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דחוכב השע אנא :ללה .ע
 םיחותפה דבכ הז ינחלש לא יימ ועיגי טא הקעה ייופר הלא םיננוצ םיברע
 תונקויךכ ביבס ילע םיענה םימותסה תונויגהה ןמ יתעד חיסהל הגונ ףס? ידנק
 חטב וקצונ םינושאר תולכש? ל# םתעיקש יזמרל תויפו םיפא םמיע ילוטנ םינפ
 םיקדס תצורח רשפה־תטולע וז המילבב יטב? תותשר ססומל דא־לפרעב םגומה דע
.דה ילב המלאנה תוניאה םש גפא רשאב ןפא רשאב םירעפנן םיעבנה םיחתפו

 ןמזה ימכח תפומה־ינמא ל# הריבכה םתדובע הטועה יגוגזה קתה לע ירי חנא םא
 ןובהצמ תוטבנה ולא תולךגמו םירשג ירעכ םתומ? עוגעגה ימוסח ימובלאב םירוצאה
 םירקה יתומולה עושגזש תוטוזה יתוחלצה תוקתפרה תרכזמ םינפלמש ראדה־תויולג
.הןש?ל בא?ה ןיבש יודבה לובגב תושוטנה תוקשחנ ילב תונטק םישגליפ םישחורה

 יימ דירא םמוד יתחןרו ירחס ימוימוי תתרט ל# תוריעזה ףקתה יטחמ ןואפ? קחךה
 ימיא םיצמאמ םישאונה םיתוחפה םיצמאמה ןומזזמ יקנ ינאו שחרד םר הז ינחלש לא
 ףצה ארונ יניס ןךור ל# ופוגכ ילחו ששח אלמה הז יפוג תאשל ימימ־תת ךר

.קפסה תיוגז זוחא םרזה דרומב םהךנ

׳חנה
.הלא לכמ םיהלא יל חנה
 יסוס לע ,םדקמ ימולע סוס לע ינבישוהל ,ימוהתמ ינתולנזהל ךחצב השע ,אנא
 תופנצ ףופ? ,הסרפ תולהצמו םירירש דפאנה ץומאיד יסוס לע ,רענ ינאו ,ינמיש ץומאה
 לא ינואש? ויךך.ך תורהד תורהד ,אדא ץומאה יסוס לע ,ןשעי. רוטיק תחתר ,םילמשח
 תמלש הטוע ,םיעלסהןמגרא יליפנ לא ,רישה תוניעמ תועבג לא ,בהזהו קלדו תולחנ

האלה האלה ,יפוס לע האלה ילהצו ירחש תוזוח? לא ,ר.דךא ץומאה יפוס לע ,הנןךו רמ



תרחואמ הבהא :זוע סומע
.רבוע ןמזה .דיגהל םירבד השולש־םינש יל שי ןיידע
 .םויה דע יתקתש ןכ ינפמ .הלוכ הלאשה יהוז הנה ,שמתשהל רשפא םילמ הזיאב
 םעטמ טטושמ־הצרמ ,קיתו הצרמ יננה יעוצקמ יפ־לע ירה :שממ יתקתש אל ,רמולכ
 ־םינש :ןכ־יפ־לע־ףאו .הברה שמתשמ םילמב ,עמשמ .תוברת שיא ,לעופה דעווה
רמה תוצק תא יתיאר ינא אלה .הממדה ךותמ חוכב רוקעל ילע דוע םירבד השולש

.םיטקשה םיבח

 רתוימ—רומאל ,ירמגל רתוימ םג ,געלנ םג ,ןקז הצרמ יננה ינא :עידואו חתפא שארמ
 ינא יתוחכונ םצעב תובורק םיתעל .איהש הניחב לכ יפ־לעו לכו־לכמ רתוימ ,שממ
רתה תוריכזמה לא יניינע לגרל סנכנ ינא רשאכ ,המגודל .םתחונממ םישנא דרוט
 ־תונוכמ לע עגרכ תולפנתמ תוינבתכה תורוחבה וליפא ,םיצוביקה־זפרמ לא וא תיתוב
 תאשל השק :ינא עדוי ,ללכב .ךכ ידכ דע .םירבדב ןהמע אובא אמש ,הביתכה

.יתוא
 ילוא םיסחי הלמה ,הקווד םישנל ןווכתמ ינניא ךכב .םהש םיסחי םוש יל ןיא ,ינא
 זאמ ללכו ללכ יל ויה אל שממ השא םע םהשלכ םיסחי אלה ,הבשחמ וזיא תררועמ
 ,הנה .םיסחי םוש יל ןיא :יללכה ןבומב םיסחי לע רבדמ ינא ,אל .טדנמה תפוקת
 םירחאה ,רבדמ ימצע ינאשכו .עמוש ינניא ינא תובורק םיתעל—ילא םירבדמ רשאכ

.ללכ םיעמוש ןיא וא טעמ קר םיעמוש
.רבדל הברמ הקווד ינא יביטמ ירהו
 ןיא ,םיפחש ןיא ,שיא ןיא .םיה בלב הדוספר וזיא לע ידיחי חלמ יתייה וליאכ ,חיננ
 ידבל ,הככ .םידילגמ לוכיבכ םמצע םימה וליפא ,דאמ תישירח איה המירזה ,חור
.יל חנומ
 ינא תאז .תומא בורקב :תכלוהו תררופתמ הדוספרה ,ןייצל ינא בייח שוריפב ,בגא

 ירקמ ערואמ ,ידדצ טעמכ ןינע יניעב אוה תוומהש יגפמ הרומג החונמב רמוא
.םילודגה םיבחרמה תוצק תא יתיאר ינא אלה .לוז טקפא ןיעמ ,םשוגמו
 ןימ ,קחרמ ןימ םא יכ תושידא ונניא הזה רבדה ,אל ?ילש יתומל ינא שידא יכו
.םילמ תרזעב ראבל דאמ דע השק ותואש ךסמ
 םניא קוחצ וא הקעצ ,רחא דצמ לבא .שיב ןינע ןה םילמה ןרקיעמ ,ינא רמוא ,ללכב
.ילש טנמארפמטה תא םימלוה םניא שוריפב ,םימלוה
 ,דאמ דע עורפ םדה־ץחל םינש רשע רבכ ילצא :םיטרפל טעמ סנכיהל בטומ ילואו
 ןיידעו ,ןטק לודיג הזיא חותינב וקיחרה הביקה ןמ םייתנש ינפל .םייח־תנכס ידכ דע
ןשעמ םגו ,דוע ןימשמו ךלוהו ןמש םדא םג יננה .רעוכמ יוניעב תורושק יתואיצי



זוע םומע6

 .ףוגה תא םיבירחמו םיכלוה הלאה םירבדה לכ .הירגיס ירחא הירגיס ןובשח םוש ילכ
 החונמב ןשעמו ול בשויה ידוהיה הז ,החידבה ןמ ידוהיל המוד ימצעלשכ ינא הנהו

.ול ךייש ונניא הזה ןוריוואהש ינפמ לפונ ןוריווא ךותב
 תלוגלוגה־ללח ךותב שוחל וא עומשל לגוסמ ינאש ,תויופצ־אל תועשב ,םימעפל שי

 :בוטר שיבכ ינפ־לע םש םישחול םיטקש םיגימצ וליאכ ,שורשיר ,השויא וזיא
 וליפא ,ןכ ומכ .ןהל תורשונו תורשונ תוניבלמה יתורעש םייתניב ץוחבמו .שששש
 ילבמ לבא ,ילוכ ררופתמו ךלוה ינירה ךכו .תודיער לוכיבכ יתוא תופקות םימח םימיב
.תררופתמ הנניא ןיידע יתעד אלה :אנ .הברה יתעד תא תתל
 ןיעמ ידיב שי ,הריתי הקזחב ילא לפטנ םיבאכה ןמ דחא םהבש םיזיגרמ םירקמ יבגל
 יל ומשר תונוש תולחמל םינוש םיאפור רשא תוילבטו תולולג לש ינועבצ ףסוא
 באכ עיפומ םא .תוסיפח ולא־יא טקא׳זה יסיכב אשונ ינא דימת .םינשה תצורמב
 ןיחבהל ילב תופורתה ןמ שלש־םיתש עלוב ינירה ,יתדובעמ יתוא קיספהל שקעתמו

 תורשפאה תמייק דימת ןה ,בגא .דוע עלובו ףיסומ ידצמ ינא ,וליעוה אל םאו .ןהיניב
.קאינוק תויסוכ המכ ידי־לע אוהש באכ לכ לבלבל
 לולע ,תאז דבלמ .דאמ דרח יתובשחמל ינאו יתובשחמ תא יל תרזפמ הייתשהש אלא
 ,ילש טנמארפמטה תא תדגונ הדוסימ רשא קאינוקה־תוצילע ידיל ףוסבל עיגהל ינא
.יתוא הזיגרמ םג ןכ לע
 חיר :עדוי ינא .םייכינחה םא יכ םיינישה אל וא .הקזחב תובקרנ םיינישה ,ןכ ומכ
 םיצמאתמ םניא ,םיחילצמ םניא םישנא .קוחר דימת דומעל ילע .יפמ ףדונ בוט אל
.תררועתמ הליחב ימצע־יב םג אלה .םתליחב תא ינפמ ריתסהל ,ללכ
 השולש־םינש רמול ילע ןיידע .יל קלתסהל וא רגתסהל תושר יל ןיא ןיידע לבא

.םירבד

 .ראומ לדהו תספרמ ,םיתוריש ,חבטמ ,דחא רדח .םיליעפה־ןוכיש .תיממע הריד יל שי
 אמש וא ,תוביטר םיריבעמ תוריקהו .ידמ רתוי הכומנ ,הדצמ ,הרקתה אלא .יכרצ יד
 םיחרפ םהילע םיחרופ ץיקה ימיב וליפא ירהש ,תוביטר םירצוי םה םמצע תוחוכב
 תועקוש תופצרמה ,ךכ לע ףסונ ,ילצא .תויווזב ול טשפתמ שבוע .בחט לש םירופא
 התה םג תרחא ,ןחלושה ילגרל תחתמ לא םיסיפכ בוחתל ילע :רדחה זכרמ יפלכ
.הלפש המילבורפ איה םעפל םעפמ בויבה תמיתסו .ןטק עופיש הלגי ילפס ךותב
 דיגהל ,תולודגב רבדל יתייה ןווכתמ אלה ינא :דימת יל עראי ךכ ,לזאזעל ,הנה
 ךות לא יל בברתשה ןיכפוש־ביב דבעידב םואתפו ,תימואלה הלואגה לע המ־רבד
 תחא םעפש ,ינא .הקזחב ינממ םידלוסו םידלוס לכהש ךכב אלפ שיה .אנ .ירבד
 דוע היה הזה רבדה .םינש הברה ופלח רבכ זאמ ,םנמא .רחביהל יתייה בורק תסנבל

.ט״שת תנשב הנושארה תננוכמה הפיסאה ימיב

.יתומ לא עדוותמ ינא הלאה םיקינחמהו םיחלה ץיקה־תולילב וישכע ,הרצקב
.הלהבמ קוחר ינא



7תרחואמ הבהא

.יתוא ףקות שפנ־לעוג ,דיגא המ ,אלא
 בוש .תספרמל רדחה ןיבש תלדה וז ,הלילב תשרה־תלד תא ול חתופו אב הזה תוומה
 קר חתפיהל היושעה תלדה תא ץוח־יפלכ הקזחב לטלטמו תידיב ךשומ אוה בושו
 תלדה לע רבגתמ אוה ףוסבל .תישעמ הנובתב ראפתהל יאשר אוה ןיא ,עמשמ .המינפ
 העיז הסוכמו ףשנתמ םג ךכ לע ףסונ ,יקנ־אל ,הובג־אל ,ןמנמש ,ליבהמ ילא סנכנו

 תודבכב בשיתמ אוה .ואובב ותוא האורו תוחוקפ םייניעב יל בכוש ידצמ ינא .הצומח
ועבצא תוצקב ,ךכ שממ .ןידסל דעבמ ילגרב עגונ ויתועבצא־ישארב ,יתטימ הצקב
 ינפל ,המש גרבליפש המוח ,םילוח־תפוקמ הנקז תוחא עובשב םיימעפ יב תעגונ ,הית
 הזיא תועיבקב לבקמ ינא ,רמול יתחכש .קרזמה דוח תא הקזחב יב תצעונ איהש

.תוקירז
 תוארנ ןשעמ ינא רשאכ :תאז דוע קר .ירמגל םירחא םיניינעב ןודל רובעא דימ ,ןכבו
 םואתפ האור ינא םיליהבמו םירז םיפוג .םירז םיפוג ןה'וליאכ ילש יתועבצא יל
.ילש הירגיסב יל םיעגונ
 ,ללכב .םניח םהב ךבתסמ ינא עודמ ,הלאה םיטרפה לכל ץוחמ היהא יאדו בורקב אלה
 ררושמ הזיא לע ,רמאנ .םירחא לע רפסאש היה בטומ אל יכו ימצע לע רפסל םוקמב
 ןוחטבה־רש לע םעט לש רופיס רפסל רשפאו רשפא ןה ,המגודל .ימואל גיהנמ וא
 ללכ ,ודצמ ,אוהש אלא .םסק רדענ ונניאו דאמ דע קתרמו ץרמנ ריעצ םדא אוהש
 ־לעב .ונינש ונשגפנ אל ןיידע ןכ ינפמו וילא יתבתכש יבתכמ ינש לע יל בישה אל
.וילע אלו רפסל יל שי ימצע לע יחרכ
 םינתונ הנורחא הכרא ינמודמכ ,בוהא אל ,בהוא אל ,ידיחי ,הנומשו־םישש ןב ,וישכע
.םולשב רסמתא ךכ־רחא .םירבד השולש־םינש רמולו חסנל הסנאש ידכ יל

 קיתו טטושמ־הצרמ יננה ינא .ימש תא יתרכזה רבכ םאה ,רגנוא אגרש ימש ,ןכ
 תחא לא חלשנ םימעפל .עסונ ץוביקל ץוביקמ תבש־תולילב .לעופה דעווה םעטמ
 ־ימיב ,םירנימסב עיפומ .תובושתו־תולאש־ברעל וא תבש־גנועל ,םילעופה־תוצעוממ
 םג םיתעל ,תורצק תויומלתשה ,םיידומיל םיגוחבו םינויזופמיסב ףתתשמ ,ןויע
.םיליעפ לש סוניכ הזיא ינפב הצרמ
 סיכב .דחא רבדל םיעגושמה ןמ יננה ינא .ילש דיחיה אשונה איה היסור תודהי
 אלהו .ןינע ותואב ןינעל ןינעמ ןלוכ ,האצרה־תואחסונ רסירת יצחכ ילצא טקא׳זה

.ארונו קומע הזה ןינעה
 ־ןושל תקעז" :דיחי טקפסאב יל םצמטצמ וא תרתוכה תא ףילחמ ינא םעפל םעפמ
 חלש" וא ,"ררוצה לצב וניחא" ,״? יתמ דע—הקיתשה־רשק" ,״תוצעומה תירבב שידיי
 םיבחרמה תקיתש םג ילצא ,ךלוה יכרדל ינא ,הזב רבדל בושא דוע ינא ."ימע תא
 שפנ דע הליל־הליל ףטושה רידאה תויסקאלאגה רהנ לכ ,ספתית םילמה־תשרב דוע
 אשונ אוה תיטייבוסה היסור ידוהי תא םג אלה ןורחאה והותה־רהוז יווצק דע םוקיה

.תרעובה ותקיתש םרזב ,ראשה ךותב ,ומע
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 תרמז ,השישק תחא תרמז ידודנ לבב ילא תיוולנ .דתיה תובר םינש ךשמב ,ןכ ומכ
 איה .ץראה תוצק לכב ינאו איה ונעפוה דחי .היקסבונגכ הבויל ,תורדתסהה םעטמ

.יתמכיס ינא ,הרמיז איה ,יתמאנ ינא ,תודועת הארק
 וזיא ,ינמודמכ ,הל וניפ .סרהנו קדסנ היקסבונגכ הבויל לש הלוק?? עריא םינש ירחא
.תולעופה־תצעומב הרשמ
.ידבל עסונ ינא דימת זאמ
 בגנב ,ןאש־תיב קמעב ,לילגב ,הלילב םיחדינה םישיבכה חיר תא עדוי אלה התא
 חלפ ידיב גוהנ ,הזכש קבואמ רדנטב הלפאל הלפאמ עסומ .קוחרו םוגע .יברעמה
 .םירז םמצעל םגו הלילה־תודשל םירז םיסנפה תורוא .ףייע קינתוברת וא לדוגמ
 םעפל םעפמ .הכומנ הבבי בישמ ודצמ ריוואהו לפאה ריוואה תא תעצופ תוריהמה
 .טלמנ ,רמ^ס ,רואה־תמולאב דכלנ ,םמושה שיבכה בחורל הלילה־ירוצימ דחא ףלוח
.תיגוגזה לא הטוי ךשאר ,התאו חווצל םייושע םימלבה
 ,רזה גהנה :עתפל ךתוא תפקות המיאהו שי .םיבשחמה חירו חורה תקיתש ,ךכ־רחא
 לופי בכוכ .ךפהתתו םוקת המדאה .ךנורגב ךתוא קינחיו םואתפ לפנתי לוכיבכ
 התאו ,ךשפנ תא ףטושו הלוע תימינפ החיתר לש רויע לג הזיא ,ךכו .אנ .הלעמלמ
 ,חרכומ הרואכל המ־רבד ,הדח תורהבתהל ,הראהל הקזחב תופצל םואתפ ליחתת
 התאש ןכתיי אל ירה ,הנווכ ,רוונסמ ףוריצ הזיא ,החסונ וזיא ,תולגתהל שממ ביוחמ
 רוא ךל הרקיש ילב ,תחא תורהבתה וליפא ךל עראתש ילב תומת םג התאו תדלונ

 םולח קרו־ךא ךייח ימי לכ תייהש ןכתיי אל אלה ,המ־רבד היהיש ילב ,ףירח דחא
—ונשי והשמ ,עיפוהל ביוחמ והשמ ,והשמ שי אלה ,ךמצע בלב םמוש

 .לועישה םג הנהו ,הירגיס ןשעמ התא הנהו ,תכעוד ךשוחב דימתכ תאזה היפיצה לבא
שפא וזיא עגרל ךל התיה םנמא םאו .שטעתהל וא ,ךרטצת דרגתהל .ךל קיצת ךתביק
.ךב תעגל ילבמ ךינפ לע הרבעו הל הבשנ אלה ,החותפ תור
 אב ,עמש אל יאדו ותאצרה תא אוה .הזכש רז גהנ ול בשוי ךדיל ,ךכ לע ףסונ

 רתוי הברה הובגו בחר לודג ,לברוכמ אוה ,הלילב עיסמ אוהו הלילב עיסהל ורות
 .ךלשמ ול ןת הירגיס .הלילב וילא רבדל ךל המ ,ול שי ולשמ תובשחמ יכו ,ךממ

.שיגת רורפגו
 ,ףייע ,רגסנו ךלוה התא ,םימוגעה תודשה תיימוד תא םסרכמו םסרכמ עונמהשכ ,ךכו
.אקווד בוקביזובונ םשב ךבלב תארקנ םואתפ ךרדב הלילב לאנבי
.איהש הניחב םושמ ץוחנ אל ,ץוחנ אל ללכו ללכ ,ץוחנ אל ירהו

 יל עסא ימצע תוחוכבו תינוכמב גוהנל דמלא ימצעב :יבלב יתבשח תחא םעפ ,בגא
 ,שאר־בשויה ןמו להקה ןמ םולשל דרפא ,האצרה םייסא .ינש םוקמל דחא םוקממ
 לודג יוניש ,הסמעמל היהא אל ,המישרב אבה ץוביקה לא וא התיבה ידבל יל גילפא
 םישיבכה יקוח לש תרבוח יל יתינק םג םינש הזיא ינפל ןכא ינאו .ייחב שחרתי
.ומויב־םוי־ידמ תועש שולש־םיתש הקזחב הכותמ דומלל יתוליחהו
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 םלוה הזה רבדה היה אל ודוסימ ירה :רומג שואיי ידיל יתעגה המ־ןמז רובעכ אלא
.ילש טנמארפמטה תא

ב
.ינממ רטפיהל םישקבמ :שדח רבד יל עריא ,הנה
 הארוה וזיא ילוא .רשקל םיפתוש םה תיתוברתה תוריכזמה ןמ םיארחאה ,עמשמ
.םוקמ לכב םישחוב םירז םינכוס :עדוי ינא .םהל הנתינ הלעמלמ
 םיחדינ םיצוביק לא םיכוראה הלילה־תועסמ ,םה םירמוא ,יתואירב־תוחוכ יפל אל
 דיקפת הזיא יליבשב תונפל םתעד לע הלע .חונל יתעש העיגה אלה .ץראה יווצקב
.תוברתה־תכשלב םאו לעופה דעווב םא ,רחא
 שמתשמ ינא ובש ןונגסה הנהו .ריעצ םדא ינניא בוש ירה ,םה םירמוא ,ןכ לע רתי
 שדחה רעונה לא ,רמאנ המ ,ןכבו ,הזה שעוגה ןונגסה ,םה םירמוא ,יתואצרהב
 ,אשונה תגצהב ךכ־לכ ינוציק ינא ירה ינאו .רחא ןונגסב םויה תונפל הארנכ םיחרכומ
 רבח ,ךל בטומ אל יכו .םה םירמוא ,הדימה לע זירפמ ,םיקיבשלובה תא דימת ףדגמ
 רוסמל ,לוכיבכ ,דיפלה תא .סעכה ןמו םיצמאמה ןמ שופל .טעמ תונפתהל ,רגנוא
.ךל תשרדנ העיגר .שדחה רודה ידיל םולשב
 יפ־לע ,תויוכזה יפ־לע ,הזה תיבה ךותב ךמוקמ תא סופתל התא יואר םג אלהו

.גשיהה יפ־לע ,קתווה
 טעמ ,םופדל־הנקתה ,םימוגרת הלא־יא ,לשמל ,רמאנ ...רמאנ ךיא ,אגרש ,הרצקב
 ,הפי עדוי קודקד םגו ,ולאכש םילמ דימת רגנוא רבח ךלצא אלה ,תינונגס הכירע
 ,רקי אגרש ,התא האור .םעפ אל חביש ומצע יקסנולש ,דסחב םגרתמ תיסורה ןמו

 ־םושב .םינושארה־ינושארמ ךנה התא הזה תיבב .ךב םילזלזמ ןיא רקיעו־ללכ ונלצא
 ־ףוליח ןיעמ ,התא ןיבמ ,לכה־ךסב .הלילח ,ךילע רתוול ןכומה שיא ןאכ ןיא ןפואו־םינפ
 םגו .תדמוע םלועל תוחילשה וליאו ,תכלוה היצנדאקו האב היצנדאק .תורמשמה
 אלה—? ךלוהו־ריעצמה והשימ ונכותב שי יכו .וניניע דגנל הדמע ךתואירב תבוט
 ־םיכלוה םינמזה ,התא עדוי ,םינמזה ,יביבח רגנוא ,לכמ םוגעהו .אתרופ ונקדזה ונלוכ
 םיזירז םדא־ינב קר לוכיבכ ,ץראה לכב וישכע תבשונ הער חור וזיא ,םינתשמו
 ,ןכבו .ןכ .אנ .שדחה רעונה תא ונילא רושקל ןיידע םילגוסמ ילוא דאמ דע םייטקארפו
 בישהלו ,תועובש הזיא ,םימי הזיא ךשמב רבדב רהרהל ברסת אל יאדווב התא
.ןאכל וא ןאכל הבושת

.ךכ ידכ דע
.אל ,ןכבו

 ינא יתרמשמ לע ינא .אל ללכו ללכ .לק רוהריה אל ףא .הזה רבדב רהרהא אל ינא
 אל םיקיבשלובה ןמו היסור ידוהיל יופצה לרוגה יגפמ קיעזהל לדחא אל ,ראשנ
הלעי אל ןפואו־םינפ־םושב הנה ,וזה הליחבמה המיזמל ,הזה רשקל עגונבו .הפרא
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 ,שממ רעוכמ—רמולכ .רעוכמ םג ,בגא .ודוסימ לוספ הז לכ .יזווא םג קיתשהל םהידיב
.איהש הניחב לכ יפ־לע רעוכמ
 ינא רשאכ ,ידצמ ינא .תכלוהו־תפרטנ יתעדש ילע םירובס םה הארנכ ,ןכ־יפ־לע־ףאו
 ,רמאנ ,וליפא וא לוחה־תועבגב וא םיב יל ןנובתמ םילודג םיקחרממו דמוע לוכיבכ
 םילמה לכ םע הלאה םיקתושה תודוסיה תא יבלב הוושמ ינא רשאכו ,הלילה ימשב
 ,אל :הרומג המכסה ידיל עיגמו הבר תוריהזב האוושהה תא לקוש ינירה ,תוירשפאה
.םינבומה לכב אל ,םנמא .תפרטנו תכלוה ילש יתעד .םיזירפמ ןיא ללכו ללכ
 .הביטקפסרפה־ףוליח לש ,טעמכ שחומ־אל ,יטא ךילהת אלא הז ןיא ירה .ךכב המ לבא
.אב םילקאו ךלוה םילקא
 הנווכ םוש ילב לואשל .לואשל בל־רשויב .הלאש לואשל ,יתובר ,שקבמ ינאו
 אל ,ינא רמוא ,אל ? יפוד לש ןינע אוה ומצע ינפב הביטקפסרפה־ףוליח יכו :תידדצ
 םירבד םה הלא אלה ,תימינפה תודבעתשהה ,םירקשה :רבד לש וכופיה ,הברדא .אלו

 .המצע ןיבל שפנה ןיבש יטרפ ךלהמ רדגב אוה הביטקפסרפה־ףוליח וליאו .רועיכבש
 ,ןשקע ,ינא ךחוגמ םדאש יתמלעה אלו יתשחכה אל הליחתכלמ :ילשב ינא ,הרצקב
 .יתרקיש אל רקשל לבא .איהש הניחב לכמ רתוימ .רתוימ םג ךכ לע ףסונו ,ןדרט
 .באז באזלו הפרח הפרחל יתארק שוריפב ,הדיעו לכב ,סומלופ לכב ,דימת .ינא אל
 הזה רבדהש תוארל הצור יתייהו ,יביטמ ינא הזכש ינא .יתוא וקיתשיש יתישרה אל
.םותחו םושר היהי

.רקיעה לא ,יתובר ,ןאכמו
לובה תמיזמ לא .תיטייבוסה היסור ידוהי תשרפ לא .ילש עובקה אשונה לא ,עמשמ
.ולוכ םלועה תא ךכ־רחא ררופל תנמ־לע ידוהיה םעה תא הליחת דיחכהל םיקיבש
 לכ תא עורזלו ,ידוהיל ידוהימ ,ץוביקל ץוביקמ תכלל לדחא אל ינא ריחמ םושב
 יפוס ןפואב לסחל תידוס הטלחה ולביק ,יתובר ,םיקיבשלובה :תובבלה ךותב תמאה
 ינא אלה ,יל ןיא תוקפס םוש .הזמ עורג דוע ילואו ,ךכמ תוחפ אל .לארשי־םע לכ תא
 השמ ינפב ישיא ןפואב איבא אלא יבמופב גיצא אל ןתואש תוחכוהב םג קיזחמ
 לבא .םיפודיגו תונובלעב ,תוריזגב ,תופידרב ,רורטב םיקפתסמ םה םייתניב .ןייד
.רלמיה םג ליחתה הזכ ןפואב שממ אלה
? םישוע ונחנא המ ונדצמ ונחנא ,ינא לאוש ,ונדצמ ונחנאו
.הקותמ הניש ונל םינשי .םירבח ,םינשי

 ,גלשב ,ןילמרקב ,םש :השקבב םכתעד ונת .םירומג םיפרוטמ ,יתובר ,ונלוכ אלה
 לא םהל םיבשוי םיקי׳צטאראפאהו רקוב־תונפל דע הליל לכ תונולחב למשחה קלוד
 ריינ תונוילג יבג לע שפנ־תוולשבו ,הלילה לכ םיתוש הת יבג לע הת ,םהיתונחלוש
 ךותב תוריכזמה תורדסמ לכה .יעדמ ןפואב לכה .הטיחש תוינכת ונליבשב םיטטרשמ
.םיקית
 לוכיבכ ונחנא אלה .אנ .םישיגמ תואחמ ,םיקחשמ היצאמולפידב הלאכש םינמזב ונלצאו

.ונדרי אל ללכו ללכ .דעומ דועב ונדרי אל רלטיה לש ותעד ףוסל םג הנהו ,חקיפ םע
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 תואחמ ? המ ונחנאו ,בלה לע קפדתה םימדקומ םינמיס לש לובמ ,תותוא לש לובמ
.ןכתיי אל .רבד םוש היהי אל :ונרמא ונבלבו .ונקחיש היצאמולפידב .ונשגה
 .ונתוא םימידרמו םיכלוה ץוחמו תיבמ םיקיבשלובה ,שממ הלא םימיב ,וישכע ירהו
 קרו־ךא םיטייבוסה יכו :לאוש ינא םת־תלאש ,םירבח ,ינא .ונילע םיליטמ הזונפיה
 ז יד ודיגי ךכבו םש ורגסי תסנכ־יתב תורשע המכ ?םינווכתמ םה שידיי־יגותעל
 .יתובר ,אל—?םולשב ןושיל בכשלו רעי־יזוגא ןפוח עולבל בודה גהונ הז יתמיאמ
 תא ,םישקבמ ונשפנ תא םה .ןיכסה־תזחשה .תומדקומ תונכה קרו־ךא ןה ולא לכ
 ןאכ ונילא םג םא יכ םינווכתמ םה היסור ידוהי לא קר אלו .לעופב ,שממ ונשפנ
 חרחרל ידכ הניפה ירוחאמ ןאכ םיב ול ךשכתשמ םודאה יצה רבכ .לארשי־ץראב
 ,ונלוכ ררועתנ דחא רקוב .ידוהיה םעה לכ תא גורהל תחא־תבב .דחי לכה .ונתוא
.הב ונספתנ ונחנאו תדוכלמה הרגסנ .םירבח ,קילק הנהו ,םייניע ףשפשנ
ולייבב .הטיחש .תומוקמה לכב ,תונקיידב ,םואיתב ,דחא עגרב ץרפתי לכה :יל רורב
איסאה תוקילבופירב ,לאערזי־קמעב ,בוקראח ךלפב ,ביבא-לתב ,הניארקואב ,היסור
 םיחמומ ןוגריאב םלצא ,המארגאיד יפ־לע ,תינכת יפ־לע לכהו .המצע הבקסומב ,תוית
.תינוגרא הטיש יפ־לע םש םיעדוי תוטיחש רדסלו םילודג
 .לכו־לכמ ריכמ ,םתוא ריכמ םדוסימ ,הפי ריכמ ינא םיקיבשלובה תא ינא ,םירבח
 ,יתייה רנויצולובר לכ־םדוק ינא ,ינויצ־לאיצוס יתדלונ אל ישיא ןפואב ינא אלה
 ,הרשע־עשתה תנשב םלצא יתייה ראסימוק־ןגס ,שפנהו בלה תריסמ לכב ,יתימא
 הנוממ תגרדמל ,תחאו םירשעה תנשב המזאיווב עבורה־ריכזמ ,יזוחמ שאר־בשוי

 םעפ תועש עברא־שלש ומצע בייבוניז םע וליפא ינא .םלצא יתעגה םוקטסימה לע
 בייבוניז תא ינאו ,ונחדבתה ,דחי ונינש וניתש םג ,יתבשי ישיא ןפואב המזאיוב תחא
 טקייורפ הזיא ונלצא לסחל הקזחב ותוא יתחרכהו תונמדזה התואב יתצחל ריקה לא
.הפ־לע ריכמ םיקיבשלובה תא ינא :יתרמא אלה .ךכ ידכ דע .רגפמ
 יבחר לכב ליחתת ובש עגרב שממ :ילש ןינעה לא יל רוזחא ,םירבח ,םכתושרב
 אובת זא שממ ,תירבע תוימואל ילעב םיחרזאה לש תרדוסמ הגירה תיטייבוסה היסור
.לארשי־ץראב ןאכ ונילע תיאבצ תולפנתה םג
 .ירמגל רחא אוה ומצע ןינעה .ץורית .יוסיכ קר םליבשב ויהי ,םירבח ,םיברעה
 .ימוטא ןפואב וליפא ילוא .םינוריוואב .תוטיקרב .םואתפ ונלצא ועיפוי תוינאב םהו
 ינפמ ,תאז .םיארונ םירבד תושעל ליחתהלו וישכע םוקל ונילעש איה יתעד ,ןכבו

 יכו .ודוסימ םלועה לכ תא קרפל וליחתי ונתוא טוחשל ורמגיש ירחא םיקיבשלובהש
 תא שובכל ידכ שמתשהל םילולע םיזגב םג ירה םה .הלוכ האידיאה ןיערג הז ןיא
 ידי־לע ,תורחא תוטינאלפ ךרד ,םיטואנומסוקב ,תוירטקבב ,סוריווב םג ,הטינאלפה
 תובישיב םלצא ישיא ןפואב ינא ,וליפי תויקנע תוצצפ היסקאלאגה ןמ ,םיקינטופס
.עדוי ינומכ ימ םילגוסמ םה המלו יתבשי הרשע־עשתה תנשב תוידוס
.וליחתי םידוהיה ןמ ,םירבח ,דימת ומכו
 אל ללכו ללכ ומצע ןינעב אלה לבא .שיחכא אל .תוזגרתהב תצקמב יתזרפה ףא ילואו

.תורהבתה וזיא תברקתמ ילצא ,תדדוחמ דאמ הביטקפסרפה ילצא .ךפיהל .זירפמ
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.וקיתשי אל יתואו

 טקפסאה ,ינמודמכ .דחא טקפסא דועב םילמב תעגל שקבמ ינא ,םכתושרב ,וישכע

.ןורחא היהי הזה
.לארשי־ץראב םיקתוש םלוכ עודמ
.ץראה תאו םיימשה תא םירזגל םיערוק ןיא עודמ
 םילוכי ,ינא רמוא ,םייטסארד םישעמ .העינמ־ידעצ םוש םיטקונ ןיא עודמ ,עמשמ
 ,ךלוה יכרד יפל ינא ,השקבב יל ושרת .טרפא םג דיימ .תונלבס .תושעל ונחנא
 הרוחש תוארפ ז ונל ראשיי המ רדס ילב ,ןינעל ןינעמ םדקתמ תרדוסמ הכילהב
.ונל ראשית
 לילב ימוד־לא סכ ,תבש ימיב םע־תורצע םישוע .ונלצא םישוע המ עודי ירה ,ןכבו
.היצאמולפיד ,םדאה תויוכז ,תואחמ ,רדסה
 ןכיה .ןכיה ונלש םירתסה־ינונגנמ :הטושפ הלאש םכתא לאוש ינא ,יתובר ,לבא
 תאז ,לארשי־ץראב וישכע ונל שי ונלשמ ןטק ףורגא ונחנא ,ףוס־ףוס .ונלש תשלובה
 .םייאשח םירשק .תורתסנ תועורז .ונלשמ םיידוס םיתוריש .םייוגה לכ םויכ םיעדוי
 תא ונרחיא םרטב דוסיה דע םזיבשלובה תא סורהל ידכ שמתשהל ונייה םיכירצ הזב

.דעומה
 .תימינפ הדיגב ונכותב שי ,עבוק ינא יבלבש םעזהו ןוגיה לכב ,םירבח ,עבוק ינאו

 סוכ ,הדות ,ץימ אל .ונלצא ולתשנ בטיה .םוקמ לכב ונלצא םיצרוש םימודא םינכוס
 שפוחמ קיבשלוב היה ןוירוג־ןב לש ידוסה ץעויה וליפא ירה .זרבה ןמ םיטושפ םימ
 םייסור םיניצק תולילב .םירתסמב םירדוח םה םוקמו םוקמ לכל .ותוא וספתש דע
 ךות לא טאל־טאל םילחלחמ םיחמומ םירוטאטיגא .םיבנוג תולובגה תא תשופחתב
 םינוריווא ךותמ ילוא .לעופה־דעווב ,תונוטלשב ,הגלפמב ,רתויב םיימינפה םירבאה
 םה ךכ־רחאו .חלמה־םיב ,הדוהי־ירהב ,בגנב ,הלילה־תפשחב ונילא םיצפוק םה
 םיררופמ ,ךכ .ןיחבהל לוכי ונניא שיא םושו ביבא־לת תובוחרב םואתפ םהל םיכלהתמ
 םשו ,קסראיונסארק זוחמב ,רעי בלב ,םש שי תוריתחל הימדקא וזיא .םינפבמ ונתוא
.םתכאלמ תא תושעל ךיא שארמ םתוא םידמלמ
 ןתוא איבחה םוקריצה ןמ רלגנו׳ז וליאכ םיה בלב תומלענ ונלש תוללוצ םואתפו

 ,יתחת םג ןכ ינפמ ילוא .עדויו ריכמ הזה רלגנו׳זה תא ,םירבח ,ינא .לוורשה ךותב
 לוכיבכ .יתוא קיתשהל וא קלסל םישקבמ .ןורחאה ןמזב םירתוח ,ישיא ןפואב
 םוגרת־תודובע הזיאב יתוא רוגסל הלובחת םישרוח תמאבו ,םיגאוד יתואירב־בצמל
.לכה האורו טיבמ ינאש ינפמ
 .דעומה תא ונרחיא אל ןיידעש רובס ימצעלשכ ינא ,םירבח ,וניניב רבדה אנ־ראשייו
 ליחשהל ,ינא רמוא ,ךירצ .תברקתמה הפורטסאטאקה תא עונמל ונחוכב שי ןיידע
 בישוהל .הרומג האווסהכו ,ךירצ רודחל :ךכ שוריפב .ונלשמ םירוטאקובורפ םלצא
 לא ןנתסהל םשו־הפ ,זוחראנבוסה ךותב לארשי־ץראמ םינכוס הטיש יפ־לעו יאשחב
.ומצע םוידיזרפה לא ,ןוילעה טייבוסל ,ןרטנימוקה ךות לא םג אמש ,םוקלופסיאה
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.תידוהי תידגנ היצאריפסנוק ,עמשמ
.ךכ שוריפב
 .הנכסה תעשב םיררוב ןיאו תורשכ םיכרדה לכ .אנ .ליערהלו תחקל ,ינא רמוא ,זאו

 .ישיא ןפואב ליערהל ,לארשי־םע יחצור תא ,ינא רמוא ,הלאה םימודאה םיררוצה תא
 אלה .ונתוא ומידקי םרטב ,דעומ־דועבו .םתוא ליערהל םדוסימ .שממ־לעופב ליערהל
 ץמוק תפומלו המגודל ונל אנ־חקנ :ונחוכ יפכמ הלעמל וניא םינפ־םושב הזה רבדה
 בלכ ומכ ןילאטס חצור־יכראה תאו ופריח םשפנ רשא ונמע־ינבמ םירוביג םיאפור
.תוומ דע וליערה ןינכירטסב הטוש
.ול רבועו רבוע ןמזה ,ןמזה תא חכשנ אנ לא ,ןמזה ,יתובר ,ןמזהו

 םגו יתכרע רבעש ףרוחב ,הנה :יתיסינ רבכ לוכיבכ יחוכ תא ינא ,רפסל ךירצ ,בגא
 יתאבה בל־ישחרו תודבוע .ןייד השמ רבחה לא טרופמ ישיא בתכמ הז ןינעב יתחלש
 הייאר ידיל הקזחב איבא דוע ןייד השמ תא ינא .הזב רבדל בושא דוע ינא .וינפב
.הקיתש ילע לבקא אל ,ךלוה יכרדב ינא העש־יפלו .הריהב תימינפ
 דיגהל הסנאש ידכ יל םינתונ הכרא וזיא םייתניב .תומל ךרטצא בורקב ןה לבא
 סופתל ידיב הלע אל ןיידע הלאה םירבדה תא הקווד ,הנהו .םירבד השולש־םיינש

.רבועו רבועו רבוע ,ודצמ ,ןמזהו .םילמב
 םמוד תרהונה תאזה שמשה־תכרעמ םע שאה־רהנ םע אלה ,ינא רמוא ,ךכב המו
 ףחסנ ,םרוז ,עעונתמ ןייד השמ לא ינא יתבתכש יבתכמ םג תיליפרעה יכשחמב
 ,תאז שיחכא אל ,םיביהצמו םיפדה םיביהצמ .תמליאהו הריבכה העונתב הקזחב
 המירזב םיפתתשמ הלאה םיפדה םג :עדויו ריכמ ימצע ינפב ינא ךא ,םיביהצמ שוריפב
.ךלת אל דוביאל תחא הלמ ףא .תיחצנה

 ילוא .התוא תוארל ילע .היקסבונגכ הבויל תא אוצמלו שפחל ןווכתמ ינא ,ןכ ומכ
 התיה אלה הבויל .ןטק חתפמ הזיאב םישמ ילב הקיזחמ איה ילוא .הל עודי המ־רבד
 ־יעטקב יתואצרה תא הוולמ התיה איה ,תובר םינש ךשמב ידודנ לכב יתא תעסונ
 .עיפשהל .לואשל .התא רבדל ילע .לכה החכש אלו תרכוז איה ןיידעש רשפא ,הרמז

.הטלחה לבקא ךכ־רחא
 הדוסימ וזה תושעגתהה :ימינפ ךוחיג ןימ םואתפ ףקתנ ינא ,ילצא ליגרכ ,ףוסבל
 תא יתיאר יניע־ומב ינא .דימת םמצעל םיקתוש םיקתושה םיבחרמה .תכרפומ איה
פרה לבא .םהיניבל יניב הדירפמ ןיידע םילמ תריחב קר .םירידאה םיבחרמה תוצק

.תררופתמ ,יתרמא ,הדוס

ג
.םייח־ילגרה .םינשה תצורמב ילצא ורבטצה םיער םילגרה המכ
 םוקל לגוסמ ינניא ינא תאז־לכבו ,ילע םיאונש דואמ דע הלאה םילגרהה ןמ םידחא

.םתוא גורהלו
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.ןמזה־תקולח ,לשמל ,הנה
 .תונותעה תאירק לע ומויב־םוי־ידמ איצומ ינא תומימת תועש שמחל שלש ןיב
 לכב ילצא םילגלגתמ םינימה לכמ םיזורכ ,םינוחרי ,םירזוח ,םילאנרו׳ז ,םוי־ינותע
 תומירע ןורדסמבו ,חבטמה־ןחלוש לע םג ,התה־ןחלוש לע םג :ברעה־ינותעו .הניפ
 לש םלש אבצ .יתטימ ךותב ,יתטימל תחתמ ,יתטימ ביבסו ,דובכה־תיבבו ,תוהובג
.יתיב ךותב ילע לטוה רוצמ ,םינשי םינותע
 ,םואתפ םק ינא דחא ריהב רקוב .הקזחב םהב םחליהל טילחמ ינא םימעפל ,ידצמ ינא
 שממ־לעופבו ,םילבחב בטיה בטיה רשוק ,תומירעב לכה םרוע ,םעוז טעמכ ,ץרמנ
צואה תא ידימ ףוסאלו אובל םדיקפתמ רשא םיפוצה ןמ םירענ הזיאל תוכחל ליחתמ
.וללה תור
 ,הלבמ םייוליבב ,שדחה רעונה קחוצ .םיאב םניא ללכו ללכ הלאכ םירענ :תוטש ירהו
.םינשיה םינותעלו ול המ
.ביבס־ביבס םירזפתמו םירזוח הרהמ־דע ,םדצמ ,םינותעהו
המ .תונותעה תאירקמ למגיהל לגוסמ יניא .ינממ ךלוהו־רגינ ,ינמז ,ןמזה ךכ
 ןיב םיסומלופ ,תולובגה לע תויולפנתה :םהילע תעדל אמצ ינאש םירבדה םה םיבר
 םושלש ךרענ לסירבב ,ןוציחה ללחה ןמ תותוא ,םיינידמ םיככת ,תונוש תואידיא
.תולוק בורב םש הרחבנ הליעפ תוריכזמו םיטסיכראנא לש סרגנוק ןיעמ
קוש תובשחמ ידיל שפנה תא ררועל םחוכבש םידחא הלאה םירבדה לכ ןיב ןיא יכו
 םיזמרו םיזמר ,םהיתודג לע םילוע ומכ םיטושפ תוערואמ וליפא הזה ןמזב וישכע .תוק
 ינאו .תידוהיה הצופתה ןמ רעונה יליעפ לש סוניכ ינזאב רביד ,לשמל ,רקול לרב
.תחאל תחא יתורעה תא בתכה לע הלעמ ןורפעבו יל בשוי רקובה תיצחמ דע ירדחב
 רקול לרב וליפא אלהו ן הלא יתורעהמ והשימל חמצת ,ינא לאוש ,הבוט וזיא םאה
 םושל חמצת אל איהש הבוט םוש ,ינא בישמ ,אל .לכו־לכמ חכש הז ומואנ תא ומצע
 םיעעונתמ היסקאלאגה יבכוכ םג .תלעות היהת אלש ךכב המ ,ינא רמוא ,ןכבו .שיא
 העונת ףא .םלועב דימתמ לכה .םניחל וניא רבד םוש .תלעות איבהל ילב םלולסמב
 יכו .ךליי אל דוביאל לוח לש רגרג םג .לטביהל תנתינ הנניא ,הלועפ ףא ,תחא הלק
 הזיא לגוסמ םאה .ךכ דיגהל איה הרומג תוטש ,תוטש ירה—? דוביאל תכלל :עמשמ המ
 םוקל המ־רבד לוכי סומסוקל ץוחמ לא ,לוכיבכ ?ןיאל םואתפ ךופהל םייק רבד
 לכמ םירוגס .םירוגס שוריפב .םירוגס םמצע ךותב םלוכ םירבדה .אלו אל ?חורבלו
.דצ
 .המשרנ ףדה יבג־לע ןורפעבו םילמב ילצא הספתנ הבשחמ וזיא םואתפ עתפל ,חיננ
 קמחתהל דוע לכות אל ,םילמה ךותב תאזה הבשחמה הל הרגסנ ?ךכמ אצויהו
.לטבל רשפא־יא בוש ותואש ןטק ערואמ עריא םלועבו .הצוחה
 ערואמ אוה ערואמ לכ :קוח ידיל עיגהל אופא רשפא ,ינא רמוא ,הדה תולכתסהב
.רומח

־תורודהמ הנומש ,שש ,שמח .ךשוממ סחי יל שי וידארה םע םג ,םינותעה דבלמ
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סנ תעדה ,םייארפ םירבד םישחרתמ םיתעל ןכא .הממיה תצורמב עמוש ינא תושדח
.עבטה־יקוח תא םימיוסמ םירבד םידגונ םדוסימ הרואכל ,הלוכ תרע
ע סונ הבקסומל רצאנ לודבע :הרומג תואדו ךותמ תיניירקה הזירכה רקובה ,המגודל
. חוקרל השדח תיטילופ הגירטניא ,םהידימ לבקל שקבמ ינרדומ קשנ ,שדוחה ףוסב
 המוקמבו התיבה וחלש לודג דובכב תאזה תיניירקה תא ,םיירהצב ,ןכמ־רחאל לבא
ה בקסומל רצאנ לודבע לש ותעיסנ רבדב תועידיה :ירמגל םירחא םירבד ןיירק רביד

.ימשר רושיא ןיא ןיידע .תומדקומב ורדגוה
־ רש :ןינע ותואב ועידוה ,תירחסמה הנחתה לש תושדחה־ןיטלויבב ,ברע־תונפל
ה ז היהי אלה ,ןכבו .אנ .הבקסומל תחלשמה שארב דומעיש אוה ירצמה המחלמה

.רחא ירמגל םדא־ןב
ן שארו הלעמל ןהילגר הלאה תועידיה לכ וכפהתנ ןדוסימ ומכ ,הלילב רחואמ ,ףוסבל
ו ריאקל ןילמרקה ןמ ,רבד לש וכופיה ,הברדא םא יכ םיסורה לא םירצמה אל :הטמל
 ויה הלש עבצאה ןמ רקובב הריהיה תיניירקה ירבד ,לוכיבכ .האב תדחוימ תחלשמ
ת חלשמה התיה רבכ ,הקוספ תא ונל הקספ איהש העשב ,רקובב אלהו .םיצוצמ
.וריאקל הכרדב רוחשה םיל לעמ דחוימ ןוריוואב הל תפפועמ תאזה המודאה

.ךכ ידכ דע
, עמשמ .יניעב תבשחנה איה ה׳זיטסרפה אל :בטיה רבסה המ־רבד ריבסהל ילע ןאכ
ם א וא דמחומ לצא ןאוויא אובי םא ,הזה ףוליחה לכ תא ינא בישחמ םושה־תפילקכ
ך פהתמה רדסה :הזב םא יכ ,ןינעה הזב אל .ךה־ונייה .ןאוויא תיבל ול ךליי דמחומ
ו ללוחו םינוש תווצקמ רואה־ינוליס ולפנ לק עגרל .יתובשחמ תא הקזוחב קתרמ
ן יע־ףרהל םרז ןמזה־ףטזק ,םיפוריצ לש היסאטנאפ ,המיהדמ תובלטצה םהיניב
, םהיניב םיגרוועמ ,םיינבצע םימרז המכו המכל םואתפ לצפתה ןמזה־ףטש ,תינרוחא
ב ובנ רקש איה רקובב תצרחנ תמא ,הליחת שחרתה רחואמהו םדקומ ונניא םדקומה
.לק םוסיה הזיא עגרל ופקתנ רתויב םייחרכההו םיקזחה תואיצמה־יקוח לוכיבכ ,ברעב
ו א תחאב קפתסמ יתייה ול ,ץימחמ שוריפב ,יתייה ץימחמ הזה ןויסנה לכ תא ירהו
.םוי־ידמ תושדח לש תורודהמ יתשב
. םינושמו םינוש ילצא םנשי םירוהריהו ,הברה ארוקו בישקמ םדא יננה ינא—הרצקב
.תימואתפ השגרה ,רמאנ המ ,םימעפל םירוהריהה ןיבו

ת חא דעו ,יתטימב יל בכוש ינירה תועיסנמ ישפח ינא םהבש תולילב :רחא לגרה
 ויה םיאלפומ םישנא .םינושארה לש םהיבתכב ארוק ינא רקוב־תונפל םיתש דע וא
י תטימ לע ךפוהו ךפוה םהירפסב ידצמ ינא ,תירבעה הדובעה־תעונת לש היתובא
ו נייה םיכסוח רשפא ,ינא רמוא ,םנוזח רואל תכלל דואמ ונלוכ ונדפקה וליא .תולילב
ל בא ,העונתה תובא ידי־לע ונרהזוה שארמ .אובל שגרתמה ןוסאה ןמ והשמ ונמצעמ

.םישריח ונייה ונחנא
,םילודג םירכ העברא וא השולש תרזעב חירקמה ישאר תא היבגמ ,ןידסב הסוכמ ,ךכ
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 שרוח ינא ,תולילב יתקיתש תאו יתובשחמ תא יל הריאמ תררופתמ ריק־תרונמ
.םיפדה ןיב יל
 הלאה םיללצה הנורחא תיעקרק וזיא לא .רדחה תויווזב םיכפהתמו םיכפהתמ םיללצ
 הניגנמ וליאכ ,הבוטל יב םיעגונ םירפסבש תונויערה .תדרלו רותחל םיפאוש המודמכ
.הלילב יל םיעימשמ הקוחר
 ־יסירתל דעבמ .ביבא־לתב ןאכ הלאה םייציקה תולילה תשגרה תא עדוי יאדו התא
 .תועזוימ ,תורשופ תופישנ ךינפ ךות לא ךל ףשונו המינפ םיה ןנתסמ םילוכאה ץעה
 ךכ־רחאו .הטימה לע ךיתולגרמל םיעגר השולש־םינש םשנתמו חנ ,ץומח םנכנ ךתומ
 .הקוחר הקעצ .לפאה טלאפסאה ינפ־לע תוינוכמ יגימצ תסיסת עומשל לכות ילוא
.תרחא הרידב ןופלט לוצליצ
.רדוק םויא תגרדמל דע הלילב םירבטצמ ,ינא רמוא ,הלאה תולוקה לכ
 הארונ החונמב .ךילא םיארוק םיקירו םירופא םירושימ ,םירידא םירושימ םואתפו

