
םיטוחה :רנבא >ע'ג
תרפוס לש ימצע־ןקויד

ם יידיה־תומא ,ףוקז בגה ,ליבקמב ,וז לא וז ,תורוקז םיילגרה ,ךכ תבשוי יתייה דימת
י דכ ,םינשה ,םיעבונה־םיטעהו הנכומ הביתכה־תרבחמ םג וילעו ,ןחלושה לע תורשי

. שחרתמש המ לכ קוידבו רהמ בותכל ילעש העש דחאה ןקורתהב תבכועמ היהא אלש
ד ימש דע ךכ־לכ השוחל םג אלא חנתא לכ אללו ארונ הריהמ קר אל איה הריסמה
, רתויב םישולקה ולו םהשלכ םיגיגה םישרשרמ קרשכ ירמגל עמשיהל הלדח איה
י ל רוסאו ותוא אלמל בוש הכירצ ינא ,טעה קיר וישכע :בגא־רוהריה ותוא ןוגכ
.תעדה תא חיסהל לולעש רבד םושב ךכ בגא רהרהל
א לש ,העמיק יוטנ ישאר .דימת שחרתמה ,עמשנ־אלל הבישקמו ךכ תבשוי ינא דימת
ת א חיסהל ידגנל ץפח םוש בציתי אלש ,ינפלש הביתכה־ריינמ דבל המואמ הארא
, הווהתמה לע םיליפאמה םירערעז םישחר תוררועמ םישוחה תוטילק םג יכ ,יתעד
־ דחו רתוי תוטקש תומרוז תוטילקהו ,םישרשרמ תונויגהה .רקיע יפב יורקה אוהש
.קספה אללו שגדה לכ אלל ,תובשחמה ןמ רתוי תוינוג

ם וקמו םוקמ לכמ הבש ,תעמשנ־אלה המירזל הבישקמו ךכ תבשוי יתייה רבכ דימת
־ צמו תחא הדוקנב יב םישגפנה ,הרעשמ־םיקדה ,הלא םיטוח ףרה ילב ילא םיפטוש
ך כל אורקל ולכות .הדוקנ־יומד עדי־רשקל—םידחאתמ ,קויד־רתיל ,וא—םיפנט
ה לאכ םיעוריא לש םיוניכ תעב יכ ,רתויב עלוק הז ןיא ךא ,וצרת םא ,תממוז הבישח
ו ליאכ—הז םע הז םידחאתמה םיטוח לש הזכ רשק לש ותולוכ .ללכב תוצרל רוסא
— קצומ שישוגל םתוא הכיתמה תבהל ,הז םע הז םיבלטצמה ,ןוליינ ־יטוח לא םיברקמ
ל ש הפיקמ העידי יהוז ,היקלח םוכסמ ירמגל הנושו רתוי והשמ ,ןבומכ ,איה וז תולוכ
ע גרב .דרפה ילבל דחי םירבוחמו תחא־הנועבו־תעב םלוכ הב םילולכה ,םיטרפה
.םיטרפל תדרפתמ איה בוש ,והשימל וז תללוכ העידי רוסמל םישקבמש

י תיסינו ,ידיב טעה דימת היה רבכ תורבחתהה עגרבו ,ךכ תבשוי יתייה דימת רבכ
י רהש ,דוחל םהמ דחא לכ ,דרפה־ילבל־דחי־םירבוחמ םהש ףא ,תותואה תא טולקל
ל כל ומרזי־ופיסוי ילש ינאה תא םתוצח רחאלש ידכ ,רשקה ןמ םמצעמ םיאצוי םה םג
־ םימרוז ,םיינרק־תומולאכ ףא וא ,םיינרקכ וא ,דאמ םירשי ,דאמ םיקד םיטוחכ רבע
ם גישה םדוק וצח רבכ תורחא תויושי המכ תעדוי ינא ןיא .לבת יספא לא םיפיסומו

