתפרצה עונלוקה לש ותוינויח רוקמ אוה רצקה טרסה"
ה פי ותרדגה .״65 המניס״ל ןויארב ה׳זרבמורב יתפרצה קיפמה רמא ,״תדמתמה
ע ונלוקה לש ויתונויסנמ הנהנש ירחסמה עונלוקכ ןיא .ולוכ יעונלוקה םוידמל
ת ורתוכ לש וא תמוסרפ־ינוטרס לש םבוח רועישל םויכ בל םימש םיטעמ ."יאמצע״ה
, רטכיר סנה .20־ה תונש תישארב םיטסיאדאדה לש םהיתוגויסגל דנוב סמיי׳ג יטרס
, הינמרגב אדאד תעונתב םירושק ויהש םירייצ השולש ,גנילווא גניקיוו ןמטור רטלאו

ת ויורשפאה .תטשפומ (םיריוצמ םיטרס) היצמינאב םינושארה תונויסנה תא ושע
ר טכיר ;יעונלקה םוידמב םניינע תא וררוע תורוצ לש תימתירה העונתב תונומטה
ו תוא תורוצ לש קחשמ לביקו ,ריינמ םירוזג םילוגיעו םיעבורמ לש הרדס םליצ
ר ייצהו םלצה תפרצב לעפ םינש ןתואב .(1921 ־ב םלוצ טרסה) ״21 סומתיר״ הניכ
ןוטרסב בליש אוה .טשפומ ׳זאטנומב םינושארה תונויסנה תא השעש ,ייר ןאמ
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ת ודשב םיחרפ לש םימוליצ םע תוטשפומ תורוצ לש םימוליצ תוקד שלש לש
. םהיסיפדת תא לבקל ידכ וראוהו ביטגינה לע וחנוהש םיצפח לש תורוצה םושיר םעו

, םיטסיאדאדה לש יבמופ עפומב ןרקוה "הנובתה לש הבוש" ייר הניכ ותוא טרפה
ם עזנה להקה .ןרקמה ךותב וערקנ טרסה יעטק ןיבש תיב־תרצות םייוחיאה ךא
.טרסה לש תוקדה שלש םות ינפל הקספוה הנרקההו ,ערפתה
ב צקימ״ל יוטיב תתל שקיב וב ,"ינכימה טלבה" תא 1924־ב טירסה ה׳זל ןאברפ
ם ימוליצ וטרס ךותב בליש ה׳זל ."יטסאלפה םיפיל ...ןמזבו ללחב ימוימויה םיצפחה
ם תוא דחיאו ,תוגרדמב הלועה הנמש .דשא לש םירזוח םימוליצ ,םימוקמוק ,םיריס לש
ת ולבוקמה תוקינכטל דוסי וחינהש יד אל הלא תונויסנ .יטויפו ימתיר ׳זאטנומב
ף א אלא ,תמוסרפ־יטרסבו םייתלילע םיטרס לש תורתוכב ,םיריוצמ םיטרסב םויכ
ם ייואר ובשחנ אלש (ןופלט וא םוקמוק ומכ) םיינגוטופ םיצפח לש אלמ םלוע וליג
ס נה לש "רקובה ־תחורא ינפל תוחור" ומכ תויטסילאירוס תוידמוק .דבה לע עיפוהל
" םיגג" לש תוקינכט וחתיפ (1924) ראלק הנלל ״טקארטנא״ וא ,(1927) רטכיר
" טקארטנא״ב .סיאול יר׳ג לש וא רטסל קיד לש ויטרס םויכ םיעפושמ םהב םיינכימ
ה ילעש הלגע ררוג למג .הרזומ היוולה תכרענ היבאקיפ סיסנארפ לש וטירסת יפל
ה יוולהה לש םיוסמ עגרב .םילבא לש ךורא רוט חרסנ ןוראה ירחא ,םיתמ־ןורא חנומ
ל יחתמו למגה ינפ־לע רבוע אוה .ולשמ םייח תויחל ליחתמו םיתמה־ןורא ררחתשמ
ה כירעה .וירחא תפרוטמ הפידרב םיחתופ םילבאהש העש ,שיבכה ךרואל ודבל רוהדל
ת פומו המגוד איה ,הענ המלצמ ידי־לע ומלוצש ,הפידרה תוניצס לש תימאנידה
י אולו ("ףדצהו ןהוכה") קאליד ןמר׳ז .םינוברעמו חתימ יטרסב הפידרה תוניצס לכל
איצוסא ׳זאטנומ לש הקינכט ,ונונגסב דחא לכ ,וחתיפ ("יזולדנאה בלכה") לאיניב
ם ירטסגנג־יטרסב וליפא היתותוא הנתנו הנר ןלאכ םיאמיב לע הברה העיפשהש יביט
ת רזוח הלא םיאמיב ינש לש תיטוראה הקילובמיסה .ןיוורמ יל םע "לוב העיגפה" ומכ
ה טיילו׳ג" ,"יצחו־הנומש") יניל׳פ וא ("רב־יתות") ןמגרב רמגניא לש םהיטרסב םויכ
ל ש םהיתונויסנמ ולוכ טעמכ קנוי ,םויכ ותרוצב ,יתדועתה עונלוקה .("תוחורה לש
ל ש םיאמיבה לודג ירחא םקש ,יטרהאלפ טרבור .םייאמצעה דראגנאוואה יאמיב
ו טרס .1925־ב "רלוד 24 לש יא״ ןושארה וטרס תא ומצעב קיפה ,ידועתה עונלוקה
ה מניס" 50־ה תונשב הנוכש ןונגסל דוסי חינה ,"ןילרב" ,ןמטור ינמרגה לש
ד וגינבו ,ןילרב ריעה ךותב וזב וז תורושק־יתלב תודוזיפא םליצ אוה ."הטיראו
ת א לביק טרסה .תמיובמ־יתלב ,איהש יפכ תואיצמ םליצ יטרהאלפ לש ונונגסל
ת א יטנאקלאוואק וטרבלא םליצ המוד הקינכטב .הכירע־ןחלוש לע ,ןמז רובעכ ויפא
וטרסל התויש תימתירה הכירעהש אלא ,זיראפ לע ידועת טרס 3 165ז15
־ ויסרפמיא םידויטא תקפהל ידועת רמוחב שמתשה סנוויא סירו׳ז .רתוי ישיא ןוג
ן ׳ז .םדרטסמאב רטמ לש םויב םלוצש רצק טרס ,"םשגה" ומכ םייטתסא־םייטסינ
,יטסקרס ,יתדועת טרסב המלצמה לש םיינכימה "םיגג״ה תא לצנל שקיב ־וגיר

ם יבתכמ״ב חכויהל רשפא ,רקרמ סירכ ונממ דמל המכ דע .3 ק1סקס10< 8
."היריביסמ
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ש ומישה .יאמצעה עונלוקה לש "בהזה־רות" תא הקנח רבדמה עונלוקה לש ותיילע
. סייולת־יתלב םיאמיב לש םהיתויורשפא יפכמ הלעמל הטרסהה תא רקיי לוק־ספב
ע ונלוק־תורבח ידי־לע תנגרואמה תירחסמה הישעתה תרגסמב םבור ולעפ התעמ

ת ונשב ושענש תונויסגה םלוא .תונמאה לש םירחא םיפנעב הריציל ורבע םירחא

ד ע ולצונ אל ןהמ תוברש ,תויורשפא לש םולב רצוא םוידמה ינפל ופשח 20־ה
.הזה םויה םצע
ו חתפנ בושו ,מ״מ 16 תטרסמ ינומה שומישל הסנכנ הינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב
- יתלב סיסב לע ,םילוז ,םיישיא םיטרס קיפהל ושקיבש םישנא יגפל םישדח םיקפא
רסל תידנקה הצעומה" .הדנקלו ב״הראל ינויסנה עונלוקה זכרמ רבע התע .ירחסמ

ת יעונלוק המצעמל הדנק תא הכפה ,םיינויסנ םיטרס קיפהל םיאמיב הדדועש ,"םיט
, םיטרס תורשע קיפה ,"הצעומ״ה תכימתל הכזש ,ןראל־קמ ןמרונ .רצקה טרסה םוחתב

ג ״הראב ."קיטמתיר" וא "אסיכה רופיס" ,"םינכשה" ומכ תונטק תפומ־תוריצי םהב
, התנוכש המלש תיעונלוק העונת לש םינושאר םינצינ 40־ה תונש עצמאב ועיפוה
־ ילוהה הישעתה היפלכ התליגש הביאה םושמ ,"תרתחמ־עונלוק" ,םינש רשע רובעכ

ה עונת יצולח ןיב התיה ןאראד איאמ .ךכ בקע ורצונש הצפהה יישק םושמו תידוב

— "המדאה לע״ תא 1944־בו ,"םיירהצה־רחא תותשר״ תא 1943־ב הקיפה איה .וז
ן מ ,ןוטגנירה סיטרקו רגנא תנק לש םהיטרס .תויזה לש םייטסילאירוס םיטרס

ת ויזה יוור ילמס־יטסילאירוס םלוע ומליג ,יאקירמאה דראגנאוואב םיטלובה תומשה

ם יקיפמה עונלוק־ישנא יפלא המכ הקירמאב םילעופ םויכ .םייטורא־ודאס םילמסו

" תרתחמ״ה .תפומ־תוריצי םה הלא םיטרסמ םיבר .מ״מ 35 דע מ״מ 8־מ םיטרס
ם תחפשמ־ינב לע םייעונלוק םירופיסב לחה ,םיאשונ לש הבחר תשקב תקסוע

־ םייתרבח האחמ־יטרסב רומגו םיטשפומ םייטסאלפ תונויסנבו םיאמיבה לש םהידידיו

ע ונלוק" באוש ,20־ה תונש לש דראגנאוואל המודב .ןימו תומילא יטרסבו םייטילופ
שפאה תא לצנל םישקבמה םירייצ לש םהיתונויסנמ ותפונתמ דבכנ קלח "תרתחמה

ת חא אוה ,רבעשל "פופ״ה רייצ ,לוהרוו ידנא .םוידמב תומולגה תויתוזחה תויור

ן שי םדא הארמ "הנישה" וטרס .יאמצעה יאקירמאה עונלוקב תוטלבוה תויומדה

 .תוקד רשע ךשמנ וב םוליצ לכו תועובש הששב םלוצ טרסה .תועש שש ךשמב
ה ווקמו ,ךורא דחא םוליצב "טוש" לכ םלצמ אוהו עונל ותמלצמל תתל ברסמ לוהרוו

ת ורענ" ,רחאה וטרס .םלוצמה םצעה לע תמאה תא הלגי הטרסה לש הז ןונגס יכ

ט רסה .העש יצח לש ךרואב "םיטוש״ב םלוצו יצחו תועש שלש ךשמנ ,"יסל׳צ

 רמוח לש תועש עבש ."יסל׳צ" ןולמב תורענ לש ןהייחמ ידועת רמוחב שמתשמ
".תינאטלומיס תועיפומ תונוש תוניצס יתש דועב ,םינשל קלוחמ ךסמ לע ונרקוה

. לוהרוו ידנאו ןוטגנירה םיטדק ,רגנא תנק ,ןאראד איאמ לש םהיטרס תא תוארל יתיכז אל "
 ׳צוה) טת4סז8זס11ת4 ןאנאר ןודלש לש ורפס יל ושמיש םהיטרס לע היצמרופניא תורוקמ

€ “11-^ ןוילגו (¥1513 8111410 ,1967 רפסמ יתיאר תאז תמועל .1967 יאממ 106013
ם ש תא אל ףא ומש תא רכוז יניא ירעצלש ,םהמ דחא .ןודנולב םייתנשכ ינפל "תרתחמ״־ יטרס
יעטק ,םיידועת םיעטקו םימיובמ םיעטק וכותב בלשמ אוה .דחוימב ינורכזב טרחנ ,ורצוי
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ו טרס .םיינויסנ םיטרס רפסמ םייב ףאו עונלוק־םלצ ךפה ,דליוושמא דא ,רחא רייצ
ת עונת יושע טרסה .םדאה לש ובצמ לע תינוריא הרופאטימ אוה "תוסחיה תרוח"
, םיצע יעזג ,םיינורטקלא םיבשחמ ינפ־לע תוקד 45 ךשמב תרבועה תכשוממ המלצמ
ד ליוושמא .הןאר־ןולחב םיגצומה םיקינקנו םייחבטמ יתב ,תומורע תופוג ,תובוחר
ד אמ תובורק תושדעב שומיש ,תוינועבצ ,הרואתמ תיטסקרס תיעונלוק המיאופ רצי
.המלצמה תעונתו ,םימצעל
ה דימ־הנקב "תרתחמ״־עונלוק לש העפות ןיא ,יל עודיש המכ דע ,הפוריאב
. םירצק םיטרס יאמיבכ םכרד תא ולחה םויכ םיעודיה םיאמיבה בור ךא ,יאקירמא
ת פרצ־םורדל 1954־ב דרי רשאכ הלחה ראדוג קיל־ן־ז לש תיעונלוקה הריירקה
־ עבר ךרואב ןושארה וטרסב עיקשה ויתונוכסח תא .רכס תמקהב לעופכ הנש דובעל
ו ילא בסה סניקטוו רטיפ .דבע וב לעפמה לע ידועת טרס—"ןוטב עצבמ" העש
. םידידי ןיב ףסאש ש״יל םישימח עיקשה וב תוקד רשע לש טרסב בל־תמושת
ת מוסרפ־יטרס לש יאמיבל ותויה ינפל מ״מ 8 לש םיטרסב להה רטסל דר׳ציר
ת רגסמב םינושארה םהיטרס תא ושע ויקולבו יקסבומילוקס ,יקסנאלופ .היזיבלטב
ס אינא ,ו׳זנארפ ,ופירטכ םישנא םכרד תא וללס הזל המודב .עונלוקל רפס־יתב
, ןוסדר׳ציר ינוט ,ימלוא ,יגוינוטנא ,סייו רטפ ,ימאד ,לאמ יאול ,הנר ןלא ,הדרו
.םיבר דועו ,ףרודקאס ,שיר לרק ,רגניזלש ,ןוסרדנא יזדניל

*

ע ונלוקב ,רתוי רחואמ בלשב ,שממתהל תויושעה תויצנטופה תא ףקשמ רצקה טרסה
ם יטרסה בורש יפל .לארשיב רצקה טרסה לש ובצמ המ קודבל אופא ןיינעמ .יתלילעה
, תודסומ לש תונמזה יפל ושענ אלשו ,תיתיישעתה תרגסמל ץוחמ וקפוהש םירצקה
, םיניינעמ תונויסנ ושעש םיאמיב רפסמ ינממ ומלענש קפס ןיא ,םירדח־ירדחב ושענ
ת ועומש יל ושמיש דיחי היצמרופניא רוקמ .םידבכנ םיגשיהל ועיגה וליפא ילואו
ם יטרסה בור .ץראב רצקה טרסה םוחתב השענה רחא רתוי וא תוחפ ובקעש םידידיו
.עונלוקה־יתב יכסמ לא םלועמ ועיגה אל רמאמה ךשמהב בכעתא םהילע
ן יב .רתויב המועז ץראב יאמצעה עונלוקה לש ותקופת התיה םייתנשכ ינפל דע
ט ירסה ,"תיללכ הריכמ" ,ןושארה וטרס תאש ,גרבנירג דוד אצמנ הז םוידמ יצולח
ת וניצס החיצנה—תרתסומ המלצמ—סגתבסזב ןונגסב םלוצש ,טרסה .1959־ב
ר ובעכ .םיקסע לש קוביד הזוחאה ,ביבא־לת ריעה יווהמ תומיובמ יתלב ,תוידועת
ך ילהתה תא ראיתש עבצב־טרס ,"שאר ילב רשכומ" תא גרבנירג קיפה םינש שלש
םיסרפ רפסמב ותוא הכיזש ,הז ירזכא טרס .רשבל תשורח־תיבב תופוע תטיחש לש

ח ילצמ אוה השעמל ךא ,םאנטייו'תמחלמ דגנ האחמכ טרסוה אוה .ןבל'רוחשו עבצ ,היצמינא
י אקירמאה לש תוילאטנמב ,תוירזכאב הלוהמ תושידאכ ,םיחומ־תונטקכ האור אוהש המ ףושחל
ם עו םאנטייוב המחלמה תונומת םע םיאקיטילופ ימואנ םיגוריסל םישמשמ טרסב .עצוממה
ה רענ העימשמ לוקה־םפ לע .הקירמא יבשות לש עבשה םהי־חי־חרוא תא םיראתמה םיעטק
.רפסה־תיבב הודמילש יפכ ,ינוגדח לוקב רישה תא תמלקדמ איה .חרפ לע ריש ,גלוקמ
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ו יתונוכסחמ ,מ״מ 16־ב ,"תיללכ הריבמ״ל המודב ,םלוצ ,םיימואלניב םילביטספב
ת ונש ףוסב ,ומצעב קיפה ,ןייטשלימ דוד ,"תיללכ הריכמ" לש םלצה .יאמיבה לש
ת א וראית םיטרסה ינש ,"תבש״ו "עדילדע" :מ״מ 16־ב םימליא םיטרס ינש ,50־ה
ה תשענ הכירעהו ,טעמכ םייספא םיעצמאב וטרסוה ,םיגחב ביבא־לת לש הריוואה
ו טרס :םיניינעמ םיידועת םיטרס ינש ץראב וקפוה םינש המכ רחאל .הטרסמה ךותב
ר ״ד .תפצ לע רלה םייח לש וטרסו ,"ויקוטמ םיבתכמ" ,ןאפי לע קיבאלס ןד לש
ס יטרס ינש טירסה רגנילדומ עביקעו ,יטסילאירוס עונלוקב תונויסנ השע ידרו בקעי

.קתרמ רמוח םיליכמ םה ,םתוא וארש םישנא לש םתודעל .םייס אל םתואש
ך ילש "ילארשיה טרסה דודיעל הקלחמה" לועפל הלחה ,רומאכ ,תונורחאה םינשב
, םיאמיב רפסמל י״ל 9000־ל 2000 ןיבש תוגלימ הקינעהש ,הישעתהו־רחסמה־דרשמ
ת רכינ תונורחאה םייתנשב ;אובל הששוב אל האצותה .םיליחתמו םיריעצ םבור
ל ע גשומ לבקל ידכ .ץראב םיקפומה םייאמצעה םיטרסה רפסמב דאמ הלולת היילע
ת לבגומ םתריצי ןיאש םיאמיב רפסמ לע טורטורפב בכעתהל יואר ,הז םוחתב השענה
ה לבגימה היה ביצקתה .םינימזמו תודסומ לש תושירד וא הפוק ילוקיש ידי־לע
ש יבול ןועמש ,רברו ןאי ,ןמאנ הדוהי ,רנפה םהרבא םילשהל וצלאנ המע הדיחיה
.םדק דודו

ם רזועכ זיראפב דבע אוה .םינש רשע ינפל דוע עונלוקב קוסעל לחה רנפה םהרבא
ע יקשה וצרמ תאו ,לטבומ אצמנ הצרא רזחשמ .רקב קד םהב ,םיאמיב רפסמ לש
י נש דאמ םילד םיעצמאב קיפהל חילצה םש ,ב״הראב םלתשה אוה .םיטירסת רוביחב
תהל ץלאנו תדסוממה תיעונלוקה הישעתב ומוקמ תא אצמ אל ץראב .םירצק םיטרס
, ישילשה וטרס תא םייס הנשה טסוגואב .תורחא תוילוש תודובעו םימוגרתמ סנרפ
א וה .לארשיב ושענש םיבוטה םירצקה םיטרסה דחא הארנכ אוהש ,"רתוי טאל"
ה דוזיפא ראתמו ,!,^ש <1ש <118שזש110מ ,ראובוב־הד ןומיס לש הרופיס לע תתשומ
ט רסה תרוביג לש גולונומה עקר לע .םיששה ליג תא ורבעש םישישק גוז לש םהייחמ
־ ןב םהרבא) הלעב ןיבל הניבש הבירמה יבלש לכ רחא הפוצה בקוע (ץיבול ינאפ)
. וזמ הז חורבל םיסנמו ,יהשלכ תוטש לע םיבר םה .םינשה ןיב תוסייפתהל דע (ףסוי

ר בכ םהל ןיא יכ ,המלשה ידיל עיגהל םיבייח םה ;ירשפא־יתלב רבדה יכ רבתסמ
ף יסומ גרבנירג דוד לש ןיוצמה ומוליצ .םהילע תמייאמה תודידבה תא תאשל חוכ
ם יטרפ .םישישק ינש ןיב שחרתמה ,הז ןידע הבהא ־רופיסל תיגלאטסונו תיריל הריווא
ו א ,תעצומ־יתלב הטימ ,הסרוכ ,זרבה ןמ םיפטפטמ םימ—םיבושח ־יתלבו םינטק
ל ש םהייחבש םומעישה תאו תימוימויה הרגישה תא םיפשוח—רופיא־ילכ םע הדיש
־ קימ ,יטרקסידו דאמ קפואמ אוה ףסוי־ןב םהרבאו ץיבול ינאפ לש םקחשמ .םינשה
ט רסה .הרוביגה לש השפנב תוללוחתמה תורעסה ףרח ,יטיאו טקש טרסה לש ובצ
י זגלימל תודוה הרשפאתנ ותקפה .י״ל 7000־כ הלעו מ״מ 35־ב ןבל־רוחשב םלוצ
.הישעתהו־רחסמה־דרשמ םעטמ
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ה דובע לש הנש וב עיקשהש רחאל ,הנש יצחכ ינפל "הלמשה" תא םייס ןמאנ הדוהי
א פור אוה ןמאנ .תוקד 26 וכראו ,מ״מ 35־ב ןבל־רוחשב םלוצ טרסה .י״ל 30,000־ן
ו טרס אוה "הלמשה" .הקפה־להנמכ םיטרס רפסמב דובעל חילצה ךא ועוצקמב
־ ייסה" תא םייבש ימ ,רירגש הכימ לש ותרזעל תודוה הרשפאתה ותקפהו ,ןושארה
ת רזעבו ופסכמ ןמאנ הסיכ תואצוהה ראש תא .רוציי־להנמכ ןמאנ דבע וב ,"סיר
.הישעתהו־רחסמה־דרשמ לש הגלימ
ה רענ לע רפסמ אוה .טושפו קפואמ אוה ןמאנ לש וטרס םג ,"רתוי טאל״ל המודב
ה ירפסב תשגופ יבג .תינוריע הירפסב תדבועה ,(ןילביר הרואיל) יבג ,תיביבא־לת
ה דידי שי יבגל .התיב לא ותנימזמ איהו ,היניעב ןח אצומה (ןייד יסא) הפי רוחבב
י בג ."קיש" תלעב הרענ איה ךכיפלו תמוסרפ־טרסב דחא םוי הקחישש ,יסו׳ג םשב
י סו׳גל יכ הרהמ־דע הל רבתסמ ,הלזמ־עורל .שדחה הרבח תא יסו׳ג ינפל גיצהל האג
. יבג לש המויק לע םיחכוש םינשהו יסו׳ג םע טפטפמ רוחבה .הל רשאמ רתוי םסק שי