.אנ־עמש .אגרש .םיארוק
.עמוש .ןאכ .ןכ

.אנ־עמש
.הקיתשו

 רשפא אלה ,תוצח רחאל קוחר ןופלט־לוצליצ וא הלילה עצמאב וזכש הדובא הקעצ
 םיתורישה וא ,הל החרב השא וזיא ילוא .והשימ ייחב םוצע יוניש םיאיבמ םהש
חב םינכשה דחאל םואתפ העריא תולגתה וא ,דגוב וגרה ,המ־רבד וליג םייאשחה
 םיבוחטה ,הלאה קנחמה־תולילב םישוריפל חותפ דמוע ביבא־לתב לכה ןה ,ומול

.םישחורהו
 םיפלקב .םיקחוצ םישנא תולוק הליל־הליל ילא םיאב תידגנה תספרמה ןמ ,הנה
 .םיצצולתמ תינלופב ,םינטב םיסרוג ,םיפרוט םיחולמ תולקמ ,הלילה לכ םש םיקחשמ
.םהה םישנאה תא ךכ־לכ חמשמ ,ינא לאוש ,המ
.אנ .ץצולתהל תינלופב .םילמב שומיש ךכ תושעל ןיידע רשפא תמאב וליאכ
 יל יתקלדה ,ידגב לכ תא יתשבל ןוזפיחב ,תוצח רחא שלשב יתטיממ יתמק תחא םעפ
 םינכשה תא דירחהל הרעגבו תספרמה לא תאצל יתעדב היה ,הירגיס ףצק־ףצשב
 שומיש ינפמ הקזחב ריהזהל רשפא ןהבש םילמ יתאצמ אל ינא לבא .םרובידמ הלאה
 ןכבו .ילש טנמארפמטה תא םימלוה םניאש יתרמא רבכ קוחצ וא הקעצו .םילמב
 םוקל יתייה חרכומ ךכ־רחא .יתרזח לודג זגורב ןידסל תחתמ לאו ידגב תא יתטשפ
.הרפאמה הצקב רעוב יתראשה הירגיסה־לדב תאש ינפמ ,בוש
.תולפית וזיא

 ול ץבור םיה .םיה ליחתמ תובוחר השולש־םינש ירוחאמ :ךכ רמול הצור יתייה
תנווכ לע ןובשחו־ןיד הלא םיזילע םינכש םמצעל םירסומ יכו .םידא ליבהמו ךשוחב
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 ,םיעורפ םה םידממהו .הלפאב חחב ונלומ תמהונו תמשנתמ וזכש תשעוג הסאמ .םיה

.םיינודז טעמכ
 ינאו ,הלילה־רוא והז .רוחש רואב םינפבמ ראומ אוה תומוקמ המכב ,ומצע ינפב םיה
 ידקומב עגונ תופיסכמה וינרקבו חריה אב רשאכ .אילפהל דע ךר רוא אוהש וילע עדוי

 ,םטאל םהל לגעתהלו רמקתהל םימה תומוהת לכ םיליחתמ ,רוחשה ימינפה רואה
.תממודו הקזח תונלבסב ,הגרעב
.תרומרמס ידכ דע םיואמ ךילהת ,ינא רמוא ,הז ירהו
 ימינפ םעז לש השויא ,םימה יקמעמ תסיסת תא שחומב ומכ תוארל לגוסמ ינא יבלב
טושמה תוחוכה תעונת םילגה ינפ־לע תרייצמ ותוא רשא ףצקה־לבוש יפלכ ישירח

.הכישחב בושו ךולה םיט
 תוניפסה יעונמ ןיב םיה יקחרמב םש רשקתמה סחיה אוה תוומ דע יניצר ,יניצר
.הלילב םיטקשה םימה םעז ןיבל
 רשפא אלה .חוכשל ןיא איהש הניחב םושמ .רקד תללוצה תא חוכשל ןיא ,ןכ ומכ
 תתה םימרזב תורוא־תייובכו הבוזע הל תלטלטימו תלטלטימ איה ןיידעש רבדה
 דמול םדא םתומכ רשא םיקזח תוחוכ תעפשהב הדוקנל הדוקנמ תפחסנ ,םיימימ
 -הנחמ לא ואבוהו וררגנ רבכ־הז םיחלמה .ותוררופתהב וא ויתומולחב קר ריכהל
 -וצהו .הדנאגאראק תורעיל רבעמ םימוצעה רונוקיאבה ירושימ הצקב ידוס םיריסא
 ךשוחב תואגה תומשנתה ,תורוא אלל ,םדא אלל ,םימב תפחסנ השפנל רקד תלל

.תוררופתמה היתונפד תא הזיגרמו הזיגרמ
 חריה תעונת לא םימה תורסמתה םא יכ קתונמ חוכ הנניא םיה תואג םג :עדוי ינא
 רתוי הברה םירידא םהש םירחא םילולסמ ידיב תמצנ ,ודצמ ,הזה לולסמה .ולולסמב
 ,שמשהו ץראה תוחוכ ,תוזע תויולגעתה לש ךבסב קשוחמ ולוכ סומסוקה ךכו .ונממ
 םיבבוסמו םיבבוסמ םירוויעו םישעוג תוחוכ ,היסקאלאגה ,םירואיטמה ,תוטינאלפה

.םירוחשה םיבחרמה תומוהת דע הקיתשה תוודא תא
 ימצע תוחוכב ינא לבא .םהב טיבהל ביבא־לתמ לק אל ,עדוי התא ,הלאה תודוסיה לכ
.ןאכמ .הלילב םימעפ שלש־םיתש יתיאר םהיתוצק תא
.רקוב־ידמ המיקה ילע השק דאמ דאמ ,ןבוי וילאמ
.המיקה םא יכ הציקיה אל ,שוריפב
 בוחרה ךרואל ףלוח ןבלחה .רתויב תפפור יתמדרת :השק הנניא ללכ ,הדצמ ,הציקיה
 רבכו ,ותינוכמ תא עינתהל םיכשמ השורגה הנכשה לש הבהאמ ,וינפוא יבג־לע
 הכ ילצא איה תורעה םג ,רחא דצמ ,לבא .תססהמ יתמדרת ךכ־לכ .לכו־לכמ ינא רע
 ־לעופב םוקלו—םוקל ,םוקל :יל תורמוא יתפש ,יניע תא חקופ ינא .תיטאו העוטק
 תויזה ינימ יתטימב יתוא תופקות וללה הציקיה יעגרב ,הברדא .לגוסמ ינניא שממ
 םיפוטיל ,הל יתארק הציבאסארק ,תובר םינש ינפל ןאכ יל התיה הלותח .תועורק
 ־אסארק .ןמזמ היה הז לכ .הל קחשל הבהא דואמ ילענ־יכורשב הדצמ איה ,יתפטיל
 .תיטייבוסה היסורב ונלש ריצ .דתיה ןוסריאמ הדלוגש םימיב דוע ילצא התמ הציב
הלותחהש הקזחב יל רייצל ליחתמו רקובב הנישה ןמ ץיקמ ינאש םימעפל שי הנהו
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ת רגרגמו תרגרגמ התנש ךותמ ,תחנומ ינטב לע ,תצבור יתטימב הכרד יפ־לע תאזה
.הולשב הל
.םירעוכמ םירוסיי ילע םילפנתמו שי ,זאו
י לצא תרענתמ הקושתה :איה הדבוע לבא ,ךכב ןימאהל ןכ־ירחא השק ימצע יל
.שואייב ,הפצוחב ,הכופש תוירזכאב תרענתמו .עמשמב ,יפוג ךותב .םואתפ
ל א רבדל וליפאש ,ינא .לכתסהל יתלדח ןרקיעמ םישנב תובר הכ םינש הזש ,ינא
ל א יניינע לגרל םנכנ ינאשכ אלה .טעמכ לגוסמ ינניא בוש םיטושפ םירוביד השא
ת ולפנתמ תוינבתכה תורוחבה וליפא ,םיצוביקה־זכרמ לא וא תיתוברתה תוריכזמה
.הביתכה־תונוכמ לע עגרכ
ת חא־תבב ,ילא םיאב םירוסייה .הזה חוכה םע חוכיוול סנכיהל רשפא יכו .הצע ןיא
י רהו .יתוא םיליפשמו םיליפשמ ,יפוג לכ תא םילטלטמ ,תוסגב ,דצ לכמ יב םיזחוא
.םיליפשמ םניחל
ף תכ .ברצנ ילוכ ינאו עיפומ םיינתמ־בוטיח הזיא .םיפוריצ ףרצמו חתופ ןוימדה
ם ינוש םיווק .תועתעתמו תוכר תויולגעתה ינימ .םירחא םייטרפ םירבא .השובל־יתלב
ך כ־רחאו .תחדוק העונת ךכ־רחאו .תיטא העונת הזיא ,ךכ רחא .הגרע םיריעמה
.תפצושו הפורט
ן יא בוש קחרמהו ןמזה ינפמ :שייבמ לושכמב יתונוימד םיכבתסמ הרהמ־דע לבא
ר דס תא תשבשמו האב תיארפ היבוברע וזיא .ותילכת לא עיגהל לגוסמ רויצה
ט קאהש ,המ־םושמ ,הקזוחב המדנ םואתפ ,רמולכ .ומצע עבטה ןכיתש יפכ םירבדה
א ל תיסדנה הניחבמ ,לוכיבכ :רשפאב ונניא ללכ םינושה םינימה ינש ןיב ינפוגה
י פכמ הלעמל דע טעמכ םירוסיח םיאוג זאו .תרתוס המצע הימונגויזיפה ,לוכיבכ .ןכתיי
.תאשל יתוחוכ
.ןובלעהו

ם עו .קוחצב ץרפתמ יתייה יאדו ,יתדמע דצה ןמ ול ,ימצע ינא אלה .הז לכ ךחוגמ־המ
.בוצע בוצע .רשפא ראבל םילמב יכו .שאונ המ .תאז

ה חרכ־לעב ,לוכיבכ ,ףוגה־תקושת .תונדעתה וזיא םימעפל ילצא תשחרתמ ןכ־ירחא
.המצע לע תרתוומ
.ילע תדרוי תינבצע החונמ
.םינפבמ יתוא תלכאמ הצמוח .תוחוקפ םייניעב יתטימ לע חנומ ינא
ר יקה לע ןוסלנצכ לרב םולצת .הכומנה הרקתה ינפ־לע ,שטשוטמ ,ששגמ טבמה
ה טימה ילגרל .םינשיה םינותעה לכו .לזרבה־תואסכ ינש .ונצרא יבושיי תפמ .דגנמ
־ תייווג .תיבה ילענ .תוירגיס־ילדב .הלעמ יפלכ בוהצה ובג ,ךפוהמו חותפ לאנרו׳ז
ן יב .ילש םייסנכמה םה הלא .תילולפאב הפצרה בחורל תתוועמ החונתב העורש תמ
.תוירגיס־ילדב דועו .ריפאמ תוריינה־לס ןחלושה ילגר
.יניע יתש תא םצוע ינא
.םלועבש השא לכ תויחל איה הלוכי רבכו ,השא תבריק יתובשחמב שקבמ ןיידע
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 וליפא הב ןיאש העיגנ וזיא .הפיטלמ תוחפ .םייתפש־עגממ תוחפ .לאוש ינא טעמ־המ
 ,ךכ ךותבו רוחאמ יתנתוכ־ןוראווצ תא יל רשיתו אובתש השא־די :יאנג לש לצ
 הרעש וזיא ירטנס לעמ ךורב קלסתו אובתש השא־די .יפרעב הלק העיגנ ,תועטב
 הרעש ,החיש־בגא ,ךכ .יל התשעש המב שיגרת המצע השאהש ילב טעמכו ,הרשנש
.טרס־םוי לש תיוות ילש טקא׳זה שד לא דימצתו שגתש הרוחב וזיא וא .ירטנס לעמ
 ריווא םושנל תיחרזאה תוכזה ומכ שממ :יתעדב הלע .ימצעל שקבמ ינא טעמ־המ
 רחאשו .עבצאה הצקב תעגל חרזא לכל תוכז םג םייקתהל החרכומ ,תועד תווחל וא
 ארונ רבד אלה .רמשיהל תוכזה הכירצ םיררופתמ םיחרזאל וליפא .םיתעל וב עגי
 תועטב ףא ולו .ךב ועגיש ילבו תעגל ילב םינש לע םינש ךכ תויחל ,אוה םויאו
.ןגוהמ־יתלב המ־רבד ינא שקבמ יכו .ועגי

.םייניש־קוריח ידכ דע יניעב הזבנ ינא ,תאז םעו
 .השורגה יתנכש .תיצראה תוריכזמב ןופלטה תדיקפ .תוירשפאה םישנה ןה תובר הכ
 .ינוונחה תשא .תודבוע־תוהמא תריכזמ .ןויקנה־תודבועמ תחא וא .הבויל ילוא וא
.ןקז בוחר־בלכ .ימצע יניעב ינא די־טשופכ
.זעמ ינניא ירוביצ סובוטואב השא דיל תבשל וליפא ןויזבה דחפ ינפמש ,ינא

 ,םיקחרמ הזיא :הללכהה תגרדמ לא םואתפ יל םמורתמ ינא ,דימת יכרדכ ,ףוסבל
.ידוהיל ידוהי ןיב .השאל שיא ןיב .שיאל שיא ןיב םיללותשמ םיקחרמ הזיא ,ינא רמוא
 לש ךשוח הזיא ,םיקהרמ הזיא .םייח־ךרדל ,העונתל ,ןויערל םיבורק םירבח ןיב
 תימינפ המיא .שיא לכל שיא לכ ןיב םיקחרמ לש תומלש תויסקאלאג ,םיקחרמ
.ילע תלפונ
 בהאמה אצי העש ינפל .התיבמ השורגה יתנכש תאצוי רקובב עבש ינפל תוקד שמחכ
 תפצפצמ ילאנאב רמז הזיאו תכלוה הכרדל המצע איה וישכע ,הקזחב לעתשה ותאצבו
.היתפש ןיב הל
 ששגמו יתטיממ םקו ץלחנ ינא דימת תלדה תקירט עמשלו ,התלד תא תקרוט איה
 תרחאה ידי תחלשנ רבכו ,רותפכ ירחא רותפכ תסכור תחאה ידי ןיידע .יסנכמ ךות לא
.עבש העשה תושדח :וידארה גתמ לא

ד
 .םירבדה תוצקב םילמב ינא עגאש ידכ יל הנתינש הכראה תכלוהו המת תכלוהו הלכ
 םיוולמ ומכ םיכומנ םיפות ,הדרחב וישכע םעפתמ המ־רבד ןוציחה םלועב םג אלהו

בטצה וזיא ,תשאונו הכורא תוחמתה וזיא .עבש תושדחב ןיירקה יטפשמ תא קוחרמ
 .ףוריט־ףצשב ץרפתהל וישכע הבורק ,לבסה־תלוכי לובג הצק דע הסחדנש תור
 ־ינורמת לא תורעיהו תועבגה ךרד םישיבכה לכב םימרוזו םיפסאנ השרו־תירב תוחוכ
 םייאשח םיטנמוקוד ומלענ ןילרבב .םיטאפראקה יסכור תולגרמל םילודגה ץיקה
 בורקב תוריל םיקיבשלובה תנווכ לע תורסנמ תוינשקע תועומש .ורתונ אל תובקעו
.העדונ־יתלב תילכתל תיקנע הטיקאר וזיא ןוציחה ללחה לא
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עפמה השובכה תושעגתהב שוחל ,עומשל םיסנאוינה תא םג התא לגוסמ יבו ,התאו
 בורק ומות דעו דלוהו־ןקורתמ ,לוכיבכ ,ומצע ןמזה .הלאה תוערואמה תיעקרקב תעפ

.עיגהל
 תפקתנ איה וליפא ,םייחרזמה םירהה ןמ ביבא־לתל האבה תיברשה חורה ,הנה
 שביה ףודרהה תא םידיערמ הירופריפ בושו ,תקתתשמ איה עגרל :םוסיה םואתפ
.הנורחא תיווע .בוהבה הז היה אלה .הנניאו הכעד רבכו ,רצחב

 רועה־יטמק .ינפ תא רעתב טורשא ןפ רקובב חוליגה־תלועפב דאמ זכרתמ ינא
 המב לכ ,שבוע לש לק חיר דימת ףדונ םיתורישה־רדחב .חוליגה לע דאמ םישקמ
 דע ,ילש יפוג חיר תא הקזחב ילא הריזחמ החלה תבגמהו .ררוואלו ררוואל חרטאש
.סמסמתהל הטונ ןובסה וליפא .סואימ ידכ
 *ןחלוש לע ינפל .הת סוכ םלוחו דמוע .יל שדשדמ ינא חבטמה ךות לא ףחי ,ךכ־רחא

 ־הת יריישו .טיווקסיב ירוריפ םג םירזופמ ,םינשי םינותע תייבוברע דבלמ ,חבטמה
 הזיא הנהו ,הבירה תנצנצ לש חפה־הסכמ ונניאו דבא .תכלכולמה יסוכ ךותב הלילה
.תאזה הלוגמה תנצנצב הקווד תעדל ומצע דבאל רחב הטוש בובז
 ךות לא רשי םימחר ילב הינרק תא הפילצמ יחרזמה ןולחל דעבמ ,הדצמ ,שמשה
 דמוא ינא ךכ .ןאכ שפחל ךל שי המ ,ךדובכ תליחמב ,ינא רמוא ,שמש .תופייעה יניע
 סירתהו .רקוב אלו אב הליל וליאכ ,ףיגמו םק חבטמה םירת תא :הלועפ טקונ םגו

.רמרמס יבגש דע קרוח ,קרוח רועיכב ,סירתה קרוח ז המ
 סוכ .לעוג ידכ דע הכברתנ רבכ ברשה ינפמש הינבגע .ןבל .הביר .הנירגרמב־םחל
 זרבה .רויכה ךות לא קלסל לצעתמ וא קלסמ םילכה תא .הת סוכ דוע ילואו .הת

 אוהו ,תובאוכ יתועבצאש דע הקזחב ותוא רגוסו רגוס ינא .תעדה־רוזיפב ףטפטמ
.ףטפטמ :ולשב
.ןכיה םירורפגה ,תרבוג הזגורב ינא לאוש ,םירורפגהו .הירגיס ,ךכ־רחא

 םמצע םיניינבה םג בורקב לוכיבכ .הליבהמו תחתור ביבא־לת רבכ .רקובב הנומש
 .ףוחה וק דע ועיגהו לוחה־תועבג וערתשה ריע ןאכ ונומיקהש ינפל .שמשב ודייאתי

 םיפעוזה תודוסיה ינש תא הזמ הז ונקחרהו ונאב ,עמשמ ,ונחנא .םיב עגנ רבדמה
 ,ברש־ימיב ,םיעגר שי .רבדמהו םיה תועתלמ ןיב ונבחת ,לוכיבכ ,ונשאר תא .הלאה
 הלוכ ריעה .ונילע .שדחמ רגסיהל הקזחב תופאוש תועתלמה יכ עתפל יל המדנ םהבש
 לע ונעטנש יונה־יצע וליפא .טעמב ןמאית אל רשא הדימב תפפור םואתפ יל תימדנ
 ןוטרק לש היצארוקיד ,המודמכ .עקרקה לא םירבוחמ םניא הרואכל ,תוכרדמה תודג
 דבכ יסור גלש .רבדמהו םיה ןיב ןיקמויטופ־תורדש תקזחב טעמכ ,המודמכ .ריע אלו

 ביבא־לת תא היה החומ לילכ אלה ,ינא רמוא ,ףרוחב הרעסב ריעה לע לפנו אב וליא
 :תאזה הבשחמל הקזחב ץווכתמ בלה ילצאו .ךתינ היה ן?ולב ןבולה .המדאה ינפ־לעמ
.הז לכ ךירפ ךכ־לכ .םיריבש ונחנא ךכ־לכ
.םיריהבה םיימשה ןמ .םואתפ ואוביו ורתחי עקרקה ינפל תחתמ
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.םמוד םייאמו ריעה ילגרל ול ץבור ,ודצמ ,םיהו
.ונינפ לע רבדמה תמישנ

.שמשה תאנש

 ריסמ יתייה תנותוכה תא .רועה יבקנ לכמ תצרופ העיזה ילצא .ילע קיעמ ברשה
 ,ץוחנ אל ירהו .דוע ןימשמו ךלוה יננהו ,יל חלוסי ,ינא ןמש שיא .החריטה אלול ילעמ
.איהש הניחב םושמ ץוחנ אל ,ץוחנ אל ללכו ללכ
 ףפוכתהל ינאו תלדבש ץירחל דעבמ ןותעה תא יל םילשלשמ ףוס לכ ףוס ,הנה
 תושדח בור תא ץימחמ .הקזחב ףשונו בשיתמ .ירדח לא יל ררגנ ינא ךכ־רחא .חרכומ
 תויטאב ילצא םמחתמ ןודז־תנווכב ומכ ןשונה וידארה־טלקמש ינפמ הנומש העשה
 יתיעט אל ןכבו .תוחלה הל רבגתת הלפשב ,שבוי רורשי םירהב :יאזחה ירבד .וזכש
.ינא לאוש ,תילכתהו ?תובשחמב םעפה
 תויחל רומגי ירקמ עגרבש דע םניחל היחיו היחי םדאש רבדה ירשפא תמאב יכו
.םולכ־אל וליאכ ול תומיו

לופה םינכשה ילוא וא ,שמשב תילצנ ריעה לכ :הכירח לש חיר סנכנו לחוז ץוחבמ
.דבכ לישבת םחבטמב םיחקור בוש םינ

 ךבוטב ןתמה .ול קלתסמו אב למשחה־תרבח םעטמ הבאג ?רקובב ילא אב הז ימ
 לש ומש תא תעמש אל ךימימ יכו ,המ־רבד ךל ריבסהל ילע ,הבוג רבח ,דחא עגר

?בייבוניז
 ־תעבגב .טנאת־וא ינזאב הקזחב ןנולתהל הטילחה הירוס .ןותעה תורתוכב המו

 תא עיקומו רזוח ףלהטוג הדוהי .םייח ורבקנ םירייד ינשו הטטומתה הרקת הגלוא
.תינגרובה תונותעה לש התועיבצ
 בוהביה תיתחתב ,תומוגע תועירי ירוחאמ ,םש .הגלואב רכזנ ינא םילודג םיקחרממ
 םיגלש .םומעו רמ הארמ .אגליט תטמיס הצק .הנבוסירוב הגלוא .הגלוא ,םימודמידה
 הינפ .םיסוס תוחיר .חמק חיר .גלשב ןפואה יצירח .ךרה העיקשה־רואב םירורפא
 לכב ביבס־ביבס .היתועמד עצמאב ךומנהו םחה הקוחצ .היתועמד .התחפטמ ךותב
 הלעמב הפיטל ומכ םינבלה תורעיה .םיזגראו תובית לש תוסג תומירע רצחה תוניפ
 טבחתמ בלה ילצא .םילמה לכל קשונ הלוק ךור .ןואפיקה .חורה םעט .תונבלה תועבגה
 רבג־יפגמ ךותב תודובא הילגר .הגלוא .בל אלו הלוח רופיצ היה וליאכ טבחתמו
 הייחל לע םישמנה םהל םיבבותשמ .תודחו תונבל תונטק הקוחצ תעב היניש .םייקנע
 .הסג הדובע בורמ תולקלוקמה הינרפיצ .הידי רוע .םמצע לש םייח םהל שי וליאכ
 ־ייסיומ ייגרס :יל ארוקו ךחגמ היהו אגרש יל אורקל הצר אלש פיסוא םדיגה היחא
 הניגנמ וזיא טרופו הניפב םנוכמ פיסוא ,ףתרמב רדחב ילצא היחאו הגלוא .ץיב
 היתפש ?תורעשב םואתפ תכשומ ,תעבוצ תוריקה תא םיעבצב איהו תילוכנאלימ
 תחרוט ,תפלקמ ןיכסב המדא־יחופת ,קורי דידר הפוטע הגלוא .תוקתושו תוקושפ
".לאפארפ יטבוטך ,הבורך היירס ?דאפורפ :תקחוצ ,ץע־ילוב ריעבהל םניח

.לזאזעל ,םיבוטר םיצע ,ןודבאל *
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.התומ
.ידודנ

.הדדובהו הכוראה ףוגה־תוררופתה
, םויה יננה ןגרנ .הקזחב ןנולתהל ינא םג יתייה שקבמ ,הירוס תלשממ ומכ שממ אלה
ז כרמ יפלכ הער הדמתהבו טאל תעקוש ירדח תפצר .יכרד יפ־לע םינפבמ חפוקמ םג
־ דיס .ירבד תא קיתשהל ידכ יתרשממ ינחידהל םישקבמ םייומס םיקיבשלוב .רדחה
־ בתכמ .ןהל תורשונו תורשונ ,ןדצמ ,תוניבלמה יתורעש .ררופתמו ביהצמ םילתכה
ת ניפב :וידיל בחתא ישיא ןפואב תאזה םעפהו ,ןייד השמ לא בותכא שדח הנולת
ר בדא ,תידדצ רצח וזיא ךותל הקזחב ותוא ךושמא ,ךרדה תא וינפב רוגסא תובוחרה
.אנ־עמש ,השקבב אנ־עמש ,ןייד רבח ,ובל תא שיערא ,קיעזא ,וילא
ת ונותעה לע ורמאמב ףלהטוג הדוהי וליפא ,הער הנווכב ומכ ,סיעכהל ומכ :בגא
ס קנפה ןמ שולת ףד יבג־לע ינאו .םיטקפסא השולש־םינש לע םויה חספ תינגרובה
.רדסה יפל אלממ רסחה תא

ה יתולגרמל .תוקונח תפשנתמ ביבא־לת .שמשב םירעוב ץראהו םיימשה .הרשע־תחא
י לצא םיאב הלאכש םיפוסיכ ינימ .השובכ האנשב ץנצנמ אוה םייתניבו םיה ןיתממ
ס חיב ,עשורמ המ־רבד ,ינא רמוא ,ודוסימ ףלוסמ המ־רבד שי .םינפבמ םיסרהנ דימו

.תוחלה ןיבל תינוציחה הרוטארפמטה ןיבש
ע רפתה בוש וקימורג יירדנא .הובג גרדב ינידמ ןויד םילשוריב .םיירהצה־תושדח
ת לבנ תספרמה לע .תוילבט יתש .יל הקיצמ יתביק .לארשי־םע תא יבמופב בילעהו
ך ותמ ,סואימ ךותמ תולק עגונ ,ףלט חלוש ,חרחרמ ,חיגמ לודג רוחש לותח .רופיצ
ב עותמ לותח .רצחב םישביה ףודרהה יחיש ןיב לא טאל ול קלתסמו הגופ םג סואימ
.ויפלכ הביא־תשגרה תררועתמ ילצא .הזכש
.יךאפורפ
, תובוחרה־תובלטצהב "הבונת" לש ףינס שי .תיבה ןמ אצויו םק ינא עברו־תחאב
ש פשפמ אוושל .תוגרדמה־רדחב בכעתמ ינא יכרדב .םיירהצ־תחורא ינא לבקמ םש
. ףצק־ףצשב ילע םילפנתמ םיבובז ינומה ,הדעסמב .ילש םיבתכמה־תביתב שפשפמו
י נא "ץראה" ןוילג תרזעבו ,"בירעמ" תורתוכ לע יניעב רבוע ינא הליכאה תעשב
ת א ךפוה ינא התה תמיגל תעב וליאו .םיבובזה תא חירבמו ינפ לע ריווא בישמ
, ינא רמוא ,ןורויע הזיאו .יביבס ףנפנמ "בירעמ״בו "ץראה" יפד ןיב ץיצמ ,תורצויה
ף יסומ יתייה אלה ,םותאפה ינפמ ינא ששוח דאמ ילול .לכב ררוש םוגע ןורויע הזיא
  .יגארט ןורויע :רמואו

  .הרק תחלקמ .התיבה הרזח יכרד תא אצומו שפחמ ינא הדועסה ירחא
  תובהלתה ירוענ־ימיב יב ירהו .תבגמה ןמ ,בעתנ ,ילא רזוח יפוג חיר ,דימתכ
ה לוכ היצולובירה ,תיארפ החמשב ילוכ ףרשנ יתייה םיעגרל ,העגנ דאמ ,העגנ תיקנע
.הל הדקיו הדקי הזחה ךותב לוכיבכ
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.קוחר המכ
 .ףסוי־לת ץוביקל יתוא עיסהל ידכ לעופה־דעוה ןמ אובי רדנט עברא ינפל עברב
 יכו ? התא ףצפצמו ףצפצמ ,גהנ רבח ,הז־עודמ .ינולחל תחתמ יל ףצפצמ אוה הנה
1 תוגרדמה ינפ־לע יבצ ומכ יל גלדל לגוסמ ינאש רובס התא תמאב
 ,תטהול הניבאק ךותב ,ןיזנבה־ידא חירב ,שמשה שאב העיסנ לש תועש ,ךכ־רחאו
.הכופש המיחב םתוא ךרוח ץיקהש םיבוהצ וא םירופא תודש ךרואל
 ינפל דומעא ברעה .יל ונתנ הנורחא הכרא אלה .הכראב שמתשאש היה יואר ךכ יכו
 םיביוחמ ןה .הקזחב ץיברא םהיתובל לע םינקזה יפורגא ינשב .ףסוי־לת יקיתו
.ונלוכ לע אובל תשגרתמ הפורטסאטאק .דעומ־דועבו .להביהלו ןיבהל םה
 םאו ,סומתירה יפ־לע ,רדסה יפ־לע ,עעונתמ ילולסמב ינא ,אל .יתחכש אל ינא
 .דאמ דע םיקזח םה רדנטה ילגלג ,תוחפל ,הנה םיכלוהו־םיררופתמ ילש יתוחוכ
.ךכרתמה טלאפסאה ינפ־לע םהל םיקילחמ םה ,ףקותב ,הבוצק הפיטלב
 אלה .תפחסנ וא תפחוס הלוכ תיליפרעה .שמשהו .תרהונ הלולסמב ץראה םגו
 םיממוזו םיבשוי ,םדצמ ,םיקיבשלובה םנמא .םלועל םיפייעתמ םניא הלאה םיקוחה
 תא ינא .לטובמ וניא םינפ־םושב םחוכו תאזה תיחצנה המירזה תא היפ לע ךופהל
 ץענא םבנזב תוסורהה יניש תא ינא .םהמ הפרא אלו .עדוי םיירוב־לע םיקיבשלובה
.יחוכ לכב
.יל םיארוק

ה
 ז ברע־תונפל קיתו ץוביק לא ףייעו רז אובל ,הזה רעצה םעט תא ריכמ התא יאדו
 םימה תולוק ,ישירח ןוגינב תובבותסמ תורטממ תוולש ,םירוצקה םיאשדה חיר
 עוגרמ־תואסיכב החונמב םהל םיבשוי תויפוגב םישנא ,תונטקה תוחלקמה ךותב
 ףוטיל ,תקחוצו ךתוא תפקוע הצורמב םידלי תעיס ,"רבד" ןותעב םיארוקו ץוחב
.ךתודידב ,ברעה־תוחור
 ךל עיצי .דבכי רק ץימב .הריהז תוניצרב ךינפ תא לבקי ,ריעצ־אל ,הזר קינתוברת
 ןולע תא ךדיל בחתי ךכ־רחא .ךפוג לעמ םיכרדה־קבא תא ףוטשל ידכ חלקתהל
 הכובמב דימת ,היהתש לככ םידודנב הסונמ ,התא .הגוע םע הפק שיגת ותשאו ,ץוביקה
 תולצנתה־ירבד ךרוצ ילב םגמגל הברת .םרוג התא החריט ןפ דאמ שושחת .גהנת
.הדות ,הדות ,ךרוצ םוש יל ןיא תמאב ,הדות :למלמת בושו בוש .םיפר
 ךתשא לע ךתוא לואשלו חותפל םואתפ םילגוסמ קינתוברתה לש וידלי וא ותשא
.ךידליו
 ךירבד ךותבו .רעוכמ השעמב ךתוא ומישאה וליאכ םהינפב קדטצת .שיחכת התא
.תמ ךויח ךייחת
 בשיתי .תוברתה־תכשלב והשימ ריכמה והשימ .רדחה לא סנכי ןכש הזיא ,ןכ ומכ
ןיא לבא .ול רכומ ,ןבומכ ,ךמש .ךביט לע תוהתל ידכ תלחוזה החישה לא ףרטציו ול
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 וחתפי םה .תינוריע הירגיסב םיחכונה לכ תא דבכת ,ךדצמ ,התא .ןיינמ רכוז אוה
.הת ושיגי .םלועה תולאש לא ועיגי רהמ־שיחו ,תימינפ הקיטילופ ורבדיו
 ינפל זמר םהל זומרת אל םינפ־םושב :תוטושפ תופקשה תעבהב םצמטצת התא
.תואנקב רוצנת ךתוחילש תא ,עמשמ .דעומה אוב
 שארמ ךל ועידוי תאז .תיביטרופס תורחת וזיא ףסוי־לתב ךרעית ברעה ,ךכ לע ףסונ
 הקזחב רעונה־ינב ירה :ךתאצרהמ רעונה־ינב לש םרדעיה הארמל בזכאתת אלש ידכ
 םידרוט םניא תיטייבוסה הנידמב םיימשיטנאה תודוסיה ,לס לש רודכ ירחא םיטוהל
.תולילב םתנש תא
 ,אל ?רבדל יתאב ימוקמה רעונה ינזאב ,לוכיבכ ,ינא יכו :םהילע רמרמתמ ינניא
 םרוז ,ינא עדוי ,שדחה רעונה .הלטלט לטלטל שקבמ ילש־ירוד יגב תא קרו־ךא ינא
 לכב ונחנא אלה ,קחשמ םיקחשמב ,שדחה רעונה דקרמו ץר .רחא סומתיר יפ־לע
 ־תוימומקע וזיא ,לוכיבכ .קזחו טושפ רוד לארשי ץראב ונל חימצהל ונשקיב ונדואמ
 עתריהל ונל שי תוכז המ ,ינא לאוש ,ןכבו .דימתלו־תחא רשיל וניוואתה שפנבש
.ידוהי קי׳זומ הארמל ונירוחאל םואתפ

 ־יציצע ןיב ,ךתוא וחיני הנטק תספרמ לע .ךשפנל ךתוא וחיני ברעה־תחורא רחאל
 םהיניינעל םה םגו .אנ .ךתאצרהל ןנוכתהלו חונל התא ךירצ יאדו .עוגרמ־אסיכב ,יונה
.םיכירצ
 הרעבת .םויה תכיעד הארמ לא םמוד טיבתו ךל בשת התא ,ףייע ,תובשחממ קיר ,ךכו
 .תוליפאמה תורמצב רשקתמ חורה שחר .יברעמה קפואה תא הקזחב תעצופ תמליא
 ,תדדוב תיקסבוקאיאמ הרוש הזיא ילואו ,בוטגומרל תאמ שקיע יסור זורח הזיא
.ךרשבב תועקתנ ןהו םילמל שי םייניש ,לוכיבכ .ופרי אלו ךב וקיזחי

 וזיא .ןוציחה םלועב םידירפמה םיווקה לכ םיכלוהו םישטשטימ םיכלוהו םיללובתמ
 לא דצמ תודבכב םיכפהתמ םיללצה .טאל ךביבס שחרתת ,תמשנתמ ,הלפא תוישוג
.םיקצומה םימצעה לכ ןיבל םניב הרשפ ןיאו םהיניב םולש ןיא ,דצ
 םיששגמ אילפהל־דע תונידע תועבצאב וליאכ ,םיכלוהו ביאב םיקחרמב םילק תולוק
 ביאכהל אלש ,םירהזנ הבהא בורמ ,םה םירהזנו .הימודה תקלח ינפ־לע הלאה תולוקה
.הימודה תא
 ןוליו .םינטקה תונולחה יעובירב הז רחא הזב עיצפהל תורואה וליחתי ךכ־רחא
.ךומנ ןוטירב חתפי עונמ .עגר קחצת השא .טסוי
.רז םוקמ והז
 ךשוחה בלמ המומע העיגמ תורפ־תייעג ,תימינפ הריקד ומכ ,תחא־תבב ,םואתפו
 לע םירוסייה םיאוג עגר־ןב .שפנה־תיעקרקב ררופתמ רכס הזיא ךלצא תחתופ איהו
 לתפתהל ,רעצו םיעוגעג תפודר לתפתהל ,הקזחב לתפתהל זא ליחתת שפנה .םהיתודג
.ףוג איה וליאכ
 תא חוכב םוצעת אוושל .םיכישחמה םיאשדה תקעומ ךילע ץוברת תרויעו הדבכ
.דוע ךישחהלו ךישחהל םיאשדה ופיסוי תופגומה תורומשל תחתמ אלה :ךיניע יתש
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 דרויה יברשה הלילה .ןאכמ םיקוחר תומוקמב אלא ץיקב אלו ןאכ אל ,לוכיבכ
: רוחש גלש ךילע לפונו לפונ םיואמו ךר .םירוחש םיגלשל ךבלב ךפהנו ךלוה ךביבס
.וישכע וישכע .אוב .אג־עמש .אגרש .ךל םיכחמ

.חוכ הזיאב .ןאל
ה רדנוטה תוברע תוערתשמ הגיאטה ירוחאמ םילפא תורעיל רבעמ םירושימה הצקב
.םינוחרקה תמוח לובג דע
.אוב .אגרש .ךלו םוק .טעמתמ ךנמז .אוב .וישכע .ךל םיכחמ
? תכלל לגוסמ לוכיבכ ינא יכו ,הליחמב ,אנ
, תחא םעפ יתוא ובבוס תיקנע תואמרב .זז ינניא ז תואמר ילוא :יבלב ןוחטב ןיא םג
.זז ינניא .רסמתא אל הינש םעפ ,ינממ וסמח ירוענ לכ תא
? תכלל לגוסמ ,לוכיבכ ,ינא יכו

ץ ווכתהל .ינזא תא םוטאל .הירגיס קילדהל .עולבל לגוסמ ינא הפורת לש תילבט

.הקיתשב

ם יקיתו רשע־דחא :יטבמב הנומ ינא .לכואה־רדחל יתוא םיליבומו םיאב עברו־עשתב

ת ורוזפ תורפאמ .קינתוברתה .תושישק שש .המינפ תועוקש םהיתפש ,םימנמונמ
ם יזזפמ .יוטיח־תסימתבו םימב וצחרנ רבכמ־אל רשא הליכאה־תונחלוש ינפ־לע
ו תנומת תרגסמ ךותמו .תושישקה תורבחה ידיב הגירסה־תורוניצ םהל םיזזפמו

־ תיסורה המחלמה ימימ וידמ תראפתב רודלפמורט ףסוי ,םייתפש־ץופק ,יב טיבמ

.תינאפי
י נא .ךועמ לוכיבכ ,בוהצ יל הארנ םלואב רואה .םימדקמ המח הכרבב .יתוא םיגיצמ
. ךתעש העיגה ,עמשמ .הצרא לוצליצב לפונ הגירס־רוניצ הזיא עגרב־וב .דמועו םק
.ועמשיו לארשי ינב לא רבד
ן יבל תימשר תוימשיטנא ןיב הרצקב דירפמ ,הליחת .תוקפאתמ םילמב חתופ ינא

.היסורב תיממע תוימשיטנא
ת ינכת יפ־לע םידוהי־תאנש לש עסמ הלעמלמ תלהנמ ,ינא רמוא ,היטארקורויבה
. יקנע יתיישעת טאניבמוק הזיא ,רמאנ ,םש םילהנמש ךרדכ שממ .תבשוחמו תננוצ
: יטולוסבא חרכה רדגב אוה ,םודאה ןוטלשה לש וטבמ־תדוקנמ ,הזה לאוגמה עסמה
־ ובירה םג עגרב־וב ,המודמ וא תיתימא ,היצולוביר־רטנוק עפעפל לדחת ובש עגרב
, אופיא ,ורחבנ םידוהיה .הקיטקלאיד לש ת״יב־ף״לא הז ירה .התמשנ תא חפית היצול
— ןאכ דע .תפיוזמ היצולוביר־רטנוק לש חפונמ ץלחופ טושפה םעה ינפב גציל ידכ
ט אראפא םינמאמ ןודזב :לעופל הזה ןויערה תא םיאיצומ האלהו ןאכמו .ינויעה דצה
ל ש וא ורויבמרופניאבוסה לש תידוס החולש וזיא םידסימ ,הז רבדל דחוימ יעוצקמ
־ רבפמו ,הלילה לכ םיתושו םיבשוי ףירח הת ,תיטרואית היצאנירטקודניאירל ןוכמה
ו יה אלש םירוכמ םיידוהי םיטנמלא דצמ תומודמ תוינרתח תולועפ ףרה ילב םיק
. םינפבמ ,ריכמ ישיא ןפואב ,ריכמ ינומכ דוע ימ תאזה הקינכטה תא אלה .וארבנ אלו

־תורוחבה ןהל תובשוי הלאה םיטוטיטסניאה לכבו .הרשע־עשתה תנש זאמ דוע
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ת א תוליפכמו תוליפכמ ןהלש הביתכה־תונוכמבו םיבחר םיזוכע יבג לע תוינבהכה
ה דנאבארטנוק־תותשר ,םיירבע םיטנאלו̂קס תודוא לע תולילע ינימ :תופוניטה

ת ומיזמ ,תשחול תינכפהמ־דגנ הלומעת ,יאשחב לוכיבכ םיו1ט םיימומרעה םידוהיהש
ה קזחב שרחנו ךלוה ךבוסמ רשק ,תימואלניבה תונויצה וא ימלועה טניו׳גה לש תולפא
ם יבשוי םה ,םירבח ,הזכש לישבת ןימ .חדינ תסנכ־תיב לכב תכורפ לכ ירוחאמ
. םילמעה ינומה לש םנחלוש לא רקוב־רקוב םישיגמ תונותעה ידי־לעו םש םיחקורו

.טושפה םעה לע המיא ליפהל ידכ קרו־ךא—לכהו
ב ושל תנמ־לע אשונה ןמ קחרה עגרל יל גילפמ יננה ,םכתושרב ,םירבח ,וישכעו

ת ודוא־לע המ־רבד דיגהל וישכע שקבמ ,יתובר ,ינא .השדח הפונתב דיימ וילא
י ל ובה :הקזחב דימת רמול גהנ הזה ינומדקה םכחה .סדמיכרא ינוויה דמולמה
ם וקממ לגלגא הלק הפיחדב ולוכ םלועה תא ידצמ ינאו ,תנעשמ־תדוקנ וזיא השקבב
ם א ,רבדל־םיחמומה ןיב שי תקולחמ וזיא ןיידע ינמודמכ ,ןכבו .רחא םוקמל דחא
ת קולחמ ןיא ,םירבח ,םוקמ־לכמ .זירפה אל םאו הדימה לע הז םדמיכרא זירפה
ר שא םיצירעל תנעשמ־תדוקנ דיקפתב םידוהיה־תאנש השמיש תורודה לכבש ךכ לע
 דחא םוקממ ץראה־רודכ תא עבצאב לגלגלו םוקל םתוא ףחד ,לוכיבכ ,ומצע דשה
.רחא םוקמל
ו רחב ,ינא רמוא ,םיקיבשלובה :ןינעבש ימינפה ןיערגה לכ ,ץקועה לכ והז אלהו
ם לועה ינפ־לע םימודא תונוטלש תשירפ ךרוצל תנעשמ־תדוקנכ םידוהיה־תאנשב
י קוח לא םהידי וחלשי םא יכ יד ודיגי אל םהידיב הזה רבדה הלילח הלעי םאו ,ולוכ
.הדוסימ תיחצנה המירזה תא ארפ תוטהל הקזחב וצמאתיו סומסוקה
ל צ־תלשממ וזיא ףוס־ףוס ןנוכלו םוקל ךירצ ,ינא רמוא ,לארשי־םע ?ךכמ אצויהו
. וניאנוש ילודג ונל םיסחימש וז ןיעמ הלפאו הארונ היצריפסנוק לוכיבכ ,תימלוע
ם יביוחמ ונשפנ לע ונחנא אלהו .וניאנוש לע לופת העורפ המיא םג ,ונל ףסותי חוכ םג
.הקזחב דומעל
ה מוצע תובישה ילצא ,ךלוה יכרדב ינא :םעפה הזב ביחרא אל ,םכתושרב ,לבא
ט קפסאב—םעפהו ,עגרכ רזוח םידוהיה־תאנש לא ינא ,בוטה רדסלו הטישל שי

.רחא
ו ז ,המחה תוימשיטנאה ,ןשיה סופיטה ןמ תוימשיטנאה תא םיעדוי יאדו םתא אלה
, ינא רמוא ,הכרד יפ־לע תינוגסס תוימשיטנא .יסורה םעה ינומה ברקב ךכ־לכ הצופנה
.בלה דע תעגונ םג—עודי ןבומבו

ם יערתשמו םיערתשמ םלצא םירושימ ,םירידא־ץרא ,וזכש היסור :םירבח ,םכתעד ונת
ת ורהנ ,הברע ,תורעי ,םירה ,םירושימ דוע הלאה םירושימה ירוחאמו ץק ןיא דע
ה לאכש םיבחרמ תמועלש אוה םירבדה־עבטמ אלה .יחצנה גלשה תוירבדמ ,םימוצע
ה יושע םידממה־תמיא .יסורה םדאה לש ושפנב הקזחב םסרכיו ימלועה רעצה אובי
.תעדה תא ףירטהל
כהה ןיב העורק ,םילוטליט־תדומל איה תורוד לע תורוד הזמ תיבאלסובארפה שפנה
־אל רשא הקזחב תוירזכאה תדימ הצופנ םירעבנה םירכיאה ברקב .תוארפהו הענ
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ל גוסמ יסור רכיא .שממ םיינישב ומכ םרשב תא ףרוט רוקה רשאכ דוחייבו ,ןמואת
ו ל המל .תוומ דע טוחשל ,ותדלוי־ומא תא ןיכסב טוחשלו דחא ריהב םוי םוקל
ד ע קקותשה ליסאו לש ןקזה ויבאש ינפמ—חיננ ,ןכבו ? ולש ומא תא גורהל ליסאוול
ת נאממ התיה הדצמ הנקזה וליאו ,הריעצ םירכיא־תב וזיא השאל תאשל ףוריט ידכ
ת א תאשל לוכי וניאש ןקזה ויבא לע ,יכב ידכ דע רצ ,ליסאוול ול היה רצ .תומל
ת ונפל ידכ הנקזה תא טחשו ליסאו םק ןכבו .ןייב ומצע תא דבאמ םויל םוימו הרענה
ר וצעל היה לוכי אל .ליסאו טחש םימחר בורמ—?םירבח ,ךכמ אצויהו .ךרדה תא
־ תייסנכ דיל ,םימי־שדוח ץקמ לבא .םימחרהו רעצה דבוכמ וברקב רבשנ ובל .וימחרב
ה תשיו הז ליסאו דומעי ,תירפכה הרוחבה םע ויבא יאושינ תגיגח עצמאב ,רפכה
ת א ,באה שאר לע וידי־ומב םואתפ ץפני קירה קובקבה תאו םדא־ארפכ הרכשל
 ומא לע םימחרה ולצא ורמכנ עגרכש ינפמ ,רהנב ליסאו עבטי הריעצה הלכה

.הנכסמה
ם וי םירשע .הכבי תוחתור תועמדב .יכבב הז ליסאו הרפי ףוסבל ,םירבח ,ףוסבלו
ם יינרפיצב ,עמשמ ,ולש ותמשנ תא .הקזחב תוכבל ליסאו לדחי אל הליל םירשעו
.יכב בורמ םירזגל ערקי
. הזכש עפשב תוגלוזו תוגלוז תועמדה הבש ,םירבח ,םלועב תחא ץרא דוע ןיא אלה
ה כוב בושו ,הב בהאתה אל הינאווש ינפמ הקשוינא הכוב .היסורב םיכוב םלוכ
ם יררושמה םיכוב .םואתפ הב בהאתהו הינאו וב רזח רקובב תרחמלש ינפמ הקשוינא
ב ורמ םיטואנומסוקה .םיטנדוטסה .םילמעה דמעמ הליל־הליל הכוב .םימונורגאהו
ם ימויא םייוניעב .רתסב הכוב תיאשחה הרטשמה וליפא .םיבכוכה ןיב םיכוב תודידב
ת ועמדב .םירבח ,םיכוב—?המ ךכ־רחאו ,םינעמ תוומ דע ,דושחה תא םינעמ
.םיכוב
, קסנלומס חרזמב ובישוה רצעמב שלשו־םירשעה תנשב ימצע יתוא ,המגודל ,הנה
ג לפ הזיא הניוב דסיי טרגנומ םשב דחא ינמרג־ידוהיש םינותעב בתכנש ינפמ
ל ש ויחא אוה התאש ךכב הדות אלה ,רקוחה ילא רמוא ,רגנוא רבח ,התא .יקיבשנמ
י מש ,ךכל ףסונ .םינכסמה ירוהל יתייה דיחי ןב ,ינא רמוא ,רקוח־רבח ,ינא .לוונמה
ת ונגב ילש הפירח המישר הרשע־עשתה תנשב ,ךכל ףסונ .טרגנומ אלו רגנוא
ה תא תמא־אל ,רגנוא רבח ,התא :ולשב רקוחהו .״םודאה בכוכה״ב הספדנ םיקיבשנמה
ה ריקחל ,רגנוא רבח ,ונחנא ,לכתסהל זעמ אל םייניעה ךות לא רשי םגו ,רמוא
.הלועפ ףתשל ןאממ התא ןיידע םא ךתוא חולשל םיחרכומ תדחוימ
ל ע ולצא תדמוע טהול הת סוכ .חתרתמ אוהש דע ,ילשב ינאו ולשב אוה—הרצקב
י ניע ,םירבח ,זאו .יפוצרפב יל זיתמו חקול אוה סעכ וא הבזכא בורמו ,ןחלושה
י ניע ךותב םג תועיפומ ולאכש תועמד ,שרופמב ,םואתפו .תועמד תואלמתמ ילש
ך כ־רחאו ,הדילמו ןטבמ םיחא ינשכ עגר ונל םיכוב דחי ונינש ,ןכבו .אנ .רקוחה
.ילשב ינאו ולשב אוה .םולכ־אל וליאכ .הריקחה הל תשדחתמ
.ךכ ידכ דע
:יתרמאש אוה .תאזה הילוכנאלימה תמצע תא ,םירבח ,םכשפנב םתא םירייצמ יכו
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 בורמ םיכוב הגרוטאקב םיטידנאבה וליפא .םוקמו םוקמ לכב םייסור םדא־ינב םיכוב

.רעצו תוארפ
.אלפנו לודג םע
 םינש יבג לע םינש רבכ אלה םלצאו .היסור יבחרמ לכב ,ינא רמוא ,רעצו תוארפ
 לכבו ...תובחס־ייולב ,םיניכ ,תורכיש ,המהוז ,הדובע־תוסכמ ,רופכ ,תופיגמ ,בער
 רבדה .הלאכש םיעורפ םימחר םע הכופש תוירזכא לש תפרוטמ תבורעת התוא םוקמ
 ימיב םיאוגה תורהנה ימ ומכ .הקזחב םלצא ץרפתהל ,שממ חרכומ ,חרכומ הזה
 .היריביס דעו לארוא ךרד סור־וטאפראקמ .היסור ץרא יבחר לכבו .םיגלשה־תרשפה
 ישרפ ןיב .המודאה הידראווגב .םירק־תמחלמב .הרדנוטב .הגיאטב .דעה־תורעיב
 תוארפה ןיב שפנה העורק םוקמ לכב .םיחדינה םירפכב .םתרהד־ףטשב ינוידוב

.הענכההו

.םידוהיה תאנש לא :רקיעה לא הרזחב ,יתובר ,ןאכמו
 רבוע ומות־יפל ,תסנכה־תיב דיל הטמיסב ירטימד ול רבוע :םכשפנב אנ־ורייצ
 .שארמ הער הבשחמ םוש ילב—עמשמ ,חמש ןחל הזיא ףצפצמ ,ללבודמ ,ברע־תונפל
 תונטק םדא־תויומד הזיא ןולחל דעבמ האורו תסנכה־תיב ךות לא ץיצמ אוה הנהו

 הכומנ הבבי ןיעמ םינפבמ תועמוש וינזא .רוחאלו םינפל הקזחב ןהל תועעונתמ
 תוכומנ תושפנ :ולוכ רמכנ ,םירבח ,היטימ .ףצפצל לדח .רצענ אוה .תכשוממו

