
ועזירג :קוילפק םיחנמ
 ,יזוע ןב עושיכלמ ןב עושיבא ינורמושה ןהוכה םע ריע לש הבוחרב רבוע יתייהשכ
 ויה ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחנפל דע ,תרוסמה יפל ,העיגמ וסוחיי תלשלש רשא
 לש תורורצ םיחלשמ םהיתב וא םהיתויונח יחתפב םידמועה וא םיבשו־םירבועה
 ,ןהוכב :ןפוד־אצוי ,רזומ גוז הארמלכ ,םיכלוהה ינשב םיהמתו םיינרקס םיטבמ
 סננכ הארנ היהש ,המוקב ינוניב ,ודצל ךלוההו ,העברא רסח םירטמ ינש ותמוקש
 רעת עדי אל רוחשה ונקז רעשש ,רתימכ חותמו רימת עושיבא .קנע דחאל הוולתמה
 תעלקמ־השעמ ,ןרוחשב תוקיהבמה תותובעה ושאר־תופלחמ םג ןכו ,וימימ םיירפסמו

 תחפטמל תחתמ לא הכובס תעקפכ תוסנוכמה ,תונטקו תולודג תומצ תורשע לש
 ,הלוגעו המודא תפנצמ שובחה ושאר ביבס תוכירכ־תוכירכ ול הרושקה ,ההכו הלודג

 ־תבחר ,ההכ־הלוחכ תרדא ושובל ןהוכה .רוחשה ולידג לע םודא יברע שוברת
 יקא׳ח־יסנכמ ,הנבל הצלוח—לק ישובל ינא וליאו ,וילוסרק דע תדרויו םילוורש
.שאר־יוסיכ אלב העורפ תירולבו ,ברג אלל םילדנסו תורצק
 ינבל תינייפאה תוליצא לש ההכ ןורויח םהילע ךוסנו םינידעו םיקד עושיבא לש וינפ
 .ןורמוש יררהב הנש יפלא־תשולשמ הלעמל לש םויק רחאל הלכו־ךעודה ,ןומדקה ומע
 םינהוכה תחפשמל דחוימה ןווינ לש ןוג םעמעמ היה ןהוכה לש ונקויד תומדב םלוא
 לש םיתעה־תורוק ירפס יפל .תורודה ךשמב םמצע ןיבל םניב ללכ ךרדב םינתחתמה
 ןותיח ידי־לע םד־יוריעל תונורחאה תופוקתב ושענש תונויסנ והותב ולע ןורמוש־םע
 ינב לכ ינפ לע םימרומה םינהוכה תדע תא קזחלו ןנערל ידכ תורחאה תוחפשמה םע
 השורגה קר אל ,ד״וי לש וצוק דע םימייקמ םה םתואש ,ארקמה יניד יפל רשאו ,הדעה
.הנמלאה םג אלא םהילע הרוסא
 ןידכ םהל םישירפמ חבז לכמ ןפש ,םויה דע םהל רומש םינהוכה לש םרה םדמעמ
 רוש םא חבזה יחבזמ" םהיתורודל ןהכה ןרהא ךרי־יאצויל תתל תבייחמה ,השמ תרות
 ןמו הדשה תבונתמ תורשעמו תומורת ."הביקהו םייחלה ,עורזה ןהכל ןתנו הש םאו

 תא תואבצ־יהולא ריתסה זאמ ,תונורחאה תופוקתבש רחאמ םילבקמ םה ןיא יחה
 תלחג אל םהל ןיאו ץראה יטילש ידי־לע םהיתועקרקמ ולשונ ,ןורמוש בשוי ומעמ וינפ
 ׳ךנגד תישאר" ,בותכה תא ןורמוש םע ינב םיארוקשכו .רקבו ןאצ ירדע אלו םרכו הדש
 ־ימי ורכזי יכ תועמד םהיניע הנלזת ,"ול ןתת ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשורית
 ןונ ןב עשוהי ימיב התישארש תיתדה הלוצאה ינבל םהל התלע המו םימודק תראפת
 לש הנוהכהו לשמימה זכרמ התביבסו םכש ויה רשאכ ,םיטפושה ימיבו ןענכ שבוכ
 םיזירג־רה אוה־אוה ,"הוהי רה" ,םירהה־ריחב לע ונוכמ לע דמע ןכשמהו לארשי

 ־עבראכ הנומה ןטנטק טבש ,רפסמ־יתמ קר ודרש ברו לודג םעמ ? םויכו .ךרובמה
.לאעמשי תולגב םיזובמו םילד ,ףטו ןקז ןהב ,שפנ תואמ
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 תא םיחוד תרוסמהו־רפסה־יעדוי וינהוכש ,ינורמושה טבשה תא יתרכה הנושארל

 ,יניסמ הנתינש יפכ השמ תרות ירמוש—"םירמוש" םמצע םינכמו "םינורמוש" יוניכה
 ־שער דקפ רשאכ ,םינש תורשע המכ ינפל הלח—לאמשו ןימי ורס אל הנממ רשא
 םתוא לש ץראה ינותעש רחאל וז ריעל זא יתאצי .םכשב ודקומו ונצרא תא המדא
 אצויכו "הרומעו םודס תכיפהכ הכופהה םכש" לע תורפסמה תורתוכב ורתכוה םימי
וקמבש תוסירהה ןיב דעוצ ,םכש ריעב אופא יתאצמנ ילוי ימימ טהול דחא םוי .ןהב
.םינורמושה תונכשמ לא יתעגה הבר העיגי רחאלש דע ,רבעמה תא ומסח םיבר תומ
 וררופתה—םשדק־רה תבריקב ,תולדלודמו תונשונ תותקב—םינורמושה תונכשמ
 הדעה זא התנמש שפנה םישמחו־האמ .םידלי לש םהידי־ישעמ רפעו לוח ינבמכ שערב
 השודקה־םוחתב םתוא וטנ םהו תושרה םעטמ םהל ונתינש םילהאב וררוגתה םכשב
 ופא־ןורחב ללוחתהל דמוע ףסונ שער יכ רומאל ריעב וכלהתה תועומש יכ ,רהה לש
 שי .רהה לע ןוכשל רמוא ורמג םינורמושהו ,ובר יכ תונוועו םיאטח לע ידש־לא לש
 ץראה שערת בוש יכ ונימאהש הלאו ,תפסונ תונערופמ םליצי םיזירג יכ ורמאש
 *ןידה־םוי אוב דע םיננאשו םיחוטב וב ןמטינו שדוקה־רפע ונילע הסכי בטומ" :ורמא

."הייחתהו
 תרות" לש די־יבתכ יל ועיצהו ינובבסש םינורמוש ילע ושע החודו אכדמ םשור
 ,תירבה־תוחול תא הנק" .ער עגפו הלחמ לכל הלוגס ןהש תועימק וא "תמא לארשי
 וב תרח םולשה־וילע םיאיבנה־ןודא ונבר השמש בתכב תובותכה תורבידה תרשע תא
 ־יחרפמ דחא .השודקה םתלוכרב ינופיקהש םיבר יב וקחד ,"תירבה־תוחול תא
 תינבת תא תונקל יל עיצה ,תושוחכה וייחלב תצבצבמ רעש תמולפש ,םינהוכה

."ןרהאו השמ ימיב ותנוכתמכ" ןכשמה
 רשא ,הקיתעה לארשי לש ינרקודה "ץעד״ה בתכ תא יניע־ומב יתיאר הנושאר םעפ וז
 וטשפ םינהוכה ןמ אלש תוטוידה .עבורמה בתכב והורימה אלו וב וקבד ןורמוש ינב
.םהיתב תוברוח לע םעיבצהב םינונחתב די
.םודא שוברת שובח ימכש יברע ילא הוולתנ הריעה םינורמושה־תנוכשמ יבושב
.ויתלאש ״? [םתד המ] ׳םוהניד וש׳ ז [םינורמוש] הראמאסה לש םביט המ״
 ןיעכבו זובב קספ ,"[לגעל םידבוע ,ינודא ,וללה] ל׳גע לא ןידבע ,ידיס אי ,לודאה"
.הליחב
.ינומכ והומכ ,דחא לאב םינימאמ וללהש ונזא תא רבסל יתיסינ אוושל
 אנ־רומא ךא" ."לגעה־ידבוע" לע יתועידי תא ןקתל הסינ ,"ךכ םיארנ םה ץוח־יפלכ"
 לע תורוד תחא הפיפכב םתא םירגש ונחנא ,םהילע תמאה תא עדוי םצעב ימ :יל
 ״! ןנימ־רב ,לגע־ידבוע םה רתסב .תורורב ךכ לע זמור ןארוקה םג ז ירכנה וא תורוד
."רוראה ןטשה יגפמ הללאב הסחא" :ושחלב םיימעפ םידדצל קקרו רמא
 םירענ םויה תרחמל יתיאר ,השקה תונערופה לשב תחא הרצב הלוכ ריעה התיהש ףא
 ןבא תחת ןבא בישהל ללכ וסינ אל וללה .םינורמושה ידליב םינבא םידיימ םייברע
.םהילהא לצב רתסיהלו חורבל ורהימ אלא
,תורבידה תרשע תא יל עיצה בר סומינבו ילא שגינש ,עושיבא תא יתרכה םוי ותוא
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ל ש ודי םצעב ,רורבו יקנ ,עבורמ ירבע בתכבו ינורמוש בתכב הז לומ הז םיבותכה
י מכ יל הארנ החצה תיברעה ונושלבו ךרהו טקשה ורובידבו האנה והארמב .רכומה
ו לגלגתיש יתעד לע ללכ הלע אל זא םלוא .תוירבה תא וילא ךשומה והשמב ןחינש

.וניניב םקרתי קודהו דימתמ רשקו םירבדה

ב
, ולש אבס תיבב לדגו דחאכ ומאמו ויבאמ רפסמ־םישדח ךות עושיבא םתיתח ותודליב
ו תודליב ימ ותמו םינוונמ וא םיגפ ודלונ םבורש ,וינב תשש תא לכישש ,ןהוכה יזוע
ב הא ןהוכה יזוע .םינבכ ול ויהש םיאצאצ ול וחינה םהמ םינש קרו ותוריעצב ימו