ת אפוק התומדו םושגהו רופאה בוחרה לא יבג תטלמנ טרסה לש הנורחאה הניצסב
ל ש טרס אוה ,הברו ןאי לש "ןורטאיתיפמאב״ו "רתוי טאל" ומכ ,"הלמשה" .םוליצב
א לא ,הצחמל־ידועת טרס קיפהל ןווכתה ןמאנ .יעונלוק רופיס רשאמ רתי הריווא
ו מוליצו קחשמב ברה קופיאה .קהבומ יתלילע יפוא טרסה לביק הטרסה ידכ ךותש
ה לא־יא לע הפחמה תיעונלוק תויטנתוא רופיסל ונקה שריה ןיכי לש ירורפאה
.טירסתה לש םיסופסיח

מ

. יעוצקמ עונלוק־שיא אוהש ןאכ םיראותמה םיאמיב השימחמ דיחיה אוה רברו ןאי
ו טרס אוה "ןורטאיתיפמאב" ךא ,טילקמכ "עבג" ינפלואב דבוע אוה םינש שמח הז
ד ומצ ,"תג" עונלוקב ןרקוה טרסהו ,הנשמ הלעמל ינפל וטירסה הברו .ןושארה רצקה
ת חא תינקחש תפתתשמ "ןורטאיתיפמאב״ב .ןורושי קחצי לש "ינשה רדחב השא״ל
א יה ותוא רוחב לשו הלש ,תולוק ינש םיעמשנ לוקה־ספ לע ךא (רונג הניר) דבלב
ם ינשה ןיב חיש־וד ךותמ .הירסיק לש קירה ןורטאיתיפמאה ךותב הרקמב תשגופ
ה יח הרענה .הרענה לא בושל הצור היה רוחבהשו םיבהואמ םעפ ויהש רבתסמ
, ותינוכמ לש עונמה ירוגריג תא םיעמוש ךא ותוא םיאור ןיא ,רחא רבג םע םייתניב
ה רענה הבישמ ,"תויונמדזה דועל חוכ יל ןיא" .ןורטאיתיפמאל ץוחמ ןקתמ אוה התוא
ה סנמ איה .לקלוקמה עונמה ישוטיע םיעמשנ עקרבשכ ,רוחבה לש ויתורצפהל
ו נאשכ ךא ,התע תרשואמ איהש ,המצע תא םג הארנה יפכו ,רבעשל־הדידי תא ענכשל
ת רשואמ איה ןיא יכ רבתסמ ,תינוכמה לעב לש סגה ולוק תא טרסה ףוסב םיעמוש
, םיצמחומ םיישונא םיסחי לש רופיס אוה "ןורטאיתיפמאב" .םינפ הדימעמ איהש לככ
ט עמ הריכזמה ,תודידב לש השוחתל ףיסומ קירה ןורטאיתיפמאה לש שיגרה םוליצה
.יגוינוטנא לש ויטרס תא
ת א םייבו ,טילקה ,ךרע ,םייב ,בתכ ומצע אוה ,ישיא עונלוקב ןימאמה ,רברו ןאי

ימוחת לכ לע תטלחומ הטילש ךות םיטרס תושעל ותרטמ .לוקה־ספ לש םיטקפאה
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א והש ,י״ל 4000־ל בורק התלע ותקפהו ,מ״מ 35־ב טרסוה "ןורטאיתיפמאב" .הקפהה
ו יתונוכסח לכ תא וב עיקשה הברו .תוקד עשת לש טרס יבגל םומינימ־ביצקת
ס עטמ הגלימל הברו הכז טרסה םלשוהש רחאל ."עבג" ינפלואמ לביקש יארשאו

.הישעתהו־רחסמה־דרשמ

ו תויהב .םינש שמח ינפל דוע מ״מ 8־ב ויטרס תא םלצל לחה ,21 ־ה ןב ,שיבול ןועמש
ק חשל ובדנתהש "לגעמה" ןורטאית ינקחש תא ביהלהל חילצה הרשע־עבש ןב
, ונממ םלעתהל ןיאש יעונלוק םוידמ אוה מ״מ 8 םג יכ החיכומ האצותה .וינוטרסב
׳ שאר לש ותכשלב .דנוב סמיי׳ג יטרס לע תעשעשמ הידוראפ אוה "סאי ר״ד"
ה עיגמ עתפל ."יובילפ״ה ןותע תאירקב םיעוקש .ב .שה שארו ןוחטבה־רש ,הלשממה
ש אר .הרז המצעמ לש הנכוס ,ינטשה םאי ר״ד לש ויתולועפ לע תינופלט העדוה
• רפוס״ה ,דנוב דג ול עייסמו סאי ר״ד רחא הפידרב חתופו םיינפוא לע הלוע .ב .שה
, רופס־ןיאל תוירויצ תוקתפרה רחא .השא לש קיקד לוקב רבדמה ,ילארשיה "ןמ
ס ייחל ברק־וד חתפתמ םינשה ןיבו ,(ןהכ ק׳ז) סאי ר״ד תא רתאל דנוב דג חילצמ
ד נוב דג חילצמ ףוסבל ךא ,הז ברק־ודב םילעפומ םיירשפאה קשנה־ילכ לכ .תוומלו
ק לחתמ סאי ר״ד .הננב לש הפילק וכרד לע חינמ אוהש ידי לע ובירי לע רבגתהל
45־כ וכראו ,עבצב מ״מ 8־ב םלוצ טרסה .תלצינ הנידמהו ,םוהת ךותל רדרדימ ,הילע

.תוקד
ם לוצש ,"םיזופרומטמ״ב תוחפ יטסירומוה יוטיב תאצומ יקסטורגל שיבול לש ותייטנ
ת קחשמ תיביטקייבוסה המלצמה .אקפאק ץנארפ לש ורופיס יפל מ״מ 8־ב ןבל־רוחשב
ד עב ךסמה לע שחרתמה לכ תא האור הפוצה .קקמ ךפהש ,רופיסה רוביג לש ודיקפתב
.קקמה לש ויניעל
, וליפא חילצה אוה .הבר תויעוצקמב (העבשכ טירסה אוה) וינוטרס תא םייב שיבול
ד חא לכב לוקה־ספ לש האלמ היצזינורכניס גישהל ,תיתיב הטלקמ תועצמאב
א ל ןקחש ףאו תויה .תעגימ הדובע לש םיכורא תועובשב ול הלעש גשיה ,ויטרסמ
ש יבול הקיח ,היצזינורכניס־טסופב הדובע לש םיבר הכ םימי ול שידקהל ןכומ היה
ן ושארה וטרס ,"קראנסה ידייצ" תא םייסמ אוה התע .ומצעב ויתויומד תולוק תא
ל ש ורופיס לע ססובמ טרסה ."הריבה יטרס" תרבח הקיפמ ותואש ,עבצב מ״מ 16*ב
.םש ותואב לוראק סיאול

ד ולק .מ״מ 8־ב םיניינעמ םיטרס רפסמ קיפה אוה ךא ,הקיפרגמ סנרפתמ םדק דוד
ח ראתמו םיה ףוח לע תשחרתמ וז המיסקמ הידמוק ."רמה ףוחה" וטרסב בכיכ סינפיק
ן יא ,טרסה ףוסב ,םיב עבוט אוהשכ .ץיקה־תשפוח תעב החפשמ־לעב לש ויתואלת תא
ת חא הנש םלתשה םדק .התיהשכ תרשואמ הנדוע החפשמה ,שיאל עירפמ רבדה
, טרסה .יקס לש ורופיס לע םסובמה ,"יכוניחה רופיסה" תא םש טירסהו ןודנולב
, "הבוט ארונ" התיה דימתש הדלי לע רפסמ ,יאמיבה לע ביבחה רוחש רומוה יוור
םירוטיעב התכז ךכ־לכ הבוט התויה תוכזבו ,םלוכל הרזע דימתו היקנ התיה דימת
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ו ליפאו ונומרא לא הנימזמ ,הבוטה הדליה לע העומשה וילא העיגהש ,ךיסנה .בורל
. ערו לודג באז הילא לפטנ התאנהל הל תלייטמ איהש העש .ונגב לייטל הל השרמ
ה שיקנ םיעימשמ הזח לעש םירוטיעה ךא ,םיחישה ךותב תרתתסמ הבוטה הדליה
ת או םירוטיע גוז אלא ריישמ וניאו ,הפרוטו הילע לפנתמ אוה .התוא הלגמ באזהו

.היקנהו הנבלה התלמש
ט רסל םיקינעמ ,ףרה ילב הענהו הביצי־אלה המלצמהו ,"תוציפק" לש הכירעה ןונגס

6 1־ב םלוצ "יכוניח רופיס" .יקסטורגה קחשמה ןונגסב בטיה בלתשמה ,חלוק בצקימ
ך א ,ונראקול לביטספב לארשי תא גציל חלשנ אוה .העש יצחכ ךשמנ אוהו מ״מ
.ץראב עונלוקה יכסמ לא עיגה אל םלועמ

ד חא לכ לש ותושרל יכ ,ןאכ םינודנה םיאמיבה תשמח ןיב האוושה ןכתית אל טעמכ

ה עש ,י״ל 30,000־ב וטרס תא קיפה ןמאנ הדוהי .ירמגל םינוש םיעצמא ודמע
י צחמ רתוי תצק דמע רברו לש ותושרל 300־מ תוחפ םילוע שיבול לש ויטרסש
ת רגסמב "יכוניחה רופיסה" תא קיפה םדק ."רתוי טאל״ב רגפה עיקשהש םוכסה
ת ועינצ אוה םלוכל ףתושמה .םמצע תוחוכב ודבע םירחאה וליאו ,עונלוקל־רפס־תיב

ם היעצמאמ ,הארנה יפכ ,תעבונ הביסה .רתויב םיטושפ םיאשונ רחא שופיחו עוציבה
, יעונלוקה םוידמה תא שדחל תונויסנ ןאכ ןיא .םיליחתמה םיאמיבה לש םילבגומה
י פוריאה דראגנאוואה וא "תרתחמ״ה ןונגסב עונלוק .תושדח יוטיב יכרד שפחל וא
ר פסל םישקבמ םיריעצה םיאמיבה .ץראב ,יל עודיש המכ דע ,אצמנב ונניא ןיידע
ה שענש הממ םנונגסב םינוש םניאש ,ידמל םיילנויצנבנוק םיעצמאב םהירופיס תא
ו א ,קלוחמ ךסמ לע הנרקהב תונויסנ ןאכ ןיא .םינש רשע ינפל תפרצב וא הילגנאב
, הכירע וא םוליצ לש תושדח תוקינכטב ,תוילנויצנבנוק־יתלב תושדעב שומישב
־ ירומ ק׳ז אוה הז גוסמ תונויסנ השועש דיחיה) .לבוקמהמ הנוש ירופיס הנבמב וא
ת טלוב תאז תמועל .(םלשוה אל ןיידע ,"טאל תומל" ,אלמ ךרואב וטרס ךא ,רומתק
ע ונלוקה םוחתב עוצקמל־םהירבה תמועל םיריעצה םיאמיבה לש הברה םתונכ ןיעל
ם היתוריצי ,םירחא םימוידמ עונלוקה תפשל םגרתל םיסנמ םה ןיא .ירחסמהו שעותמה
ע ונלוקה תא "םייאמצע״ה םימישאמ רקיעב .יעונלוקה םוידמל תיתוהמ תוכייש
־ ולצה םוחתל תורפס וא תוזחמ ,תוקסרומוה ,םיגוטילפ לש ינכימ םוגרתב דסוממה

ל ש םהירופיס .ךכל היאר םה "תודשב ךלה אוה" וא "אקניברא" ומכ םיטרס .דיא1ל
ק רו־ךא יוטיבל םינתינ ,דבועמ יתורפס רמוח םה וליפא ,םדק וא הברו ,רנפה ,ןמאנ
ל ש הקינכטהו קחשמה ןונגס ,הרואתה עבצ ,המלצמה תודמעה .יעונלוקה םוחתב
. רופיסה לש תיתלילעה ותוחתפתהמ וא םיגולאידה ןמ רתוי ןאכ םיעבוק הכירעה
סהה תעב המלצמב טיבהל םיחרוט םניא" ,רנפה ןעוט ,"םיילארשיה םיאמיבה בור"
־ סמה תדובע ןיבל םינקחשה םע םהיקוסיע ןיב דירפהל רשפא יכ םירובס םה .הטר
־ תמושתל םיכוז םניא היציזופמוקה תא םינובהו הנומתה ךותב םיאצמנה םיטרפה ,הטר
שי הרואתל" יכ 1919־מ קאליד יאול יתפרצה רקבמה לש ותעיבק ."תדחוימ בל
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" סיירפ״ה בוציעש ןאכמ .םיילארשיה םיאמיבה בור לצא ןיידע הטלקנ אל "תועמשמ
.יביאנ וא ירקמ אוה עונלוק יכסמ לע םתוארל רשפאש םיטרסה בורב
" סחיב־םיריעצ) םיריעצה םיאמיבה לש םהיתודובעב ,ןיעל תטלוב ,תפסונ העפות
י לארשי רולקלופל םיסחיתמ םניאש איה (םישולשמ הלעמל ינב רבכ םה םהמ השולש
" חוכב" םיילארשי תויהל םיסנמ םה ןיא .ירחסמה עונלוקה לש םיאמיבה לע לבוקמה

ס יררועמו םתוא םידירטמש תויעבהו םיבצמה .םתוא ןיינעמ וניא יווה אוה רשאב יווה
ה נקיז .םלוע יקלח רתיב םיאמיבה תא םיררועמה הלאמ םינוש םניא םנוימד תא
ס ג םהו ,לארשיל םייניפא םיאשונ םה לודג ךרכב םייחה וא תיתרבח תועיבצ ,הבהא
 ,דוקיר וב ומלוציש םושמ רתוי ילארשי היהי אל ילארשי טרס .םיילסרבינוא םיאשונ

י לארשי אוה ילארשיה עונלוקה .ירבצ־ודבספ לושירב ורבדי וירוביגש םושמ וא הרוה
ן פוא ,יאמיבה לש תוילאטנמה חוכמ יקלטיא יקלטיאה וא יתפרצ אוה יתפרצהש ומכ
ם לוצמה עקרה ,השדעה ךותל לפונה רואה גוס ,המלצמה ינפל ןקחשה לש ותוגהנתה
י לארשי יאמיב .תינתא תוירוקמ רחא ץלואמ שופיחמ רתוי רכנמ רבד ןיא .ב״ויכו
.וגנוקב וא ןאפיב םמלצי וליפא ,םיילארשי םיטרס אלא תושעל לוכי וניא ןכ
, יפוריא ןונגסב ,ישיא עונלוק ."םיעושעש־יקסע" רחא םיטוהל םניא רברוו ןמאנ ,רנפה
ת א םיכירעמ םה .דובילוה לש ןונגסב ינכטהו רישעה עונלוקה ןמ רתוי םהל םסוק
ם יגייתסמ םהש ףא ,ישיא עונלוק רוציל "ינשה רדחב השא״ב ןורושי קחצי לש ונויסנ

ל הק ךושמל בייח ךורא טרס לש יאמיב יכ הדבועהמ םימלעתמ םה ןיא .האצותהמ
ן ינע ררועי יטנגילטניא טרסש ךכל העינמ םוש םיאור םה ןיא ךא ,עונלוקה םלוא לא
ת חא איה ,רשיה לכשהו תוכיאה ןובשח לע רקיעבו ,ריחמ לכב תוירחסמ .םיפוצב
ל ש לטובמ אל רפסמל םג הארנה יפכו ,ילארשיה טרסה לש הדוריה ותמרל תוביסה
.םייתפוק תונולשכ
ת ויתפוק תורשפ רחא ררגיהל אלש הנובתה םיריעצה םיאמיבל דומעת הדימ וזיאב
ם ישח םלוככ־םבור .תיטתופיה הלאש םייתניב יהוז ,דיתעב תורתוימ תויתוכיא וא
ת וקפהה .תנגרואמה תיעונלוקה הישעתה ךרעמ ךותב בלתשהל אלא םהל רתונ אל יכ
ת א דוע קפסל תולוכי ןניא ,ןתוארל םיכוז דאמ םיטעמהש ,תונטקה תויאמצעה
ד חא ןוטרס ,רתויה לכל ,קיפהל םה םילוכי תויפסכה תולבגימה תמחמ .םיאמיבה
, םיאבה םהיטרסב ישיאה םנויבצ לע רומשל ועדיי הדימ וזיאב .םייתנשל וא הנשל
קודמ תונמאנב תונמזהה רחא םיאלממה םייעונלוק םיטובורל ויהי הדימ וזיאב וא
־ תיב" ,"ריצק־לת" ,"םילשוריב") בולרפ דודכ םיאמיב .םהב קר יולת הז רבד—תקד
ה ירא וא ("דעיה לע ברקה") רהוז ירוא ,("תורעבה רועיב") ןורושי קחצי ,("תובא
ם ג יכ וחיכוה (ןוכישה־דרשמלו "רובמט" יעבצל םיריוצמ תמוסרפ־יטרס) שובממ
. דנושארב־שארב יולת תורשפה לובג יכו ,לקשמ־תלעב הריצי תויהל לוכי ןמזומ טרס
.יאמיבה לש ונורשכבו וחוכב
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ת א דפקל תמייאמה תימצע־העדות לש בלשל סנכנ ,השיגר תונמא התוא ,עונלוק,-!
•ותחימצ
ל ש בלשל םימת םסק לש יביטימירפ בלשמ רבע אוהש הזב רשבל םיאב ונא ןיא
י אדו—ותוחתפתה רחשב דוע ולצא לח הז רבעמ ;תיטתסא תוירחאו תינכט תונמכח
י שרפ תעברא ,םייהורטש לש תויתפ םישנ ,ןילפא׳צ לש ׳1<1<11161־ה תנש ,1921 ינפל
. תיפירג .ו .ד לש הפוסה ימותיו גנאל ץיר׳פ לש לרוג ,םרגניא סקר לש הפפילאקופאה
־ אל רידא לאיצנטופ לעבו ינעבות ,בכרומ אוה םוידמהש וניבה רבכ הלא םיאמיב
ן מא לכ לצא תבייחתמ איהש הדימב תימצע־העדות םהב התיה ;ותלוז לכמ תוחפ
ן ינע איה השדחה תימצעה־העדותה לבא .(ימצע־יוטיבב הכורכ תונמאהש ךותמ)
א יבמו רגת־תאירקל שלוגה ,ךרע־תלקה לש ,תולצנתה לש דוסי הב שי .ירמגל רחא
ה דבועל בל־תמושת ינזזות חרואב וישכע םיביסמ םיטרסה .ןוסא־תרה תואטחתה ידיל
וטקלטניאה ןכותה ,יתוזחה יפויה) רתיה לכו רקיעה הז וליאכ לשמ ,םיטרס םהש
.הז רקיע תמעטהל הנאות אלא וניא (ירודיבה ךרעה וליפא ,ילא
ת סנכנ הללכב תונמאה התיהש עגרב םלועל אב עונלוקהו ירוטסיהה הרקמה הצר
ת ולבגימל לעמ םמורתהל םילדתשמ םירפוסה ויה וב עגרב—תימצע־העדות לש בלשל
ה פוקתב ,לבא .עבצה לש ודיקפת תא שדחמ רידגהל ויה םילדתשמ םירייצהו ןושלה
; ינרדומ ותויה םצעבש לודגה ןורתיה עונלוקל היה ,תימצע־העדות תלעב ״תינרדומ״
. היה שדח חרכהב ,ערל םאו בוטל םא ,השעש דעצ לכו ,םירשעה האמה דולי היה אוה
ה יה דוקשו ליאוה ;רבעה לש העדת הייחדל קוקז היה אלו ,ול התיה אל הירוטסיה
ל ש העדתה תשדוחמה־הניחבה ונממ הכסחנ ,ולש םיינכטה ויבאשמ יוליג לע תודחב
ל ש תפומ־תוריצי תאירבב שומיש בורמ ודילחהש (תוביטקפסרפ ,םיוות ,םילמ) םילכ
ו תוא לש םירחא םיחטשב תוילגתהו םייוסינה ןמ המכ וב ופקתשנ חרכהב .רבעה
ן וילימב תיממע תוינאידיורפ ,וטקוקב םזילאירוסה ,יראגילאקב םזינויסרפסקאה :רוד
א לו ותוססבתהב ידמ רתוי היה קוסע רבכמ אל דע לבא .תוינוניב לש 1:<3>1!£1251"
ת ניחב ומצע תא לביק אוה .הילע רגנסל וא ומויק תוכזב קפקפל תוהש ול התיה
ך רוצ שח אוהש ,ותוהז םצעב קפס ליטהל ליחתמ אוה וישכע .וילאמ־ןבומה רבד
י לכ תויהל ךפה אוה .רצקה ורבע לע םינשנו־םירזוח םיזומיר ידי לע התוא רודגל
.ולש ודודיעלו ותעגרהל

