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ה ליחת .ריקל דעבמ םויה לכ רבכ ועמשנ ,םיארוואווה ,םרטפ תחפשמ לש םינכשה
ל וקש ינפמ ,תונומת םהב תולתל םירמסמ םש םיעקות םהש םרטפ תרבגה הרעיש
, למזיאב םג ושמתשהש שערה יפ־לע דימ ןיחבה םרטפ ןודאה ךא .קזח היה םישיטפה
ם יארוואווהש רמא אוהו ,ומעמיע םהיניב ריקהש םגה ,ידמל ףירח שער הז היה
ו השמ תולתל םהל שיש וא תונומתה ליבשב םירמסמל םבג םישל ידכ םירוח ובקינ
־ ןועש וא םידגב־בלוק וא ,םירפס לש הבטצא ילוא ,תונומתמ רתוי הברה דבכ
ר בכ הז ךרוצל יכ ,תונומת םילות םהש תעדה לע לבקתמ אל ללכב הז .תלטוטמ
. לתוכה עצמאב זכרתמ הזש הארנ תאז דבלמו ,ידמ רתוי החידקהו הקיפדה תוכשמנ
ם יצור םה ילואש ,ריקה תא םיארוואווה םידרגמ ילואש םרטפ תרבגה הריעה זא
ף וסלו .םמצעב הדובעה ןמ קלח םה םישוע תואצוהב ךוסחל ידכו ,שדחמ דייסל
.תוקיפדה ןמ םתעד תא חיסהל םינשה וסינ
ח יסהל ידכ ,אוהש רבד הזיאב המ־לש־העש םמצע תא וקיסעה םיסרטפה ינשש רחאל
ו ירחאמש ריקה לא וברק בושו ךכ לע ורתיו ,םינכשה תרידמש םישערה ןמ םתעד תא
, םרטפ תרבג הרמא ,"םיקפוד םהינש וליאכ המדנ" .קספה ילב םיארוואווה ודבע
ם ישיטפ ינש הז .םהינש םיקפוד םה" ,רמא ,"ןבומכ" .וז הרעשהל ףרטצה דימ הלעבו
ם ש חדקנ ויתולובגבש חטשה תא עובקל ,לתוכה לא םהינזא םכימסהב ,וסינ זא ."ןאכ
ו לכי אל .לתוכה זכרמב ,רדח־תלד לדוגב ןבלמ תויהל חרכומ הזש ומיכסהו ,רבעמ
ה לעמ םעפ תושיקנה ורתינ רומאה חטשה ךותב ךא ,הז חטשל ץוחמ םישער רתאל
.לבלובמ רדס הזיא יפ־לע ,ןימיל םעפ לאמשל םעפ ,הטמ םעפ
: תוחידב לש ךרדב הרמא םרטפ תרבגהש דע ךכ־לכ םישערה ורבג ברע תדר םע
ת וקיפדה וקתתשנ הז םע דימ ךא ."ונילא ץורפל עגר לכ םיחרכומ םה וישכע"
ו רמא רבכו הלקה לש שגר ךותמ הזב הז וטיבה ותשאו םרטפ רמשכו ,תוחידקהו
 הכמה .תחא דועמ ךכ־רחאו ,הרידא המומע הכממ ריקה עזעדזנ ,הז םע הז קבחתהל
א רוואוו רמ ,תרגסמ־ןנושמ ץרפ ,ריקב ללח ץרפנ הבו רתוי דוע הקזח התיה הינשה

."בוט ברע" רמאו וב עיפוה
ם לענ דימ ךא .הזה רוקיבה תרוצ לע הומתל וקיפסה דוע ,הכרב וריזחה םיסרטפה
ע צמא ץרפנ ןחוכבו ,תומויא תוכמ שש־שמחכ דוע ועמשנ ,ארוואו רמ לש ושאר
ה רכפ םרטפ תרבגה .רדח־תלד לש הרוצבו לדוגב רוח הווהתנש דע ךכ־לכ ריקה
ם ינפ התארה תאז־לכב ךא ,םרדח תא האלימש ריקה־תלופנ לשב טעמ הידי תא
ח מש םרטפ רמו—םה ימ בושח אל ,םיחרוא ואבשכ דימת התשע תאז—תוביבח
א דוואו רמ ידי־לע םרטפ רמ לפוה ןכמ־רחאל דימ ךא .ומויס לא שערה עיגה תוחפלש
ם גו ,לבכנו ,לתוכבש ץרפל דעבמ וירחא אבש ,אדוואו רמ לש ודידי ,דחא ידי־לעו
הל התשע אל יכ ףא ,םרטפ תרמ לע הרעתסהו חתפל דעבמ הסנכנ ארוואו תרבג
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ם ישוע המ םרטפ תרמ התארשכו ,תוחווצ החיווצהו תויווע התוועה קר אלא השעמ
. בושו בוש ,תופיקתבו תוזירזב ,הכרד תא וזלה המסח ותרזעל ושוחל השקיבו הלעבל