י קחר לא םכרדב ,דוע המכ תעדוי ינא ןיא ףא .עודיה רשקה תא רוציל ידכ יתוא
ר ושק לכה ולא תוקד םיינרק תועצמאב .יכותב ינאה־רשק תא םבזע רחאל וצחי ,לבת
ר ורב־אלה ,הז עוריא לש הריסמו־רואית־ךרדכ והשלכ יומיד יל היהי ןעמל קר .לכב
ו לא־יא יפ־לע ,ללחהש םושמ .גיראת הז לכל אופא ינא תארוק ,ךכ־לכ ףוקש־אלהו
ל לחב קחרה םש־יא הלא םיטוחש ימצעל תראתמ ינירה ,םוקע אוה ,תושדח תוחנה
םיחאתמ םה זאו ,לכה ךותב דוחל דחא לכ םיטעושו הדוקנ ־יומד רשק ךותמ םיאצוי
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! תואל וסנכי־ובושי ,רועיש־ןיאל הקוחר ךרד םותכ ,ףוסבלש דע ,םינורשק רפסמל
י נא ןיא םנמא .ימצע ינומכ ,דיחי לכ ,הזכ רשק אוה םדא לכ .וב וגזמתיו ןושאר רשק
י נאו רשקה םא וא ,רשקה ןמ קלח ינא םא וא ,ינממ קלח אוה רשקה םא קוידב תעדוי
, םילמ ,תונוכת—ראשה לכ וליאו ,םיהז רמולכ ,תטלחומ הפיפח ידכ דע םיגזוממ
ת ופלוח היווה־תורוצ רפסמ אלא וניא—תושגרה ,תושוחת ,תונוצר ,תובשחמ ,םישעמ
א לא הניא םצעבו ,ישממ םולכמ תבכרומה ,הליה ןימכ ותוא תופיקמה ,הזה רשקה לש
ל א תורדוחה ,ת׳ואר ילבל דע תוקד ,תודיחי םיינרק לש רפסמ־ןיא בוהביה ,הילשא
י פל ,בוריקב םלוה םשה .תואיצמ ארקתמ הז בוהביה .ונממ תואצוי בושו ינאה ךות
ד וע לכ קר םייק ינאה .היעב :רתוי רוגשה תא םגו ,יווהה רוכזיאה תא רשפאמ אוהש
ה ווהתמ הז רשקש םושמ ,דימת ינאה םייק השעמל רמולכ ,והשימב דאמ גזוממ רשקה
ו ל ןיא ןמז־חויר םושש דע ךכ־לכ רהמו ,תחא־הנועבו־תעב לכה ,תופיצרב קרפתמו

ם יווהתמה םירשקה ןיב תוהש־לדבה ןיא םג ךכיפלו ,הלאה םיעפומה תשולש ןיב םוקמ
ן ורשקה לוכיבכ הבו ,וז הדיחא תינבהבה תואיצמ־יא .קספה אלל ,שדחמ דימת
ל ש ,הרועיש תא וגל ראתל םילוכי ונא ןיאש ,תוריהמ לש האצות אלא הניא ,יתימאה
ע דונ־יתלבב—ןבומכ ,המודמ קר אוהש—ןושארה רשקה תא .ונל עודי וניאש ךילהת
ל כ תואצוי ונממ .ךכל הלמ וזיא יל היהתש ידכ קר ,םיהולא םימעפל ינא הנכמ
.םלועלו זאמ ךכו .ןלוכ תואב ןה בוש וכות לאו ,םיינרקה
י תוא וכירעה תקונית יתייהשכ .תבתוככ—תפתתשמו ךכ תבשוי יתייה דימת רבכ ינא
ל ש תשר ךותב היווט תמאב ינא ירהו .היווט הכ הדליה :זא ויה םירמוא ,הנוכנ
, ןבומכ ,הז .הווט־ומכ־תשקשקמ איה :תוביבח תוחפב ,ורמא יתלדגשכ .םיקד םיטוח
. הווט ינא ןיא .ןושלה ןמ (ילוא) ץוח ,ךכב םשא שיא ןיא ךא ,קיודמ־יתלב יוטיב
י די־לע (תדמוצמ ,תגזוממ ,תרחבומ >,תגראומ ,תיווטומ) היווט ינאש וא .תיווטנ ינא
.לכה םעו לכה
, הדעסמב וא עונלוקב הרקמב ינא תבשוי—םיטעו תרבחמ דימת ימע קיזחהל לגרהה
־ ירשב ,הליעפב אלא הליבס ןושל־תרוצב אל םנמא ץוענ זא ינחורב ,ימע םה תאז־לכב
ת פאוש ינאש יפל ,תבתוככ־תפתתשמ ינא .תבתוכ ינא .תבתכנ יניא ינא .תויתור
, הדוקנ־יומד והשמל םגוזימ וא םתוגזמתה ךילהת ,םאצומ ,םיטוחה :לכה קמועל תדרל
משמ לא קימעהל הצור יתייה וליפאו ;םתרטמ ,םכשמה ,שדחמ־םתודרפיה ךילהת
. תואיצמ תארקתמה וז תבכרומ ונממש ,הזה לעפנה לכ ירחאמש הנווכה לא וא םתוע
ט ולקל תבהוא יניא םנמא .והשמ טולקל וא רהרהל ,ךכ יתבשכ ,יתלוכי םג ןבומכ
ת וחפ תספתנ ינאש ילע המוד ךא ,תמא אוה םא וליפא וילע תעדוי יניאש והשמ
, םיטוחב קר תקסוע אלא םירוהריה תרהרהמ וא םירבד תטלוק יניא םא תויועטל
־ תווהתה ידי־לע קר םימייק םירבדה ירה .םירוהריהו םירבד םייושע השעמל םהבש
־ לב תופיפצב) םיטוחהש דע הזל הז ךכ־לכ םיבורק םירשקהו ,תקסופ־יתלב םירשק
ם ה וניניעבו ,הליה ןיעמ םיווהמ ונממ םיאצוי וא רשק לכ לא םירדוחה (ראותת
ז אמ .ונינפל שי קצומ ףוג אלא םירשקה ןיב קיר ללח ןיאש הילשאה תא םיררועמ
,םיינרק דוע תוארל קר אלא ףוג הזיא לע שממ יניע תא שיבלהל אל תלדתשמ ינא
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ם יבצמ וא םיבחרמ קר אלא קיר ללח םג ןיא ,ןבומכ .םימייק םיפוג ןיאש ינא עדוי
־ תומולא תליה ,םהלש הנטקה הליההו םה ,הזמ הז תצק םידרופמ םירשקה םהבש
ם יטוחה רבכ הבש ,האלהו הדוקנ התואמ .םירשקה ןמ קלח דוע וניניעב ןהש ,םיינרקה
ל לח לע ונא םירבדמ ,ןיעל־הארנ גראמ דוע םיווהמ םניאו תרכינ הדימב םידרופמ
.תונקיר לע וא
ב צמה תא תוארל תולגוסמ וניניע ןיאש םירחאה לכל םג יל רבדה רורב רבכמ ,הנהו
י נא הסנמ תאז־לכב םא .םרושאל םירבד־יבצמ אטבל היושע וננושל ןיאו ,ותימאל
י נא עודמ .תורירש־השעמ אלא ,רומאכ ,הז ןיא ,אוהה תא תוארלו הלא תא ראתל
ת וסנל ,תירשפא־יתלב הנוכת אלא וז ןיא רבד לש ודוסיב .תעדוי יניא ,ךכ השוע
ם המ דחא לכש ,םירמא־ינורשקל הז ךרוצל םגזמל ,ריינה לא םיטוחה תא ריבעהלו