ן קזה ןהוכה ליחנהש לא־תרות לע דחוימב זלה היה דקוש יכ ,וידכנ לכמ עושיבא תא
, תושעל אילפמ היה ודי־בתכבו אבס ידומילל ונואמצב םלוכ לע הלע עושיבא .וידכנל

ם ירפסה תשמח תקתעהב קיהבמו ךורא ותביש־ןקזש שישיה םע עייסמ היח ךכו
, החפשמ־תוגיגחלו םידעומל תורימזו םיטויפו הליפת־ירודיס ,םישוריפ ,השמ־תרות לש
ן יאב הז די־חלשמ לע אל םא ןהוכה היחי המ לעו .לבא ירקמל תורישו םינומזפ ןכו
? ותלוז רחא קסע םינהוכה בורל
ת עשב עושיבא יל רפיס ,"יתוא קניפ אל ןוילע תריזג יפל שונא ייחב קחשמה לרוגה"
ל האמב תינש יתרקיב רשאכ ,תירבע תברועמ תיברעב ,ותא הנושארה יתורכיה
ו יח םיבר .הנשה תיצחמ ךותב ימאו יבא ילע ותמ רשאכ יתייה שש ןב" .םינורמושה
ם לוכ .הטילפל ראשנש םינוקזח־ןב ,םהב ןורחאה ינאו ,רפסמב העשת ,יתויחאו יחא
ו ינפ תא ריתסהש ,בקעיו קחצי ,םהרבא יהולא ,םימורמ־ןכוש ידי־לע תוומל וחקלנ

ם ימי ךיראי ,ינקז־יבא ינפסאיו .ידבל יכונא רתוואו ,ושדק־רהב ותרות ירמוש ומעמ
."ןבכ ול יחאו ,בטיה קנפ ,ינקנפיו ותרוק־לצ לא ,םינשו
' ימכש אטבמב תיברעב ורוביד ךותב םהילאמ ומכ םישחלנ םיקוספ ירבשו םיקוספ
.הפ־לע עדי םבור תאו ,ויפ לע םירוגש שמוחה יקוספ ויה יכ ינוריע
ד יה־יבתכ יקתעה לש קושב .ומלועל ךלה םייתניבש ,ובס תונמוא תא שרי אוה
ע ושיבא ךא ,םירחתמה םיבר ,םרא־ןושלו רבע־ןושל לילב ןיעמ איהש ,תינורמושב
י לארשיה ץערה בתכב ומכ לאעמשי בתכב םלשומו רודס ודי־בתכש ,היה ןמא־רפוס
. חנש םיפלא תשולשמ הלעמל ךשמב בטיה רומש וילע ורמש ןורמוש ינבש ,םודקה
ה רותה ישוריפ ובר ,תירבעהו תימראה תא הקחד הנושלש ,לאעמשי תוכלמ הרבגשמ
ו בתכנ םישוריפה ירפסבש הרותה יקוספ ךא ,וז השדח ןושלב ובתכנש תווצמהו
ת ורבדה תרשע ותרחנ ובש ,עושיבא יל רמאו רזחש יפכ ,בתכ ותואב קרו־ךא םנושלב
ו ררוע שדוקמה ץעדה בתכ יבגל עושיבא גהנש קוידו רודיה ותוא .תירבח־תוחול לע
" םירמושה" תדעב גוהנה יפכ רשא ,לודגה ןהוכה לש םג םללכבו ,םיבר לש םתאנק
.המכחבו הרותב אלו םינשב ונורתי לשב קרו־ךא הלודגה הנוהכל רחבנ
י ריקימ דחא רשאכ" ,עושיבא םעפ יל רפיס ,"הסנרפה תניחבמ בחרמל תאצל יתלחתה"
ר חבממ ול יתאבה .ללמואהו ןטקה ונמע תודלות תא בטיה רוקח רקוח לחה םילשורי

לע החישל תועש יל דחימ היה אוהו ותיבב םיסנכנהו םיאצויה ןמ יתייהו דיה־יבתכ
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ם ימגתפו םילשמ ,תודגא ,םהיתורוק־ירפס ,םנושל ,םעברו־םחרא ,׳םירמושה׳ םע
, דעומו גחב ,לוחב םירמוא םחש תונומזפהו תורישה ,תונברהו תוליפתה ןכו ,םהלש
ת א התש ,ולוכ דובכ רמואה ,קימעמה םכחה אוהו .הגותו לבא ,ןוששו החמש ימיב
. תורוד ינפלמ אוה־ותחפשמ תורוק לע תוחיש עמושה דחאכ היהו ןואמצב םירבדה
ך יישה לכו ונמע ירבד תא ריקוי הפש דחא ונתדע ינבב םג יתאצמ אל יכ ךל רמוא
ו ז הבהא לש הרשיפ המ ישפנ תא יתלאש תחא אל .בבלה־םת לודג םכח ותואכ םהל
. םירחואמהו םימודקה םכיבתכב םינוכמ ונאש יפכ ,׳וללה םיתוכה׳—׳איתוכ ינה׳ל
, וניררושמו ונימכח ירבד ארקמלו עמשמל ולש חור־תרוקו הבהא לע יתהמת תובר
; ולש עונצה ץעה־ףירצבש ותדובע־רדחב דחא ןחלוש לא םיכומס םיבשוי ונייהשכ
ו ננושלבו וניבתכב ,יב האור הז יבהואו ידידי :הדיחה יל הרווחתנ םימיה תוברב לבא
ה תומדב הדוהי־ינב תמוא ,ותמוא לש הנקויד־תומד תא ,ונלש םילשמו תודגאבו
."םייתעבש םויכ ול הרקי וז תומדו ,םיינושארה המלצבו
ו נא םידגנתמ וליפא ונחנא םיחא" ,רוהריה רחאל עושיבא ףיסוה ,"ןכ־יפ־לע־ףאו"
ם יקולח ונא םא םג ,םכתרותו ונתרות איה ותרותו ונאיבנ אוה השמ ,והערל שיא
מוש םילאעמשיה יכ ,ונא־ונמולש יולת םתא־םכמולשב .השמ־תרותבש רקיע יניינעב
ל א .םהינפב דומעל םילוכיש םיברה םתאו טעמה ונחנאו ונתוא םגו םכתא םג םימ
, םכדיב אוה חוכה לבא ,איה ונתא ,השמ תרות תמא ,תמאה יכ ךל רמוא םא ךפא רח?
."םיגרוחה־םיחאה ידיב
 האנהה לבא ,םינורמושה טבש לש רקוחה םע וז תודידימ תירמח האנה הנהנ עושיבא
ן כלו םידימאה םע הנמנ אל םילשורי שיא םכחה יכ ,עיבשהלמ טעמ ,התיה תמצמוצמ
ת יקלח הדובע ול גישהל ודיב הלעש דע עושיבא לש ודסח־שיא עגיו חרט הברה
ה ז םכח היה ךירצ המלו .ינא יתדבע וב ןומוי ותואב הביבסהו םכשמ בתכ תרותב
 המצמטצה עושיבא לש ותלכשה לכש םושמ ? ודיב רבדה הלעש דע הברה הכ חורטל
ן ושלב ןכות־ילד םירפסמ באש תורחא תועידי תצקו ומע לש םדק־ימי תוברתב
ל ידבה אל ךכ םושמ ;המר לכ תלוטנ זא התיהש ,תימוקמה תונותעה ידומעמו םיברעה
, דתיה הנטק הרייע םכש .ןוימדו תואיצמ ןיב ,רקיעו לפת ןיב םלוע־תויווהב עושיבא
.תימוקמה הרגישה םוחתמ םיגרוחה ךרע־ילעב םיניינע הב ויה אל טעמכו זא
, ולש תובתכבו תועידיב לפטל ילע היה ינותעב חרזמהו םיברעה יניינע לע הנוממכ
ם יאצוי .םהב עובט תולפת תונומאו ןוימד םתוחש םולכ לש םירבדב ןאלממ היהש
, התוריעזל סחי לכ אלל ,הב םילודג ויהש םיכוסכיסה םלוא ,הדעה יניינע ויה הז ללכמ
.םינוש םימעטמ ,םוסריפל ונתינ אל םבורב
ן וטלשה ידרשמב זוחמה־לשומ תלעמ־דובכ לש ורוקיב לע תויתרבח תועידי אל םא
ם יניינע אל םא—ריעב זא דיחיה ןולמה־תיבב הדועסה לש ךורא רואיתו ,ימוקמה
ת ופוכת הצצ התיהש איה ,וז םימיא־תבר היח ,(עובצה) "עבד״ה ירה הלא ןיעכ
ה מלענש ,ריעל ךומסה ינולפ רפכב םישבכ־תעור הדליב השעמ .עושיבא לש תועידיכ
ך כ םאו .והותב ולע תודיתע־יאורו םיששג תרזעב םישפחמה לש םלמע לכו םיימויל
העורה תא ,ותונערופמ לאה ונרמשי ,עובצ ותוא ךשמ רבכ" יכ קפס לכ ןיא ירה ,אויי
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ה מכ דועבו םות דע הפוג רשב תא ףרטו הנורחא הפיט דע המד תא ץצמו הנכסמה
ה לוכ־לכ היהת הללמואה הדליהו היתומצע תא תמסרכמ וז תצלפמ־היח היהת םימי
ו יתובתכ תא ךרוע היה םהב אצויכו הלאכ ןונגס יכותיחב ."וז לש הסרכב תעלבנ
.המצעלשכ ןינעו יפוי הלוטנ התיה אלש ,תצלמנ תיברע ןושלב
תכב ,רומאכ ,םיעיפומ ויה ,ןוסא ותעיגפש הטוש ןת ןוגכ ,הל המוד היח וא עובצה
ת חא תכרעמל חולשל וילע היהש ריינה ןוילג תא אלמל ,תונמוזמ םיתעל ויתוב
, םילודג וא םינטק ,םישבכה יעור לכ םגו הדשב העת אל דלי םאו .תוחפל ,עובשל
ה דשב םידלי ןדבא לע הישעמ רבחמ עושיבא היה ירה ,ברע תעל םתיבל םולשב ורזח
ם ירבדה ןמ היה הארנ .םידדונ םינעוצ הנחמב הלגתנ םהמ דחאש ,ורבעש םינשב
ד ע ומצעב רביחש תוישעמה ותוא תוביצעמ המכ דע בתכה לע הלעהש םישגרנה
ד מח־רוחב לע הגות־רישב םייס זאו ויהש םישעמ םה וליאכ ,ןהב ןימאהל לחהש
ה לליה יפוריטו הביבסה ירפכמ דחאב ותסורא ירוה תיבב רוקיב תווצמ םייקל ךלהש
ה תואב ול ןמטנש חפה לא ירורהסכ ךשמנ אוהו ותעד לע ךלהה תא וריבעה עובצה לש
.ותיבל בוש רזוח םדא ןיא הנממש םיקוחרה םירהב תחדינ הרעמ
ה יהש ,בתכה־ןהוכה .תומימת םינש שלש וכשמנש םימדה־תומוהמ ואבש דע היה ךכ
י לא אובל ץלאנ ,שממ לש תובתכ יקסעב רשאמ םישחלו תועימק תביתכב ריהמ
ר וזא ,היתוביבסו םכשב רמולכ ,"שאה־רה״ב שחרתמה ןמ יל רפסל ידכ םעפב־םעפמ
תמה לע יל רפיס עושיבא ."םינויצה םתירב־ינב״בו םיטירבב דרמה ידקוממ היהש
ן מז־תפוקת וכשמנ תומוהמהו דרמהש ןויכמו .בתכב םירבדה תא יתכרע ינאו ,שחר
ם יחיסמו ותיבבש היובח הניפל םישרופ ונייה זאו וילא אב ינא םג יתייה הכורא
ה ב ,ופיל םכשמ דרמה ץורפ םע וטלמנ הינבמ םיברש ,הדעה יניינעבו העשה יניינעב
י נב לע תפחרמה הנכסה לע יל רפיס אוה .תוינורמוש תוחפשמ המכ תונכוש ויה
ם ודא ינבמ "רפוכ" ןיב לידבמ וניא בוש תיחשמל תושר הנתינש ןויכמש ,ותדע
- ידבוע" םגו לארשי־ינבל םיבורק םג ונא םהיניעבש ונחנא רמוחו־לק ;לארשי ינבמו
׳ עושיבא יל רמא ,ןהוכ ."הריחבה־םוקמ״מ דחא ףא שמ אל םינהוכה ןמ קר ."לגע
."לא־תיב" אוה—םיזירג־רה "אשידק אריחב" תא חנוז וניא ןפואו־םינפ־םושב