, הבואכ תונשייב םיקהבומה הינמיסש ,תרגבתמה ;תימצע־העדות לש םיגוס ינש שי
י וטיב לש ךרד הב רשא ,תיטנדאקידהו ;הפועז הקיתש וא ,תמשוגמ תונפקות
ס חי םושב תדמוע הניאש תובישח תשבול (ןונגס ,םיסומינ ,רוביד־חרוא ,םישובלמ)
אוה ינשה גוסל סופיטה־באו ,ימהובה אוה ןושארה גוסל סופיטה־בא .אטובמה רבדל
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ל כב תונשנו־תורזוח תימצעה־העדותה תולעב ולא תויומד לע תויצאירו :ידנךה
י בא התואש) תינקמעה תימצעה־העדותה ,עונלוקב .תונמאה תודלותו הרבחה תודלות
- העדותה ;האצומב תיטנדאקיד איה (םייתפרצ םיאמיב לש םתריציב רקיעב םיאצומ
־ גבתהה־ליג תב איה (? ןיי׳ג יכייכל הרק המ ;דנוב סמיי׳ג יטרס) תיחטשה תימצעה
ן וגורעת איה (השק םוי לש הליל ;סנו׳ג םות) תעצוממה תימצעה־העדותה ;תור
־ תרוק דותמ דימת עמשומה—ירלופופה יוטיבב ןותנ שלשה לכל חתפמה .םיתשה לש
."תוריק לע ספטל"—חור
ק יל־ן׳ז .םהש ומכ "רודיב״ה תא אלו "תונמא״ה תא אל לבקל רשפא־יא םויכ
י דכ שממ ורועמ אצוי ,םעפ־יא ומקש רתויב םייניצרה םיטרסה־ישועמ דחא ,ראדוג
ת ינוריאה האצותהו) שאר־דבוכ לש הנווכ שיחכהלו שאר־דבוכ לש רבסמ ענמיהל
ו ליפא םישייבתמ דנוב סמיי׳ג יטרס .(ידמ רתוי ךכב חילצמ אוה םימעפלש איה
י דכ .לופכ תוריק־סופיט לע םישקעתמ םה ךכבו ,גנימלפ ירפס לש תיסחיה תוניצרב
י די־לע קפוהש ,אנאווכ יל ארק לא תיתוזח סהיתהל שי הכהאכ היסורמ תא ךירעהל
ל ש לושיבה עטק תא ריכתש ךילע הקזח סרקפיא קיתב ,ךכל המודב .הרבח התוא
ם הש הדבועה הדיבכמ הלאה םיטרסה לע .רמאפ יראה לש חבטמב ןוטייד ןל
, תננגוסמ הקינכטו תוליכר לש םיזומיר תחת תווסהל םיחילצמ םה תאזו ,חתימ־יטרס
ת ונמיהמ ןה תואצותה לבא .רבעה ןמ חתימ־יטרס תימצע־העדות ךותמ הקחמה
.םהמ רתוי הברה תוינרמויו ,םיירוקמה םימגדה ןמ תוחפ
ה יושעה תויתפכיא־אלה תא הבשחמב הלעמ איהו ,רסוב לש ןמיס איה וז הכובמ
ק ידצהל ידכמ עונלוקה אוה שישק םג םא .קדרד לש ורוביחב ןוצרמ־אלש תוחפנתההו
ן ווינה תא קידצהל ידכ דע םימי־עבש אוה ןיא ,םירגבתמ םירענ לש הלא םילותפנ
ה זיא אורקל קשח ונב ןיאשכ .ולש דראגנאוואה ותוא ךילומ וילאש יטנאזיבה
. טסורפ ,םנקיד ,יוטסלוט ,רבא׳פ לש םינמורל תונפלו בושל ונא םילוכי ,שדח ןמור
ר מוחב ,תוירע־יוליג לש תוילאבינאקב ,זכרתהל םיטונ םויכ םייניצרה םיטרסה
ל ש וגח תא ,העדתו השועמ הריטאסב ,יד־ילב־דע םיגגוח םהש םע—רוהט יעונלוק
.הזה יטסיקרנה קובידה תא קידצהל ידכמ תוטעומ רציש תפומה־תוריציש םוידמ

ט ילבה ,םיבכוכה תטיש לש התישאר זאמ ? תימצע־העדות לעב עונלוקה השענ יתמ
, (ךירטיד ןלרמ ,טסו יימ) הרוטאקיראקל םמצע םישל םינכומ ויהש םידדוב םינקחש
— תיבמופה ״תיטרפה החידבה״ לש תרוסמה הכלהכ הססבתה רבכ 40־ה תונשבו
ב ובל יבסורק גניב ןיב לוכיבכ־תוביריה ,הרטאניס קנאר׳פ לש ונוזר לע םיזומיר
ה תיה אל וז ךא .האלה ןכו ,סמיי׳ג יראהל האושנ התיה לביירג יטבש הדבועה ,פ1ה
ת א הלצינש ,תויושיא לש ןרוצייל תידובילוהה הנוכמה ןוברידל תפסונ הלובחת אלא
ן ושארה טרסהש רעשל יתייה זעמ .םהלש םמוסריפל םוידמכ תוחכיפב םמצע םיטרסה
ת א חפה היה—ותומלשב הלעמל תלתשהש ןושארה—תיתימא תימצע־העדות לעב
י רפמאה ומכ סותימ־ירצוי זא ונמנ םהילעש ,םינקחשה .(1953) ןוטסאה ןו׳ג לש ןטשה
לש דבה־תורוקב רחסמ תושעל ןאכ וארקנ ,הדי׳גירבולול הני׳גו הרא רטיפ ,טראגוב
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ת ומחגמ תוחפ הבושח התיה (םיככתו תוקתפרה לש יטסטנפ רופיס) הלילעהו ,םמצע
ם לגל לפרועמב טרסה היה רומא ,וירחא ואבש ךכ־לכ םיברל המודב .םתס לש
.ומצע ןוטסאה לש ויטרס לע הז הרקמב—םירחא םיטרס לע הריטאס
ו נניא ומצעלשכ אוהש—וליה הייפמ לש ותשפוח תא יטאט ק׳ז השע הנש התוא
ת רבוג תימצע־העדות לע הדיעה ולש תוירלופופהש אלא תימצע־העדות לעב טרס
ר כז לע תחדובמ תוקפרתהב היה רושק יטאט לש ונונגס .עונלוקה לש ומילקאב
־ וכמה ףדרימב ןוטסיק־ירטושל םיעוגעג—םיטרסה ־יאור להק דצמ םימליאה םיטרסה
• ירבסה לש ךחוגמה ןחה לא ,הליסמה יספ לא התופכה טייו לרפ לא ,ץאומה תויי

־ וקהש ךכב ריכמ אוה :יעמשמ־וד אוהש םושמ תימצע־העדות לעב םעט והז .יאוול
־ אלש תכרפומה ,הקינכטל געול אוה ךכ ךותבו ,תמאב קיחצמ אוה םליאה ןקימ
ס יוייד יטב לא ךשמנה "ןינא״ה םעטה ,ךכל המודב) .םליאה טרסה לש ,ןווכתמב
י שממה חוכב ריכמ אוה תאז םעו ,תוכחוגמ ןהלש תוינוכמהש אצומ דרופורק ןו׳ג לאו

, רשיה ןקחשמב ,ולא תוריבג וקפיס תובר םינש ךשמ .תובכוכה לש תויושיאל רשא
ע תפל ןמצע ןה ושענשמ ,רחא .רכז־יבוכשו תוינורטמ לש ךלוהו־טעמתמ להק

— הירחא ואבש העווזה־תוידמוק תאו ןיי׳ג יפייכ תא ושע ,תימצע־העדות תולעב
ן הל היהש הז ומכ טעמכ לודג םידיסח להק ןהל ודימעהו תופעות־ןוה ןהל וסינכהש
.(םויק־ךרוצ תויהל הכפה תימצעה־העדותה .םיבוטה ןהימיב
י נמז חרואב הטסוה ינוטסיקה רטושה לש וילולעת רכז לע תחדובמה תוקפרתהה
ם יריוצמ םינוטרס ןתואב התוא אוצמל היה רשפא :עונלוקה לש ףקיהה־םוחת לא
, "םייתונמא" עונלוקה־יתבב ירקיעה טרסה תא םימידקמה ץראל־ץוחמ םיינויסנ
ה מיבה לעו ,וידארה ינחדב לש ףרוטמה רומוהב ,היזיבלטה לש תמוסרפ ־ינוטרסב

 תולכ דע—תימצעה ־העדותה לעב ןושארה לודגה טרסה השענ 1959־ב קר .הלקה
, םיחדובמ רשאמ רתוי םיינמכח םיצבושמה םיזומירה ויה התע .ראדוג לש המישגה
ת מליאה הסרא׳פה לש תומכסומל אל ויה תונווכמו ;םיינשייב רשאמ רתוי םיינפשוח
ל ש ותוישיאב םלגתנש יפכ םיידובילוה םירטסגנאג־יטרס לש םיואמה רודיהל אלא

.יניצר ןטשה תא הכה ןימ השע ראדוג .טראגוב ירפמאה
ת א וגריה רבסה־תדבכ תימצעה־העדותה לש הבולביל אב ,1960 ,ךכ־רחאלש הנשב
־ העדות וב התיה םא קפס ,תוכמה תואמ־עכדא ,םדוקה וטרסש) ופירט לש ןרתנספה
ת ימצעה־העדותה לעב טרסה ילוא ,לאמ יאול לש תיתחתה תככרכ יזאזב ;(ללכב תימצע
ת נבהל וב םייובחה תוחתפמז, לע ,ימך לש הלולב ;םעפ־יא השענש רתויב הפירחה
ם יננוחמ םייתפרצ םיאמיב ויה םייתניב .ולש תבשוחמה תונשגרה לעו ולש וניינב

 21 0122668! ןוגכ םיטרסב תימצע־העדות לש הלוליהב גילפהל םיננוכתמ תוחפ
ת ושעל םיריעצ לש הרובח הדגאתהש תמיא־לכ ,הילגנאו הקירמאבו ;הפוכהו ?01716

ל ש "תנדועמ" הסריג היהת האצותהש יאדוול היה בורק ,ןטק ביצקתב "ינויסנ" טרס
ת יעונלוק הקינכט לש ללכושמ־ינועגש לוצינ וא (תועכגל היוללה) םירחא םיטרס

.(םמודהו ץפוקה ,ץרה םליאה טרסה) הנשי
.סנו׳ג םות לש הרקמל תודוה שדח בלשל תימצעה ־העדותה טרס סנכנ 1963־ב
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שמה תומש לש םיחדובמ םימושיר) ינקמעה עונלוקה לש ושרדמ־תיבמ םיטוטהל
ש וטיל ולביק (םיינמכח םימזינורכאנא ,הריהמ העונת ,םיבבוש םירבעמ ,םיפתת
ל ש וגוהמתל) רשא עצוממה להקה םעטב "ןוממ־ףרוג" רצונ ךכו ,תויחטש לש
ה ליחתכלמ הז טרס .דחאכ הפוקה לשו םירקבמה לש םתעד תא חינה (ומצע לו׳פדוו

׳ ויש1ע .ח״יה האמה לש ןמיהמה חסונב ןסוחו תואירב לש המינ לע טורפל ןווכתה
ת יתנפוא תוינרדומ ךפונ הזיא ופיסוה ,הזה רבדב וחילצה םא םיחוטב ויה אלש
, להקה .המיענ העתפה םהל התיה הרומש .יופצה ןולשכה םע םשפנב ומילשהו

ל קש אצמ ותחוורלו ,קסעב ףתוש תויהל הצר ,"תיטרפ החידב" לש חיר חירהש
ת אז םעו ,ועמשמכ־וטושפ "קיטספלס״מ ךכ־לכ תלדבנ הניא ,לכה ירחא—הניבהל
י נוט .וירעש תא םיראפמ ,ראשה ךותב ,ןרובסוא ןו׳גו גנידליפ ירנה לש םהיתומש
.ירלופופ ןטשה תא הכה השע ןוסדרא׳ציר
עשמו רידנ ףוע רבעשל—תימצע־העדות ילעב םיטרס וכפה םנו׳ג םות חילצה זאמ
ה לא לכ—תומארד ,רמז־יטרס ,חתימ־יטרס ,תוידמוק .האכדמה המרונה תויהל—עש
ה אופר םידקהל םתוסנב ;ולאה תוירוגיטקב ורקיעמ ךרפומ והשמב םתכובמל םישח
־ לע קר תוילאנאבמ ענמיהל רשפא־יא לבא .שארמ ךכב םידומ םה ,תרוקבה תכמל
ג ולאיד יעטק ופירט לילכה יראה אטאטל ולש טירסתב .הילא בל־תמיש תבסה ידי

י לבו ,ומצע ולש םי׳גו לי׳זמ ,הלודגה הילשאה ,רוכרש תוירטמ ,סרפסקא■ יאחנשמ
ם ירקבמה ןמ המכ תוארל ןיתמהו ואסיכ לע ול בשיתה רחא ;םיטרס דועמ קפס
א לו ויה אלש םיזומיר התע םילגמ ,םהיבצע וטרמנש ,םירקבמה .םיזומירב וניחבי
 ץרפמ ,ימד לש הפיה וטרס לע ,הילגנאב ,םתבוגת ךרדמ ונדמע ךכ לע ;וארבנ
ת א ולליה ,ורבכ רשיו טושפ טרסה לש וכות יכ ןימאהל ולכי אלו ליאוה .םיכאלמה
ה ידמוקמ תלבלובמ תידנולב וזיא לש יחקיפ יוקיח—השעמכ ורומ ןא׳ז לש הקחשמ
ת מייק הארב רשא תומדה התיה השעמל רשא דועב—30־ה תונש לש תפרוטמ
.ותלוז לכ איצוהל ,התוא ליכהש טרסל סחיתהב ,המצע תוכזב

ת גשהל רתויב הבוטה הטישכ תימצעה־העדותה תא קידצהל רשפא םירקמ המכב
ת וישופיחה תא דדוע ןידבש ,השק םוי לש הליל ,רטסל קיד לש וטרסב ומכ—תוירוקמ
ה דיממ סונמ ןיא ,הכולמה תחפשמ לצא ומכ ,תוישופיחה לצא ."םהש ומכ תויהל"
1 .םינקחשכ םהלש היצקנופל רשק לכ ילב ,תויושיא םה ;תימצע־העדות לש העודי

ה מ .קודיצו םעט ילב ללותשהל תימצעה־העדותל םיחינמ רתוי תובורק םיתעל ךא
, (הנימב־הדיחי אל םינפ־םושב ךא) החונ המגוד אוה רנוד ביילק לש ? טקיסופ שדח
תב תימצעה־העדותה לש תויצאירו המכו המכ שממ־לעופב וכותב אוה ליכמ יכ

ל ש דה ומצע אוהש ,יטאט קא׳זל םיינחלס םידה הלעה ראטס וגנירב לופיטה ,ןכ־יפ־לע״ףא 1
. םירחא םיטרסב הציצמה ,תבזוכ תימצע־העדות .דתיה תאז .,תושו ןודגנאל .ןוטיק ,ןילפ׳צ
י רוקמ היה ,הדימ התואב עדתו הדימ התואב ירלופופ ,1116 ,רטסל לש אבה טרסהו

.83ת<10 ,ראדוג לש וטרס לש תינשגר הסריגכ ורידגהל רשפא ;תוחפ הברה
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, ןימה לע ץצולתמ ןלא ידוו) ינלוח יקרוי־וינ־ידוהי רומוה תוללוכ וללה .וננמז
ל ע תצצולתמה סיטנרפ הלופ) תמקועמ הידמוק ;(ץוג ותויה לעו ,םירטאיכיספה
ר טיפ לש ותוחכנ ,המלצמה לש החיתפה־יטוטהל) םינחדב לש תומחג ;(ההובג התויה
ה נמש השא ,חנצמב תדרוי םרדנא הלוסרוא) תחדובמ־תיטסילאירוס הסרא׳פ ;(םרלס
ה נממ טלפמ ןיאש תיתחפשמה־תיעונלוקה הצלההו ;(ירנגאו ןארפוסכ השובל
.(רתוי יניצר גוסמ רסוימ־עדת טרס ומצע אוהש ,ינילפל 8% לש ״לוסליס״)

י וצמ אוה העודי הדימבש אלא ?טקיפופ שדח המב םזגומה—ןימב עדתה לופיטה
א וה תוקוחר םיתעלו הנושמ הדימב ןימ־רסח השעמל אוה—םיטרסה בורב םויכ
קזנש העשמ רשא ,"ס>0לאץ״־ו "11±5£ז" ןוגכ םילמ לע אוה דסוימ .תמאב עשעשמ
ולג" תגרדל תודרוי ןהו תחפקתמ תירוקמה ןתארוה תימצע־העדות ךותמ ןהל םיק
ט רס הזיא לע הדרחב םיעמוש ונא בושו בוש .םיעושעשה ־יקסע לש תוננגוסמ "תופ
ל כמ רתוי תכל קיחרמ״ש טרס ,ינלוח וא וא ,ןפוד־אצוי תמאב אהש שדח
— רשפאש המכ לכ תכל קיחרהל םיטרס־ישוע וצריש אוה ןידה ןמ םנמא .״וינפל רבד
ה רזחב קר דילוהל לוכי אוהש דע ןוויכ־יטלשב ךכ־לכ עפושמה ןוויכב אל יאדו ךא
ר שא טרסב ורומ ןא׳זו ודראב טי׳זירב לש יאמיבה היה לאמ יאול .ולחה וב םוקמל
ל ש םימת ךשמה תויהל לוכי הז רבד .וב תופתתשמ ןהש ךכב היה ורקיע יכ המוד
י וקיחכ ותוא שיגהל שי תימצע־העדות לעב רודב לבא ,"םיבכוכה־בכר" תרוסמ
.םולכ־אלו וירחא דוע ןיאש םיבכוכה־בכר ,תרוסמ התוא לש
ת א טירסהל טילחה רשאכ .תימצעה־העדותה תעונתב חתפמ־תומד ,םצעב ,אוה לאמ
ן ושלב הבתכנש רתויב תינמכח תבשחמ־תכאלמ ינפב דמע וניק ןומייר לש יזאז
־ ירב ףילחהל הסינ הלא תא .ןושל־לע־לפונ־ןושלו םייתורפס םיזומיר האלמה היודב
ה אצותהו ,תיהשומ העפשה ולש טרסל התיה .תויתוזח תויומכחתהו םייעונלוק םיזומ
ה קיפסה אל התוחתפתהש ,הנשיה ןושלה בואיס אלא השדח עונלוק־ןושל אל התיה
ת ולכתסה לש המוקמ לע אובל םייעונלוק םיזומיר םילוכי וישכע .לטנב תאשל הל
ח תימ וא (ראדוג לצא) יגולוכיספ חותינ לש תויתוזח תויומכחתה ,תיעצמא־יתלב
ה מוד תימצעה־העדותה לעב עונלוקה ,רתויב תובורק םיתעל .(דנוב יטרסב) ירופיס
.וטנארפסאב סיו׳ג סמיי׳ג לש תא בתכשל ןויסנ ןימל
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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
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" 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
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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
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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



גאטנוס ןאזוסו 52

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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ם יינמרג םיטרס ינפב ןיד יפ־לע םירוגס לארשיב עונלוקה יכסמ ויה 1967 דע
ת וטישב ,עונלוקה לא ןנסל םיירחסמה תורוניצה (וצרו) וחילצהש המ לכ ."םירוהט"

־ לע רקיעב) לוכיבכ "היצקודורפ־וק" יטרס ויה ,תעד־תבינגו םירבד־תמלעה לש
— "םהה םיבוטה םימיה״ לש תיכורכרהו תינונמשה תא וחיצנהש (הירטסוא יד,

־ ץנארפ רסיקה ימימ ריצבה־תישאר יריש םה אלה ,"ןגיריוה״הו םיסלאווה תריווא
.התע דעו זאמ םולכ־אלו עריא אל וליאכ—ףזוי

ם יטרס לש םתגצה תרתה םע יכ דקתשא חינהל םימימת ילוא ולכי ,ךכו ליאוה
א לו םיבוד אל .ינמרגה עונלוקה לש ותרצות בטימ תא ףוס־ףוס ןאכ הארנ םיינמרג
ת יבה״ו "אלפה־ידלי ונא" ,ןמפוה טרוק לש םיטרס ינש קר וניאר רתיהה זאמ !רעי

ע ונלוקה" לש ומויקמ ירמגל םימלעתמ לארשיב םיטרסה־יציפמ ."םינויפרקה־תטמיסב
ם יטרס םיאיבמ םהש הדימבו ,הינמרג תא םויכ גצימה אוהש ,"ריעצה ינמרגה
ה פוג הינמרגב שדחה רודה יפב לוזליז־ךרד -ורקש המב םה םיקסוע םיינמרג
."אבא לש עונלוקה"
ל ש ימשר יוהיז שמשמ ,תפרצבש "שדחה לגה״כ והומכ ,"ריעצה ינמרגה עונלוקה"
ה נתינ תימשר הקנפשוג .םינעונלוק לש—תוצובק המכ ,קויד־רתיב ,םויבו—הצובק
ה כימתל דסומה תא הינמרג־ברעמ לש םינפה־דרשמ םיקהשכ ,1964־ב הז גשומל
."ריעצה ינמרגה עונלוקה לש ןוירוטארוק" ול ארקו םיטרסב

ספאה־תנש :הינמרג
־ תמחלמ םות םע ינמרגה עונלוקה דגנ הביטקפסרפב ועמשוהש תורומחה תונעטה תחא
ע ונלוקה חסונב םזילאיר־ואינ ןיעמ ול תונבל ליבשה אל יכ התיה הינשה םלועה
ת קזחב התיה הילטיא יכ הנעטל הבושתב ,םיפיסומ ףא םימישאמה .זא לש יקלטיאה
ה יה יד םוקמ־לכמ יכ ,הסבוהש תצלפמה הינמרג התיה התמועלו תררחושמ ץרא
־ חלמ ירחא תסבומה הינמרגב םקש רדהנ םזינויסרפסקא ותואל המוד והשמב םג םהל
.חס םהיפ המ םיעדוי םימישאמה ןיא יכ חיכומ הז לופליפ .הנושארה םלועה־תמ
ת נשב הינמרג לש וזמ ירמגל הנוש התיה 1945 תנשב תינמרגה היצאלטסנוקה ,ןכא

ה ינמרג התיה עונלוקה םוחתב םג ךכ ,םימוחתה לכבכ .1945 תנשב הילטיא וא 1919
ת ורבחה) םייסיסב םיינכט־םייעונלוק םיעצמאב קר אל רבודמהו ;לכ־תרסוחמ
ם יבר .ינכטו יתונמא םדא־חוכב םג אלא (חקלנ דויצה ,וסרהנ וא וקרופ םינפלואהו

