
תומולחה־רפס ךותוכ :ןמטרא לרק טנה

- תושל דשאר םע תורבחתמה םייפנכ ול תוחמוצו עבוכ לע םלוח החא םא
- אבינאקה רפכ לא ךראווצב ,דמוג דבוכ לכ תא ,ךתוא תואשונ ןהו םייח־תופ
ם ייתפש־תמיקעב הנומ םיניכסה־רחוסו ןיכסה תא ךיניעל םיזיחשמ רבכו םיל
י דכ תצצונ הרטעכ זלה לש הנבלה תפנצמה תא המירמ חבטה תשאו ,ופסכ תא
ו נממו תפנצמה־דוחב רוח חתפנ הגהו ,רבדה תא השוע איהו ,ךשארב המישל
.םיתש רפסמה תא בותכ זא־וא—םירוברב תקהל תצרופ

ד ומע ,ןענכ־ץרא תמדאמ הלועו־עקוב ךורע־ןיאל הובג ןמש־דומע ךתוארב
ה ינשבו ,הטמל לפונ וניאו לבוי־ינרקל המודכ הריפסוטארטסב קלחתמה ,קהוב
, הנכסה־רוזאמ ךצלחל ידכ קחרמל־םינווכמ םיפי׳ג ךתרזעל םיאב הנורחאה
ע סמ ירחאו ,ער ץומח ןיי הרומתכ ךל איצומ ןקתימהו םיבנעב םלשמ התאו

־ רבבשמ םידידיו הקסאלא ירעמ תחאב ךניהו בכרה־ילכמ אצוי התא םימי לש
— םהינישב םימייאמו ךב םישגופ ותמ רבכש הלאכ ףא ילואו םינשהו־םימיה
.ץיקת רשאכ םחכשת לבל ,ךרכב שש הרפסה תא םושרת זא־וא

, דחי םג םסוקה לש רדניליצה־עבוכ םע םינוינויה תא ףרוט אוהו שחנ חיגהב
, חורהו ,סקריק דלוהו הנבנ ■ךינפל ,ךמש תא חכוש התאש ךכ ידכל תעגה התאו

ד מעמ קיזחמ אוה לבא) םענענמו ויתוטומ ךותל רדוח ,הזה םלועה ןמ ונניאש
ממו ,םירחא לש הזחה־יסיכב רוקיב־יסיטרכ שפחמ התאו ,(ברעמה ןמ שיאכ
ר עובה לגלגה דעב ץופק ,רקדזה זא־וא—םיסומומה לכ לע סומומ ךתוא םינ

.עשת הרפסה לש הפוק דעב רובעתש דע האלהו האלה ץופק ,יראה לש

ם ירכזה תא דירפת זא יכ ,םילמג־רביב לש רמושה דניה הנהו םולח ךמלחבו
־ ישעמ ידכ ךות םאו ,חרזמל הלא תאו ברעמל הלא תא לבוה ,תובקנה ןמ
ן שית התאו ,הת התוש לש תומדב תיתימאה הבהאה תא אצמת הלא הלובחת
יעב ךינפל הכבת אטחתת איהו םייפקשמה תא הל רובשת תוליל ירחאו התא
ב קעו רבשנ הבלו !יעלב וא !רופיצ ,יתומ הל דיגת התאו תוריהב־תולוחכ םיינ
ל א ,הבקנ תחאו רכז דחא ,םילמג ינש ןיב טקשב םכתא םיאשונו ךבל םג הז
ן מ ררחתשה ,םינומאה לכ ,תועובשה לכ תא חכשת זא־וא—הרובקה־םוקמ
.רשע ךלש לזמה־רפסמ תא םלועה תוחור לכל ארקו חרבו ץופק ,ךיבסתה