י רשקמ הלאה םיטוחה תא ןירקהלו בושלו ,םיטוח ינוילימל טשפומ למס אלא וניא
ם יארוק םהש ,הלאב רציל וז ךרדב ילוא ,המ־םשלו ןכיהל עדוי־םיהולא ,םילמה
ם ילאוש רשאכ .תושממה לולכמ תא ךרוצ אלל ךבסמו ביחרמה רבד ,םישדח םיגראמ
א וה ילש גראמהש ,דאמ הל הקוקז ינאש החונמ יל היהתש ידכ ,תרמוא ינא יתוא
ם יארנ םיפוג לש רעזימ ראתמ ילש גראמה רשאכ .תושממה לש ןמאנה הנוימד
" םצעב״ה לא לובגה הצק דע אוה ברקתמ ,תבהבהמ םיטוח־תייווט לע קר בתוכו
: לבא .תעדוי יניא תאז ? תמא וזיא .הנממ הלעמל ןיאש הדימב תמאה תא םלוהו

ל לחה ןמ קר אל ילא םיכשמנ םיטוחה יכ .דימתמו זאמ .יתבשי ךכ דימת רבכ ינא
י לב הווהתמ וב םוקמל ,רבע ,ויטוח ינועיגי םרטב ,ול תארוק ינאש ,ןמזה ןמ םג אלא
י נא תארוק ינממ ושרפ רבכ וב םוקמלו ,הווה ינא תארוק םהמע יגאה־רשק ףרה
ד יתעה :ךפוהמב עראתמה תא ונא םייח בורה־לע יכ ,בל־תורירש בוש וז ירה .דיתע
ו תובישח .ונירחאמ רבכ אוה וליאכ דימת ונא םימדמ רבעה תאו ,ונילא ברק דימת
ן יאש ןבומ .תודבועה לש תקיודמ הסיפת תרשפאמ הניאו ,ןושל־ינבמ לא הלובכ
ע יגמ ןמזה לכ רמולכ ,םיינרק תועיגמ ןמזה לכ ירהש ,םינמזה תשולש םתוא אצמנב
ם גש יפלו ,דיתע ןמזה לכ יב ררזש םירשק םייוצמ ןמזה לכש יפלו ,ונשיו עיגמ ,רבע
.תחא־הגועבו־תעב לכהו ,דיתע םג דימת ירה םיינרק ינממ תואצוי ןמזה לכ
ת שקבמו תינשקע ינאש םג ורמא ,תגראומ ינאש קר אל ילע ורמא הדלי יתייהשכ
ל כבו ,הארנ־אלה ריקה תא ישארב חגנל יתיצר קר ינא ךא ."ריקב שאר" רובעל דימת
ה פ לעב דש ןימ) אטחה :םילמ־ידשב ינאריל וסינ ,יתלדגשכ .דאמ החונ יתייה ראשה
ס ירביהה ,(םיילגר תחת םיסנולכ העברא לעב דש) שדוקה־לוליח ,(ףצק־הלעמ ,לודג
ל ש תוליה םע םילמ־ירשק השולש אלא םה ןיא וללה םג ךא .(םישאר־תבר תצלפמ)

