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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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ה נהו .םישמושמ םירפס רכומל םתריכמו
ת ושעל ידכ תוריל שמח לש םוכס סיוג
, "פוקסאמניס״ב רוקיבב םיליחתמה /׳םייח"
. "םידורווה יתוסולחל רצויה־תיב" אוהש
ה חלצהב תמייתסמ תומולחה ללחב העיקשה
־ אל .הרזחב הסינכה־ימד תלבק לש תירמח
 לע ,תואיצמה ןמ עטק גוציי אב ןכמ־רח
ה פק־תיב תרגסמב ויעוריא לעו ויתוירב
ק לחכ םיבושח" םיחרואה ."המיהובה לש"
לדל הדומצה וסרפסאה־תנוכמכ ,טוהירה ןמ
" ...ותניפב שיא ,םש םה םלועל : קפ
ן רבע .ץראמ בואכ תולוע תובר תויומד
א וה .רפסמה לש ונוימדב םירקסנ ןדיתעו

ם ימיוסמ םיעגרב םישנאה תא סופתל הסנמ
ו אב ןכיהמ עובקל ולש "הינמלצה" ןיעבו
ד חא לכל היופצה העיקשה .םיכלוה םה ןאלו
ה נותנה ,םמויק תדיח תא רותפל האב םהמ
־ יטנא לש םיליפאמ םיללצ ךותב התישארמ
ל ש םוי ותוא ףוסב האבה תוליעפה .םויק
ע ונטק יבג לע תישענ םיישממ םייוליב
ל ש ותוריהמ .םירהוד רבכ ונא" :רבח לש
יפה יצע ,תוכרדמה ,שיבכה :ודובכ םדא
, תובוחרה יסנפ ,ןהילושב םיעוטנה סוק
ו נא .םישנאה ,הפקה־יתב ,ןואינה תורונ
ד שה חקיו לודגה ץורימה ךותב םיאצמנ
"...םלוכ תא
י פוג" :יודיווה אב הנה ץורימה לש ופוסבו

ה דובע לע בושחל הסנמ ינא ...לער גופס
בוברעה ןמ האיצי ,םירדוסמ םייח ,העובק
ה טילש יל ןיאש יארע־ישעמ לש הי
— טלפמה :דחפה ,ינזחוא קותישה ... :םהב
ת ולצעב—ןוחטבה ,תומולחה רודזורפ ךרד
ר פחתמ ינא ןדוכמו ילוכ רמוס ;תרפשמה
. ..ינרקעי אל שיא ,ילש דופיקה תדמעב
וימד ,םיזורח ,םיריש ,םיחרפ אלמ ישאר
על הסנמ ינא .םימזיאוגאו תומויסכא ,תונ
י נא !תומיהדמ תואצות ,יניע תא םוצ
."ןיע־ףרהכ םדרנ

ך וראה "םויה" לש—ןושארה—לגעמה ךותב
ל געמהו "יניטנאוויל״ה לגעמה םילותש
י לג םע תופחסיה ,תולצע ,לושיר ."קומע״ה
עמה וליאו ,תויניטנבילה ינמיסמ םה ןמזה
־ יטנאה לכש חיכוהל אב "קומעה" לג

.ץוחלו חטשה ןמ הנניא תאזה תוא׳צמ

ם המו ,ימינפה םלועה ךותב הל שי םישרש
, םינוש םינוויכל תכלוהו תפעתסמ איה
" םודס־תטימ" לע םירגוסו הלעמלמ םילועה
.םייולגהו םיקוחדה םייוואמה לש

שחשוחה־סיא יעסמ

־ שוחה־שיא יעסמ״ב םיאשונה לש םטועימ
־ יאטיסרבינואה יווהה ןמ םיחוקל "שח
־ ןופצב תועסממ םבורו ,םילשוריב יטנדוטהה
נה :םהל ףתושמ־הנכמ .הפוריאו הקירמא
ו זיאל תודמציההו תוישרשה רסוחו םידוד
ל ש תקחושהו הלילקה הרוצה .איהש עקרק
ל עמ ,לוכיבכ ,ףחרמה ןונגסה ,םירופיסה
ג וסב לבותמו עגונ־וניאו־עגונ ,םירבדל
ם חוכב ןיא—רומוה־אל־רומוה לש דחוימ
. תויומדה לש "םויק־יטנא״ה תא ריתסהל
ה עות ,םיעוריאה לכב המוד אוהש ,רוביגה
, םייסמ וניאו דומלל ליחתמ ,וירוענ יכרדב
ש פחמ ,השאל ומצע רשקמ וניאו בהוא
. םוקמ םושל עיגמ וניאו דדונ ,אצומ וניאו
א ל םהידעלבש ,"םיכיבסת״ה אשמ וליפא
ו ניא ,"תינרדומ" הביתכ לכ טעמכ ןכתית
ן תינ אוה .הפיעל־דבכ אשמ וילע סימעמ
ר שפאש "הת לש תויפכ״בו הלק הרוצב
ל ש ונושל ךא .ישוק ילב ןהילע רבגתהל
חמה ןה־ןה תרצוי איהש הריוואהו רפסמה
, החמש תשרא הל תוושמו הלילעה תא תוי

. רקיע־לכ םיחמש םניא םירבדהשכ וליפא
ד חפל״ו "פאח תנוכש" ,םירחאה וירופיסב
י פונ תייארב רבחמה םצמטצה ,"עבצ ןיא
ל ש םייזכרמה םיעוריאה תדוהתבו ותודלי
- יה־תשש־תמחלמו הינשה םלועה־תמחלמ
ר בחמה קתינ "שחשוחה־שיא יעסמ״ב .םימ
ל ש "הנטקה" תואיצמה ןמ ורוביג תא
א וה ."לודגה םלוע״ל ותא גילפהו לארשי

חא םישובל ושיבלמ ,םירז םיפונל וריבעמ
" רבצ" יכ חיכומו ,םוקמו ןמז לש םיר
.עוריא לכלו רבד לכל ץראה־דילי ראשנ

ופיס) שחשוחה שיא יעסמ :זפלת ןועדג »
;  1969 ,מ״עב םירפס־תאצוה ף״לא ; (םיר

.׳מע 184


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-046\Kesher-46_090.tif