־ חור ,גגבש תובוראה תחא דעב רבעומ ר״ססס לש ןטרמה לגדהש םולחת םא
־ רה לע הפשא־תלגעל םותר םוסכ ךמצע האור התאו ךיריחנב רדוח ביבאה
ה זיא לש ותניצמ אב ןילאטסו ,(רקובה־שמשב ירט םימה־לעפמ) ואלצנרפ
ש יבכע־ירוקו ,קדוצ לבא ,ינדפק ,הפי ,יהבא ,ולש םואילוזואמה ,תוגרדמ־רדח
ונת :ורבד הכו תילאמשב ןואפיק ,תינמיה וניעב הצירק ,ומפשב םחפ־חירו
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ט כירבלואו !תווש־יתלב םיילענ תוגוז האמ רומאל—םינודאל רשא םינודאל
ב שוי אוה הייהש אללו תנותוכה־ןוראווצל תחתמ ועבצאב דרגמו ךובנו להבנ
H ־רחסמה ־תיבל דע ךמע גהונו ךתלגע ןכוד לע ול O ז א־וא—םקלא־רכיכב
.תולאשמ םירשעו־עכדא דל ורתונ

ט שופ התאו הרידאיאב לש תכשומה־הדמחנה תומדה ךיניעל תפחרמ םא
א לא איה ןיא יכ ררבתמו ,התונמאב לזמ הל לחאל ידכ ךיסנכמ תא רתסהב
ך ניאו לפשומו שיובמ ןאכ דמוע התאו ןופצמ־רסח עתעתמו ןויקומ לש ספוט
 האורה ורועל ותנתוכב קר םדא ,ףא־ןורחל םא יכ רחא רבד םושל לגוסמ
ר שפא ירה—תחרופה ותנשוש תא הליפתה־תיב ידבועמ האמ םע דחי םואתפ
ה לודג הייכזב תחאו םישולש רפסמה ךתוא הכזי ךציקה רחאל תאז־לכבש
גטולב

: הארו ודי אשונו דמוע ,חתפב סנכנ דחא .תרחא אלו םולחב רבדה אוה ךכ
. רתוי םיבוט םימיל הוקתהו תומימתה ,הבהאה ,םולשה למס ,היח הנוי ולאמשב
ף סכ שרוד ,רטוק־בחר חדקא איצומ ,הזחה־סיכל סינכמ אוה ונימי תא :הארו
. והוחדיש ןפוא םושכ חינמ אוה ןיא סג ןוט לש קהבומ גיצנכו ףסכ בושו בהזו
ם ינשו-פישולש םויל רוא הז לילב קדצב הלאשה תלאשנ 1 רבדה רשפ המ

.יאמב

. הסינכה דיל הניפב ץבור ךנה חרק־תכוס ךותב—םיסומיקסאה לצא בוש
ל וחזלו חנאיהל ליחתמ ? ךלש רחאה ינאה השוע המו .ךמצע התא ? סנכנ ימו
ה ציפמהו המחה ,תאזה ףרוחה־תרעמ קמועל רתויו רתוי ענ ,הפצרה ךרואל
ן כ־ירחא תצק שיגרמו דעצ ירחא דעצ ,דעצב דעצ ענ התא ,םיגד־ןמש לש חיר
ו ילעו הרעמה תיעקרקב תורועמ אוה בכשמה ;בכשמה איה הביסה יכ
ת ורועהו ,הילא טא־טא לחוז ךלש ינאהו ,הרשבל דגב אלב ,הפי הרענ תבכוש
ת וחנאב ףוס־ףוס עיגמ ךלש רחאה ינאהו ,הנשי המצע המישמ איהו םישרשרמ
־ העמיק הב עוקשל ידכ ,תודבכב הילע ומצע ביכשמ ,הפיה לא ןופליעבו
— ראווצל דע ,הזחל דע ךכ־רחא ,ןגאל דע ךכ־רחא ,םייכרבל דע םדוק :העמיק
ל ש םשונה םיב אוה ללוצ ,םינשיה לכ תא הריעמה תללוצ החווצב ,ךכ־רחאו
ל א הצוחה ץרופ התא ,חוטב־יתלב תישענ יכ שיגרמ התאו ,םורעה רשבה
ע כראו־םישולש ,חותפה םיה ינפ לעמ סנ ,םיה־בשו חרי לש םיללצה־קחשמ
.ךתציקי לש גלשומה ףוחל דע חותפה םיה ינפ לעמ תוסרפ