י בלבש תוילשא לש םיוסמ גוסל םיכייש םה ,שממ־ינב םניא םה םג .לכה הז ,בוהביה
ם יללצ לש תינועגש תוללוהתהב רבודמה ירהש ."תמאה־יללצ" ןהל תארוק ינא
ן יא המצע תמאה תא .לשמל ,הבשחמ־קרב ינפ־לע תפלוח תמאהש עגרב ,םירוחש
ל לוחתמה לצה תא קר ולו ,ללכב והשמ תיאר םא ןוצר־עבש תויהל ךילע ,םיאור
.עודי־יתלב והשמ לש
הביתכה םע יתקתינ (דימת רמולכ) הז עגרבש ,םויאה שוחינה ילע דרוי עגרה הזב
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. םייומיד .םירשק קר יתבתכ ,םהירחא ינא הטוהל הפש ,םיטוחה תחת .םצעבה ןמ
י נאשכ .יפב םונהיג הז ירה ,תאז תעדוי ינאשכ .םביטב םימודמ םילמס .תואוושה
א ל ,םיפוג אל ,הז םיינרק־יטוח־הווטמ תלוז המואמ תעדל אל םעפב־םעפ החילצמ
י נא תארוק ,םילמב־עבוי־לב !דשמ אל ,בישח והשמ אל ,טילק והשמ אל ,תויועמשמ
, יכותב תוחפל ,םתוא ינא תבתוכ שג רבכו יננה םיימשב טעמכ .םיימש הז בצמל
, םדוקמכ ,םיגשמ םתוא ,תויועט ןתוא ינא השוע זא ירהו ,תרחא הלוכי יניא ,יתעדותב
.ימונהיגב ינא בושו ,םילמל ןברק תלפונ

.דימת ,דיתעב ,הווהב ,רבעב .םייק םונהיגה
.דימת ויהיו ויה ,םיווה םיימשה
.דימת היהא ינא ,הווה ,יתייה ינא
ם יטפשמב ,המודמכ ,אוה יוצמ ונתפשב גישהל רשפאש רתויב רוהטהו רתויב הבורמה
, םיימשג־אל ,םיישממ־אל םילמ־ירשק ולוכ בכרומ טפשמה .םהב אצויכו הלא םיטושפ
ם יפיוזמ םייומיד הסינכמ ,תויועט לא הרוסאה ,ונתבישח־תרגיש קר .רתויב־םיטשפומ
, דימ ןכות לבקמ רבדה ךכ ידי־לע ,הזכ והשמ בושחל אל היה בטומ .טפשמה ךותל
ה שק הז בושחל אל לבא .רזממ הלביק ךרדה וזיא תעדוי הניאש הלותב הרענ ומכ
א וה רתויב בוטה .רתויב םישקה םיקוסיעה דחא הז ירה השעמ־אל תושעל .דאמ
ל דח התאש דע ,בושו בוש ,הבשחמ אלל ,הז טפשמ םושרלו ךכ תבשל קר דימת
ו ניא רבד םוש וליאכ המדנש דע ,ךיניע דגנל בהבהתמ לכהש דע ,עומשמו תוארמ
. תוינש שמח ןב רוא־ףרה אלא וניא ונרעצלש בצמ ,רוהטה בצמה תלוז דוע םייק
.המ־תעדוי־אל־ינא :זא ינא תעדוי
.לקשמ־תלוטנו הטקשו דאמ הזילע ינא ןכמ־רחאל
.דאמ הבוצע ינא ןכמ־רחאל טעמ בושו

(.ב .א)
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