ם ינשה תא ואשנ ,םרטפ תרמ תא םג םירבגה ינש ולבכ ןגמ־רסח םרטפ רמ ראשנשכו
ר וקעל וליחתה ,הזה רדחה לש ותלד תא ורקע ,םיסרטפה תרידבש רחאה רדחה לא
ם ע דהיו ,אוהה רבעה ןמ םינבל איבהו רהימ ארוואו רמ לש ודידי ,תלדה־תרגסמ תא
ר שפ המ השולשה תא םרטפ תרבג הלאש רשאכו ,טיט האלמ הבירע םג אדוואו תרמ
א וה ,ותוא ונשבכ ונא ,רדח םתדספהש אוה רשפה" :אדוואו תרבג הרמא ,הלא לכ
, וב הקבד תחא הזוזמ דוע קרש ,חתפה רבעל העיבצה איהו—"תלדה וזו ,ונל ךייש
ת עדוי .םתסיי הזה חתפה"—אדוואו רמ ידי־לע איה ףא הרקענ ךכ־רחא דימש אלא
ל יבשב ,רדח םיכירצ ונאו ,ישילשה שדוחב ,ןוירהב ינא ,והז ,ינא ,םרטפ תרמ ,תא
."אוביש קוניתה
ה רמא םרטפ תרמו ,הבר תוצירחב ודבע םה .םינבל חינהל השולשה וליחתה זא
, החידקב םדוק הפתתשה אל םתסה־ןמ זא ,ןוירהב איה ארוואו תרבגה םא" :הלעבל
ד ידיה לשו ארוואו רמ לש היה הז ונעמשש םילמזיאה ינש .ונלש הרידל הצירפב
ע ינה אל ףא ,םולכ־אלו רמא אל םרטפ רמו ,םרטפ תרמ הרמאש המ לכ הז ."ולש
ו קסעש ריקה־םדגל לעמ ארוואו רמ חספשכ ,םירבד םהיניב ופלחוה אל .ושארב
ת א םרטפ רמ לש ויסנכמ םיכמ הלשו טטיח ,ךרב הבוג דע עיגה רבכש ,ותיינבב
זורפה ןמ ךכ־רחא סנכינ ונא" .ריקל לעמ ספיטו רזחו ומצעל םלטנ ,הרידה־תוחתפמ
ף יסוהו ,ריבסמכ רמא ,"םישרקה תא ריתנו ,תצק הנשבית םינבלה רשאכ ,רוד
ם תוא וכילוי םגו ,תותשלו לוכאל זא דע םהל איבת ותשא ,שושחל םיכירצ םניאש
.והשמ וצרישכ לוקב וארקי קרש .וכרטצישכ שומישה־תיבל
. םותס חתפה היה רצק ןמז רובעכו ,םינבל חינהל ופיסוה םדידיו םיארוואווה ינש
א ל םג םא ,םהיתוטימב םיסרטפה תא וביכשה ,הדובעה תא השולשה וקיספה זא
ן ושיל ובכש םמצע םהו ,טעמב ולו םהילבכ ופפור אל ףא הליחת םהידגב תא וטשפ
ח ינהל ,וקילחהל ,שדחה ריקה עטק תא חוטל הווטצנש ,חייט רקובב תרחמל ואיבהו
ר גס© םש הצירפה ללחב .בוט םעטב ועבצלו אובל ןכמ־רחאל םויו שביתהל ול
, םיסרטפה לש םהילבכ ורתוה םרטפ תרידל הצירפה ירחא םימי השולשו ,תלד־תרגסמ
ר עצה־הברמלש ,םהלש העונתה־שפוחב העיגפה לע חולסל דאמ־דאמ ושקבתנ םהו

.הנממ ענמיהל היה רשפא־יא
. תורידב רוסחמה תייעב תא רותפל השדח הטיש ףתושמה תיבב האצמנ ךכב
ה לגתנ םדקומב ךא ,חודקל ולחה תיבב םירחא תומוקמ המכב .םילג התכיה המגודה
י ופצ םויאש ועמשש הלא .חצנמה היה וינכש תריד לא ץירפל שגינש הז דימת אל יכ
א ל םיצרופה .לשכנ הז גוסמ יעיברה ןויסנהו ,םתנגהל םידידי םמצעל ונימזה םהל
ר דח וחיוורה אל םהו ,ולבכנו ץראל ולפוה םמצע םה אלא םינכשה לע רובגל ולכי
ם ויאל םייופצהש םושמ ,םיפקותה ועט ןכמ־רחאל המ ןמז בושו .רדח ודיספה אלא
ה נגה דגנ םג .שיטפהו למזיאה ורבשנ וא והקתנ ובש לזרב ריק םהל ןיקתהל וקיפסה
תוריקל ךותיר־ירישכמב ושגינ טושפ םימיה דחאב ,םיאתמ קשנ ,ןבומכ ,אצמנ וז