ג
ו מצע לע דהא םוי ןהוכה יל דיעה ,"השא עדי םרטו הנש םיעבראו־תחא ןב עושיבאו"
ת יארקמה תירבעה ןמו .תינורמושה הרותה תאירק חסונב טפשמה תא רמוא אוהשכ
ת וקומעו תושוגד הב תוזתינ ףוקהו ש״ירהש ,ולש תימכשה תיברעל ןושל־ףטשב רבע
ג הנמהש ,ןורמושב םינהוכה לש םיאושינה תויעב תא ינפל חטיש הבו ,ןורגהו ךיחה ןמ
ר מוח יניינעמ םג תעדה תא חיסהל ילב סוחייה לע דיפקהלו דודה־תב תא תאשל
ת ונבו ינב לש םכרד לע םילושכמ לש םירה־ירה םימרעמ הלא לכ—םיאושינב םירושקה
׳ רמא ,"הדעה ינב ללכ תואמ־עבראמ עברכ ונינהוכ רפסמ" .םקרפל ועיגהש םינהוכ
ו יא יכו ? םינהוכה ,ונלש הזמ ריפש ,הדעה ישנא ראש ,תוטוידהה לש םבצמ םולכו״
תלעמו םיעברא־םישולש ינבמ תויונפו םייונפ תורשע ןטקה ונטבשב אצומ התא
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ה תא עדוי ונלשכ ץמוק יבגל תורשע שוריפ המו ...? םהייח ימי לכל תוקוורל ונודנש
ם וי ךא .הרבעל ןיאש הרוצב המוחכ םהירהו םיקיתע םיגהנמ לש םחוכ לודג .יאדווב
ם ויק תא הנכסב םידימעמה אושנ אלל םיגייסו תורדג קלסל ץלאינ ונחרכ־לעבו אובי

."דמשו הדמשה לש תורודמ הטילפל הרתונש ,הדעה
* קחרמב .עדי םג עדי הירוסייו הבהא לבא ,ןהוכה עושיכלמ ןב עושיבא עדי אל השא
ל ש חוורמהו הפיה ותיב ,הרהוי תמחמכ ,דדובמו לדבומ ול דמע וירוגמ תנוכשמ המ
. תיאנקה־תימלסומה ריעבש םיטעמה םירצונה דחא ,ירצונ יברע רחוס ,ליזאב־ובא
ם יוודב טבש לש ךייש תב ,היפהפי הריעצ ול אשנו ליזאב־ובא ןמלאתנ המכו־םישש ןב
ת ב .ושי תד ינב םייברע םידוונ ודרש וב דיחיה ץראה־לבח ,ןדריה־חרזמב םירצונ

ח מוצה אלפומ דחא חרפ םש לע ,הל ארוק ראנל׳גו השאה ול הדלי הדיחיו־תחא
ה רשע־שמח תבכ יפוי־תלילכ הרענ התויהבו ,התב ןכ םאכ .התדלומ־רבדמ־תברעב קר
ו רפסב שדוקה־ןושלב הצילמב לבית ךכ ,"יבש יבל תא חקתו"—עושיבא התוא האר
.ותבהא רופיס תא
ל ככ תואושנ םישנו תולותב ,תונב םע שגפיהל םכניה םישפחש םתא ועדת המ"
י נש ןיב יהשלכ תוברעתה וליפאש ,הדעב ונלצא הירוסיי המו הבהא יהמ ,וצרתש
ו תבהא תשרפ תא ינפל חיסמ אוהש ךות השגירב יל רמא "?ונילע הרוסא םינימה
.הנורחא םג התיהש ,הנושארה
ם עט םועטל היה לוכי אל התיב תספרמ לע הנושאר םעפ עושיבא התוא הארש רחאל
־ יריש יזורחמ דחאב זרחש יפכ ,תחש־רוב לא ותוא הלגליגו טעמכ .הלילב הניש
. ונוראב היובח הניפב זונגה רקי רצואכ םרמוש אוהש ,ראנל׳גל םיברה הבהאה
ו תיב יביבסב טטושמ היה ךכ ,לכאמ־רבד רחא חרחרמו טטושמה ,בער תוצוח־בלככ
ל ש "התרזיג תומלשו הינפ רדה םסק" לע והשלכ טבמ ףוטחל ידכ ליזאב־ובא לש
.הארנ־וניאו־האור תויהל ושפנ־תאשמ ,דתיה ךכב םיכורכה םינוכיסה תמחמו .ראנל׳ג
־ האור לש הלוגס הל םיסחימש עימק יזח לע תאשל יתיסינ" ,יל רפיס ,"םנמאו"
ת א עדויו הירחא בקוע יתייה ךכ .החוכב ןומא יתתנ אלש יפ־לע־ףא ,הארנ־וניאו
."ךכב שיגרתש ילב היאובמו היאצומ
ם נכנ םיימורדה רהה ילופישב םיגירא לש תחא תונחל רוסל הליגר איהש ןיחבהשמ
ה שודג תונחה התיהשכ םשל םנכנ םעפ .שממ לש הייאר התוארל ידכ דחא םוי םשל
ו יתומצעב שאכ היה ראנל׳ג לש הפוגב הז לק עגמ .שיגרתש ילב הדיל ךכחתהו םינוק
ה טרח ירוסיי וולתנ ,ויתומצע־דשל תא וצצמש ,ולש הבהא־יפוסיכ .בכשמל לפנש דע
א ניק רשא ,ןהכה רזעלא ןב סחנפ לש ונב־ןב ,אוה ןכש ,םיימשה ןמ שנוע ינפמ דחפו

, ולש אצאצ ,אוה—תיניידמה םע אטחש אולס ןב ירמז תא גרהו תואבצ־יהולא־תאנק
. תולילב הדדנ ותנשו ונממ רס ונובאת יכ ךלהו־שלח ופוג ...תילרעל ותבהאב אטוח
־ יאפורו שממ םיאפור ,ריעה יאפורש הלחמב הקל אוה .לצכ ךלהנו היה אכודמו שידא
. הפורתו רשפ הל ואצמ אל םיתפומ־ילעב םיכיישו םישיוורד ,םינינגטצאה ןמ לילא
א ללו—ינועדי רחא ינועדי ,אפור רחא אפור ול איבה ,יח היה דועש ,ןהכה יזוע ,ובס
ול טטושו ותטיממ דרי םהב םימי ויה ,רכב עוקש ושארו בכוש היה םימיה לכ .ליעוה
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א לול ול הלוע היה המ עדוי־ימו ךלוהו־ךעוד היה אוה .םיזירג־רה לע דומלגו דדוב
ץ ראה םורדב םירצונ הלוכש הרייעל החפשמה הרבע ותומ םע .שישיה ליזאב־ובא תמ
י ל רפיס ,םיבר םימי דועו .ראנל׳ג תא וידבכנו םוקמה ירישעמ דחא ול סריא םשו

ת ומוקמ םתואל ויטבמ חלוש היה אוהו וחורו ובל יכרעמ לע ראנל׳ג הטלש ,עושיבא
־ יכאהש" םימי םתואב תסנכנו תאצוי התוארל ליגר היה םהבש ליזאב־ובא לש ותיבב
1  ראנל׳ג״ ארקנה וירישמ דחאב זרחש יפכ ,״הלערתה סוכמ והוקשהו םירורממ והול
״? ךייא
ת חא השאל עושיבא ול סריא יכ יתרשבתנ הינשה םלועה־תמחלמ ץורפ יגפל הנשכ
ת טישק" היבא די לע לקשש רחאלו ,ותחפשמב םינהוכה תונבמ הרשע־שמח תב הרענ
, ןרהא ויחאו השמ תדכ השאל ול התיה ,הרותה תווצמכ ,"תולותבה רהומכ ףסכ
־ רה ילופישב תנכושה הדעב םויה דע ןהכל םיפיסומה םילודגה םינהוכל ןושארה
.הוהי־ירה ריחב ,הכרבה