 ,ךכ־םתס חפיתהלו חפיתהל ןהל תושרהל רוסא טלחהב ,ובלב היטימ שיגרמ ,הלאכש
 הלוגוג הצילוא אלו ןאכ הניטסלאפב תועמדה־ריק וליאכ ,תקדוצ הביס םוש ילב
 םירספסמ וללה היסור־אמא לש המדבו הבלחב םג ירה ,ךכ לע ףסונ .הבקסומב
.םהל םירספסמו
 חפיתמו בשויה ימינפה דשה תא קיתשהל לגוסמ ונניא ומצע ינפב הז היטימ אלהו

.ולש־ושפנ ךותב
 התוא הסני ,תילולפאה ךותמ ןבא וזיא ןופחי ,םואתפ ירטימד ףפוכתי ,םירבח ,ןכבו
 ־תיגוגז ךות לא הקזחב דהו—הכו הכ טיבי ,למלמי םילומלימב ,ויתועבצא ןיב ףעזב
.רעצו הודח בורמ ויתודג לע הלעי ובלו םילגר אשי ךכ־רחא .אנ .המינפ ןולחה

.ךכ שממ
 ,היסורב ידוהיה תא םיפדור :רבכמ תמייקתמ וזכש תינשקע הירואית ,יתובר ,ילצא
 םיליפשמ :הברדא .םימחר ילב אל לבא ,םיפדור הכופש המיחב ,םיפדור תועשירב
 דימ לבא ,םה םישקבמ לארשי םע לכ תא רוקעל ושרשמ .םיסחו םיאכדמ .םיסחו

.הלודג היכבב בלה חרפי ךכ־רחא
 המ ינפמ ?ראי־יבאב ינפ לע לופכ שיבכ וללסו ודמע ,ינא לאוש ,המ ינפמ יכו

 קוחמל םינשה לכ םיצמאתמו םיצמאתמ המ־ינפמ ?םיידוהיה םיררושמה תא וטחש
 םואתפ םלצא האגי ןפ םה םידחופש ינפמ .ינא רמוא ,דחפה ינפמ ? ףצק־ףצשב ונתוא
 דעווה תא םג ,היצקסביה תא םג ,וכרדב לכה ףוטשיו רויעו םח יממע טנמיטנס הזיא
לע םש היולת לוכיבכ היצולובירה ,הרצקב .תיטקלאידה הדותימה תא םג ,יזכרמה
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.בירחהל םילגוסמ םידוהיהו התוא ונב םידוהיה :הרעשה־טוח
ר קובב תרחמל םוקל ידכ קרו־ךא ,שממ םייפלטב וסרדי ונתוא .הזכש ללמואו לודג םע
ם יעוגעג הזיא ,םיעוגעג הזיא םהל שי אלה .םימחרו ןוגי הטרח לש םוניקואב לובטלו

.םד תופטשנ םייניעה םלצאש דע םינפבמ םתוא םיפרוט
.ןיבהלמ הקוחר דואמ דואמ ונלש הקיטילופה ,םירבח ,הז לכ
.ןיבהלמ הקוחר שואיי ידכ דע
א וה ןיידע ,המרע לוטנ ונניאו קזחו םכח ריעצ ודצמ אוהש ,ןייד השמ רבחה וליפא
.היגטארטס־ואיג לש םיגשומב היסור תודוא־לע רבדמ
. תרבטצמ הנכסה .הקזחבו דימ חוקפל ונילע ןייד השמ לש ובל תא תוחפל ,הנה

.רבועו רבועו רבוע ןמזה ,יתובר ,ןמזהו

ת לוברעמ ,םיידוהיה םיקמעמה ,םייסורה םיבחרמה ,הז לכב םומכ לפאו םוגע דוסי אלה
־ ובמיס :תובר םינש ינפל יתארק הרזומ המיאופ וזיא ידצמ ינא ,האנשהו םיפוסיכה
ו זכש תינתחדק המיאופ ןימ ינמודמכ בתכ ,בונאוויא באלס׳צאיו ,ררושמ ,יסור טסיל
ת ולוחה לא ,רבדמב םירמתה לא תאצוי םשפנ רשא םינבלה חרקה־יבוד תודוא לע
ה לאה םיבודה םיאלמתמ ,םיעוגעגו ןוגי בורמ ,ףוסבל .שמשב םירעובה םידדונה
א לה ,םירבח ,תאז דבלמ .אנ .םהיתועול ךותמ לזונ רירהש דע תיארפ הילוכנאלימ
ל ומ .ער לכמ ערל ןנוכתהל םיביוחמ ונחנא .דאמ הברה יתרבידו יתרביד רבכ ינא
. תאצל ךירצ תוארפב .היצאמולפידב םיאצוי ןיא ,ינא רמוא ,םייאמקה עבטה־ינתיא
, םייאשח קשנ־ילכב םג ,ךושנל ןועגשב ,תשאוימ המיחב ךושנלו ךושנל .םעזב .המרעב
, ינא .דעומ־דועבו .וניחצור דגנכ הקזחב שמתשהל םיימיכו םיירטקלא תודוסיב
.תולאש גיצהלו חותפל להקה תא ןימזמ יננה שוריפבו .יתמייס ,םכתושרב

ו
ם צמטצה אוה .הבינעבו הפילחב ןודא ,יזעול םינפ־יוטיב לעב ןודא ינפל חתפ תלדה תא
 .רדחה לא ןושאר סנכיהלו וינפ לע רובעל ינא לכואש ידכ ןורדסמה ריק לא ץחלנ ,ול
ה בויל .ילש הבויל הל הצבר ,ביבס־ביבס תוירכו םירכ תפקומ ,הפסה לע ,רדחה ךותב
:טקשב הרמא איה .המוקממ זוזל ילב היתועבצא־ישאר תא ילא הטישוה
י תיאר אל ינא ,אגרש ,םינש הברה .ךתוא הריכמ יתייה אל רבכ בוחרב .אגרש התא"
."הת םימעפ שלש ןיכיו חבטמל וישכע ךליי וגוה .אגרש ,בשת .ךתוא
:תורצק תולאש עברא ןוזפיחב גיצהו חתפ ,ודצמ ,יזעולה ןודאה
״? ןיראכאס ? רכוס ז ןומיל ? בלח״
:הרמא הבויל
ב ישקהל וישכע הסנת ילוא ,רבדל םוקמב .הברה ךכ־לכ רבדת לא ,וגוה ,ךממ השקבב"
ד חא רוריפ ףא ילב ךמצעב התא .ליגרכ ינא .ןומילו רפוס אגרש :בטיה־בטיה יל
. לגע ומכ םייניע שטולו ונלומ דמוע התא המל .רבכ ךלת ,וישכעו .וגוה ,רכוס לש
.וגוה והז ,אגרש :השקבב םכינש וריכת ,לכ־םדוק .ץר התא המ .עגר הכח .דחא עגר
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. רגנוא אגרש רבח והז ,וגוה .טשראקובמ גולופארג־רוסיפורפ .האור התא .שדחה ילעב
ם כיגשמ דחא .תלדה תא ףוס־ףוס ילוא ,וישכעו .חור־שיא םגו ,העונתה ישארמ
. רדחב ךכ ץצורתהל קיספת .בשת .אגרש ,בשת .ןכ .תלדה תא רוגסל השקבב ליאוי

ה נניא השא םוש הזה יביבא־לתה ריוואב הפ ירה ,ולאכ םייניעב יב טיבת לאו .בשת
ר בדת לא זא .םינשה ךשמב הפהפי תישענ אל התא םג .שי המ .רעכתהל אלש הלוכי
."ףוס לכ ףוס בשת .דומעל קיספת ,אגרש ,ךממ יתשקיב ינא אלה .םירחא לע
רגאהו םילטרגא אלמ היה רדחה :יניעב םייתניב יתקדב רדחה תאו יל יתבשיתה ינא
ם יחרפ לש תונומת תוארל יתלוכי תוריקה לע םג .םיחרפ םיאלמ ויה ,םדצמ ,םילט
.םילטרגא ךותב
.הבויל התנתשנ אל .הלשב הבויל ,עמשמ
ם ייונישה בור ,התנתשנ אלש ךכמ ינא הצורמ דאמ דואמ ,התנתשנ אלש בוט ירהו
.הבוטל אלו הערל םייוניש םה םיירשפאה

יווקסיב תובהלתהב עיצה םג אוה .הת איבהו רדחה לא יזעולה ןודאה רזח םייתניב
ל וכיבכ הלגתה ופא ןיבל ויפ ןיב .הקזחב ונממ ופדנ םילהובמ םיסומינ הזיא .םיט
ס אמנ הליחתכלמ ,שיחכא אל ,הזה ןודאה .יריר םפמפש ,לילד ,הזכש בהבהצ םפמפש
.לכו־לכמ סאמנ .ודוסימ סאמנ .ילע
:הרמא הבויל
ם ע רבדל לכוא ינאש ידכ ,תספרמב םיציצעה תא תוקשהל וישכע ךלוהו לצנתמ וגוה"
ר רוואמה ,וגוה .םינש דאמ הברה יתיאר אל רבכ אגרש תא ינא .יטרקסיד ןפואב אגרש
ה ז־המל לבא .זיזהל יתרמא ינא ? תובכל ךל יתרמא ינא יכו .תובכל אל ,אל .השקבב
."הדצה זיזהל ךממ תשקבמ ינאשכ תינרוחא המל ,וגוה ,תינרוחא
ן ודאהש םואתפ יתיאר ינא .אציו לצנתה ךכ־רחא .הדצה ררוואמה תא זיזה וגוה
־ ילענ תוכזב ,ידצמ ,ינאו .תיב־ילענ ול לוענ היה ,הבינעו הפילח דבלמ ,הזה ןטקה
ה בינע ,המוח הפילח :וגוה לע ןושארה יטפשמ תא תצק םואתפ יתיניש הלאה תיבה
.בוצע ףוריצ הזיא .תיב־ילענ ,תדקונמ
:הרמא הבויל
ם עפ לכב ךיא רכוז התא אלה .לעב םעפ בוש :האור התא ,הנה .אגרש ,ילעב והזו״
ה מדנ םא לבא .ךל קיפסמ ,םישוריג יד ,הבויל ,תונותח יד שדחמ ימצעל יתחטבה
ן וחטבה ךל ןיינמ ןיבהל דאמ יל השק הנה ,ידבל תויחל ידכ הקזח יד ינאש ,אגרש .ךל
ך כ אשנתהל ךמצעל השרת לא .ןיבמ התא לכה אל .םיהולא אל התא ,אגרש ,התא .הזה
ר תוי הברה ,התא .הארנ ךמצעב התא ךיא השקבב לכתסת ילוא לכ־םדוק .יתוא טופשלו

ה תאש המכ ךל ןשעת ,דוע ןשעת ,ןשעת ,אגרש ,רבד ןיא .םירחא לע רבדת אלש בוט
."לערומ .םוקמ לכב .ביבסמ םהוזמ ירמגל רבכ ריוואה לכ אליממ ,הצור

, שיחכא אל ,ילצאו .ולאה םינשה רחאל הבויל םע רבדמו בשוי ינא בוש ,הנה
.תודידבב תויהל ינא ליגר דאמ ,ימצעלשכ .הקזחב שעגתהל ליחתמ ימינפ טנמיטנס
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ה לש הלעב תא לוכיבכ ידובכלו ,תרבדמ ילא שממ ,השא ילא תרבדמ בוש םואתפו
: הבויל יהוז ירה ? יתושגרתה דעב רוצעל ,הרואכל ,ינא לגוסמ יכו .תחלוש רדחה ןמ
ך ותב ,םומע רפרפא קרב הזיא שי תורופאה היתורעשל ,תצק תדדוחמ ,הרופאו ההובג
.טעמ קר תרפואמ איהו ,החונמ אלל טבמ דימתכ וישכע היניע
ם ינשה לכ רחאל הלוק־לילצ בושו .היכרב לע הל תוחנה היתועבצא הארמ ,ךכל ףסוג
.הבויל .הלא"

:ךכ הל יתרמאו םילמ יתפסא ינא
ן יידע ,הבויל ,וישכע םג .הערל ךב ועגנ אל ללכ םינמזה ירה ,הציבאסארק הבויל"
 דאמ .תדומחנ דאמ ,ינא רמוא ,הנהו .הקזחב הדיערמ ומצע בלה תא .ךכ־לכ תינניח

."דאמ
: הרמא איה .יתסנכנ עגרה הזב קר וליאב םואתפ יב הלכתסהו היניע תא המירה הבויל
ה שא ינא ירה .םניח םילגלגתמ ךלצא םיטנמילפמוק .ףינחמ הפונחב בוש ,אגרש ,התא"
ת כלוה תאזה ביבא־לתה .ןקז םדא־ןב התא לכה־ךסב ןכ־םג התאו ,אגרש ,הנקז
. אלפתת לא ?אלפתמ התא .ללכב .םיבשותה לכ תא .ונינש תא טאל־טאל הדימשמו
ל כ ןאכ םילכוא ףוס־ףוס ונחנא המ ,אגרש ,ךתוא לואשל השקבב יל השרת .ךפיהל
, זרב חתופ התאשכ ?אגרש ,םיתוש המו .םילערומ תוקרי .םילערומ תוריפ ?םויה
י נאשכ יל הנעת השקבב התא .ךתא שי הז המ .השקבב ,דיגת ? זרבה ךותמ ךפשנ המ
."דיגת .ךתוא תלאוש
.יתרמא ,"םירק םימ"
ר בכ ןיא .בשוח התאש המ הז" ,הקזחב םואתפ וקירבה היניעו הבויל הרמא ,",דז"
ת א גורהל ידכ .םילקימיכ לכה .הסימת לכה .ונרמג .ךל עדתש .ביבא־לתב םימ םוש
. הסימת לש םיבוק תואמ ,אגרש ,םיבוק תואמ תונייעמה ךותל םיכפוש םה םיבורקימה
ה תא אלה .תונוטלשל ךייש תצק התא אלה .אגרש ,ריואהו .יתרמג אל ינא .עגר הכח
ם תישע םתא המ השקבב יל דיגת ,םלצא םאונ ,םליבשב םגרתמ ,בושח םדא־ןב םש
."ביבסמ לכה םתדמשהו םתחקל עודמ .יללכ ןפואב ,עבטל .םימל .ריוואל
ה מישנל ריווא יכו .וישכע תרבדמ תא רומג רשויב אל ,הבויל" ,יתיסינ ,"הבויל"
ו נל םימשונ םייתניבו ,הכבו הכב םיחחושמ .דחי ונל םיבשוי ונחנא ירה .ךל רסח
ך ילע הצפק ,ינא לאוש ,תוזגרתה וזיא ןכבו .לארשי־ץרא ריווא האירה אולמ דחי
."םואתפ
ם יזג .דיסקואיד־ןובראק לכה" ,תברוצ השיחלב הבויל הזיתה ,"דיסקואיד־ןוברק"
. ביבא־לתב ןשע םיפרוש הלילו םוי .ףורש טוזאמ .ןילוזג .המהוז .תוצמוח .םיכלכולמ
, תורדשה לכב ,םינגה לכב םיצעה םיססוג ךיא ךמצעב הארתו לכתסת ,אגרש ,לכתסת
ו לכי קר וליא .המקש .שורב .סוקיפ .תכרדזא .תומל םיכלוה םיצע יפלא ,ריעה לכב
. ונומכ םניא םיצעה לבא .הלילו םוי תעזעדזמ ריעה לכ התיה ,אגרש ,קועזל םיצעה
ם יטיבמו הימודב םהל םידמוע קר .ונל םיעימשמ םניא שחל ףא .טקשב םיססוג םיצעה
ם יצע יפלא ,תורכיכב ,תושרוחה לכב ,תורדשה לכב ,תוניגה לכב .ונב םיטיבמו
.ונלש לכואה ךות לא .םיימיכ םידא .רוחש חיפ לש תונוט ביבסמו .הקיתשב םיססוג
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 ,םיסח אל תוקוניתה לע םג .ונלש םדה־רוזחמו תואירה ךות לא .ונלש םימה ךות לא
.לערב לכה םיליערמ
.וריחשה םיענענמה וליפא :אגרש .רתנספה לע השקבב טיבת
 ךתוא יתחלש ינאש וגוהל דיגת :תספרמה לא אצתו עגרל החילס שקבת וישכע התא
 .םיציצעה ךותב םיביהצמו םיכלוה רתויב םינידעה םיחמצה ךיא ךל הארי אוהש ידכ
 תישע הפי דאמ .אגרש ,ךל תרמוא ינא ביבסמ ןוסא לש חיר ,ביבסמ תוומ לש חיר
 תבשה־תולילב דחי םיעיפומ ונייה ינאו התא םינש דאמ הברה ךשמב .אובל תחרטש
 .וז תא הז וניאר אל ללכ ןהבש םינש יבג לע םינש ואב םואתפו םיבושיי ינימ לכב
 ינניא .בוש חכשת ךכ־רחא .אובל תרכזנ םואתפו ,תחכש .אגרש ,יתוא תחכש התא
 .יתרכזנ תחא־תבב וישכעו ךתוא יתחכש ירמגל טעמכ ינא םג אלה ,אגרש ,תרמרמתמ
 םג התא לכל ףסונ ,אגרש ,התא .רבד לכבו םוקמ לכב בצע הזיא ,אגרש ,בצע הזיאו
."ןשעמו ןשעמ התאו .אירב־אל דואמ

 וזיא ,ךכ ךותב .בוהצ עבצב הקותמ תחקרמ שיגה םעפה .יזעולה ןודאה עיפוה בוש
 ידכ תיעגר הקיתש לצינ ףא אוה .תבשל תושר לביק םגו שקיב .הווחה הנטק הדיק
.הלשממה תונגב שטשוטמ ןויער אטבל
 ןעמל הדעווב תולעופה־תצעומ םעטמ תבשוי הנש הרשע־תחא הז ,יתדמל ךכ ,הבויל
.יקנ ריווא
.היתומצעב שאכ אוה הזה רבדה ,עמשמ
 .תוערואמ הזיא ללוחל ונא םילוכי ילוא ,השגרהב ףתתשנ קר םא ,דחי ונינש אלהו
 ינפב בורקב חיטהל תנווכתמ הבוילש היציטפ לע ימש תא םותחא ינא .הזב הז ךומתל
 חותפל הבויל תואית ילוא ךכ־רחא ? ברסא הז־המל יכו .םותחל ברסא אל .תונוטלשה
 ישוק ילב לכוי קלומו קלומ לא רשקתהל הקשאס ךרד ,רמאנ >תלד וזיא ינעמל
 ונמזב ירהו .ךירצ ינניא הזמ רתויל .ןייד השמ תא םייתעשל וא העשל יליבשב גישהל
.ומצע ןוירוג־ןב ינזאב םימעפ המכ הבויל הרמיז
 .יזעולה ןודאה ינפבו הבויל ינפב יתיצרה ץרמנ רוציקבו םירובידב ינא יתחתפ ,ןכבו
 תוטיקאר לע .תשרחנו תכלוהה המיזמה לע .םיקיבשלובה תנכס לע הקזחב יתרביד
 רשא לכ .היסקאלאגה ןברוח לע .לארשי םע דגנ םקרנה רשקה לע .םיבכוכה ןיב
 תא דאמ דע וריעסה הלאה םירבדה לכ .םיקרפ־ישאר ןיעמ ךותב סוחדו םצמוצמ ,יבלב
 תופעוז תורעה עימשהו ירבד תא תודחא םימעפ קיספה הז וגוה .הבויל לש הלעב חור
.ריעצה רודה ןובשח לע
.ותוא הקיתשה הבויל
.רבדל םואתפ יתלדח ,ידצמ ,ינא םגו
 כירזופמ ויה וילעו םשוגמו רוחש רתנספ הזיא ,דצה ןמ ,םש ול דמע הער החידב ומכ
.תולסלוסמ תורוטאינימ .יונ לש םיעוצעצ הלא־יא
:תודידבהו
.ינא .אוה .איה
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 .םיחא תויחל םואתפ טילחנ אמש ,דיגהל יתשקיב ,וגוה ןודא ,דיגהל יתשקיב ,הבויל
 ,לוכיבכ ,םיקנ .הוחא וניניב ליחתת האלהו םויהמ ,עמשמ .דחי ונתשלש ונחנא
 הקננ רותה יפל ,וניניב קלחנ םחלה־תפ תא ,דחא גג תחת ונתשלש רוגנ דחי .הנומוק
 רבדל ישפח היהי ונתאמ דחא לכ ,לבזה־חפ תא הטמל דירונ רותה יפלו תופצרמה תא
 ויחאל שיא .הז ירבד תא הז םעפ ףא קיספנ אל .ושפנ ךותמ ,ונוצרכ םירחאה לא
 תא ןאכל איבא ינא .עתפל הפ ונל דסינ ןטנטק ץוביק ןיעמ .דימת בישקי ותוחאל וא
 ־ידמו .תומישר ינימ ,םיכמסמ ,ילש םינותעה־ירזג תא ,םייסורה םידוהיה תורגיא ףסוא
 וגוה םע וליפא .רתנספב תוניגנמ ונל ןגנת ,הדצמ ,הבויל .םכינזאב ארקא ברע
.ןטק רוא הזיא רעוב ולצא םג יאדו :רעצב ףתתשנ
 ונילא םורזל ליחתי טאל־טאל ברשה ירחא .ול ףולחל היהי חרכומ ברשה ירהו

 רונת ונתשולש ונחנא ,ךכו .דאמ קוחר ונניא רבכ ומצע ףרוחה .יפרח ריווא םיה דצמ
 ,הלילה יצח דע ,ברע־ידמ .םיכוראה ףרוחה־תולילב בשנ וידחיו ןאכ ונל קילדנ
 היהנ ונחנא .וירבחל הת שיגיו ונתאמ דחא םוקי םעפב־םעפ .םוקמוקב םימה וחתרי
 הארמ ינפמ בטיה רוגסנ תונוליווה תא םג .םירוגס ויהי ,םדצמ ,תונולחה .םיחא־םישנא
 שיאלו .הקזחב ול רעביו רעבי רונתה .תובצעה דגנכ רצבתנ ךכו ,הלילב חורהו םימה
 רצ יכב ידכ דע ,םואתפ יל רצ .הערל וב עוגפל וא וגוהב לזלזל היהי רוסא ונתאמ
 בלב .יל אנ־חלסי .ןכ ינפל וגוה לע יבלב יתבשחש תוערה תובשחמה לכ לע ,יל

 וינפ לע םג ירה .וגוה ילע סאמנ אל :םימדוקה ירבדמ יב רזוחו טרחתמ ינירה םלש
 רעצל המוד וניא ללכ דחא רעצש ךכב־המ ,ינא רמוא ,הנהו .רעצה שרח וגוה לש
 ןה :בישמ ימצעל ינאו ?רשפא־יא ברקתהל וליפא ,ינא לאוש ,ךכ לשב יכו ן רחא
 ברקתהל .שממ ברקתהל .הזל הז ברקתהל ונלוכ םיכירצ שוריפב .וז איה הרומג תוטש
 .ליכהל תולגוסמ םילמהש המכ דע דועו דוע םילמב וניניב שמתשהלו .ונחוכ לכב
.הטושפ העיגנ וזיא םימעפל הזב הז תעגל תוסנל
 ילב םינש יבג־לע םינש ךכ תויחל ,ליפשמ ,רעוכמ םגו ארונ ,רבדה אוה ארונ אלה
.ךב עגי והשימש ילבו תעגל
.ךרפומ ודוסימ הז לכ
 ליפמ יתייה הלודג הלהב .םר לוקב הלאכש םירבד רבדל יתייה לגוסמ תמאב יכו
.וגוה לעו הבויל לע
.תילאנאב המחנ וזיא
.הז לכ ךחוגמ־המ ,םיבחרמה־תקיתש תמועלו

:הרמא הבויל
 וא הנש דועב .םירפיצה תומ :דיחפמו ארונ ךכ־לכ .םירפיצה םג .אגרש ,םירפיצהו״
 ינא ,אגרש ,םימעפל .תחא רופיצ וליפא ביבא־לת לכב םייחב ראשית אל םייתנש
 תונורחא םירפיצ ךיא תוארל הלוכי ינאו ברע־תונפל ןולחב ידבל ךכ יל תדמוע
 רשפא תמאב וליאכ .ןאכמ חורבל תווקמ ןה ילוא .ףועל ןחוכ תיראשב תוסנמו תוסנמ
הוולמ ,ןולחב הטקש תדמוע ינאו .המינפ רדח רבכ לערהש ירחא לער ינפמ חורבל
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ת ססוג'תרמצל תחא ■תססוג תרמצמ תוחרומ ןה ןיא ד תולוחה םירפיצה תא־ יניעב
ס גו .הטרחו .תיחשהל דע רעצ ,ךשוב ירעצ הזיא .תאלמתמ. ולוכ ינא. ,אגרש ,זאו ;חונש,

ו ליאכ ;תודידב וזיא ,אגרש ,ילצא ישי .תודידב וזיאו ;הלוכי ינא תועמדב יכו .םיעוגעג
.יניעל תומל ךלוה'הזה דליה ילתיה ילשמ דלי
ר יע :הנש ־שמחו־םישולש ,םישולש ינפל ונלש ביבאילתהתיהךיא רכוז התא אלה
ך ותב וליפא ׳היה םיה-חיר ,רדח לכב היה םיה חיר־,חור־תפוטש ריע ;הרוהב ריע ,הנטק
יטנה ,ןוקריה תפש לע חדינה וחאהו ,ץיקמ לב-םויה לכ. שסשה־ימקי םעט .הנישה־
ו חמצו וחמצש ־םיקוריה םינגה לכו, ,שדח. תיבל שדח תיב.ןיבםיכרה ,םילותשה-,תוע

ה לאה תולוחה ךרואל תורבוע ויהסיטקש םילמג לש תורייש־תורייש .םילודגה תולוחב
ל בב ביבס־ביבס ןהל תורש ויה סירפיצ ינומה .קוחרמ ולצליצ. םינומעפהו ,ברע-ידמ
ם ימורע־יצח .רקובה לכ םירשויה ןיגבה־ילעופ םגו .שמשה תחירז ינפל דוע תורצחה
, םימוגיפה לכ לע העיז־יפוטש~דםיפוזש ,ןינבה־ילעופ םירוחבה םהל םיכלהתמ ויה
ם יפחוד ויה- םה .תחכש' אל התא .םהה םירישה תא הקספה ילב םירשו םירש ויהו
•  .םחו קזח ךכ־לכ.םלצא אצוי היה רישהו ,םישרקה־עופישב תודבכ-תוצירמ־
ם תוא תוקשהל םידרוי ויה םידליש םינטקה תונליאה :ונל ויהש תושדחה תורדשה לכו
ם וקמב רופא םיה עודמ .לכה ונל ברחנו ךלה טאל־טאל ,אגרש-״דז־עודמ .םיילד ־ךותמ
ל כב ■חולד לעוג הזיאו ,םוקמ לכב ןשעו חיפ המל ,םיצעה םיתמ המל .לוחב'תויהל
ו ישכע •םיצצורתמש םירעוכמה םירדעהו ,םישדחה םירישה ,שערה ,המהוזהו' ,ריעה
, אגרש השקבב .דיגת התא .הז לכ תמ םשל ,אגרש ,המ םשל .הלאה םיארונה תובוחרב
ל א התא ,וגוה ,התא אל .יל דיגת .טלאפסאהו םיז־גהו תפזה לכו .דיגה .קותשת. לא
ר כוז ירה התא ,אגרש-,התא לבא• .טשראקוב לע ורבדישכ רבדת התא ,ללכב רבדת׳

, הלילב םיחוכיווה ,םינטקה תובוחרה ,תואידיאה ,ןאכ ויהש תובהאה תא-ינומכ ש&»
, לוחה-תואטמס ,םיתיז םמצעל םישבוכ ־ םמצע תוחוכב ויהש ■םיפיה םיצולחה־םירוחבה
־ תולתשמ ,םידפיצה ,תיבורכהו בורכה תוניג ,םיפערה־תוגג םע-םינבלה םיתבה
ר בגתה ,אגרש ,ףוריט הזיא .אגרש ,םיה םגו .םש־להואב תבש־גנוע תוביסמ ;םיחרפה
, תומולחה-תא ;לארשי־ץרא לכ תא .ביבא־לת תא םתסמר םיילגרב .לכה-תא סרדו
. תומל םיביוחמ טלחהב רבכ ונחנא םגו .אגרש תמ לכה .ונרשש םירישה תאו ,האידיאה
. םיימשה .ביבס־ביבס םינבלה תולוחה ויה ,אגרש רכוז התא ,םירוהט המב .רמגנ
ו תב .םלוצ ומב ■קחצת .אגרש ,קחצת .קחוצ אל התא המל ".יל קחוצ אל התא .חורה.

־ ירחא ישש־םוי לכב ותא תרבדמו תדמוע יתייה דוע ינאשכ ומצעב ןוירוג־ןב וליפא
י רמגל .תפכיא אל יל .אגרש ,השקבב .תמייק־ןרק בוחרב ולש רעשה די־לע םיירהצה
."תפכיא אל .קחצת .יל קוחצל לוכי התא ,ידצמ .תפכיא אל
.הקתתשהיהכויל
:הבר תוריהזב רמאו חתפ וגוה
ם ויה לכ :ברע־ןותע םוי לכ הנוק אל וליפא רבכ ינא .השדח היצאזנש םוי לכו״
ת ונוחצנ ,וגראבמאה ,היצאלפניאה .לע ,לאנאק-זאוסה לע .םימוצע תונוחצנ
לכה .ןימאהל אל המו ןימאהל המ תעדל רבכ רשפא־יא .םירקש לכה .תונוחצנו
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ה ממ ץוח ,הז .םימרמ םלוכ .עומשל יתקספה ללכב רבכ ריהאק־וידאר םג .היצאזנס
."ילש הפסוהה קר הז .תרבגה ירבד דגנ אל הז .הרמא תרבגהש

:חרמא הבויל
ם ירבדמ רבכו הצרא ועיגה לומתא קר .ללכב רבדת אלש בוט רתוי ,וגוה .התא"
ה תא המל יל דיגת זא .ךירצש ומכ תקתש ,טשראקובב ,המש .רבד לכ לע םירבדמו

."רבכ רומגת .רמוג אל םעפ ףאו ,ליחתמ .הפ רבדל ליחתמ

:רמא וגוה
."רחא והשמ הז"
:הרמא הבויל
."רחא והשמ אל הז"
ל משחה רואל .ךעדו ךלה ,ודצמ ,םויהש ינפמ למשחה תא קילדהו וגוה םק ךכ־רחאו
, תחא־תבבו ,עגרב־וב קוידב ,ינאו .טבצנ בלה .היניע יתש תא המצע הבוילש יתיאר
ד חא לכ :יטמיתאמ שואיי לוכיבכ ,טלחומ ,ריהב שואיי .רומג שואיי ידיל יתעגה
.דחאו דחא לכ .ולשב
ך שוח הזיא .דחאו דחא לכ ןיב םיללותשמ םיקחרמ הזיא ,ינא רמוא ,םיקחרמ הזיאו

ר בח ,אנ־עמש .שיא לכל שיא לכ ןיב םיקחרמ לש תומלש תויסקאלאג ,םיקחרמ לש
ם וקל עגרה הזב םיכירצ ונייה ונתשולש ונחנא אלה ,הבויל ,תא םג יבישקת ,וגוה
. ונל ןיזאהל ותוא חירכהל ,עמשמ .ןייד השמ ינפב דחא שיאכ םואתפ בציתהלו תכלל
ד ע דימתלו־תחא ףוס־ףוס עדייש ,אברדא .תאז עמשי םא ול קיזי אל ללכו ללכ .אנ

ב יוחמ ,אוה ביוחמ אלה ןייד השמ .דימו ,המ־רבד השעיש .םיעיגמ םירבדה ןכיה
 ,תחא המיהדמ המולהמב ליעפהל .ימואלה ונחוכ לכ תא יוחיד ילב ליעפהל ,שממ
.רבועו רבועו רבוע ןמזה ןה .הלילה דוע .וישכע ליעפהלו

.דיגהל המ דוע ראשנ אל
ת וגרדמב ירחא ץר יזעולה ןודאה .הלעבמ םגו הבוילמ םולשל יתדרפנו אופא יתמק
. רדחב ןחלושה לע יתראשה תועטב רשא ילש תוירגיסה־תסיפח תא יל בישהל ידכ
י נאו תוגרדמה שארב אוה ,קחרמה ןמ .וכרד יפ־לע היה ךייחמו ,הקזחב ףשנו םשנ אוה
.די־ףונפינ ןיעמ וניניב ונפלחה ,הטמל

ל צא הז ירוקיבב תימינפ הוקת וזיא יתילת לוכיבכ ינא ,תאז שיהכא המל ,ןכבו
ם וקל ףוסבל יתטלחה תורסיתה־ידבו התבותכ תא יתגשה תולקב אל ,ךכל ףסונ .הבויל
.הילא תכללו

.ינא לאוש ,הוקת וזיא
.בישהל רשפא םילמב יכו

. םולש יל ןיא .ברעה דרי רבכ חחב .הנופצ הדוהי־ ןב בוחר ךרואל ךלוה ידבל ינא
ם הונו ץבור ,ודצמ ,םיה .תויסרא ידכ דע חל ברעה .הל תססותו הראומ ריעה ךכ־לכ
.ריעה לכב עגונו ונממ הלוע ליבהמ רוטיק .דגנמ ול
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.םיששוח םניאו םיקבחתמ.תובוחרב ,םכרדכ ,תורוחבהו םירוחבה לבא
 וידארה ןמ אצוי ילאנב רמז <דןיא .יגש םוקמל דחא םוקממ ןהל תורהממ תוינוכמה)
 ,הכרדמה תאפב הפק־תיב ןחלוש לא בשוי ןטק רטוש .היתוצק דע ביבא־לת תא ףטושו

 לודג דלי .לנרו׳זב ןייעמ אוה תדחוימ הרמוחב לוכיבכ ,וינועל שבוח םייפקשמ
 לא .טבמ םואתפ הליפשמ תאזה הרוחבה םג הנהו ,תרבוע הרוחב יכרב לא טיבמ
 ונניא ינא־3רעךוהע ודימ תונקל תקזחב יל עיצמו רחא רעג עיפומ ךכ־רחא .היכרב
.ברסא הז־המל יכו .ול ברסמ
 השורפ ,תרויח ,המותכ הליה וזיא .ותאובב תא בוחרה לא םיריזחמ הו׳ארהרתונולח
 םיריעז תורוא .תנטור שפנ־תמגע■ ומכב הלעמלמ םהונ ידיחי סוטמ .ריעה ימשב
 ישפח אוהש רשפא-.תעדל יל אל סייטה בלב המ .ויפנכ תוצקב ול םיפלחתמו םיפלחתמ
 םשנתמ המ־רבד .םיקחרמ לע םיקחרמ. .יבל ךותב המ תעדל לכוי אל אוה םג ןה .דחפמ
 ידכ דע הריבש הולש וז הנה ,וז איה הולש םנמא םא .תרהונ הכרדכ ריעה .תושובכ
 ינא ,בורוזולראדדדוהי־ןב תניפב ,ישפנלו .המיא אלמתמו ךלוה ,םינפבמ .,ינאש ןכ
:ךכ רבדמ

,דובא ירמגל .דובא—
.דאמ רחואמ םג ,תיביטקייבוא הניחבמ ,ירהו

ז
 ידוהי :םיניינע המכב תוספדומ תועידי קיבדמו רזוג ,ףסוא יננה תובר. םינש הזמ
 םיככת ,ימלועה םזינומוקה ,שמשה־תכרעמ ,תיטייבוס היגולונכטו הקיטילופ ,היסור
 היסורמ ועיגהש םייטרפ םיבתכמ תורשע ובו קית ידיב שי ןכ ומכ .ןילמרקב תוכופהתו
.תונוש םיכרדב
 ןה לבא .הטיש־לעב דמולמ תגרדמב ינניאש יל יאדו .רקוח תויהל רמייתא אל ,ןבומכ
 .תודבועה תורבטצה דוסי לעו ןויעה ךרדב יתעגה ילש יתונקסמ לא :רמול ינא יאכז

 תורהבתה לש ,ביאכמ ,יטא ךילהת ךלוהו שחרתמ ילצא הנה ,הביטקפסרפל רשא
.תימינפ
 םילמה ןיבל רמול הצור יתייהש םירבדה ןיב הדירפמ תינויגה הריתס וזיא ,הרואכל
.יפבש
.המודמ אלא הניא וז הריתס ,ינא רמוא ,לבא
 ינחורה םלועה ףא ,תוטינאלפה ילולסמ ומכ שממ .תומודמ ןה תוריתסה בור ,ללכב
 יווצק ןוגכ יוטיבב םעפב־םעפכ ינא םג יתשמתשה םנמא םאו .תולגעתהה לא ףאוש
 .וזכש ןושל־תרגיש ידיל יתאב הקעומה תא שיחמהל תנמ־לע קר ירה ,םיבחרמה
 םיקנאטה תומחלמ רפס תא ןויעב יתארקו ידבל המךמז ינפל יתבשי ,לשמל ,הנה
 אל .ופוס דעו ךרכה תליחתמ ,קרפ ירחא קרפ ,יתארק דומע ירחא דומע .לארשיל

.סקדניאה לע אל ףא ,םימולצתה לע אל ,תופמה לע אל יתחספ
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י נא ,יתרמא רבכ ,אלא ? םיקנאטה תומחלמב יל שי איהש וזיא הנבה ,לוכיבכ ,ילו
ן יב .םינושמו םינוש ילצא םישחרתמ םירוהריהו הברה ארוקו בישקמ םדא יננה
.תימואתפ השגרה םימעפל אובתו שי םירוהריהה
ב רקה לא םיטעוש הרואכל ,ונלש םיקנאט תורשע ועיפוה ובש דחא םולצת םש היה
: תימינפ תוררועתה ילע הרבע תחא־תבב הזה םולצתה הארמל .קבא תורמית ךותב
ה רהזא אלל העיפומ תאזה תגאושה תידוהיה הסאמה תא ינפל רייצל ליחתה ינוימד
.ירמגל םירחא תומוקמבו רחא ןמזב
־ ףצשב .הקווד ןילופ תורעיב םא יכ ןראפ רבדמב אלו ןותחתה לילגב אל :ךכ ,הנה
ד מועה לכ תא .םילפא םיינלופ תורעי ךרואל םיירבע ןוירש־ירוט םואתפ םימרוז ףצק

ם ירצבמ ,תוריפח־יווק ,תוכורא תויצאנ תורייש :שא־יחטמב םיחצפמ םה םכרד לע
. הב רוצעל לוכיה חוכ םלועב ןיאו ןילופ ינפ־לע הענ תשעוג ןברוח־תרעס .םימוגע
א שינו ףחוס ,תורעיו תודש ףרוג ,םיבאלסה תמדא תא ףטוש ןיירושמ ידוהי םעז הזיא
.האלה האלה
א ל הומכ רשא תחתור תימינפ תובהלתה םעט יל ובישה ,שיחכא אל ,הלאה תונוימדה
ת ירירגס היסאטנאפב ימע ףתתשהל התא ףא לגוסמ יכו .תובר םינש ךשמב יל ,דתיה
ה כופש המיחב ,םיפעוז םיידוהי םיקנט תואמ ןילופ תמדא תא הכראל םיצוח :וזכש
ה כורחה המדאה בחרמ ינפ־לע םהיתורשרשב םימשור ,וניחצור תא םיסמורו םיסרוד
, עתפ־תמולהמב ,רקוב־תונפלו .ןשעו שא לש תויתואב העורפ תירבע תבותכ וזיא
ם יצופנ תוומ־תמיאב םיינמרג תוסייג ידירש .תמהדנה השרו ירוורפ לא םכרד םיעיקבמ
י רחא הטמיס ,בוחר ירחא בוחר ,םתוא םיאטאטמו םיכלוה םעזה־יפורגא .חור לכל

.םיפגומ םיסירת ירוחאמ הציצמ תרמוסו תדערנ השרוו .הטמיס
רשה םערל .רוצנה וטיגה ךות לא המינפ םואתפ םיצרפתמ הלאה שאה־תודשא ,זאו

ם ירענ ,םיידוהיה םיניגמה ינורחא בויבה־תולעת ךותמו םיכוכה ךותמ םיחיגמ תוארש
ם ידמוע ,לדה םקשנ תיראש תא םיתפול םהידיב ,םימומה ,שואיי־יפורט ,םיטטומתמ
.החוורל תועורק םהיניעו ריקה לא םיצחלנ
.דינ ןיא .רחא םלוע תיימוד ןויזחה לכ לע תשרפנ עגרל
ר אווצ לע וטיגה ידוהי םילפונ ,הקעצב ,האוג יכבב ,תעגתשמ הודחב ,עגר ירחאו
־ המ .ידוהיה לזרבה תא םיששממו םיששממ תופרוטמ תועבצאב .הלאה םיקנאטה
ם ימיא־תמחב םינועמה תמקנו םמצע םיימשה ,לוכיבכ ,וערקנ .החמשה איה תיארפ
ת וארונ לזרב־תורשרש .ופאטסגה ירייש םיטלמנ תיווע־תדרח יפוחד .הצרא התחינ
ם יחצפמ ,הטיש יפ־לע ,בוט רדס יפ־לע םיחתותהו .לאמש לעו ןימי לע םהב תוסרוד
.םיחצרמה יניק ינורחא תא םיסיסרל

.ליכהל בלה לוכי יכו
.הוור ונניאו רעוב ימינפה ןואמצה ןיידע

הז הנה .החרזמ ,םימעור ,םינופו ילש םיקנאטה םיבבוס ,קרבה־תוריהמב ,ךכ־רחא
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, םינלופ ,ךרדב םיערופה ידודג לכ תא םירעבמ םה רחינ ףעזב .עגונ הז אב הז אב
ה מו ץחמנ המ טיבהל ילב .רצעיהל ילב .תמשנתמ הרהדבו .םיניארקוא ,םיאטיל
ב חור לכל הרידא טוש־תפילצ .םירזגל םיערקנ םילודגה גלשה־תודש .החרזמ .ףרשנ
.תוללוקמח תויבאלסה תוצראה
ם יטלמנ םייוג ,הרוחצה הממשב םיחדינ םירורא םירפכ תואממ ,םירפכה לכמו
. ומצע דשה םהירחא קלד וליאכ םיטלמנ .םיטלמנ תוומ־דחפב .תורעיה הבעמב רתתסהל
. םיכרדה לכ תודג לע ןאכמו ןאכמ םידמוע םהיפלאב םידוהי ךיא האורו טיבמ ינאו
ם היתפש תא םיינישב םיכשונ םה .הקזוחב םנורג תא הקינחמו תספטמ החמשה
ירצה ישארמ וליאו .תאשל שונא חוכמ הלעמל טעמכ איה הוודחה .תומעפתהה ינפמ
י לוא תודסקה לצ ,םינפבמ םישערנ םה םג ,די־יפונפינ םיריזחמ ונלש ונירוחב םיח
.םתעמד תא ריתסמ
, םמוד םיחטתשמו םיחטתשמ םיגלש יבחרמ האור ינא .ץראה תדיער תא האור ינא
, םיסבומ םימודא תואבצ .ץראה לכ ינפ לע םידוהיה םעז .לזרבה־תופכ תחת ,הענכהב
ם ירעוב תורעי לע תורעי .אובחמ שפחל תוציבה ןיב םיעות ,תורובש תויזיביד יסיסר
ת וסרוק תוירפכ תויסנכ .םייוגה תדרח .תובהלב ספתנ ,לוכיבכ ,ומצע גלשה .שאב
־ איב .הנבוק .הנליו .החוורל ןהירעש תא תוחתופ תואונש םירע .הצרא תוטטומתמו
ה פיצקמ ארפ תמרוז תרחינ תידוהי המיה .ריע ירחא ריע הלוכ היסור תלפונ .קוטסיל
י נא ישפנ תיעקרקמ ומכו .וקל־וק אנושה תוצרא קבאל תוררופתמ .היתודג לע הלועו

.ןמא ןמא שחול יתובא תפשב
ת טעשו .הברעה ינפ־לע םיגלשו םיגלש .דאמ םירופא ,םיכומנ םיימש האור ינא
ה מדאה תחנוג־תטטור קסנלומס דע קסניממ ,האלה ,האלה הל תאשינ םיקנאטה
ם ק ומצע ןוילעה טייבוסה .וז רחא וזב ןהל תופגינו תוכלוה תומודא תוימרא .תיסורה
־ יבלצל תחתמו .םעז רובעי דע לארוא־ירהל רבעמ אבחיהל ,החרזמ רדס־יאב טלמנו

ך יא םהל םיכפהתמו םיכפהתמ םידוהי יחצור לש תורוד לע תורוד םיבוקרה ץעה
ת לטלטימ ,תלטלטימ םידחפ־תכומ ,הלוכ היסור תלטלטימ .םהירבק ךותב םינוא
י קמעמ דע ןיכס ומכ הרשבב ףלוח טהולו רויע ןורח הזיא .תושאונ םישנ תחווצב
ה יה לכה .בוטסור .רפיינדה ןגא .בוקראח ,בייק .ויתחת לכה תא תימצמו םיבחרמה
.תשעוג םידוהיה תמקנ .סמרמל
ל ע ,תומרומ םהידי ,םילהקנ םילדוגמ םייוג ינומה רכיכה לכב ביבס ביבס .בונישיק
, היסנפה תכשחמ תאצוי םייבאלסובארפ םירמכ תכולהת .ספרתמ ךויח ךופש םהינפ
ד גנמ תדמוע ילש היסור תודהי םג הנהו .ןשונ ריש הרש ,םילודג םיבלצ תאשונ
.םמוד האורו הטיבמו
ד מוע ףוקזו טקוש ול דמוע ,ופוגל םיקבואמ ברק־ידגב ,ןייד השמ תא האור ינאו

ל ש רוטאנרבוג־לארנגה ידימ העינכה־בתכ תא לבקמ תרדוק הימודבו ארונו ישירח
.בונישיק
ם יפקדזמ הברעב םיסוס ירדע .תויסנכה לכ ינומעפ הקזחב םילצלצמ םילצלצמ
.האלה האלה רבועו ףטוש םידוהיה םעז :םיתש לע םואתפ
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.הבביב העוגו ץרפתמ ארפכ בלה ילצא

׳דכ ידכ דע

.תוצווכתה יל התיה םיעגר הזיא רחאל ,אלא
:ךכ יתרמא ימצע לאו ,רפסבש םולצתב טיבהל יתרזח ינא

ם יברע קרו־ךא םייתניב ונדגנכ אלהו .ולאכש תומשוגמ תונוכמ .אנ .םיקנאט—

.שואיי־ילוכא
. םיקנאטה תומחלמ רפס תרזעב םחנתהל ינא לגוסמ ,לוכיבכ ,יכו

.הז לכ ךרפומ־המ

י תחסינ םלש רקוב ךשמב .השורגה יתנכש לא לודג בתכמ יתכרעו אופא יתבשי
, ףתושמה ריקה :ברברש ןימזהל תושר יל ןתתש הנממ שקבמ ינא .יתשטילו יתקחמ
ב חטהו םש בקרנ םימ־רוניצ ,הרואכל .םינפבמ תוביטר לוכא ,וניניב דירפמה ריקה
ל ובסל רשפא המכ דעו ,םינש המכו המכ רבכ ךשמנ הזה רבדה .טשפתמו ךלוה
י דכ ,הנהו .תוררופתה ידיל עיגהל ולוכ תיבה לולע ,המ־רבד השעג אל םא .קותשלו
ו ניקתהל בושו ודוסימ ריקה תא קרפל ךרוצ שי רחא רוניצב הזה רוניצה תא ףילחהל
י נא םיפסכ תלאשב אל ,תיפסכה האצוהה לכב תאשל ימצע לע לבקמ יננה .ךכ־רחא
ם ורגלו תונפל ימצעל יתישרה ןכ לע .התמכסה תא ינא שקבמ אלא ,הילא הנופ

.רמוגו ,החריט
ף פוכתהל רובעל יתלוכי ,תוחפה לכל .התריד ןומעפב לצלצל ,תוטשפב ,יתלוכי אלהו
ר אודב אקווד הז יבתכמ תא ינא :אל ,ןכבו .התלדל תחתמ לא בתכמה תא בוחתלו

ה שורגה הנכשה :הבושת םג הלבקתנ ראודה תועצמאבו ,לובב בטיה ליובמ ,יתחלש
ת בתוכ ,היהי הפי .םיבורקה תועובשה דחאב בוכורוב־תנוכשל ןאכמ רוקעל תנווכתמ
. הינפל אלו םהינפל איבא יתונעט לכ תאו םיאבה םיריידל ןיתמהל ליאוא םא ,איה
.היה אל םעט םוש .ץמאמה לכב םעט הזיא היה ,ינא לאוש .יכו

ה יהש ימלו הל דסח רכוז ינא .ןאכמ תרקוע איהש לע יל רצ .שפנ־תמגע :הברדא
. תוגרדמה־רדחב והשלכ יתפלעתהש יל עריא ,עשתו־םישמח תנשב ,תחא םעפ .הלעב
ך מתו ילגר לע יתוא םיקהו אצי רבעשל־לעבה .הצרא יתוא העירכה תופייעה ,הרואכל
ה נכשה םג האצי ןורחאה עגרב הנהו ,יתיב לא ינאיבהל ןווכתה אוה .ופתכב יב
ה פסה יבג־לעו םתיבל יתאבוה ינא .ונילא ותוא סינכת ילוא ,רכששי :וילא הרמאו
, יחצמ לע םירק םימב הלובט תבגמ חינה הז רכששי .ךורב ינוביכשה םיחרואה־רדחב
ם הל הדות־ריסא יתייה ימצע לא יתרזחו יתששואתה רשאכ .הפק הלשיב תרבגהו
ת ורמל .הכובמ וזיא םהילע יתאבהש דע יתודותב יתזרפה ,דימת יכרדכ ,אלא .דאמ דע
, רגנוא רמ ,םעפ ונילא סנכיה :יתאצב יל דיגהלמ לעבה ענמנ אל תאזה הכובמה
: הפיסוה ,הדצמ ,הנכשהו .םינכש־תחיש ידיל אובלו הפק דחי תותשל רשפא אלה
. הרצ ןמזב הזל הז רוזעל םיכירצ םינכש .ונתאמ דחא לכל תורקל םילוכי הלאכ םירבד
.םעפ אובת .תמאב רבד־אל לע ,רגנוא רמ ,רבד־אל לע
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ם ישדח רובעכ אלא ,תאזה הנמזהה תא המ־תפוקת ךשמב יבלב יתלקש ןבא ינא
ת ונפלו שרגתהל םבלב ורמג ,הרואכל ,ךכ־רחאו .ריקה ירוחאמ קועצל ולחה םידחא
ז  תודיחיב תררוגתמה הנכש לא רוקיבל רוסל ,ינא לאוש ,יתלוכי יכו .וכרדל שיא
ת וששח וקזחתנ יבו ,הלילה לכ תוהשלו עיפוהל בהאמה לחה הרהמ־דע ,ךכל ףסונ

 יתצמחה ,לוכיבכ ,ינא יכו .לסח .בוכורוב־תנוכשל תרקוע איה וישכע ,הנה .םינוש
.הז אוה לבה לש ןויער הזיא .אג .המ־רבד

ם לענ אל ,וילא יתבתכ ,וגוה רבח .וגוה לא יטרפ בתכמ יתחלשו יתרביח ,ןכ ומכ
ך ל עד ,אלא .ךל עיצהל ידיב ןיא תומחנו תור׳ושב .דדוב ידוהי ךנה התאש יניעמ
 יננה האלהו םויהמ ,תישאר .םלועב ךדבל התא ןיא ןפואו־םינפ־םושב יכ השקבב
ל ש םמעט לע םעפ אנ־בושח ,תינש .ןבומכ ,ךתושרב .דידי ךב תוארל ימצעל השרמ
, ולוכ םלועב תחא ריע דוע ןיא :ףרוחב וליפא וא ץיקב ,ביבא־לתב ןאכ תולילה
. הלילב הליל ידמ ךכ־לכ םיארונ תומולח ךכ לכ םיבר םישנא םימלוח הבש ,וגוה
־ דירחמ .יקנע אוה םירוסייה םוכס ןיבל םיבשותה רפסמ ןיבש יטמיתמה סחיה ,עמשמ
, לטה ינפמ בטיה ףטעתה .תספרמה לע הלילב ךדבל תחא םעפ ךבוטב אנ־בש .בל
ם יחותפה םהיתונולתל דעבמ עומשל לכות יאדו .רקוב־תונפל דע תספרמה לע ךל בשו