ק ר וראשנ התעו ,תורחא תוצראל תומדוק םינשב דוע ורגיה ינמרגה עונלוקה יבוטמ
ת וריעצ תרתחמ־תוצובק םוש ויה אל .תוירבה ןיב תואריהל ודחפש םיקהבומ םיצאנ
הטלש בוחרב ירה ,םיטרס תושעל והשלכ ילכ והשימל היה וליא םגו .הילטיאב ומכ
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ד ילוהל לוכיש שממ לש סעכ היה אל .הבובנ ,תרעונמ ,תטלחומ תושידא לש הריווא
־ יא וזיא בטומה לכל וא ,דחפ היה ;םזינויסרפסקאה לש םיעורפה תונוימדה תא
. רחא רבד םושל םוקמ היה אל .לוכאלו תונבל קר התיה תירקיעה הרטמהו ,תוחונ
ה ינמרג" ,1947־ב השע ותואש ,הינמרג לע וטרסל ינילסור וטרבור ארק םניחל אל
.שדחמ לכה הליחתמה הינמרג ,ספאכ הינמרג :"ספאה־תנש
ך ירצ ,ןבומכ .יצאנה טרסה לשמ—עורגה גוסה ןמ השרותו השורי וראשנ .לכה א ל
ו רקענ תוחפל וא ,םמלועל לוכיבכ וכלה םנמא וללה םירבדה :בטיה ןרמתל היה
ע ונלוק הדימעה תיצאנה הפוקתה .בלה ןמ ורקענ דימת אל ךא—יבמופה ןוידה תריזמ
ת רדחהב דאמ בושח רישכמ השענש עונלוק ,תיזכרמה הלומעתה תושירדל ףופכה
ק ר אל הכאלמה תא ושע םידחא .רעונב דוחייבו ,םינומהב םזירלטיהה לש העדותה
( (ןמנדייו דרפלא וא ,ןאלראה טייפ ,לאטשנפיר ינל) ןורשכב םג אלא תובהלתהב
ם ידבע ,רטשמה לש תלוכי־ירסחו יפוא־ירסח םיתרשמ ויה ,בורה רמולכ ,םירחא
.יהשלכ הרטמ תרשל םילגוסמ ויה אל ףא םייספאה םהיטרסש ,םיעצרנ
ם תואמ ,םיטרס לש גוס דוע היה תיעונלוקה הלומעתה לש הז רידא םרזל ליבקמב
ה לוכי הניאו םהל הקוקז תוומלו־םייחל־המחלמ לש בצמב תאצמנה הנידמ לכש
, שממ לש ןכות ילוטנ םילק םיטרס ,עגר־תב החכישו םונמ־יטרס :םהילע רתוול
— תמיוסמ תרוסמ םהירחא הלא וחינה תאז לכ םעו .םינומהל רכשמ־םס םישמשמה
ה יצרניאה דגנכ ןועטל לכונ םא קפס םלוא .םזילאיר רשאמ רתוי תונתסונמ הנמיסש
ה תוא לע תונעטב םיאב ונא ןיאשכ ,התיה הסורהש ,הינמרג יפלכ תאזה תינתסונמה
■ ףוס .המחלמה ינפלמש םלתב השדשיד 1958 דעש ,לשמל ,תפרצ דגנכ המצע היצרניא
. אלפנו שדח עונלוק תונבלו הילטיאב תויהל הז חטשב הליכשה הנידמ לכ אל ,ףוס
, סאלאטאפ ונא ,עודיה ינמרגה רקבמה הנב תפרצל הינמרג ןיב האוושהה לע
ר מג םע קרו ,"המחלמה ירחא" לש הפוקת האב המחלמה רחאל :ולשמ הירואית
ת ואיצמ תונבלו רבעה ילבכמ קתניהל רשפא "המחלמה ירחא" לש הפוקת התוא
ם ע "המחלמה ירחא" תפוקת הרמגנ ,סאלאטאפ ןעוט ,תפרצ יבגל .תרחא תיתונמא
־ ירחא־ירחא" ויפב היורקה הפוקתה הלחה זא—1958־ב ןוטלשל לוג־הד לש ותיילע
ק ר הרומאה הפוקתה האב הינמרג יבגל ."שדחה לגה" עיפוה םג זאו ,"המחלמה
ה עפוהה תנש םג התיה וזו ,טנארב־רגגיזיק הלודגה היצילאוקה ןוניכ םע ,1966־ב
."ריעצה ינמרגה עונלוקה" לש תשבוגמה
־ תילכת הנוש וללה תונידמה יתשב בצמה היה תאז םעו ,תמייק הלבקהה ,ןכא
ו נל םק אל ונחנאש םושמ ,58 תנשב תפרצ התיה אל 66 תנש לש הינמרג״ :יוניש
ם יטרסה ןויכרא] קטאמניסה אל ,סליפוא אלו ן1סרב אל ׳המחלמה ירחא׳ תפוקתב
לוקה לש םיהובג םידומילל הללכמה אלו [.ר.נ.ז—האולגנאל ירנא תלהנהב ראופמה
."תיתוברת היצניבורפ אלו זיראפ אל ,עונ
ת טילקל הכורע התיה הינמרג לש תילרדפה הקילבופרהש סאלאטאפ ןייצמ תורירמב
. םזילאיצוסה תא לבקל הכורע תיראצה היסור התיהש ומכ שממ הלש ריעצה עונלוקה
םער ,הרומג העתפה היה לכה ,תעדה־לע־םילבקתמ הטילק יגשומ ללכ ויה אל
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ף רודנלש רלקופ" יכ ןעוט אוה .טעמ תקפקופמ ותנקסמש המוד םלוא .ריהב םויב
ו דועב אבא היהש ומכ׳ לבא ,אבא לש עונלוקל ךייש ׳ריעצה סלרוט׳ וטרס יכ ריבסה
ת אזה הנקסמה ."םהיתובאל עמשיהל םינבה םיבייה ןיידע״ש עמתשמ ןאכמו—׳"ריעצ
ע ונלוקה תא טולקל הנכומ התיה אל הינמרגש םושמ אל ,תוחפל ,הקלחב הנוכנ
, רדסו תעמשמ ,תונתייצב רושקה והשמ וב שי ינמרגה םעהש ינפמ אלא ריעצה
ע זעזל ידכ וב ןיא ףוס־ףוס ץורפי םא ףאש דע דרמ לכ קינחמ אוה הרכה־תתבש
ל ודגה לדבהה םג ילוא ןאכו—םימ סוכב הרעסל לושמ היהי רתוי תופוכתו ,תודוסי

.יתפרצה ןיבל ינמרגה יעונלוקה דרמה ןיב
ת ילאוטקלטניאה־תיתונמאה השלוחה תא ,הבורמ הדימב תוחפל ,ריבסמ סאלאטאפ
ו כותמ איצוי ריעצה ינמרגה עונלוקהש ךכל הפצמש ימ" :שדחה ינמרגה עונלוקה לש
ם יבייח וגאש ןמזב־וב .תירוטסיה הבשחמ לעב וניא ׳יתבוהא המישוריה׳ ומכ טרס
ע ובתל ונא םיבייח םג ירה (59 תנש הנניא בוש 67 תנשש םושמ) רתוי עובתל
."(תפרצ הניא ןיידע הינמרגש םושמ) תוחפ
ת נשב ריהצה ,ינומאש רטפ יאמיבה־קיפמה ,ריעצה ינמרגה עונלוקה יגיהנממ דחא

ם יגזמ לש בחר ףקיה שי ריעצה ינמרגה עונלוקבש אוה ונלצא הפיה דצה" : 1967
ה צובק ,םצעב ,ןיא ןכל .הזמ הז ךכ־לכ םינוש םיטרסה ןכלו ,תונוכתו םיישיא
ם ישנא שי אלא ,הלש םיסרטניאה לע תרמושה הרובח וזיא וא ,תשבוגמ תיאדיא
."ומצעל דחא לכ ,םידדוב

ריעצה עונלוקה דלונ ךיא
ה ינשה םלועה־תמחלמ ידחא ינמרגה עונלוקה לש ותוכרעיה התיה ,ןיוצ רבכש יפכ
־ תיישעת תויהל ךפה טעמ־טעמ .םירושימה לכבו תוניחבה לכמ—ספאה־תדוקנב
ש י ."ינש״ה יצאנה םרזה לש םיינתסונמה תונורקעה יפ־לע םעט ־תרסחו הלוז רודיב
.רבעב ינמרגה עונלוקל האוושהב סחיב־תמצמוצמ הישעת וז התיהש םג רוכזל
, םייטילופ םיניינעב הקיתש לש רשק ינמרגה עונלוקה לע ורזג ומכש םיאנת המכ ויה
ה מכב "יללכה םשורה ןוקית״ב תניינועמ תינמרגה הלשממה התיה תאז םע ךא
ן יבש "םירחבנה" ולחה הטעמ אל תיגולוכיספ תוסגבו תילבאיקמ תונידעבו—תודוקנ
ת ושונאה ינזאב רתוי דועו ,םינמרגה ינזאב בטיה ןנשלו) ןנסל ינמרגה עונלוקה ינמא
־ תוחסונ המכ (וללה םיטרסה תא תוארל ת1ירפה ורהנ אל תמאה ןעמל יכ ףא ,הלוכ
ו נתכרעה אולמל יוארה םדא ,םצעב ,אוה םמוקתמ וניאש ליבסה רוביגה :דוסי
ד וגינב יטוירטפו רוהט היה ינמרגה אבצה ;(ןמפוה טרוק לש "אלפה־ידלי ונא״)
ט ומלהל "ןטשה לש לרנגה") תויצאנה תובצועה ראש לכו .ס.סה ןמ וללה םיריזחל
ת א ונל ולציפש םימשא ונא אל" וא ;(ןמנדייו דרפלאל ״סיראנאק״ וא ,רנטיוק
.(רנטיןק לש "םיבכוכ אלל םימש") "םיתשל הינמרג
, תורפסב יכ ףא—רבעה לע עונלוקה הדשב חכוותהל םינכומ םינמרגה ןיאש יד אל
ם ה םימערתמ ףא אלא—ףרה ילב המ־םושמ תאז םישוע םה היזיבלטבו ןורטאיתב
דוגינב תאזו ,"םיינמרג־יטנא" םהל םיארנה םירזה םיטרסה לע תולוק ־ילוקב
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ס ינש הז הרות םיציברמ םה ףאש ,"םינגוה" םייברעמ םיטרס לש הלוכסאל םתכרעהל
כ קע רוביצבו תונותעב ומקש תוירורעשה .םיצאנה ימיב ינמרגה קשנה רהוט רבדב
" ילופאנ ימי תעברא" ,ןוסניקיד דלורות לש "הנוע הניא 24 העבג״ ומכ םיטרס תגצה
" גרבנרינ־יטפשמ" דגנ םג ,הסואמ תינמרג־ורפ תוגחנהתה ףא לע ,וא ,יול ינאנ לש
ן וונויסנה לכ םע .הז ןודינב ינמרגה םילקאה לע םידע האמכ תודיעמ ,רמרק ילנטס לש
ן מ םינמרגה םיפידעמ ,יטסארד ןפואב וליפאו ,רבעה תא תונגל םיקרפל םנמא ושענש
, דברה הנתשה אל וז הניחבמ יכ הארנו ,"םייטילופומסוק" תויהל הנשיה הלוכסאה
.םיריעצה לש םתשיגב
ט עמ ליגב ,"תובוט תוחפשמ" ינב םבור ויה 60־ה תונש תליחתב ומקש םיריעצה
ם ירפוסה יגוחב םירועמ ,םיילאוטקלטניא םיריעצ ,םישולשמ תוחפ טעמ וא רתוי
ם הב היה אל ,םצעב .תיעונלוקה תרוקבה םוחתמ וחמצ אל ,תפרצבכ אלש .םירייצהו
, דלילע־יטרסב םיאמיב־ירזוע םקלח—השעמ־ישנא ויה םלוכ .דהא עונלוק־רקבמ ףא
ה ריבב זכורמ היה וז הצובק לש ירקיעה ןיערגה .םירצק םיטרס לש םיאמיב םקלחו

ה ארקש הרובחה הטלב הכותבו ,תיראוואבה ןכנימב ,םויכ הינמרג לש תיתוברתה
י נש ונגריא הצובקה תא .(1959 תנש ,ירטנמוקודה טרסה :רמולכ) ״59 קוד״ המצעל
ה צובקה .לטיהק דננידרפו טפנז וראה ,ידועתה עונלוקה לש םיריעצ םיאמיב־םיקיפמ
ם ג ומב ,הירבח ןיב םירעוס םיחוכיו הלהינ םגו םיטרס תושעל םיעצמא השפיח
ו אבוה ןלוכו ,הצובקה תא וקיסעה תויעב הברה .בחרה להקה ףותישב םיחותפ םיחוכיו
־ עונלוק״ל וזב םה .ריחמ לככו ,הינמרגל שדח עונלוק :ןוילע ףתושמ־הנכמ תגרדל
ל ע רבדל אלש ,ןמפוהו רנטיוק ןוגכ םישנא לע וקיבדה התואש תיוותה ,"אבא־לש
ל ע ,וריהצה—"תמ אבא לש עונלוקה" .םביבסמש םילוזה םינרדבה לש קנעה־הנחמ
ל דוגלש ,םיקיתווה ."התמ אבא לש הירי׳גלא" :לוג־הד לש תוריחבה־תרמא לקשמ
יעצה לש תושבגתהה תא ןכמ־רחאלו תאזה תונגראתהה תא עונמל ולכי אל םרעצ
."ריקי־ןבה לש עונלוקה" :דגנ־תרמאב םתוא ולטיב ,םיר
ש י יכ ללכב חיכוהל דאמ היה השק השעמל" :ויתונורכז ינומאש רטפ הלעמ ךכו
ם ילדתשמהו עונלוקה לש םוידמה תא תמאב םיבהואה םיריעצ םיאמיב המכ הינמרגב
! דמכ ינמרגה עונלוקה ףנעל איבהל םיסנמ ונאש ,רמולכ ;ךרע־לעב והשמ רמול
ן תינ 1962 ראורבפב ךא ,לבלובמו ידארופס קבאמה היה הליהתב .״תושדח תואידיא
ם יידועת םיטרסל יתנשה לביטספה ימיב הז היה .רשנימ לש ילולימ שוביג עתפל ול
ם יריעצל ןמיז תופוצר םינש ךשמ רשא ,םדקתמ יתונמא לביטספ אוהש ,ןזואהרבואב
ו לעפש ,םיריעצה םינמאה ומסריפ 1962 ראורבפב 28־ב .אטבתהל הדיחי תורשפא
:ןושלה וזב ףתושמ רשנימ ,הינמרגב םירחא תומוקמב םג אלא ןכנימב קר אל

ה דמעל תחתמ ילכלכה סיסבה תא הטמש לבוקמה ינמרגה טרסה לש תוטטומתהה"
. תויחל תונמדזה שדחה טרסל תנתינ ךכ םושמ .התוא םילבקמ ונא ןיאש תילאוטקלטניא
ם יקיפמו םיאמיב ,םירפוס ידי״לע תונורחאה םינשב ושענש םירצקה םיינמרגה םיטרסה
ם ירקבמ יפמ םיחבשבו םיימואלניב םילביטספב םיסרפ לש תדבוכמ תומכב וכז םיריעצ
םה יכ וניגפהש הלא םע אוה ינמרגה עונלוקה דיתע יכ וחיכוה ןתחלצהו ולא תודובע .םירז



 ןמ הדירפ טרסה ןמ הנומתב ,הנולק רדנסקלא רפוסה לש ותוחא :הלעמל
^14011סו :םולצת) .עקעק-תבותכ טרסה ןמ :הטמל .ויומיבב ,לומתאה 01■ ? 11)



צ \1138 :םולצת). םילעושה-דיצל רופיא־תנוע ,ינומאש רטפ לש טרסה ןמ :הלעמל
יתפומה ,ןינעל ,סליפש יאמ תיאמיבה לש טרסה ןמ :הטמל
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ט רסה לש רפסה־תיב השענ תורחא תוצראבכ הינמרגב .השדח תיאמליפ הפשב םירבדמ
.הלילע־טרס לש ותאלעה ךרוצל ינויסנ הלועפ־־הדש רצקה
ה זה שדחה טרסה .שדחה ינמרגה הלילעה־טרס תא רוציל ונלש ונתוכז תא ריבסנ ונא"
ף תושה לש ותעפשהמ תוריח ,תולבוקמה תומכסומה ןמ תוריח :תושדח תויוריחל קוקז
, תוילאוטקלטניא תופקשה ונל שי .תונוש ץחל־תוצובק לש תוספורטופאמ תוריח ,ירחסמה
ו ידחי .שדחה ינמרגה עונלוקה תואריהל ךירצ ךיא הלאשב תושבוגמ תוילכלכו תויטתסא
.םיילכלכה םינוכיסה תא ונמצע לע לבקל ונא םינכומ
."שדח עונלוקב םינימאמ ונא .תמ ןשיה עונלוקה"

ם ינמרגה לכ םוריכי יאדו בורקבש הלאכ םהבו ,םיריעצ םישנא 26 ומתח וז הדועת לע
ר דנסקלא ,לטיהק דננידרפ ,ראואה בור :הינמרג לש היתולובגל ץוחמ םיבר םג ףא
ף זוי־ץנאר׳פ ,טפנז וראה ,ינומאש רטפ ,ץייר רגדא ,דנאלופ ןגרוי־סנה ,הגולק
. ילס׳פ טרברה ,סקרוא גנאגפלוו ,יקסבאכיט ץנייה ,לבורטש ףלור־סנה ,רקיפש
־ תעורת רמוא ויפ רבכ ריינה יבג־לע דלונ ךא רשאכ ריעצה ינמרגה עונלוקה
.תיגולואידיא הרהצהל ישעמ בג שפחל היה ךירצ התע .ברק

הדיל־ילבח
ל ש הכרד לבא ,הל הצוחמ ןה הינמרגב ןה ,םיענ םשור השע םנמא רשנימה
ך רוצ היה תצצופמה החטבהה שומימל .םינשושב הגוס התיה אל "ןזואהרבוא תצובק"
ה קפהב ונלש תונויערה תא שממל םיצלאנ ונייה" .אצמנב ויה אל וללהו—םיעצמאב
. ינומאש בתוכ ,"תנגרואמה םיטרסה תיישעתב לגר־תסירד ונל התיה אל .תימצע
ק ובקב לע תולילב ונבשי רשאכ ,תולודגה תוקפהה לש תויראשה ןמ םינוזנ ונייה"
. "םניחב וניטרס תא םיחתפמ ויה םייתודידי הדבעמ־ידבועו םיטרסה תודבעמב ש״יי
ם ה םצעבו ,םלוק תאשל םיקיתווה תא םג עינה ולוכ עונלוקה תא ףיקהש רבשמה לבא
ם נוצר תורמל—המדיק רבד לש ופוסבש ,הקיקחה לש הלודגה הלגעה תא ועינהש
.םיריעצה לש םיסרטניאה תא—םיקיתו םתוא לש
. הלשממה םעטמ םיטרסל דודיע־יסרפ ןתמו םינמאו םיטרס לש גוויס ושרד םיקיתווה
ם שב הארקנו ןיטרמ ר״ד יטרקומדה־ירצונה ריצה ידי־לע גאטסדנובל האבוה העצהה
סדנובה לביק ,ןזואהרבוא־רשנימ ירחא רצק ןמז ,1962 תנשב דוע .״ןיטרמ תינכת״
ף לא 150) קרמ ףלא 200 :םינייטצמ םיטרסל םיסרפ יגוס ינש קינעהל הטלחה גאט
ף לא 250־ו "ךרע־לעב" זרכוהש טרס לכל (זא לש רעשה יפל תוילארשי תוריל
ם יטרס לע רבודמ קוחה ןושלב ."דחוימ ךרע לעב" טרס לכל (י״ל ףלא 190־כ) קרמ
."םירז יניעב תינמרגה הקילבופרה לש התומד תא תולעהל םימיאתמה"
ו יה םיעבוקה .וז תרגסמב תעדה תא םיחינמה םיגשיה םיריעצל ויה אל הליחתב
ו ארנ תובורק םיתעלו עונלוקה תונמאב הברה וניבה אלש ,הלשממ־ידיקפ רקיעב
ת ודסומ הלא־יא ביבסמ ומק םג םייתניב ךא .םיקיתו יניעב ףא תורזומ םהיתוטלחה
ל וגע ןחלוש" ;עונלוקה ןויכרא :ינמרגה עונלוקה ךרעמב םייוניש ורשיבש םייתוברת
; עונלוקב םג קוסעל לחהש (דרופ־ןרק עויסב) טובסמאר גנאגפלוו לש "תורפסל
םהילהנמ ןיבש ,ןילרבו ןכנימ ,םלואב—עונלוקה־תונמאל דומיל־תודסומ השולש ומק
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ה חונ הריווא הרצונ .קאזטאר ץנייהו ,רזייל ןיוורא ,ץייר רגדא ,הנולק רדנסקלא ויה
.הלועה ריעצה עונלוקה לש וחותיפל הנוכנו
ם יטרסה תיישעתב םייתנש ךות בלתשהל םיריעצה ןמ המכ וחילצה םג םייתניב
" תומדוקה םינשה םחל" ,וטרס .ילס? טרברה זא היה םכותמ רתויב עודיה .תמייקה
ם דאש ךכב קר אלו—הכפהמ וזיא תאז־לכב אטיב ,ותמר דצמ הבזכא םרגש ,(1962)
ם ג אלא ולשמ יתלילע טרס תושעל תורשפא ללכל הינמרגב עיגה 30 ןבכ ריעצ
ה צובקה תוממוקתה לש ירקיעה אשונהש םושמ רקיעבו ,הנוש הכ היה ןונגסהש םושמ
ם דא לע טרסה רפסמ לב ךירנייה לש רפס יפ־לע .ויוטיב תא ףוס־ףוס ךכב אצמ
י לכלכה סנה תא אנוש ,הרבהה לש רסומה־יכרע לכל זבה ,ןלק ריעה בשות ,ריעצ
ן גרוי־םנה קיפה הנש התואב .הלא םילבסנ־יתלב םייחמ טלמיהל הסנמו לודגה
, (הזה םשב יאנילרב ז׳ג־רמז לש וייה) "יבוט" ןושארה יתלילעה וטרס תא דנאלופ
, הצחמל ־ידועת טרס—ולש "ליבקמה בוחרה" תא איצוה לטיהק דנאנידרפ וליאו

ת ודועת המכ לע תחכוותמ םייניצר םישנא לש הצובק וב ,יפוסוליפ־ילאוטקלטניא
.תמ הז־התעש ינולפ לש ונמויב ואצמנש תועיתפמ
ץ נייהו לבורטש ףלור־סנה ןיב ונימב־דחוימו הרופ הלועפ־ףותיש םג םק תע התוא
־ יאנותע״כ דימת ,היזיבלטל םבור ,םיכוראו םירצק םיטרס ושע םה .יקסבאכיט
ן ה—תובר תוחלצהל וכזו ("תמאה עונלוק" לש ןונגסה ןמ דאמ םיעפשומ) "עונלוק
. (אסז31נ61ן6 ן4ש7.20£10ז״<> ,"לאטלוימטלאמ תומישר") להקה לצא ןהו תרוקבה יניעב
ה רשפיא "ןיטרמ תינכת" לבא ,םירצק םיטרסב קר ןיידע זא וקסע םיריעצה לש םבור
, ןבומכ" :הקמל םואלק ריעצה יאמיבה רמא .םיסרפהו גוויסה ןמ תונהיל םהל םג
ם לשל רשואמ יתייה זא .עונלוקה־יסרפ לש הכרבה ןמ תונהיל שייבתמ יתייה אל
ל וכי יתייה תוחפל טירסתה־תרענלו ,ןגוה רכש תיצחמכ םלצלו םינקחשל ףוס־ףוס
."הלש הפקה דעב םלשל
, התיה המצע איה .תוחתפתה ךרד התוותה "ןיטרמ תינכת״ו—ןויגה שי תוערואמל
, תופוקב רבשמה ,קיתווה עונלוקה תסיסג—םיוסמ ךילהת ירפ ,רבד לש ופוסב
א ב ןאכמו .תיניצר עונלוק־תוברתב תכלוהו תרבוגה תוניינעתהה ,"םיריעצה דרמ"
0 3־ב :הגספה לא ״ריקי־ןבה לש עונלוקה״ ךרד תא ללסש דודיעה־ףונמ—ךשמהה
ע ונלוקה לש םוידוטארוק" דסיל הינמרג־ברעמ לש גאטסדנובה טילחה 1964 רבמבונב
ונויער תא עצבל רוזעל הווטצנ הז דסומ .םינפה־ןוירטסינימ דיל ."ריעצה ינמרגה
א ל) תישממ הכימתב הכוז הדובעל לבקתמש ןויער לכשכ ,וללה םיריעצה לש םהית
ה אב וז הכימתל ףסונ .(םויה לש רעשה יפל י״ל ףלא 263־כ) קרמ ףלא 300 לש (סרפ
.םיסרפה תקולחב "ןיטרמ־תינכת" לש הליגרה הלועפה םג
ר תוי דוע לודג יותיפו—הרושה ןמ םיקיפמל יותיפ ,ןתיא ילכלכ םיסב היה ףוס־ףוס
ת וכימתה .החוורל החותפ התיה ךרדה .המצע הלועה הצובקה ןמ םיריעצה םיקיפמל
ל ש הקפה־תוליעפ הקקש הנש התואו ,1965 ראורבפמ לחה ונתינ תונושארה
ה אור סאלאטאפ רקבמה יכ אנ־רוכזנ) 1966־ב היתוריפ־ירוכיב תא הנתנש ,םיריעצה
.(השדח הפוקת לש התליחתכ וז הנש
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964 1 ףוסב .דאמ םייטפקס םיינמרגה םיחמומה ויה וללה תואצותה וארנש דע ךא
ת ודגונמ תומגמ םיגצימ ["ןזואהרבוא תצובק"] וללה םיאמיבה" :רוגירג ךירלוא בתכ
ם הש ,עובקל השק ,םידדוב המכ איצוהל ,ירה הדהא םיררועמ םהש ףאו ,תורחתמו

