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י דגב םבור ;הילע הטוע איהש םידגבב
.תורסיתה ,םירוסיי ,תולבא
ם ייוריג לע הבוגת םה םירישה ןמ הברה
ופ ערואמ ,וידאר תושדח ומכ ,םיינוציח
וציק המגוד .ב״ויכו ירוטסיה רופיס ,יטיל
" ונל הרוק המ" רישה אוה הערל תינ
־ תלוחכ / ןלוגה רהב חורה תמהנמ םויהו״)
ר ישב םג ךא ,("ןונל הרוק המ / תבלכ
א וצמל ןיא ,"ןיטח ינרק" ומכ ,רתוי בוט
רפב ,תונפוא־לא־לזופ ,ינועבצ לופיט אלא
ת ויועמשמב הדבכ ,הקוחר תירוטסיה הש
.תויניצר
ם ה ץיבוקיבר הילד לש םישדחה היריש
ם יעבצו תודידב לש ,תוחכפתה לש םיריש
ח וכב הנומא־רסוח םילגמ םהו ,רתוי םילפא
ה בזכא־שגר יכ המוד .רישה לש ומוחינ
. תרפסמל וא תננולתמל התוא ךפה הז
סמ עבונ אוה הנושארו”שארב יכ הארנ
ת ורוקמ לש םלודלידמ ,רישב־ךרד לש המוי

ת ובש תוטעמ תורוש קר .יתימאה רישה
וקה תא עירכהלו שובכל החוכ תא תולגמו
ועמשמ לא ןתרידח לש ןויסנה תמצעב אר
.םירבד לש םת

.ז .נ

ןמסורג ירופיס
ב שויה יכ׳צה־ידוהיה רפוסה לש וירופיס
ם ויקב םיקסוע ,ןמסורג באלסידאל ,לארשיב
. היקבולס ידוהי לש האושה—םויק־יאבו—
ף תושמה םייחה־יווה תא ונינפל הלעמ רבחמה
ר שא ,הנטק הרייעב םיקבולסלו םידוהיל
קבולס התכז רשאכ ,המחלמה ימיב תרכנ
אנה הינמרג לש התוסחב "תואמצע״ל הי
חמה הלגמ הדמשהה לש הנחבמב םג .תיצ
ם יעייסמה םיקבולס םעה־יטושפ ןיב רב
וסה ןורתפה" ןמ םליצהל םיסנמו םידוהיל

, ישארה בוחרב תונח :ןמסורג באלסידאל •
־ ןב ןמחנ :םוגרת !הלכה ,אמא־אבא תיבמ
, מ״עב זפתוא תאצוה / בירעמ תירפס ;יטע
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חה" ,ירקיעה רופיסב תזכורמ האושה ."יפ
־ יעמ םג ונל רכומה ,"ישארה בוחרב תונ
.יעונלוקה ודוב

ל ש התייווה בוציעב ןמסורג לש ודוחיי
ן מ הכלהש ,תירוקמה ותטישב אוה האושה
י רפוס״ש לבוקמ ללכ־ךרד .טרפה לא ללכה
ל ש ולרוגב םרואית חא םיליחתמ "האושה
והי לש יללכה חבטל םיגילפמו דדוב שיא
ל ש ותשיג .הדמשה־תונחמב םיבר םיד
ה אושה תא הלעמ אוה :הכופה ןמסורג
ה רייע ךותב ;הלש ״הטועפ״ הירלקפסאב
, םייתרוסמה הייחב לוכיבכ הכישממה ,הנטק
רושה הלודגה שאה לש ומכ ,"םוחתל ץוחמ"
.ביבסמ תפ