ד
י רדחב בשוי ינאו םיפלועו םיפוצר ןיסמח ימי לש םמוציעב ,רתויב קינחמ דחא ברע
ו מש םוגרת—ןופלטה תא הנכמ עושיבא היהש יפכ ,"לוק־תב״ה ילא הלצליצ תכרעמב
. םנושלב הרז הלמ לכ ינפמ םירהזנה םיברעה ןמ םירדהמבש םירדהמ יפב רישכמה לש
ר ביד ,הער ןזוא ששחמ .הכותמ עקוב עושיבא לש ולוק הנהו ,תרפופשה תא יתומירה
בדה תא בותכו ךדיב ךטע החקו אנ־השוח ,הבושח העידי" .יב ץיאה אוה .תירבע יתא
״? התא ןיזאמה .ךילא רבוד ינאש םיר
־ ףוס ועיגה "לוק־תב״ה ירבע ינשמ ושענש םיצמאמב ךא םומע היה םכשמ רובידה
.םרושאל ןזואה לא םירבדה ףוס
ה עשה תיצחמו תיעיבשה העשב ברע תעל :רומאל בותכו ירבדל הניזאה ,ןכבו..."
ם ילדגמו םיללהמ םהו דועצו ךולה וכליו ריעה רכיכב םיחלושמ םיבבוש ולהקנ
."םהידיב םיפולש םניז־ילכו םהיתוברחו

ת נגפהב רבודמ יכ יתוניבהו םירבדה תועמשמ תא ימצעל יתשריפו יתמגרית דימ
ת למכ "םיבבוש" אלא עושיבא לש תירבעה ונושלב םיריעצ ןיאו .םכשב םיריעצ
א ל םא "םיללהמ״ה םה ימו .חלש־יאשונ—"ןיחלשומ" אלא "םיחלושמ" ןיאו "באבש"
ם שכ ,"הללא ידעלב הללא ןיא" תואירקב הללא תא םיללהמ :ושוריפש ,״ןולילהומ״ה
ז  לוקב םיזירכמה ("ריבכ" ןושלמ) "ןוריבכומ״המ םוגרת אלא םניא "םילדגמ״הש
ר פס ךותמ ץפק ומכ העידיה תביתכ ידכ ךותו ."םיהולאה אוה לודג"—"דבכא הללא"
"ן יתא ינודאל ולדג" קוספה יניע דגנל בצינו םילהתה
ה קספנ ,הנימב־תדחוימה הגושל ןקנק לע האנהב ההותו העידיה תא בתוכ ינא דועבו
י א" :עושיבא לוק לוקהו תיברעב ףזונ־רעוג לוק יתעמש המוקמ לעו התריסמ םואתפ
ל ע החמש לש קוחצ לוקבו ״! (טפנה תיששע) ׳לידניק׳ה תא תיביכ בוש !ןא׳גרמ ךל

* האר םג אנ־האר" :ילא הנפ הערפהה לע תמוערתו הרענה ותשא לש תודלי־ישעמ
הניאו םיקחשמ תעבות ,יכרב לע םעפ־ידמ תצפוק איה ,רועיש־ןיאל דע יתשא הרדוס
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 הביח ידהש לוקב םייס—(הקיזמו הדש) ׳התירפעו הנאטיש" ,ןכא .דובעל יל תנתונ
.ונממ ולע הבבוש התואל הזע
 אלו ותב תויהל התיה היוארש ,עושיבאל האושנה הרענה התשעש הלא םילולעת
 •ישאר םע רחואמה ויתסה גוויזמ ורצונש םיטבלה תמועל ויה םפאכו־ןיאכ ,וקיח־תשא
 יתיוואתנש ילב םדוסב יתאבוהש םיטבל ,רסובה םע לשבה גוויז ,חרופ ביבא לש ות
 ירפ ןא׳גרמ יתשאמ םיהולאה ענמ יכ" ,דלי אלל םמוש גוזה לש ותיבו ןמז רבע .ךכל
.תורמ ינפב לבוק עושיבא היה—"ןטב
 ונב קחציו וניבא םהרבא לש םהיתוליפתמ לחה ,תוליפתה לכ תא יתרמא רבכ"
 תוניחתב הלכו ,םולשה־ןהילע הקברו הרש וניתומא לש ןמחר תא םיהולא רגסשכ

 םישנא־ערז ןתיש ,ידש־לאל םינורחאו םינושאר תורודב וניקידצ ידיב ורבוחש
 וליעוה אל ברעו רקוב ןהב דימתמ ינאש תודיתעהו תוניחתה לכ .ןורמוש־םע ידירשל
 םכריעב שי יכ יתעמש הנהו .יל ודמע אלו תולוגס ראשו תועימק יתיסינ רבכו ,יל
 יל היהתו םהמ דחא לא יתא אנ־אוב ;ול קוקז ינאש רבד ותואל םיחמומ םיאפור
 ץילמהו׳ קוספה תא רוכזת אלה .ויחאו קידצה ףסוי ןיב ץילמה ומכ ,וניבו יניב ץילמ
 םישמחה תנשל ינא ברקתמ ירה ,הצע סכטלו שוחל ילע יכ ,ידידי ,הניבה .׳םתוניב
"ייח־ימי לכ ירירע ךלוה יתאצמנו הנקת אלל רחאא זרדזא אל םאש ינא ששוחו
 ידכ החמומה אפורה ינפל םאיבהל ונוצרבש ,העניצבש םירבד ינזא לע שחל ןאכ

.הבוט הצע והאישיש
 .יתלוכי אל הנממ קמחתהל ,עושיבא ילע ליטהש וז המישממ יבל עקנש המכ לכ
 םש םוקי אלו תרשרשה קספית אמש אריתמו ךובנ ולוכ ,ותקוצמב רסיתמ ויתיאר
.ויאצאצ ןורחא היהי ,ןהכה עושיבא ,אוהו וימי־ימדב תרכנש ויבאל רכזו

 ־רפסב יתפדפיד םשו בוחרב ונל הרקנש ןושארה תחקרמה־תיבל ותא יתכלהו יתמק
 ותוא לש הרצק־יתלב המישרב ןויע רחאל .םהיתועוצקמל םיאפורה לש תובתכה
 םיברה תומשה ןיב דחא םש המ־םושמ יניעב ןח אצמ ,עושיבא קקזנ ול יאופר עוצקמ
.םינש ןתואב ונצרא םהב הכרבתנש הינמרג יאצוי םיאפור לש
קמה .ימורד־ינמרג בינב רביד םיצאנה ןוטלשל הנושאר הנשב ץראל עיגהש ,אפורה
 וננתסה וירבדמ ןוגה קלחו ויפמ השמ אל ותדלוה־לבח חסונ תפלוגמהו הרצקה תרט
 ,רק אפורה .הניבל וניבש םיניינעב םיטרפ תעיגימ תושידאב רקחו רביד אוה .הדעב
 תורעההו תולאשה עמשמל תחדקמ ומכ טטור ולוכ ולומ בשויה וחוקלו ,שביו יניינע
 טבשל וטפשמל הכחמ תושפנ־ינידב טפוש ינפל ןידב בשויה דחאכ ויניע תא וב הלות
 לע עושיבא רבגתה ,ןמגרותמ רומאכ הב יתשמיש ינאש ,החיש ידכ ךות .דסחל וא
 םיטרפ־יטרפב ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע ויתולאש לע בישהו ותושגרתה
 ןמשר עושיבאש תוצע רחבמ הבר תוניתמב ול עימשה דלפנכלייפ ר״דו ,שרדנש יפכ
.םינפ־רואמב אפורה תאפרממ אציש דע תגלפומ תונקדקדב וסקנפב
 —ךועדו ךולה היתוביבסו םכש לש "שאה־רה" ךלה הינשה םלועה־תמחלמ ץורפ םע
 שלש הכשמנ רשא ,"תוערואמ" התנוכש ,ץראב הריעזה המחלמה .ירמגל ןצוהש דע
הכרבתנ ךכ ךותב .הלודגה המחלמה ינפמ דובכ־תאריב הגוסנ ומכ ,תופוצר םינש
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 ףא ףעוסמה המחלמה־ןונגנמ .החוורל ומשנ םיברעה םיבגויהו הכרב־ילוביב ץראה
 םינוש םירוציבו הפועת־תודש תמקהב םילמע ויהש ,םילעופ תובבר קיסעה אוה
 .עפשה ןמ ונהנ תובברו םינלבקו םיקפס לש םהיסיכל םרז בהז עפש .ץראה תוניפ לכב
 ,םלוע לש וכרדמ .םירחא םירפכב ומכ םכש ירפכב םימד־תויושגנתהו תורגת ולדח
.תומולהמל תונפתמ ןניא ןוממ תופרוגה םיידי
 לע םייחיר םשש ןויכ .המחלמה תונש לש החוורהו גושגישה תא לצינ עושיבא םג
 ,םינהוכ לש הנשי תונמואב קוסעל לחה אוה .תופסונ תוסנכה שפחל ץלאנ ,וראווצ
 ןורמוש ינהוכ לש תרוסמה יפלש ,הלאב אצויכו תודיתע־תדגהו שוחינה תונמוא
 *םירואה אשונ ןהכה ןרהא םהיבא יבא יבאמ ,רודל רודמ תרבועה הלוגס איה
 תונמואב םימסרופמ םהשמ רתוי םכש ינהוכ .וירחא ואבש םילודגה םינהוכהו םימותהו