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, רמאנ רבכש יפכ ׳ירהש ,תחטבומ הצירפה־תחלצה ■דתיה אל ךכב םג ךא ,לזרבה
, רמ ברק םעפ לכב ללוחתה חתפה ץרפנש ירחאו ,םידידי םהל ואיבה םויאל םייופצה
, םיחצונמכ לפטל ,רדחה יוניב תעב ,היה חרכה .םמצע םיפקותה תחא אל וערכוה ובש
ל זרב־ןוטבב חתפה תא םותסל לחוה רשאכ דוחייב ,דאמ םיפקותה לע דיבכה הז רבדו

ה שקתנ אל דוע לכו ,םינבלה ןיבש טיטה ןמ רתוי טאל שביתנ הזש יפל .םינבל תחת
ר ערעתנשמ .דובכה־תיבל םכילוהלו םתוקשהל ,םיחצונמה ת« ליכאהל היה חרכה
, ותלוז לכ דצמ ול יופצ םויא יכ שח דחא לכו ,רתויו רתוי ףתושמה תיבב בצמה
ו יהש יד אל םירבדה־ילעב תערכהו הצירפה רמג ירחאש ךכל ורבע ,עגר לכב טעמכ
ל ש ריק ומוקמ לע םימשו ריקה לכ תא םירתוס ויה אלא תלדה־חתפ תא םימתוס
ם יחצונמה יכ ,םיחצנמל ,ןמזה תניחבמ ,רתויב הדבכ הסמעמ םרג הז רבד .לזרב־ןוטב
ה יה לזרב־ןוטב לש ריקש אלא ,הישותו ןגמ ירסח בר ןמז ראשיהל םיכירצ ויה
, הברה םימי ךיראה אל הז ןוחטב ףאש אלא .לומג־תפקתה ינפמ אילפהל םחיטבמ
ם א יכ תיפגא הצירפ אל ץורפל ןויערה תא הגה ףתושמה תיבב םיריידה דחאש דע
ם יריידה ידיב הלעש יפל ,לשכנ הז גוסמ ןושארה ןויסנה .הנוילעה המוקה לא ,הלעמל
ו רהימו וללה ורתיווש דע םיפקותה תא קוחדלו ךורדל ,םידידי תרזע לכ ילב ,הלעמל
א לש אלא שדח ןויער םהל היה םנמאש לע וזגר םה .הרקיתה־ץרפ תא םותסלו בושל
, הלעמל אלו הטמל ץורפל היה ןוכנ .ריחמ לכב החלצה חיטבהל ידכ דע ןנכותמ היה
ם ג ,בגא ,הז חסונב גשיהה תא םהינפל םירחא וגישה רבכ ןכמ־רחאל ךכ ושעש ףאו
. לזרבדוטב תורקתבו הדלפ־תוחולב ןנוגתהל וליחתה הפצרו הרקת תוצירפ דגנ
, לעממש־הרידה לא וצרפ רמולכ ,תבלושמה הפקתהה החתופ וז החטבה ינפמ וליאו
ה רידה לא וצרפ תיליעה הרידה ןמ ,דבלב רבעמל הירייד םע םכסה וכרע דימ ךא
, הטמל קזב־תצירפ זא וצרפ ןאכמו ,רבעמ־םכסה וכרע וז לש הילעב םע ףאו ,הכומסה
, רזוח־חוטיב־יזוח וליפא ,תומכסהו תותירב וגהנוה ללכב .תשקובמה דצה־תריד לא
.וחכשנ תוחפל וא ,תופוכת ורפוה םיזוחהש אלא
ך א ,תוטישה תופלחתמ .הזה םויה דע ףתושמה תיבב םיניינעה םילהנתמ אופא ךכ
־ ירק תחפשמ :םיישדח ינפל עריאש דחא הרקממ םלעתנ םא ,ןורקעה ףלחתה אל
א ל םג םהו ,התריד תנגהל םדוק הניקתהש הדלפה־תוחול תא הרקעו הרזח הוואק
א ובב .ינשה תא םג רחאו דחאה םרדח תא ,ןכמ־רחאל רצק ןמז ,ודיספה רשאכ ומחלנ
, םישלופה ילגרב תודחא םימעפ טעבו הלועפל ןטקה םנב םנכנ ישילשה רדחל תעה
ת א םג ,ישילשה רדחה ירחא ,םהמ וחקלשכו ,ךכ לע החילס ושקיב םיאוואקירקה ךא
ף תושמה תיבה טילחה ,ןורדסמב רודל אופא ויה םיסונאו ,חבטמה תאו הסינכה־רדח
ה ז ירה—.הסינכה־רדח תא םיאוואקירקל ריזחהל ,לודג תועד־בורב ,תיללכ הפיסאב
־ רסוח תייעב תא ףתושמה תיבב םירתופ ויפ־לעש ןורקעה ןמ דיחיה ללכה־ןמ־אצויה
.תונתשמה ןה תוטישה קר ,רומאכו ,תורידה

(.ב .א)
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