ע ונלוקה לש ותאייחהל תויחרכהה תולוגסה ,תיתונמא תלוכיו היצנגילטניא וחיכוה
ש שח תומרוג ,תויטרואיתה םהיתורהצה םג ומכ ,םהיטרסמ המכ :אוה ךופהנ .ינמרגה
."תונמא־םשל־תונמאו ןויגה־רסוח ,קפוא־תורצל הטונ ׳שדחה ינמרגה לגה׳ש

הנפמה תנש : 1966
ן טסראק תובהלתהב בתוכ ,"רכס־תצירפל תאזה ץראב המוד 1966 עונלוקה־תנש״
ה מדאה ינפ־לע ריעצה ינמרגה עונלוקה ךפתשה ידמ בר ןמז םסחנש רהנכ" .םרטפ
ט סימיטפוא םושש ,תיתומכ החלצה .דימ ןיעל התארנ החלצהה .החיחצה תיעונלוקה
ה זמ הנושארל .רתויב םידורווה ויתומולחב וליפא תעדה לע התולעהל לוכי היה אל
. "תימואלניבה תיעונלוקה תונמאה הדשב הינמרג תא םג ןייצל ולחה תובר םינש
ם יברמ דחא יוטיב אלא החלצה־רוכש דיחי לש וירבד םניא םרטפ לש וירבד
, אב לודגה סנסנרה תא ואר םה .םיינמרגה םילאוטקלטניאב הזחאש חורה־תוממורתהל
.רנגוו ןלאג ,טסבאפו טנופוד ,גנאלו ואנרומ לש הליהתה םהילא בושב ואר םה
ל כ ;27 ןב זא) ךירלוא ,יג)מאש םיחאה תעברא ןיבמ ריעצה השע הלחתהה תא
־ תורשע ינפל דוע םיינויסנ םיטרס יאמיב ,ינומאש רוטקיו לש וינב םה ינומאש םיחאה
, ךומנ ביצקת :אלפומ טרס הז היהו—(£5) ״הז״ תא השע ינומאש ךירלוא .(םינש
ל ש םתוכזו תיתוכאלמ הלפה) דחאכ "יסקס״ו ינרדומ אוהש אשונ ,השיגר המלצמ
ן כושה ףוצרפה־רסח רוציה אוה "הז" .םהיניע־תוארכ רשואלו םהלשמ םייחל םיריעצ
ל ע ורביד םירקבמה :טיהלל היה ״הז״ .(האושנ הניא ןבומכש ,הריעצה לש הסרכב
.עונלוקה תופוק לע םישדח ךשמ רצ להקהו ,שדחה ןונגסה
" ריעצה סלר1ט" ,דחא דוע םע דחי ןאק לש לביטספב הינמרג תא גציל חלשנ טרסה
ה ימינפב תיאבצ תעמשמ לש הלפא הריוואב יושע ,הז טרס .ףרודנל^ רלקופ לש
ן ונגס לא (הבוט) הרזח אלא ינרדומ ןונגסל הסינכ רדגב םצעב וניא ,האמה תליחתב
. קדצ־יאו לבסל הלודג תושיגרו האחמו באכ וב שי .םימיוסמ םייונישב—לומתאה
ה ינמרג תלשממ לש ימשרה גיצנה יכ ףא) תואושתב ןאקב לבקתנ ןורחאה הזה טרסה
ת להנה ינפל לצנתהל ןוב ותבייח רחאו הנרקהה תעב יתנגפה־חרואב םלואה תא בזע
.תימואלניבה תרוקבה יסרפמ דחאב הכזו (לביטספה
ג צוה םש—1966 ילוי שדוחב ןילרב לש לביטספב לח ״רכסה תצירפ״ לש הכשמה
־ תגוע" ,(םינש שמחב ךירלואמ רגובה) ינומאש רטפ לש ןושארה יתלילעה וטרס
. םיטפושה־רבח לש דחוימ סרפכ "ףסכה־בוד״ב הכז טרסה ."םילעושה־דיצל רוסיא
־ תדחוימ הרוצב ףקשמ ,ןריוז רתניג "םעוזה" ריעצה רפוסה ידיב בתכנש ,טרסה
י רפכ רוזיאב הפ רבודמש ךכב אוה דחוימה .םינבהו תובאה ןיב תושגנתהה תא הנימב
, תובחרנ תוזוחאב םירג םש (רפוסה אב ונממ רישעו ליצא גוח) הנידמה ברעמב ןטק
,םילעוש דיצ אוה ירקיעה קוסיעה םהבש ,םהילאמ־םינבומה החוורו תורתומ ייח



ףונ ־ בר באז160

ם וקמ ול אצומ וניא ,וזכ החפשמל ןב ,רוביגה .תפיוזמ תופסלפתהו םירוקיב־יפוליח
ו ייח .הלילח־רזוחו תושידאל זוב ןיב עלקנ ,זגורמ ,םמעושמ אוה—הלא לכ ךותב
, טושפ ירטלורפ גוחמ הקווד האבה ,ותרענ ןיבל הזה יתחפשמה עקרה ןיב םילצופמ
ג רהנש הלעב לש "םיריבאה־בלצ" ןיב היח הנמלאה־םאה :יסופיט־ינמרג אוה ףא
; תרחא הרוצב—תורודה־תושגנתה התוא ןאכ םגו ,ןמשה ינגרובה הבוהאל המחלמב
.הז ללכב םיריעצה ףאו—ותלוז םע תפתושמ ןושל אצומ שיא ןיא
. "סג״כ וילע וזירכה םיבר םיבהלנ םינמרגש רבד אב הירופ הנש התוא לש טסוגואב

" ףסכ־הירא" :היצנו לש הלאנייבה סרפב ינמרג טרס הכז םינש 25 הזמ הנושארל
. "לומתאמ הדירפ" ,הגולק רדנסקלא לש וטרסל םיטפושה־רבח לש דחוימ סרפכ
ך ירלוא לש ׳הז׳ ,ףרודנלש לש ׳ריעצה סלרוט׳" :"גנוטייצ רכריצ היונ" זא בתכ
ן ילרבבו ןאקב החלצהל וכז ינומאש רטפ לש ׳םילעושה־דיצל רוסיא־תנוע׳ו ינומאש
ת א עיקבה שממ הגולק לש וטרס דא .ריעצה ינמרגה עונלוקה לש תונושאר תודובעכ
."םלועב עונלוקה תוחתפתה ןיבל ינמרגה טרסה ןיב הכ דע הדירפהש המוחה
 וטרסו ,ןורשכ־ךורבו תוברת־גופס םדא ,םלואב עונלוקה־ןוכמב טנצוד אוה העולק

, יאמיבה לש ותוחא המליג התואש) .ג הטינא ,ידוהי אצוממ 22 תב הרענ ראתמ
ב וש) לומתא לש וז אלא הניאש ,םויה לש תואיצמה ןמ תחרובה ,(הגולק הרדנסכלא
א יה םנמאו ,הרבחה רסומ םע תקבאנ הטינא .(תורודה־תושגנתה לש אשונ ותוא
ה לש רסומה הלוע הכ־יא .הבולע איה ןיא ,הנטק תבנג התויה ףרח לבא ,הדיספמה
־ קפס ךויחל דעבמ םירחאה תאו המצע תא האור ,תיניצ ,הרק איה .היטפוש לש הז לע
ק וחה ידיל המצע תרסומ איה ,החירבמ לודחל הטילחמ איהשכו .חדובמ־קפס ינחלס
.הרבחה דגנ םושיא־רפס ןיעמ אוהש—הלש קיתה תא ,םצעב ,הניכמה איהו

י קלטיאה םזילאיר־ואינה ןמ םג הברה דמל הארנכ ,טכרבמ הברה דמלש ,הגולק
ה שקונה התומד רואית .(םיריעצה םינמרגה לש םהיטרס ןיב יטסילאירה אוה וטרס)
ה קיס־הד וירוטיו רחב הב השקה ךרדל טעמ אל המוד הטינא לש תרשפתמ־אלהו
ר יבעמ הזכ לופיט .(!.ג הטינאב קפתסמ הגולק םג) .ד וטרבמוא ,ולש רנויסנפב לפטל
ה דימעמה תיגולוכיספ־ויצוס המארדל הלוז תישיא המארדוליממ דבוכה־לקשמ תא
.התרמוח אולמב היעבה תא ךינפל
ם ע דבב־דב ,המע האיבה הירחאלש הנשה ךא ,ןוחצנ־תועורתב המייתסנ וז הגש
, טושפ .לוכיבכ תינרדומ־תיתונמא תוירחסמ לש עגנ םג ,םייניצרה תונויסנה ךשמה

ג צוה לביטספה תרגסמבשכ ,1966־ב דוע .םייפסכה תוריפה תא ףוטקל היה ידמ לק
ת וגצהב ,ונממ רטמ 200־כ קחרמב ןרקוה ,"םילעושה־דיצל רוסיא־תנוע" ןילרבב
־ תרענ" ,רפמרט ליו לש "זעונה" וטרס תררחסמ תיתפוק החלצהבו תוליגר תוירחסמ
א והש ןעט אל םלועמ ,ריעצה ינמרגה עונלוקה תצובקל ךייתשמה ,רפמרט ."תוגונעת
ו יטרסו ,חתימבו בצקב לגד ,ןימו תומילא יטרס לש דיסח היה אוה .יתרבח ףוסוליפ

ע ונלוקה רורחישל והשמ ומרת ,(1961) ״ןילרבמ החירבה״ ,ןושארב לחה ,הלא
־ תצובקו ,ול םלתשה הז רבדו—החסונה תא רפיש אוה .תיטאטס תודבכמ ינמרגה

לומתאה ימחולמ םיבר וצפק 1967 תנשב .תיזכרמ הצובק התשענו הלדג וז םיילוש
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ת ונמאהו תוברתה יכרעב הרכה אלמ הפב ועבת תאז םעו ,םילקה םיחוורה תלגע לע
.ויתווצק ינשב לקמב זוחאל השק יכ הארנ ךא ;םהלש

דסמימכ םיריעצה : 1968
ם יריעצה לש םהיטרסמ המכ תוארל התיה הנשה הינמרגב ירוקיב תורטממ תחא
ה מכ םע שגפיהלו םויכ ינמרגה עונלוקה לש ותוחתפתה ןוויכ תא םינייפאמה
ל ארשיב "ריעצה ינמרגה טרסה עובש" לש ונוגראל תונכהה תרגסמב תאזו ,םהירצוימ
, 1968 תנש לש רתויב םסרופמה ינמרגה טרסה רחא ףדור יתאצמנ ךכ ךותב .1969־ב
י מתוחמ ,31־ה ןב ,ראואה ב1ר ,וקיפמ םע יתשגפנו ,ףאש סנאהוי לש "עקעק־תבותכ"
ט רס השע ףאו םירצק םיטרס לש קיפמ־יאמיב היהש ,ותעשב "ןזואהרבוא רשנימ"
ה שענ תחא הנש ךותב ;רתוי יאדכ הקפהב קוסיעה יכ הנקסמל עיגהש דע דחא ךורא
, "עקעק־תבותכ" ירחא ףדור ינאש לע חמש ראואה .הינמרג יקיפמב םיחילצמה דחא
, "ןטקה ךאלמה" ,ולשמ רתוי רחואמ טרס האראש רתוי ןיינועמ היה המ־םושמ ךא
.הנשה לש רתויב השיערמה תיתפוקה החלצהה ,בוזוג ןאראמ לש ויומיבב
א שנית םרטב הילותב תא דבאל הסנמה ,גרבמאב הדשה־ריעמ הרענ לש הרופיס והז
ש פחל תאצויו היצפח תא תינידנולבה הרוביגה תזרוא ךכ ךרוצלו ,עונצה הבל־ריחבל
ת פדור איה :סקודאראפ לע טרסה יונב ןאכמ .ןכנימ לודגה ךרכב ןוכנה שיאה תא
ר בדה ןיא ךא ,"המישמה" תא אלמל ידכ קר ,םיחוד םירבג רחא ףוסבל ,םירבגה רחא
ל ע תלשוכ הריטאסו תולפת תוחידב םיפוצרה—הברה םילוגליג רחאל קר .הדיב הלוע
ת רשואמ תרזוחו השקובמ תא הגישמ איה—םיריעצה ןיב םויכ לבוקמה רסומה
.הל הפצמה םימתה ריעצל אשניהל ,גרבמאבל
ק ומע ןטייפ אוה ,ףאש ,טרסה יאמיב .ירמגל תרחא השרפ אוה "עקעק־תבותכ"
ר ופיסה .היזיבלט־יטרס לש הרוש ירחא (יתלילעה) ןושארה וטרס והזו ,בכרומו

ה נבומ תא קוידב ספות ךניא טרסה עצמאל דע) רזומ ימינפ הריווא־רופיס אוה
ך סכתסמה ונב םשב םותי רענ לע (בושח הז ןיא ףאש יבגל—הלילעה לש ינוציחה
. ותיבל וסינכהלו הז דסוממ ואיצוהל טילחמ בוטה ודודו ,דסומב וירבח םע השק
, הקומע תיתוברתו תיתונמא תרוסמ לעב ,ןיוצמ יטנגילטניא־ינגרוב תיב אוה תיבה
ו ניאו סעוכ וניאש בוט םדא אוה .וניבהלו ונב לע לקהל ידכ לכה השוע דודהו

ת בהש ףא—ותוולש תאו ומוקמ תא אצומ וניא םותיה ךא .לכה ןיבמ אוה—שינעמ
— עקעקה־תבותכ .ןינע וב תאצומ איהש הפוס ,הליחת וב תלזלזמה ,וז החפשמב הפיה
— ונוצר המ עדוי וניאש ,יחצנ טילפ ןימכ אוה רענה .הנממ סונמ ןיא—ןיק־תוא
, רתויב עוגרה עגרב האב תוצצופתהה .הבידנ דיב ול עצוי רשאב הצור אוה ןיא ךא
ח צורו הרוי רענה זא ...ךכ־לכ ולש הארנ ףונהו תוצייצמ םירפיצהשכ ,עבטה קיחב
ר הוטמ אוה הז תילכת־רסה השעמ ותוא ירחאו ,ותדוד תאו ודוד תא רק םדב
ך לוה אוהו—ררחושש רבג אלא ,שולחו שולק ונכ ותוא אל ,שדח םדא אוה—לוכיבכ
.והורסאיש םירטושל הפצמו ,ודיב וחדקא ,םוריע הכירבב לבוטו
דגנ ריעצה רודה לש רגתה־תאירקל םלשומ יתונמא יוטיב ףאש איצמה הז טרסב
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ם ילכ לש המלש תכרעמ ךירצמו ,דאמ ישיא ,לפרועמ םנמא יוטיבה .םירוהה־רוד
, יקנ ,רידא יוטיב והז תאז םע ךא—תופתתשהו הנבה םשל םיישפנו םיילאוטקלטניא
.קפוא־בחר
ם יטרס יגש ןייצל יואר ,ריעצה ינמרגה עונלוקב תונמאהו רחסמה בוליש דצמ
, ררוצב קר אל ,הזל הז ללכ םימוד םניא יכ ףא—הז בולישב וחילצהש דאמ םיניינעמ
ע ורפה בכורה" ,רקיפש ףזוי־ץנארפ לש וטרס אוה ןושארה ,הריציה לקשמב םג אלא
י ניעב בשחנ ,"ןזואהרב)א רשנימ" לע םימותחה ןמ אוה ףא ,35 ןב ,רקיסש ."מ״עב
ת טלוב החלצהב דחיאש רחאמ ,"רבחמה־עונלוק" לש ותומלגתה םצע םיבר םירקבמ
י תלילעה וטרס אוה "מ״עב עורפה בכורה" .ןטירסתהו יאמיבה ידיקפת תא ךכ־לכ
ק ירבוק ילנטס םע) יאמיב־רזועכ םינש 10 ךשמ דאמ הפנע תוליעפ ירחא ןושארה
.םירצק םיטרסו היזיבלט־יטרכ לש יאמיבכ ,(קריס סלגאדו

ו ל הנקש םלוג—"ונימי לש רוביצ־יסחי רצות" לש תירבאקאמ תומד הלעה רקיפש
. םינדור וצרוק ונממ רמוחה םה הלאכ םימלג :ךכב קפתסמ וניא לבא .םירידא־חוכ
ל ש החותפה "םדצרמ״ה לא םיעיגמ ונאו—תוכלשה המכ ,תועונת המכ ,תונומת המכ
...וילא םינומהה תצרעה לאו רלטיה
ה לודג) תררחסמ תירחסמ החלצהל םג הכז תאז םעו והשמ אטבל רתחש ינשה טרסה
ה קד הרענ לש ןושארה הטרס אוה ("ךאלמה" לש םג המודמכו "בכורה" לש וזמ
ס ליפש .סליפש יימ ,16 תבכ תיארנה 28 תב ,(ץימ קר התוש) ינימ־תיאצחב תימנאו

ז או ,םתוא קיפה אלא םיטרס השע אל 1967 תנשבש ,ינומאש רטפ לש ותאצמה איה
ה ריווא יוור ,רעונ ייח לש טוטריש אוהש ,סליפש לש "יתבובח ,ןינעל" תא םג קיפה
.שממ הלא םימיב ינמרגה רעונה יווה לש תענכשמו תרדוח
־ עונלוקה ןיב ליגרה ינמרגה הפוצה יניעב לדבה דוע ןיא םויכש רמול רשפא םוכיסל
ם יבר םינבומבש ,דסמימ השענ ריעצה עונלוקה .ריקי־ןבה־לש־עונלוקל אבא־לש
ו ארנ זאו ,1967־ב םרטפ ןטסראק בתכש םירבדה .דסמימ לכ לש תולבגמב הקול אוה
ה עניצבו טקשב .המידק ץרפ ינמרגה עונלוקב ריעצ רוד" :תואיצמל ויה ,םולח ול
ד יתעבש תווקל אלא רתונ אל ...אבא־לש־עונלוקה תא ריקי־ןבה־לש־עונלוקה קחד
ל ע בוש ורבדי אלא שדחה וא ריעצה ינמרגה עונלוקה לע דוע ורבדי אל בורקה
ד וע ןיא 1968־ב ,ןכאו ."ימואלניבה עונלוקה דיל תויוכז־הווש דמועה ,ינמרגה טרסה
ע דוי ינניא ךא—ימואלניבה ןמ הנוש וניאש ,ינמרג עונלוק אלא ריעצ ינמרג עונלוק
ר טפ ;םלואב דמלמ הגולק ;דובילוה ליבשב דבוע ףרודנלש .רבדה אוה הבוטל םא
ו ל תתל הצור שי ןיאו—קיפמ שפחמ ףאש ;םייבמ אוהשמ רתוי קיפמ ינומאש
.ףסכ
ם ירבד־לש־םעבטמ אוהו ליאוה—וענמל היה רשפא־יאש םשכ ,בישהל ןיא השענה תא
ד ע—בוש קבאיהל אלא ,םתלוז לכל ומכ ,םינמרגל דוע רתונ אל התע .םוקמ לכב
.האבה הכפהמל
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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
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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



זוע סומעו 76

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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ןושש
.החמש—גורהל
החמש
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קיפ
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קיפ
.הז—לש ץחל תחת ןינע םושב ןודא אל
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קיפ
. יחא תא איבא ינא .רהממ יבאו ..!הא
.ךל םיאתמ אוה
הנידע
.התא
קיפ
, יתרבג"שארהי״תא"ירמגל"תדבאמ^תא"לבא
א יה !הסורא יל שי .החילס !הטימב דועו
!האופר תדמול
הנידע
י תבו יבא .ילאטאפ םדאךב התא ,קיפ ןודא
* לוה ונחבא .הלילו םוי .ךילע קר תובשוח
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קיפ
!יזיעת אלש
(הנומתה לע הרומ) הנידע
.סרוק יל ןתנ חונמה ילעב
יפוט
.לאיטלפ ןודא ,בוט בושחת
קיפ
!יניצר אל הז םיאושינ

הנידע
ת קחוצ) .תירטסיה וישכע ינא לבא .רדסב
. הדובעה ןמ יתוא קורזל םיכלוה (םואתפ
ש י םוי לכ אלו ,הדלי םע ,השא םתס ינאו

— ראודהידרשמב דועו ,הלשממב תורשמ
ק יפ
? החילס
(תקחוצ) הנידע
...יתוא הריהזה הלשממה
קיפ
? ראודה דרשמ תרמא
(הכורא הבבי) הנידע
...ןכ
קיפ
...השקבב חדקאה תא דירוהל אנ

' טמב הנמלאה לש היניעמ העמד החומ אוה
.תחפ

קיפ
...הנמלא

.רואה תא הבכמ יפוט

הליל—םינפ—תוגרדמה רדח
ק יפ .שרח תחתפנ הנידע תריד לש תלדה
א וה .ומצעל ץרוק וליפא אוה .שדח הארנ
.תועבצאה תוצק לע תוגרדמב דרוי

הליל—ץוח—תיכה דיל
י פוקה הרענ לש העונת השוע קיפ ,בוחרב
ד מוע ,הלולג וסיכמ איצומ אוה .סאלקב תצ
, טרחתמ ןורחאה עגרב ךא ,התוא עולבל
ת אז־לכב דא ,התוא ךילשהל טעמכ טילחמ
. ולש תולולגה קיתרנ ךותל התוא םינכמ
י לאה ןולח רבעל שבוכ לש טבמ קרוז אוה
.רש קיפ .ךושחה הנמ

(רש) קיפ
.ינאבו׳ג ןוד ךותמ תחא הרוש

— ץוח—"שולקוק" הלילה ןודעומ תסינכ543.
הליל

.ןתרבג רעוש ינפל קיפ
קיפ
? ״שולקוק״
דערש
?המ זא
קיפ
...ץג—שפחמ ינא
רעוש
.ץג ןיא
קיפ
? ץג ןיא
רעוש
.ןיא