ן אכ הנהו ,סמלוה קולרש ןימ ,ןשיה סופיטה ןמ שלבכ הזחמב עיפומ התא
־ םיקורי הז םדקומ רקוב ימש ,םינוקביד הסוכמ ךלש יבצה־לועבג ,ןינל־רכיכ
, הז ךל אב ימ תאמ ,הזב ךדביכ ימ לבא ,ךתעבגמ־ץיצמ תוחפ־אל םימותכ
ת וטוחש םינוי הצוחה ןולחה דעב םיקרוז תיעיבר המוקמ ? רבדה הרק דציכ
־תממד ךותל ןוא־ילדח םילע וא תוצונ ומכ םילפונ םה ,םירוחש ןועש־יגוחמו
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ה קיתרנמ תלדגמה תיכוכזה תא איצומ התא .גלשה־תכוסח ,תיפרחה רקובה
ם יגוחמה תא רפוס ,תוצצונה םירפיצה יראווצב תוומה־יעצפב ןנובתמ ,יקנה
ש קבמו הנטק תנומירעל םפסוא התא ,םישולשו־השש קוידב םה ,םירוזפה
.םינוקבידה־רזו רפסמו ןמזו םינויה־תונברק ןיב רשק אוצמל

ת בכר םינבא־יררהל דעב ןכ ,ותיאר אל םלועמש ,יראהאלאק לע תמלח
ע יקרה ,לוח ומכ םיבוהצ םילגדכ ךתוא םיפפוא תוירא לש תוחיר ,תאבו

ת לגלגתמ ינופצה קפואב ,עבוכהו תנותוכה ןיב ךפרעל רדוח תרפועכ לוכאה
, תכשוממה הקירשה תא עמוש התא ,תיטוטנטוה הווח יסוס לש הרייש תרבועו
ת ק תממורתמ דאמ םימח םימולהיו םיצוקמ ,דלש הרדשה־דומעב רבוע טטר
ך ציקהבו ,םישולשו־הנוטש תנשב הזו ,םייניע האור ךניא הז ירחאמ ,הבור לש
ט לקמ ךתיב ,שיבכע־ירוקב םיפעוצמ ךיתונולח הנהו הנש םירשעו־הנומש ץקמ
.תוצונ־ףופא דולח ץפח ךתטימ ,םיתמ םיבובז

ם לוח התא םאו .בוהצ וא ןבל םדא לש ומולחמ אוה הנוש ישוכ לש ומולח
ך ותב םולח ,רחא םולחל םואתפ רובעת הז םולחב םאו דניה ישוכ הנהו םולח
ת ררוע וליאכ ךשפנב המדת זא ,בוהצ וא ןבל שיאכ םולחב ךמצע תיארו ,םולח
־ תיבל םיידי־יקיזאב תלבוהו תרצענו םירוחשה לש םתבוטל הכפהמ תיבילו

ך עבוכ תאו תוצוח־בלכ םשב ךל ארק בוהצ וא ןבל הלשממ־שארו ,םירוסאה
ו ליאכ קוידב ןושארה ךמולחל בוש תלגלגתנו תרזח הז םעו ךשאר לעמ ליפה
ר וחשה ךרוע עבצב דאמ התא שייבתמ הז םולחבו ,והנשמל דחא ןגמ תגליד
ז א־וא—יבוהצ וא ןבל רוע ךרשב לע ולעיו ךרוע תא וטשפיש תחנה ןכלו
י שוכ־רועמ םיעכראו־הנומש רפסמה תא אצמת תרחמה־םוי־רקובב ךתטימב
.םיאבו םיכלוהה רשוא־ילידג לש בזכי־לב תוא ,דופצ