 םיטעמ אלש ,הביבסה יבגוי ןיב ןיטינומ םהל ואצי םתדע ינב ברקב ויזרו שוחינה
 ןיידעו ,םאלסאה תד תא ולביקו םתד לע תורודה ךשמב ורבעוהש םינורמוש םהמ
.קוחרה רבעב םהיחאל םיעדוי־אלבו םיעדויב הצרעה םבלב הרומש
 תמכחב ןשונ די־בתכב ןהוכה לקתנ ,עושיבא לש ובס ,יזוע שירוהש דיה־יבתכ רצואב
 עוצקמ תא ומצעל לגיס עושיבא .דיה וק יפל שוחינ ישעמו תונועדיהו תונינגטציאה
.הפי הסנכה ול חימצה רבד לש ופוסבו בר םוסרפל עיגהש דיה־וק יפל שוחינה
 תוברתמ ,ריעב םע־יטושפו םיחלפה לש םסיכב היוצמ הטורפהשכ ,םלועבש גהונב
 תודיל בורמ תע־םרטב השמכ וא הנקדזינ ותשאש ימ .םיאושינה־תוגיגח תוכלוהו
יעו םיירפכ יתבב וברתנש תורצה םישנה .הינפ לע ,הפיו הריעצ ,תרחא אשנ למעו
ירי לע רבגתהל הפאש תחא לכו ,םלועמו־זאמ גוהנכ התוער תא השא וררצ םיינור
 ילילה העוצי לא לעבה תכישמב היומסהו היולגה תורחתהה .םייח העלבלו התב
יינעב בוט ץעויו תולובחת־לעב דוע ימו .תומיזמו תולובחתל ןתעינה ובבל תשיכרבו
 ?תוסונמו תוחוטב תולוגס לעב שחנמכ םסרפתנש ,ינורמוש "ןהאכ״כ הלא םינ

 ־בתככ לבוקמ אוה םיברעה יניעבש ,ץער־בתכב תועימק םושרל הבריה עושיבא
.שרוד לכל תולוגס קינעהו ,םימסוקו־םיפשכמ
 *השולשל תחא קרו ילא אובל טעימ ובחרתה הביבסה ירפכבו ריעב ויקסעש רחאמ
 קלח קר היה התעמש ,ריעזה ישדחה ורכש תא לבקל עיפומ היה םישדח העברא
 ׳םירהונ וינפו ילא אב—המחלמל הינשה הנשב הז היהו—דחא םוי .ויתוסנכהמ םועז

 דקפ ינודא .יתקוצמב ינעישוהו יינעב האר ,וניתומאו וניתובא יהולא ,ידש לא"
 ימ לש תוררועתהב רמא ,"הדלי ת ב םנמא" .תירבע ינרשיב ,"המחר חתפנו התוא
 ונמע .תונבל םיזב היהנש ונחנא ברע־ינב אל לבא" ,החמשמ ויתודג לע רבוע ובלש
."חרפיו הברי ןעמל תובר תונבל קוקז ןטקה

ה
 ׳םירפא טבש לע סחיתהש ,תשש־בא היה םינורמושה תדעב יתרכהש תויומדה תרושב
 יפב "חודממ־ובא") תשש־בא .השודקה טבש ,יול טבש ירחא ןורמוש יטבשב דבכנה
טהול ולוכ היה ,סריתה לובשא תורעשכ קיהבה ריהבה־בהבהצה ונקזש ,(םימכשה
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 רשא "םילארשי םיחא״ל תצרמנ תודגנתה עיבמ היה הבר האנקב .ותדעל האנק שאב
י פמ ורמאנ אלש םירבד הילע ופיסוה וא השמ תרותמ ,ונושלכ ,םיבר םירבד וערג
ה שמ תרות ןיאו—תחא םכתרותו ונתרות התיה רפוסה ארזע לש ואוב דע" .הרובגה
. הנממ וערג אלו ופיסוה אל .דחא ארקמו דחא בתכ—! דבלב הרות ישמוח תשמח אלא
ב תכב השמ ימימ םייק היהש ילארשיה בתכה תא רימה ,גיהנמו שאר ארזע השענשמ
ד ירומ תשש־בא היה ךכ ורמאבו ."השמ תרותב תובר תובר תוגגש סינכהו ירושאה
ם יינוציח םירפס םע דחי חנומ היהש ,"ירושא״ה שמוחה תא ולש םירפס־ףדממ
, םישמוחה ינש לע עיבצמ היהו ןורמוש־םע לש שדוקה־בתכבש שמוחה תאו םירחא
ו הז .׳המחלמ־שיא הוהי׳ :בותכ״ ,םעפ יל רמא ,״םכלצא םיה־תרישב״ .הז לעו הז לע
ר שפא ךיא .לוכיבכ שונא־רוציל ארובה תא ךפוהה רוביד והז .והומכ ןיאמ םשה־לוליח
ר וביג !דוהי׳ :ונלצא בותכ המ אנ־האר ךא ?המחלמ־שיא אוהש הוהי לע רמול
."התומת־ןב ,שיא אל—׳המחלמ

. ..התומת־ינב םהינש ,םה דחא "שיא״ו "רוביג" יכ הבושת עומשמ ונזא םטא אוה
ש מוחב ארקו ,"ןנחתאו" תשרפל ,םירבד רפסל ועיגה דע ףדפידו ףדפיד תשש־בא
א וה ןיא יכ ,אורקל וילגר לע םק אוה .ילארשיה שמוחב בותכ וניאש עטק ינורמושה
 רשא ינענכה ץרא לא ךיהולא הוהי ךאיבי יכ היהו" :הדימעב אלא שדוק־ירבד ארוק
ם ינבאה לע תבתכו דישב ןתוא תדשו תולודג םינבא ךל התשרל המש אב התא
 רשא הלאה םינבאה תא ומישת ןדריה תא םכרבעב היהו .תאזה הרותה ירבד לכ תא
ר הה ׳וכו ׳וכו ךיהולא הוהיל חבזמ םש תינבו םיזירג רהב םויה םכתא הווצמ יכנא
 לגלגה לומ הברעב בשויה יגענכה־ץראב שמשה־אובמ ךרד ירחא ןדריה־רבעב אוהה
."םכש לומ ארומ־ןולא לצא
.ול יתרעה ,"ילארשיה שמוחב םג םש־יא תאצמנ וז השרפש המוד"
, ז״כ קרפ םירבד רפסל ועיגה דע "ירושא״ה שמוחב ףדפדל רהימו בישה ,"ןכ םנמא"
א ל המו בותכ ךיא אנ־האר .ריתיבו רסחב םייוקל היקוספ ירה .הבותכ איה ךיא לבא"
."בותכ
ת א םכרבעב היהו׳" :ילארשיה שמוחה ןמ תינורמוש המעטהבו לוקב ארק תשש־באו
? תעמש .׳לביע־רהב םויה םכתא הווצמ ינא רשא הלאה םינבאה תא ומיקת ןדריה
״...! םיזירג־רהב אלו ,הללקה־רה ,לביע רהב
י מעטב תיגיגח ארקו ץעדה־בתכב שמוחה תא לטנו ספדומה שמוחה תא חינה אוה
־ אובמ ךרד ירחא ןדריה־רבעב אוהה רהה׳" :םיזירג רה ראותמ וב קוספה תא ארקמה
ה ז קוספל .׳םכשב ארומ־ןולא לצא לגלגה לומ הברעב בשויה ינענכה־ץראב שמשה
."ידמל הרורב ךכל הביסה .םכרפסב רכז ןיא
:רמאו ״םירמושה״ תרותב קרפ ינדמלל תשש־בא ףיסוה תונוש תויונמדזהב
ו עריא אל הדועיה ץראל םתסינכ םוימ לארשיל םיבושחה תוערואמה לכ יכ ךל עד"
ח בזמה תא חונ הנב הז רה לע יכ ךל עדו ,םיזירג ,אשידק־רה ,םירהה־ריחב לע אלא
ן כשמהו .ונב לשו ןושארה םדא לש םחבזמ םש םייק היה ןכל־םדוקו לובמה ירחא
רעש׳ ,׳םיהולא תיב׳—ול תומש הברהש הז רה .םקוה וילע ,ןונ־ןב עשוהי ימיב
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ו נא ורכז תא .וניתוליפת תעשב ׳חרזמ׳ ונל שמשמ ,דועו דועו ׳םירהמ דחא' /םיימשמ
־ רה לע דקענ וניבא קחצי יכ תעדימ .לבא תעשב ןיבו מחמש תעשב ןיב םילעמ

"ז םיזירג
.זכר תא דימלת לואשכ ויתלאש ״? חז רבד חיכות דציכ״
י מראמ רובידמ־ךותיח תא יל אומ םגרתמ ,"וב ןייענו רפס איבנ-הזחנו רפס יתינ"
ד ע ינורמושמ שמוחב ףדפיד ,םישמוחמ ינש תא לטנ אומ .ושוריפ ןיבמ ינא ןיא אמש
ר שא ךדיחי תא ךנב תא אנ־חק :רמאיו׳״ :ארקו ,תדקעמ תשרפמ ׳ב קוספל עיגמש
וממ ץרא׳ םכלצא בותכש ומכ אלו ,מ א ר ו מ מ ץרא לא ךל ךלו קחצי תא תבמא
ר אתממ קוספה־ףוס תא אנ־רוכז" ,ונוחצנמ רכתשממ חצנמכ לוק םירמ ,"וישכעו .׳מ י ר
ת ישארבב רכזנ םכלש שמוחב םגו .׳םכש לומ ארומ־ןולא לצא׳ ,םיזירג־רמ םוקמ תא
־ ץרא אימ תארוממ־ץרא יכ תתא תאור ךכו .׳תרומ־ןולא דע םכש םוקמ דע׳ :ב״י

."םיזירג
, "סובימ ריע״ב ןולל אל ,ורחסמ לגרל םילשוריל ןמדזמ חימשכ ,תשש־בא תיח דיפקמ
.תופוכת םש ןלמ עושיבא לש ותונגב רביד תחא אלו
ר וקממ ןמ תוקוספ תוכלמ ינדמלמו םיחוכיוול ינכשומ תשש־בא חימ תונמדזמ לכב
־ ותסמה לצא קר ,וירבדל ,יוארכ תרמשנמ תמא־תרות ,לארשי ימולא תרותמ ,ןמאנמ
.םיזירג־רמ לש ולצב םיפפ
י תייח חלק תרעמ וא תלאשל ץוחמו ,חוכיו ירבדב יתטעמהש רחאמ יתרבחמ הנהנ אות
.תבשק ןזוא ול הרוכ
־ באו רפסמ־יתמ תד־יאנק הדעב םייוצמ יכ ,תאז יל רשיא עושיבא םגו ,הפי יתעדי