— "ילוכמאבראק" הלילה ןודעומ תסינכ544.
הליל—ץוח

.רחא ןתרבג רעוש ינפל קיפ
קיפ
? ״ילובמאבאראק״

רעוש
ז תנבה .הבוגה רקיעה ,בושח אל םשה
קיפ
.ץג

רעוש
.ץעה לע
קיפ
?תנבה .תואירבה רקיעה ,בושח אל הבוגה

ל כא שופת" הלילה ןודעומ לש ראבה545.
הליל—םינפ—"קותש

ק יפ הארנ רוא הזיא הלועשכ .רומג ךשוח
 ללכ שפות וניאו וילעמ םיידש ינשב קיזחמ
.עיגה ןאל

קיפ
..? ץג
השא לש לוק
.םיידיה לע לבח ,דוד ,םליא אל התא םא

.םיידשה ינש תא האור קיפ
קיפ
...ץג לש רבח ינא ,םליא אל ינא
השא לוק
...אל ינא
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קיפ קיפ
...ץעה לע ...יקיק ...וקוק...םירבח ןאכ ול שיש יתבשח
.אצוי קיפהשא לוק
לש הרדח—,,לאשת לאו" הלילה ןודעומ .547הנתנ איה ..."הזאק״ב ...ימימ תא לאשת
הליל—םינפ—יקיק...טידרק ול
רובט לומ ,וייחב הנושארה םעפב ,קיפקיפ
.יקנע1 טידנב ...טידרק

(רובטל) קיפ.וידיב םיידש גוזו דלוה אוה
 ?ץג הפיא
יקיה —תינפשח לש השבלה רדח— "הזאק"ח .546

.לאשת לאהליל—םינפ
וטבמב לייט וליאכ טאל ושאר תא םירמםינפ םהינש .המורעה תינפשחה ,ימימו קיפ
.רה ינפ״לע.םינפ לא

קיפ ימימ
?ץג .ימימ
יקיק קיפ

.לזאזעל דל.םילוב .קיפ
קיפ ימימ

.ההובג תא? יקוח הז
ךעמנש ,קיפ לע יקיק תטטומתמ הז עגרבקיפ

.היתחת .יולת הז
יקיק ימימ

שוגפא ינאש יל הרמא הלטס םאדאמ.יקיקל דל
...תמא רבדמש םדא״ןב עובשהקיפ
הירשב ןיב ,האיציה תא אוצמל הסנמ קיפ?ץג הפיא
.יקיק לשימימ
קיפ.יקיקל דל
...אל ינא ...ץגב רבודמ ...יב רבודמ אלקיפ
תדבועש הסוראו ...האפור ...הסורא יל שי?יקיק הפיא
םדאךב ינא ...הנטק תב םע ...ראודבימימ
...ילאטאפ..? אל ,וקוק תצק התא

ףתרמה :רטניפ דלוראה
•יס •יב •יבהלש היזיבלטב הנושארה םעפב גצוה ףתרמה

 זכרמב דמיע אוה .טיט ס ,שיא לש יבב
.תלדה לא טיבמ ,חטשה
.הלוגמ ישאר ,םשג־ליעמ שובל אוה

.ימדק חטש .ץיח
,הרענ ,ריקה דיל ,וירחאמ .טיטס לש וינפ

.ףתרמ־תריד לש ימדק חטש .ץוח
.הליל .ףריח
.דרוי םשג
.ביחרה ןמ ןבא־תוגרדמ לש רצק םרג
.ףתרמה תלדל דעבמ ץבצבמ ריא
הלפאב דרש תיבה לש ןיילעה וקלח
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־ ובח איה .ריקה דיל תלברוכמ איה .ןיי׳ג
ם שגה־ליעמ הא תקדהמ ,םשג־תפגצמ הש
הפוג לא ,דלש

.רדח .םינפ
ף קשנ דחאה הצקב ןולח .ךוראו לודג רדחה
" רדח לא תותלד שי .הנטק ןוטב-וצח לא
.חבטמהו הצחרה
.םיטיהר־דבב ,חוגינ ,הוג רדחה
, תוסרוכ ,םיציצע ,םיידדצ תונחלוש הברה
~ יטק לש תועירי ,םירפס״יפדמ ,םירפס״תונורא
.הלודג גוז״תטימ ,תונומת ,הביתכ־ךחלוש ,הפ
.חאב תרעוב הלודג שא
ת ורונו ןחלוש״תורונמ רפסממב ראומ רדחה

•תוליגר
.חאה דיל ,ארוק ,הסרוכ ךותב חורס ול

.הימוד

.ימהק חטש .ץוח
.ט ר ט ם ןיידע

.רדזז .םינפ
.םיסנכנ ט ו ט םו ו ל
, יסרפ םיבהא־טויקלי ארוק אוה .קקחצמ אוה
.םירוטיע םע

.ימדק חטש .ץוח
.ריקה דיל תלברוכמ ןייר
.תלדה לא ענ טוטס

.רדח .םינפ
א וה .ורפסמ ויניע אשונ ול .ןומעפב לוצליצ
, ידדצ ןחלוש לע והוא חינמ ,והוא רגוס
.ןורדסמל סנכנ

.ןטק ןורדסמ .םיגפ
.התוא חתופ .תימדקה תלדל שגינ ול
.הימוד
ו תדימע םוקממ .טוטס לא ויניע שטול
.הרענה הא היוארל לוכי ול ןיא חתפב
!טוטס :(הבורמ האנהב) ול
.םיט ,ולאה :(ךויחב) ט ו טס
!סנכיה .םירידא םיהולא :ול

.קחוצ ול
!סנכיה

.סנכנ טוטס
!ןימאהל לוכי ינניא

.רדח .םינפ
.םיסנכנ טוטסו ול
ג ופס התא .ךלש ןרוטקמה תא יל ןה :ול
ש טשוטמ ינא .הז־והז .אוב ,אוב .םימ
.רוקמ אפוק ההא יאדו .ירמגל

.תצק :טוטס
.שאה די־לע םמחתה .םמחתה ,סנכיה :ו ל

.הדות :סוטמ
.שג ,שג .שאה די־לע ךל בש :ו ל

.שאה לא ברק ט וטס
.ןורדסמה לא ליעמה הא לטונ ול

.ןורדסמ .םינפ
־ ליעמ הא רענמ ,ןורדסמה לא סנכנ ויל
, תיוותה לע ,המינפ וכותב ץיצמ .םשגה׳
.סרקה לע ותוא הלות .ךייחמ׳

.רדח .םינפ
. םנכנ ול .שאה דיל וידי הא םמחמ ט ו ט םי

...תינתשה אל .תינתשה אל ללכב■ :ול

!ללכב
.קחוצ ט וטס

י נא ,ןכ ,וה .שדח םשג־ליעמ ךל שי לבא
.הבגמ ךל איבא ,עגר הכח .יתיאר

.הצחרה־רדחל סנכנ ול
ו ביבס טיבמו ויניע אשונ ,ודבל ,טוטס
.רדחה לע

.רדח .םינפ
.רדחה

הצחר־רדח .םינפ
ירזב .רורויאהדורא דיל ,הצחרה־רדחב ול
ר חוב ,תובגמ רפסמ הדצה ךילשמ אוה תוז
.ינוחרפ םגדב הכר תחא תבגמב

.רדח .םיגפ
.תבגמ איבמו סנכנ ול
. ךירצש ומכ בגנ ,חק .תבגמ ךל הנה :ו ל
ה תא ז המ ,לגרב הנה האב אל .הז־והז
ת לוכי זולש תינוכמל הרק המ .םימ גופס
־ ליצ יל תתנ אל עודמ .וטואב הנה עיגהל
ז  ילש הבותכה הא תעדי ךיא לבא ז לוצ
ה לצליצ וליא .םינש לש ןיגע הז ,םיהולא
ך תוא חקול יתייה .ךתוא החקל אב יתייה
ז ךלש תינוכמל הרק המ .ילש תינוכמב
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ח ינמ ,ויתורעש■ בוגינ תא םייסמ ט ו ט ס
.אסיכ לש דעסמ לע תבגמה תא

.הנממ יתרטפנ :טרטס•
ה תא ? רדסב התא ? ךמרלש המי לבא :ו ל
.רדסב הארנ

?התא ךמולש המ :טרטס

א יבא ,דחא עגר קר .רדסב ינא ,וה :ול
.תיב־ילעג הזיא ךל

.ףפוכתמ ,ןוראה לא שגינ ול
, הרירב ךל ןיא ?אל ,הלילה הפ ןולת התא
ם א ימצע תא יתלאש .העשה המ לכתסה
. םינש ךשמב .תוניצרב .ללכב בוש עיפות
.תיב״ילענ הפ שי הנה .ךל ירה
.הדות :ט ר ט ם

ף ילחמ ,תיבה̂ילעג תא לטינ ט ו ט ס
.וילעג תא

־ לכב .עגר קר ,המא׳גיפ רזיא אצמא :ויל
. ..תצק יא ,הפק לפס םדיק התשיג ,ןפיא
?הקשמל עגונב המ ?הקשמ הזיא וא
.הה :ט י ט ס

ת ויסוכה תא איבמ ,תואקשמ גזומ יל
.טוטס די־לע בשיתמי הפסה לא

, דור״תרווסט׳צב רג אל רבכ התא :ול
, הביבסב םש יתרבע .עדיי ינא הז ?ןוכנ
ה תא הפיא .םשמ תאצי התא .םימעפ ןימה
?יישכע רג
.םוקמ שפחמ ינא :ט יט ס
. הצרתש המכ ןאכ ראשיה !ןאכ ראשיה :ול

י ל שי .רדסל לוכי ינאש הטימ דוע יל שי
.רדסל לוכי ינאש תלפקתמ הטימ

.ךילע שבלתהל הציר יגגיא :טוטס
.אל ללכב ,אל ללכב :י ל
.הקיתש

. ץוחב הדידי יל שי בגא״דרד ,וה :טוטס
?סנכיהל הליכי איה
*הדידי :ול
.ץוחב :טוטס

?ץיחב ?הדידי :יל
?סנכיהל הלוכי איה :טיט ס
. ..יאדו ...ןכ ...ןכ ?סנכיהל :יל

.תלדה לא עסופ טיט ס
?ץוחב השרע איה המ

.תימדק תלד .ץיח
ד י> הרצה הרטזוזגה לע תדמוע ןיי׳ג
.תלדה
.תחתפנ תלדה

.רדח .םיגפ
.הרענה תא סינכמ םיטס .יל
.ול םיט הז .ןיי׳ג תאז :טוטס

.תכייחמ איה
.ךדצמ ביבח הז :ן יי ׳ג

א יבהל חרכומ ...ינא ?ךמולש המ :יל
.תבגמ
.הסוכמ היה ירעש ,הדות ,אל :ןיי׳ג
?ךיגפ לבא :יל

.המידק דעיצ ט ו ט ס
ת מאב .םיט ,ךדצמ ביבח דאמ הז :ט ו ט ס
. הנה .(התיא הל ןתונ) .תבגמ הגה .ביבח
.ךלש תבגמה תאז לבא :יל
.יל תפכיא אל תמאב :ןיי׳ג
.תרשבי ,תייקנ יל שי :ול
.היקנ תאז :(הינפ לע תחפטמ) ןיי׳ג
.השבי אל איה לבא :ול
.דאמ הכר איה לבא :ן י י ׳ג

.תורחא יל שי :ול
.השבי רבכ יגא .הנה :ן יי ׳ג

.תויהל לוכי אל :יל
.רדהנ רדח הזיא :ן י י ׳ג
.ידמ ריהב תצק ילוא ? אל ,ןוכנ :ט ו ט ס

?רוא ידמ רתיי :ול
?ךל עירפמ :טיטם
.אל :יל

.הידגב תא טושפל הליחתמ ןי י ׳ג
א והשכ ,רדחב ךלהתמ טוטס רוחאמ
.תורונמה תא הבכמ
.ודמע לע דמיע יל
ט רפ תוריגמה לכ תא הבכמ טוטס
.חאה דיל ,תחאל
.הטימל תסנכנ ,המורע ,ן י י ׳ג

ו קוש תצק ?ואקק תצק ךל ןיכהל לכוא
?םח

ס נכנ אוה םורעי וידגב תא טשופ םיטס
.הטימל

. םצעב ,ירמגל דדיב ימצע תא יתשגרה
השקבב .תיליל לע תוליל ןאכ תבשל בוצע
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ם יקמה תא רכוז .דאמ ןאכ הצירמ ינא ,ךממ
א יהה ארונה םוקמה ?דחי וב ונרגש

. זאמ יתרבע הכורא ךרד ? דור־תרווטס׳צב
א יה .ןמוזמ ףסכב יתינק תאזה הרידה תא
? ייפ״ייהל בל תמש אלש חינמ ינא .ילש
ת וארהל לוכי ינאש םירבד ינימ לב שי

•דל
.ותדופא ירותפכ תא ריתמ ול
 תחאה הרונמה יבג־לע התוא חינמ אוה
א וה .רואה לע לצמ אוה ךכבו ,תקלודה
.חאה דיל בשוי

.הדופאב הסוכמ הרוגמה

.הרקתה לע רוא לש תרהב

.ול לש ולגרל רוא לש תרהב
.אסיכה ידעסמ לע ול לש ו>ןי
.ן י י ׳ג לש היפמ הפורט המישנ
.תועז ןניא ול לש וידי
ה יובכ שאה ,ןהל רבעמ .ול לש וילגר
.טעמכ

.ויפקשמ תא ביכרמ ןל

ם יבהאה־טוקלי תא לוטיל די חלוש ול
.יסרפה

.אורקל וטבמ ןווכמ ול
.ן י י ׳ג יפמ תכשוממ החנא
.ארוק ול

.ץיק .םוי .ק ו צ לש ותגסיפ .ץוח
ת גסיפ לע דמועה ט ו ט ם לש קוחרמ־םוליצ
.קוצ

.םי־ףוח .ץוח
. םי״ידגבב ןיי׳גו ול .םמושו ךורא ףוחה
ן נובתמ ול .לוח לש הריט הנוב ןיי׳ג
.הב
?תא המכ תב :ול
.דאמ הריעצ ינא :ןיי׳ג
.הריעצ תא :ול

.התדובעב הב ןנובתמ
.הדלי תא

.הב ןנובתמ אוה
?ןמזמ ותוא הריכמ תא
.אל :ן יי ׳ג

שכ לעב םדא .םיסקמ שיא .ןכ ינא :ול

ן עמל ,ילש־ דאמ קיתו דידי .םילודג תונור
?ךל רפיס אוה .תמאה
.אל :ןיי׳ג
?בוט־בוט ותוא הריכמ ךניא תא :ול
.אל :ן יי ׳ג

א וה .תיתפרצה הלוצאל רשק ול שי :ול
, תפטוש תיתפרצ רבדמ .תפרצב ךנחתה
פרצמ ולש םימוגרתה תא תארק .ןבומכ
?תית
.אל :ןיי׳ג
. םיניוצמ שממ .םימלשומ םה הה :ול
א וה המ תעדוי תא .טוטס ,םוצע דמולמ
ט ירקסנאסב ןושאר היה ?דרופסקואב לביק
!טירקסנאסב ןושאר .דרופסקואב
. אלפנ הז המכ :ןיי׳ג
?תעדו אל ללכב :ול
.אל ללכב :ןיי׳ג
ה שולש לעב אוהש תואדווב יל עודי :ו ל
ת עסנ .םירדהנ תונומרא השולש .תונומרא
? ולש הגיו־לסיי׳פב ?ולש םיוולאב םעפ
?  ולש תוטכאיה תא תיאר .םלשומ גהנ הזיא
.תוטכאי הזיא .תוטכאי הזיא !הה

ה לש לוחה־תריט תא תמייסמ ןיי׳ג
. בר הכ ןמז ירחא .ותוא תוארל יתחמש המכ
.תאזכש תולקב ...עגמה תא םידבאמ

.םוי .הרעמ .םיגפ
.ןשי ,לוחב בוכש ט ו ט ם לש ופוג
יגמ םה .הרעמה יפב םיעיפומ ן י י ׳גו ול
.הלעמלמ םיטיבמ ,ףוגה לא םיע
.וב שי עגור הזיא :ול
.לוחב ט ן ט ס לש ופוג
.וילעמ םהיללצ

.הליל .רדח .םינפ
וכמ ,ויתושארמל רכ ,הפצרה לע בכוש ו ל
.תומוצע ויניע .הכימש הס
.הימוד
.ן י י ׳ג יפמ תכשוממו הפורט המישנ
.תוחקפנ ול לש ויניע

הטימב ןיי׳גו טוטס
.ריקה לא בבותסמ ט ו ט ם
.הטימה הצק לא תבבותסמ ןיי׳ג
ל א תכייחמו הטימה הצק לע תנכרנ איה
.ול
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.הב טיבמ ול
.תכייחמ ןיי׳ג

.םוי .רדח .םינפ
ט יבמ ,ריקה לעמ תתא הנומת םירמ ט ו ט ם
הב
.אל :טוטס
א ל םלועמ .טלחהב קדוצ התא ,אל :ול
.התוא יתבהא

, הינש הנומתל שגינו רדחב רבוע ט ו ט ם
.ולב טיבמו בוסנ .הב טיבמ

.אל
ט יבהל הנופו הנומתה תא דירומ ט ו ט ס
.תורחאה תונומתב

ד רוה .תומויא ןה .קדוצ התא .ןלוכ .ןלוכ
.ןתוא

־ יעבצב םימוד םירויצ ןלוכ תונומתה
.םימ

.תוריקה לעמ ןדירוהל ליחתמ טוטס

.םוי .חבטמ .םינפ
זפמ ,הריכה דיל תלשבמ ,חבטמב ןיי׳ג
.תמ
.םוי .ףרוח .תירוחא רצח .ץוח
.םימוטאו םיהובג תוריק תפקומ רצחה

 םע ,לזרב־ןחלוש לצא םיבשוי ולו ט וטס
.ךכוס ליבשב דומע
.רכיש םיתוש םה
?התוא תשגפ הפיא ?איה ימ :ול
? ןוכנ ,המיסקמ איה :ט ו ט ם
.תצק הריעצ .המיסקמ :ול
, ןגוהכ תראופמ החפשמל תב איה :טוטס
.םצעב
?תמאב :ול
.ןגוהכ תראופמ :טוטס

.הקיתש

.תיבב הבר תלעות ,ןבומכ ,האיבמ :ול
.עדוי התא ,לבנ לע תטרופ :טוטס
?בטיה :ול
.אילפהל בטיה :טוטס
?המ ,לבנ ןיא ךל .ןיא ילש לבח המכ :ול
.לבנ יל שיש ןבומ :ט ו ט ם
?ןורחאה ןמזה ןמ השיכר :ול

.םינש רבכ הז ,אל :ט ו ט ס
תקיתש

ך  הורגב תצק הל הרסחש אצומ ךניא :ו ל
.םוי .ץיק .םי־ףוח .ץוח
. ותפטלמ ן י י ׳ג .לוחב םיצבור ן י י ׳גו ו ל
, ת ,התא וה ,ןכ ,ןכ ,ןכ :(שחלב) ןיי׳ג
...התא וה ,התא
.ונתוא תוארל םילוכי :ול
̂ כי התא דיא ?דגנתמ התא המל :ןיי׳ג
? דגנתהל

!לפוא וחקי !ונתוא תוארל םילוכי :ול

.םוי .ףרוח .תירוחא רצח .ץוח
.רכיש םיתוש ןחלושה דיל ולו טוטס
.תירוחאה תלדה לא האב ןיי ׳ג
!הנכומ םיירהצה־תחורא :ן יי ׳ג
.םוי .ןורדסמ .םינפ
ת ובגמו תימדקה תלדב םיעיפומ ןיי׳גו ול
.םהיפתכ לע

.ץיק .םוי .רדח .םינפ
תכ לע תובגמ ,רדחל הסינכב ןיי׳גו ול
.רדחה לא םהיניע םישטול ,םהיפ
ש י .הנתשה טוהירה .וריכהל ןיא רדחה
ת וירעק .םייבנידנאקס תובתכמו תונחלוש
־ םופש־תואסיכ .תידבש תיכוכז לש תולודג
במ ,טקראפ תופצר .ינאידניא חיטש .תר
ר תס חאה .רכו ,שדח ייפ־ייה ןורא .תוקיה
.הטימ התוא הטימה תמ
א וה .םינוליווה תא לישפמ ,ןולחב ט וטס
.בוסנ
? הבוט הייחש התיה :ט ו ט ס

.(ינש טוהיר) .ףרוח .הליל .רדח .םינפ
.בשוי ו ל .םינשעמ ,הטימב ן י י ׳גו ט ו ט ס
ר בכ הז תקיזומ תצק עמשנ ואוב :טוטסי
א וב .ךלש ייפ־ייהה תא ונעמש אל תורוד
?ןגנת המ .ךלש ואיריטסה תא עמשנ

.ברע .ראב .םינפ
. םייונפ תונחלושה לכ .קירו לודג ראב
.דחא ןחלוש לצא ןיי׳גו ול ,טוטס
ם ינשיה תומוקמה דחא היח הז :טוטס
ה ז ?םיט ,אל ,םהב תבשל םיליגר ונייהש
. םהב םיבשוי ונייהש תומוקמה דחא היה
תא ,רתויב לודגה ידידי היה דימת םיט
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ת א יתאצמ■ ברש .רדהב חז .דימת .תעדוי
—ןשיה ידידי

.ן י י ׳גב טיבמ
ת א הז ךכ-לכ םיבבחמ םתאו .שדח יתיליגר
.בלה תא דאמ םמחמ תמאב הזש דע וז

ב רש .(רצלמה לא) ?רבד ותוא בוש :ול
? רבד רתיא בוש .(ן י י ׳ג לא) .רבד ותוא
ו תרא בוש .רבד ותיא ברש .(רצלמה לא)
.רבד רתוא קרידב .םלוכל ,רבד
.יראפמקב ףילחא יגא :טרטס
~ מק :(רצלמה לא ויתועבצאב דרוצ) ול
. רבד ותוא בוש ,הזמ ץוח .ןאכ דחא יראפ

ר בארקשכ וללה תילילה תא רכוז :טרטס
?םתיא רכוז ?טסורפ תא
.ררקמב :(ןיי ׳ג לא) י ל

ה זיא ?גרופאל םע תוטטקה תא :טוטס
.תוטטק
.רכייז יבא :יל

ם לצא ייהש תולידגה תוציקובה :ט ו ט סי
.םילידגה הציקובה־יצע .זא
.תרפצפצהר :יל
ה תא .שווקסה ישרגמ .טקירקה :ט יט ם
. עדיי התא ,שויקסב ןגוהכ השק זוגא תייה
.חצבל היה רשפא־יא ךתוא :יל
.העטמ היה ךלש ןונגסה :טיט ס
.ךכ איה ןיידע :ול