ת ולוק םה הלא .התמדרת ךותמ תקעוצ תאזה תידוהיה ריעה לכ דציכ הנישה־ירדח לש
ב רשה־תולילב ךלוהו םהדנ לכה ,אובל תושגרתמה תועווזו ויהש תועווז ,וגוה ,טויסה
ה פרא .תיעראו הריבש הולש .ונלוכל הנתינ הפוטח םייניב־תמישנ קר אלה .הלאה
־ תחא קחשמה ןמ ול קלתסהלו םוקל לוכי ונניא םינפ־םושב ,וגוה ,ידוהיה םעה .הנטק
ה שדח ץרא ןאכ ונל םיקהלו ןאכל טלמיהל ונבלב וניויק םימתבו־תמאב יכו .דימתלו
 ,ונחנא יכו :וגוה ,רבדב אנ־בושח ? הידנאליז־וינ וא היראגלוב ינפ םואתפ דימעהלו
ב רע־ידמו םויה לכ המדא שורחל ,הנש ףלא החונמב ןאכ תבשל םילגוסמ ,לוכיבכ
ם יסוס רוכמלו תונקלו םירכיא־תונב םע דקרל וא םיקדנופב רכיש תותשלו תבשל
ז  רקוב־ידמ ליגרכ םוקל ,הרגיש־ךרד ,בושו הלילה לכ וניתוטימ לע םולשב ןושילו
ה לודג תוטש אלהו .אנ ? םואתפ תויהל ונחנא םילגוסמ קהגמו םנמונמ יופש דבכ םע
 תא .בורק דידי לאכ ךילא הנופ ינא .הלאכש תובשחמ וניניב חפטל ,וגוה ,איה
ל כ ,שואייה לכ ,םעזה לכ :וגוה ,ךל רמוא ינאו .הקזחב חוקפל תשקבמ ינא ךיניע יתש
־ קלפמוקהו תואידיאהו תוכפהמה לכ ,םלועבש ףוריטה לכ ,הקירטסיהה ,תובהלתהה
.ונילא םינווכתמ םלוכ ,םה רשאב תימינפה העווזהו םירוסייהו םיס
 הואת ,וגוה ,המויא הואת וזיא שי .ואוביש תורודה לכב ךכו ויהש תורודה לכב ךכ
, ימצעלשכ ,ינא .תואידיאה לכ תיעקרקבו םימעה לכ ינב בלב ,תעגתשמ ,תינסרוד
 תנווכתמ איהש עדוי ינא לבא .תאזה תמיואמה הואתה לש המשב אורקל עדוי ינניא
   .ונינפ לע תבשונ איה בושו בוש ,הערל ונילא תנווכתמ ,הלילו םמוי ונילא
.הלילב ביבא־לתב םיה לומ תספרמה לע םג .ןאכ םג

.הכישח המיא וזיא .וגוה ,הדרח וזיא
לא־חוכש יא ,לוכיבכ ?יטולוסבא רצבמ תקזחב איה ,ינא לאוש ,לארשי־ץרא יכו
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.הרומג תועט .תועט .וגוה ,אל—? םוניקואה בלב
 ןיבל רמקתמה םיה ןיב הל תחתמנ הקד העוצר .לארשי־ץראב דחי אנ ןנובתנ ,הבה
 ירדע הלא־יא ? הב שי המ ,וזה העוצרה :וגוה ,הארו אנ־טבה .םימוצעה תוירבדמה
 חפ לש םיטלש .ףרגלט־ידומע ,םיסדרפ הזיא .םשו־הפ הכראל םירוזפ םינבל םיתב
 .ןאכלו ןאכל םיפעתסמ םידחא תורוניצ .םישדח תומש םיספדומ םהילעו ךרדה ךרואל
 תושרוח המכ .ינש םוקמל דחא םוקממ םיעעונתמ םיריהב םיסובוטוא .טלאפסא ישיבכ
 ־תוגג .אשד ימתכ .טסבזא וא םיקולב לש םינוכיש .ירט עבצ .קדי־תוניג .תוכר
 טעמכ ,ךירפ ,וגוה ,ריבש הז לכ אלה .םתעד הפרטנ וליאכ םיחבונ םיבלכ .םיפער
 ,ידצמ ,ינא :וגוה ,יב העטת אנ לא .בלל רקיו הפי םג ,יאדוב ,ונ .הלמח־ררועמ
 .שמשה־יבורצ ,חורה־יפוטש ,הלאה םיראומה םיבושיה לכ תא בהוא ינא שפנ־תבהא
 וזיא ילצא אלא .ףתתשמ הקזחב .תווקתה לכבו הבהאב ףתתשמ יכרד יפ־לע ינא םג
 שחרתמ המ ? הז לכ ןאל ? וגוה ,היהי המ :יבג הלעמב םואתפ תספטמ הרק הדיער
? הלפאב םקרתמ המ ,אובל

.ןמזה .וגוה ,ןמזהו
 הדרח־תצלפת וזיא ,תיקנע הטיקאר וזיא לארשי־םע ידיב התיה וליא :יבלב יתבשח
 עידוהלו םואתפ םוקל ןייד השמ היה לוכי אלה ,התומכ האר אל דוע םלועה רשא
 םתא .תעגל וזעת לא .השקבב וזעת לא ,יתוברו יתוריבג :םה רשאב םייוגה לכל
 יתוריבג ,וישכעמ .המויא הלובחתב ונחנא—םיניכסב םתא .םיפורגאב ונחנא—עבצאב
 לכ תא ץצופנו עגתשנ ,ונדצמ ,ונחנאש ילב הערל ונב תעגל רשפא יא ,יתוברו

 ונחנא םילגוסמ לפנתהל וזעת קר םא ,ולאכש תויאשח םיינרק ונידיב שי .הטינאלפה
 ,ולולסממ רטיפוי בכוכ תא וא ןוטפנ בכוכ תא הקזחב תוטהלו םיינרקה תא ןווכל
.היסקאלאגה יווצק לכל ופפועתי םיבבשהש דע הלעמלמ םכשאר לע ליפהל םואתפו

.אנ
 לבחתנ תינכימ הלובחת ןימ :תרחא הצע וניניב ספטל ונחנא םילוכי ילוא ,ןכ ומכ
 דחא לא רגחנ דחיו ,וינקזבו וירענב ידוהיה םעה לכ ,ונלוכ םוקנ התרזעבו ,ביכרנו

 םיבחרמה יקמעמב קחרה ,וגוה ,םשו .תרחא היסקאלאג וזיאב םיקוחרה תומלועה
 .הלעמ־לש־םילשורי ןיעמ שדחמ ונל הנבנ ילוא ,איהש די לכ גשיהל רבעמ ,םיממודה
ושפה תודוסיה קרו־ךא ףוס־ףוס ונכשי ונל ביבס־ביבס .החונמ ונל היהת ,וגוה ,ךכו

 ,וגוה ,הולש .הולש עדנ ונחנא .הימודה .רואה .חורה .םימה :רתויב םיקזחהו םיט
.הנורחא הולש ,המלש הולש
.הבהא םג ילואו

 םא .עיגי הידיל םג יאדווב יכ ףא ,הבויל לא אלו וגוה לא .וגוה לא יבתכמ ,ןאכ דע
.ראודה ידי־לע ותוא חולשל יבלב טילחא ןכא
 םילוח־תפוקמ הינמחר תוחא ,גרבליפש המוח :ןטק ןוסא עריא ביבא־לתב םייתניבו

 ריהב םויב הל הרטפנ עתפל ,תוענומ תוקירז עובשב םימעפ יתש יל הקירזמ התיהש
.דחא
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 המוח ןיא הנהו ,ףוהנמז םילוח־תפוקל ל״מיג־םוי רקובב יל יתכלה דימת יכרדכ ינא
י דימ י הל קוקז ינאש הקירזה תא התעמ לבקא ימ ידימ .היהת אלו ןיא .גרבליפש
ר יתסהל הדיב הלעי יכו .תרויחו הצוג תיקאריע הרוחב וזיא ,הנטק תדמלתמ וזיא
. םואתפ ץצולתהל לגוסמ ינאש תוצלה .ינושל .ןקזה ,הבעה יפוג :התדילס תא ינפמ
.הליחב אלמתמ ימצע ינא אלה .יפ ךותמ ףדונה חירה
ר קובה יתדמל ךכ ,היקאטאלו דיעס־טרופ ילמנב תיטייבוס תטייש העיפוה עתפל
. םיבצע־תמחלמ ונדגנ םילהנמ בוש יכ רובס ,ודצמ ,ןשרפה .ןותעה תורתוכ ךותמ
ק חוצ ,ול קחוצ ף״לא דומעב םולצתה בחור לכל ,ןייד השמ קחוצ ? המ ןייד השמו
.הלאג לש ףשנ הזיאב םילהוצ םינמא ןומה ףקומו הבינעבו הפילחב
ר בעמ לא טיבהלו עגרל ךשאר תא תונפהל ךבוטב אנ־ליאות םא ,ינא רמוא ,ןייד רבח
, םלוכו ךב םילכתסמו םידמוע םידוהי לש תורוד לע תורוד םש תוארל לכות ,ךפתכל
ה תאו .ןיתממו ותמישנ תא רצוע ,לוכיבכ ,ולוכ םלועה .תוומ דע םייניצר ,ךתושרב
.אקיר הזיא לש ומכש לע חופטל ,לוקב קוחצל ,ךכ דומעל ךמצעל השרמ ךדצמ
 האור ,םלואה הצקב ךשוחב יל דמוע ינא ידבל .ידבל םשל סנכנ ינא עתפל :הנה

.הארנ ינניאו קוחרמ ךתוא
. רעוסמה ידי־בתכב תורוש שלש .לוהב קתפ ךילא רגשמ ינא םינרדסה דחא ידיב
ך ינפ ,םיימעפו םעפ וב ארוק התא .ןרדסה ידימ קתפה תא לבקמ ,המבה זכרמב ,התא
. יאשחה הוולמה םע ףילחמ השיחל וזיא ,םייתפש קדהמ התא עגרב־וב .םיניצרמ

ד רומב ךיתועיספ תא האור ינא .ידדצ יובמב אצויו הניגנמה עצמאב קמוח התא רבכו
ן כור התא תוליהב םוש ילב .בל םיסקהל דע תושימגו תודודמ תועיספ ,תוגרדמה
, הבינעה תאו ןרוטקמה תא ךילעמ ריסמ די־תפונתב .תינוכמה הגה לא בשיתמו

ת ינקייד הריהמ העונתב קילחמו רהונ ךנה רבכ ,הנהו .ירוחאה בשומה לא לכה ךילשמ
ל גלג לע תוולש ךידי יתש .הבוצק ךתמישנ .םיקקוש תובוחר ךרואל בטיה תבשוחמו
בהמה תמוסרפה־תורוא ידוציר םע םיכישחמו םירוא םיכישחמ םיעגרל ךינפ .הגהה
ה רהמ־דע .ןנוצ ימינפ סומתיר יפ־לע תופעתסמ ךיתובשחמ .שיבכה תודג לע םיבה
שפאה םיווקה לכ .דבוכה־תדוקנ לא הקזחב ןלוכ תופסאנו הלאה תובשחמה תורזוח
ל כ וז לא וז תומחלומ לזרב־דיב .תחא הדומח תובלטצהב דחי םיתמצב םייר

.תוצצורתמה תויגרנאה
.הטלחה

.תצרחנה הימודה יווק תא האור ינא ךיתפש ביבסו
.ןאכל וא ןאבל
.ןאכל

ח סנלו תבשל יתלכיב אופא יולת לכה .יתובשחמ תיעקרק דע יתעגה ךכב הנה ,ןכבו
ח ילביש ךירצ זע ץוצינ הזיא .תורוש שלש ךות לא לכב־לכה סוחדל .הזכש לוהב קתפ
.תולגתהה תגרדמל דע ןוחטבה־רש תא איביש ןטק דחא קתפ .םילמ .יב
וא ,חונל ישפח היהא .תימינפ החוור יל היהת ךכ־רחא .ילש ידיקפת םתי ךכב אלה
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ח סנל ילע דוע תורוש שלש קר .תומל ילוא .הרוהט תוננובתהב תויחלו יל רגתסהל
.םינרדסה דחא ידיב חולשל המבה לאו ,בתכב

.שמתשהל רשפא םילמ הזיאב ,ינא לאוש ,אלא
.םילמ :אצומה־תדוקנ לא הרזחב יתכלשוהש ירה
? תוירשפא םילמ םלועב שי יכו
.ץורח ןולשכ יתלשכנ רתוי וא תוחפ ,רמולכ .אנ

.קתתשהל ילע

:תאז דוע קרו
ת רעוכמ־המ .לבקל םיכסהל ילע הרשפ וזיא .רותיווב רהרהל הטונ ינא טאל־טאל
ו יתולגרמ דע קוידב ,ישירח וק םלועב שי .ילש וז םינקז־תונשקע םואתפ יניעב
ו קה תא התע האור ינא .םיבחרמה תקיתש הליחתמ דגנמו עיגהל םילמה תולוכי
ל כ יפ־לע עגושמ ,רומג עגושמ אלה .שממ שחומב ריוצמ אוה וליאכ הזה טשפומה
.קתתשהל ילע .תוצחל זעיש שיאה אוה ,איהש הניחב
ם וש ילב ,סנכא הבוט חורב .תיתוברתה תוריכזמה לא יל סנכא ,רחמ רבכ ,רחמ
. ילע לבקמ ינא .אנ .םיכסמ :עידוא הרומג החונמבו ,סנכא בלה־תורירמ לש היוועה
 ןונגסה םג ,תמאבו .חונל יתעש העיגה םנמא .םיכוראה הלילה־תועסמ יתוחוכ יפל אל

ה ז לכ ,ילוכו םיקיבשלובה־ףודיג ,הזה שעוגה ןונגסה ,יתואצרהב שמתשמ ינא ובש
ב וטכ תורמשמ־תפלחה אופיא היהת .לסח ,ןכבו .םישדחה םינמזה תא םלוה וניא
ף רוטמכ דוע עסא אל .ינונגסה ךרועה דיקפת תא תאזב ילע לבקמ יננה .םכיניעב
י ל בשא ןאכ .יד .םיממושה הלילה־ישיבכ ךרואל ץוביקל ץוביקמ תבשה־תולילב
א לא .העונצה יתלכי בטימכ ,ךרוצה יפכ םויה לכ ןיקתא םימוגרת .האלהו םויהמ
ן אכ יליבשב ונפיש ינא שקבמ הקזחב ,ילצא הזירפאק ןיעמ ,םירבח ,ינא שקבמ דאמ
 תא םירהל ינוצרב .הקווד תוהובגה תומוקה תחאב אסיכו ןחלושו רדח לעופה־דעווב
־ חורו חותפ ול דומעי ןולחה .םיה לא טבמ ףיעהלו ,םעפ־ידמ תונוילגה לעמ ישאר
.תגרוח הלאשמ וז ןיא ירה .יב עגת םיה
:ףיסומ ינא יבלבו

.דאמ הקזח תפקשמ וזיא יל הנקא —
ך שמית דוע לכ .דימת דומעא יתרמשמ לע .םיה קפואב שולבאו שולבא םיאור ןיאב
ת וניפסה םואתפ הנילגתת רשאכ לבא .שממ םירחאה לככ .ינא םג הב ףתתשא ,הכראה
 תיצמת לכב קיעזא ינאו .קיעזהל ןושאר היהא ינא ,םיה קפוא יווצקב תורופאה
.יתבהא לובג הצק דע .קיעזא שפנה־תולכ דע .םיררופתמה יתוחוכ

—ינא הבהא בורמ קר ןה
.הימודה וק ןאכ ,הנה

1970



ןיתשלפ רורחשל דידה:ןת>א ןתיא

תויוג הפוצר ןיתשלפ רורחשל ךללה
ם חיתויוגב ךרד ףצרל ושקב# תויברעו םיבלען
.םתד? םילבקנו הרובקל םיאבז
באוש יומד ריש?מ םהל ןיתממ םומש ילעש?
תמאה ןלע־ןג ילע#ל רשיה םריבעמ
ם יהולאל תיסחיה הברקה טק#? ונממ
ם .ךיתוגו#מ לב תא תואלל םהל ןתנ
. םתשקב יפ לע םג המתש םדו רשב ךללב
ם ימותיו תונמלא ובזע# םירבגו םי#נו םיבטק םידלי םג םתא םיבסמ
.הרוראה המדאה לע םהיביואמו הרוראה המדאה לע םהיחאמ
תוקונית םג םתא םיבסמ
.המלאה לע ללות#הל תלואל ריתמ# םיהלא ןוצר יפ לע
םיסוטמל קל? תחת המלאה תעוזת םיזגפה םעל ,חותפ #יבכ
ם י#נן םידליו תוקונית ל# תמלא םיאת? תדרלו םימעב םי#נא תדלחו םימע תדלח
ר פ היה# זאמ רפ ינלקפ םיללוע
# חנ ץל רבלמ לוח?ו #חנ ץל ךומנ בשעבו
קל םומ חולק? םלעוו קהוב תיז?נ המלע ספ
רמ?נ־אל לער םס אלמ
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םךא ינב בל? םיליוא םנתנש םיהלא םכח ,םיהלא םכחן
םתלוא לךג תא םתעידיב ארונ שנע םאיצומ# םיהלא םכחו
םתלוא לדג תא םע־ח? ןדעב דחי םתבישימ ארונ שנע המחלמ יתמל ןיאו
ידימ ךילשמ ינאש ןומד? תלוא םוש ןיא ילוא וא
.התיממה שאה תעונתב תלוא םוש ןיא ילוא וא
.השודקה המדאה לע תכשמנ המחלמ? תלוא םוש ןיא ילוא וא
תויוג הפוצר ןיתשלפ רורחשל ךרדה
.ןיתשלפ ןיאש םושמ ררחשת אל ןיתשלפ לבא
רפ־ינרק? רהנהו םיה תועורז .תוענ רפה ינרק
שחנה ענ הכשחב אמוס
םימך אלמנ םישנא ינוילימ דע :םידילומ םישנאו םישנ
םיהלאל ם־ןא יחבז םיהלאל םדא ןברק םיהלאל החנמ חוחינ
ןונח ןונחו םוחר םוחר בירקמו קיחרמ םיהלא
המחלמב הרוראו םנחב השודק המךא תכיתח דע םישנא דע םופא ךרא
.וש?ע םתממד םושמ םבל םהל אבנ המ ועזה םיוזמ
םיהלא תא ועך :המחלמה תיל?ת הנה
םימלוע ןוגרע ינפ לומ יולת
םשונה דבכה רשבה שוג :ושכע םעה םעה
םיפתה קמע ,םילודגה םילילאה
האירבה תוזח םא
םעה ,םישנאה ,םיעלותב םישסור
םייחב טיבת לא םיתמב טי?ת לא
,םוקמב אל ,ןמזב אל
,לחה שאה לובמ
.האירבה תוזח
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תומח תומדא

ח ונמ יל? תומח תומדא
י נאש המו ה?ור ינא# המ
םיסוטמ קז? תוינא תוישא

י נאש הממ קלה םה ינב ינב
י נא יתובאמ קלח יניא ינאו

ת ומה■ תורוחק יתומךאמ קלח
ת ולוע ,םיצע תועבות
ת ודשה ןמ הלע דבכ ןשע
י תךבך רשאכ שאב העגר שאב העגר ץרא
עז?ה יבנז םיצעה תורדש רחא
ןיו ימרכ
רבוע החלה עסמ
ה כפ׳ךמ םוש ושעו אל םיתמה
םירהצ עצמא? םיקולך תורוא

.תוכפהמה לכ תא םישוע םיתמ לבא
ם יתמה ללגב הכפהמ אובת הכפהמ אובת םא
הכפהמ■ אובת םיתמ# לל??
הכפהמ אובת ותומו אלש יד?

ה כפהמ יל?ו הכפהמ? ותומו םידמהו
ם ייחל םיתמ ךפהה אל הכפהמ םושו

ט עמה ןמ טעומ׳ טממ יכפהתו םייחה לבא
ם שודה ליב#? םל? םירדקה תא םיכפוה
ע מ#ל אל ובישמו עמ#לו רבדל ובישמו רבדלו
תומךאה לוק םח אל
ת ומדא אלו ןלוק םח? תומדא אלו

ו בכי אלו ינורג? שאה תא תובכמ
ם ימ טע? ינור?? שאה תא
שאה תא ובכו םימ טעמ
ליע־1מ םס טעמה ןמ טעמ םע םימ טעמ

("רומא ץרא" ךותמ)



ח רזמ יתקרמ םיכובה לא חלש םיבובז םגו
ל א וב רבד רבכ ןה התמךא ורוא הינפ ברק
׳ויחל התעמד תא םיבךוע ורמאי

ה חניקו ורמאי םיברוע לא
—וב החרפ

רקפה לא
ויךודג לע אוה וב חקלתמ רעצ
ל צמ תובאוכה תועבגהו םירהה תא ריחשה
ק הבב ךתוח
הנופזש
ץראה הברק
הב אובן אל
, התבךנ םשגו הערצ קר

— רוא הימש םיבובז ורדק
־ץךא־לע

—המחלמ

םיכמל *ריש:קזח לא*ח>
הפגמ

—עגנמ
עורצ־בז
ןומךקה*וממ־ויתוצךא־רחא־ךל$
ר בע שא4! ויפ? דוע התיבש רתמ אוה םימד? םימדל
ן ומדקה םדד לא עגנץלואש־רהנ לש ודבעבכ חתופב
, עורצה ורוע תא טלמל ץורמ
רשנה לצ המחר גוח המחרב לכאי

אפק
וצק־םפא־וק־לע
המך םע ומד תא חושמה

.ול הנא ךנ
ה פגמ התיה הרעגב םיבובזש המבה התוא ו/,רתיה

םטושב ,וביבסמ תוקהל תוקהל םיאבנתמ

׳ונצרא לע
תוכב לגליג _<!עךץ־לא ותמא־תבוקנ

קהבתמה רואה ןמ —התחש
העךצהו טש־ץרא־לע־רוא וימשב רמאי

הפגמ
הורמא םימיל

.דר



וזה ,םלוג* :טקרמיונ לואפ

ה שענש ןושארה ןויסנה ,יל עודיה לפכ ,אוה הזב אבומה םזידוב־ןזה חותינ
י נא .ישונאה לכשה ילכב הזה ירטוזאה םליעה לש ותוהמ תא סופתל םעפי יא
צמאבש תוריהמ תובושתו־תולאש לש הרוש ןיעמ ,ודנומ־ןזל דחוימב ןווכתמ
ו רהזנ ןז ימכח .הנממ םיענמנ רבד לש ופוסבו לכשה תוליעפ תא םיפקוע התוע
ת א ילע ינא איבמ ינויסנב יכ יל עודי בטיה .תונשרפ לש גוס לכמ דאמ
ס ה םגש הדבועה ןמ באשא המ־תמחנ םלוא .ןז לש םילודגה־םינהוכה תמח
ודובע לע םהלש םהיגייס תא ליטהל םה םילגוסמ םכרד יפ־לעו ,השא־ידולי

ס א .ילש המלידב רשויה־תילכתב הדומ ינא יברעמ םדאכ .םירחא לש םהית
ם יקומעה דובכה־ישחרל דגונמ הז היהי ,ןחלופ ןזב םיאורה הלאמ הליחמ שקבא
י נפל הונעב יתמורת תא ינא איבמ ןכל .אדוב לש ויתורותל הגוה ינאש דאמ
.יתקוצמל ןיבת תנחובה וניעש הוקתב ,ומצע לודגה הרומה

רבד־חתפ

 לע םינבומ המכו המכב הדיעמ םזידוב־ןז לש אשונב תומורת הברהו הברה תעפוה
 ךרוצ יברעמה םדאה שח המ םוש לע איה הדיח ,ןכא .יברעמה םלועב םיניינעה־בצמ
 תא חרפל דמוע אוהש ןמזב חרזמה לש תורזומה תורמאל ובל תאו וחומ תא חותפל
 םלוא .תוקוחרה םיבכוכה־תוכרעמ לע תוהתלו ץראה־רודכ ינפ־לע םירצה וילתכ
 הניפ ול רצבל םדאה לש ונויסנמ רתוי תעדה לע לבקתמ רבד ןיא תיגולוכיספ הניחבמ
 לבקל תצק השק .ותעדמ אצי ומפש םלועב ףייעה ושאר תא חינהל לכוי הב הנטק
 ־תשרפל עיגהל םידמוע ברעמה־ישנא ונא״ש ,רמיצ ךירנייה עימשהש וז ןיעמ העד
 1."ירצונה עושי ינפל הנש תואמ־עבשכ ודוה לש תועדה־יגוה ועיגה הילאש םיכרד

 קר תדמוע תיברעמה היצזיליביצהש םשורה תא רוציל היושע הז גוסמ ךרע־תעיבק
 טושפ אופא היהת חרזמה לש ויתורות יפלכ ברעמה לש ותדמע .התושבגתה תליחתב
 הבשחמה לש תלתפנהו הכוראה הירוטסיההו ליאוה .ובר יפלכ דימלת לש הדמע
.תואוושהב וא תואוושמב ךרוצ לכ ןיא ,המצע תוכזב תקהבומ תומלש איה תיברעמה
 המוד ירה ,תיחרזמ היפוסוליפב ךרוצה רתויו רתוי ונימיב שגרומ תאז־לכב םא
 ללחה רקח לש הפוקתב .תיגולוכיספ תוסחיתה־תכרעמ לע הקווד עיבצי רבסההש
 לש בוטרוק לכ ןווכל םדאה לש תירקיעה ותמישמ הכפה רשאכ ,םיינכט םיגשיהו

 ,תוימינפ וזיא לא גורעל ךכ־לכ אוה יעבט הרואכל ,ץוחלו־ונממש תורטמל הישות
 ול ארק רוגאט תאנארדניברו "םדה ןואס" ול ארק תסק ןמרהש רבדל ןזוא בוש תוטהל
̂ ובישהל חונה ילסקודאראפ דוסי םזידוב ןזב שי יכ ןעוט םורפ ךירא ."המשנה תשיחל"

תורותש עיתפמ הז ןיא ,ותעדל .המצע תיברעמה תדה ןמ רתוי תיברעמה תילנויצארה
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 רשקהב םלואו 2.רתויב תוקיצמה ויתויעבל הנעמ אוצמל יברעמה םדאל תורזוע ןז
 םיבר םימי הז עודיה רבדה םע דדומתהל ךובנה ברעמה־שיא הסנמ יגולוכיספ
 .הגשהל תנתינ דימת אל םג םא ,דאמ תקשחנ הרטמ ,"ירוטאס״כ םזידובה ידימלתל
 ונמז־ךשמבו ותוכיאב הנתשמה העדות לש בצמ״כ ירוטאס רידגמ ירפמאה .׳צ)
19 ,ןיווגניפ ירפס ,ןודנול ,"םזידוב" .״הנאוורינ דע תיביטיאוטניא הרכה לש קרבמ 5 5 ,

.(246 ׳ע
 ,השעמל .םייברעמה תועדה־יגוה בורמ תומיטא תוחפ יריטאס חנומל סחיל הטונ גנוי
 טלוב שומיש שמתשה הב תיגולוכיספ תושי ,ינאה םע הז חנומ לש האוושמ השוע אומ
 היראקונ לע ינאל ושוריפ תא ססבמ גנוי .תיטילאנאה היגולוכיספב ולש ותטישב
 המלש העדות טושפ .א .ז ,אדוב־לכה תא ינאב ןיבמ אוה" ,םירבד ראש ךותב ,רשא
8ס1ב121! 1) 8ס1 318 6 8ז\ט1  .ןגאב ונל ףלחתהל ךירצ ינאה ןיא ךכיפל 3."םייחה לש (6
 דתה־הדש לש וזכרמ תא הווהמה םייוטיב לש לולכמכ יל רבתסמ" ,רמוא אוה ,"ןגאה"
 רבדמ ינא ךכיפל .תוהזו תויכשמה לש דאמ ההובג הגרד לעב אוהש הארנו ילש העד
 ההז אוה ןיא ,ילש העדותה־הדשל זכרמה קר אוה ןגאהש הדימב ...ןגא־לולכמ לע םג
 ןגאה ןיב ןיחבמ ינא ןכל .םיברמ דחא לולכמ אלא וניאש יפל ,ילש שפנה תוללכ םע
 :יתוללכ לש אשומה אוה ינאהש דועב ,יתעדות לש אשומה קר אוה ןגאה ירהש ,ינאל
 (ילאידיא) םרוג ינאה היהי הז ןבומב .תעדומ־אלה שפנה תא םג ליכמ אוה ךכיפל
4."וגאה תא ללוכו ףיקמה

 תלבגומה העדות לש עקבימ" איה ירןטאס לש היווחהש הנקסמל גנוי עיגמ ךכ
 לש ןקרופ" :תרחא ןושלב וא 5,"ןגאל המוד וניאש ינאה לש הרוצב ןגאה־תרוצל
 הרוצב 6."תיהולא תוילסרבינוא וא ,׳אדוב עבט׳ ףסותמ וילאש ,ינאה ידי־לע ןגאה
 חונ השענו תיברעמה תיגולוכיספה הבשחמה רושימ לא ירןטאס חנומה דרומ וז
 לוכיבכש םיחנומ לא דחוימבו ,ןזל תשגל ךיא הלאשה .תילאוטקלטניאה ונתסיפתל
 תישארה ,ורקיעמ־רוהטה ,הנ׳זארפ ,יאמקה םדאה ,ירוטאס ומכ הרדגהל םינתינ םניא
 ןעמל ,ןזה־הרומ .תיגולוכיספ הניחבמ תוחפל ,אופא תלטבתמ ׳וכו תישאר הל ןיאש
 םירבדהש לככ ,םיאטחה־תובאמ איה אוהש גוס לכמ היצקלטניא יכ ןעוט ,תמאה
 החנהה תא לבקל תונכב הטונו ןכומ יברעמה תועדה־הגוה יכ ףא .ןז תנבהב םירומא
 תועצמאב אלש ןז לש הנבהל עיגהל ךיא היעבה תדמוע הניעב תאז־לכב ,תאזה
 לכמ םלעתיש יברעמה םדאה ןמ שורדל איה הפצוח אל יכו .ונלש הבישחה־חוכ
 ויניעב םלועה תא תוארל ידכ ,ןתלוזו תויתרבחה ,תויגולוכיספה תויתוברתה תויטנה
 ונתושרל םידמוע הבותכה וא תרבודמה הלמל ץוחמ םיעצמא המ ?חרזמ־שיא לש
ן ונלש תוסחיתהה־תכרעמ ךותל וללה םירזומה תונויערה תא סינכהל ונשקבב
 םא" :יקוזוס עבוק הז רואבו ,ןזב םילודגה םיחמומל טלחהב הריהנ וז המליד
 ירה ,ןזב תורות שי םא .םולכ־אלו דמלמ וניא הז ,הנעא ירה ,דמלמ ןז המ ...ינולאשי

 לכ .ךרדה תא הרומ אלא וניא ןז ז ונמצע תא םידמלמ ונא .ךלש ךחוממ תואצוי ןה

 ןווכתמב עבקנש רבד םוש הזב ןיא יאדו ירה ,הארוה תאזה העבצהה ןיא דוע
8) האונב רבוי 7.״ולש תידוסיה היפוסוליפכ וא תירקיעה ותנשימכ 6 0 0 םיכסמ (11
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 הוא שלי׳/ "הקורא האפשריות. הזוויות כל את מקיף זן כי מטעים כשהוא זו דעה עם
 מוחו... אל ממוחי לעבור אמורה אינה סינתטית הבנה שום כי להבין "צריך אומר,

 מתרחשת שהיא כשם לו, המיוחד אמצעי על־ידי במוחו להתרחש צריכה זו סינתיזה
במונ הזן תמצית את להקיף מנסה שיונג במידה 8לי". המיוחד אמצעי על־ידי במוחי

 מאותה במשהו להבחין נאה סיכוי המערבי לאדם יש פסיכולוגית, חוויה של חים
 של הרחוק החוף על מתגלים שהם כפי החיים של הערכה לאיזו ולהגיע פילוסופיה

 האנושית לשלמות מעבר שהוא מצב הגדולה, השלמות )תחום "פראז׳נה־פאראמיטה"
 לבעל בהחלט הדבר נהיר כך מתוך כאחד(. המוחלט ואת היחסי את מכיל והוא

 דו־משמעויות עמהם יש השונים ב״מונדים" המוצגים שהקואנים האלה הטורים
 אובייקטיבית. גישה כל מכשילים הם שמלכתחילה עד כל־כך פאראדוקסאליות

 מיגבלותיו לפריצת תרגיל זה אותה. לפתור יכול השכל שאין בעיה הוא אן"1)"ק
 את לפרוץ מהירות שאלה־ותשובה של צורה הוא "מונדו" האינטואיציה. ולפיתוח
 מה לגלות נסיון כל (.245 ע׳ כנ״ל, האמפרי, צ׳. ראה המושגית. החשיבה מיגבלות

 ה״סובייק* בתחומי להישאר בהכרח חייב מורה־הזן, של לדעתו לגילוי, ניתן שאינו
 אלא באה אינה הסופית... "התוצאה :יונג של הקולע כניסוחו אי, הטהורה״, סיביות

9הטירון". של המוקדמת האישית הנטיה מן

 זה דבר חוסר־הנחה. של ההנחה מן יוצא זן כי בבטחון לקבוע אפשר כן כי הנה
 של המודע ממכלול־האגו מודע תוכן של והרחקה הואיל פסיכולוגית מבחינה רלבנטי

 הטבעי לתוכן מעבר אל התת־הכרתי הפוטנציאל של וכהפעלתו כחיזוקו כמוה האדם
 מנגנון־ההגנה את שיפרוץ סופו המחוזק הלא־מודע הרצון הרי מכך כתוצאה שלו.

 תת־הכרתי. תוכן אותו של שלמה הבקעה ויהולל המודע למכלול־האגו הקשור
 היחיד אם סאטורי. של החוויה חקר עד לרדת יכולים אנו כך הרי זן של במונחים
 — שלו הנפשי ההרכב בכלל הלא־מודע החומר את להכליל מסוגל בסאטורי המתנסה

 — תת־הכרתיים יסודות של ההסתערות את כיאות לכוון לאל־ידו יש אם אחרת, לשון
 בכיוון לסאטורי מעל שיתעלה על־ידי האינטואיטיבי הברק את להאריך סיכויו יפה
 של לתפיסתו מהלאה עליונה הארה של מצב הבודיזם. של )סך־הכל נירוואנה של

 ע׳ כנ״ל, האמפרי, .׳צ ראה המפריד. האישי, כאני לנו הידוע כל השמדת השכל.
245.)

 המובהקת^ הפסיכולוגית כמשמעותו הדבר שיובן רצוני יפה" "סיכוי על מדבר כשאני
 כהישג־שיא נירוואנה, של מצב הבודיסטים בפי מה־שקרוי או האני, מופיע אז רק כי

 המפתיעה, "התשובה הוא לא־מודע תוכן של השלם המיבקע היחיד. בחיי חיובי
 זן בדרך כי לי נראה 13ובהתגלות". כהארה הפועלת... גמורה, הארה המאירה המקיפה,

 בזן נשתעשע סתם אם המזרח. רעיונות עם להתמודד המערביים, אנחנו, נוכל אכן
 עשוי המזרחי העולם של האידיאי בתוכן רציני שיתוף בלבד, אכזבה סופנו הרי

 והדגשת־יתר חד־צדדיות של העצום בנטל החש למערבי ברכה להביא סוף־סוף
 03ת211£1ז:5ש1-1£1נ1118<, ה־ ובשורת גיתה של פאוסט כי הדבר נראה אינטלקטואליות.

השאלה שלנו. הנלבטת 20ה־ במאה מקומם את סוף־סוף מצאו שלם"( )"להיעשות שלו
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 וגלש תיברעמה הארוהב הלמה ןבומ אולמב תיפוסוליפ הטישכ ןז תא לבקל ךירצ םא
 היפוסוליפה תיצמת" יכ רמואה ,סרפסאי .ק םע םימיכסמ ונא םא ןינעה ןיממ הנניא
 לבא ...ךרדב תויהל :השוריפ היפוסוליפ .תמאה שופיח אלא תמאה תקזחה אל אי,ך
 תורשפאה תא ובוחב אשונ—ותוינמזב םדאה לש ודועיי—׳ךרדב תויהל׳ לש בצמ ותוא
1,."קומע קופיס לש

 תואיצמה תסיפת" רדגב אוה היפוסוליפה לש העמשמ יכ םרפסאי ןאכמ שיקמ ןידב
1."תימינפ הלועפב ,הבישח לש הרוצב ימצע יפלכ גהנתמ ינא היפלש הרוצב  ןגיוא 3
 הילאש ןז לש היפוסוליפב ויתונויסנ לע רפסמ אוהשכ הז ןויער חתפמו ףיסומ לגיר,ך
שקה" יכ ןעוט לגירה רשאכ .תשקב־העילקה תונמא לש ונימב־דיחיה עצמימב ברקתה
1,"ומצעמ ןובשחו־ןיד עבות אוה ךכבש יעלקל תוומ וא םייח לש ןינע ...איה תות  זמרמ 3
 אל :הליחתכלמ סופתל תותשקב ןמאתמה לכ ךירצ ותואש ידוסיה רקיעה לע אוה
 תואיצמה םוחתב הלולכ הרטמה םא .הזה טרופסב קוסיעל תישעמ הרטמ םוש סחיל
 .ומצעל התוא רשקמ אוהש הדימב קר הרטמ התוא סופתל לכוי ירה ,ןמאתמה לש
 היווחה תודחא ידי־לע תלטבתמ "הרטמו םדא" לש תיטקלאידה היצלטסנוקה ןכל
 תא ןזה־הרומ אטבי תותשק לש םיחנומב .הלש ימויקה עקרה תוללכב תספתנה
 ,המשגהה רמולכ ,ןוויכה ןכלו ,ןווכל אלש איה יתנווכ :אבהלכ תאזה היצלטסנוקה
 דרפנ־יתלב קלחכ אלא תויבטקכ אל ודעי תא אצמי חרכהב ץוחה .ןינעה ןיממ ונניא
 ךירנייה לש ורוביח תא דאמ דע םיריכזמ הלא םירבד .ילש תותשקה לש היווחה ללבמ
 תמחמ הבובה הוותמש וקה לע רבדמ אוה וב ,"תובובה־ןורטאית" לע טסיילק־ןופ
1."דקורה תמשנ ךרד" ררושמה ארוק הז וקל .הלש דבוכה־תכישמ חוכ  ןעוט טסיילק 4
 דבוכה־תכישמ זכרמ תא אצמי םא קר חילצהל לוכי הבובה תא ליעפמה שיאה יכ
 ותרטמו יעלקהש ומכ שממ ינוציחה םלועה םע תודחאל עיגהל וילע ןכל .ומצע ךותב
 לוחמל תותשקה טרופס תא לגירה הוושמ ךכ .תיתוינש־יתלב תושי ללכל םיגזמתמ
1."םה דחא דקורהו דוקירה״ש הדבועה לע ועיבצהב ,"לוחמה סכט" ול ארוק אוהו 5 
 דושחל דוסי ול שיש ינפמ דימלתל ףרוע ךפוהה תותשקה־הרומ תא לגירה ריכזמ דועו
 רשאמ רתוי הרטמב ובל־תמושת תא זכירש ךותמ אדוב לש ותרותב דגבש דימלתב
1.ומצעב 3

 וליפא םייתוינש הבשחמ יסופד לש םתסנכה יכ קפס לכמ הלעמל החיכומ וז המגוד
 םרפסאי .ןז תרות םע תחא הפיפכב רודל לכוי אל םלועלש הדיגב השעמ איה אבחיהב
 לש תרגסמה ךותב אשומ־אשונ ןיב ערקב ןד אוהשכ הזל המוד הבשחמ־וק טקונ
 ,אשונ אלו אשומ אל תויהל הלוכי הניא תומלשכ היווהה" יכ לילעב הארנ ."היווה"
1.״הזה ערקב הרוצ שבולה ׳ףיקמה׳ אלא 6מ<16״ לע רבדנ םא ןיב 7 1£ 13 זעמ18ז€ ״ <8
1€ו!-}1011" לע וא סרפסאי לש  \ \ ' 3 £״<1 3  לע וא לץרה לש (הפיקמה תמאה( "טמד55£
 דיחיה הסנמ ,רשאכו ,םא תררועתמה היעבה תא ונא םישיגדמ קר ,גנוי לש "ינא״ה
 ךרוצה ררועתמ זא ןכש ,"הפקה״ל עגונב ויאצמימ לש היצביטקייבוא ידיל עיגהל
8"׳ לכ" ,םלואו .ילולימ בוציעב 6 8ז:1 € > 13 €  ןמ הטימש ושוריפ (הבשחמב־תויה( ׳11
1."םירחאה םימצעהו ינאה לומ דמועה טרפ הז .הפקהה וללגבש םימעטה דחא הז 8
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 אינו לפראז׳נה־פארמיטה שהגיע מי זן. במחשבת הנוכחית משמעותו את המונדו לבש
 בעשותו כי אל־נכון תופס שהוא מפני ביותר הכמוסות מחשבותיו את להביע שש
 כלומר ה׳שמיטה׳ של לתחום ונכנס הפראז׳נה, כלומר ההקפה, תחום את הוא עוזב כך

 מציינת זאת, כנגד שפראז׳נה, בעוד שכלית, בידיעה השגה של מצב )שהוא ׳ויז׳נאנה׳
 ארנסט ראה כאחד. והשכל החושים השתתפות בלי כלומר שכלית, ידיעה בלי "ראייה"

.148 ע׳ ,1962 סיטאדל, הוצאת ניו־יורק, זן״. של ״מילון ווד, )
 את משקף שלו, התמציתיות ועל המילולי ביטויו מיעוט על המונדו, במובן־מה
 בדפוסי־ערכים להסתכנות ובכך חוויותיו לסיפור מורה־הזן של הבסיסית ההתנגדות
 למצב הקודם המר המאבק את נזכור אם למדי הוא מובן לספר זה אי־רצון שניותיים.

 השתנותה מושגת זה באור השלמות. של הרחוק החוף על השורר העילאית השלוה
 מופלגות תביעות מעמיד בזן שיתוף שכל מתברר כך הקצה. אל הקצה מן האישיות של

 לחיים־או־ "מאבק זה הריגל, של הקשתות תלמיד של במונחיו שכן, היחיד בפני
 אי־פעם אם שספק ההרגשה מן כליל להתפרק יוכל לא לעולם הזן תלמיד למוות".

 מבין שהוא מפני קשה כה במאבק הגיע שאליהם הרעיונות את לזולתו להנחיל יוכל
 ואנו נייר, גליונות כולו והעולם מכחול, ההרים כל דיו, הימים כל יהפכו "אפילו כי

19אל־נכון". זן את להביע יהיה אפשר אי זן, על לכתוב נתבקש

וויז׳גאנה פראז׳נה של המושג
 להבהיר עלינו יהיה וויז׳נאנה, פראז׳נה המושגים. שני להגדרת צעד נעשה בטרם

 המקרים ברוב זן. אל גישה לכל תנאי־מוקדם שהוא "סוניאטה" היסודי המושג את
 מורה־ של דעתו את בהחלט מניח זה אולי כי אף "ריקנות". בלשון סוניאטה ניתרגם

 נטייה איזו זה במושג יראה שאולי המערבי התלמיד את מטעה שהוא ודאי הזן,
 אריך של באורו אותו נבין אם כל־עיקר שלילי איננו סוניאטה ואולם לשלילה.

הפתי אלא... חלילה, שלילי פירושו שאין דבר—"להתרוקן בלשון המגדירו פרום,
 באיזו להתקרב לקוות נוכל כרוחב־דעת, פתיחות־לקבל לנו נפרש אם 20לקבל" חות

 המושגים ייראו זה באור פאראמיטה. של הרחוק החוף אל בטחון־עצמי של מידה
 וינאנה( )או ויז׳נאנה בתחילה. נשער שאולי מכפי פחות סתומים וויז׳נאנה פראז׳נה

 שהרי רצופים, רגעים שני משך זהה הוא אין "לעולם שלנו. החוויה עולם אל מתיחם
 תדיר המתחלפות בצורותיה המודעת ההוויה מרכז זה מתמדת. בהשתנות שרוי הוא

שלכ אחת זהות קבועה, אחת צורה מקיים הוא זאת שעם נהר, של לזרם דומה והוא
 את שהיוה מה מכל יחידה אחת טיפה אפילו נותרה לא היום נפחו בכל כי אף אורה,
 בתוך הרי חסרת־התמד, היא הווינאנה בהכרח גם אם אך אתמול... ההוא הנהר

 תהליך היא בה... להכיר שצריך עובדה היא השלמות אל הממושכת עליית־הרגל
 שיעור להן שאין קודמות נפשות חיי של היוצרת החשיבה ילוד מאין־כמוהו, מסובך
 מיליוני של תרכובת בעבר, שהתחוללו הכוחות של יוצאת־חלציהם היא ומספר.
21ומעשירה". מעמיקה היא וחוויה חוויה כל עם מצטבר; כוחה הוויות.