.םהל ןושארו שאר תשש
ת חפשמ ,ודיב וחילצה םיברעה םע ויקסעש ,דימא רחוס תחפשמל ןב היה תשש־בא
־ בא לש ויבא .םילכורו םיריעז םירגת הבורש הדעב הז םשל היוארה תדיחי םירחוס
א לו ושדק־רה םיזירג םעו ויהולא םע היה םימתש אלא ,תד ינינעב יקבו ףירח תשש
ת שש־באל היה ןמאנ רחא דימלת .רוכבה ונבכ סמלפתהלו שורדלו רוקחל תבריה
, תפי הדעה ברקב הנוכמה ,ןסח ריעצה ויחא אוהו תיאנקה וחורמ עיפשת וילעש
ן יזאמו ונתציחמב בשוי תפי היה םיתע ."םירמושה" תדל ותואנק תא ונממ שריש
־ ישודיחמ וסקנפב םשור היה תחא אלו רוכבה ויחא לש סומלופהו הרותה ירבדל
.ובר יפמ ןמאנ דימלתכ ויפמ עמשש הרות

ו
ד חאב עושיבא יל בתכש יפכ ,"לארשי־ץרא תקולח לע ןניד־רזג תא תומואה ורזג״שמ
א יה וליאכ לארשי יבשותל הכפהנ םכשו ,הקולחת־תטלחה ירחא ,םינורחאה ויבתכממ
ב ושב ,הנשל תחא קר עושיבאמ םולש־תשירד לבקמ יתייה ,ךשוח־ירהל רבעמ
ר פוסמה .םיזירג־רת לע ךרענה חספה־חבזמ לארשיבש ןולוחב םיררוגתמה םינורמושה
ו תוא םימישאמש תומשאה לע אוה ףדרנ יכ יתעמש .חמשל ידכ וב היה אל וילע
׳רצענ אוה .הביבסהו םכשב שחרתמה לע םתל רסומו םינויצל ןכוס לוכיבכ אוהש
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 ןב ,לגרה־ילועמ דחא יל רפיס—רבשנ ומחל־הטמ .הדונמ ךפה ךא ,ררחושו רקחנ
 זוחאל ןהוכה ץלאנ הלודג החפשמב לפוטמ השענש רחאמו—עושיבא לש ותחפשמ
 םכשב םיבוט־ינב םתוא ליבשב קרע תיישע איהו רתויב תדבוכמ הניאש תונמואב
 םיפירחה תואקשמה תא הנכמ עושיבא היהש יפכ) "םיררועמה םימה" רחא םיטוהלה
 ־תיתד ריעב הבורמ ותנכסש רבד ,(הטוסה תשרפב "םיררואמה םימה" ךרד־לע
 ףיסוה ? ותסנרפל םדא השעי אל המ ךא .להוכלאמ תורזנתה לע הדיפקמה וז תיאנק
 תינדלו ,התנדע אולמב איהש ,ןהוכה תשא ,ןא׳גרמ .םידלי אלמ תיבה—.רפסמה
 םייקל אוה דיתעו ׳םירמושה׳ ומע תא שוטי אל רשא ,ןרהאו השמ יהולא ךרבתי ,איה

."ץראה רפעכ ךערז היהו" םהב
 תולעל לארשיבש םינורמושה ןמ םיטעמל קר ןדרי תונוטלש ושרה ןהב םינשה תחאב
 הלחמב תמ תשש־בא יכ םירזוחה דחא יפמ יל רסמנ ,חספה־גחב םיזירג־רהל לגרל
 תועצמאב לארשיב םילוח־תיבל וריבעהל ותחפשמ תושקב וליעוה אל .השונא
 אל םכש יכ בישה ךכל שקבתנש תינדריה תושרה לש דיקפ ותוא ."םודאה בלצה"
.דחא "לגע־דבוע" הנממ רדעיי םא הברה דיספת
 תוקידאב גהונו ויבא תחפשמב הפיכב לשומ תפי יכ יל רסמנ הירחאלש הנשב
 ונממ שרי תואנקה תא :ויחא ןיבו וניב דחא לדבה אלא !חונמה תשש־באכ תואנקבו
.ותואיקבו ודומלת תא אל ךא

ז
 לולסה שיבכב עסונ היהאו םוי אובי אוב יכ יתילעה אל רתויב זעונה ינוימדב ,ןכא
פלו בושל אופא יתרהימ םימיה־תשש־תמחלמ ירחא םייעובשכ .המכש ךילומה קלחהו

.ןורמוש תריב תא דוק
 קר דחוימה רדח ,חוטשה גגה לע יונבה ולש הילע־רדחב בשוי יתאצמ עושיבא תא
 ידכ הליחת תיבל סנכיהל ךרוצ ןיאו וילא תוליבומ תודחוימ תוגרדמ .ויתודובעלו ול
 תורוחש ויהש ויתופלחמ ,ושאר לש חצ ןבול יניעל םואתפ קיהבה קוחרמ .וילא אובל
 ןיבלה והזח לע חרתסנו ויתודימ ביחרהש ןקזה ,ןבל וכפה תפזה הארמכ תוקיהבמו
 התיה תונידעה תליה ךא ,העמיק וטימקה וינפ .הרוחש תחא הרעש ריתוה אלל
 הדובעב עוקש ויתאצמ .םינקז־תרדה רמוא ולוכו םיפגוסמה־םיזרה םינפה לע תרהוז
 יתצצה .ובתכנ רבכש םילפוקמ־םילולג םהמו הביתכל ודעונש תונוילג תמירע דיל
 לזת יחקל רטמכ ףורעי" :יתארק הנורחאה הרושבו וינפל רשא תורוש עורזה ןוילגב
.ותכאלמ םויסב אוה דמוע עמשמ ,"וניזאה" תשרפבש "יתרמא לטכ
 היהש הז ם״תס־רפוסב יתלכתסהו יב שיגרהש ילב רפסמ־תוקד ימוקמב יתיהש
 .הרישה יקוספ תא הביתכ ידכ ךות יאשחב ול םזפמו ותכאלמב ולוכ־לכ סופתו דוקש
 ןורמוש תוכלמ ימימ םינומדקה ןמ רפוס־ןהוכ לשכ יל התארנ עושיבא לש ותוזח
 תא בתכ ובש ,הנקה־םומלוקב וידה הלזאשמ .ןחלופ־השעמ ותביתכש ,תילארשיה
האור וא אוה םלוח םא עדוי וניאש דחאכ ,םהדנכ היהו ושאר םירה ,שדוקה יקוספ
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, ותדע חסונב "ונייחהש" תכרב ךריבו יראווצ לע לפנ ,ימשב ארק םואתפ .האורש המ

.ברועמב תימראו תירבע
, יניע־הארמל ןימאמ ינניא !םיהולא יח" :רמאו רעננש דע םמוד בשי הלק העש
ט עמכ ,הקיתש תונש םירשע ירחא חותפל המב עדא אל ? הליל־ןויזח םולח הז וליאכ
"...רוד תונש ,תומימת הנש םירשע
ם ימי רכז ,םינושה ויעדוימו יתיב־ינב םולש לע ,ילע וכתינש תולאש רטמ רחאל
ע ושיבא ןיב "ץילמ" יתשמיש ובש אפורה לצא רוקיב ותוא רכזו קותינל ומדקש
. ודבע תא םיהולא ןנח רשא םידליה תא הארתו אוב" :רמאו יעורזב ודי בליש ,וניבו
."תיארו אנ־האוב
ת דע לש הגונו ינוגדח ,ךשמתמ ןוגינ ותואב הרותב ארוקכ םזיפ־רביד הכילה ידכ ךות
א יה ,תילגרמ הרענה תא ותחקב הנש םיעבראו־שלש ןב עושיבאו" :"םירמושה"
י ל םינב .םינב־ינבו תונבו םינב ןטב־ירפ ול ןתיו לאה והכרביו השאל ול ,ןא׳גרמ
ר פסמ השימח .השימח םינב ינב םג ,אנ־הארו .הוושב־הווש ,שמח יל תונבו השימח
."םויכ יניעב אוה השודק לש
ת ובתכל תוכנ־תיבב לויטכ וז הכילה יל התארנו ותריד ירדחב יחראמ ינכילוה
י לארשיה בתכב תובותכ ,השמ תרותמ תוישרפ יאצחו תוישרפ תוריקה לע :תוקיתע
ם יכשמנ תוא לכמו םידודח־םידודח יושעה ץעדה־בתכ ,ןושאר תיב ימי לש קיתעה
, םינטק םיחמצ םיחמוצ םהבש םיציצע ירויצכ תויתואה ומד .םינוש םידדצל םיווק וב
.םירזומו םירוגש־יתלב
ת א ,בוטה ורצוא תא .דוהי חתפי" :םיקוספה וססונתה םיחרואה־רדח ףוקשמ לע
ם יבר םייוג תיוולהו .ךדי ישעמ לכ תא ךרבלו ותעב ךצרא רטמ תא תתל םיימשה
."הטמל אלו הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו ,הוולת אל התאו

" םירמושה" הילעש הרישה ,"וניזאה" תרישמ םיקוספ וטשיק יחרזמה ריקה תא
: קוספב החתפנ השרפה .לבאו החמש לש תויונמדזהבו דעומו גח ימיב תופוכת םירזוח
ך ורב ,םלועל וניהולא ךורב״ב המייתסנו "וניהולאל לדוג ובה ארקא הוהי םשב יכ"
."קזחתנו קזח" ןיעמ ,םתרות רפס תא ןורמוש ינב םימייסמ ובש "םימלועל ומש
ת אצמנ ,החרזמ ןדריה־רבעל טרפ ,הלוכ לארשי־ץראשכ" ,עושיבא ילא רמא ,"וישכע"
ר ה לע ורמאנש הכרבה ירבד לכ יאדו ומייקתי ,הכרבה־רה םג ללוכ ,לארשי־ינב ידיב
."אוה־וכרדב וניהולא תא דובעי דחא לכו םהרבא ערז לכל הז