ע ונמלו םידקהל ךילעו הלוקארד תריט לא עסונו הבכרמ גהונ התא :תמלח
ן יינועמ ודצמ אוה םגש ,רחא בושח שיא עצמאב סנכנ הנהו ,לודג ןוסא םש
־ יכ התאנהל) םככרדב הז לומ הז םידמוע םכינש םתאו ,הזה ןוסאה תעינמב
ה מויא הדימבו םכישארב םתשגנתה יליל רויס תעשבו ,(הלוקארד לש הבר
לחב ררועתה ךיסנהו ,רידא ץפנ לוק עמשנ םירדוקה תומלואבש ךכ ידכ דע
א יפקה ימומרעה וקוחצו בצמה המ ספת דימו תוומכ הלושמה ותנשמ הלח
.תמאב אוה לוגע םיששה זאו ,חרק דע םכמד תא רפסמ םיעגרל

־ יניש תחאו־םישולש ולו היקבולסוכ׳צ־שיא דחא התא האור ךמולחב םא
ת א ערוק אוה ןכ־יפ־לע־ףאו קוריב העובצ רדג לעמ ץפוקו ספטמ אוהו בהז
, וירחא םיפדורה םיבלכה תדע ידימ הלקנ־לע טלמנ םא יכ ויסנכמ־ירוחא
ל ש הלופכ הנמ שקבמו ותבינע קדהמ ,ותפילח תא רדסמ ,האבסמ לא רס
ק חשמב םיששו־םיתש רפסמה תא אצוהו רהמ ץור זא־־וא—רוהט יקסיו
.ק תואב ליחתמה םשב ארקתיש ךירצ הירטולה־לעב לבא ,םירפסמה־וטול
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ו אובי ולאכ תויהל—עודי רבכ הזו—,תוצפחה לעו תופי תוריזנ לע תומולח .73
, הינפמש־ןיי שיגי בידאו בל־בוט רצלמ ,םיבלחסו םילקד םע ףרוח־ןגב חרכהב
, םירחא ףלא ןיב הלש דרווה תא דוע אוצמל לכות אל ידייל ׳״.ממה דיגי דרול
י רביל1ק ,סאבל ךפהייו הז דיקפתמ רטפתי הובג לוקב רוניט ,סנכי חילצמ דייצ
־ רדס יפל ךרעב עראתמ הז לכ םא .׳דכו ׳דכו תשפוחמ הלירוג ינפמ חרבי

ן תוא םושרת םא השעת בוטו שלשו עבש תורפסה תא לבקת זא־וא ,רותה
.ןאכבש ןולח־תשמשב ףכית

ם יניינע שי ,תישפח היסנכב תד־ןהוכ לש ביבחהו בוטה תיבב ךבשומ תמש .76
ע תפל הנהו הלק העשל תיבל ץוחמ לא אצי אוה ;ומע םהילע חחושל ךילעש
ך ינפ תא האורו רזוח ןהוכהו קגע־שחג לחזו חג ולש הביתכה־ןחלוש תריגממ
י נא .הוחו םדא תא התיפש שחנה היה הז ,.נ .נ ינודא ,ןכ :רמואו םיתעבנה
. ..דימת וילע טלתשהל יתלכיב ןיא ,תואורה ךיניע ,לבא ,ידמל ויתנסירו ויתדצ
ד וע ךירצש והשלכ ידווש םוקמב שחרתמ אוה .תובשחמ ררועמה םולח והז
8 1 ןב רדח־לש־םוח ומוח ,קוריו לוחכ ,רופא ,גורת ויעבצ ,רתוי ורידגהל
.םיעכשו־שש ורפסמ הז רפסבו בוריקב סויסלצ תולעמ

(.מ .פ)
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