אלא מגילוייו באחד אף שבמקרה דבר איננו בשום־פנים שלנו החוויות עולם ואולם
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 (םח ,שבי ,ירבג ,יבויח) "ןאי"—תונורקעה ינש לש תצרחנה םתטילשל ןותנ אוה
 הנממ דומלל ןיא תאזה תיסיסבה תיניסה הבשחמה 22.(רק ,חל ,יישנ ,ילילש) "ןיי׳"!
 ןייו ןד לש םיילילש תודוסי ללוכ ןאי .םתקולחב םיטלחומ םה הלא םימוחת ינש יכ
 גנוי לש ותטישל םיארוקה תא תונפהל יתייה הצור .ןאי לש םייבויח תודוסי ללוכ
 ירכזה עדומה )גאה הבש המוד היצלטסנוק לע תרמושה תיטילאנאה היגולוכיספב
 ירכזה סומינאה וליאו ,עדומ־אלב תנכושה ,תיבקנה המינאב דגנכש־לקשמ ול אצומ
 טעמל ןויסנ לכ וחד םייניס תועד־יגוה .יבקנה עדומה וגאל דגנכש־לקשמ שמשמ
 ןכו ,ןד לש םיחנומב קר ןיבהל רשפא ןאי תא .והנשמ תמועל דחאה לש וחוכ ררעב
 לע ופידעהל שי ירה ,יבויח רמולכ ,יביטקורטסנוק אוה ןאיו ליאוהש שקיהה .ךפיהל
 .תיעטומ תירסומ הנקסמ וכותב רצוא הז שקיה—ילילש רמולכ ,ינסרה אוהש ןיי
 תומלגתהכ םוקי אליממ ןיו לש תודוסיה לכ תא ףודהיש ידי*לעש רובס דיחיה םא
 תא הז םימילשמ קר ןיד ןאי .ודיב הרומג תועט ירה -ירסומה בוטה רמולכ ,ןאימ
 יוליג ידיל םיאב ןיד ןאי רשא דועב .ןוילע םילשמ־ןורקע םישמשמ םה ךכיפלו ,הז
 ןורקעל יוטיב םיווהמ םהו םיתוחנ תונורקע אלא םה ןיא השעמל ירה ,םתוינמזב
 לש בצמב קר .הנאנ׳זיו לא ההונה םדאה לש ותגשהל ץוחמ אוהש ןוילעה סייפמה
 תובורק םיתעלש ,ותוינמז־יאב יוליג ידיל הזה ןוילעה ילסרבינואה ןורקעה אב ירוטאס
 ."תעדומ־אל העדות ,העונת־ילב־תב העונת ,תישאר־ילב־תב תישאר" הנוכמ איה
 יטסינימרטדה רדסה ןמ ררחתשה אליממ ןוילעה ןורקעה םע ומצע ההזמה דיחיה
 ־אראפ־הנ׳זארפ תכלממל אוה סנכנ אופא ךכ .תומודמ תויופידע לש םלועב טילשה
 אמצ תריבש—ותימאל אוהש ומכ ישונאה בצמה הארנ ׳הנ׳זארפ־ןיע׳ב" .הטימ
 תסיפת ,תורחא תורטמ לא רותחל טושפ תובייחמה תורטמ לא הריתח ,םיחולמ םימב
 חוכב ...לפרעכ שממ־ילוטנ םישענ םה ןמזה לש ריהמה וצורימ תמחמש םימצע

 רבדו ,תואיצמה ביט תא האור [םדאה! אוה תיביטיאוטניאה המכחה וא הנ׳זארפה
 ...תורעבה ילבכב ןיידע םירוסאה הלא לכל הלמחה יא המראקה תא ריעמ ודצמ הי
 יכ תוארל השוריפ המראק ירה ,׳קיר איה הרוצה׳ יכ תוארל השוריפ הנ׳זארפ םא
 איה ןכא ...ותייווהכו ועבטכ םוימויה־םלועל ׳רושיא' איה ךכיפל .׳הרוצ אוה קירה׳

 הבש ,םלועה תושחכה לש היפוסוליפ דימת אוה םזידובהש ןויערה תא סלקל המש
23."הרוצבש דחוימל תובישח לכ ןיא

 תא )דממ־ןזה לש יתוינש־אלה דצה ול הנוק הטימאראפ־הנ׳זארפ לש םוחתב ןכל
 אוהש וא ,ולש ויתויווח הווטמב רצובמ לאושה ליגרב ירה ,תמאה ןעמל .ותועמשמ
 רבד לש ופוסב ךילומ ןוילעה ןורקעל קבאמה ,הכ םאו הכ םא .וכותמ ץורפל ץפח
 רבגתהל רבדב עגונה דיחיה חילצה םא קר .יתוינש־יתלב דממכ םלועה תסיפתל
 לש ליגרה רדסה זא ןכש ןזל םיכוז זא קר ,בבוסמו־הביס לש תידוגינה הלועפה לע

 השענ ילילש היהש המו ילילש השענ יבויח היהש המ" .ויפ לע ךפהתמ םירבדה
 הארנש המ ...תוומו הדיל ,׳בבוסמו־הביס׳ ...לש קחשמ־ילכ ונא ןיא בוש ...יבויח
 ךרע ול שי יכ ,ער אלו בוט אל ונניא הזה םלועה לש תוארה־תדוקנמ ער וא בוט ונל
רומג דניש גשומ ,ירמגל שדח םירבד־רדס הווהתמ ןזה תייווח רחאל ...דבלב יסחי
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 -תדוקנמ םייובירו םייוניש לש יסחי םלועב םיננובתמש איה האצותהו ,תוזח לש
21."חצנה לש תוארה

 ידיל האב תיתויגש־אלה תושיה לש תיזיפאטימה המולעתה יב ןעוט רמיצ ךירנייה
 תונורקעהש קפס ןיא ,ינימה-. טקאה תומדב ונלש ןמזהו בחרמה םלועב רבב יוליג
 דע תוינשל לעמ םילעתמ ומצע טקאב לבא ,תודרפנ תויושי יתש■ םה יבקנהו ירכזה
 אוהשכ וז העד םע םיכסמ םטוו .ו, ןלא ^.תוינש־יא רבד לש ופוסב הווהמ ־אוהש
 וילאמ לעופה השאהו רבגה םחי" םשב תיבקנה ׳תונעיהלו -ירכזה ׳שושיגל יארוק
 הנאנ׳זיווה םלוע יבגל אוה ןוכנ הז רבד: יב ףא ?6."העונת תתוא אוה וליאכ הארנו
 תויהל הלוכי תיתוינש־אל תיזיפאטימ■ תושי■ תארקל תוינשה'לש'תולעתהה וב ;ונלש■
 לש םימיה־תכיראמ המשגהב יוליג ידיל האב הנדארפה ירה ,תינמז קר בטומה לכל
 ןיא שדח הנ׳זארפ־םלועב ...ןמזו בחרמ לש ׳םיסחי" םידיחכמה הנאוורינו ירוטאס
27."דיתעו הווה ,רבעל קלחתמה ןמז ןיא ,ידממ־תלת■ ללח

 אשונ ןיב התקיזב .א.ז ,הלש יתוינשה רשקהב ונל תשרפתמ תעדהש ןמז- לב
 רוביצה תבוטל איהש תעדה לע םירמוא זא .יצוביק ךרע ןימ הזיא הב קבד ,אשומל
 הנאנ׳זיווה תריפס יהוז .ללכה תחוור תא םישמשמ םייעדמה םינותנה לכ ירהש
 תאזה החנהה ןמ .רוקענ ךא םלואו .רשפאה רדגב רשא לכמ םיבחר םייללכ םיווקב
 ,תעדה .חנומה לש לבוקמה ןבומב תנתינ איה ןיא בוש ,תעדה לכ תא תעדל ןתינש
 .תויביטקייבוסו תוימצע לש הליהה תא אופא איה החינמ ,רתויב׳ירטוזאה היפא לשב
 .רבודמה דיחיה .תוישיאה לוגליג תרגסמב הרזומ הזופרומאטימ העיפומ׳ וז הדוקנב
 תדחוימה ותעידי יכ אוה ספות הטימאראפ־הנ׳זארפ לש קוחרה ףוחה לא עיגהש ןויפ
 אל ךא ,לכה תלחנ איהש עדוי אוה" .תוילסרבינואה לש הנמיס תא תאשונ ול ךא
 ,םדא לכ לש ודי־גשיהב איה אדובה תייווהש׳ הזה ןוחטבה ףרח 28."ךכב םיריכמ לכה
 ול העודי ןכש הארוה לש ךרדב םירחאל- וז תעד' ליחנהל ובוריסב ןזה־הרומ דמוע
 ןיבל וניב עצמימ םוש ילב םירשימב ומצע לע אשונל שיש הדידיה ־וז" יב־הדבועה

i w n איה ןיא !תינושאר אלא תרזגנ הנניא הנ׳זארפ לש היציאוטניא ...ולש 
 ךירא 2*."תידיימ ,תיעצמא־יתלב אלא תיביטאטידמ וא ,תיטסילנויצאר וא ,תישקיה
 חסננ ךא רשאכ .ןז תנבהל יאנת איהש ,תאזה תיסיסבה החנהה תא■ בטיה עדוי םורפ
 רבכ הלמהו ,רוכינ שחרתמ" ןפש הרטמה תא םיאיטחמ ונא ירה רידגהלו ריבסהל
 איח וב עגרל דע קר השעמל תמייק האלמה היווחה .האלמה היווחה תא הפילחה
“."ןושלב תעבומ

ודצומ־ןז לש םינושה ©ידדצה
חורת-רצוק וא/ז הומילאה דצ(א
יתרשקת״אלה דצה (3
יטקאדידה דצה (3
ילאיטקלטמא״יטגאה דצה (ד

הלעמל םייונמה םידרצל םאתהב םתקולח .ןויע ךרוצל םידחא "ודנומ״ב ונרחב
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 לעש ודנומב םיראותמה םינושה םירומה לש יפואה־יווק תא ,םירקמה בורב ,תפקשמ
 לש תוכרעה קר אל םה "יטקאדיד״הו "יתרשקת־אלה" ,"םילאה" םידדצה ןכל .קרפ,ר

 הרומה לש תוישיאה בכרה לע רוא םיכפוש םג םה העודי הדימב אלא הארוה תוטיש
 ,םיגזמה לכל ףתושמ אוהו ומצעל גוס אוה "ילאוטקלטניא־יטנא״ה דצה םלוא .רבודמה
.ןז תיפוסוליפ לש םיפנעה לכלו םירבודה לכל

חמה־רצוק וא/ו תומילאה דצ (א
 היהש העש ןזה רהנ לש ויקמעמ לע יטסידוב־ןז ריזנ לאשנ רשאכ" :ו ד נ ו מ
 אלול םילפמה ךותל וכילשמ היה יאדוב לאושה תא ספת דימ ,רשג לע ךלהמ
 ןזה תיתחת דע ומצע לאושה דרייש הצר ריזנה .ודעב לדתשהו ודידי רהימ
 לכ !ץפוקה תויהל ךירצ ומצע םדאה .ולש ותדימ יפל ויקמעמ תא דודמיו

 תא סופתיש רבדב־עגונל חינהל איה העיצהל ץוחבמ םישנא םילוכיש הרזעה

3,."וז ןיעמ הרזעבש רחשה־רסוח

 זמרל ונתנווכ התיה אל ילולימה יוטיבבש רחשה־רסוח לע הלעמל ונדמע רשאכ
 קמוע רבדב הלאשה לע .קספיהל ינחור יוטיב לכ בייח ןז לש הבישחה תרגסמבש
 הז רבד .ומצעב ךכב תוסנתהל לאושה בייח .תורחא תולאשב בישהל ןיא ןזה רהנ
 לאושה סופתי ףוסבלש רבד לש ושוריפו ,העודי הדימב ילולימ יוטיב ,ןבומכ ,ללוכ
 וליפא ויתונויער תא ריהביו רידגי ,ויתובשחמ תא אטביש ידי־לע ןז לש ונבומ תא
 וצעי" ןזה־ירומ .ודעב םירחא ובשחי אלו ומצע אוה בייח בושחל לבא .םירחא םע
 שי .ותותימא תא םמצע םה וחיכוי םרטב רבד םוש לבקל אל םהירחא םיכלוהל
 התא היה ...ךלש ימינפה לכשל ךייש וניאש יפל לוח לש וא שדוק לש רבד לכ תוחדל
 היהת הלולצ וחורו ,םימב גדכו ריוואב רופיצכ ישפח ,בחרמכ םוצע תייהו ךנהש ומכ
 ,םילמב־קחשמ םתס ,לופליפ הז לכ — לא־אל וא לא ,אדוב־אל וא אדוב .יארכ הכזו
נ2.״שממ תועמשמ ילב

 דסימ] המראדידובש ךכב ןויערה המ :ולאשו וזאב לצא דחא ריזנ אב״ :ודנומ
 .ונעידויו וילא ברקתיש וזאב ול רמא ? ברעמה ןמ אב [ןזב הרימחמה הלוכסאה
 :רמאו וינזא לע ול רטסו המהמתה אל וזאב .המידק דעצ ול דגוה ךכש ריזנה

33."דוסה אצי רבכ

 רבד לע הלאש םוש לואשל ןיאש השוריפ יחל־תריטס לש הרוצב וז תניינעמ הבושת
 .א .ז ,הנאנ׳זיו לש תוינמזב םיצוחנ םיאנת ןה תובושתו־תולאש .הבושת וילע ןיאש
 וב חצנה לש הרומגה הימודהו תופיקשה לא ףאוש ןז םלואו .בבוסמהו־הביסה םוחתב
 ,הלטלט ,הקעצ ,הללק ,קוחצ" ןכל .ןינעה־ןיממ ונניא בוש יטקלאידה תוחוכה־קחשמ
3־,."׳תוננובתה׳ לש םינש וגישה אלש המ ללוחל םייושע המולהמ וליפא

:ןיא־וקופוה רזנמה ןמ ן^וי :ודנ וזנ
 וילע הבוח דלונ־אלה לש וכרד תא גישהל שקבמ םדא רשאכש יתעמש" :.ש
"ז רוקמה והמ .רוקמה ךותל טיבהל
:םילכה־אשונ תא לאש רחאו ,הלק העש ותממדב ברה דמע
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 גיעלה תאז עמשלו ,הלאשה לע ריזנה רזח ״? ריזנ ותוא וישכע ינלאש הז המ״

.(112 ׳ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״ינא שריח אל״ :רמאו ברה וילע
 .ילאוטקלטניא שוחינ לש ןינעכ הלוע איה בוש ,הנ׳זארפ .א .ז ,רוקמל עגונב הלאשה
 אוה ךכבו ,ותקיתשב דמוע והירה וז הלאש לע הנעמ ןיא יכ בטיה עדוי ברהו ליאוה
 זמרמ ,״? וישכע ריזנה ינלאש הז המ״ ,ופיסוהב .העבטב תרתוימ ההימתה יכ ריהבמ
 תא הכלהכ ןיבה אלש ךותמ ,ריזנה םלוא .המוקמב הניא הלאשה יכ רוריבב אוה
 ןיאש ומצע לע דיעמ אוה תאזבו ,ותלאש לע רוזחל זרדזמ ,בטיה־תבשוחמה הייהתה
 וחור־רצוק תא ףקשמ ,"שריח ינניא" ,יפוסה טפשמה .הנדארפ לש הביט המ גשומ ול
 תדגונמ איה ןכלו םירבד לש "םתוהמ״ב תקסוע ןזה תייווח .לאושה יפלכ ברה לש
 יקוזוס רמוא ךכ םושמ .םילופכ םיכרע לש םיחנומב םלועה תא שרפל ותרטמש שקיהל
 רתוי העידיל ארוק אוה יכ 35,"הקיטסימ רשאמ רתוי ינוציק םזילאיר" אוהש ןז לע
3"."תיעצמא־יתלב היווח לא ינש־ילכמ היווח״מ קוניז רדגב אוה ןכלו הבישחל רשאמ

יתרשקת־אלה דצה (ב
 בישמ .ןומדקה םדאה לע ותוא לואשל ושייק ברה לצא דחא ריזנ אב :ודנומ
 ."םיילגר שש ההבגש וז תמשוגמ תושיל סחיב תועטל םוקמ לכ ןיא" :ושייק
 וא וז הרוצ שובלל ןומדקה םדאה אוה ןירוח־ןב םולכ" :ריזנה לאוש וישכע
 תחת ,ברה "?ןומדקה םדאה ךיפב יורקש והמ יכו" :ותמועל ברה חיטמ "?אל

 ג הלאשה תא הלעמ ,ובבלב ריזנה יאדו הוואתהש יפכ ויתוארוה תא וב ץיבריש

(103 ׳ע .ןזב םינויע ,יקוזוס) ״?ךדמלי ימ״
 הלאשל קודה רשק השעמל הרושק ןומדקה םדאה לש ועבטל עגונב ריזנה לש ותלאש
 יופצ ולש ישיאה ינאה רחואמב וא םדקומב יכ לאושה ריזנה עדי" .הביט המ הנ׳זארפ
 גב העיגנ תוומו־הדילל ןיאש והשמ ,רבדה רשפא םא ,אוצמל היה ונוצר ;תוררופתהל
 לש יתנובת שוריפ ריזנל תתל שש אל ושייק ״? ןומדקה םדאה והמ״ :הלאשה ןאכמ
 ןואז םע ךא ,ינויגה שוריפל רחש ןיא יכ עדי אוה .הנ׳זארפ .א .ז ,תיפוסה תואיצמה
 תיחונה םיחנומב ןומדקה םדאה תא רידגה ןכל .הנאנ׳זיו רחא ההונ ריזנה יכ ספת
 ושייק ."םיילגר שש ההבגש וז תמשוגמ תושי" ותוא הניכש ךותמ ריזנה לש ותבישחל
 .ןומדקה םדאה ןיבל תאזה תמשוגמה תיזיפה תושיה ןיב רשקה לע והשמב ףא זמר אל
 ןויערה ,רחא םוקמ לכב ומכ ,ןאכ ירהש ,ומצע ריזנה לש ותניבל ריאשה תילגתה תא"
 ,םש) "הנ׳זארפ לש תוררועתה ידי־לע ,ימינפה רואה תועצמאב הנבה ללכל עיגהל אוה

 וא וז הרוצ שובלל ןומדקה םדאה אוה ןירוח־ןב םולכ" ,ריזנה ההת רשאכ .(104 ׳ע
 טיבה ותואש רבדה .היצקלטניאה תרגסמ ךותב אצמנ אוהש חיכוה ךכב ירה ,״? אל
 ןעמל וז תינפוג היווהב םלגתמ ,ןומדק םדאה ,רתויב הלענה רוציהש" הז היה השעמל
 .עונמל ושייק שקיב הז גוסמ הבישח .(הלעמל ׳ר) "וילא ברקתהל שונא ישוח ולכוי

 והמ" :הלאשה תא ול גיצה םישקיהלו היצקלטניאל ריזנה לש ותייטנ תא ותעידימ

6 נע ההז ןומדקה םדאה ןיא יכ ןיבה ושייקש דועב "?ןומדוקה םדאה ךיפב יורקש
אל דחאה" .ירמגל םידרפנ םה ןיא יכ ןיבה םג ירה ,תיזיפה ותושיב ,דיחיה ,םדאה
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ה דוקנה היה ןוויגה־רסח הזה ןוויגה .דחא ךכ ךותבו םינש ויה םה ;ינשב גזמתהל ךעןנ
ל ש ותימאל .(105 'ע ,םש) "הנ׳זארפה לש היציאוטניאה ידי־לע עיגהל ךירצ הילאש
י פל" :זמרה ךרד־לע ושייק ול רמא ןכל .תולכעומ לש ךבסב עוקת ריזנה היה רבד
ו תוהמ רבדב הלאשב אכד־דע טבלתמה ריזנ התא ירה רבד לש ופוגלו ןיעל הארנה לכ
ם ירוקה־הווטמב שאר־הלעמל־דע ךבתסה ריזנה ,קפס ןיא .(הלעמל ׳ר) "םדאה לש
 ןומדקה םדאל רשאב הראה תפסות רבדב ריזנה לש תפסונה ותלאש .הנאנ׳זיו לש
א יה הדבוע יכ בטיה עדוי ושייק .ולש תיסיסבה המלידה תא שיגדהל אלא האב הניא
ת וחנהל קר אוה לוכי .הנ׳זארפ לש העבטל עגונב תועידי םוש רוסמל לוכי אוה ןיאש
ת אזה תיפוסה הנבהה .הנ׳זארפ לש היווח ידיל ואיבהל לוכי אוה ןיא ךא ,ריזנה תא
י מ" :ריזנה תא ושייק לאוש ךכ םושמ .ומצעל םדא לכל ןינע איה ןומדקה םדאה לש

׳ד ךדמלי
ת א רבשל ותלכיב ןיאש ההותה ריזנה תא הלגמ הלעמלש ודנומב להנתהש ןוידה
־ דארפה תייווח תא דימעהל ןאממ ,םירבד הברמ וניאש ,ובר וליאו ולש תוינמזה יקיזא
.לאושה לש ויתולכשומ רדגב חנ

ל ש הרורב העידי יל ןיא ןיידע" :דחא ריזנ [ןאסוקאי תא] ולאש םעפ :ודנומ
־ וקאי שירחה ״? ילש ינאה לש ךרדה לע ינפל עיבצתש ךשקבל ינשרהו ,ימצע
ש רדנה לבא .ךכ לע (ו׳צ יא) הלמ ךל תתל יל השק אל" :רמאו הלק העש ןאס
. הזמ והשמ ךל היהי ילוא זא .הלמה תעמשה םע ןיע־ףרהב ותוארל אוה ךממ
, איהש הדימ וזיאב (ןאיל וס) היצקלטניאב וא םירוהריהב עוקש התאשכ לבא
ב טיה ויפ ץופקיש םדאל אופא בטומ .יתוא ונגי ךכ לשבו ימצע ינא אטחא ירה
—149 ע׳י־ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״וז ךרדב הרצ לכ חמצת אלו 150)

־ וקאי לש ותבושת .הנאנ׳זיווה םוחתב עוקש אוהש ךכ לע העיבצמ ריזנה לש ותלאש
ר שפא וליא .הנ׳זארפ לש היציאוטניאה תכרעהב הרושקה המלידה לכ תא הארמ ןאס
ת וכזל תוחפל םדא היה לוכי ,היוגיה םע תרבודמה הלמב תיביטיאוטניא תוסנתהל היה
ד אמ דע םיקוחרה תולכשומבו םירוהריהב הגוש םדאה םלוא .הנדארפ לא ברקתהלו
ה ריתסל עלקיהל אלש ידכ ,ללכ רבדל אלש בטומ ןכל .תיאנ׳זארפה היציאוטניאה ןמ
ט לחהב רע ןאסוקאי .רקח־ילב־ןב לכשה ךרד־לע רבד ריבסהל הצור התא הבש וז
ן ברק לפונ אוה חרכהב ,אטבתהל תנמ־לע ןושלל ןז הנפי ךא רשאכ״ש וז הדבועל
, םש) "ןושלה לש התוהמ םצעמ םהש תוריתסה לכלו תולבגהה לכל ,םישקעמה לכל
ח רואב הפיקהל רשפא־יא אליממ ,ןושלה ילכב הרסמל ןיא ןז תייווחו ליאוה .(165 ׳ע
־ תכרעמ ךותב היציאוטניאב קר סופתל רשפא הטימאראפ־הנ׳זארפ תא .יגולודותימ
.תירטוזא רמול אלש ,דאמ דע תיטסילאודיבידניא תוסחיתה

ך כ ,יאקואיר ןאזוט לש והרומו ןאסוקאי לש דימלת ...,ו׳גנוד ןאגנוא :ודנומ
ם א וילע בישהל לכוי אלש רבד ול ןיאש םדא שי" :הדעה ינזאב םעפ ריעה
״? ולש הירפסה לדוג המ״ :ןאזוט לאש .״והולאשי

."ותיבב רפס ףא ןיא" :ברה רמא
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״? ךכ־לכ דמולמ תויהל לוכי אוה דיא״ :ןאזוט־
."הלילב אלו םויב אל ויניעל המונת עגר ןתונ אוה ןיא" :ברה
״? תדחוימ הלאש וזיא ול ׳גיצהל יל השרוי״ :ןאזוט
(152 *ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״ללכ הבושת היהת אל ותבושת״ :ברה

סמב איה הנווכה ,לכ־עדוי אוה וב רבודמש דחוימה םדאהש .?גנוד ןאגנוא רמואשכ
ה עידיל תסחיתמ ןאזוט לש ותלאש םלוא .תיאנ׳זארפ׳ד תוסחיתהה־תכ ועמ: לש תרג
ר פס ףא ןיא" ,?גנוד לש והנעמ .הגאנ׳זיווה םוחת ךותב הב ־שמתשהל ןתינש ׳תינקנ
ומ ?גנוד .תעדבש יסחיה דצה לע ונתעד תסל ונל ןואש הדבועל תא שיגדמ ׳"ותיבב
ה נישל קוקז וניא בוש רבודמ וב דיחיה .המלש הרכה לש■ האצות איחי וז ■תעד יכ ףיס
ן ווכמ וניא בושש תופיקש לש בצמ םייק ןאכ .תיאנדארפ היציאוטניאל עיגהו ליאוה
ל כ־עדויה םדאהש רמול וגא .םילוכי ןכל .הבישח לש םייתרגיש םיווק יפ־לע ומצע
א יהש ,הטימאראפ-הנ׳זארפ־אהאמ .א .ז ,הרכהה תיצמת תא למסמ ודנומב רכזומה
א יהש הבושתל רשאמ רתוי הלאשל םוקמ ןיא הז בצמב .תילטנדנצסנארט• המכח
 לש ותלאש ןכל .שארמ תענמנ תיטקלאיד היצלטסנוק לכש ינפמ טושפ ,הכירצמ
־ תב איה ןיא ךכיפלו ,יאנ׳זארפ ןכות הלוטנ ,שיאל הלאש גיצהל ול השרוי םא ,ןאזוס
ו ז ירהש ,הבושת היהת אל יכ ברה שיקמ ךכיפל .הנ׳זארפ לש םיחנומב־-הבושת
.תתל תלגוסמ תיאנ׳זארפ היציאוטניאש הדיחימ הבושתה
ל מסמ שונא־רוצי לכש רמולכ ,ןז לש םיידוסיה םירקיעה תא רשאמ ןאכמ עמתשמה
ו ל שי דיחי לכ ךכ םושמ .םוקיה למסמש זכרמה־רסח לגעמב ךרוא־הווש סוידאר"
חומה תויביטקייבוסה תדוקנ םע ההזה ׳ינא׳ה הזה זכרמל ארוק יקוזוס .ולשמ זכרמ
א וה תויתביסה קוח. .ישונאה ןימה ייחב ידוסיו ירוקמ אוה הנאנ׳זיווה םוחת 37."תטל
רמה ותדמעב םדאה לש־והרכה ךותמ םלואו .םייתיווח סיית .לש רוגסה םחרה אופא
. א .ז ,הטימאראפ ןוויכב ותוא ■ףיקמה םחרל לעמ־ תולעתהל .אוה לוכי ג̂נקיב. תיזכ
, תילטנדנצסנארטה המכחה תופיקשב תססומתמ היווהה לש תוינשה. וב רחאה־ףומה
.הנ׳זארפ־אהאמ רמולכ

ם שב ןז .לש דחא בר םעפ לאש ...ןזיש יוסו׳צ םשב ןוס תלשושמ ריזנ :1דנומ
ה לודגה המדאהו תורהנהו םירהה םילוכי ךיא—ורוקממ־רוהטה" :וקאקא היור '

ת ורהנהו םירהה םילוכי ךיא—ורוקממ-רוהטה" :ברה בישה "?ונממ תאצל
.(166—165 ע״ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) ״?ונממ תאצל הלודגה המדאהו

ם ע "ורוקממ רוהטה" תא יקוזוס ההזמ רוצעה ויפאב ודנומ לש וז האנ המגודב
י שפח תויהל ושוריפ" םזידובב "רוהט״ה יכ רמוא אוה דועו..״תוהלאה לש טלחומה<׳

ס חימ "ורוקממ" לעופה-ראות םלואו .(166 ׳ע ,םש) ״דוחיי לש תורוצ לכ ללושמ וא
־ רוהטהש החנה ךותמ יקוזוס אצוי ןכל ."רוהטה" ןאכ יורקה בצמ ותואל ןמז לש דומי

. (הלעמל ׳ר) "תטלחומ תויטנדנצסנארט לש בצמב הושי״כ תוהלאה אומ־אוה ורוקממ
ה שעמל איה ,דחאה ןמ תאצל תועפות לש יוביר .לוכי ךיא ,ןזיש יוס?צ. לש ותלאש
" ?תווהתהל היווה ןיב סחיה המ" :תיסיסבה ותלאשב יקוזוס חסנמ ותואש רבדה
.(הלעמל ׳ר)
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ת וטישה לכב טלוב הכ דיקפת האלממה וז הלאשב ןוידב גילפהל םעט לכ היהי אל
אש תרוצב הלמב־הלמ תרזוח איה ךא הנעמ אלב תראשנ יוסו׳צ לש ותלאש .תויתדה
י כ רסמנ השעמל. הבושת לש וז הנושמ הרוצב רמגה וקופיס לע אב ןזה דימלת .הל
ד אמ דע יטנבלר אוה הז רבד יכ ףא .(הלטונל ׳ר) (הנבה) "ירוטאס ול היה" יוםץ$
ו ביט המ ? ירוטאסל יוסו׳צ עיגה ךיא .המת ראשנ עצוממה ארוקה ירה ,דיחיכ יוסו׳צל
ם צע םלוא .הנעמ אלב תוראשנ ןתלוז הברהו ולא תולאש ? הווהמ אוה המו ,הז לש
ע יגהל ונא םיצור .ךרד־אל־ךרד לע ,לוכיבכ ,ונתוא הלעמ ולא תולאש לש חוסינה
ו ליאכ הנאנ׳זיווה יכרדב םילהנתמ ונא ךא ,הנ׳זארפה תוהמ .א.ז ,ירוטאס לש הנבהל
ם יארנ ןושלה לש היתונורסח בוש ןאכ .וז הרוצב היעבה תא רותפל ונייה םילוכי
ם יכלהמ—רבד לש ורוציק ,טישפהל ,גשמל ,ליבגהל ,ןקתל ,ןיבהל םיסנמ ונא .לילעב
ד ימת ראשנה טלחומה לש והצק־םפאב ןיחבהל םיסנמ ונאשכ ,תויסחי לש םלועב ונא
118 ושפחב רשא טסואפ לש המלידה ,רבד לש ורקיעב ,ןאכ .קמקמח 1£נו5 118ע1  02021ךש£
ת עמשומ תמאה םלוא ."םלועה תא דגאמש המ" סופתל אוה טוהל (תומלשה תייווח)
ו ל תרמואו ףצוחמה לאושה תא הנגמה ,המדאה־חור ידי־לע ןושאר־לכשומ תניחבב
.ותניבמ האלפומה חורל קרו ךא אוה הווש יכ
: תוירוטיר תולאש המכ יוסו׳צ לש ותלאשב תוגה קימעמה ארוקה ינפב דימעמ יקוזוס
ר מול ןויערה ללכל עיגה ךיא ? ללכב םלועה תא אורבל בושחיש םיהולאל ול םרג המ״
. ..? ונוצר לע וא ותנווכ לע לואשל ונצירממה אוה ומצע םיהולאה אל םולכ ...׳רוא יהי׳
ימעמ ונא ןיא םולכ ,ארובה ןמ אלו האב ונכותמ וליאכ תאזכ הלאש םילאוש ונאשכ
16 ע״ע ,םש) ״?הנוכנ־אלה ךרדב ונמצע םיד 6 — 16 ־ הלאשש אוה ןאכמ עמתשמה .(7
ו הירה יוסו׳צ לש ותלאש לע רזוח ברה רשאכ .ורוקממ־רוהטה ןמ קלח םה הבושתו
ו נאשכ ,ןז לש הנבה ןיעכל ונא םיעיגמ ךכ .הלאשב תאצמנ הבושתהש ךכב זמרמ
ם יתשהש ןמזב־וב .יאנ׳זארפה רשקהה ךותב הבושתל הלאש ןיב סחיה תא םיספות
ת ריפסב ירה ,הנאנ׳זיווה רמולכ ,ונלש תויסחיה םלועב ןדוסימ תודרפומ תוראשנ
י די־לע" .ןהיניב םש ןיחבהל ןיא בוש ןכלו ,ירמגל תופפוח ןה הטימאראפ־הנ׳זארפה
16 ׳ע ,סש) ״ולש ותלאש לע םיהולאה בישמ םלוע ארוב אוהש ש יקמ אליממ .(7
. החיתפה איה הקיפדה ,רבד לש ותימאל .התחיתפב תינענ תלדה לע הקיפדה" :יקוזוס
י רה ,הז רבד ןבומ רשאכ .הנעמה איה האירקה .הנענ ןועמשו ,ןועמש לא ארוק ןבוא-
ל ש האוושמב תיפוסה הנקסמה לא עיגהל ונא םילוכי התע .(הלטמל ׳ר) "ןז ןא:
א יה תוהולאהש ומכ םה דחא .הלודגה המדאהו תורהנה ,םירהה םע "ורוקממ־רוהטה׳
ל ע ןזה ןורקע אב ךכ .ירוקמה בצמה ךותב ןה תודחא הבושתהו־הלאשהש ומכ ,תחז
.קיפסמהו אלמה ורבסז

יטקאדידה דצה (

י מ" :וקוזנג לאש והייס תא הנושארה םעפב וקוזנ? האר רשאכ :ודגומ
ו קוזנג תאז עמש רשאכ ."שא שקבמו אב שאה־יהולא" :והייס בישה ״? אדובה
לע ותוא לאש היו׳גו היו׳ג תא תיארל ןכ־ירחא אב רשאכ .ובל קמוע דע שערנ
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 לשמ ,שא שקבמ אוהו המצע שאה אוה שאה-יהולא" :וקוזנג בישה ,ותנבה
 —ךל ירה" :היו׳ג רמא .״אוה ינאו ארובה לע יתלאש וליאב—המוד רבדה המל
 תא דאמ גיאדה הז רבד ."ןממ ךניאש ינא עדוי התע ךא ,תונמהש יתייה רובס
סמ םושל עיגהל לוכי אלש ןויכ .היו׳ג לש וירבדב תוגהל ךיראה אוהו וקוזנג
 לאשת התא" :היו׳ג רמא .הכרדה ונממ שקמ בושו היו׳ג לצא ףוסבל ךלה ,הנק
 אב שאה־יהולא" :היו׳ג בישה "?אדובה ימ״ :וקוזנג רמא זא וא .״הנעא ינאו
( 96 ׳ע ,םש) .וקוזנג לש תינחורה וניע תא דימ חקפ הז רבד .״שא שקבמו

 שאה-יהולא" :הדיחה ירבדב האב אדובל סחיב וקוזנג לש ותלאשל והייס לש ותבושת
 היו׳ג לצא ךלוה אוהו ולא םילמ לש ןנבומ תא ספות וניא וקוזנג ."שא שקבמו אב
 ךירצ אוה היה אל אדובה םע ותוהדזהבש וקוזנג קיסמ רבד לש ופוסב .הצע ומע סכטל
ועל• היו׳ג חיטמ דימ .הבושתה תא תעדל עמשמ אדוב תויהל .הז גוסמ הלאש לואשל
 חרכהב ושוריפ ןיא אדובה תויהלש עמתשמ ןאכמ ."ןיבמ ךניאש ינא עדוי התע" :ותמ
 ־צנטסיסקא עקר הז ירה רבד לש ותימאל .הנ׳זארפב רמולב ,תיפוסה תעדב קיזחמל
 תולעתה ידי־לע ותושי תא םישגהל ףאוש ותוריחכ םדאהש החנהה ןמ אצויחיטסילאי

 ןמ יצראה תא דירפמה ערקה יוחיא איהש תושי לש ןוויכב ותייווהפש יודבל לעמ
וסה תעדה ןינק איה היווההש וילאמ־ןבומה רבדכ לבקל ןיא םלועל םלואו .ינחורה
 איה הדבועה" .ושא תא שדחל אב ,שא לש לא ומצע אוהש' ,אדובה וליפא ;תיפ
 "רתויב יפוסה ןבומב ומצע תא ריכהל ידכ הנ׳זארפל תוכהל היה ךירצ ׳שאה-יהולא׳...ש
 תיצמת איה אדופה ותויה תדבוע יכ וקוזנג ןיבה הליחתבש דועב .(101 ׳ע ,םש)
 ־יתלב ךכ ךותב רמולכ ,םלש תויהל ושוריפ אדוב תויהל יכ דמל אצמנ התע ,תושממה
 תקסופ־יתלב תוקקדזה ושוריפ הטימאראפ־הנ׳זארפ לש הריפסל עיגהל ןכש ,םלש
.הטימאראפ־הנ׳זארפל
 תוביציה־יא לע, רבדמה ,גנויל םג ףתושמ םיהולאה לש-המלש־אלה ותומלש ןויער
 ־ורילפה המארדל םג אלא םלועה תאירבל קר-אל הנושארה ■הביסה" איהש הוהי לש
 םיטסילאיצנטסיסקאה ןושלב 38."תיגארט הלהקמ הל תשמשמ תושונאה רשא תיטאמ
 ,דיחיה ,םדאה ןיב ילרוג שגפימ ןיעמ איהש "תוכלשומ" רגדייה יפב יורקש־המ הז ירה
 םימי ךיראמ וניא רתויב חלצומה שגפימה וליפא .דומעל ךירצ אוה ולומש םלועה ןיבו
 אוה םלועל ,אדובה ,םדאה ,דיחיה ,םדאה .היישעה תריזמ תוקחרתה קידצתש הדמב
.ינחורה ונובער תא עיבשהל ,שאה תא שדחל בושל ךירצ

 ״? תיפוסה תיטסידובה הרותה המ״ :וטיקס תא רג־וד לאש :ודנומ
."תעדל לכות אל ךדיב איה ןיא םא" :וטיקס בישה
"ז הנבהל חתפמ יל תתל לכויש רבד הזיא דוע שי םאה" :וגוד
 רשא לכב ףפועתהל רוחצה ןנעל העירפמ הניא עיקרה תובחר" :וטיקס
."ץופחי

 "ז יששח באה לש ותרותל עיגהימ" :‘גוד לאש תחא םעפ בוש
."ודיב וז ידה םזידופה תא ןיבהש ימ" :וטיקס
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״? איה ךדיב םולכ התאו״ :רגוד
( 148 ׳ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״םזידוב ןיבמ ינניא ינא ,אל״ :וטיקס

ד על חיטמ וטיקס .תיטסידובה הרותה עבט לע תיללכה הלאשה איה וגוד לש ותלאש
ק ר רשפא ,רבדה תא תעדל רשפא־יא .וב תוסנל ןיאו ירשפא וניא ינובת רבסהש ותמ
ה יעבה לא שגינ אוהש ינפמ ולשב דמוע וגוד .רתויב ילאודיבידניא סיסב לע ותווהל
ת ולובג ול ןיא עיקרהש לשמה ךרד־לע ול בישמ וטיקס .הנאנ׳זיווה תריפס ךותב
ן כתיי לכהש איה ןאכ תעמתשמה הנווכה .הז בחרמ ךותב םוקמ לכב טושל לוכי ןנעהו
. הנאנ׳זיווה ךותב םיעודיה הלא ןוגכ םיגייס ןאכ ןיא .הטימאראפ־הנ׳זארפה ךותב
י כ וטיקס הנוע בוש .וניינק הרותהש והשימ שי םא תעדל וגוד שקבמ ןכמ-רחאל
ה יציאוטניא .א .ז ,וז ןיעמ העידיל עיגהש דיחיה לש ותלחנ קרו־ךא איה וז ןיעמ העידי
— הז הרקמב ,ולומ בצינה דיחיה יבגל וז העידיב דימ שמתשמ וגודש ןבומ .תיאנ׳זארפ
ה עידי ןיא וא שי םא ןינעל ללכ ךייש הז ןיאש הדבועה תא ללכ עדוי אוה ןיא .וטיקס
ך ותמ רורב .עדויה יבגל קר תיטנבלר איה הז גוסמ העידי ןפש ,וטיקמ דיב תאזכ
ה יוצמ םא ,ינש דצמ .תיאנ׳זארפה היציאוטניאה לש ןבומב הסנתה אל וגודש הלאשה
ה עפשה םוש טלחהב ול ןיא ךא ודבל וטיקס יבגל קר ספות רבדה ,וטיקס לש ודיב וז
־ וב ןיבמ ינניא ,אל" .יתימאה ןזה־הרומל תינייפא וטיקס לש ותבושת ןכל .וגוד לע
ן יבמ וגודש ךרדכ אדוב לש ויתורות תא ןיבמ אוה ןיאש רמול קר אב הז רבד—"םזיד
ת ריפס ךותב ולא תורות ספת ,וטיקס ,אוה םלוא .ינאנ׳זיו רשקה ךותב .א .ז ,ןתוא
ן כל .םותחה־רפסכ איה וגוד ליבשב ןכלו ,תלוזל הריבעהל ןיא הנורחאה וז .הנ׳זארפה
ה עידי" איה םזידובה תעידי ויבגל ןפש ,לכשה ךרד־לע םזידוב ןיבמ וטיקס ןיא םג

."העידיל תנתינ הניאש

״? (ילש ינאה וא ינפ וא) יפא ןכיה ,ירוה ינודלי םרטב״ :ודנומ
18 ׳ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) ״?התא ןכיה ,ךירוהל תדלונ רבכשכו״ :ברה 6 )

ה יעבה םע דדומתמה ןז־דימלת לש תיסופיטה המלידה לע דיעמ הלעמלש ודנומה
ר יזנה .תוגופה ילב ודדוצמה ןיידע־קוחרה ףוחה ,הטימאראפל עיגהל ךיא תינעלובה
ו תמגמב־ינאנ׳זיווה םירוקה־הווטמ ךותב םדאה לש ותוכבתסה לע דמע רבכ רבודמה
ם ינפה" תא אוצמל ונוצרש ושוריפו ״? יפא ןכיה״ :לאוש אוה .״תווהתהו היווה״ לש
ת א אוצמל ןיאש ,ןבומכ ,אוה ןיבמ .ולש "תיתוהמה תושיה" תא ,ולש "םיינושארה
ו א ופא ןכיה לאוש אוה ןכל .תיחצנה תווהתהה םוחת איהש ,הנאנ׳זיווה ךותב ותיווה
 היווהה בצמ תא תנייצמ הווה־ןמז לש תיקודקידה הריחבה .ולש ינאה וא וינפ
ל ע ריזנה עדויש החכוה ןאפמ .ןמזב תמיוסמ הדוקנל תוסחיתה איצוהל ,ותוללכב
ה ניחבמ יכ ףא .ומויק לש תוינמזל ץוחמ תועמשמ ללכל העיגהש הדימב ותיווה
ר בודמה ריזנהש ינפמ ךרע־תרסח איה תראשנ ,חבשל היואר תאזכ תועדומ תיריש
ראה דוסיה .תוינמז־לא לש ףוחה ןיבל וניב הדירפמה םוהתל לעמ גלדל ודי־לאל ןיא
יהל לוכי וניא ריזנה .תישאר ,אצומב ותוקסעתה תא ףקשמ ,"ירוה ינודלי םרטב" ׳יצ
וא ,םייתימאה וינפש הרכה ללכל עיגה יכ ףא הנאנ׳זיו לש הז םירוק־הווטממ ץלח
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 לש וז ןאכ איה תיסיסבה המלידה .הז םוחתל ץוחמ םאצמל שי ,תיתימאה ותייווה
דקתה תא תועירפמה תוכיבמה תולאשה ךובמב וכרד תא ול ששגל ליחתמה ןז־דימלת
.הנ׳זארפה לא ותומ
 —"ז התא ןכיה ,ךירוהל תדלונ רשאכ״—ותלאש .ריזנה לש ובצמב ריכמ םג ריכמ ברה
וגינה ףוריצ" לש בצמה איה הנ׳זארפ יכ דימלתב הרתמ הרומה יכ טושפ רמול האב
משמב הדילה תדבוע תא החנהכ לבקנ םא .טלחהב יטנבלר־יתלב אוה ןמזה וב "םיד
 םרוג תא ירמגל ללושמה עקרב הל סחיל ללכב ןכתיי תויטנבלר המ ,תיצראה התוע
 הניא םינפ־םושב אצומה־תדוקנ :תרחא ןושל .בבוסמהו הביסה לא ורושיקב ןמזה
 תא אליממ תללוכה ,אצומ תארוהב הדילה תדבוע ךכיפל .תיתוהמה היווהל תסחיתמ
 אלו תישאר אל הל ןיאש תיתוהמה היווהה לע העפשה לכ הל ןיא ,התימה תחנה
 הלאש תרוצב ריזנה לא ,התמגמב תיאנדארפה ,תאזה תמאה תא איבמ ברה .תירחא
 ךכ ךותב .ותוימצע לש תיפוסה הנבהה רחא שופיחב ותורגלו וצירמהל הליע ןימכ
 ותלאש תא וחסנב ,רבד לש ותימאל .הרטמה ןמ קוחר ריזנהש הדבועה ברל העודי
 ראש לכ םע תוומו הדיל םילח וב ןמזה-ףצרמ" ברה םלעתמ ,החסנמ אוהש ךרדכ
 ואוב םדוק ׳ופא׳ לע לאוש ריזנה רשאכ ...תישונאה תודלות תא םיווהמה תוערואמה
 לא ,ריזנה לש תישממה ותוחכונ לא תוסחיתהב ברה בישמ ,לכשו שוח לש םלועל

18 ׳ע ,םש) ״הבושת רדגב וז הבושת ןיא תיסחיה טבמה־תדוקנמ .ולש ׳אוהש־ומכ׳ה 7) .
 רבדמ והירה ,הטימאראפל ברה עיגהש ןויכ .הבושתב םעט שי ןז לש תרגסמב םלוא
 -אשונ תוינש לש הגרדמל דע המצע תא תויחצנה הללש אל הב רשא" תיווזה ןמ
 תויביטקייבוס״ה ןכשמ הזה םוקמל ארוק יקוזוס .(ל״נכ) "םלוע־לא ,עבט־םדא ,אשומ
 רבדה" רטראס יפב יורקה רבדה הז םזילאיצנטסיסקאה יחנומב .(ל״נכ) "הרוהטה
 "םלועב םייתביס םיעבוק״מ קתינה "ומצעלשכ״ה ."ומצעל רבדה״ל דוגינב "ומצעלשכ
יצמה איה אלה יקוזוס לש "הרוהטה תויביטקייבוס״ה 39."ומצעל״ה לש תוריחה אוה

 אוהש רבדב הרומג תועקתשהמ תוריח ,תוריחכ התייווהב" העדותכ תירטראסה תוא
 "תוריח״ה תחנה ךכיפל 40."הילא עיגהש תוהמה ןמו ורבעמ תוריח םג ןכו ,ותעדות
 איה ,יקוזוס לש "הרוהטה תויביטקייבוס״ל ךרע־תווש איה הרקיעבש ,תירטראסה
41."הרדגהב ללכיהל ברסמהו רידת ומצע תא רצויה םויק"

 םימסרופמ ןז־ירומ לש יולגה םבוריס יכ רורב ,תיטסילאיצנטסיסקאה הבישחה תניחבמ
 ־הגוה םגו ןזה־הרומ םג ןכ־יפ־לע־ףא .קוחד וניא הטימאראפ־הנ׳זארפ תא רידגהל
 םלועמ לילכ םלעתהל םילוכי םניא םלועל וננמז לש יטסילאיצנטסיסקאה תועדה
 לש םייפיצפס םיטרפ םתוא לכל תסחיתמה [םדאה לש] תונמודמה" רמולכ ,היווחה
 ,הנאנ׳זיווה תריפס וא ,תונמודמה 42."םירקפומ ונא ובו םיעלקנ ונחנא וכותלש םויקה
 הנבומב תועמשמה םזידוב-ןזב םג ומכ ןאכ ךא ,יטסילאיצנטסיסקאה "ומצעל״ה איה
 רשוכב ומצעלשכה ידי־לע הילע תבכרומה תועמשמב היולת־יתלב" הניא םלועל יפוסה

 שי ובש ינושארה ףאה וא ףוצרפה תא חינמ יקוזוס רשאכ 43."תויועמשמ תווהל ולש
 תגמ־לע היצמרופניא לש הז טירפל לעמ םמורתהל שי דימ ירה ,וישכעו ןאכ סופתל
הסיפתה אוהש ,חצנה הדשב תכשמנ איהשכ קר ןויגה הב שי ןמזה־תויתרדס" יכ זמרל
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18 ׳ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) ״(תונקיר) הטאינוס לש תיטסידובה  וז םילמוג־תלועפב .(8
 הטאהטאט תויהל ךפוה הטאינוס" ירה ,"ומצעל״הו "ומצעלשכ״ה לש חצנה ןיב

18 ׳ע ,םש) ״הטאהטאט אוה הטאינוסו הטאינוס אוה הטאהטאט :(והזכ) 8).
 ,עבט־םדא לש ,ומצעלהו ומצעלשכה לש ,הנאנ׳זיו לש תויגשה תמלענ וז המיב לע
 ךניה התאו ינא יננה ינא" וז המיב לע ,דועו תאז .םייחה לש הקיטקלאידה לכ לשו
 םייק יוביר לש םלועכ עבטה .ינא ךניה התאו התא יננה ינא ןכ־יפ־לע־ףאו ,התא
 .(הלעמל ׳ר) "תימצע־העדות לעב ראשנ םיברה לומ בצינה אשומכ םדאהו ,העדותב
 ,יקוזוס לש ונושלכ ,"הרוהטה תויביטקייבוס״ל קודה רשק תורושק ןז־תורות יכ ףא
 וז החנהב קפס םיליטמ וניטראמיד ןוגכ וננמז־ינב תועד־יגוה יכ םג םיעטהל שי
 .תינתומ ,לכ־םדוק ,תויביטקייבוסהש החנהה ךותמ אצוי וניטראמיד .הילע םירערעמו

 .רשואמכו רשאמכ ומצע לע עדוי אוה הליחתכלמ ,ומצע תא רשאל ויתונויסנב וגאה
 לכ לעמ וא ומצע לעמ תולעתהל וגאה לש ותוריח תחנה תא דימעמ וניטראמידש םע
 רשאב ולש אשומ־אשונה הנבמל לעמ וגאכ תולעהל תוריחה תא" אוה רסח ,ןותנ
 רושק אשונכ וגאה .םילעתמ וילעמש רבדל הרושק איה ןיידע ,תולעתהכ וליפא .אוה
 ־ראמיד לש ותעדל ,תאזה תימויקה תועמשמה־וד 44."אשומכ ומלועלו ומצעל תימלוע
 לכב דוסיה־תחנה תא וב םיאור ןזב םילגודה ןמ דועו יקוזוסש רבדל תדגונמ ,וניט
 רתויב רידאה םוסחמה איהו ,הרוהט תויביטקייבוס לש םיחנומב ןז תנבהל עגונה ןויד
.םזידוב־ןזה תורות לא ותשיגב יברעמה םדאה לש

ילאיטקלטניא״יטנאה דצה (ד
 הלא ןיא בעמ םייקנ םיימשה רשאכ וליפאש יתעמש" :בר לאש ריזג :ודנומ

 האנ םוי" :ברה רמא "זיבר ,םיירוקמה םיימשה םהמ .םיירוקמה םיימשה
, ןזב םינויע ,יקוזוס) ."ריעצ שיא ,םסאה ןמ םיטחה תא איצוהל םויה אוה

9 ׳ע 3).
 ־ארפה בל לא רשייה תנווכמ םיירוקמה םיימשה לש םעבטל עגונב ריזנה לש ותלאש
 ־תרסח העדותה" לש "תירוקמה תורואנ״ה ,"ורוקממ־רוהט״ה בצמ הז ירה .הנ׳ז

 םיווהמ ,בעמ־םייקנ םהש ןיבו םיננועמ םהש ןיב ,םיימשה יכ ןיבמ ריזנה ."העדותה
וקמה םיימשה" .התמגמב תינאנ׳זיווה ולש תוסחיתהה־תכרעמ ךותב ומצע דצ ותוא
 הבושתה :ןז תרוסמ תא תמלוה ברה לש ותבושת .וז תרגסמל ץוחמ םה חרכהב "םייר
 הבותכה הלמה ןמ קמוחה רבד לע הבושת לכ ןכתית אלש םושמ טושפ ,הבושת הנניא
 םירבד .הזכש האנ םויב םיטחה לוביב לפטיש ריזנל עיצמ ברה ןכל .תרבודמה וא
 הדמעל דאמ דע םייטנבלר םה ךא הלאשנש הלאשה לע הרשי הבושת רדגב םניא הלא
 לע .וילאמ־ןבומה רבדכ שקיהו היצקלטניא לכל דגנתמה ןזה־דמול לש תיסיסבה
 בישהל רשפא םיטחה לוביל סחיתה ברהש ךכל תדחוימ תועמשמ וזיא שי םא הלאשה
 .רתויב ךומסב יוצמה רבדה לא ברה םחיתי ללכ־ךרדב ןז תרוסמב .תיסחי תוטשפב
 הז היהש רחאמו ,םתחיש תעשב םיטח הדשב םיכלהמ ברהו ריזנה ויהש רבתסמ
*ורקח םינותנה ינש לא תוסחיתהה תבוגת רתויב התיה תיעבט ירה האנ םוי הרקמב
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ם הל תתל ןיאש "םיירוקמה םיימשה" לע החיש לוגליגב ץרמ זבזבל אלב הלאה םיב
.תיאנ׳זארפ היציאוטניא יגשומב קר םניבהל רשפאו ילולימ יוטיב

ר שאכ" :[רגאד לש] וידימלת ישארמ דחא ...וזיקס לאש דחא םוי : ודנומ
ה יתודוס לע ינולאשיו םישנא ואובי םא בישא ךיא ,יבר ,םלועה ןמ קלתסת
״? תואיצמה לש רתויב םיקומעה
ת א אלמיש וגוד ול רמא ."יבר ,ןכ" :בישה זלהו ,ורענ לא ארק ,וגוד ,ברה
־ התעש רבדה המ" :וזיקס תא לאש רחא .שירחה הלק העשו ,םיכז םימ דפה
״? ינתלאש הז
ו דימלתל ללכ בל ברה םש אל הארנה יפכ ךא .ותלאש לע ,ןבומכ ,רזח וזיקס

19 ׳ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״רדחה תא אציו 4)
י ח אוה .לכו־לכמ הנ׳זארפ תללושמ וזיקס לש ותלאשש ךכב תועטל םוקמ לכ ןיא
. םוי־םוי לש תויווחל םתוסחיתהכ תוומהו םייחה יגשומב ןיינעתמו ותויצראב
ר וא ול ןיאש ןטק רואמ אוה וזיקס .בר חוכ לש דוקמ וליבשב איה ברה לש ותוחכונ

י רחא עראי רשאל אוה ששוח ןידבו ובר לש ושמש־ינרקב םמחתמ אוה .ומצע לשמ
ב צמב יורש והירה ,ויתונורסחב ריכמ אוהש יפל .תויצרא לש הז םלועמ ובר קלתסיש
. ולשמ םיבאשמ ול ןיאש ול עודי .ותצע ישקבמל תורקל דיתעש המל הגאד לש
א רוק ,האנה םוילו םיטחה הדשל בל־תמושת בסמ ברה וב ,םדוקה ודנומל המודב
ו גוד .וטיקס לש ויתובשחמ ךלהמ תימואתפ קספומ ךכ .דכה תא אלמיש רענל 1גוד
ת רכינ תוומו םייח לש תוינשה .תינאנ׳זיו הבישחב ךבוסמו־ךובס וטיקס יכ ספת
ת וארה־תדוקנמ וז החישב ךישמהל םעט לכ ןיא .זלה עימשמש הלמו הלמ לכ ךותמ
ך רד איה דכה תא אלמל וגוד לש ותשקב .תטשפומ הבישחמ דלוסה ,ןזה הרומ לש
ן ייצל ןיינעמ .ילכש לופליפמ לדחיש וטיקסל רמול ,תצרמנ רמול אלש ,תסמונמ
ו טיקסל אוה ןתונ לוכיבכ ;דכה אלמתנש רחאל ףא טעמ דוע שירחמו ההוש וגודש
ה לאשה לע רוזחיש וטיקס תא שקבמ וגוד רשאכ .הווחמה תא ןיבהל תונמדזה דוע
. זמרנ וניא וטיקס םלוא .תפסונ השירד םושב זלה וילא הנפי אלש הוקת אלמ והירה
ך רדב ךלוה ודימלתש וגוד ענכתשמ ןאכ .הלמב־הלמ הלאשה לע רזוח אוה ותומימתב
י רה המ־ןבומב .ןוזפחב רדחה תא אצוי אוה ,ול בישהל תחת ,וגוד .הרקיעמ תיעטומ
ש ידא ראשיהל לוכי וניא וטיקס .דכב רושק היהש הזמ רתוי דוע ץרמנ הווחמ הז
ם עטה־רסוח תא ןיביו וגוד לש והווחמ תא שוחב סופתי אוה .ברה לש ותבוגתל
ל כו־לכמ הווחמה ונממ םלעתתש וא ,ובר לש ותומלו וייחל סחיב הנושארה ותלאשב
י מויקה עקרה ןה ולא תופולח יתש .ותמגמב־ינאנ׳זיווה ומלועב תויחל ףיסוי אוהו

. היצקלטניא לש ךרדב תערכומ היגוסה ןיא םלועל ךא ,איה ולש הריחבה .וטיקס לש
.היציאוטניא לש םיחנומב קרו־ךא ןיבהל שי הנ׳זארפה תא

: דחא ריזנ ידי־לע לאשנ ,ןי־ייו ןאש־האוי לש וידימלתמ ,...ושי־ו׳גיה :ו זנומ
"ז אדוב הז המ"
."דומעה לע ספטמ לותחה" :ושי בישה
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.ובר לש ותעד ףוסל תדרל לגוסמ אוה ןיאש ריזנה הדוה
19 ע״ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״דומעה תא לאש״ :זלה בישה 5— 9 6)

ה כילומה ךרדה תא רמולכ ,ואט תא אצמ אל ןיידעש םדאל תיסופיט ריזנה לש ותלאש
ו ניא ושי "ז אדוב הז המ" :ברה תא אוה לאוש ותגאדב .(הטימאראפ) רחאה ףוחה לא
ל ש תיצמתה םצעל םיעגונ םירבדהש םג־המ ,ילאוטקלטניא ןוידל סנכיהל ןכומ
ר יזנה לש ויתובשחמ תא חיסמ אוה דימ ןכל .םילמב העיבהל ןיא םלועלש הנ׳זארפ
ן זה־דימלת .השעמל עריא ךכש רתויב רבתסמ .דומע לע ספטמה לותח לע ותורוהב
ת וקוחד תובושת קפסל דחוימב ןזה ירומ וחרט אל םלועמ יכ רוכזי םא תושעל ביטיי
א וה םילודגה םירומה ינמיסמ דחא ,רבד לש ותימאל .םהינפל וגיצהש תולאשה לע
ו נינפלש םיוסמה הרקמב .םתבושת תא םעימשהב תידיימה םתביבס לע םיזמור םהש
ן ויסנ לכב ץצקל תקפסמ הפונת ומע אשונ דומע לע ספטמה לותח לש הארמה היה
ר מוא ,ושי לש ותבישח ךרד רחא בוקעל ריזנה ןמ רצבנו ליאוה .הנקסמו שקיה לש
ם ירחאה םירומה לש וזכ תכתוח הניא ושי לש ותבוגת ."דומעה תא לואשל" זלה ול
ו תווחב ריזנה תא ךירדמו ףיסומ אוה .םימ םהיפ םיאלממ וא םהידימלת תא םיבזועה
יטקייבוסה" ןויער תא םלוח ןאכ זמרה .וליבשב הבושת ול שי דומעה יכ העדה תא
־ רסח םצע ,הז הרקמב ומכ ,תונמודמ תקזחב אוה דומעהש ןמז לכ ."הרוהטה תויב
ן מ ימ לע איהש העפשה וזיא ךכל היהתש תורשפאה דאמ השולק ,עבטבש םייח
ל א ריזנה לש ובל־תמושת תא רבד לש ופוסב ושי הנפמ ךכ םושמ .רבדב םיעגונה
ק לח השענ אוה דימ ירהש םייח־חור לוטנ תויהמ קסופ אוה וז הדוקנבש ,דומעה
ם דאה ול גיצי רשאכ ושארב דיני חטבל .ותושי יביכר לכב ותוא אלממו םדאה ןמ

19 ׳ע ,םש) ״תולאש ת א ריזנה ךירעה םא ומצע ודנומה ךותמ רווחמ הז ןיא .(6
ה קיז קפס ילבש הז אוה ןאכ םידמל ונאש חקלה םלואו .ושי לש יטקאדידה ןויסנה
ה לא לש םתכרדהב רזעל תויהל ברה הסניש המכ לכ ."הרוהט־תיביטקייבוס" איה ןזל
ל ש עגרה ,"ורוקממ רוהטה" ,ןז לש ותיצמת םצע ירה ,םגיהנהל םהילע דקפוהש
ן ינע איה (העדותה־רסוחמ תממורתמ העדותה וב עגרה ,רמולכ) הנאשקאטיצאקא
19 ׳ע ,םש) תישיא העיבקבש אשל הסונמו־קודב ןורתפ ןיא ,תיצוביק השיג ןיא .(0
ם דאו םדא לכ בייח .׳הנ׳זארפ׳ יהמ ,ררוקממ־רוהטה׳ והמ ,"אדוב הז המ" :הל
, ולשמ םישדק־שדוק ,ולשמ ׳יאגויק׳ ול שי דחא לכ ירהש ומצעל וז הלאש לע בישהל
ב ר לאוש ריזנ רשאכ" .ולש תיטרפה תויביטקייבוסה איהש ולשמ תיפיצפס הביבס
. ׳תינחור׳ה ותביבס תא ,םיימינפה וייח תא תעדל ריזנה שקבמ ,ולש יאגויקה המ
ן זב וז הנבה יכ רמול ךירצ ןיאו .ןזב ותנבה המ לאש וליאכ תאז לאושש ימ ןכל
19 ׳ע ,םש) .״ןזב עבטה דיקפת הללכבו ,עבטל ןז לש הבושתה איה 7).