א לו יב םג הקבד םיליפשמו םיצחול ידימ ןטקה וטבש תלואג לע עושיבא לש ותחמש
ן חלוש דיל ונבשי .הב ויתכריב אלש יפל הלפנש הז דמעמל המיאתמה הכרב ףא התיה
ו אבוה הז־התעש םינופפלמ ןוגכ תוקריו תוריפ ויה ובש בטימהש דוביכ ינימב ךורע
.ךיחל הואת וצימש לשבו םודא רזג ןכו םתפילק לע םילכאנ םהו הניגה ןמ
ד ליי המ הלאשה תרקנמ יחראמ לש וחומב יכ ,החמש־אלו החמש הביסמה תריואב
׳ "ונוערקי גדכ זא ירה ,םימדוקה םיטילשל םכש רזחות אמש" .לפרעב טולה רחמה־םוי

־ רה תא ונפטבו ונישנב ,ונינקזבו ונירענב בוזעל ונילע היהי םנמאה" .עושיבא רמוא
־טאנה וירמוש ילב ראשיי םיזירגו ? ןולוחב וניחא לא ףרטצהל ונלוכ ץלאינו הכרבה



163םיזירג

 לכ רחבנה םוקמה תא בזע אל ןהכ ףא יכ ךבל לא אנ־םיש ?ןונ ןב עושוהי תומימ םינ
 תא שוטנל םינהוכה ונא םג ץלאינ םנמאה .תונורחאה םינשה םירשע םג ללוכ ,םינשה
 הניש הדידמ ,תולילב תחא אל יתוא הנעמה ,וז הבשחמ ? תושפנ־תנכס תמחמ םוקמה
 לע־לא וידי תופכ תא םירה "!אנ־העישוה ,הוהי ,אנא .יתניב תא תפרטמו יניעמ
.םימורמ־ןכוש לא ריתעמכ
 הלק העשל ובלמ חיסהל יתחלצה ומכו עושיבאל העגראו דודיע ירבד המכ יתרמא
 ,ול יתרמא ,בטומ .םיזירג םלובז־תיבמ ותדע ינב ולגיש תורשפאה לע הבשחמה תא

.וברי ןכ ,םהינב ינבו ךיתונבו ךינבב רבדנש
 םשו םש לכל יכ ריבסה ,םהיתומשו "ויצלח־יאצוי" לש םתדלוה לע רופיס ידכ ךות

 םהרבא ימימ םהינבו תובאה גהנמכ ,העש התוא עריאש ערואמב הרושקה תועמשמ
.האלהו וניבא
 לאהש רמולכ ,הוקתו הלאשמ ושוריפש ,א׳גר המש ונארקו הנושאר ונל הדלונ תב"
 ןבה דלונשכ .המייקתנ ונתלאשמו ונלוקל ידש־לא עמש םנמאו .רכז ןבב ונתוא ןנוחי

 תדע ינב ונא יכ ,תזיע והונארק תיברעבו ,יברו ירומ יבס םש לע ,יזוע ומש ונארק
רשיה םשה דיל ילאעמשי םשב םג ונידלי תא תונכל חרוכה תמחמ ,םיגהונ םירמושה
.תימרא רמא ,"ןנא אתולגב .ילא
 תעשב יכ ךל רפסא אלא ,ךישמה ,"םהישוריפו תומשה לכ טוריפב ךתוא האלא אל"
 םולשהש םש ,(םאלסומ תיברעבו) המלשמ ומש ארקנו ןב ונל דלונ יניס־תמחלמ
 לע ,סחנפ אוה םינבה ןורחא .תואבל ונששחו ונילע םילאעמשיה דחפ לפנ יכ ,וב זמורמ
 הכהו תואבצ יהולא תאנק תא אניק רשא ,ארקמבש ןרהא ןב רזעלא ןב סחנפ םש
."רוראה ןטשה תחילש ,תיניידמה םע אטחש אולס ןב ירמז דגובה תא שפנ
 ךשמב וילע ורבעש תואלתו תופידר לע עושיבא רפיס הלילב תרחואמ העש דע
 םישק םיכוסכיס לע ןכו הדעה ינבב תוללעתהו הלפשה ישעמ לע ,תונורחאה םינשה
 רבעמ ידוהי דסומ םהל חלושש תיפסכה הכימתה ןינע ביבס המצע הדעה ךותב
.הדעה תושאר ביבסו סוניקואל
 םעש ריע לש הקומע ליל־תממדב םיבשוי ונייה הב תספרמה לע הבשנ הרירק חור
.המחה ץנה דע הכישחה תדרמ לחה רצוע הילע לטוה שוביכה

ח
 םירוקעה ןמ חאלפ—ןבלחה לש ולוקו תכשוממו תקסורמ רומח תריענ העמשנ רקובב
 —ונאצ רדע לע יחו םיזירגמ קוחר אל בורק רפכב בשיתהש ,1948־תמחלמ ימימ
 עושיבא ודמע העש התוא ."תזע־ובא אי ,בילח" :תואירקב תיבה־תלעב תא ררועש
 ,ונחגו ,רחבנה רהה ,"לא־תיב" יפלכ החותמ םתמוק ,רחשה־תליפתב םילודגה וינבו
 םהיתועונת רחא בקע ,ןטקה סחנפ םיגוקזה־ןב בשי םלומ .שחל־ןוקצב ווחתשהו וערכ
 הוהי ךב [יתנמאה] יתנמיא" :רומאל תינורמושה "לארשי עמש" תליפת תא שחלו
."םלישו־םקנ־םויבו לא־תיב םיזירג־רהבו השודקה הרותבו ךדבע םרמע ןב השמבו
ןושלה דומיל רפס לע םילודגה וינב תשולש םע עושיבא בשי תירחש־תפ רחאל
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 "תורייב—התורפסו הקודקד ,תירבעה ןושלה" יתארקו רפסה רעשב יתצצה .תירבעה
 לא״ל שדקוה רועישה .רפסה תא עושיבא הנק הנש ינפל .רבחמהו הנשה ןומיס אלל
.קילאיב לש "רופיצה
 !יבא״ :שקיב ןנחתמ לוקבו ויבא לא רשעה ןב ,יבצ אוה ,לאזג שגינ רועישה םותכ
"ת״יב־ף״לאה תא יל אנ־בותכ ,[תירבע] ׳ינארבוע׳ דומלל הצור ינא םג

 בתכב ת״יב־ף״לאה תא ול םשרו ךורא ריינ־ןוילג וקיחמ ףלש ,עושיבא בשיתה
 ,תיווז־ןרקל דליה שרפ .תינורמושב התליבקמ תעבורמ תוא לכ דגנכו עבורמה ירבעה
.ינורמושה היוניכב תוא לכ םש שחול אוהשכ תחא־תחא ןקיתעה ,תויתואב לכתסה
 ויתיארש ןבלחה־חאלפה יל ןמדזה יחראמ תיב לא יבושבו ריעב יתטטוש םויה לכ
 תואלמה תובית תויולת ידדצ ינשמש ורומח לע היה בוכר .ןהוכל בלח ורכמב רקובה
 .שוטנה וירוגמ־רפכ לע ינלאש ,ינא ןכיהמ עדיש יפל .םבלחמ ונקורתנש םידכו םיחפ
.ובצמל ויתלאשו יתינעש המ ול יתינע
 תולבסה תשרפ תא ינפל תונתל הברה ,תכשוממ הקעוממ ןקרופ שפחמה דחא ומכו
 ונלשמ םדא םנכנ" .םכש יבשות תאמ םינשה לכ ךשמב םירוקעה ולחנש תונויזבהו
 ריחמה לע ול ףיסומ וינפל טילפ יכ שיגרמה רכומה ירה ,ןקריל וא זילטאל ,תונחל
בכנ לש םהיסיכל ולשלוש םינכסמה ונליבשב ודעונש ם״וא תונכוסמ םיפסכ .ליגרה
 ,םיל־רבעמש דסח־תורבח לש םידגבהו תוכימשה ינעטמב התיה םדי .םינקסע םיד

 םישיא־ילדח .תבלוח הרפכ ןמזה לכ םהל ונייה םיטילפה ונא .ונליבשב וחלשנש
 םהיתבב תותרשמ וניתונב וליאו ,םהיתונב תא ונל תתלמ םה םירהזנו םהיניעב ונחנא
 םהיתויפ ויה תונמוזמ םיתעל םיכרוע ויהש תונגפהבו םע־תורצעב .תופורח תוחפשכ
 אצויכו ׳םידידי׳ .׳םיחא׳ ,׳םירקי םיחרוא׳ :ונל הביח־ירבד הבר תובידנב םיטלופ
 ־יונישב וליאכ ,׳םירזוח׳ב ׳םיטילפ׳ םשה תא ופילחה :בר השעמ ושעו ומק םה .הלאב
 םיאמר ,ונמד־יצצומו רוע־יטשופ ,םתומכש בזכ־יחיפמו םינרקש .היולת ונתלואג םש
 ףאו וניתומוקמ תא בוזעל הביבסהו ופי ינב ונתוא ולדיש םדוק .םלוככ־םבור םה
 רצק ןמז דועב ובושתשכל :םרמאב שבדמ תוקותמ תוחטבהב ךכל ונתוא וחירכה
 רשאכו .םפסכו םבהז תורצואו םידוהיה יתב תא תשרלו תוכזל םתא םידיתע םכיתבל
 םינבזכ ונל ורכנתה לכ־רסוחבו םוריעב םיימשה־תפיכ תחת ונראשנו הלא לכ ובזכנ
 יל חלשו ויחוורמ ךסחו תייווכל דדנש ינב אלול .תוצוח־יבלכ םעכ ונמע וגהנו הלא
 דע זא יכ ,תיבה יכרצל תוקרי־ןגו הרידו המדא־תקלחו ןטק רדע יל יתשכר ובש ,ףסכ
 יחאמ יתשאונ .בלה־יבוט םימכשה ידסחל ןותנו םיטילפ־הנחמב ללוגתמ יתייה םויה
 חא ושבכיו יאוולו—סדוק־לא תא ושבכ םידוהיה" .םעז־ףוקת םייס ,"םימלסומה
 •םימלסומה יחאמ םינשה ךשמב יתלבס תופרחו תונויזב המכ לאשת לא ...והכמ