־ וצה־יד םישח םניא ךא ,םיששוח םידוהיה
ם יעמוש םהינכש .אובל ברקה ןוסאב ךר
ך א ,םידוהיה לכ תא םידימשמ םיצאנהש
ו אריש ךכ ידכ דע הפירח הניא םתשוחת םג
יא םהל םירכומה ,"םהלש" םידוהיה תא
י שנא .תיפוס הדמשהל םידמעומכ ,תיש
־ קבולס םיימואל םידודג ,"הקנילה־רמשמ"
ת וימשיטנאה תלגע לע תולעל םיסנמ ,םיי
ם ינממ םה ראשה ךותב .םידוהיב ללעתהלו
יה יקסע לע—"םירוטאזירא"—םיסכנ־ילבקמ
, םשוכר תא םידוהיה ןמ דודשל םיסנמו םידוה
...ךרע לכ ול היהי אל אליממ המ־־ןמז דועבש

, האושה לש הדקומ תא ןמסורג םצמצמ ךכו
י נש לע ליטמ אוה הדבכ רקיע תא ךא
י קבולסה רגנה ,וקטרב :דבלב םישנא
 הנקז ,ןמטואל תרבגהו ,"םייוג״ה לש םדצמ
ד צה ןמ ,םירותפכל תונח תלעבו תשריח
עה לש "רוטאזירא״ה אוה וקטרב .ידוהיה
לאה הנקזה וליאו ,ללכ סינכמ וניאש ,קס
והיה הליהקה לש התבציקמ תסנרפתמ הנמ
ם ג ךומתל ,בגא ,הנכומ הליהקה .תיד
ת ומיעה .הידוהיה לש םיסכנה־לבקמ ,"יוג״ב
ך רדב האושה לש הבוציע אוה םיינשה ןיב
ת ופיקעו תורשי תוגלפה לכ אלל ,תיתונמא
.ביבסמ תשחרתמה הלודגה העווזה םוהתל

ע קתנה ,רשיו טושפ יקבולס אוה וקטרב
־ לעב אוה .ללכ ונוצרמ אלש "קסעה" ךותל
ן כומ וניאו ,קחודב סנרפתמה ,ןוגה הכאלמ
עוגפלו "ןמזה תוחור" םע ףחסיהל ללכ
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ד בכמו ריכמ אוה התואש ,ןמטואל ׳בגב
, רמשמה־דקפמ ,וסיגש אלא .תובר םינש הז
ד ושמ רשעתהו םימי םתואב הלודגל הלע
־ רב לש ותשא—התוחאו ותשאו אוה .םידוהי

 הס לכב ונממ םיעבותו וילע םיצחול—וקט
 ףא לבקיו "ימואל״ה ודיקפת תא אלמיש
ו קטרב .תיללכה הדועסב וקלח תא אוה
ר שיה םדאה דועב ,ןופצמ ילותפנל עלקנ

.שדחה ודיקפת דגנ םמוקתהל הסנמ ובש

ם יאצומ הרייעה ידוהיו ילרוגה ןחבמה אובב
והיב השעי המ עדוי וקטרב ןיא ,שוריגל
ח וכב התוא ףחוד אוה םיסוסיה בורמ .היד
ה נקזה האיצומ ותכמ חוכמו ,לפא ןסחמל
ל לוע המ האור רגנה רשאכ .התמשנ תא
י דכ ומצע חא הלות אוה ,הנקזה הידוהיל
.ועשפ לע ותומב רפכל

ה שרחתהו הנמלאתה הנקזה ןמטואל תרבגה
ת א הריכמ איהו ליאוה .תובר םינש ינפל
ו קטרבש איה הרובס ,םתודלימ םוקמה ינב
. התנקיז תעל התונחב הל רוזעל אב רגנה
, ןמזה םע תדעוצ הניא הנקזה הידוהיה
עמ היח איה זאמ .רבכמ רצענ היבגלש
 לע המואמ תעדוי הניא איה .תואיצמל רב
יצמה תא ללכ תטלוק הניאש םשכ ,האושה
ה ל ריבסהל הסנמ רגנהשכ :תיתרבחה תוא
ה חומ ןיא םידוהיה שוריג לש ןינעה תא
, התלד לע תקפדימ האושה .ללכ ספות
עדות לא העיגמ הניא ךא ,התיבל תרדוח
, חצנל רבכ תכייש הידוהיה הנקזה .הת
...םולכ־אלו םינשמ םניא הייחו התומו