ם אה .הדוגאל יתלבקתנ בורקמ־הז" :רמאו ןז דומלל שקיב דחא ריזנ :ודנומ
״1 ןז לא ךרדה תא ינתורוהל ךבוטב ליאות
" ?םירהה־גלפ לש ותיימה לוק תא התא עמוש" :ברה רמא
."ןכ םנמא" :ריזנה בישה
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9 ׳ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) .״הסינכה ןאכ״ :ברה רמא 9)
 .עבטה תרכה תא שרודו־רקוחה ריזנה לש ובלב ברה עטונ ,םדוקה ודתמב ומכ ,בוש
 וילע עיבצהש רחאל קר ךא ,ברה וילע הרוי םרטב םש היה גלפה לש ותיימה לוק
 עיגהל אוה לוכי זמרה תא זלה ןיבה םא .ריזנ לש ותניחבמ תויטנבלר ול הנוק אוה
 .ילאוטקלטניא ךווית םוש ילב רמולכ ,םירשימב עבטה םע ההדזה םא ןזב הנבה ללכל
 רתוי בטומ וא ,םימוהה םימה לא ומצע ןווכמ אוה הטימאראפל עיגהל ותהימכב םא
 ,ואט תא אצמי אליממ ירה ,לאושה ריזנה לש ותעדות לא רבוע המוהה גלפה םא
 רבתסמ .ןזב הנבהל הכילומה תחא ךרד ןאכ ןיא ,םדוקה ודנומב ומכ .ןז לא ךרדה

.ןויסנה תא םישועה םישנאה רפסמכ בר תושיגה רפסמש
 הסה ןמרה לש ןמורל אשונ שמיש ןאכ םינד ונא וב ודנומה לש דחוימה יפויה
 סכטמ אוה .ונב ול דבאיש הנכס ול היופצ טבלנה רוביגה ."הטראדיס" ,ותוריעצב
 ,בצעל־וער ,המוהה גלפה דיל ול בשויה הבודיסאו ןקזה תרובעמה־טייש םע הצע
 :הבושתה תא ומע איבמ אוה םידחא םימי רובעכ .עימשי רשא הרושבל בישקהל
 ידידי ,ךנב .ללמואו התא גואדש ךב ינא האור .ידידי לא רבדכ ךילא רבדמ ינא"
 יתלאש ...רחא ןקב ,םירחא םייחב לגרומ ךרה ףועה .יתוא םגו ךתוא דירטמ ,רקיה
 אוה ז ךל קחצו יל קחצ אוה ,קחצ רהנהו ,ויתלאש הברה םימעפ .ידידי ,רהנה תא
 ךנב עדיי אל .םימולע לא םימולע ,וכליי םימ לא םימ .ונתלויאל קוחצ בורמ רפריפ
 ודנומב רכזוהש ריזנה םא 45."וירבדל עמשו רהנה תא לאש התא .הזה םוקמב רשוא
 וחורדווולש ןעמל הטראדיס ירה ,תימינפה ותוולש ןעמל וכרד תא אוצמל ןיינועמ
 םירקמה ינשב .ישעמה ןויסנה םוחתב אדוב לש ויתורותב שמתשהל שקבמ ולש
 .תיפוסה הבושתה תא קפסמה אוה עבטה ,רמולכ—המוהה גלפה ךרדב איה הסינכה
 ררושמה ובש וצ־ואל לש וירישמ דחאל אשונה םג אוה ,טעמ ןקותמ חסונב ,הז ןויער

:עבוק

:תמ אל קמעה־חור
 ,םיזרה־תבקנ תאז יכ םירמוא
 ,םירמוא דוע דב .הל רשא רעשה
4.םיימשו ץרא דסמ אוה 4

 ,קמעה ךרדב ךילומה רעשה תא תרבוע העדותה תופעות לא ךרדהש זמור ררושמה
 לש הגרדמ לא םדאה לש ותיילע .תיטסימה םיזרה־תבקנכ ןאכ ההוזמה ,יבקנ למס
.עבטה לש יסיסבה יאנתה תא אוה לבקמ םא קר תירשפא העדות

 לע בושחת לא ,בוטה לע בושחת לא" :דחא ריזנ םעפ שקיב ןז־הרומ :ודנו מ
 ."ינושארה ךפוצרפ תא האראו הבה ,הבשחמ לכ ררועתת אל רשאכ !ערה
, ןזב םינויע ,יקוזוס) ."ךל ותוארהל יונ לש רבד לכ ימע ןיא" :ריזנה בישה

18 ׳ע 4)
 ינללמ־יטנאה ,ילאוטקלטניא־יטנאה יפואל רשאב ההימתל ןינע איה וז תמיוסמ החיש
־תרגסמ ךותב םשרפל ןיא ריזנה לא ןזה־הרומ הנופ םהב םירבדה .ןזב ודנומה לש
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 םירבד הלא ,"ערה לע בושחת לא ,בוטה לע בושחת לא" .תירסומה וא תיתאה םיכרעה

 ,םויה לע בושחת לא" ןושלב םג םחסנל היה רשפאו ,םתמגמב דוסיה־דע םייאנדא>ןפ
 *תוס םיחנומב בושחלמ לדחיש ריזנה תא שקבמ טושפ ברה ."הלילה לע בושחת לה
 *אשונ לש תוינשה לע יאנ׳זיווה םוחתל לעמ תולעתהל שי יכ ןאכ אוה זמרה .םיו

 *קלטניאל רמולכ ,"הבשחמ״ל הטילש ןיא בוש הב רשא הטימאדאפ לש ןוויכב אשומ
 ךותב םדאה לש תיתוהמה ותושי הלגתמ םש קר .הנקסמו שקיה ,םיחומ־תלועפ ,היצ
 לש "ינושארה ףוצרפה" תא תוארל שקבמ ברה ןכל .הלש ידיליה יאנ׳זארפה עקרה
 רשאכ רמולכ ,"הבשחמ לכ ררועתת אל רשאכ" ,תיתוהמה ותושי תא רמול הצר ,ריזנה
 ,תיעצמא־יתלב הרוצב ומויק לש הנבה ללכל עיגהלו היצקלטניאמ רענתהל ריזנה לכוי
 וניא יכ שחה םדא לש רומגה תועדומה־רסוח תא הלגמ ריזנה לש ותבושת .ךווית אלל
 "ןיע־הארמל האנ" רבד הזיא תולעהל ותלכי־יא .ברה לש ותשירד רחא אלמל לוכי
 אוה ןיידע ברה זמר וילעש "ינושארה ףוצרפה" .הרקיעמ תינאנ׳זיו ותמגמ יכ החיכומ
 יפוי רמולכ ,הרוצ־יונ ןייצמה ריזנה לש וחורב ילאידיא בצמ ,הגישהל ךירצש הרטמ
 םושמ הז ירה ברה לש ותשירד רחא אלמל לוכי ריזנה ןיא םא .תרחא וא וז הרוצב
 תניחב הטימאראפה תא סופתל לגוסמ וניא ,היצזילאוטקלטניאמ לודחל לגוסמ וניאש
.רכו יפוי ,ראות ,הרוצ ןוגכ גשומל קוקז דנו־ענה םדאה ןיא בוש וב ףוח ותוא

רבד־ףוס
 יוטיב ידיל האב וזש יפכ ןז תבשחמ לש ךובמב וכרד לתפל ןז*דימלת חילצמ םא
סומה תונקסמה תסיפתל חתפמהש תחצינה הנקסמל עיגיש ופוס ,םיבורמה "ודנומ״ב
 ,תינרדומה היפוסוליפה יחנומב—עבטה לש יתוינש־אלה דצב ןומט הב תומולגה תורת
 אל ןיידע הב הדוקנה לע רבדמ יקוזוס .ומצעלהו ומצעלשכה ןיב תוהז שי וב םוחתה
 השעיי ןעמל תרושקת־ירישכמל םירומה תא תכפוהה הדוקנה וזו" ,חצנהו ןמזה ודרפתנ

9 ע״ע ,ןזב םינויע ,יקוזוס) ״תימצע־העדות לעב עבטה 19־8 7).
 ןייצמה ,ןכל־םדוק רכזוהש "הנאשקאטיצאקא״ה עגר אוה יקוזוס זמרמ וילאש בצמה
 איה וב ,העדותה השבגתנ אל ןיידע וב עגרה ,הבשחמ־ספא ,חור־ספא לש עגרה תא
 טעמ־דוע וב עגרה ,"תישאר אלל תישאר" לש עגרה הז .עדומ־אלה ןמ דרפיהל תדמוע
 הגשהה רדגב אוה תאז־לכבש אלא ואטבל ןכתיי אלש עגרה ,חצנה תא ןמזה הצחי

 .תרושקתה־רישכמ תא תוארל שי דיחיב ,םינפ־לכ־לע .דיחי לכ לש תיביטיאוטניאה
 ךישמהל םילוכי ומצעלהו ומצעלשכה ותועצמאב ,יוליג ידיל אב "יאגויק״ה ותועצמאב
 םיחנומב .דיחיה לש "הרוהטה תויביטקייבוס״ב יתוינש־אל יפוא שבולה חישה־ודב
 אוה ןז יכ הנעטל רחש לכ ןיא הז ןבומב .תיאנ׳זארפה היציאוטניאה תיצמת וז ,ןז לש
 ,םלועה ןמ ונתוא שולתל הסנמ וניא ...ןז" .ונלש תויווחה־םלוע לש תוגותה ןמ סונמ
 םא ,הקיטסימ ונניא ןז .ונביבס לע םיאור ונאש תכוברתב םילכתסמ םתסל ונתוא ךופהל

 אוה ןיא .תווהתהה םי לש וכות־ךותב יורש ןז .תונחדב לש ןבומב הנורחאה וז ןבות
 ביוא ויניעב עבטה ןיא ? עבטה דגנכ םק אוה ןיא .וילושחנ תלטלטמ סונל ןוצר לכ הלגמ
׳ע ,םש) "ומצע עבטה אוה ירה םצעב .עבטה ןמ קחרתמ אוה ןיא ףא ,וחצנל ךירצש
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 דוהמ תוקתניהו תעדה־קוהיר ויתורותל סחיל םיטונה ןז ידימלת ןיב םיבר שי ",
 .ןז לש דוסיה־תחנה ףוליס םושמ ךכב שי יכ יקוזוס םע ינא םיכסמ .הזה־םלועה־הוי
 ־לכב ירה ,הטימאראפ לש קוחרה ףוחה לא הכילומה ךרדה ,ואט תא אוצמל שי םא םג
 םה הלא .ךלש תויביטקייבוסה רעשל דעבמ םייחה תנבה לא הכילומה ףרדח וז .תאז

.העידיה־א״הב היישעב םירושקה םייח
 תוהדזה ךותמ עבטה תוכלמ לא רודחל הסנמה ןז־דימלת יכ התע רמול לכונ ,םויסל
 תויביטקייבואב עבטה תא איבהל ךכב הסנמ ולש "הרוהטה תויביטקייכוס״ב -ומע
 •ןז תמשגהב טלחהב יבויח םרוג איהש הייטנ שי ,.וכותב תועדומ ידיל ;ולש הרוהטה
קייבוא" התוהמב איה "הרוהט תויביטקייבוס" יכ רמול םילוכי ונא ןכל .םייח־חרואכ
 קיחה הז .וריבדהלו וחצנל ךירצש רבד וניא בוש" עבטה ןכל .ןז ךותב "הרוהט תויביט
 תורוד ןיב רשג רצונ .וז ךרדב .(204 ׳ע ,םש) ״םיכלוה ונא וילאו םיאב ונא ונממש
 יחרזמה ןזה תרטמ איה "רגובה םדאה" תעפוה ,םורפ ךירא ירבדכ ,םא .ברעמהו חרזמה
 ויתוששחו וידחפמ רענתהש רגובה שיאה תעפוה—דחאכ תיברעמה הזילאנא־וכיספהו
 עיגהל דיחיל ,םדאל .הוקת• שי זאדא—הנקסמו. שקיהל ותייטנמו, ותדרחמ ,םיטועפה
 עצב־תוואת לכמ תורענתה ןאכמ תעמתשמ 47."תואיצמה לש תידיימה הסיפתה גצמל"
 ברעמב ונא הסננ ילואש המ וא—ירוטאס ןכל .ינאל־הדוגסה לע תורבגתהו היתורוצל
רוהב תולשבה תגספ לא םדאה תיילעל ליעוי ילוא ןורחא ןובשחב—הראהכ ורידגהל
 ־דע תיטסינאמוה איהש תוסחיתה־תכרעמ ךותב רתויב הבחרה תירשפאה התא
.הב־דוסיה
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הכחול הנילוס מן הבאים המים שביס: יעקב
 ב״הדל אלקסנדר אחים אצל המאורע לכבוד במיוחד שתפר החדשה, בחליפה חנוט

 כשעינו ונכנס בדלת שרט הוא הנישואים. הצעת את להציע אפשטיין נחמיה רא
 נדיב ביד בושם הכסוח שערו על הזליף קודם יתום. כלב־שעשועים כעיני נבוכות

 המטק בדלת גופו את השחיל שתקן ריחנית. אפונה מערוגת כמו ממנו עלה וריח

והתישב.
 הו כבדות וציפרי־מוביל ענן פיסת נראתה לא בשמיים הדלת. את אחריו סגרתי

 אפשטין עייפות. עליו ציפרי כאסוף אותן ואסוף גש רק האורן. עץ סביב תלויות
 לראשוג לבקר הבא מאוהב גימנזיסט נראה לרגע והסמיק. ביישניים מבטים בנו תלה

 שתיק ושתק הצהבהב מרק־הגריסים את עדנה בקולות לגם הוא נערתו. הורי את
הריצפה. על כמכונית־צעצוע סחור־סחור, לדבר פתח אחר רבת־משמעות.

הזמנות?" הרבה יש עדנה, מה, "אז
 הרכיב לאחרונה בבית. לתפור אמי החלה ולכן הספיקו לא דמי־הביטוח תודה". "יש,

 בעיני נקוות דמעות היו הישנים במכתבים קוראת כשהיתה עבות־מסגרת. משקפיים
ועצוב. חכם לינשוף דומה היתה והיא

"והמחירים?"
יותר". נמוכים יהיו "שלא

נהדר". ממש "המרק
"תודה".

?״ בית־הספר ״ואיך
אמרתי. "בסדר",

אמר. אפשטיין לך", שירביצו להם תתן "אל
מרביצים". לא "הם
משהו. התקלקל כאילו והשתתק, בענין בי הביט הוא

קשוי. בקול אותו הפסיקה אמי מאנפף. בקול התחיל שנה...", עברה "כבר
אפשטיין". מר עכשיו, זה על תדבר "אל

 כמם* אותה היה מתקן הפרטי. בשמו לו תקרא שאמי ביקש תמיד השתתק. נזוף,
אפשטיין׳. ׳מר לו לקרוא הוסיפה היא עקשן. פטיפון לוח על מחט

 בתנחו רגליו את והגיף פישק אפשטיין הקטן. בחדר־האורחים הכורסות אל עברנו
 החוויר אמי ארצה. עלה שנים עשר לפני שבדיוק אמר הוא מספריים. גזירת של

 להעלו תקוה מתוך זכרונותיו רשת את ושוב שוב להטיל נסיונותיו היו למורת־רוחה
לכי דאג הוא האגדות. מן וטוב־לב רחמן כדוד נהג שנה אותה כל בעל־ערך. משהו
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.הריפתה־תנוכמ תשיכרו חוטיבה־ימד תגשה דעו הרובקה ירודיסמ
.לאש "?העשה המ"
.הלודג הכיס שארל המודה בהזה־ןועשב הציצה ימא ,"עברא טעמ דוע»
״? תימוי הגצהל תכלל הצור״
״1 חטב״
.ףסכ־עבטמ ידי־ףכב חינהו וקנרא תא ףלש אוןן
׳ד הפ דוע התא"
"אל"
.דבל םתוא יתראשהו ילדנס תא יתלענ
ו להצ םלואב םידליה .ןורפע לדוג ידכ דארנוק לש ודוד קמטצה ןבל־רוהשה טרסב
ה ז ומכ ,"־וקרפ" עבונ־טע לש לדוג ידכ קמטצה ןייטשפא הימחנ םג .דיאל החמשמ
־ כמה לע הבהא־יבתכמ ימאל בתכו הרידל טעה אב רתסב .תדלוהה־םויל יל איבהש
ו תוא התחד ימא .םירתס־וידכ הלוע ףצ היה בתכהו תקחומ התיה ימא .םינשיה םיבת
. ימאל ותבהא ינפמ תוירשפא םיאושינ תוינכת לטיב םימעפ המכו המכ .שקעתה אוהו
* טא הנתשה םינשה ךשמב .ןחבמב הדימעהל ידכ קרס־תוינכת ןנכית תורחא םימעפ
, תוצע־דבוא ,יטתאפ ,שישק רזחמ תויהל ךפה ,תונויער לעב ,ץרמנו ריעצ בהאממו טא
.ךבוסמ

ע יגה דחא ברע .השאל ימא תא תאשל ןייטשפא הימחנ דתעתה תובר םינש ינפל
ט ימש ףזוי תא תוארל דחי וכלה םהו ,טפנה־רוניצ תרבחב דבע םש ,הירוסמ יבא
סילאיצוסה דגנ הברה רביד ןייטשפא .הקיטילופ לע וחכוותה ךרדה לכ ."הרוא״ב רש
פא .תושבי ויתפשו דאמ ףוזש היה ורוע .קתש ןמזה בורו ושארב ןהניה יבאו םיט
ן ומראה לע רפיסו בש םימעפ תורשע .הסידואמ האצומש הרישע החפשממ אב ןייטש
ב וכ׳צ רפוסה לש השישיה ותנמלא תא ויניע־ומב האר ךיאו ובסל םש היהש רדהנה
ל יאשה ןייטשפאו םימעפ המכ דוע דחי ואצי םה .ןשי יסקטמ הישמש תקיזחמ תאצוי
ה כפהש דע התיצהו הפילחה לע טפנ ךפש הלילב .זיראפמ איבהש ,ותפילח תא יבאל
ך ירצ .טקשב ונובלע תא עלב אוה .ףתושמה תיבה רצחב רבק ותואש ,ךורח טוטרמס
ל ש וייח קפואמ םלענ תועובש .לודג ןפש עלובה שימג שחנכ ךכ םשל חפנתהל היה
.רבד עריא אל ומכ בש רחאו ריעצה גוזה
ם של אב ןייטשפא .זיראפב ושגפנשכ הצימא תודידיב ורשקנ יבאו ןייטשפא הימחנ
ו גה םה .הניטנגראל וכרדב ,היסור־ןילופ לובגמ אבש ,יבאו תינופצה הקירמאל וכרדב
א לל ,טפורמ רדחב ורג ,תוקריו םיסוס־ילדק תביחסב קושב ודבע ,תוגילפמ תוינכת
ם ה .הריפואל וכלהו שמושמ דומיל־רפסמ תיתפרצ ודמל ,שומיש־תיבו היטבמא־רדח
ת א תיתגלפמ הפיסאב ועמש םימעפ שלשו הדימעב םימעפ עבש "ןמרכ" תא ואר
ו חתפיי דוע יאסרו לש תונומראב יכו הנכסב תפרצש רמא ןייטשפא .םולב ןואיל
־ ןויגלל סייגתהל ןייטשפא שקיב םסיכמ הטורפה התלכשמ .יזכרמה דעווה ידרשמ
םימעפ רקיב ותוריעצב .רקסגדמ וא ןיס־ודוהב םירוביג־תומ תומל היה יושע .םירזה
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חאה עגרב וספת יבא .הוואלקאלאב לש רזחושמה הכרעמה־הדשב תובר
רמאל הגילפמה היבאל בנגתהל וסינ ןכמ־רחאל עובש .תומולהמ ופילחה
םירבכעכ םיטוחס. ,היוודה הפוריא תשביל ורזחו ףוחה לא וכלשוה הריסה
קעומ לע וסמלפתה אלו רוא־ירוכש םירפרפ וא םינקתפרה ויה אל םה .תיגיגב
ובישש ומכ םתוא וררחיס ןמזה תוביסמ קר .יאנפ רסוחמ ילוא ,ישונאה
ועסנ ,םתעדב וככח ןויסנה רחאל .ינועגש דוקירב םיעות ץע־יסיפכ תררחסמ
.לארשי־ץראל וגילפה םשמו.,ייסראמ דע
,ךב j זיראפ ילולב ףלואש םילוגנרת דמצ ,תובישח־תרדהב ולע ףוחה. לע
.תיב־ינבכ תומוקמ וריכזהו המוגפ תיתפרצ ורקריק םה .ריהצהל ורמיתה
תיללצ הכפה זיראפ .תוצונה תא הטדמוצכתובתלתה תא רהמ הגיפה תינסרודה
.רהנה דרומב תוקחרתה וא תוסמסמתה ידכ דע הכירפ ,המוניהכ הקיקד

ב יתוא חקלו םליא טרס לש דיאולולצ ךותמ ןייטשפא הימחנ.אצידחא ץיק
שבל אוה .םיה ףוח .לא ,תונמדזהב. שכרש םילגלג העברא לע̂הברוס.,־הגשיה
ובו קיטסלפ קית אשנו ,תויפתכ לעב ,ויכרב. דע עיגמה ,עבצ־ספסופמוךורא
הב הרוצה דגנ רמול ול ויה םירבד הברה .קתקתמ ,רק המ סומרתו םיכירכ.

וש אוה אישנכ לבא לזמ־לעבו ינוניב לרנג היה ראוהנזייאש רמא אוה .להנתמ
טקה עבצאה לע ותוא םיבבוסמ ,ןייטשפא רמא ,םיסורה .תלוכמ־תונחב ןבזמ
מולפ ול התיה .בוטר םי־לוחב וסרכ תא הסיכו תיחולחל היוור המוגב רפחתה
,םילוחכ םיב םימה עודמ ותוא יתלאש .ףורגא לדוגב רובטו

הנקז תלוגנרת הארנ עתפל .הבושתה תא עדי אל וליאכ וחצמ טמיק ןייטשפא
היעמב םיטט

עתפל לוחה תא רענמ ,ןיצרמ םינפ־רבסב רמא ,"לנהכה סולינה ןמ פיאב סח"
חש םה רוחשה םיבו םימודא םה םודאה םיבש ומכ ,םילוחכ םיממ לוחכה־ סול

ה םיסוסה תומערב ספת ףצקה .ףעוזו דרטומ ,קנע ,רובדכ תשחור התיה שמשה
ב ףצפיצ ןתרבגה ליצמה .לוחה לא םמע טעשו לוחכה סולינה ןמ םיפצושה
.למנה לא הינא הברק קוחרמו
.יבא תמ ךיא יל רפיס ףוחה לע
רפסל םייסש רחאל ,ןייטשפא הסינ ותוא רכזשמ .עזעזמו בוצע היה רופיסה
.םילוחכה ■,םיטקשה םימב -ומצע
חוסה שפנ .רוחשה קושב םיקסע תיישעל המחלמה תא לצנל בשח ןייטשפא
ל הנטק הרבח ומיקה םה .ענכנ אוהו יבא ותפל בוש .םייחל וב הרועינו
ךלמה לש וירוט ומדקתה םהב םישדחב .םירוציבו םיטלקמ ומיקהו ןוטב
דלשל ומד התיבה ורזחשכ: .םיפרוטמכ יבאו ןייטשפא ודבע ביבא־לת רבעל
א .תודובע ןתואב וכישמה המחלמה ירחא .חורה ידי־לע ופשחנש רבדמ־יעוח
מדוקה םינשה לש םיחונה םייחה .שורפל שקיבו ץמאמה ןמ.ףייע היה רבכ
- .קיספהלו וליחתה הב הדובעה תא רומגל ומיכסה םה .ותוא



75םיאבה םימה

 שיחהל ידכ תורחואמ תועש דע ודבע םה .ןוסאה הרק םינורחאה םיברעה רחאב
 בשיו ןושאר הלע ןייטשפא .טלמ םומע אשמ־וטוא םוקמל עיגה ברעב .הרימגה הא
 .יבאל ןייטשפא רמא ,"הלע" .הטמל ראשנ יבא .ךרדה תא ול תורוהל ידכ גהנה דיל
 ןמ .גהנה דיל ,תינוכמה שבכ לע הלע יבא ."רבכ רחואמ .לגרב תכלל ךל המל,

 יבא תצלוחב םדקכ הזחא הפנכו תרחא תינוכמ החיגה ,תילולפאה ךותב ,ינשה רבעה
.םלענש הארו יבא לא הנפ ןייטשפא .שיבכה לא ותררגו
.טלפסאה לע השוטר ותפוג תא ואצמו ,המיאמ םימוס ,הקירחב ורצע םה
 אוה .ובגב הפיה גנופ־גניפ רודכ .םיה ןמ אל ,ויניעמ אב חולמה חירה .הכב ןייטשפא

.בל םש אל
 עסנו תיאבצ הכימשב הפוגה תא ףטע ןייטשפא .בושיי־םוקמ לכמ םיקוחר ויה םה
 רקוב־תונפל .העיסנב ךישמה אוה .ותוא וחד םש .בורק יאבצ הנחמל דע תיאשמב
 ילב הפוגה תא לבקל ובריס .ויעמ תא עלב אוהו עגר לכב ופקת סבקה .הפיחל עיגה
 תלד תא חתפ ,הקורי תיאבצ הכימש הפוטע ,התוא םירה ןייטשפא .אפור תמיתח
 איקהו איקה רדגה דיל .וב וחור דוע לכ טלמנו ריקה לע הפוגה תא ןיעשה ,םיתמה־רדח
 ופקת הלילה לכ .הרוכשה ותריד לא עסנו תינומ רצע ,ששואתהשכ .ףלועמ בכשו

 תייריכ תומייאמו תויגוגז ויה ויניעו יבא ינפ לעמ הממורתה הכימשה .םיטויס וחוא
 הכירצ התיה ימאו הכב אוה .הקפרמ לע העופ די חינהו ימא לא עסנ םיירהצב .חדקא
.התוא קיבדי אל ויכבש ידכ ינשה רדחל קלתסהל

.בביי ןייטשפא
 תועורק ,יב תוצוענ ויה ויניע .עברא לע בצינו המוגה ךותמ םמורתה אוה

.החוורל
 ךותל ולע ויעמ .םוקמ־תבריקב םלעתמ גוז דירחמ ,ארק "!יתוא םישאמ התא םג"
.םיה לא המוגה ךותמ רהדו ונטבב זחא אוה .ונורג
 .לסרעב ומכ הנהו הנה ותוא ולטליט םיבבושה םילגהו ,חונינ ,דאמ טקש היה םיה
 .תוחולמה ויניע תא ףשו ורעשמ םימה תא רעינ אוה .וינפ תא ץחרו איקה ןייטשפא
ורמב ךפוה ,םיטקשה םיקמעמה ךות לא תלהובמ הצירב ךישמה אלא רוחא טיבה אל
.חופנ ימוג־לגלג ותצ
 טקיל אוה .הלמ ףיסוה אלו עגיו לפשומ רזח ,םוחמ הלצנ רבכ יתייהשכ ,העש רובעכ
 אוה .לשכנש ןויקומ הארנ ךוראה םיה־דגבב .לוחב רבק םיכירכה תאו ויצפח תא
 ינא .שוב דע ןיתמה אוה .הימחר תא ררועא ךכבו ימאל הרקמה תא רפסאש הויק
 לעו לוחכה סולינה לע "םירוענ הידפולקיצנא״ב אורקל יתכלה קר .רבד יתרמא אל
 "ילייד" ינפוא יל איבה םימי־שדוח רחאל רקבל רזחשכ .בלה־יצימא םילגמה תועסמ
 הסרוכה לע ותבשב וילגר תא חויר אוה .םודא ימוג םיפוצמ םינודיכ ילעב ,םיקירבמ
 זכרמב חתפ אוה .רתוי חונ קסעב ןינבה־ירמח קסע תא ףילחהש רמאו ולש העובקה
.תוקוניתו םידלי תולגעל תונכוס שדחה

הנשמ .רותפל השקתה ןובשחב תולאשה תא .רבדל ילב תוכורא תועש תבשל היה לוכי
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כמ .םיללמו תויועט אלמ םוגמיג הכפה ולש תיתפרצה םג .תוחפו תוחפ עדי הנשל
הל הנוק :היה ,ול הרתענ וליא .חנאנ4זומ .ינשה רדחב :ףרה ילב המזמיז הריפתה
ענ וליא .תולמש הל רופתלו תורעוכמה היפקשמ תא ריסהל הלוכי התיה איהו שדח
.לודגה ונורשכל םיאי ,םילודג םיקסעל הנופו קסעה תא רכומ היה ול
שה ןיא עודמ הלאשו םייהטרו תרבגה הסנכנשכ םיחרואה־רדחב בשי ןייטשפא
ל הלוכי אל תא" ,הרמא איה ,"םייתרחמ עבשילא לש הנותחה" .הנכומ הנימזהש
 רופיס יתרכז .והשמב הצרית ימא ."השדחה הלמשה ־ילכ אובא ינאש ךמצעל
ייה תויבונסה רבדב והשמ עגעיגו ינפ־תעבה תא ארק ןייטשפא;,דלייו רקסוא ־לש
ל היה תחאב .חתמתהו ,השק םורק םיסוכמ וינפ.,םק אוה .תוצצופמה תונותחהו

ק יתעמש .ינשה רדחל םנכנ אוה .ריעה זכרמב הובגה ונכ לע בצינה רשואמה
 רדחה ןמ אצי אוה .תרפועכ ןייטשפא לש ולוק עקש םכותבש םיזגרנו םימר
 םייהטרו תרבגמו ץרמב המזמיז הריפתה־תנוכמ .ףדיג ,"הלבנ" .וילגר ןיב
 הלתנ אוהו ויתואירמ ־ספ ריוואה .יסרא םיחצנמ־טבמ ןייטשפאב החלישו הנויאג
.םיסועכ םידעצב אציו הפצרה ןמ קתינ םואתפ .לילחדכ ןרוטקמה
,םואבנשריק הנויכ ומצע גיצהש םדא עיגה השעמ ותוא רחאל םימי העברא
ב םיצעה ןמ חתמנו תושמשה תא רקינ קד םשג ,"םקודמ" הריפת־תונוכמ לש
רעששכ הנשיה הריפתה־תנוכמ לע הנוכר התיה ימא .תובוטרו תוכורא תוירטאכ
םואבנשריק הנוי .ךלפל הנודנ הכיסנ ינפ ,םיגונ ויה הינפ .תופוסא תוריפאמה
.הנוכמה תא זובב
.לאש אוה ״? ךלצא. איה םינש המכ״
.ימא הרמא ,"םינש שש"
■ .קקריש "זהטנארט"
..ימא הרמא ,״דאמ בוט תדבוע איה״
ת־תונוכמב. .םדא־ןב אל הז הריפת־תנוכמ"'■ ,םואבנשריק הנוי חתפ ,"יתרבג"
."רתויבוטו שדח לדומ הנש לע שי
."קדוצ התא" ,ימא הרמא ,"ןכ"
רטה תא קורזל ךל עיצמ ינא" .ויפקשמ תויגוגז תא קרממ ,רעתסה ״1 האור תא״
רה חולשמה ונממ עיגה וישכע קרש ,שדחה לדומה תא המוקמב שוכרלו תאזה
."ןוכיתה חרזמל
ע תא השיגרמ וב תרפותש ימש ךכ לעו שדחה לדוממ לש ויתולעמ לע רביד אוה
א התיפו רושרשכ ימא ירחא ענ אוה .רוניכב. ץפה השאיו רתנספב ץיברוה ומכ
ו הרוחשה םיימשה תנטב תא וחליפ םיקרבה תוברח .תוריינה לע המתח איה
ואבנשריק .עקרקל דע םיעיגמה. םיכובס .םינקז ויה םיצעל .הגופה ילכ וכפשנ
םלענש רחאל םימי המכ .ותוא וניאר אל בוש .רדנטה לא ותיירטמ תחת
ה הנוכמה תא הפטע ימא .השדחה הריפתה־תנוכמ תא הקרפו אשמ־תינוכמ
חה הנוכמה לש המוזמיז .ויסוס ירגפב ןולגע טבהכ רעצב הילע הטיבהו הכימשב
.לקו ישירח היה
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ף דנ ויתורעשמו םידאה ומטח .הסינכה תלצוחב וילענ תא הדיפקב חניק ןייטשפא
. הנוכמה םוזמיזל תתוצל ונזא הרכו םיחרואה־רדחב בבותסה אוה .בוטה םשגה היר
.האילפ תעבהב הפלחתה תיפרחה הילוכנלמל
״1 םש הנקזה הדירפה אל וז ,עמוש ינא המ"

."השדח הנוכמ ונינק" ,יתרמא ,"א^
"?יתמ ן חס התא המ ?השדה"
."שידח יכה לדומה .םושלש"

•קקריש אוה
."ןוליס־עונמ לש לוק הל שי .םיעמוש"
.ולש תדלוהה־םוי תנתמ תא חתופה דליכ ינשה רדחל םנכנ אוה

.ימא תא קביח "!ישדחתת"
.ימא הלאש ״? המב״
ם יינישה־אפור לש ותשא ,ןוסבקעי ׳בג לש ףרוחה־תפילח לע הנוכר התיה איה
.תונידעב התוא ששימו הידדצ לכמ הריפתה־תנוכמ תא ןחב ןייטשפא .עודיה
.רמא ,"ארונה שערה ילב םירועיש תושעל לכות וישכע"
־ בתכב בותכ תרוכזת־בתכמ החלש ימא .םולשתה־תועדוה ודחאתהו ובכעתה ךכ־רחא
ה טילחה הרבחה יכ ימאל ריבסה ,הביתכ־תנוכמב ספדומ ,הבושת־בתכמ .לגלגעה הדי

— ןוכיתה חרזמב לדומה לש הנושארה הנוקה התיה איהש הדבועל בל םישב—
.םניח התוא הל קינעהל

ט עמ הפפותשה התמוקו שאר־ישוחימ הלבס איה .ימאל םיאושינ ןייטשפא עיצה בוש
. ןייטשפא לע התשק תודידבהו ךראתה ףרוחה .הנוכמה דיל הפוצרה הבישיה תמחמ
ו תטימ לע בכש אוה .םמישגהל שקיבש תומולח המכ ול ויהו—השעמ־ספאב ורבע וייח
, למלימ ,ןמזה עיגה .האידמ ידגבכ שאב הלועה ותפילח תא רכזו תוחוקפ םייניעב
. רתוימו ןשי רבכ הלש תוריזנה רדנ .םישדח םייחל אצתו ףוס־ףוס ששואתת ימאש
 הרקתה תיווזב .תובר םינש ןיתמהו ,ןמאנ ערכ ,יבא לש ותפוג תא אשנ אוה ירה
ה שעמ ףסכ־גירא התוא השע חולדה הרונמה רואו הקיקד םירוק־תשר שיבכע הווס
ם יחא" לצא ןכל־םדוק םינש רפתש ,הפילחה תא םג רדיפ קבא .תיליע־תרפות ידי

. תיסור ינדמליש עיצהו וידי ןייטשפא ךשמ הרבגלא יליגרתל ונעגהשכ ."רדנסקלא
 .חוטב קסע ןה םידלי־תולגעש רמאו הלשממה לע חתרתה ןייטשפא ."הקמד" ונקחיש
.תולגעב םתוא ליבוהל םיכירצו םידלי םידילומ םישנא דימת ,היהיש המ היהי

ת א הירחא תררוג ,תפטלמ שמש לש םויב האב ,שרגניפ הנשוש ,ימא לש התוחא
א יה .שיבכה לע םירוזפה תוחולה ינפ לע הגליד ינעוצ םיסקרק־בודכ .הנומיר התב
ה יה הנומירל .המחלמ־טרסב תעסונה תבכרב ונתאמ הדרפנ וליאכ ץרמב םיידי הפפונ
ך ותל הפחד הנשוש הדוד .תולדלודמ תומצ יתשו תוטלובה היניש ןיב יוטנ רשג
־קושב !דתיה וליאכ יתוא הרקס איה .הקיתב רבכ הסמנש ,בלח־דלוקוש תסיפח ידי ףכ
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ש ינא .לודג .ןאו׳ז ןוד השעיא ךכ לודגל ףיסוא םאש חרמאו אמור לש םידבעה
ה אוה .תוצע־דבוא זא היה ןייטשפא .ינשה ־רדחב ורביד ןהו "קוד" הנומיר םע
לבתמ וסרכש ןיחבהשכו. ,םילנרו׳זו םינמור ־ארק ,ןרות שאר לע תבשבש ומכ
ע תלוקשמה תא ליפה דחא• רקוב .ףוגה ירירש חותיפל ןוכמל םשרנ הדימה לע
אלל• לכה .רתויב תורקיה תונתמה תא יל הנק .אוה .תולמעתהה תא קיספהו
ה .םימויא עשר־ישעמ ותעדב לקש ןייטשפא .הבולכ ךותמחורפל הברס רופיצה
ה דע תינברסה ותבוהא שאר לע תורצ ףיערמה ,ןמקנה ,ערה דודה תויהל
נ ףוסבל .רכו ער םש הל איצוהל ,םישק תובוחב התוא רושקל בשח אוה
.הנשוש
תבשוח אל תא" .תרצרצמ הנשוש. תא יתעמש ,"ורבע םינש עבש רבכ"
"?ןמזה
.ימא הלאש ״? המל ןמזה עיגה״
."ןבל לצא םינש עבש דבע בקעי?
.חס ינא המ העדי אל איה .הנומידל יתרמא״״הרשע־עברא"
.ימא הלאש "?רודגיבא םולש המ"
המ תמ יאוה וישכע לבא ותוא בכיע סובה״י .הנשוש הלעפתה ,"הגרדב־הלע"
."בל
.ימא הרמא ,"דאמ הפי"
תונמשה היתועבצאב החישה תא התפלו הנשוש הדודה הבש ,"יל יעמשת"
א .בוט רבג אוה .היהש המ לכ תא חוכשל החרכומ תא .םינש רבכ ןאכ בבותסמ
.זובב הזיתה ,"םידלי־תולגע לע ולצא זבזבתמ ןורשכ הזיא
.ימאהמיכסה,"תונורשכ תמאב ול שי"
 רבעל סט התונלבס קקפ .הנשוש הצרפתה. ^דרשעדעבש תכ• אל■ רבכ.תא"
י• הדמ^יוא-ףטשרזלשמיחתורהירוטיקו

היה היפקשמ רפסמ .ימא הרמא ,"דבעש שדוחבתיתשויפיעבראילראלמ?
•.שמח
יש הל שיש הל יתרמא .זז אל "קוד״ה לקמש הרמא איה .יכבב התעג הנומיר
.תטמוקמ תחפטמב הפא תא הטחמ הנשוש הדודה
תא החוירו הנטר ,"םייתלצמ־תוריטס יתש לבקמ תייה הזה תיבב רבג היה םא"
.תוריעשו רשב־תובע ויה היקוש

 תדקונמ הבינע בנוע ,עובש רובעכ אב אוה .ןייטשפאל הרמא המ עדוי ינניא
סע לע רפיס ךרדב .עונלוקל םיסיטרכ השולש וסיכב ויה .םיקוריויםיבוהצ
א .תויונמדזה ינימ לכ תולועו םואב תאזה ץראב" .ץצופמ קסע ,ול־רעיצהש
נינפל• תחא העי&פ עספ אוה ."ןוכנה ןמזב ץופקלו תונלבסכ ןיתמהל ךירצ
דקתה םימויאה םיקנטה .תובהלתהמ ויניע וצצנ הכישחה .םיבשומה לא ךרד
 דידומיר םרבעל הדיי ,ץוב םיסוכמו םימכרוכמ וינפש ,הזר ןקחש .תוברוחה
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. רעיה לע קנע־יציב ליטהו ךסמה ברעממ הצצפה־יסוטמ סטמ חיגה םואתפ .הצרפ שא
ו סייט .ינוציקה סוטמה תא ופטע שקה יליתפו םירפיצ לש ןק לשלתשה ךסמה הצקב
.הנבל הירטפכ החתפנ וחנצמ תפוח .החינצב טלמיהל ץלאנ
."םייח םשמ ואציי אל םה" .חור־תרוקב ןייטשפא רמא ,"דארגנינל וז"
.קיר ימא לש הבשומ תא הארו וטבמ תא תויז אוה
א וה .וילע וקעצ ונירחאמש תורושב םישנאה .הבישחב הכו־הכ בבותסה לבלובמ
.רבעמב ימא תא גישה
."הידמוק וזש יתבשח" .םהמיה ,"הנדע ,רעטצמ ינא"
. םירעובה ויצלח תא רזאו חתרתה דחא םוי .ול ויה אל ולשמ םידלי .ללמוא רוצי
ו בלשכ רזח ןייטשפא .ומש תא ואשיש םירזממ רזפל ףוחה דילש הטמיסה לא אצי אוה
, ןוגההו בידנה ,אוה .םיחישה דחא ירחאמ לא ותוא הררג הנוזה .ירורכע לזונ אלמ
ת בטרהב ןכתסמ היה וליפא ,בוחרב וימימ תא ליטי אלש ידכ תועש קפאתמ היהש
.תכלש־הלעכ ףסכ־רטש טמוש ,םשמ חרב ,ויסנכמ

, ןולחה ןדא לע דמע ןייטשפא .סוראקיאו םולאדידב השעמה לע יתארק םיירהצה־רחא
ה רזג ימא .חפ יושע ,עוצעצ־ברוע היה אוה .ויפנכ תא קישהו ,ןקז ברועכ חירקמ
ך יא־דע לוכת בחרמ ויה םיימשה .הקד תלכאמכ היניש ןיב .דתיה הכיסו םיירפסמב
ה אבש הדליל .בוחרה הארמ תא ריתסה שדח תיב .תינאיצנו הארמכ םישטולמ ,ץק
ו ליפא .תוצח דע םיטילקתה ורטריט ישש־ימיבו םידוקירל םיטילקת ויה וב רוגל
ת א יארת" .בוחרה תא קיתשהל חילצה אל תספרמה לא המא׳גיפב אצויה יוותס
ך ירצ ינא לבא ,רחואמ דע ןושיל לוכי אוה" .ימא ינזאב ןטר ,"הזה בושחה סדנהמה
. ישמ־יטוח ןומה הירחא הכשמ שמשהו םילגלגס םיננע ואב םיה ןמ ."שמחב םוקל
ו תריד .ונתיבמ ךרעב םירטמוליק ינש ךלהמ ,ישארה שיבכל רבעמ ררוגתה ןייטשפא
.ותונח .דתיה םש ,"זכרמה" לעמ התיה
ה קד השא .הניפה ןמ ןייטשפא חיגה הנומשב .הטמל ול יתנתמה .תיבב היה אל אוה
ן ובלע היה הארמה .היפתכ דע עיגה ןייטשפא .םיהובג םיבקע לע ודיל הכלה הרוחשו
ה שאהו ךייח אוה .דגוב .ןרקשו בולע היה ןייטשפא .ונדנ דע יבלב ץעננש השק
. תבלכ־הכומ בלכ ומכ בוחרה תניפב יתלתפתה ינא .רעוכמ קוחצ הקקחיצ הקדה
ו ענ םהירחאמ .השדחה הרידל רבעשכ ,ימא ול הרפתש תונוליווה ירחאמ הלע רוא
ל וחה לע ,תסל־תולדג ,תורוחש םילמנ יתשל המוד היה םלצ .תוהכ תויללצ יתש
. תלדב יתקפדו יתילע .חורבלו השמישב ןבא־קולח תודיל יתיצר .רצחה לש םחה
ה רפפ־ירבד למלימ ןקזה ףאונהו וחוורתה ויניע .סוסיהב חתפ רחאו ההתשה ןייטשפא
י נאו ימא םע יתבר ילוא .יתאב המ םשל לאשו המינפ יתוא סינכה אוה .םילבלובמ
.סיכ־ימד ךירצ
י נאש רמא ןייטשפא .הקוריה התלמש ןסכור תא הסכרו ינשה רדחה ןמ האצי .דשאה
. ןועשב הלכתסהו לצע ךויח יל הקינעה .דשאה .םיידי ונצחל .ולש החפשמ־בורק
לא שגינ אוה .אשונל אשונמ רתנמ ,הגופה ילב טפטיפו שואייב וידי תא רכפ ןייטשפא
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ה צור ינא םא לאש אוהו השקריק תרשרשה .והשלכ םוקמל ודעב חרפ אל ךא ןולחה
י ולת היה ןייטשפא לש היקוקה־ןועש .הקדה השאה הלאש "י רבכ העשה המ" .תותשל
.המטח לעמ רשייה
. "רחואמ רבכ" .ובג לע חנוהש בצכ סכריפ אוה .הניחתב ןייטשפא רמא ,"יצחו הנומש"
. ללמוא שיאכ יב טיבה ןייטשפא .תוירגיס תסיפח התלשו קיתה לא הכלה השאה
.תשעתה עתפל
."לילגב לויטל עסינ תבשב" .שולח ,רמא ,"וישכע ךלת"

.הקד השא התוא ותא ךילומ ,ונילא אב ןייטשפא .לילגב לויטל ונעסנ אל
.לקמ לע לגלוגמ דרדרו רכוס היה ולוק "?םירועיש רבכ תישע"
.לילגה תא ול יתרכזה
ר שפא םירפסב" .רמא ,"םירפס אורקלו תיבב תבשל בוט יכה י לילגב שי המ 1 לילגה״
."לילגה לע קר אלו הקסאלא לע אורקל
א יה .היתולעמ לע רפיסו דיתעל ותלכ תא גיצה ןייטשפא .לטפ־ימב הדוס ותש םה
.תליאל שבד־חריל ועס? םה ."םיצ״ב תינבתכ־הדיקפ התיה
."הילרטסוא לע םירפס וארקתש בוט רתוי" ,יתרמא ״? תליאל עוסנל ךל המל״
ל ע ונבשי .השדחה תולמשה תנפוא לע והשמ השקשיק הזילע .ףוזנ ,קחצ ןייטשפא
ן ייטשפא .הצוחה ץיצהו הרופא הננע ירפת םורפל לחה ירבוע חרי .הכומנה הרטזוזגה
ה מ םויה הנניאש ,זיראפ תואלפנ לע רטכורפ הזילעל רפיס אוה .הבהא ירבד ץייצ
ש חלו ימא לא ןייטשפא ןחג שומישה־תיבל תכלל המקשכ .הנש םישולש ינפל התיהש
.הנזא לע
״1 ךל תיארנ איה ךיא״

.ימא התנע ,"הטקש הרוהב"
.ופרע לא םרז םדה "!וה !וה 1 הטקש״ .ורעפנ ויריחנו חנג ןייטשפא ״! הטקש״
.ימא הרמא ,"הבוט הרשמ הל שי"

.ןייטשפא רמא ,"השפיט איה"
.הרזה השאה לע ימא הנגה ,"רוטקוד תויהל החרכומ אל הבוט השא"
י מאל חולשל חיטבהו תיבה ןמ ואצישכ רטכורפ הזילע לש הינתמ תא קביח ןייטשפא
ן ייטשפאו בוחרב ימא ותוא השגפ רבמטפסב .ילויב היה הז .הנושארה הנמזהה תא
ם ויה לש םישנהש רמא ןייטשפא .ותרידל ותוא התויל ימא .הימוחינ תא שקיב
־ ברב הזילע השגפ הנותחה ינפל םייעובש ךיא רפיס אוה .םעפ ויהש םישנה ןניא
.הילעמ ותוא הכילשהו "תדלומ" הינאה ןמ םיחלמ
.הלע ומוח
, ותבהא לע הינזאב הדוותה ןייטשפא .הטימל סנכיהל ול העייסו וילענ תא הצלח ימא
ת ושעל לגוסמ וניא אוה .םייח םניא וייח הידעלבש רמאו ,תובר םינש ינפל התליחתש
.ןוסיח־ביכרת ואיצמה אל ןיידע ודגנש קותיש וב הליטה הבהאה .רבד םוש
.ןומילב הת ול השיגהו וחצמ לע די החינה ימא
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ד ידי היהש רמא אוה .ףנוטמה רויכב םילכה תא הפטשו רדחה תא הררויא ךכ־רחא
א וה ."הדובעה תודחא" דעב עיבצהו ןילופמ אב יבאש יפ־לע־ףא יבאל שפנו־בלב
ה פצרה תא הפטש ימא .ונורכזב ולבלבתה תומשה לבא ,תרחא הגלפמל ןווכתה
ל ע לקהל ,הרומח הטאיד ןייטשפאל הויצ הנימזהש אפורה .קבאה תא החידהו
.לקולק לכואמו הרידס־יתלב הליכאמ האצותכ םרגנש סוקלוא ;ולש סוקלואה
ה יה המ רהרהמ יתייה םימעפל .ץנירפ לש םיקוורה־תדעסמב לוכאל ליחתה ןייטשפא
ה ל ידש הטילחמו המק התיה דחא רקוב .עיתפמב ,ימא ול הרתענ וליא שחרתמ
ל כה .הריד הנקאו ןתחתאש דע תוחפל ,ידיתעל גואדל והשימ ךירצ יכו תונמלאב
ו מוקממ רקעיהל םיכסיש וסוס ינפל ןנחתמה בכורל לושמ היה אוה .וילע ךפהתמ היה
 יתייה םימעפל .ףלועמו דחופמ ובג לע לטומ היה הרהדב ץרופ םוסה היה םא .עוספלו
י תיתפ רזפמו םק רחאו בהאש קלסה־תצימח תא הקיקשב התוש ותוא האורו רבוע
ר יתסהו ימא לש המולש המ לאש ןייטשפא .רצחבש הלוגעה הכירבב בהזה־יגדל םחל

.הזח־תופושח םישנ םש ויה .םהב ץיצהש םינועובשה תא ינממ
ם ישמ־ילב הניקזה איה .ובאכ היניע .הריפתה ןמ לודחל תבייח התיה ימא .ול יתרפיס
ל ש ויתפש לע יולת היה דבכ לוענמ .לקלוקמ טילקתב םירבד םתוא לע תרזוח איהו

.ןייטשפא
.ןינעה לע ןייטשפא בשח םיכורא םימי

, וישכע .ללשה לע םהל זמר ןייטשפא .ונילא אובל ולחה ןינב־ינלבקו םירוסרס
ש ש .תומוק שלש ןב תוריד־תיב שרגמה לע תונבל היה רשפא ,הנוש רזעה־קוחשכ
ת רחמל תשרוגמה השישק הכלמכ רצחב םהיתובקעב הכלהתה ימא .לכה־ךסב תוריד
ת ושפוחל אב היהשכ יבא הנב תיבה תא .רתסב התכב איה .בוהאה הנומראמ םויה
ה בשח איה .הרירב הל התיה אל .רוכש רדחב ונרג ותיינב תא םייסש דע .תוכורא
ו עיצהו וחקמתה םינלבקה .ראשה לכו הטיסרבינואב ידומיל לעו אבצל יתכילה לע
ו תצעב לואשל וכלה םיסוסיה ירחא .רוחבל המב העדי אל ימא .תורחתמ תועצה