.קחיצ ר ל
!ךכ אוה ןיידע
.אל רבכ :טיט םי

.תואקשמה תא שיגמ רצלמה
.וסוכ תא םירמ טוטס .הימוד
.רשיאמ םדא תמאב יבא ,ןכ

.ףריח .ברע .הדש .ץוח
ר טמ האמ קוחירב ןיי׳ג .ילו ט רטס
.הדשל רבעמ׳

.רדוס הדיב
י דירותשכ .רדוסה תא ימירה :(הקעצב) יל
.ץורב רבא ,יתיא

.רדוסה תא המירמ איה
.וב טיבמ ט ו ט ם .וזב וז וידי ךכחמ ול

ה צור התאש ירמגל חיטב התא :טוטס
?הז תא תושעל
.חיטב יבאש יאדו :יל

!םיריקה לע :ן יי ׳ג
.םהיורק לע םיבצינ ולו• ט יט ס

!ןוכיה
.םמצע םיניכמ םה
.רדוסה תא הדירימ ןיי׳ג

!ץרר
.זז יניא ט ר ט ס .ץר ו ל

ט יבהל בוסב ,הריהמ׳ הציר ידכ ךות ,ר ל
, ולקשמ־ירויש תא דבאמ ;ט יט ס ןכיה
.ץראב ורטנסב לבחב ,לפרנ ,דעומ
ל א ררחאל טיבמ איה ,ןדקרפ לטומ
.טיט ס

?תצר אל עודמ :ו■ ל

.הדש .ץרח
ה דשה קמועב .הדיב רדוס ,תדמיע ןיי׳ג
.טוטס דמיע
:יל לש וליק .אשדב בכוש יל
?תצר אל ערדמ■ :ול

.(ינש טוהיר) .ףריח .הליל .רדח .םיבפ
ר בכ הז .הקיזומ■ תצק עמשנ וארב :ט וי ט ס
.ךלש ייפ־ייהה תא רבעמש אל תוריד

' ח תאו םיביליויה תא חתופ טיט ס
.ןילח
סיכ לע םיבשוי ןיי׳גו יל .חרי־רוא
.רוקה ינפמ םיצרוכתמ ,תוא

.ףרוח .םרי .תירוחא רצח .ץיח
~ צה ,דבכ ליעמ שיבל ,ו■ ל .ךלהמ ט ר ט ס
ב רקתמ ו ל .וב ןביבתמ ,ףקוזמ ןוראור
.יילא
. ךתא רבדל חרכרמ יבא .עמש .עמש :ויל
ך ניא .עמש .בל־ייליגב רבדל חרכומ ינא
ל יבשב איהה הרידב ףרפצ תצקש בשוח
? רנתשלש
.אל ללכ .אל ,אל :טוטס
ק יספת .ךלהתהל קיספת .עמש ,עמש :רל
.הכח .ךממ השקבב .ךלהתהל

.וכרליהמ קסופ ט ו. ט ס
ה נטק הרידהש רמוא תייה אל התא .עמש
?םישנא השילש ליבשב ,תצק
ל לכ .אל ,אל :(ופתכ לע חפיט) טיט ט
.אל

.יכוליהב ךישממ ט יט ס
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* מ רבדב לכתסהל םא :(וירחא דעוצ) ול
ת יורזמ רבדב לכתסהל םא ,תרחא תיווז
ה יריעהש ךל חיטבהל לוכי יניא ,תרחא
נא השולשש הזל ףקותב תדגנתמ התיה
ע ודי הז ,היריעה .הלא םיאנתב ורוגי םיש
ע יבהל המצעל הבוח הארתי .תואדווב יל
.הייסנכה םג ךכו .רתויב תצרמנ תודגנתה

.וב טיבמ ,וכוליהמ דמוע ט וטס
.אל ללכ .אל ללכ :ט ו ט ס

.ץיק .םוי .רדח .םינפ
- דהצ״תחוראב השולשה׳ .םירוגס םיגוליווה
ם ישובל ןיידו טוטס .ןחלושה׳ דיל ,םיי
ל ש ונצחב תבשוי ןיי׳ג .םייפורט םידגב
.ט ו ט ס
?  סינוליווה תא םיחתופ אל וניא עודמ :ו ל

.בניע לכוא טוטס
?ןולחה תא חתפאש .סוחד ארונ הז
, יסויבד ? ןגנל בשוח התא המ :ט ו ט ס
.הווקמ ינא

ט ילקת ןחוב .םיטילקתה ןורא ילא שגינ ול
ר יקב םתוא חיטמ׳ ,תינתחדק ,טילקת ירחא
.הז רחא הזב

?יסויבד הפיא :טוטס
.ן י י ׳ג תא קשנמ ט וטס
.ריקב טבחנ טילקת דוע

ה מ הז .םיצור ונאש המ- הז ?יסויבד הפיא
ע גרב םיכירצ וגאש המ הז .םיכירצ ונאש
.הז

ל א תאצויו טוטס לעמ הקתינ ןיי׳ג
.רצחה
.םמוד בשוי ט וטס

!ותוא יתאצמ :ול

.ףרוח .הליל .רדח .םיגפ
.ודיב טילקתהו הנופ ול
.הלחתהב ומכ רדחה לש וטוהיר
ם יסנכנל םיספטמ ,םימורע ,ןיי׳גו טוטס
.הטימל

ת א שרופו ודימ טילקתה תא חינמ ו ל
.תקלודה תחאה הרונמה לע ותדופא
ר בוגו םייחקלמה תא לטונ ,בשוי אוה
.תעווגה שאב

.ץיק .םוי .תירוחא רצח .ץוח
.לזרבהךחלוש לא תבשוי ןייד
. קובקבו סוכ אשונ אוהו הילא ברק טוטס
.סוכה ךותל ןיי קצוי אוה
ד שב תעגל הסנמ ,הילא ףפוכתמ אוה
.הלש
.הפוג תא ונממי הקיחרמ׳ איה

.ודמע לע אופק ראשנ ט וטס
.םיחותפה תונולחה לצאמ ןנובתמ ול

ו דיב טילקתהשכ ןחלושה לא ברק אוה׳
.טוטס לא ךייחמו
.תיצרש הקיזומה .טילקתה תא יתאצמ :ו ל

ם ערב ןחלושה לע וסוכ תא גיצמ ט ו ט ס■
.רדחה לא סנכנו

קבה ןמי התוש ,ןחלושה לא בשוי ול
.ןיידב לכתסמ ,קוב

.הרעשבש לתלתב תעשעתשמ ןייד

.ץיק .ברע .םיה דיל הרענ .םינפ
• לע ,תבשוי איה ,בכוש אוה .ןיידו ול
.ודי

.ונזא לע תשחולו תפפוכתמ איה
ה יה ?דלייש ול רמוא ךניא עודמ :ןייד
ב יבה תיב וגל היה .הזכש דמחנ תיב ונל
. ךלייש ול רומא .ךכ־לכ םח היה .הזכש
ם ירשואמ תויהל לכונ זא .ךלש םוקמה הז

- בולבילב .ונייהש ומיכ .ונייהש ומיכ .בוש
ואמ תויהל לכונ זא .ונלש ןושארה׳ הבהאה
ת ויהל לכונ ונא .ונייהש ומכ ,בוש םירש
.ונייהש ומכ .בוש םירשואמ

.ףרוח .הליל .תירוחא רצח .ץוח
. ראומ רדחה .חותפ ןולחה .האופק רצחה
ן ייד עקרב .ןולחב ט וטס לא שחול ול
.(ינש טוהיר) .תרפותו תבשוי

.ןולח .תירוחא רצח .ץוח
 לש ופוג ,חותפה ןולחב ט וטסו ול
.ןבוגמ ט ו ט ם
ת דגוב איה :(הבורמ הנווכב שחול) ול
ה מ תעדוי הניא איה .ךב תדגוב איה .ךב
. הליבשב תישעש המ לכ ירחא .תונמאנ תאז

. הנומא הל תתנש .םלועה תא הל תיארהש
א יה .ינועפצ .תיארפ איה .ללוש תכלה
תא תכלכלמ איה .הזה רדחה תא תמהזמ
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. הלאה םיפיה םיטיהרה לכ תא .הזה רדחה׳
. הלאה םיפיה םייבנידנאקסה םיטיהרה■ תא
ה תא תמהזמ איה .םתוא תכלכלמ א\ך
.לדח

.ן י י ׳גב לכתסהל וטאל היגפב ט וטס

.םוי .דדח .םיגפ
.םירוגס םינוליווה
ת עגרנ ,וילא הנוכר ןיי׳ג .הטימב טוטס
.ישארב
.יל לא טבמ תדדצמ■ איה
.(ינש טוהיר) .הימוד

?םשרנ אוה :יל
.ישולב :ןיי׳ג

? תבשוח תא ,הנורחאה ותמישר :ול
.הליתש

ורחאה יתמישג תאזש" תויהל לוכי ךתעדל
?הנ
.תויהל לוכי :ן י י ׳ג

ה יה המדב ?תורקל ליכי היה הז ךיא :יל
. רשיכ ול היה .ךכ־לכ בוט דשיכב אוהש
ן ימזהל םיכירצ וגייח ילוא .רוניכ לש רשוכ
? הדיבש תא .ססוג אוה וישכעו .אפור
.ןכ :ןיי׳ג
.ינא םג :יל

.הליתש
?הפוגב השענ המ :ןיי׳ג
י לוא .תמ אל ןיידע איה ?הפוגב :ול
.ששואתי

.וז לא הז םהיניע םישטול םה

.הליל .רדח .םינפ
י ז תא הז םיחרחרמ ,תיווז־ןרלב ןיי׳גו יל
.תויחכ

.הליל .רדח .םיגפ
. םינוליויה תא חתופ איה :ןולחב ט וטס
ט יבמ אוה .רדחה לא עלוב חדי-רוא
.וביבס

.הליל .רדח .םינפ
ם היניע םיאשונ ,תיווזךרלב ןיי׳גו ויל
.םיצמצממ ,ןולחה לא

.םוי .דדח .םינפ
א וה .םינוליווה תא רגוס ,ןולחב ט יט ס

" ילה לע .וריכהל ןיא רדחה .רדחה לא בוסנ
י ניטגדו׳ל׳פ יאר ,ריק-יחיטש םייולת תור
ך ד .תכראומ תיקלטיא תפימ־תנומת ,לגלגס
ש יש-ידומע שי .שיש לש םיחירא הפציר
, םיפלוגמ בהז-תואסיכ ,םיספטמ■ םיחיש םע
.רדחה לש ותיעצמא ךרואל ראופמ דברמ■
ה דיבו הברל ןיי׳ג .אסיכ לע בשוי ט יס ס
ע לרב .בגיע ול רחוב ט וטס .תורייפ תרעק
ס גונ ט ו טס .לילחב ןגנמ ,תיווז־ןרקב ,ול
ך ותל תוריפח תרעק תא ךילשמ ,בגיעב
ת רהממ ןיי׳ג .םירזפתמ תוריפח .רדחה
ת יליג יילעש סט לטיג ט ו ט ס .םפסאל
.תולודג
ו ז תוקפדתמ תולוגה .סטה תא לגלגמ איה
.וז דגבכ
ה צק לא טיבמ .תחא הלוגב רחוב איה
.לילחב ןגנמה ילב רדחה

.לילחב קיזחמ ול
ע ולקל ןנוכתמ ט ו ט ס רדחה לש ינשה הצקב
.הלוג

!ןגנ :טוטס
.חלוג עלוק ט ו ט סי

.ול ירחאמ ריקב תטבחנ הלוגה

.ולילחב ןנוגתמ ,דמיע יל

!ןגנ :טוטס
.ותלוג עלוק ט וטס

.ו ל ירוחאמ■ ןולחב תטבחנ הלוגה

.ןנוגתמ ול
!ןגנ :טוטס
ו כרבב תעגופ הלוגה .הלוג עלוק טוטס

.ול לש

.ץפוק ול

.ןנוגתמ׳ ול

!ןגנ :טיטס
.הלוג עלוק ט ו ט ס

ך ותל רשי תחא הלוג עולקל אילפמ■ ו ל
ת ורשע .ץפנתמ לכימה .בחז-יגד לש לכימ
.שישה יחירא ינפ לע םיחוש םיגד

.םייפכ תאחומ ,הניפב ,ן י י ׳ג
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.הביט-תרכה תואל לילחב ףנפגמ יל
!ןגנ :טו׳ט ס

.ןבא ליטמ טוטס
.לפונ אוה .י ל לש יחצמ תא תצחומ ןבאה
.הליל .חבטמ .םיגפ
ה פק^סנ לש תויפכ תנתונ ,חבטמב ן יי ׳ג
.םילפס ינשב

.הליל .רדח .םיגפ
.לכמ ףושח רדחה
ן יא .םיפושח הפצר-יחול .םימורע םילתכ
.תחא היולת הרינ .םיטיהר׳
.רדחה תוצק ינשב י לי ט ו טסי
ד חא לכ .םיפחי םה .הז לומ הז םיטבינ םה
, םיפופש םח .רובש בלח-קובקבב קיזחמ
.םימומיד

.םיעיזמ ,ול לש ויבס
.םיעיזמ ,טיטס לש וינפ

.ט ו טס לש רתואר־תדוקגמ׳ יל
.יל לש יתואר-תדיקנמ טוטס
- סמה ךותל הליבחמ רכוס תקצוי ן יי ׳ג
.הרכ
.החיתמ ועורז ,וינפל וקיבקב תא ףקוז וי ל

ו עורז ,יינפל יקיבקב תא ףקוז ט יט ס
.החותמ
.דכ ךותל קיבקבמ בלח תגזמ ןיי׳ג
ר ד םיחוולה ךרואל וטאל םדקתמ ט וטס׳

.םיפושח
.וטאל םדקתמ ול
.םילפסה ךותל בלח טעמ תגזומ ןיי׳ג

.םיברקתמ ט יט םי יל

.םילפסב רכוס תגתיג ןיי׳ג
, תודעור םיידיב ,םירובשה בלחה-יקובקב
.הזב חז טעמכ םיעגונ

ונ אל ,םיפייתסמ םירובשה בלחה-יקובקב
.םיעג
.םילפסב הפקו רכוס ,בלח תשחוב ןיי׳ג
תמ םירובשה בלחה־יקובקב עתם-ףניהב
.וידחי םיצפנ

ה קיזומ׳ .ילמשח ןופיטפ לע בבותסמ׳ טילקת
.תימואתפ
.יסויבדל ׳ןתשפה-רעש תלעב הרענה׳

.הליל .ימדק חטש .ץוח
. ףתרמה תלדב לכתסמ ,זכרמב דמיע ול
, םשג״תפנצמ .ריקה דיל תפפותשמ ןיי׳ג
ל ש םשגה-ליעמב שובל ו ל .םשג־ליעמ
.ט ו ט סי

.רדח .םינפ
.הליחתבכ טוהירה:

ך ייחמ איה .ארוק ,חאה דיל בשיי ט וטס
.ררפס לא

.ימדק חטש .ץיח
.םומד יל
.רדח .םינפ
.ףד ךפוה ט יט ם
.תלדב לוצליצ
, ודימ רפסה תא חינמ ,ויניע אשונ טוטס■
.ןורדסמל סנכנ ,דמיע

.רדח .םיגפ
.תרעיב שאה .םומד רדחה

.ןורדסמ .םינפ
ח תופ איחי .תימדקה תלדה לא ברק ט ו ט ס
.התוא
.הימוד
י תדימע םוקממ .ול לא ויניע שטול אוה
. ן י י ׳ג תא תוארל ליכי ט ו ט ס■ ןיא חתפב
!ול :(בר גנועב) טוטס
.סלרא׳צ ,ולאה :(ךייחמ) ול

!סנכיה .םיהולאילא :טוטס
.קחוצ ט וטס

!סנכיה
.סנכנ יל

!ןמואי אל

(רימא ןרהא :םוגרת)



תרבוחב םיפתתשמה

ם יסנ לש טירסתה ןמ םידמעמ המכ םיאיבמ ונא ,עונלוק הלוכ־לכש ,"תשק" לש וז תרבוחב
ם ניאש םימעט קרו רבכמ המייתסנ ותכאלמש ,(בולרפ דוד :יאמיב) "הלולגה" טרסל ינולא
ו מצע ינולא .םיברה־תושרל ותאיצי תא םייתניב םיבכעמ יאמיבב אלו יאטירסתב אל םייולת
ה יהת ובש ,"הזיל הדודה" ,והזחמ יומיבב "המיבה״ב קסועו שדח טרסל טירסת וישכע ןיכמ
, "ינאו עונלוקה" ונלאשמב ןאכ ףתתשמה ,ר ו ג מ ל א ןד ר״ד .ישארה דיקפתב אניבור ׳בג
ת ינכתה תא "דימעה" הנורחאב .םיילקיזומ תוזחמ לש דבעמו יאנומזפכ ונלוכל בטיה רפומ
- ימי תרישב דחוימב החמתמה תורפס־רקוח םג אוה ."תומיב" ליבשב "היה דיסח שיא"
ע ונלוקו־ןורטאית־רקבמ אוה ,"עונלוקו ןורטאית" לע הסמה לעב ,ן ז א ב הרדנא .םייניבה
ה נר ,ופירט ,ראדוגכ "שדחה לגה" יאמיב לש ינחורה םהיבא םש בשחנה ,תפרצב םש־עודי
, (0611: ׳צוה) "011161113 16 3110 €<1651!01 י״ ויתוסמ ףסוא ךותמ החוקל הסמה .ראשה לכו

—1958 םינשב םיכרכ העבראב עיפוהש , ריעצ עונלוק־רקבמ אוה ןייטשרוב לאגי .1965
ר  א ד ו ג ק י ל ־ ן ׳ז םע תונויארה יגש .םיימויה םינותעה יפסומב רקיעב וירמאמ םסרפמה
£ 1£מ1 לש םינוש תונוילגב עיפוהש רמוח יפ־לע זנק עשוהי ידי־לע ודבוע א ¥ 61¥ס11

. 1966־ו 1964 תונשב 1 £6י561¥316111?01 1011¥61 לשו 011161113 6111 03111615 לש ,3111161111
ת אצוהב העיפוהש עונלוק־יאמיב םע תונויאר לש היגולותנאב ץבוקמב אבומ רמוחה לש וקלח

■ ימלצב םיטלובה ןמ אוה שריה ןיכי .סירא׳פ וירדנא תכירעב (1967 ,קרוי־וינ) £461111
ס יסנארפ ילגנאה רקבמה לש ורמאמ .(דועו "הלמשה" ,"םירייסה") םילארשיה עונלוקה
ם ייבמ ,ןורטאית־יאמיב ,י ל א ע ר ז י ףסוי .1963־ב £11601111161 ןוחריב עיפוה ם ה ד נ י ו
. ב םהרבא לש והזחמ יאמיב םג אוה .טקב לאומס לש "ודוגל םיפחמ" תא "המיבה״ב התע
ה תסמש ,"תשק" יארוקל בטיה תרפומ בוגהכ ןי ל ק ׳ז ."תומיב" ןורטאיתב עשוהי

ה דוהי .(1968 ץיק .׳מ) לבויה־תרבוחב וב המסרפתה (״חרזמל הביש םע״) הנורחאה
ל ע הדובעה תא הלא םימיב םייסמה ,עונלוק־יאמיבו רפסמ ,אפור אוה ןמאנ (ד א ׳ג)
, ןתנ השמ .בכ "תשק״ב םסרפתנ ולשמ רופיס ."הלמשה" ,אלמ ךרואב ולש תודוזיפאה־טרס
ה מחלמה" רפסה לעב אוה ,וז ונתרבוח רעשב רשא קנעה־ןויארב בולרפ דוד לש וחיש־שיא
ו חא בשחנהו ,תיעיבש הרודהמב רבכ ספדנו הנשה עיפוהש ,("זפתוא" תאצוה) "םילשורי לע
ר קבמ םג אוהש ,ןתנ .ינוי־תמחלמ תובקעב הכ דע ובתכנש רתויב םינפהו םילועמה םירפסה
זגל ,בל תרבוח ׳ר) ינולא םיסנ םע לודגה ונויאר תוכזב וניארוקל יאדו רוכז ,םיטרסו תוזחמ
לש םיקיתווהו םיעובקה םיפתתשמה ןמ אוה ,"ילש לאכימ" לעבו הדלוח שיא ,ז ו ע ס ו מ ע



, רטניפ דל ו ראה לש טירסתה .רפסמכ םינושארה וידעצ תא השע הב רשא /׳תשק"
ת וזחמ ינש לש ץבוק ךותמ חוקל אוה .רימא ןרהא ידיב םגרות ,ללוהמה ילגנאה יאזחמה
, רומאכ ,תוחתופ ותא "תוחיש״הש ,ב ו ל ר פ דוד .ןודנולב דקתשא עיפוהש דחא טירסתו
ג זמיש יאמיבל ילארשיה עונלוקה לש ותווקת בטימ תא וב םיאורה שי ,תאזה תרבוחה תא
ם ייבש םירצק םיידועת םיטרס הברה דבלמ .יעוצקמ רשוכו חור־ראש םע ישיא םעט וכותב
־ לת" ,"םינקז־תיב" ,"םילשוריב" :םהב םיטלובה) לארשי־ץראב ותבישי תונש 10 ךשמ
ם ע ןויארה .ןוירוג־ןב דוד ייח לע טרסה תא ,הנורחאב ,ןכו "הלולגה" תא םג םייב ,("ריצק
" םיארומאסה תעבש" ,"ןומושאר") ינאפיה עונלוקה ישיאב לודגה ,א ו ו א ס ו ר ו ק א ר י ק א
ו היעשי .(1966 רבמטפס) 0111€1 111< 02111£18ד1ג לש 182 תרבוחמ םגרותמ ,(הברה דועו

ל ש ןושאר ץבוק .םילשוריב התע בשויה ,וניארוקל ידמל רכומ ,ריעצ רפוס אוה ןרוק
, ןניק סומע .דחואמה ץוביקה תאצוהב 1967־ב רוא האר ,"תולוחב בתכמ" ,וירופיס
ם שב רופיס ןכו "תשק" לש תונושארה תורבוחב ויתוריצימ המכ םסריפ ,רכו יאזחמ ,יאנותע
. "חותפה ןורטאיתה" ישרק לע התע הלעומ ,"ןופלטה" ,ולשמ ןוכרעמ .דכ תרבוחב "הנחתה"
. םיידועת םיטרס םויבב םג קסועה ,1954־מ "רבד" לש עונלוקה־רקבמ אוה ף ו נ - ב ר באז
ם ייס 1950־ב ץראל ועיגה ינפלו ,ל״הצב ע״נדגה דוקיפב הטרסהה־תדיחי דקפמ היה אוה
ר פסמ אוה זר םהרבא .הטרסהל תינלופה תיתכלממה הללכמב יומיבל הטלוקפה תא
ת מיב לש הישרק לע שדוחה הלעומ ,"הלילב אלו םויב אל" ,וטע ירפמ שדח הזחמש ,יאזחמו
ר שפא ,ונלש ׳מ תרבוחב ספדנש ,"ןמגילז .ג .ק ׳פורפ לש הלבקה־תועש" ורופיס ."אתווצ"
ת א םייסמה ,"תשק״ב ידמל קיתו ףתתשמ ,ריעצ רפסמ אוה טיבש בקעי .טרסל דבועיש
ן ייטשפרש ימע־ןב ׳םורפ וז הטיסרבינואב .ביבא־לת לש הטיסרבינואב וידומיל־קוח
ר בכ ןי קרמו ת לאגי .(זכ תרבוחמ לחה "תשק״ב ויתוסמ ׳ר) היפוסוליפל גוחה שאר אוה
.לארשי־ןואיזומ סרפב הנורחאב הרתכוה ותריצי .(בל) ןורטאיתה תרבוחב ,"תשק״ב ףתתשה