 םה ףא םיקסוע םירחאה םירופיסה בור
ה ריתסמה תיקבולס השא :האושה תריוואב
י ברכ ןקזה תא הגיצמו םידוהי םינקז גוז

; (״זוגא־ץע תטימ״) םיתמה־תייחתב םקש
ת ועצמאב ירצונ דלי לש חותינ תעינמ
ם רטב") םידוהי לש לוכיבכ "םיסנ־השעמ"
ם יסנמש הידוהי הלכב השעמ ;(״רקוב
ה לרוגל תדמוע איהו שוריגה ןמ הליצהל
י גופס םיפסונ םירופיס ינשב .("הלכה")
ד וד דודה״ו "אמא־אבא תיבמ") רומוה
ת ונורכזמ רבחמה הלעמ ("הלכ תוארל ךלוה
.ותודלי

בוחרל רבעמ לא תיפצת
ד יעמ ךילרא לצרה לש ותביתכ חסונ לע
ירח" ,ץבוקבש ןורחאה רופיסב ומצע אוה
י נניאו םירבד ליחתמ ינניא" :"בהואמו יש
ע ובק ,םתיעצמאב םש־יא יוצמ ינא .םמייסמ
י קנע ריק־רויצ לע ןטק הנומת־ףלקכ םש
י פוא םג והז .תוחפטהו דסמה ותרגסמש
ה לחתה ילב—שולת הב יקלח .יתדובע
־ הרירש ןיד־לעב לש וז האדוה ."ףוס ילבו
ע די רבחמהו ,םירופיסה לכ יבגל תמייקו
א ופא אוה ותעבהל ינייפאה וקה .בתכ המ
ה ל ןיא המצע הלילעה ;הלילעה םילקא
וקנל ביבסמ" אוה בושחה .תובישחו לקשמ
שכ הלגתמ הרואיתבו התאלעהבש ,"הד
.רפסמה לש ונור
חמה בתוכ ,"בהואמו ישירח" ,רופיס ותואב
ם הב העיגנ יל שיש םישנאה לכ" : רב
 ךא ...יקנו רדוסמ ,טקש םדא יב םיאור
ת א קיבדמ ינניאש השגרה יב שי םיתעל
ט יישמ ינאש השגרה יב שי .םייחה בצק
־ הלעכ ,ףוקשה ריוואב הפרו לצע ,ךכ יל
- יתלבו יתפכיא־אל ,היוצמ חורב הצונ

ב צקב לכה םשונ ידדצמו ירוחאמ ...ךייש
ל פוקמ ינא וליאו ,עקפתהל דע ינתחדק
־ קפב לחזכ תוקיתמו תומימחב ימצע ביבס
ה וואתמ ינניאש דע ךכ־לכ יל בוט—םלוג״תע
"...חורפלו תאצל ,עיקבהל
־ גאוול ,דחא םוי" אוה רתויב לודגה רופיסה
ל וח־לש־םוי־םתס וניינעו ,"קומע ,יניט
וכב םיזומרה ,םילגעמ השולש בכרומה
ן מזה םוחתב קר אל חתמנ םויה .ותרת
ת ישאר ול ןיא .הלוכ היווהה רושימב אלא
ף רוגו וטאל םרוז אוה .תירחא אל ףא
ל ושמה ,םייתלצעב רפסמה "ינא״ה תא ותא
ה בינגה ןויסנ וליפא .חורב ףדינ הלעל
ל ש ןוכסחה־תפוקב רוביג־יטנאה הסנמש
תה ךותמ ,די־רחאלכ ראותמ רענה ויחא
. רבדבש ירסומה דצה ןמ הרומג תומלע
יחס םע החלצה־רתיל הכוז הז לשוכ ןויסנ
" רעונל תיללכ הידפולקיצנא" יכרכ תב

ב וחרל רבעמ לא תיפצת :ךילרא לצרה•
ת דוגא תאצוה ,רוקמ תירפס !(םירופיס)
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