.ןייטשפא לש
.ןורחאה ברקל ץלחנ ןייטשפא
ת ונמלא לש םמד תא ץוצמל םישקבמה םירוסרסה תא ןייטשפא ףריח וירבד תישארב
, הובגה בשעה תא ךעומ ,רצחב ךלהתה תועש .ןוה הווש שרגמהש רמא אוה .םימותיו

, ויניש ןיב ץע־םסיק היה קחוד .והבגו ובחר ,שרגמה ךרוא תא ןיעה־תמאב דדומ
ק וחר אלה רבעבש ימאל ריכזהו םירק םימ התש אוה .םיבישחתו םיבושיח ךרוע
ה פחיר תיצולח היגלאטסונ .ביבא־לת לע ןגהל םירוציב יבא םע דחי הנב ךכ־לכ
.תושביה ויתפש לע
.ותינכת תא ןייטשפא חטש ףוסבל
ם ימ התשי אוה .תודוקפ חבני ויפ ,דיסה חיר תא םושניו בושי ,וירוענ ימיל רוזחי אוה
ם ילצעה לארשי־ינב לע חיגשמה הערפ היהי אוה .אשמה־תוינוכמ תא ןווכי ,רוניצה ןמ
־ תיב ןאכ ץוצי ,בקנ ךכ ,םישדח העברא ךות .םתרזעל םיאבה םייברעה םילעופה לעו
לפוכמ היהי ימא לש הקיחל לופיש חוירהו החריט־ימד קר לוטי אוה .רדהנ תוריד
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.התנקיז ימי תא חיטביו
.הענכנ ימא .חונמ ןתנ אל ןייטשפא
ה ביבסה תא ואלימ ןבנבל קבא יליחנ .דקר ונילעמש גגהו רצחב ושיערה םויה לכ
, הכאלמה לע חצינ ןייטשפא .תימומגע הביש וטע םיצעה .תונולחה תותשר לא וקבדנו
ה רופא הצלוחו תורצק יקא׳ח־יסנכמ שבל אוה .םילשב םינבדבוד ינשכ ויה ויניע
, רחינ לוקב קעוז ,תודוקפ קלחמ ,הנהו הנה ץר היה ןייטשפא .שק־עבוכ שבחו

ו ליאכ היה הואג אלמ .םיחכשנה ,םיפיה ויתומולח לש שיאה—לקושו דדומ ,ןבצעתמ
.היתוברוחמ האיפמופ תא םיקה
ה מכ ונעטש ומכ ,הליהת־הנווכב תאז השע אל אוה .ךעד ןושארה שדוחה םותכ
ה מיקה ,ויתואירמ הלכ ריוואה .תובוחלו שיב קסעל ימא תא קחוד ,םיער תונושל
ן תשה־תיחופלשב הקל אוה .חמוקמ םיאפר לצכ רצחב ענ אוהו ,ותוא השיתה רקובב
ם סריכש רחאל .םיפסכ לגלגל ליחתה אוהו לזא ופסכ .םידולח םימ תייתשמ האצותכ
.םילוחה־תיבל סנכנ ולש ויתונוכסח תאו ימא תונוכסח תא
 רמא חדובמב .תולכ דע ףטפטמ הועש־רנכ בוהצ ותטימב בכשו "ם״במר״ב חתונ אוה
ם יקפא וינפל םיחתפנ םיבאכ אלל חילצמו ןטקה רדחל התע סנכנ אוהש העש יכ
ת א חיטהל שקבמו םירדחה ןיב טטושמ ,הבינגב רצחה לא אב היה אצישכ .םישדח
־ תיבב רגתסהו ימא לש הלצ ינפמ טלמנ אוה .המוקת דוע ול התיה אל .ריקב ושאר
.קלסה תצימח דיל ול יתיכיח .שומישה
.רמא ״1 ןאכ התא״
״? התוש אל התא״

.התש אוה
י תישע ינא" .רמא אוה ,"החונמ םהל העיגמו תאזה ץראב השק ודבעש םישנא שי"
."תוינמרג תונמוא יתש ויה ילש אבאל .דוע חוכ יל ןיא ,יתישעש המ
.יתרמא ,"ןכ"
.לאש "ז ילע סעוכ התא"
.יתרמא ,"אל"
”1 םיבייח םתראשנ המכ״
.ול יתרמא
.ויעצפ תא רופתל לכותש םלועב הריפת־תנוכמ ןיא יכ היה המוד
.ףקדזה ןורחא ץמאמב
ם יניתממ ,השישקה תודידבה קיחב החונמ וישכע םהל םיאצומ ויה ימא המיכסה וליא
. וז תא הז וניבה םה .םימ תולוצמב םיעוקש ,דאמ םיקוחר ויה רבכ תונורכזה .םידכנל
.תאז ועדי םהו ,ןייטשפא תא יתבביח ינא .םתוא ורשיק םיבר םירבד
ה קוזנ האצי אל ימא יכו תובוחה לכ תא םליש יכ עידוהל אבשכ היה דאמ שושת
, הנש םישימח וא םיעברא ץקמ אבה בוח־לעב לש רובידכ היה ורוביד .ןיגעה ןמ
.טקש בלב תומלו ויתובוח תא לסחל ,ורכז חכשנש רחאל
לש הניפ לכבש ,ותמשאב הרק אל רבדהש עבשנ איה .תתר רבידו בשי ןייטשפא
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.לכמ ול הרקי התיה ימא לש התודידיש ,םירבכע־תדוכלמ ךותל לפנ ךייח
.המיכסה וליא שחרתמ היה המ רוהריהה ןמ דרחנ אל םא יתבשח בוש
.ןמסורג הי׳צילפל יושנ היה וישכע .הדי תא שקיב אל ןייטשפא
ת חאו־םירשע קר ומלישו ,ריידה־תנגה־קוח יפ־לע תנגומ ,הרוכש הרידב ורג םח

.שדוחל תוריל

ה עבשו תונב יתש הל ויה .םילוחה־תיבב ימר־קחשמ תעשב התוא ריכה ןייטשפא
־ תורעיב לייטל םתא עסנו תוירכוסב םתוא דביכ אוה ."הימחנ אבס" ול וארקש ,םידכנ

א וה לבא ,הי׳ציל׳פ לש התשורי לע ןיע וחקפ תונבה .ןומדק םדאל שפחתמ ,למרכה
ה י׳ציל׳פ .השרפה ןמ יקנ תאצלו תובוחה תא ריזחהל ידכ היטישכת תא רוכמל חילצה
ם יחשיש ידכ ,ןייטשפא תא הבחסו "טקשה ףוח״ב ץוחרל רקוב־רקוב תכלוה ,דתיה
ל וחב בשוי היה ןייטשפאו תולמעתה־יליגרת השוע התיה איה .חצ ריווא ףאשיו
ם ימעפל .התגאד תסירעב דקרפתה אוהו הטאידה לע הדיפקה הי׳ציל׳פ .ןמור ארוקו
ה זיאל לאושו תוספרמב םיבצינה םיציצעה לע ףיקשמ ,שדחה תיבה לא ךלוה היה
ה חקל הי׳ציל׳פ .תורבקה־תיבל ימא תא הוולמו עיפומ היה הנשב םעפ .סייגתא ליח

ה ריכזמה" ומכ תוגצהמ קחוצ אצמנ ןייטשפאו שידיאב ןורטאית־תוגצהל ותוא
ת וקריו טרוגוי םילבותמ ,תוחינב וילע ורבע םימיה ."טשראקוב תואלפנ״ו "הזילעה

.יכב ידכ דע רשואמ היה הנקיזה אלול .םיירט

י כ רמא ןחלושל םינכשל .יחבשב גילפה אוה .םיקרפל וילא שגינ יתייה יאושינ םויב
.הכרבל ונורכז ,רדהנ םדא לש ונב ינאשו ,רבדה הרק אלש ילזמ ,יבא תויהל היה לוכי
.הבע זמרב והשימ רמא ,"תשורח־תיב שי הלכה לש אבאל"
."היה ילו יאוולה" ,ןייטשפא רמא ,"דאמ בוט"
ו נגינש ,קאיבוקארקו וגנאט ותשא םע דקרו םידירטמ םיבובז לסחכ םתוא לסיח אוה
.ימא לש הדי ףכ ךותל עמד םימעפ .ונעמל דחוימב
.הכובנה יתלכל רמא ,"רדהנ רוחב אוה"
.רמשמה לע ותשא הדמע ,"קאינוק תותשל קיספת ,הימחנ"

" !אצי אוה ךיא יארה" .ךישמה ןייטשפא ,"קיצוצ היהש זאמ ותוא יתכניח ינא"
ן כיה לאשו הנתמ איבה אל אוה .ןלוכ תובתות ויה וינישו תומוג יתשל ועקש וייחל
י לותח םפש הל היה .טוח הצקב תלדלודמ הבוב איה ,דתיה ותשא םע דקרשכ .רוגא
ב ושו בוש .קמוס ררועמ ,ודיל ובשיש םיריעצה םע תוחידב ףילחה אוה .סג רועו
.ינועבצ םסיק לע עקומ חולמ גד חתנ בנגהב חקל
ר רגנשכ .ותבהאל ןקרופ תתל עדויה בא תויהל היה יושע יכ החיכוה ותוגהנתה לכ
ז יראפב וירוענ ימי לע גהיל אוה .יותש ומצע םיזעמ וא ,והשלכ יותש היה תינוכמה לא
ר ועו יתשא ינזאב והשמ ששחיל דוע ןורחאה עגרב .רשבה־תונבל תויתפרצה לעו

.זע קמוסב חרפ הינפ
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ו ירחא בחוס אוהשכ תישילשה המוקל תוגרדמב ןייטשפא הלע םיירהצב דחא םוי
ה יה הלגעה ךותב .ותוא הפייע ךרדהו קוחרמ אב אוה .תחצחוצמ תוקונית־תלגע
.ונטב לע וצחלשכ ףצפצמ היהש ,ימוג־עוצעצ לטומ
.רמא /ךליבשב יתרמש הז תא"
. תונחה תיוות תא דריגש ןיחבהל היה רשפא .רבד ול רתונ אל תונחה ןמ .רקיש אוה
ל אש אוה .דיצ־בלככ חרחרמ ,שדחה טוהירה תא רקסו חבטמב אסיכ לע בשי אוה
.הינבל יל שי םא
״1 הקווד הינבל״
."רמא אפורהש המ הז .טרוגוי וא"
."ןאכ ותוא האור אל ינא"
.ובג ירחאמ לא טיבה ןייטשפא
״5 קאינוק גוזמ .אל ינא םג״
.הנותחה לילמ רתונש קובקבמ ול יתגזמ
״1 ךתשא הפיא״
.יתרמא ,"הטיסרבינואב"
״? הה ,םלשמ הלש אבא״
.ןכש יתרמא
."ינומכ אל .רדתסתש יתעדי דימת" .תיסוכ דוע גזמ ןייטשפא ,"ללכה ןמ אצוי"
."דאמ הפי תרדתסה ירה .אל המל"
א וה .םיעדרפצ האלמ הרוכע הצב היה ובל .ותרידמ לכ תא ךפשו ץרפתה םואתפ
ל עו ,היטישכת ללגב ותוא התנקש תבשוחה ,הי׳ציל׳פ איה הפשכמ וזיא יל רפיס
ל וכי םויה .התוא דיספה תושפיטב ,רמא אוה ,תרדהנ השא התימ ימא .האווצה תשרפ
ה נוכמה דיל הנוונתה ימאו הרק אל הז .ץראב םינלבקה ילודגמ דחא תויהל היה
ט שפ :השע לכה .לליי ,הליבשב יתישע אל המ .תוינרדנגהו תויקיה לש תולמשהו
ז בזיב ,ןקדזהש דע הכיחו הכיח ,קוחצל ומצע םש ,םיאושינ תוינכת לטיב ,לגרה תא
.וייח תא
. ןקורמו ףייע היה אוה .םידליה־תלגע ךותל וסינכהלו ופסאל היה ךירצ .רקי רוצי
ח רופ היה המיכסה וליא .תינשקעה ימאה הבריס בוטה ולזמל יכ ול רמול יתלוכי אל
.םייפג־ץוצר לפונו ריוואב
א יה .םיל הי׳ציל׳פ םע ךלה ףרוח לש דחא רקוב .קלתסהו תוגרדמב דרי ןייטשפא
ס ולינה ןמ םיאבה םימה עגמל רכמתמ ,םילגה ןיב לא םנכנ אוהו ףוחה לע הלמעתה
ל טליטש ,חונ ,םיידי־בחר ,חוטש סכ לע בשי אוה .ותוא ואשנ םינטק םילג .לוחכה
ו תוא ביכרהו לודג לג אב המוצעה האנהה ךותב .וידיב רותחיש ילב הנהו הנה ותוא
. ררחתסה ושארו הלסורק לע בשי אוה .םיה ךותל הכורא ךרד־תרבכ ץר ,ובג לע
ך ותמ האב שמשה .םינפל תוטושפ וידי ,ובג לע ךפהתהו תוממותשהמ קעצ ןייטשפא
וקפ ויניע ,ותוא ואצמ העש רובעכ .הלוצמה ןומראב םש־יא ריאמה תורקי־רואב םימה
.תומוהת הארש שיאכ ,החוורל תוח



םיר»ש >נש:חלה ן>מ>נב

טעב ,לוקב אל

לוקן אל
והשימ לא םרוז

תוריק יפקמו םיבורק

טען
רמה לא
םלא יומ©

תורוש תורוש רדו©

 םינפ לא םינפ אל
שאר דיל שאר וא

חילש ידיב

שוב דע תוכחלו

םירהה לא

 הבבר ץופנו דחא אצי לוקה
 דימ ורזחש םידהל ךפהמ
 קעוצה שיאב לקתנש דחאו

 עידוה אב יכ גקדוה
 םא תעדל הלכה שיאל

 םגו תעמשנ ותאירק
רתויו

םיאב רבכ םאה



דקומ :ןרוא םירמ
 .םיפשכ ןוועב ינועיקוה הר#ע״םיתשה האמב
 יניע תוקרי אל .ירעש םדא אל
 קיע^ה ר#א וה#מ יב היה לבא
הפשכמ :םי#נה תא
הפשכמ :ןהירחא ואלמ םירבגהו
.הפשכק
?יריבא ,התא תירד ןכיה
דקומה תא תנכה התא
ןושארה םסיקה תא תקלדה ר#אכו

:תלמלמ

 הנמאהה תוערה ןעמל
 תולולכה תשדק ןעמל
 םתה ךפוג תא ףרוש ינא
.אקה ולכ#

 םר .לוקב תחרצ רחא
 לוקמ םר .םישנה לוקמ
הפשכמ :םירבגה

.הפ#כמ היחת אל



םיריש השולש :איג ךונח
 ייח תא תויחל
 תוקנלא ןיב
 .תורוחס םינפלו

 ,תעפטב ל^

.העמק םח^

 תורוא סיטשטן
 לסאו םנכז?

ל א
 תיר^ה הולשה
תע*םרקפ םקחה לש

 ךתוא הפסואה
םילא

.םיפר םימחרב

 ע?וטו ףצ
ת ופילח
 םיננגז תומדגלפ

רוא רומזמ ך?וג

ךימימ לע חור

 םע עקוש
 ריוא יסיפ
 ןיפ קסומ

םיפוקש םיכסמ

חךך1יץחלפ חוטש
הפטוחולוכתו ריוא

’ ץנ?
םוחד םחפ שוגקו
.החוקלמףחר!?

הרקונ ףחרקו
ד™?

תונולח תערוק תועובק ךיניע קרו

החורלהנייהת

חורלה%ומ יניעכ
תרחאח?נח לומ



ותתימל ביבס וישנ עברא :עיש דוד
ה לעתה רוזאבש וניתוחוכ ולבס עשתו־םישש תנש לש ץרמ שדוחבש םיעדוי לכה
ל וחה־תועבג יבג־לע םימה םפ ךרואל ומקמתה ונילייחש דוס הז ןיא .תושק תודיבא
ר בעבש םירצמה וחתפ דחא הלילו .תוגג לע םינודרחכ חטבל םהל ונכשו תוכומנה
ם ילייחה .ינשה רבעה לע םמעז לכ תא וכפש חתות־ינק ףלא ;םיחתות שאב ינשה
. תוחוש רופחל ורהימ ךכ־רחא .הליחת ומהדנ תיטאה הולשה תולילב ולגרוהש ונלש
ה צרפנ אל תאז־לכבו .הגופה אלל םיחתותה ומער םימי השולש .ותומ תא אצמ קלח
ו תוא םיוושמ םא ,תעדה תא חינה תודיבאה רפסמ םג .דחא םוקמב אל ףא ,תיזחה
ה וילש יללכה באכה תורמלו .םיעוצפ רפסמ דועו םיגורה רשע־םינש .הפקתהה ףקיהל
ל ״נה םינותנב םילבאה תא ומחינש ונברקב םישנא ואצמנ םייחה ץראמ םידרויה תא
.זאמ ונתוא ףדורה ןשיה הרירבה־רסוח תא ךכל ופיסוהו
ה ננובתהש העשב היניע יסירב וזחאנ תועמדש ,דלוגנייפ תרבגה ,יתנכש וליפא
י רבד תא הארקשמ החנאב הדדועתה ,ברעה־ןותע בחורל םישורפה םיפוצרפה תרושב
.םינותע הברה הארק איה .רבעמש דומעב תונשרפה
ת ושדחה ידומע שארב ןה ,תובר םימעפ רבכ ובתכנו בטיה םיעודי וללה םירבדה לב
א לול ללכ םתוא איבמ יתייה אל .םהב רצקמ ינא ןכלו ,תוטוזהו תונשרפה ידומעב ןהו

:רמואה ןשי ריש ותוא

היליבס יתוחא האבס שוריתו םינונז
םור לש קובקב םור לש קובקבו םיתמ רשע־השימח םע

י די־לע ,יל עודיה לככ ,םסרפתה אל ,הבר תוריהזב ידי־לע ףסאנש ,אבה רופיסה לבא
ם יאיבמה הלא ,רוביצה תורישל הבר הכ תוליעיב ומתרנש םישנא םתואמ שיא םוש
י כ .הלעתבו תולובגה ךרואל ונילייח יווהמ םירופיסו תוירט תושדח םוי־ידמ וינפל
ה לילה תכשחב .הדרטה לש תפסונ ךרד םירצמה וסינ ,וירחאל ךומס וא ,שדוח ותואב
ם יזועמה ישנא ברקב הלהב עורזל היה םדיקפת .ודנמוק־ישנא תוסומע תוריס וחלש
ת וטישפה תחאב ,הנהו .ברקה־חור תא סורהלו םייובש תחקל ,םתוא גורהל ,ונלש
י ששה ,תושונא ועצפנ םיפסונ םינש ,תרופחמה ךותב ונילייחמ השולש וגרהנ וללה
.םלענ יעיבשהו ,םימה־תלעת לובג לע תמ אצמנ

ה לפשה תא רנייטש םדא בזע וב רקוב ותואב הלחה ןאכ דע הכילומה םירקמה תרשרש
.םירמ תא םילשוריב ריכהו

א וה .דלוגנייפ תרבגה יל הרפיס הזה תיבה לע .היבא תיבל םדא תא החקל םירמ
רישע שיא .הב תונבל ולחהו םילשוריל זא ועיגה םינמרגה .האמה תליחתב הנבנ
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. דובכלו הליהתל עודי היה ותדלומ־ץראב .ןאכ דע ןופצה ןמ וכרד תא השע דאמ
ן ינעב התעד קמועל דרוי ינאש ןוכנ־לא ררבל יחקיפ טבמ יב החלש דלוגנייפ תרבג)
ח ורל לילדה םרעש ופועתו םיעבוכ וריסה םה .ותוא ךרבל ומידקה םישנא .(דובכה
, הלעב גרהנ זאמ .םרקה תגוע תא הלסיחו היניע תא המצע ילש תרפסמה .הרקה
 ותנומת .קוחצ־יצרפ ותנמלא הפקתנ ,הנומשו־םיעברא תמחלמב ,דלוגנייפ ןודאה
ה רשע־עשת הז ויענענמ לע טרפ אל שיאש ,שטולמה רתנספה תא הטשיק הרומחה
. המחלמה ןמזב אלא המחלמב גרהנ אל אוהו ,ןל׳צ אלא היה ןרתנספ אל ,השעמל .הנש
ר בג ותוא ,השאה הכישמה ,ןכבו .הפי התימ תמש ןויערב עשעתשהל הבהא הנמלאה
ה שא ול אשנ םשמ ותעיסנ ינפל .תונורחאה ויתונש ןעמל תיב תונבל בשח רישע
־ בייפ תרבג .ןאכל ולע םשמו ופיל ועיגה םה דחא םוי .התיה ימ תעדוי ינניא .הריעצ
א וצמל יאדו בשח אוה" .הדגנל ףצ םילשורי לש קוחר יומיד .שרח הגגומתה דלוג
. ארונ רהוזמ םיבוהצה םיימשה תא תוחלופ היתומוחש ריע ,םידח םילדגמ לש ץרא
ק סעש יברעה יאנבה .וירבע לכמ טאל־טאל תיבה רגסנ ןכל ."הזר המדא אצמ אוה
 .קיודמה הארמה תא םילשורי לש הינבא ךותמ ופלש הלא .בלחמ םיתתס ןימזה הכאלמב
ב שח הליחת .םירשי םיספ ופלח היתורוש ןיב .תובוצק תורושב ןבא לע החנ ןבא
ועבצ ןבאב ףוקשמה תא טשקלו חרזמה לומ םייקנע תיכוכז־תונולח עורקל יאנבה
ת ונולח הליחת .הבוהצה ןבאה ירוטב הז רחא הז ומתסנ תונולחהו ,םלשנ תיבה .תינ

. חרזמה תיכוכזב שמשה לש בהזה קרב םלענ ףוסבלו ,ביבס־ביבס ךכ־רחא ,ברעמה
ר צק ןמז תמ אוה .תולבוימה וידי לע הדובעה רמג םע קקר תיבה תא הנבש יברעה
.ןכמ־רחאל
ה ז הככ .ומלענ םה ףוסבל .תוקוחר םיתעל קר הארנ תיבב ררוגתהש הנושמ גוז ותוא
י תש ןיב םרק ומכ םמשה ןיב עלקיי אוה םש רוגיו םדא סנכי םא .השאה הקחצ ,היה
, םדא תא תבהוא ינא המכ ,םיהולאב .ויתחתמ םירמו הלעמלמ ןקזה .דלוקוש תוסיפ
ר פסל יתחכש .םירוגריגה בצקל החנצו התלע הברה הסרכ .יתוא הרגמ שממ אוה
ת ניפב היוול התארנש עגרב .תונמלא ידגב דימת השובל התיה דלוגנייפ תרבגהש
ת ומדב העומשה הילא עיגת םרטב דוע .רדופמה המטח תא תפקוז התיה תובוחרה
ילקב .השארל הרוחשה המוניהב קסעתהל הלחה תוולמה תונוכמה לש יטאה רוטריטה
ם ולשל הדי תא המירה עקרקה־תמוקב .תודרויה תוגרדמה לע תרבגה הגליד תול
.תועמד ודער היסיר ןיב .התומד רויצ תא המשר ההכה התלמש .להקב הסנכנו

.םירמ הרמא ,"תיבה הנה"
.םדא רמא ,"הפי אוה"
ה יה תיבה לש ריהבה חתפה .םיללצה וארנ אל רבכ הבעה הכישחב .ותומכש ןרקש
 ותוא הליבוה איה .ןח תאשל ןוצר ךותמ רבדמ אוהש העדי םירמ םג .םירוק יוטע
.המינפ תולק ותוא הפחדו תלדה תא וינפל החתפ ,ןורדסמה ךותל
ת יבה־לעב תשא הבשי רקוב־ידמ .תיבה־ילעב לצא םירייד היבאו םירמ ויה הליחתב
־ועבצא תא תויחהל התסינו ,הילגר תוצק תא הסיכש ךורא קולח השובל ,רתנספה דיל
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.הפק לפס הל העיצהו הברקתה םירמ .הזוזמה לע ןעשנ ןירג .תונבואמה הית

.תרמוא השאה .דתיה /׳הדות /׳אל"
.םירמ הלאש ״? האמצ אל תא״
 הרעש .ביהצהל לחה וישכע .ףוקש היה הינפ רוע .רוחאל הרעש תא הכילשה איהה

.ריפאה תוליהב בורמו ,םוח היה
.הפיה .דשאה השחל ,"הלאש ךתוא לואשל יתיצר ,םצעב"

.םירמ התנענ ,"ןכ"
"ז רפסה־תיבב אלו ןאכ דימת תאצמנ תא עודמ"
."יתוא דמלמ אבא"

.השאה הרמא ,"ההא
.םירמ הלאש ״? ךל עירפמ הז״
 דימת ינא .תגאדומ טושפ יתייה" ,תינמרוצ שיקמ רתנספהשכ איהה הבישה ,"אל"

."תגאדומ
.םירמ הרשיא ,"ןוכנ הז"
."יתוא גיאדמש המ הזו" ,השאה הרזח ,"ןוכנ דאמ הז"
.םירמ העיצה ,"הפקה תא יתשת"
 ,"םימעפל יל הרוק הז" .םיענענמה לע ותוא הכפשו הפקה לפס תא החקל .דשאה
.תלבסנ־יתלב איהש רהריה ןירג .ולשה הלוק תא הבהא םירמ .הלצנתה
 הרונמה רוא .תרחואמ התיה העשה .ורדחב ליגרכ בשי אוה .הלעב תמ דחא הליל
 הרדחש הלחמה לע בשח אוה .וינפ לע הטש הלולצה וניע .ותלגלוג יצח תא טילבה
 לש היתורוקמ לע רקחמב קסע אוה .ריקה לע לצ הליטה תיקנעה ותחרק .ותשא ףוגל
 בואכה רשקה תא ריתהל .דתיה ותרטמ .הדוהי־רבדמ תותיכל הירשקו תירצונה תדה
 .קתוש ןירג .דיה םהיניבש םיחוכיווב .תמאה תא םיאנקהו םינקפסה לכל חיכוהלו

 םג .םילילא־דבוע אלא הז ןיאש דמיל םירמ תאו .ותעד תא חדיב חריקה שיאה
 .המדאל תחתמ םיחנ םיספסוחמה םהיתופוג .ןמזמ םירובק םהלש ןבאה־תומודרק
 ןהיתוצבשמ ךותמ וכפשנ ויניע .טבחנו ןחלושה לע חריקה לש ושאר לפנ הליל ותואו
 תא םחדו ןירג רמא ,"תרתוימ הדובעו ץמאמ בורמ הז" .ויתוריינ לע ולגלגתהו

 לפקתה קנעה תמהו ותעדב ןתיא ןירג היה הכומנה ותמוק ףרח .הנורא ךותל היווגה
 .הפשה ןמ ובברתשהו ןמצעמ הצוחה וקילחה םיילגרה .ורשבל הבצקוהש הרצה הניפב
.ןוראה םע הגילפה הנמלאה

.ןירג רמא ,"הרוק הז"
 עבצהו וזב וז תובולש תוריהבה הילגר .הסרוכ ךותב הבשי םירמ .רוא היה תחא־תבב
 רדחה עצמאב דמע םדא .ךרו םיענ דבוכ הב היה .ללחה תא ריאמ התלמש לש םודאה
 ונניאש םשוגמ ישוכ היה אוה .אבש־תכלמכ ויניעב הפי .דתיה עגר ותוא .הב לכתסהו
.הל רמא ךכ .וידי תא עינצהל ןכיה עדוי
.הבושת םוקמב הלאש "ז בער התא"
.תשוחנ־תרשרשב העשעתשה םירמ ."הדות ,אל"
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.םדא לאש ׳ד הלעמל רג ימ"

.הרמא ,"התא"
.םדא לאש 1 הלעמל דועו״
.םירמ הרמא ,"ילש אבא"
.והשימ לש שרופמ םש אטיב וליאכ המעטהב רזח ,"ךלש אבא"

*
 רוביצ־יקסעמ שרפ זאמ לבא ,תראופמ תרומזת לע ןירג חצינ םינש הברה ינפל
 הלפנשכו .תוארמ לש תללכושמ תכרעמ הב ןיקתה הבר תונלבסב .ותמוקב רגתסהו

 הפסאו המצע לש םיקרב העבשב הלקתנו הרזחו הרקתל הקניז ,הרבשנו רוא־ןרק
 ,ויתוריק לא רועפה ויפ ךעמנ םיכרד םיעבשב .הקיח לא ןירג לש ותומד תא הכרדב
 זגרא ךותב תלפוקמה הזירא ךותב הנותנה הספוק ךותב יחה רוצי ןירג היה וליאכ
 תינוחמצה רקובה*תחורא ירחא .ןירג היה הזכ .םילג לע תלטלטימה הניפס לע חנומה
 חמוצה בשעל ויתוארמ תא ןויכ תוקוחר םיתעל קרו ומצע תומדב שיאה עשעתשה
.ותב לש םיטהולה הינפ לא וא ןורחאה רואב
 לע הצחל םירמ .העמשנ אל הבושת .תלדב השיקה .תוימינפה תוגרדמב התלע איה
 הקלדש הרונמל םיכומס וינפ .וירפס לע בשי רנייטש םדא .המיגפ הסנכנו תידיה
 ךותב הנומת התיה רדחב דיחיה טושיקה .וינפל ךומס רפסהו הלילב הקלדו םויב
 םייחל־תומצע ,םילוגע הינפ ,הייחל םיעבראה תונשב השא תומד .תיכוכז תרגסמ
 החלש איה .םיאלמ םיידשל תחתמ תובולש ויה הידי .תורצו תוקחורמ םיניעו ,תוהובג
.ףוגו םייח תבהא ויתחת עינצהש הנבה לש ךר טבמ הנבב
ירקמ םדא קספ םעפ־ידמ .ונממ זירז הלילהו רצק היה םויה .תוריהמב וצר תורושה
ילחמ .המודמ החונמב תורבועה תועשה לש תבצקומה תינכתה .תינכתב רהריהו ותא
 תומודו דחוימה ןפוצרפ תא תודבאמ ןח םש .שי־אלה ןיבל שיה ןיב שער אלל תוק
 הפמה לש שדחו ידימת טוטריש אל םא םייחה םה המ יכ .ריצח לש תוליבחל
 םידדצה ןיב בושו בוש םידירפמ ,תולובגה תא הב םינשמ ,עגר־ידמ ,םוי־ידמ .המלענה
 לש הלדג תא הנשמ הנניא תשדוחמה הקולחה .רבעמ תערתשמה הכישחל םיראומה
 ימו .םילמה לש ןתלכיל רורב לובג םייק .תויתואה תוצחמנ הפס לעש תמלענה ץראה
 וליאכ םילמב שמתשהל הסנמש ימ ,הקזחב חותמה םודאה וקה תא רובעל הסנמש

.הקיתשב וא ןועגשב בייחתמ ,םירבד ויה
 הינשהו ,ןציל לש וניעכ ,החרז תחא ןיע .וינפ לש דחא דצ קר ריאה הרונמה רוא
 ושאר יצח תא קשנל התצרו בוצעה ויצח לע המחיר םירמ .ויפ תיצחמ םע העקש
.הקפאתה איה .לפאה
 יחש תונרקסה רצי תא הריג ותיב הארמ .תוצילעב וידיב ףפות ,הלעמלמ ןקזה ,ןירג

.וב
 תרבג לש הלעבב השעמ ותואכ .םיעושעשל הנשי הואת אלא בל־עור ןאכ היה אל
 לש הלעב היה ,תרומזתה לע ןירג חצינ רשאכ ,םהה םימיב .ול׳צב ןגנמה דלוגנייפ
םילילצ ילכה ןמ קיפהלו ותונמא תא רפשל לדתשהש יניצר ןל׳צ דלוגנייפ תרבגה



ץיש דוד92

. ךכל הדע התיה הלוכ תרומזתה ;ןירג ותוא םדיק אל ןכ־יפ־לע־ףאו .םימחו םייקנ
ת שקה־ילכ ברקב ,עקרב דימת רתונ אוה .ולוס יעטק ןגנל וכזו וינפ לע ורבע םיריעצ
י פתכ לע קפרתמ דלוגנייפ רמ היה הלילב .תצמואמה םתגרעב םלואה תא םיאלממה
."תולדגה־ןועגש" היפב יורק היהש הממ ותוא אפרל הצמאתה הדצמ איהו ,ותשא
ס או ׳ןובנ םדא אוה ןירג" .ונזא ךותל תנחוטו תרזוח התיה ,"ןובנ םדא אוה ןירג"
, דל׳הבוב .תובוט תוביס ול שיש ןמיס ,ק׳זובד לש וטר׳צנוקה תא ןגנל ךל ןתנ אל ןיידע
ד בוע אל התא .ןמאתהל ךירצ דוע התא" ,םימחרב דלוגנייפ תרבגה הפיסוה ,"ילש
."קיפסמ ךמצע לע דבוע אל טושפ התא .קיפסמ ךמצע לע
ך ירצ םישנ .רהריה ,התוא קונחל ךירצ .ופוג לכב דעור רבגה היה הלאכ םיעגרב
ל כל םיטשפתמ ןהלש םיספורה םירשבה רשאכ .תונשי ןהש העשב דוחייב ,קונחל
ו השמ .באכ האלמתנו הדרמתה הביקה .היתופיטל אשמ תחת השקתה ופוג .םירבעה
.ןטבה ילופישב ךליה םומע
ז א" ,דלוגנייפ תרבגה הכישמה ,"ךל ןתונ ןירגש תויחנהה לכל הפי בישקת קר םא"
וקה דובכ־ףדור תישענ יתממ .ץופקל ךל רוסא .רפתשהל ךירצ התא .רדסב היהי לכה
.ופרע תא הפטילו השאה הלאש ״1 שארב ןקז רומח ומכ ץפ
ע וציבה תא רסמ ק׳זובד לש ול׳צל וט׳רצנוקה דעומ ברקתה רשאכו .זא רבכ קחצ ןירג
ת ואושתב הלעמ־הלעמ םרוהו הרעסב ומלוע תא שבכש ,עודי־יתלב ,ריעצ ןמא ידיב
ל ע הצרפתהו םייפכה־תואיחמ ץחלב דמעמ הקיזחה אל דלוגנייפ לש ונטב .להקה
ל ע תמ אוה .הפילחה יסנכמב הזחאש הרוגחה תא רובעל ךרד האצמ הביקה .המיבה
. ךרדה לכ הלמ ופילחה אל םה .םילוחה־תיבל תישיא ותוא ליבוהש ןידג לש ופתכ
.םדב םוסח היה דלוגנייפ לש ויפ ,קתש ןירג

*
ב ייח ינא .םילשוריב רנייטש םדא לש וייחמ טרפ םוש ריסחהל יל רוסא .ךיראמ ינא
ב ושח .היליבס ותוחאמו םירממ ריתסהל הסינש ןתוא םג ,ויתובשחמ תא ראתלו תוסנל
ה לע חינהל רשפא ןיידע ,התפש דע האלמ סוכה היהת וליפא .לכה םושרל דאמ יל
.יל שיש םירבדה לכ הלאו .םימה וכפשייש ילב הינפ לע
ה עניצב יתמסריפ םשו הפ .הטיסרבינואב ידומיל תא םכסיש ראות לבקל דמוע ינא
ש יאה .יתובג ןיבש חווירב םיכנואמ םיווק ומתחנ םייתניבו .ידיב ולעש תומישר המכ
י נניא .דלוגנייפ תרבג לש התרבחב התה תוביסמ דבלמ ,יל שיש המ לכ םה וייחו הזה
.םתוא יתנויכ ינא אל .הקווד הלאכ םירבדה עודמ עדוי

ה תיה איה .םירמ לש הרדחל דרוי היה םימעפל .תולילב דמל ,תאז תמועל ,םדא
. המוסח התיה ךרדה .ןירג לש ורדחב רקיב אל םלועמ ,יל עודיש לככ .הפק ול הניכמ
.וילא רס אל ןירגש ןבומ
ח א דיקפתב םילוח־תפוקב לבקתה םירמ לש התולדתשהב .הדובע םדא אצמ ןמזה םע
ם נידש םישק םישנא .םידובאה םירקמה תא וילע וליטה ללכ־ךרדב .תונרותב חיגשמו
.םיססוגה תרבחב תועשה דעב הפי ול ומליש .רזגנ
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. תועומשה תא יולגב הדדוע םירמ .םילוחה ןיב םקרתהל תודגא וליחתה ותומ ירחא
ו א די עגמב הוקת־יכוסח םישנא אפיר םדאש ,ורמא .ןהילע הפיסוה םג םימעפל
. חחושלו םילוחה דחא םע רגתסהל גהונ היה ,םיבולע םתוא ונעט ךכ ,םדא .רובידב
. תילכתב םיאירב .םיכלוהו םימק םהינש ויה ףוסבל .םימת םוי רבדה ךשמנ ללכ־ךרדב
. רבדה ינממ ענמנ תוקעצו תוקבד בורמ ךא ,העפותה תא רוקחל יתיסינ םימעפ המכ
ה כובנ התיה םירמ .םיעצפה תא יניע דגנל םיערוקו בצקב םהיבקב םישיקמ ויה םה
.תוחירהמ יתטלמנ ינאו

»
, תולקלקע םיכרדב ילא לגלגתהש םיאולימה־וצ תא םדאל יתאבה רשאכ ,םוי ותוא
ת ופקומ ,וזמ וז תוקחורמ ,היליבסל הל ויה תוירזממ םייניע .היליבס ולצא החראתה
ת רזעב תכלוה התיה ללכב איה .ביבאה תליחתב הנאת־הלעכ תוקוריו ,המוח תשק
ת אטחתמכ הלועו הרעשמ הלפשה קבא תא תרענמ התיהשכו .הלש תוהובגה םיינתמה
, םינשיה םירפסהו הרונמה רוא ינפל וא םירמ לש טקשה הרדחב תבשל ,םילשוריל
ג וז השובל ריעצה היחא לא הלוע התיה .הלפשב הייח ךשמהל חוכ תפסואכ התיה
ם יאולימה־וצ תא אוהה תיבל יתאבה רשאכ .ןושיל תשרופ ךכ־רחאו תוחונ םייסנכמ
.בוחרל םיניערג הקריו תספרמה לע היליבס הבשי

.ורפס לע רביד םדא
ה לודגה ץראהו םימעפ שמח םירצמל שלפ ויבא .ךלמ היה ןאכ וטטושש בלצה־יאשונל
ך למה תמ רשאכ .בוהצו בחר ,הובג היה אוה .ךירלמא היה ומש .סמ ול התלעה איהה
ה יהש ,יעיברה ןיוודלאב ,ונב ידיב הכלממה הרתונ הירטנזידה תלחממ הזה רוביגה
ר ענ לש ותחדפ לע חנ םילשורי תכלממ לש דבכה רתכה .הנש הרשע־שלש ןב זא
י דיב ףטענ ופוג .וילגרל "ויבקעב הלחמה הדרי םשמ .וידי ועגפנ ונושאר .ערוצמ
ל כו .םילוכאה וינפמ וסוני אל וידי־לע םילבקתמהש ידכ תובע תושבחתב ויתרשמ
ת ושבחת ףוטע .סוס לע ופוג תא וחינה וידבע .ויתוליח שארב ךלמה בכר םינש ןתוא
ת א םיבכור השימחו־םיעבש תואמ־שלש תרזעב הכה רזג דילש ברקב .הנבל המילגו
ה לאכ ,םדא ךישמה ,ךלמ היה הזכ .םירצמ רואיב ןיד־לא חאלצ ףסאש ףוספסאה לכ
ופרה וידיב לבא .קתושמ היה ופוג .תיפוס רוועתה םיתשו־םירשע ליגב .ויתוליח ויה
־ יעסמ תא חיטבהלו תקמקמחה הנידמב קיזחהל ףיסוה ,תוינשקעו תועוגנ םיידי ,תוי

ם ייניעה .וככרתה וינפ .טקש אוה .לכה רמגנ ףוסבל .קשמד דגנ ,ןונבלה דגנ דושה
א ל .תושעל והשמ דוע ול היה םייסמה עגרבש יל המדנ .תמ אוה .ףוסבל וחקפנ
ר תויב םיבושח םירבד המכ לבא .הליחתב יתרבסה רבכש יפכ ,טעמ רביד אוה .רמול
־ רועישל םיאתמה והשמ .םוצעו יארפ ,ןפוד־אצוי ,זעונ והשמ .הלועפ ושפיח דוע
ה יליבס ותוחאל וא ,ומאל םדא המד הלאכ םיעגרב .םילשוריב ססוגה ךלמ לש ותמוק
ו ניתש .הלאכ םיעגרב וב היה ריבדמו קבדימ והשמ .רדחל הסנכנו תלדה תא החתפש
,הליחת יתרמא רבכש ומכ ,יכ .האיבהש הקשמה תא היליבס לש התרבחב

היליבס יתוחא האבס שוריתו םינונז
.םור לש קובקבו םיתמ רשע־השימח םע
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םיילענה תא בוש חירהל .רועה לעםינשיה םידמה תא חותמלאוה הנושמ־המ
 ךותל תסנכנ וליאכ .הנושמ תמאב .התמוכה תרזעב רוחאל רעשה תא לפקל .תוהובגה
 לועפל ,עימשהלו עומשל עדויה ינא ,רתוי יליצאו רתוי חוטב ,רעוסו קוחר ,רחא ינא
 ולש ינא ,חומה לש תורוגמה תוניפה ןמ םילחוזה םיינבצעה םיכוותמה ילב םירשימ

 וקבדש זירגה ימתכו ןמשהו ןיזנבה חיר םג .היוללה ויתולבגימ םעטבו וחוכב ריכמה

.האווסהה תותשרל
 דאמ ומד םה .לדלדיה קלחה רועה .ךכ־לכ םירוחב ויה אל רבכ םהה םיבוטה םירוחבה
בדמ ,םיקבואמ ,ןקז־ילדוגמ .המחלמה םות םע ,םייתנש ינפל ודרפנש םהה םירוחבל
 םינותע תמירע לע םויה ירהצב ףרועה תא םיחינמ .רבד םוש לע .תושגרתהב םיר
 תא ושבל תוערואמהש הקותמ השוחת זא התיה .האווסהה־תותשרל תחתמ םינשי
 יפיזל תחתמ ץצולתה אוה .ךכ רמא דקפמה .טקש היהי האלהו ןאכמו הנוכנה םתרוצ

 ץוחהמ ואבש םיזירזה םיבתכה .וחיטבה ךכ םינותעה .הכורא השפוח חיטבהו ונקז
 אוה .תחלקמב םורעו ריעצ ןיצק קעצ ,םלועה ףוס םלועה ףוס .ךכב םיענכושמ ויה

.תאזכ החמשבו ץרמב ןבתסה
 אשנ חור לש ימואתפ בשמ ותואו .חיר ותואו םירוחב םתוא הלא ויה ןכ־יפ־לע־ףאו
 .ןיעה תיווזב ןכתשהל בהוא הלאה םירוזאה לש םילה .םייניעל רבדמה קבא תא

.םיבובזה וירחאו ,םוקמ לכב השעמל
 הפקה .יתרוסמה הפקה תא הויצו ויניצק תרובח לע עגר ףיקשה אוה .ףייע היה דקפמה
 לש התיכ תרבחב םדא אצמנ ,םינוידה ירחא ,ךכו .ןיזגבכ חירהו ידמ קותמ היה
 ולו לוח תבכש הסוכמ רקנוב ןיעמ םהל ונב םירופחדה .םימה ספ לע ובשיש םירענ

 לע בכשש ךוראה רוחבה תא המע האשנ םש דע ותאיבהש הנוכמ התוא .םיחתפ ינש
 הלאה םירוחבב דחוימ רבד םוש היה אל .םלענו ,םשה־ךורב טלפ אוהה .שמשב ןרזמ
.ברעה־ןותע תא םהישאר וטשיק תרחמלש הדבועל טרפ

.םוקמ םושב יתייה אל ,ללכב .םידהה תא קוחרמ יתעמש קר ינא .םש יתייה אל ינא
 תוחוכ .חתות ירודככ םימודא שא־יריבא הורחב םיסט םוקיה ףוסבש עדוי ינא לבא
 דירחמ םתבושמ דער .שארב שאר וחיטיש דע םתצואת חוכב םיטש םיישפחו םילודג
 לע רויעכ רעתסא ינא דחא םויו .םיצצופתמ םימודא םידקדק ינש ,םיהולאב ,עיקרה תא
.םדא תא וגרהש תונוז־ינב .םתוא גורהאו םלוכ ישאר

 םיפלקה־קחשמ .לליקו המיגפ לחז רמושה .דנדנתהל הלחה הרונמה .םלענ ץוחב רואה
 ץלח ןקבלה .תודונ ינש עוקתל לגוסמ ינא ,ינמיתה רמא ,םהלש זגפ לכ לע .רבג
 והשימ .םייכרבה לע ןעשנ קשנה .ןתוא לענו רזח אוה .תועבצאה ןיב דריגו וילענ
 שגינו רשקה רמא ,יניצר השענ הז .םיפלקה תכימש לע רגינ לחהש לוחב ץיצה
 םידאה םעפ־ידמ .קתשו ודיל דמע ןקבלה .תיפצתה־תדמעל ךלה םדא .רישכמל

ריעה תובוחרב ואבחנ ןה ילוא .תוירצמה תוללוסב ןיחבהל היה רשפא־יא .קפואה
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 .חווטל םדא לחה ןכ־יפ־לע־ףא .הזל רבעמ דוע ןתוא קיחרה ביואהש רשפא .הלפאה
 הרגמ חיר םע חותמ טקש .הקספה התיה םעפ־ידמ .התפר אל םהילע הכתינש שאה
 רבד האר אל םדא .םעט היה אל ידגנה חוויטב .םיזגפה ולפנ בוש דכ־רחא .ןשע לש
 ,הזכ הרקמ רכוז אל ינא .םהידיב ךורד קשנה .םיפופצ ובשי העבשה לכ .ןשע דבלמ
 שערה .ןקבלה הדוה ,יתוא תונבצעמ תומגרמה קר .ילמרונ אל הז ,סדנהמה קעצ
 המייתסה רקוב־תונפל יצחו־שלש העשב .ינפלש הקירשהו תוקסרתהה לש ארונה
 וכילשה םה .הלעתה תא םיירצמ ודנמוק־ילייח ורבע שמחו־םיעברא שלשבו .הזגפהה
 .דימ וגרהנ השולש .תוקעצהו ןשעה ךותל ורי ךכ־רחאו תרופחמה ךותל םינומיר
 תמ אוה .וטלמנו ותוא וחנז םש .הלעתל דע וררג ינמיתה תא .תושונא ועצפנ םינש
 רודכה .הבורב וכמתש וידי לע חנ םדא .ותפוג תא אוצמל ונישנא וקיפסיש ינפל דוע
.בגל ךומס עקתנו והזח לש ינמיה דצב עגפ

.תמ אל אוה :םירמ
 זאמ הנתשה אל רבד םוש .ופוס תארקל םידעוצ ונחנא .ןמז לש הלאש וז :םאה
 אל ופא לש ןידעה רועה .םד־בזו עורק בש אוה .ותוא וכיהש תרכוז ינא .תודליה ימי

.תויניצרו תולודג ויה ןה .ולגתה ויניע .וינפ תא יתפטש .ףורגאה ץחלב דמעמ קיזחה
 ופיה עודמ סופתל חילצה אל ןפוא םושב .בר ןמז הלאשב רהריה אוה :היליבס

.ותוא
.יח ןיידע אוה :םירמ
לטי אוה .יל םירורב םירבדה םויה .הכוב יתייה דלי היהשכ .ול תגאוד ינניא :םאה
.והזחב רוחהו םילשוריל ומצע תא לט
.ויעצפ תא ץחרא ,אובישכ .וב לפטא ינא :םירמ
 .תולאש לואשל קיספה אוה .ותוא וכיה עודמ ןיבמ אוה םויכש יל המדנ :היליבס
.ותוא ופיה עודמ ןיבה ףוסה תארקל .דוע ותוא דירטמ אל באכה
.םשונ ןיידע אוה .ןוכנ אל הז :םירמ
.תרחואמ תישענ העשהש תבשוח ינא :היליבס

»
 לע ופפוטצה םדא־ינב .הכישחב ונח בכר־ילכ .טשפתמ הווש רוא לחה הגרדהב
 םיעוצפהו תויווגה .ופשחנ ליתה־תורדג .תופקשמו םידבכ םיליעמ םישובל .תילולתה
 .םדיל דמעו לנישב ומצע הסיכ םדא .םהמע תוקנולאהו ורהימ םיאפורו םירענ .וקלוס
 םיכומנה םיננעה ןיב .קזחתה רופאה רואה .וארנ אל םדה ינמיס .ליעמל תחתמ היה םח
 םכשה לע לטלטיה הבורה .העבגב תוניתמב דרי םדא .םיבוהצ םירוח ויח רקובה לש
 ,ךייחב ,רוגסת .םדא תא ןימזהו תלדה תא חתפ אוה .ואת ךותב ןשיע גהנה .תילאמשה
.וקרח תונוכמה .תילולתה לעמ הרזפתה הילמפה .םיבלכ־רוק ,גהנה רמא
״ 1 עיגהל הצור התא ןאל״
.חרובה הנע ,"םילשוריל"
םדא .ןיירק לש ולוק עמשנ .גתמ לע ץחל אוה .תונלבסב גהנה בישה ,"קוחר הז"
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ד ע .הנוכמה הרצענ ינמורמ קחרה אל .וידארה תא רגס גהנה .וינזא לע וידי תא חינה
ו יה םיימשה .קלתסה רוקה .הבורה תא ךשמו רדנטהמ דרי םדא .רוחבה רמא ,ןאכ
. ידמ םח .םחו קיבד היה הזחה .םדא בשח ,ער תויהל ליחתמ .וטאל רגינ םדה .םייקנ
, ידמ דבכ היה הבורה .לופיל רשאמ תכלל בטומ .שיבכה דצל תכלל ליחתה אוה
ת ינמיה .הבורה לע המדרנ תטשומה דיה .חתפנ עצפה .ףרועה לע ותוא אשנ םדא
ס דה חיר .ליעמה תא חתפ אוה .ולגר לע הבורה תא ןיעשהו רצענ םדא .עונל הנאימ
ותפכה תא ריתה .זכרמהמ טשפתהש השקונ דחא םתכ התיה הצלוחה .ופא לא עיגה
ך ותל ועבצא בחת םדא .תועלצה ןיב עוקת היה אוה .ורעפנ ויתפש .עצפב ץיצהו םיר
. ומצע תא םדא םחינ ,רובעי הז .טוש תפילצכ ףירח היה באכה .תוועתה בגה .עצפה
ה ליפנמ ותוא רמש הבורה .ויכרב לע חנצ אוהו ולפקתה וילגר .םד הלזנ עבצאה
. םייסנכמה ירותפכב תונבצעב ךשמ םדא .שמשה אשמ תחת םשנ תודבכב .לוחה ךותל
פמה .העיזמ הרק .דתיה ודי .ןיתשהל חכש הזגפהה תליחתמש רכז .ץחל היה םואתפ
־ טא וטלפנ תוברוצ תופיט .ףפוכתה אוה .תאצל ןאימ ןתשה .תרומרמצב הביגה העש
. ובריסו וקרח םיינתמה .ןוויכה תא תונשל .עונל הסינ אוה .סנכמה לע ורגינ ןה .טא
ה מירזל דגנתהל היה רשפא־יא .רכומ חירו קיבד םוח .לוחה לא ,ףטפטל ףיסוה ןתשה
ב שח ,רובעי הז םג .ובאכ תונורחאה תופיטה .םחו בוהצ היה ןתשה .סנכמה לע
ר שפא־יא .ליעמה ןוראווצ ךותל קומע ושאר עקת .בוטרה חטשימה דיל עקש אוה .םדא
. ןיעה ילגלג לומ ודציר םירהוזו םימודא םיספ .ומצענ ויניע .שמשה ןמ קמחתהל היה
.תומלוס לע םידרויו םילוע םייאלפ םיקרח
ו השמ האר םדא .תיאשמה גהנ קעצ ,ךל םח אל .הרצענו המשנ ,ודיל הקרח הנוכמ
ה זחב באכה .הביקה לע ץחל הבורה .דקרמה ןולחה לע ושאר ןיעשה םדא .הנוכמה
יניב השיגפה .באכה תורוקמ ירחא בקע אוה .םידבכ םישיטפ לש תוקיפד .םומע ךפה
ם עפה .ילאכימ הקבר לש הלוקל ררועתהו םנמינ עוצפה .םינשי םירכמ לשכ התיה םה
ב שח ,רדסב־אל שארב והשמ .ךימסה קורל הקבדנ איה .גהנה ידימ הירגיס םדא לטנ
ה גיצהש ןמאה .תורופס תויעב קר וחומל האיבהש הריהב תננסמ וב התיה .םדא
־ תוצראב הרבסהו רויצ ,הרמז לש רויסמ בש הז התע .היתוניזאמ ינפל ילאכימ הקבר
י דכ רש אוה .םאנטייו־תמחלמל תוניצרב םידגנתמה ,רמא ךכ ,םיאקירמא שי .תירבה
ה מ .ילאכימ הקבר הרמא ,דאמ הפי הז .םד לש םעט היה הירגיסל .וטפשמ תא רשאל
ח ותפל ,ןמאה רמא ,בשוח ינא .ותייאר תא השטשיט ןשעה תכמ .דיתעל ךיתוינכת ןה
ת א הבש םימב טשש רדהנה םיעבצח־ללש .תליאב םי־יגד לש הלודג הכורעת דיתעב
ם ימי ךשמ .םודא רודכ יל התנק ימא רשאכ ןטק שממ יתייה .דלי יתויהב דוע יבל
ב שה ,קעצא ינא ,קספיי אל באכה םא .לוחכה חיטשה לע הנאו־הנא ותוא יתלגליג
ר פסמ תריסמב ומייתסה הלעתה ךרואל תירצמה הפקתהה לע תושדחה .המיאב םדא
.רדענ היה דחא .תוחפשמל הרסמנ העדוה .םיעוצפהו םיגורהה
.םדאל וטבמ הנפה אוה ."ףע טנזרבה" ,גהנה רמא ,"עמש"
״1 בוט שיגרמ התא״
.םדא רמא ,"בוט שיגרהל הסנמ ינא"
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.הרצענ הנוכמה
ח פטו בשומה ןמ דרי אוה .גהנה רמא /׳טנזרבה תא רדסל ךירצ .רבד םוש רוזעי אל"
.ופתכ לע םדאל
."תצק יל רוזעת אוב"
.םדא רמא /׳רדסב"
."ותוא דל קלסי אל דחא ףא .ןאכ ריאשהל לוכי התא הבורה תא"
.םדא הנע /׳וילא ליגר ינא"
מטצה גהנה לש ויניע .עוצפה לש וחצמ לע וצבקתה העיז תופיט .עגר וב טיבה גהנה
.רמא ,הלאה םיאלפנה םירוחבה .םיקחוצ םיספ ינשל ומצ