: ראדוג יטרסמ םימולצתה .״טסיטרא דטיינוי" תונכוס לש התובידאב :"הנוסרפ״מ םימולצתה
ך ותמ : אוואסורוק יטרסמ םימולצתה .(״היבמולוק״ יטרס) ןולטמ .א תונכוס לש התובידאב
01 111< 8תבג ל ש ותובידאב : םישדחה םיינמרגה םיטרסה ןמ םימולצתה .182 .סמ 0ב111€ז1£!
ל ש ותובידאב :"הלמשה" טרסה ימולצת .ביבא־לת ,הינמרג תורירגשב תונותעל־חפסנה
.יאמיבה לש ותובידאב :בולרפ .ר־ לש ויטרסמ םימולצתה .ןמאנ הדוהי ,יאמיבה
ןמלוא דג :הפיטעה בוציע
"רוא־לג" ,"ףולגת" :תופולג
מ״עב "רבד" סופד :תופולגה תספדה



" תשק" סרפ
רצקה רופיסל

 ץיק .מ) רושעה־תרברחב ונעדוהש יפכ

 אל דע תורחתה תואצות הנמסרופת ,(1968

.1969 ראוניב 15־ה ןמ רחואי

 ספדיי י״ל 2,000 לש סרפב הכזש רופיסה

.(1969 ףרוח .מ) ונלש הבורקה תרבוחב

 ואצמנו תורחתל וחלשנש םירחא םירופיס
. 1969 תנש ךות ״תשק״ב וספדיי ךכל םייואר

 .כ םהרבא ,רימא ןרהא :סרפה יטפוש
.זנק עשוהי ,ןורבע זעוב ,עשוהי



תועדומ



"ה ל ונ ש ה־
" םליפארשי״ו ןמאנ (דא׳ג) הדוהי לש שדחה םטרס
י בצ םיילארשיה םיטרסה ינרצי לש 1968 תנשל יעיברה םטרס אוה
ר תויב הליעפה הרבחה לש הילהנמו הילעב — סיטמ סכלאו ןמליפש
:תא תחא הנשב הקיפהש ,םיילארשיה םיטרסה תיישעתב

תילארשי־תינאפי היצקודורפוק—"דליהו למגה" *
תינמרג־ברעמה היזיבלטל אלמ ךרואב טרס-״יח םדאל שידק" *

ה יזיבלטל אלמ ךרואב טרס—"םילשוריב האבה הנשל"¥
תינמרג־ברעמה

ילארשי טרס—"הלמשה" *

י לארשיה טרסה ימוליצב 1969 ראוני תישארב ליחתת "םליפארשי"
ארה םידיקפתב ףורימאט םיקאו ןייד יסא םע "ידוהיה תומ" םיעבצב
•רלוד 600,000 לש העקשהבו היילטפ־הל־הד סינד לש ויומיבב ,םייש

מ ״עב עונלוק יטרס תקפהל םיתורש-םליפארשי
448217־8 •לט ,45 ןמצייו ׳חר ,ביבא־לת

51ז1 0  01 1̂1.1



וניתוכרב

ןועברל

"תשק"

תעפוהל

תרבוח

עונלוקה

עונלוק יטרסל תויאקירמאה תורבחה תדוגא

ופי-ביבא־לת תיריע
ביבא־לת ןואיזומ

תועשב ה—א םימיב — להקל חותפ .57760 ןופלט ,18 דלישטור תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע
.13 דע 10 העשמ תבשבו ו םויב ,19 דע 16 העשמו 13 דע 10
ם רמיב —להקל חותפ .247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןתיב
ת בש־יאצומב ,13 דע 10 העשמ —ו םויב ,19 דע 16 העשמו 13 דע 10 העשמ ה—א
.22 דע 18 העשמ

"ץראה ןואיזומ" תירק
.412059-—415248 ןופלט ,ביבא־תמר .תיכוכזה ןואיזומ
.415244 ןופלט ,ביבא־תמר .תועכטמל ןמדק ןואיזומ
, הפועת :םיפגא 3 בכרומ .415245 ןופלט ,ביבא־תמר .הקינכטלו עדמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמיתמ
.415246 ןופלט ,ביבא-תמר .הקימרקה ןואיזומ׳

.415247 ןופלט ,ביבא-תמר .רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
. עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ביבא־תמרב "ץראה ןואיזומ" תירק ינתיב
ה עשמ תבשו ו ימיב ,10—20 העשמ —ד ,א םימיב ,17 דע 10 העשמ —ה ,ג ,ב םימיב

.13 דע 10
הליסק-לת תוריפח
לכ להקל חותפ .תיברעה הפוקתל דע םיכלמה ימימ תילארשי ריע תוריפח .ביבא־תמר
.רוגס ישש םויב ,13 דע 10 העשמ—תבשב ,15 דע 8 העשמ םוי

ופי-א״ת תוקיתעל ןואיזומה
10 העשמ—ה ,ג ,ב ,א :םימיב להקל חותפ .825375 ןופלט ,10 המלש ץרפמ בוחר
.13 דע 10 העשמ—תבשו ו ימיב ,20 דע 10 העשמ—ד םויב ,17 דע
ביכא-לת תודלותל ירוטסיהה ןואיזומה
? ד ,א םימיב .14 דע 9 העשמ—םוי לכ להקל חותפ .615901 ןופלט ,25 קילאיב בוחר
.רוגס םיגחבו תותבשב .13 דע 9 העשמ—ו ימיב ,19 דע 17 העשמ םג

בתכה ןואיזומ
ן העשמו 14 דע 9 העשמ—ד ,א :םימיב להקל חותפ .625707 ןופלט ,26 קילאיב בוחר

| .רוגס תבש םויב .13 דע 9 העשמ—ו ,14 דע 9 העשמ—ה ,ג ,ב ,19 דע 17



ת שק" לע םימותחה להקל הנורחאב ופסותהש םיברה לא
-םיניינועמה רתי לכ לאן
ץראל ושדקוהש תומדוק תורבוח תמישר
,םיוסמ םלוע־לבח וא
:םיוסמ יללכ אשונל וא

(ט) הקירפא
(י) תיניטלה הקירמא
(אי) ןיס
(בי) הילטיא
(גי) היסא חרזמ־םורד
(די) היסור
(הלוכ תרכוחה ♦הל) (וט) הינמרג
(הי) ןילופ
(טי) היבנידנקס
(כ) ןאפי

(הלוכ תרבוחה ♦אכ) ןוכיתה חרזמה
(גכ) תירבה־תוצרא
(הכ) תפרצ
(זכ) דנלוה
(אל) 1 םולשה ירחא המ :לאשמ
(לזא •הלוכ תרבוחה ♦בל) ןורטאית
(גל) ןונגע י״ש
(ול) המחלמה רחאל
(חל) ז המחלמה ירחא המ :לאשמ

:תאמ ,תרבוחה י״ל 4 תרומת ,גישהל ,תלבגומ תומכב ,ןתלוזו ולא תורבוח לש םיספט
ביבא־לת ,6וו244 לט ׳9 קילאיב ׳חר ,״תשק״



ה&םה

םישדה םירפס

תינרדומה המרדה :דגמ יתמ
תנקותמו תבחרומ השדח הרודהמ

ם לוע־תומחלמ יתש ןיב םיימואלניב םיסחי :ראק •ה •א
השדח הרודהמ

םילשורי ירעש :לוקטס ןומולוס
תילגנאו תירבע תורודהמ •םובלא

1969 ראוניב רואל ואציי

ארקמה תפוקתב םוי־םוי ייח :וו-הד באה
ם ייחרזא תודסומ ; החפשמה תודסומ ;הימושירו תודוונה : א ךרכ
המחלמו אבצ
רימא ןרהא :םוגרת

"רקד" תללוצה :ררוש ןרע

תוומל םיפושח :בל-רה ןתיא
המיחלה תודלותב רתויב תזעונה ץחמה־תדיחי לש הרופיס

א*ת ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע •א :תישאר הצפח



םישדח םירפס

סביל .ג ףסוי
ןוטלפא

ותוישיאו וייח
י חה רשקה ראומ הז רפסב
ל ש ותוישיאו ותוגה ןיבש
ל לכ ךרדבש הייגוס ,ףוסוליפה
־ פיסב טעומ םוקמ הל בצקומ
.ןוטלפאב תקסועה תור
ך שמה ,ךכ ךותמ ,הווהמ רפסה
והש ןוטלפא יבתכ לכל יעבט
ל ש ירבעה ומוגריתב ועיפ
.ונתאצוהב רבחמה

י״ל 4.80 ריחמה ,םידומע 128

יחימע הדוהי
ם ינומעפ
תובכרו

תוזחמו םיתיכסת
כרו םינומעפ תא ללוכ רפסה
 ןיטרמ רבקנ ובש םויה ,תוב
ע סמ ,רקפה לש חטש ,רבוב
.הונינל
ה םיררושמה דחא ,רבחמה
ה רישה ירצוי ברקב םיטלוב
.השדחה תירבעה

י״ל 4.80 ריחמה ,םידומע 158

ביבא־לתו םילשורי / ןקוש תאצוה



וענ סופ חודה
רזל ׳פ ור פ תבירעב

ר אופמו שדח לעפמ

חרסמ תאצוה לש

ליבוא ןי׳גוי
תוזחמ ינש

 הרוגאט תאנארדניבאר
ה עבראב רופיס

םיקרפ

 סטיי רלטב םאיליו
תוזחמ השש

גנילפיק דראידור
הבכש רואה

ל בונ סרפ ינתח לש םהיתוריצימ םירפס תעברא
ס קטב ומואנ ,ותריציו רפוסה לע אובמ רפס לכב

תטרופמ היפרגוילביב ןכו סרפה תקנעה

ר אפ תרודהמ
ה ספוקב
ם ידפסה 4 ריחמ

י״ל 40

הדסמ■ תאצוה דובכל
ג״ר ,21 יקסניטובד ךרד

 הזב ףרצמ ינאו לבונ־סרפ תרדס תא שוכרל ינוצרב
תוריל 40 ךס לע האחמה

~ תבותכ החפשמו יטרפ םש

־־ המיתח תוהז תדועת .םמי



םירישי
ןמסוז ארזע ן
ו ב ןמסוז ארזע לש ותריש לש ףיקמ רזןב' 1
। ה יוטיב לע ,ותריש תומד תוריחבב תנמתסמ

לרוגה יוטיבו ,ודוחייב קהבומה ,ירילה ישיאך
.רודה לש יטמרדה י

ו פיצ הרישה יבבוחמ םיברש ,תונמדזה י4,
י בוטמ דחא תא זכורמב ריכהל ,רבכמ 'הל 1

•וניררוצ
דחוימ ריינ • דב תכירכ • םידומע 388 • לודג ךדכ

יניס יעסמ■
לארה השנמ ר״ד

ת ירוקמה ותשיגב ןייטצמה׳ עדונ רקוחו ףרגואיג 1
תועסמב התנקנש תישעמו תינויע תואיקבבו

 ירוטסיה רואית רפסב שיגמ ,יניסב רופסךיא |
। ףיקמ יפרגואיגו.

םימולצת ידומע 34ד םימישרתו׳ תופמ 42 רפסב
1

ך״נתה ידומע תעבש .
בירק םהרבא
תואידיאו םישיא ,תויומד לש השדח הסיפת

 יאסמו ררושמ תאמ טויפו תוגה רפס .ארקמב
ש דוקה יבתכ לא שגינה ,םילועמה ןמ ירבע י

.רנרוד־ןב לש תימינפ־תידוהי השיג
םידומע 264

סיראפ ןמוין
רוצ בקעי

 הנומת ארוקל תנתינ הנושארה םעפה ויז |
ה פוקתב לארשי תורירגש תולועפ לש הנמיהמ

, תפרצ-לארשי יסחיב תובישח־תברו תרעוס .
.1956 יניס תכרעמב האישל העיגהש

3 1 6 םידומע 1

רבנ ישנא•
רינשוק ןועמש 1

 בוטה אל םא—רתויב םיבוטה םירפסה דחא והז"
"הינשה הילעה לע וישכע דע ובתכנש—רתויב

( ןוירוג־ןב דוד)
23 8 םידומע 1

האצוהה תיבבו םירפסה תויונחב םגישהל
611526 ׳לט ,470 ד״ת ,22 ה״אזמ ׳חר ,ביבא־לת |

דבוע םע תאצוה(

ץ וביקה תאצוה
דחואמה

םישדח םירפס
/  דנס רדנסכלאו תנוי

ףסונה ןויסנה
רופיס

/ ירוג םייח
םיימלשורי םיפד

ת ומישר" ,"?םירמוא ,דמ" ךותמ רחבמ
ם ובלא" ,"תירוס החיש" ,"עובשה ףוס
" תשומחתה תעבג״ו "םינומלאה

רקינ ל צ קחצי :םימושיר

1 םילעופ תירפס
1 םיבר ןושאר ףוג :םחש .נ י
। החפשמ ינב ,רפוסה לש שדחה ןמורה ירוביג

.קיתו ץוביק ייח לש עקר לע תרעסנ1

1 םידייצ :טסילדא ןר
1 לעב ,ןיע־דח ,ריעצ רפסמ לש ןושאר רפס ן

ן שאה-תווכמ :םאוג .א1
ן  ,"םמוהיהדויבצק" לש התודע .היהשדהשעמ

־אושמ אללו תיטנתוא תוינויחב ןאכ תרסמנה ן

, :גרבדלוג האל1
1־ה האמב תיסורה תורפסה י 9
י  רהוזה־תפוקת- לע גרבדלוג האל לש תוסמ רפס .
־תורפסבש תוריהזמה ןמ—תיסורה תורפסה לש ן ן .היתורודל םלועה 1



מ״עב ןייטשפא ןיול .א תאצוה
864181 .לט ,27 דלישטור ׳חר ,םי-תב

בורקב ועיפויש םירפס
דומלמ דרנרב תאמ - ןידה־םוי

ו ז התיה *הנושארה םלועה-תמחלמ ברע תירצה היסורב הללוחתה סילייב תשרפ
 ינויצקאירה ןוטלשה י״ע המיובש ,טושפ יניארקוא ידוהי לע הכושח םד־תלילע
*תיסורה הירפמיאב הרואנה להקה-תעד תאו םידוהיה ינומה תא העזעיזו
ת א ךפה ,60*ה תונשב םידוהיה״סיאקירמאה םירפוסב םיטלובה ןמ ,דומלמ דרנרב
*הארשה־ברו בלה־לא־עגונ ,קתרמ הלילעךמור לש העיריל סילייב תשרפ

ןיול ריאמ תאמ - רצבמה
- תמחלמ יהלשב ,הפוריאב דדוב רצבמב האולכ םייטילופ םיריסא לש הצובק
, ידוהי ריסא ומעו .ס .ס דקפמ עיפומ עתפל .רורחישל הפצמו ,הינשה םלועה
ת א לטלטמ םיינשה לש םאוב .הפוריאב הנידמ לש רבעשל הלשממ-שאר
.םמויסל דע ארוקה תא םיפחוסה םיעוריא תחלקל רצבמה יבשוי

ם יינשש הכז ,לארשיב םינש המכ הז ררוגתמה יאקירמא־ידוהי רפוס ,ןיול ריאמ
*תורחא תוצראבו ב״הראב רכמ־יברל ויהי ("הווא״ו "הייפכ") וירפסמ

623206 ןופלט ,ביבא-לת ,9 הנבי ׳חר ,מ״עב רבצ ירפס * תישאר הצפה

"הנבי" תאצוה
61 •לט ,4 ה״אזמ ׳חר ,ביבא־לת 1 8 5 62 •לט ,80 יבנלא ׳חר / 6 50 98

םישדח םירפס
םוחנ־ןב השמ תאמ תוסמ רואה ביתנב
ם ייניבה ימימ תירבעה תורפסה ילודג לש םהיתוריצי תא ורפסב חתנמ רבחמה
*השדחה תעהו

רוגאט תנארדניבר תאמ העיקשה רואל
ןמגרב •ה •ש ׳פורפ תאמ רבד־חתפ •ןרות־ולש העופ המגרית
ר מוחה־םלוע תעיקש אוה יזכרמה םאשונ רשא ,ןוחטבו הנומא םירודחה םיריש
*חורה־םלוע תחירזו

ןמסרפ ♦א תאמ םיריש רחמל לומת ןיב
הלוגבש תיסלקה תירבעה הרישה ןיב תרשקמ הילוח הווהמה ,םעט־תנידע הריש
*השדחה תילארשיצראה הרישה ןיבל

רומילא •ג תכירעב ,ןמסייו קחצי תאמ עשרה ינתיא לומ
רנוקטרט •א ׳פורפ תאמ אובמ
ת פוקתב ,םייצאנה עשרה־ינתיא לומ הרובגו חור־זועב דמעש ,דיחי לש ורופיס
*הינשה םלועה־תמחלמ



תאצוהב
 ארקמה רקחל הרבחה

לארשיב

רואל אצי

םילאה תולילע
 ןיר יבצ ׳םורפ שריפו ךרע
הינבליסנפ תטיסרבינואמ

• א •מ חיר הרפש תופתתשהב
ל כ תירבעב הנושארה םעפב

ת וריפחמ םייתורפסה םיטסקטה
תירגוא

, ארקמה ירחוש לכל דוסי רפס
ת וינומדק רקחו תירבעה ןושלה

ןענכ

דומע 519

, 3340 ד״ת ,״לבנע״ ידיב הצפהה
םילשורי

תויאטיסרבינואה םירפסה תויונחב רכמנ

ם ישדח םירפס
ריבד תאצוהב

ורוקמ
תונמאה השעמ לש
רגדייה ןיטרמ :תאמ
ל ש הבושח הסמ ,תירבעב הנושארה םעפב
ת נשמ לא חתפ תחתופה ,עדונה ףוסוליפה
המלשה רגדייה

י״ל 50*6

םישוחה ןמ הלעמל
קזב בקעי :תאמ
ת וידוהי תורוסמב תוישוח לע תועפות
ם ירקחמהו םייוסינה םוכיס "ונימי ירקחמבו
, תויטונפיה תועפות ,היגולוכיספרפה םוחתב
ת דגה ,תונחלוש דיל םיסנאיס ,תומולח
"רכו תודיתע

י״ל 20*5
םירפסה תומנה לכב

םירפס תאצוה ,"ךוניחו תוברת" 1

_ עיפוהן

י םדאה >כ.
1 הדשה ץע*
ן רירפצ דודו חרטא הרובד תאמ |

। תעבראל רשקב יתורפס רצוא זכרמ רפסה -
ן  תרוסמבו תורוקמב םינימה תעבשו םינימה |

1 ״םיינטובה םהינותנו
ן :תרוקיבה ירבדמ■
1.:ילאמש רזעילא—׳רבד״ "
:יליזרב הנח—״ךוניחה דה״ _

- - ■

■  םילוליה תוריפ שודג אנטב ואבוה "םינימה■
"הז רפס לש ילאיצנטופ ארוה .ראפבו םעטב י

ןיי*** ..... ** —י*

.ויגהנמבו '1
םיגחה .תוגמאו עבט ,םיגח וב םיבלושמש

:ינלוג קחצי—״ףונו וג״

------------------------------------------------------------------------------------

שארב אוה הז רפס תעפוה .לארשיב תיב *1
.דחאכ יעדמו ירוהמ ,ינוגבר אוהו םהל

.רחסמ יתב לכלו האצוהה תיבל תונפל אנ תונ
ן .ץראב םירפםל|
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ה נורעתב
ת דמתמה
י דעפמ34דש1
1פו ־1

9 9 הדרזרי״ןב ׳חר ,א״תב
הגוצתב

ל חה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
ל ע םלשומ היטבמא רדחמ
, למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
* ינס הקימרק ,הקינורטקלא
ירצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

•הקיטסלפו תכתמ
00*8״מ החותפ הכורעתה
יצ״החא 4-30 דע רקובב

ף ׳לא
ט״עב םירפס תאצוה

612003 .לט ,ביבא־לת 49 ינמחנ בוחר

םישדח םידפס
 חצנה ריעב םישיא

ןילביר .כ םהרבא
ם ימוליצ ףוריצב תויפרגונימ 15

ו עדיש .ונלש רעונה ברקב ץפויש רפסה יואר"
ה ליחתמ הניא וצראב לארשי תמוקת יב
."הנידמה תזרכה םע

ןוירוג־ןכ דוד

 הכירכ חורו תופנכ עברא
רקוט .ה ילתפנ

(ם״וקא סרפ) תימלשורי תלבונ

 םיאיבנה ןורחא
לגופ ןואיל

(סיראפ) ךורכ .ה ׳פורפ :אובמ

 הדליו רהנ יריש
לאיבא יבצ



מ״עב םילבחל לארשי ילעפמ
ןג־תמר

 וויצ
מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה
.א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר

מ״עב לארשיל הטוי תוישעת
קרב־ינב

יזכרמה ריבשמה
מ׳עב

ם ילשורי — הפיח — ביבא־לת
תליא — עבש־ראב

ד סומה
י זכרמה

הקפסאל
לש

ה עונתה
תיביטרפואוקה



ר תויב בוטה ןמשה ,הנוע לכלו תינוכמ לכל
ל עב ידיחיה עונמה ןמש — 20־50 לוקלד
ת ינוכמה םגו התא םג .תיתימא תוגימצ
ן יב לודגה לדבהה תא דימ ושיגרת ךלש
י כ ,רחא עונמ ןמש לכ ןיבל 20־50 לוקלד

ן יזנב ךסוח 20־50 לוקלד
ת ואצוה ןיטקמ ,(5% דע)

, ןמשה תכירצו הקזחא
ר שפאמו עונמה ייח ךיראמ
.ריוא גזמ לכב הלק הענתה

הנוע לכבו תינובס,לבל 02,13110 ד■ 50 לזקלד



 ...א ב הליחתמ הגפוא
 הארמל רודה ,ןלירקא...

.שדח הארנ דימתו

...א ב הליחתמ תוכיא
 קזח ,סיבכ ,ןלירקא...

.ותרוצ לע רמושו

 ...א ב הליחתמ תוירחא
 םלועב ןושארה ןלירקא

 לארשיב ידיחיהו
 הנש ךשמל תוירחא ןתונה

 ןלירקא ירצומ לע
 :תיות םיאשונה
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