״1 הללא םשינעי

ט
 יבשוימ םינורמוש לש בר להק יניעל הנהו םיזירגה תוביבסב טטושמ ינאו םוי ירהצב
.ןולוח
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, םימיה־תשש־תמחלמ ןוחצנ תא ןאכ םתדע ינב םע דחי גוחל ואב וללח יכ יתייה רובס
ר ה לש ולצב עבק ןכוש וניאש ינורמוש ןיא בושו םשדקמ םוקמ תא הררחישש
ה ווצמה לגרל־הילע תווצמ םייקל ותוצרב םירזה םיטילשבו תולובגב יולת םיזירג
,השעמ היה ךכ אל ךא .םילגר שלש םכש יבשוימ אלש םינורמוש לע
ו נתדע ינב ואיבה" ,הליגר־יתלב תוררועתהב םוקמה ינבמ ינורמוש יל חס ,"םויה"
, ביחרמ תחפשמ ינבמ אוה רטפנה .שדוקה־רפעב ונמטל ידכ ,םהלשמ רטפנ ןולוחמ
ה עש דועבו םיעשתה ותנש ףס לע ותמשנ תא איצוהש ,םירפא טבש לע תסחיתמה
, "׳םירמושה׳ תדעל רובעי אלו אוה קוח יכ ,םירהה־ריחב לש דעומה־תיבב רבקיי הלק
רממ םג ואיבי ופוג תא ,תומי רשאב תומי יכ ונלשמ םדא" ,האנהב רפסמה יל ריבסה
: רקיעהו .וילע ומש תא ןכשל לארשי יהולא רחב רשא שודקה םוקמב ונמטל םיקח
ר המ קותינו תולג תונש םירשע זאמ םכשל ץוחמ ונילא אבומה ןושארה רטפנה והז

."ןאכ ןמטיהל הכוזו ונשדק
ד איפ הנוכמה ,ביחרמ בקעי ךירשא" :לוקב ארק החמש לש שוגירבו ורהנ ויניע
" ןונלש הלואגד אתלחתא וז ןיא יכו .ונירשאו ךירשא ,ךכל תיכזש ,׳גארפ
ן אכ םיכלוה לשמ ,החמש־תכולהתל התמד תמה תייולהו ברו ךלה םיוולמה להק
. הלודג החמש הב ררועמ דלונ לכש תנוטנטקה הדעב שדח דולי לש הלימ־תירבל
— "אבה םלוע תוסכ״ב ףוטע היהש רטפנה תטימ ירחא םיששואמ םידעצב וכלה לכה
.הנבלב הקיהבמה "היקאט״ה ושאר לעו—ןתשפה יכירכת
ס ונמ ןיאש םדאה תומ לעו רשב לכ ץק לע תונומזפ ורש להקה םהירחאו םינהוכה
 ןוגינ לכ עמשנ אל אלפה־הברמל .םרמע ןב השמ םיאיבנה ריחב םג תוברל ונממ
ל ש תוגיגחב ומכ .םינורמוש לש תויוולהב ליגרכ םיעמשנה ,הגות ןחל וא בצע לש
ת וריש ואב וירחאש קוספ ,"באומ ץראב הוהי דבע השמ תמיו" :להקה ןניר החמש
ר בדכ םינפ לא םינפ ותא רבידש םיאיבנה ןודא וידבע ריחבלו םלוע־ארובל תוחבשתו
.והער לא שיא
: םולחכ םיזגו־םיפלוחה םייחה לע תימראו תירבע םיברועמה תונומזפב וחתפ ומייסשמ
ת ומ > םילודגה־לודג .םיהולא אוה םייקהו—םילוטנ םלוע ירד לכ ,םילטב םייח לכ״
ן הוכ םגו איבנ םג ;םיכלמה־ךלמ אוה דעל םייקהו—םיאישנ םגו םירש םג ותומי

ם ג .םהב אצויכ ןומזפ יזורחו "ןמאנה לאה אוה דעל םייקהו—ןאמי םא םג תומי תומ
ם יכלוהה םלוא ,תכשוממ תינוגדח תובצעב םירמאנ םה ליגרכש ,הלא לבא־תונומזפ
־ תירב ,םיסוריא תוגיגחב תועמשנה הודח לש תורימז ןימכ םואשע רטפנה תטמ ירחא
י נמאנו ,ןולוח ינורמוש ויה וז תדדועמ הרמז לע םיישארה םיחצנמה .ןבה־ןוידפו הלימ
.םהירחא וקיזחה־ורחה םיזירג־רה
ת ובהלתה־יזוחא וארנ םיוולמהו "וניזאה" תרישב וחתפשכ העורתה לוק רבג דחוימכ
ר פסמל םימע תולובג בצי ,םדא ינב ודירפהב ,םייוג ןוילע ליחנהב" םיקוספל םעיגהב
ה מה תוצע־דבוא יוג יכ" ..."לארשי—ותלחנ לבח בקעי ,ומע הוהי קלח יכ ,לארשי ינכ
ם לנשו ףלא דחא ףודרי הכיא .םתירחאל וניבי תאז וליכשי ומכח ול .הנובת םהב ןיאו
."הבבר וסיני
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 תכולהת לא םיניועו םיינדשח םיטבמ וחלש םיזירג־רהל תונכשבש םימכש םיברע
 םחש העשב םג !םתחמש הלודג המכ אנ־האר" :ויניש ןיבמ ןניס םהמ דחא .היוולהה
 םהיתוליפתו םהיתויוולהב יתחכנ תחא אל .םיננורתמ־םיזילע םה םהיתמ םירבוק
 יו ,יו .ןה תוחמשו תוזילע וישכעו ,דאמ־דאמ תוגונ ,ויה תובוצע המכ םהיתורישו
."ונילע ואבש םימיל
 ,םישישקה םינהוכה תיילמפמ דחא ,ןאמעונ סחנפ יכרד לע ןמדזנ היוולהה םות רחאל

 רחאל לודגה ןהוכה לש ומוקמ תא תשרל דמעומ אוה םינהוכה תרובחב ןקזה תרותבש
 ינמדזהבו ,םכש ישנא םע ויקסעו ,תשש־בא לש ופתוש והירה .ומע לא זלה ףסאייש
 יל חיכוהל םיקוספ לש תומירע ינפל םרוע היה םינש ינפל םכשב ירוקיב ימיב ותא
 ינשקיבו יב חמש ינארש ןויכ ."תמא לש לארשי־ינב" םה־םה ןורמוש תדע ינב יכ
.תיברע־תפ לוכאלו הפק תותשל ,ותיבל רוסל
 תיב תא בוזעא ךיאו ינא עושיבא לש וחרוא ןכש ול תונעיהל לכוא אלש לע יתלצנתה
 רבשכ ינפל ועריאש תואלפנהו םיסנה לע יתא חחוש אוהו הז דצל הז ונכלה .יחראמ
.הבבר םינשו ףלא םינה דחא ילארשיש םייע
 ינב וקלחנ םהבש םהיתוסרגל םיקוספ לש םשוריפ ןינעל החישה תא בסהל יתיסינשמ
.בר ןוצר־יא ןהכה סחנפ הליג ,ןורמוש ינבו הדוהי
 םיקוספ ישוריפל תובישח דוע ןיאו דאמ יניצר אוה ןינעה םעפה" ,רמא ,"הניבה"
 ונלוכ ונא םינימאמ םויכ .ומש תא וילע ןכשל םיהולא רחבש םוקמה לע תקולחמלו
 היהת םילשורי ריעהו הירומה־רהב וקיזחת םתא םאש ,ללכה ןמ אצוי אלל ,דחאכ
 םתא ובשת תא ;םכלרוגב יולת ונלרוג .ונידיב םיזירג־רה םייקתי םייק םכידיב
 םילשוריו ןויצ םולשלו םכמולשל ונא םיללפתמ ןכ לע .ךכ ונא םג ,םיוולשו םיחטוב
 ׳ןכאו .לארשי־ץראמ קלח אוה בוש םויכש ,םיזירג םיהולא־רה—םירהה ריחב ימורממ
 םכיתונמראב הולשו םכליחב םולש ןתי יכ ,וניבא םהרבא יהולא ,תואבצ־לאל ללפתנ
 ןמ קלח םהש ,הכרבה־רהבו םכשב וקיזחה .ונכותב הולשהו םולשה םג רורשי זאו

"—ואל םאש ,וניתובאל ןתנ םיהולאהש ץראה
 לד לע תולעהל ינא ארי ףאו ,דאמל דע השק ,יל השק" :רמאו רזחו ,קיספה אוה

 םה ירה ,הלוכ ץראה תא םכידיב ומייקת אל םא :ךל רמול הצרא רשא תא יתפש
 :ןיזאומה לש וקוספ עמשנ הידגסמ ילדגמ לעמש ריעה יפלכ עיבצה ךכ ורמאבו)
 הלילחו־סח ונב תושעל םילולע םה—(׳הללא חילש דמחומו הללא ידעלבמ הללא ןיא׳

 ׳ינא םג ןכ לע .הניד םתוחא דובכ לוליח רחאל םכש ישנאב יולו ןועמש ושעש המ
 הדחוימ הליפת רמוא ינא רקוב־ידמו םילשורי םולשל לאוש יאנק ןורמוש־שיא
."םהל ףתושמ לרוג ,םכלש הירומו ונלש םיזירג .המולשל
 הווהה לע ןה החמש תועמד םא יתעדי אל .תועמד וגלז ויניעו ינקשנו ינקביח ורבדבו

.דיתע־תדרח לש תועמד וא
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