ש ביתה ןתשה .ראווצה תאו ףוגה תא קנח ליעמה .ןולקשא דיל שיבכה לע דמע םדא
. תובגעה ןיבל וכפשנו תולודג העיז תופיט ולגלגתה בגה לע .סנכמה לע השקתהו
ו מדרנ םיגהנה .תושידא ךותמ רוחס־רוחס תובבוס ןטאל וענ תוינוכמה .דבכ היה םוהה
ו פוג תא ךשמ םדא .גהנה הוויצ ,לייחל םוקמ תתל .רצענ יסקט .הגהה ילגלג לע
, םילשורי דע ,רוחב ,םילשורי דע .ודצל טעוב הבורהו ףוקז ךלה אוה .תינומה רבעל
, ףייע התא םא ,ןשית ןשית .הפונתה אולמב הליחתה הנורחאה העיסנה .גהנה קעצ
ד חא .םינשי ילש םינבה .םינש שלשו־םישמח רבכ ןשי ינא .יתנשי ינא םג .גהנה שתל
ה תא םא ןושיל דאמ אירב .בוט הז .סדנהמ תויהל דמול .תירבה־תוצראב ינובשח לע
י ל השענו ןותעב לכתסמ ינא דחא םוי .יתררועתה ,לשמל ,ינא .הרקמב ררועתמ אל
ם הו טילפ השוע והשימ .םיבובז ומכ םיתמ םירוחב יעמוש התא .םייניעב ךשוח
א ל ינא .םיאירב ויהיש .םיאירב הלאה םידליה תא הצור ינא ?עמוש התא .םיתמ
. תויחל םיחרכומ םה ? עמוש התא .ויחי םהש הצור ינא .םיתמ םהו ותומי םהש הצור
ש י ילש ןבל .רופיס ךל רפסא .םיאירב םיקטוקסידה ויהיש .םיקטוקסידב דוקרל תכלל
ה אב .תונייטצהב .שש־אלכ תא רמג אבצב .דמל אל .קדרב השע םייחה לכ .רבח
י רחא 1 עמוש התא .וחקל .ותוא םג וחקיש הכב רבחה .הקירמאמ רזח ןבה .המחלמה
א מאה .ותוא ורבק ולש םירבחה לכ .ךלהו ,שקומ לע הלע .הזעל ותוא ואיבה המחלמה
י צח .התוא איצוהו אשידק־ארבחמ הז אבש דע הלליקו התכב .רובה ךותל הצפק ולש
? עמוש התא .תונבל תורעש הלביק הליל ותואב .התמ
.םדרנו ףלעתה םדא

»
.דלוגנייפ תרבג לש הלוק עמשנ .םילשוריל םדא עיגה הככ
.ינא יתרמא ,יופצ היה הז ,הרירב ול ןיא
ם ילשורי הלגתמ ךרדה בוביסב .וללה תועשה תא הפי הריכמ ינא :היליבס
ם ירוחב .םילדגמה תא ריאמ רק חרי .הירה לע הקזח תיארנ איה קוחרמ .םואתפ
ת וקיריב ןיחבמ התא תוכרדמה לע .לפל׳פה ןמשמ חירסמ זכרמה .תובוחרב םיכלוה
ת ושעל רשפא המ .תואסיכה םיקרוח עונלוקה־יתבב ,תכלוהו תטקוש ריעה .תויסיסע
.םיניערג קורילו םינבאה םע ןושיל ? ריעב
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 ובש ןמזה .בוט ןושיל רקיעה .בוש םדריהל לוכי יתייהו יאוולה :יסקטה גהנ
 תושעל לוכי אל התא .והשמ תושעל לוכי התאש ךל המדנ .זבזובמ ןמז אוה רע התא
 היהי בלהש .הכבי אל בלהש .בלה לע טקש אוה הצור ינאש המ לכ .רבד םוש
.טקש
 ינא .בוהרב לבזה־יחפ תוקיפדמ רקוב לכ תררועתמ ינא :דלוגנייפ תרבג
 םויה תא תללקמ ינא .םילותחה םג םיפרטצמ םימעפל .ןבלחה תועיספ תא תעמוש
ארה ןותעה תא תלבקמ ינא זא .יצחו־ששב ןועש לצלצמ לוממ .ליחתמ רואה .שדחה
 תא תוושהל ןיינעמ .םויה ךשמב תרבוע ינא ראשה לע .הטימב ותוא תארוקו ילש ןוש
 ־ירחא .ותוא הריכמ ינא .הדובעל לוממ והשימ םק יצחו־ששב רקוב לכ .םינותעה
 ןוכיתב תב ול שי .םיפלק םיקחשמו ולצא םיפסאנ תבש־תולילב .ןשי אוה םיירהצה
 יל רורב אל .הגוז התבל תארוק איה .םהינש לע תקעוצ ותשא .יממע רפס־תיבב ןבו

.העיתפמ הדימב הפי תאזה הדליה .המל
.ינא יתרמא ,ןיינעמ אל הז

.ירטסיה השענ התא :היליבס
 ונחנא ? םיידיה ךל תודעור עודמ .הירטסיה לש תונוכת ךל שי .םירמ הפיסוה ,טלחהב
 ונב לכתסמ ויתוקעצ ללגב .םיידיה תודעור ךל .םירבד ינימ לכ לע טקשב םירבדמ
.אבא לש ויתוארמ תופקתשהב ןיחבהל הלוכי ינא .הלעמלמ ןירג

 .וגונעתל ,םתס הככ .םימעפל ןנואמ אוהש םשור יל שי .יאמשא ןקז :היליבס
.ןנואל ליחתמש ןקז םדא לע בושחל קיחצמ
.ינא יתרמא ,ןיינעמ אל הז

 סומינב הז םע הז םירבדמ םישנא .ךיתודימ לע רבוע התא .שגרתמ התא :םאה
 םישנא םילוכי ךיא ז תומל ךלוה אוהש תעדי אל .תמ םדא .ךיתודימ לע רבוע התאו

.תרחואמ תישענ העשה ,הארת ז תויחל והומכ
♦

 ינא םא .ויתובקעב םד ימתכ וכלה םילשורי לש תפצרמה ינבאב תמה ידידי עגנ רשאכ
.תכלל ליחתה רואה .ברע־תונפל יצחו־שמחב הז היה ,רוכזל ביטימ
 םא הפטחו הרמא ,תכלל ןמזה עיגה .ןותע הארקו תספרמה לע הבשי דלוגנייפ תרבגה
 איה .תוגרדמה לע הירחא יתצר ינא .הפ הרוק והשמ ,והשמ הרוק ,הגועה תיראש
 לגר !ופוג תא הסיכ ןידס .יח םדא היה ןיידע ןכ־יפ־לע־ףאו .ריוואב םד החירה

 תרבג .וילגר ידצב ויה םירמו היליבס .התנומתמ הכייח םאה .הצוחה הבברתשה תחא
 ?עצ אוה ברעב ששב .םיבוטר םידמו הבור םילטומ ויה הדיל .ךרב הערכ דלוגנייפ
.הכישח התיה יתאצי רשאכ .תחא םעפ



רשב לכ דיד :ווזנטכיל
 —רשב לכ ךרד יכ
רשב?
 ,רסמנ■ םגו לטונ ותויחב
 הל אלו ול אל£ םיכרדב ואובב
 הלחתה? ומכ ׳והתה לש םירסימה םיביתנב
 ,שדחמ םוי־ידמ האור? תייארב
תעדה־ץע ליל ירחא
.שך?$ ןולקה םע
 םיראבב הכמה בלוצה !עורגה םע
 ,םינךע־ינג־לא.־תוקגןוצ־תוורעמ םתאצ?

 ,םירבק? הכ?והה ברחה טהלבש
 ,םיבלו םירפה תללק לצ? המוחמ
 ריתוהל םירבא תקושפ המגו תעקוב
(םינטב ילושב םח יכב
 לחלחל קהו תבע הקוצ;??
. ..םיםוז?־הריצו־ימיב־עלצמ־חוקל?
 ,םיעגרב העותה ןוציחה ךשמהב
ןוצך־רס לבומה
 הרהוט רככ ביבס םירבשנ תובוחל?

.םימיה ירבד לש



הליל תמוח םוי תמוח :רסוניג הדרו
, בחרה ןולחב םינקה תווקת
ם יליגר םימוב ינש תווקת

, תבשב בהז טוחו
ר פעק הלוע םימעפלו
ה לילה לכ ,שארה לע
י רחא רמגנו ,הלעו
.הלאה תמאהו םירבדה

ו נחנא םילגדמ ומכ

ש פג איה ץראה יכ ,םיקתוש
ו נלו ,הכר הכר הןח
ד ע־תמקומ תימולש דן

, דועו דוע תחקל
ר מקמ לומ רמשמ ונילגר
.הליסמב הלועה תכלש רעשב

ר עצ תקקוא ינפ תעבג
י תמוחב תבקוי השא ,בר
.הליל תאולכ םוי תאללב

תולגתשה לש תונורחא תורוש

ה מכ דיל ןת ,די יל ןת
 רמגי דחא םוי ,לכות קיר

ם יניתממ שמשה יחרפ ,רחה
ד ן ןת ,ברש תור?חב
ם ןמ ׳הנגה תא הקמונ
ת נגמ תא ההקנ ,םינורחא
 ותס לק תונמדזהל ,בלה
.ףלוח

ט קשה ףלוח ףלוח
ה בצעמל ישאל תופלחמב

, היושע ינניא ,תרחא
, אבה רודב יתוא לבקת ךיא

, םיגמיס שפח; המ
ת ויפצ חנזמה רועב
ת ונחתב ,תופקאתמ
.םימ לש תואלפנ
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לאשתו ךתיבל בושתשכ

 יל לאשתו ךתיבל בושתש?
 ,םינדא ךל בישת הקימש ץרא
 ,?ןילא ימוא םי^מסיש הילא
 ץעהו ,תודוקשב הקאהד ינאשכ
 • •,ימע־ בושל חצ •ףסוא ףורשה
 .םילמהו ,םיפועסל הפיש ינאש?
 ^ךר-ם^ל־ת6^מ. ץנע־רופצ?
 , ,הלוע יצש ינא הירומה־ץרא?
 ,שאב-יולק ,ביבא ילע
 ׳ףירוקב תחנמ ,למרכ שך5ו
 ,יל לאשנוו ךתיב לא בושתש?
 ףסאנ וש?ע הרשת ולש
 ,, ;םיכומנ םימול ןיןוס&
 שרעה בלחה ,םעטו שבךהזן
 , .םידמוע הקיתעה ץראה לכ?

 קבחמו םח םח לוח
 לובג יל? ,הזחה לע. חנ
 ה.זוה ,םימשל דאוצה הלוע
 בוזע ש^ש תחת ,וירחא
 זפ לש ת??ךמ? טלמנ ירע?
 םיסוס תואלמ -יגיגימ
.בר זוז? ,םיצימא
 ורמש?■ ׳רבג ,לעמ הצג
 ןוצר תוחלשמ תולהקמב ילע
 ףוקש בהז ןירקמ בוט
 ןל עלקא ,דן יל ןת קר
 הששו יפוגש דע תועב?א
 ,םילוע םישנא ,ר׳ה
 בוש םירוהה יסוניכבו
.םימלוח םידלו הדונ



הלודגה הבהאה :ןמדלפ רודגיבא

 הלבס אל איה ,םינפב םיעצפ הל ויה ,תובחר יקא׳ח־יסנכמ השבל ןמלגילש הנשוש
.העינמ־יעצמא
.הלודגה הבהאה התיה ןמלגילש הנשוש
.הלודגה הבהאה תא תעדל "םחל" רפכה־ינב לש םרות אב ץיקה לש ןושארה שדוחב
.זכרמב ורמא ,"םהל עיגמ הז"
."הנש םיעברא ךל םיכחמש םישנא םש שי" ,הנשושל ורמא ,"םחל רפכל יכל"
.זכרמה ןמ יארחאה אוה .רפכה לא התא אובי אנשריק ןמלז

 ־זגראב ןהייח־רופיס ,היסיטרכב ולצא ןלוכ ןה .ריכמ אוה תולודגה תובהאה לכ תא
.ןטק םובלאב טרופספ־תונומתו ץע
 םיעירפמ םיפקשוממ םירבג ,םיחריק םירבג .הלודגה הבהאה לא ןמלז הוולנ דימת אל
.הלודגה הבהאל
 ."תושעל םירודיס המכ דוע שי .ךירחא אובא תינוכמב ינא" ,הל רמא ,"וטואב יעסת"

 םיריוצמ םינותע תארוק אל איה ךרדב .םיעבוכ ילבו תודווזמ ילב תעסונ הנשוש
 •תומוקמ אוצמל ליבשב תופמ הכירצ אל איה .ףונב ןינע הל ןיא .םיזוגא תלכוא אלו

.הדיחיה תעסונה התיה איה .ןורחאה וטואב האב רפכה לא

ב
 ■הלודגה הבהאל וא ,ןזרטל ,איבנה והילאל וכיח םה .הנחתב ויה םלוכ רפכה ינב
.הפיו תטשוקמ התיה הנחתה
 הריוואו םינידע םיעבצ םיבהוא םה" .רפכה־שאר רמא ,"םיצורמ ויהי ואובי םא"

."תיתוברת
 התיכ םע דחי םתוא רייצ ץיבודיוד הרומה .לוטסירב־ריינמ םילודג םיטלש םש ויה
.הבוט
 םויה עיגישכ .סיכב חמש םואנ רפכה־שארל .תוריקה לע םיבהזומ תוריינ הברה ויה
.ןגרואמ היהי לכה ,לודגה
 *ילוחו קבואמ היה אוה .םילאנרו׳זמ תונומתב תטשוקמ הניפב דמע תרחאה וטואה
.הנחתב יגיגחה יפויל
 •סבואמ וטואב ואובי אל םה" .רפכה־שאר רמא ,"םולכ ונל אציי אל הזה וטואה ןמ"
."םהלש ימצעה־דובכה םהל שיו רודיה םיבהוא םה
 *ימיאב קועצל ץיבודיוד הרומה לש ותשא ליחתת טעמ דוע .תכלל ונפ רפכה ינב
.ץימחהל יאדכ אל הז תאו הקיתע
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תשמ הלש תוקעצה ברע לכ .תקעוצ איה ברע לכ .הרומה לש ותשאל בוצע ברע לכ
.העתפה הקעצ לכ .תונ

 לספסב הבשי ןמלגילש הנשוש .השיחלב תירוחאה תלדה תא חתפ ןורחאה וטואה

.ירוחאה
."בוט םהל היהי וישכעו הנש םיעברא יל וכיח םה" ,המצעל הרמא ,"ונעגה"
 תא הבכמ ןורחאה וטואה ךיא תוארל הכחמ אוה .הנחתב ראשנ ץיבודיוד הרומה קר
.ותשא לש תוקעצה תא עומשל ךלוה אל אוה .ומצע
.תרחא היה הז םעפ .םויה אל .תקעוצ איה וליבשב אל
 .תוריבש םיינתמ ויה השאל .קד םפש היה הרומל .תודומח־ידגבב ריעצ גוז ויה םה
.םיקדו םיכורא תורנ התיצה השאה .תונולחה תא הרומה רגס ברעב
.וליבשב קר ,הפיו שלח ,הקעצ ותשאו ךר רואה
.קזח ךשנ ופוגב םדה לכו בישקהו בשי אוה .הרזחב קעצ אל הרומה
.ודיל הבכשו הכורא תנותוכ השבל השאה .ךלמ לש הלודג הטימ םהל !דתיה
 .שדוקה־יבתכמ הנוי ומכ ונזא ךות לא .דשאה הקעצ ,לפרע רפכה לכ רקוב־תונפל
.הלש רפסה־תיב וליפא .הלש רפכה לכש הנוז ומכ תובוחרה לכב תקעוצ איה וישכע
 .ותשא לש הקעצה האב תונולחה ןמו תרחבומה התיכב דמוע הרומהש םימי שי

.הילע לבלובמ םינמזה־ןובשח ךא םויב תקעוצ אל איה ללכ־ךרדב
 תשרופ תרגבתמ הואת הרומה האור םיפוקשה םהינפבו םילספסב םיחתמנ םידליה
.םהיניע לע הליצמו

.ורוע לע תומח וינפ לע וידי ,אסיכה לע חנוצ הרומה
.טלפמ שפחמו םינשי םיתבל ךלוה הרומה .ןמזה לכ תקעוצ איה הלילב
 ןהב שי .םוקמ לכב ותוא תוגישמ תוקעצה .םישודק םיריש רשו וינזא םטוא אוה
 .תוירכנ תוצרא לע םירופיס תוקעצב שי .הרשפ תא עדוי וניא הרומהש המשאה
.ופוגל המיאתמ אל ובש תורירמה ,ךומנו הזר אוה ץיבודיוד הרומה

ג
.תוגרדמ שלש הבוגב וטואה חתפב הדמע ןמלגילש הנשוש
.תרתסומ־אל הדמחב הזירכה ,"הלודגה הבהאה ינא"
.הלאש "ז יל םתיכיח"
."םלוכל עידות ,העינמ־יעצמא תלבוס אל ינא"
.ףיצרה לא םינטק םידעצב הדרי איה
 אוה .טעמ דוע אובי ןמלז .זכרמה ןמ ינא" .הריבסהו הרזח ,"הלודגה הבהאה ינא"
 שי הנחתב .חמש היהיש ליבשב םירחא םירבדו םיטרס ,תורונמ תונקל ריעב בכעתה
 הבהא .רוא הכירצ איה .םשל תכלוה הלודגה הבהאה .חתפה דיל תחא הלודג הרונמ
."ןידע אלו בוצע הז ךשוחב הלודג
 ואב אל המלו הזל הליגר אל ינא" .ץיבודיוד הרומה תא הלאש "ז הפ םיקעוצ המל"
״1 םלוכ
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.טעמכ ךויחב ,הרומה ריבסה ,"תקעוצש יתשא וז"
."הנוז איהו תעגושמ לש םייניע הל שי"
.קוחר םויא ומכ היה לוצליצהו הנשוש הרזח ,"טעמ דוע אובי אנשריק ןמלז"
 עדוי אוה לכהו רפכב םינש הברה אוה .הרק המ לאוש אל הרומה .עתפומ אל הרומה
.הלודגה הבהאה לע
.םיקשוח םירבג לש חיר ויפד ןיב ,יולב תצק רופא קית ורדחב שי

 המ ,הליחתמ איה ךיא .הלודגה הבהאה לע לכה .תוינוסכלא תויתואב בותכ םש לכה
.םירודיסה לכ ,תונכהה לכ ,הל תושעל המ ,הלש םינמיסה
 םינטק םיעטק .םיראופמ םיזורחב בותכ קלח .םויכ תועודי אלש םילמ הברה םש שי
.תוחיגשמ אל תודעור םיידיב וקחמנ

.רפכה לש ןקזה הרומה תמ ,תונותחו םידוקיר לש םויב ,הנש םישולש ינפל
 תצובק .אוהה םויב ועימשה םימרוצ דאמ םילילצ .ולהבנ תרומזתה ינגנמ .קספוה לכה
 תא דבאל אל ,דחפל אל רפכה־ינבל וארק םה .זכרמה ןמ העיגה תושגדומ תוארוה
.שדחה הרומה היהי ץיבודיוד ,תונותשעה
.רפכה־שאר ול ארק ברעב
.וליעמב המש חרפ .םיליבשב ורעש הקרס ותשא
.הרמא ,"הפי יכה הרומה היהת התא"
.תוירכוס עיצה רפכה־שאר
.ץיבודיוד רמא ,"הדות אל"
.רפכה־שאר רמא ,"תמ ןקזה הרומה"
.ושארב דנ קר ץיבודיוד
.רפכה־שאר רמא ,"םידחופ ונחנא"
.דחופ אל ץיבודיוד
.םיידי וצחלו ומק םה .רפכה־שאר רמא ,"ומוקמ אלמת התא"
.רדהנ ברע החיטבה ותשא .תכלל הצור ץיבודיוד
 הבהאה לש קיתה תא רמש ןקזה הרומה" .רפכה־שאר ססיה ,"ןטק ןינע דוע שי"
."הלודגה
.ןטק ךויחבו תונקפסב ץיבודיוד רמא ,"הז לע יתעמש"
 םירופיס לכה .הזל ןימאמ אל ימצע ינא" ,רפכה־שאר שקיב ,"ןוכנ אל יתוא ןיבת לא"
 הוקת וז .תרוסמה לע רומשל םיחרכומ ונחנא לבא ,הלודג הבהא ןיא ...םינטק םידליל
."התקספה תא הפי ןיעב וארי אל רפכה ינקז .הקיזמ אלו הפי
.תוברקתמה תוריחבל ןווכתמ רפכה־שאר יכ עדויו חקיפ ץיבודיוד הרומה
 םייוליגה ירחא ,םויה .־םוקמ ול שיש בשוח אל ינא" .רמא ,"רופיסה תא ריכמ ינא"
."דיורפ רוטקוד לש םינורחאה
 קיתה תא רומשת התאו חונמה הרומה לש ומוקמ תא אלמת התא" .שקעתמ רפכה־שאר
."תונכהל יארחא התא" :וניעב ץרק רפכה־שאר .״אובת דחא םוי םא .הלודגה הבהאה לש
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.ןתפאשו ריעצ אוה .חכוותה אל שדחה הרומה
.ינגעל סכטב ול רסמנ קיתה
.ותיבל רזח הרומה
ת א .וגגח רקובה דע .תופי תוקעצ הברהו םיחרפ הברה ותשא ול האיבה הלילה לכ
.בושח אל םוקמב םש קיתה
.לודג קופיס ץיבודיוד הרומל .םימכחו םיזירז רפסה־תיבב םידליה
ם סרפי דחא םוי .םיטנגמ לע רמאמ בתוכ אוה .םיטנגמ לע םירפס ארוק אוה םיברעב
."עבט עבט עבט" ןותעב וליפא ילוא .יעדמ ןותעב ותוא
ה בהאה לש קיתל עיגה דכ .םוח רפסב םשר תואצותה תא .טנגמב קדב תיבב רבד לכ
ת ספרמל קיתה תא איצוהו סקנפב םשר ץיבודיוד .הילע לעפ אל טנגמה .הלודגה
.בוט רתוי תוארל ליבשב
.קחצ אוה .ול החרז שמשה
.ותשא הלאש ״? קחצת המל״
.םישנל ןינע הניא הלודג הבהא .הנע אל אוה

ל כב .ןלוכב דקור הרומה .ןלוכב ףתתשמ ץיבודיוד הרומה .רפכב שי תוגיגח הברה
.תכלוהו תרצקתמ הרומה לש ותמישנו רתוי םישק םידוקירה הנש
.המדאה לע שחור וטבמ .הרומה לש ויתורעש ורשנ םייתנש יגפל םידוקירב
.םידוקירה בצקל הכיח ודיבו םיחולמ םימסיק לכא אוה .הכמ יבגב שמשה
.תורעוכמ םילמ ןומה וליג םיטנגמה לע םירפסה .ויניעב חטוב וניא ץיבודיוד הרומה
.הסג הנווכ הרומה האר טפשמ לכב
.הלודגה הבהאה לע קיתה תא הצור הרומה
ר מא ,"תיעדמה הדובעל בושא ךכ־רחא .תצק קחצאו עגריא ,תצק ארקא ינא"
.ושפנל
.תיעדמה הדובעל בש אל אוה
.תצק יולבה ,רופאה קיתב הברה ארק אוה
.החוטב־אל די םינש ינפל הפיסוהש םיילושה־תורעהב ןייע הדיפקב
 וידגב תא ףילחה אל הרומה .םינטק םילצלצב וחימצהו הפצרב ורפחתה םיטנגמה
.ופוגמ ץומחה חירה תא חידה אלו

.ול וקחצו אסיכה לע קיטסמ ול ומש םידימלתה .חינזה רפסה־תיב תא

.ותשא תא דיחפהש ימואתפ קמוע חמצ הרומה יניעב
.הלאש "ז ךל המ"
.ןאכ איה המל עדי אלו הב טיבה אוה
.תספרמב חונה־אסיכ לע ודבל ןושיל ךלה ץיבודיוד הרומה
.הינפ לכ תא ולכאש תולודג םייתפש הל ויה .הלודגה הבהאה לע םלח אוה
."ךליבשב תוחמש תועתפה יל שי" .ותשא הלאש ״? ילא אב אל התא המל״
.תסנכה־תיבל תכלל ותוא חירכהל ךירצ םיגחב
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.ללפתהל אובי אל הרומה םא םידליה ורמאי המ
.םישודקה םירפסל םיסג םירבד תושוע וידיו ידדצ לספסב בשי אוה
.ותומ ינפל הבתכ ילוא .ףפור בתכהו תענצומ ,םדוקה הרומה לש הרעה קיתב התיה

."התמ הלודגה הבהאה"

.וחצממ םימויא םיבובז ץיבודיוד שריג תופטוח תועונתב
."רבדל ךכ רוסא" .שחל ,"רבדל ךכ רוסא"
.םיחותפ תונולחב קועצל הליחתה ,אב אלשכ .תועתפה םע הטימב ול התכיח ותשא
 תואב אל תורורב תונומת .הלודגה הבהאה לע בושחל ול תועירפמ הלש תוקעצה
.תמדרנו תפייעתמ ותשא רקוב־תונפל .וילא
.םירבאב דבוכו שארב הלודג הבהא שי ץיבודיוד הרומל

ד
.החמשל הלודגה הבהאה התכיח וטואה תנחתב
 הלילל םכלש הלודגה הבהאה ינא .ךל הרק המ" .הרומה תא הלאש ״? קתוש התא המל״
."םלש
.שלח לוקב הרומה רמא ,"תרחא ךתוא יתבשח"
.הלודגה הבהאה הרמא ,"אל ךליבשב קר ,הבוט ינא םלוכ ליבשב"
."ישוש יל אורקל לוכי התא" :תמחנמ ומכ הפיסוה ךכ־רחא
."דאמ הפי הז ישוש .תומש הברה ךל שיש בותכ קיתב" .הרומה רזח ,"ישוש"
.הלודגה הבהאה הכייח ,"ךיניעב ןח אצומ ילש םשה תוחפלש בוט"
.הרומה למלימ ,"יתוא הניבמ אל תא"
.ישוש הלאש ״1 םלוכ ואב אל המל״
.םולחב ומכ הרומה רמא ,"ןאכ ינא"
.תצק תעתפומ וב הטיבה הלודגה הבהאה
.הרומה שקיב ,"ילש תיבל יאוב"
.ותא האב הלודגה הבהאה
 וכשמנש תומשוגמ םירפיצו הלודג הקעצ התיה תובוחרב .הרומה לש תיבל וכלה םה
.קמעה ןמ הקעצה לא
.תדעור הואתב ובישקהו יול לש הפקב םלוכ ובשי רפכה ינב
.בוחר לש תוסג תוגרדמב ולע הינשה המוקה לא .תומוק יתש ויה תיבל
 תככרמו הינפ לע תחפטמ חורה .ןולחה לע תנעשנ תעגושמה השאה התיה הלעמל
.םישקה םיווקה לכ תא

.תגגוח ומכ הכוב ומכ תקעוצ איה
 הבהאה םג התיהש ,ןמלגילש הנשוש תא ץיבודיוד הרומה לאש הנושארה המוקב
.הפי איהש תעדוי איה םא ,הלודגה
.תולאש לע הנוע אוה .אנשריק ןמלז אובי טעמ דוע .התנע אל הלודגה הבהאה
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ה
.תינוניב הגרדמ הנידמ־ידיקפל ןשי לדומ ,החותפ ,הקורי תינוכמב אב אנשריק ןמלז
 םייניע ול שי .םקועמב וילע יולתה ךורא ליעמ שבול אוה .זכרמה ןמ יארחאה אוה
.תושק תועבצאו תורתוומ אלש
.ץיבודיוד הרומה לש ותשא םע וגגח תורכיכבו תובוחרב םירפיצה
 תונחלוש התאר הרומה לש ותשא .תציוצמ הפמ םע לודג ןחלושל םיבשוי ומכ םה
.ושי לש םינורחא םירופיסב הלאכ
 תועמוג ןחלושה ידצ ינשב הברה םירפיצ .ןחלושה שארב תבשוי תעגושמה השאה
.קשוח הפב הלש הקעצ לכ
.םהל תברסמ אל הרומה לש ותשא .תוצור ןה תוקעצ הברה
 ולגלגתה תוררחוסמ םירפיצ .העורפ רבכ הגיגחה .תרחואמ ברע תעשב אב ןמלז
.ורס אל ןמלז לש ותינוכמ ילגלגמ .תוחפוט םייפנכב
 תודלוס אל םיידיב ריסה ימדקה ןולחה ןמ .יול לש הפקה דיל ותינוכמ רצע אוה
.םייפנכ יסיסרו לילד םד ,תועורק תוצונ
 דימת .םילוביה תא קודבלו םיסמה תא ףוסאל אב שדוח לכב .ותוא וריכה רפכה ישנא
.ומוקמב־אלו הנוש הארנ הלילב .םויב אב
.וביבס לגעמ־יצחב םתוא רדיסו רפכה ישנאמ הנטק הצובק ףכא ןמלז
.יגיגח תויהל הצרו רמא ,"הלודגה הבהאה תא םכל יתאבה"

."םיחמש םירבדו תורונמ יתאבה"
.היהי המ ועדי אל רפכה־ינב
.ןמלז לאש "?תונכהה לע יארחא ימ"
.תושעל הברה דוע שיו רצק ןמזה .ותונלבס דבאמ אוה

,תשגרנ הצורמב אב רפכה־שאר
 ןיכא ינא .עיגה אל בתכמ םוש .ךינפ ונלביק אל .אובתש ונעדי אל .ןמלז ןודא ,החילס"
."דימ לכה

.הענכהב וירחא הררגנ תינוריעה תרומזתה
.רפכה־שאר םהל ארק ,"ונגנ"
.ימואלה ןונמהב החתפ תרומזתה
.הסג העונתב םתוא קיספה ןמלז
"?דחוימה קיתה ימ לצא" .לאש "?הלודגה הבהאה לע הפ יארחא ימ"
 אל םתא" .רמא ,"הלשממה דגנ אל הז הלודגה הבהאה" .הכובמב ךייח רפכה־שאר
."הב עוגפל ךירצ אל .הנממ דחפל םיכירצ
."הלודגה הבהאה תא םכל יתאבה ינא" ,ןמלז קעצ ,"שפיט"
."תאבה התא" :ןמלז ירחא רזח רפכה־שאר
 *תיבב .הרומה תיבל ךרדה תא ןמלזל םיארמ םה .היולג החמשב וב וטיבה רפכה ינקז

.םיגח לש תורוא וקילדה הליפתה
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ו
.ההק הקיתשב ועקש הלודגה הבהאהו הרומה
ת א תוארל הצור אל .הלועפ תפתשמ אל הלודגה הבהאה ךא ,הקיתשב םחלנ הרומה

.ולש םיטנגמה
."הלאכ םירבד הכירצ אל ינא" .הרמא ,"יליבשב אל הז"
.הרומה לאש ״? תומוקמ הברהב תייה״
.הילענ הצלח הלודגה הבהאה
."הפי ורדתסת ןמלזו התא .תולאש לאוש התא ןמזה לכ" .הרמא ,"רזומ שיא התא"

.ול אורקל האצי בוחרה לא .ןמלז לש תינוכמה תא העמש ישוש
. תוקעצה תא עמוש התא .תעגושמ השא ול שי" .ץיבודיוד לע העיבצה ,"הרומה הז"

."תקעוצ ותשא
.תוקעצה תא עמש אל ןמלז
.הלודגה הבהאה תא לאש "ז החמש תא"
."יל עירפמ אוה .בוצע שיא אוה הרומה" .התנע ,"אל דוע"
"ז יארחאה התא" :הדיפקב טיבה ןמלז
.הנותח־ינפל לש תוחידב המכ עדוי אוה .בוצע אוה .לצנתמ הרומה
ש יאכ יתוא ריכמ רפכה לכ .הרצק ךכ־לכ תורכיה ירחא םדא לוספל יתוברת אל הז"

."חמש
."תיתוברת אל דאמ איה הלודגה הבהאה .ןוכנ הז" :חותפ הפב קחוצ ןמלז
.תיבל וסנכנ םה
ו א םירצק—תולילה ךיא ? ריוואה־גזמ ךיא י ןכומ לכה״ .ןמלז ןטר ,״ןינעל וישכע״

״? םיכשמתמ
.השעש םיכבוסמה םיטוטרישה תא הארמ אוה .ןכומ לכהש חיטבמ הרומה
תא ךשומ אוה .הלודגה הבהאה לש ךרדה תא הוולמ ועבצא ףוקשה ריינה ינפ־לע
.םינמזה־חול לש תוינועבצ תולבט לא ןמלז

.תונשייבב רמא ,"דחוימ םואנ םג יתבתכ"
."םאני ריעה־שאר קר" .ןמלז ותוא עטק ,"םימואנב ךרוצ ונל ןיא"
.הלצא ליחתי לכה טעמ דוע .תונכהב תניינועמ אל הלודגה הבהאה
."םיצורח םישנא ךירעהל םיעדוי ונא זכרמב" .ןמלז םחינ ,"הבוט הדובע תישע"
.ןושארה לספסב ודבל בשויש תולוגע םייפקשמב בוט דימלת ומכ ךייחמ הרומה
.תויורשפא יל ןיא רפכב .תומישמל םיאתמ ינא" .רמא ,"זכרמל רובעל הצור ינא"
."םיטנגמב יאדו םיניינעתמ זכרמב .םיטנגמ לע הברה עדוי ינא
.ךירצש הפיא ררביש ירחא ימשר בתכמ הרומל חלשי אוה .הארי דוע ןמלז
.ןמלז לאש ״1 הלודגה הבהאה תא םישנ הפיא״ .תוינכתל ורזח םה
."הפייע איה םללגבש םידבכ םיידש הל שי"
םישנ ונחנא .דבוכמו חונ םוקמ הל יתרחב ינא" .הרומה הנע ,"לכה לע יתבשח רבכ"
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 .תורונמ םש תולתל רשפא .רתויב בוטה םוקמה הז .תוברתה־תיבב הלודגה הבהאה תא
 םישנא ליבשב אשד שי .םש ןגנת תרומזתה ,םיספטמ םיחמצ םע הבחר תספרמ שי

."חמש היהי לכה .הפי היהי לכה .םהלש םיילגרב םיחטוב אלו םיכחמש
 תונטק תורונמ הלת אוה .םיטורמ םירורפגמ תוברתה־תיב לש ןטק םגד הנב הרומה
.תוירכוס תספוקל המוד אוה ןללגבש
.תויועמשמה לכ תא הל ריבסהל חמש הרומה .םגדב תניינעתמ הלודגה הבהאה םג

 לש םינטק םילכאמ ושיגהו תונוליווה תא ודירוה יול לש הפקב .תרחואמ .דתיה העשה
.הליל
.הרומה שחל ,"הלודגה הבהאה לש הלילה"
.ןמלז לאש ״? תרמא המ״
.הלוח ומכ אוה .וירבד לע רזח אל הרומה
 הצור התא ילוא 1 ךליבשב ידמ רתוי הז״ .ןמלז לאש ״? בוט שיגרמ אל התא ,שי המ״
."דבל רדתסהל םילוכי ונחנא ? ראשיהל
.הרומה חיטבה ,רדסב לכה
.םייוניש תושעל ידמ רחואמ ךא ,ןימאמ אל ןמלז
 יכ םינמיס םהב שיו תושלח ןה .הלש תונורחאה תוקעצל העיגה הרומה לש ותשא
 קמעה לא תורזוח תומשוגמה םירפיצה ןמ המכ .תעגושמה השאה םדרית טעמ דוע
.הנורחא תבכר ומכ חוטב־אלו זפחנ ףועמב

ז
.האג אוה .הרומה רמא ,"המדרנ יתשא"
."םיצורמ ויהת ,התוא תוארל ואוב"
.ותשאו ,ישוש ,ןמלז ,אוה .תויתרבח תושיגפ תושעל .בושח הז .רהמ רבדמ הרומה
 היניע הטימה לע השאה .תויתרבח תושיגפ ץיבודיוד תחפשמב ויה אל ןמז הברה
 עומשל ליבשב היניע תא המצעש םיבשוח םלוכ .הנשי איהש םיעדוי אל ,תומוצע

.בוט רתוי
."םכל יאדכ .עשעשמ היהא ינא" .ןמלזל רמא ,"הת ןיכא ינא"

.םיאפור ומכ השאב וטיבי םה .קתתשת תיתרבחה השיגפה ךכ־רחא
 ףסכ ונל ןיאו לודג תיבה .הפייע איה" .הרומה דיגי ,"המדרנ איה .קיחצמ המכ"
."האג ינא .הלש ףוגה תא םכל הארא וצרת םא .םיתרשמל

.הינשה המוקל תוליבומה תוגרדמה לא ישוש תא ךשומ הרומה
.תססהמ ישוש
 רפסה־יתב ידימלת .תסנכה־תיבב רפכה־ינב ,ןמז הברה דוע ונל שי" :שקבמ הרומה
."תוברתה־תיבל םיליבומה םיצח םימשור
.תושדח םישנ תוארל הצר ןמלז .הלעמל ולע םה
.תופפור תוגרדמ ינפמ ריהזהו שארב ךלה הרומה
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.םיילענ וליפא ,בוחר־ידגבב השובל ,חותמ הפוג .הטימה לע הבכש ותשא

.,׳הפייע איה" .הרומה רמא ,"יתשא וז"
.תוטטושמ היניע ישוש .הביבס ובשי םה
 .םהיניעב ןח האצמ ותשא .ךייחמ אוה .תויגועו הת תוסוכ וידיבו םביבס דקר הרומה
.המיזמ םושב ושיגרה אל םה
.תולודג־אל תויח ומכ םיכובנ םה .תספרמל תחתמ ופסאתה רפכה־ינב
.םירפומ תולוק הל םיאיבמ םה .םתוא תעמוש ישוש
.תספרמל םהילא האצי ישוש
.הקעצ ,"ישוש יל אורקל םילוכי םתא"
.ארפ םיטטור רפכה־ינב ."המוצע החמש םכל האיבמ ינא"
.תררחוסמ ומכ תקעוצ איה ,"הלודגה הבהאה ינא"
."ךל וניכיח ונחנא" ,בוחרה ןמ הילא וקעצ ,"דוע ונילא ירבד"
 הנש םיעברא .םכל עיגמ" .םהילא הלודגה הבהאה הקעצ ,"םכלוכ םע הבוט היהא ינא"
.הלש םיידשה תא םהל הארמ איה ."םתיכיח
."תרחא ןיא .הלודגה הבהאה ינא"

.וישכע רבכ התוא וקפדיש הצור איה
.לודג ןודא ומכ ךלה אוה .תספרמה לא אצי ןמלז
 םידגב ושבלת .תוברתה־תיבל ברעב ואובת" ,רפכה ינבל רמא ,"התיבה וישכע וכלת"
."הפי היהי לכה .שמש־יפקשמו םיינועבצ
.וכלייש הצור אל ישוש .םיססהמ רפכה ינב
."דובכה לע רומשל ךירצ ךא גח םויה" ,םילוביה ימיב ומכ רצק לוקב ןמלז רמא ,"וכל"
.םיינועבצ םידגב איבהל התיבה וכלה רפכה ינב

 ול היה וליאכ ,השק הדיפקב הרומה רמא ,"ררועתת יתשא וישכעו ,םתקעצ םתא"
.תורעשב ריג לש קבא
 תאצומ ,דתיה אל הדבל .תספרמה ןמ התוא ריזחה ןמלז .תרזופמ וב הטיבה ישוש
 ־יסנכמ .השקו לודג הלש ןימה־רבא .הלודגה הבהאה תא קופדל ךירצ .ךרדה תא
.הל תוביאכמ יקא׳חה
״? ילע תולעל םיבוטה םישנאל תתנ אל המל״ .הלאש ״ז ליחתי הז יתמ״
.הנטק הדליל ומכ הילא רבדל ןמזה הז .ןמלז התוא עיגרמ ,"רדסב היהי לכה"
.םיינועבצ םידגב ןיא ,תוברת־תיב ןיא" .ישוש הרמא ,"תרחא הז דבל האב ינאשכ"
."ילא םירזוח םה הלילה לכ .המוצעה החמשה לכ .תבכרה־תנחתב הרוק לכה

.םיכבוסמ וילפקו ךר השענ הלש חותמה ףוגה .הררועתה הרומה לש ותשא
.ןמלז רמא ,"ריוואמ הנקורתה וליאכ"
.םיערה תומולחה ןמ ודרפנ אל ןה .תוזעונו תושק דוע הלש תורעשה קר

.החמשב הרומה רמא ,"העבטש השא ומכ תיארנ איה תררועתמ יתשאשכ"
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 .הטימה לעש השאל הלודגה הבהאה הרמא ,"ישוש יל אורקל הלוכי תא"
.תוטושפ תועונתב תונולחה תא החתפ הרומה לש ותשא
 םתרעה המל .הפייע ינא .השדח יתוא התשע אל הנישה" .הריבסה ,"רוא היחיש"
"ז יתוא
."תניינעמ דאמו תיתורבח השא איה" .הרומה רמא ,"תרבדמ יתשא"
.תוחשל ליבשב וליפא תוקיפסמ אלש תונטק תודיער דער הרומח
 הקומע העידי קר .הלוקב דחפ ןיא .הרומה לש ותשא הלאש ״1 הפ םישוע םתא המ״
.הלודגה תוירחאה תא הילעמ וריסי אל םה ,ויהיש ימ ויהיש
.ישוש לע העיבצהו תעגושמה .דשאה הלאש "?וז ימ"
."הלודגה הבהאה איה ישושו ,זכרמה ןמ ונחנא" :ריבסמ ןמלז
.הרומה לש ותשא הרזח ,"הלודג הבהא"
 התא" .ןמלז לא הנופ איה ״? הלודגה הבהאל ארק והשימ״ .ישוש הלאש ״? יל וארק״
 התא .יל רקשמ ןמזה לכ התא .ליחתהל הצור ינא .יל םיארוק ,יתוא םיכירצ ,האור
.דאמ הל באוכ לכה .הכוב טעמכ ישוש ."הלודג הבהא היהאש הצור אל
 הבהאה תאש הל יתרבסה ינא .ךילע הלאש וזה השאה קר" :התוא עיגרמ ןמלז
."םינכומ אל דוע רפכב םישנאה .חחושל הנלכות ןתא .הלודגה
.תעגושמה השאה לש השאר דיל חבשי ישוש
 הברח .הלודג הבהא ךירצ הזה רפכה" .הרומה לש ותשא הרמא ,"תאבש החמש ינא"
 בצע יל שי .יתייהש ומכ אל רבכ ינא ,הניבמ תא .הלודג הבהא הפ התיה אל םינש
."םכל הארא ינא .ףוגה לע םימתכ יל םיחמוצ םימיה םע .םוטאו לודג ףוגו
 םילסלוסמ םימתכ הסוכמ השק ףוג הל שי .בוחרה־ידגב לש םירותפכה תא החתפ איה
.תומיענ אל תועתפה ומכ
.התנווכל וניבהו וטיבה םלוכ
.בוחרה־ידגב תא השבלו הרזח הרומה לש ותשא
 איה ,"םיניבמ םתא .יל םיכחמ רפכה ינב" .הרמא ,"ןמז ידמ רתוי םכתא יתזבזיב"
."הבוט השגרה םהל ןתונ הז .םליבשב תקעוצ ינא הליל לכ" ,הנדעב תכייחמ
 הלודג יכה הבהאה תא םהל יתאבה" .תוסגב ןמלז רמא ,"ךתוא םיכירצ אל רבכ םה"
."וישכע םהל תובושח אל ךלש תוקעצה .םלועב
.הרומח לש ותשא הרמא ,"םולכ הז לע תעדוי אל ינא"
.ןולחה ןדא לע םיחרפ ומכ תונטק תוקעצ טולפל הליחתמ איה
 תא םתעמש ,םימוחה םימתכה תא םתיאר" .הרומה רמא ,"תכלל םילוכי ונחנא"
."ונל םיכחמ םישנא .תכלל ךירצ וישכע ,תוקעצה
.קוחרמ ומכ ישוש תלאוש ״? תכלל הלוכי ינא םג״
 םיקדנופב התוא םיאיבחמ םיחמשה םיעבצה .התוא םיפטוח רבכ םיחמשה םיעבצה
 ינב לש תופישנב התוא םימירמ ,תוחתופמ תוטימ לע התוא םילגשמ ,טושיק־ןוד לש
.תוחפונמ ריצח תומירע לע םירכיא
."הלודג הבהאל התוא השועש המ הז" .ןמלז רמא ,"ךכ הל הרוק דימת הז"
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ר פשמ חיר םהל שי .רבע לכמ התוא םיפיקמ םה .םיחמשה םיעבצל תדגנתמ אל ישוש

.םייניעב וליפא םהל תדגנתמ אל ישושו
י שוש .םיילגרה ןיב הברהו ,םיינזאבו םיידשב םיקיחצמ םירבד הל םישוע םיעבצה
.חבושמ הז ירה החמשב הברמה לכש תעדוי איה ,הלודגה הבהאה איה

ה
. םישודקה םישנאה לכ ואובי קמעה ןמ .קמעה לא הנופ ,רהה דרומב היה הליפתה־תיב
ל יכמ הליפתה־תיב היה אל דחי םלוכ ואב ול ,םישודק םישנא ןומהל וכיח רפכה ינב

.םתוא
ר עיש אל רפכה ינקזמ דחא ףא .האבש הנושארה איה .הלודגה הבהאה האב םויה
. ןושארכ איבנה והילא לע ובשח םלוכ .אובל הנושאר היהת הנושארה הבהאה הקוודש
ל ש הפקב ובשי םיריעצ .ללפתהל ואב אל םיריעצ .הליפתה ילספסמ הלע שבע חיר
.תקעוצ הנוזה השאל ובישקהו יול
ל ש םהיתובלל רוזחת שדוקה־תארי יכ םיווקמ ונא האב הלודגה הבהאהש וישכע"
.לודגה ןהוכה רמא ,"וניריעצ
."םיריעצ ואב אל םויה וליפא"
ם יחכוש םה" .םירפסה לע הנוממה רמא ,"ימואל גח הלודגה הבהאה ןמ םישוע םה"
."הלודגה הבהאה תא ונל חלש ימ
ן מ .םיכבוסמו םילתופמ ,םיכורא תורנ וידדצ ינשל .הנבל המילג שבל לודגה ןהוכה
. תונבל תורבוחב ויה תוליפתה .הלודגה הבהאל תוקיתעה תוליפתה תא ולעה ףתרמה
ם ינקזה .הלודגה הבהאל הלפתה בותכ ,םיחרפו םינומיר לש תויתואב ,ןושארה ףדב
־ שאר .תכשמתמ הניגנב "ידוד הכל" ורש םהמ המכ .תבש־ברעב ומכ םמצע ושיגרה
ן כוד לע םימעפ שלש הכה וידי יתשב .תזגור העונתב םתוא הסיה םינהוכה
.תוליפתה
 .תימראב לודגה ןקלח .דאמ תוקיתע ויה תוליפתה .תונבלה תורבוחה תא וחתפ םלוכ
ת וניגנמב רפכה ינקז ורש ןתוא תורוסא םילמ םש ויה .וניבה לכה אל םיללפתמה

.תורוסא
ם ילמ לודגה ןהוכה רמוא תוקיתשב .לודגה ןהוכל ןה תוקיתשה .תוקיתש תצק ויה
."םינקזל ומכ םיריעצל הלודגה הבהאה האב םויה" :םיריעצ לש
ל כ ואובי הלודגה הבהאה ירחא .תוימיטפוא התיה .השודק דאמ השגרה םש התיה

.םישודקה םישנאה
.ונממ הליחתה הלואגה ךא ,חכשנ ונבשח ,ןטק רפכ הז
ה בהאה תא וריאשי םא .תוברתה־תיבל תכלל םיכירצ .רומגל םתוא זרזמ םינהוכה שאר
.השודקה לכ תא הנממ ולטי םה םיריעצל הלודגה
.תוברתה־תיבל ונפו הליפתה־תיב תא ובזע השודק־ישימשת םיפוטע
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ט
 ־יפיקשמ .םיחכשנ תומוקמב ואצמ םיינועבצ םידגב .אנשריק ןמלזל םיתייצמ רפכה ינב
 םינותחת גוז שבל ,רתומ היהש ימלו ,לוכי היהש ימ .אבו־ךלוה לכור לצא ונק שמש
.ןאו׳ז ןוד לש
 .םייטורא םידוקיר םיעדויש םיריעצ ורמא ,"םויה ונתא תויהל חמש היה ןאו׳ז ןוד"
.הלודגה הבהאה תא קופדל תוברתה־תיבל וכלה תוינועבצ תוכולהתב
 ללובתת אל איה .המצעל הכולהת—החפשמ לכ .םידחוימה וילמס תא אשנ בא־תיב לכ
 ינב יתחפשמה ןגמה תא אשונו לעתשמ ,הינפל ךלוה הכולהת לכב שישקה .ןומהב
 השולש ידמ .גח םהל שי םישדח השולש ידמ .תויסכט תוכולהתב דאמ םיסונמ רפכה

.םיקפואמו םייניצר םה םישדח
 םילמ קר ,הניגנמ ילב ,םירצק םינונמה שי תוקיתעו תודבוכמ דאמ תוחפשמל

.תוקועצ
 .ןונמהה תא םיקעוצ ונחנאו םיימשל ויתועורז תא שישקה םירמ בוחר תניפ לכב
 תא תבהאו" ומכו "חרפי רמתכ קידצ" ומכו "האולמו ץראה ינודאל" ומכ םינונמה

."ךומכ ךער
.דורצ לוקב רמא ,"תיבה ןובשח לע םויה" .םלוכל ןיי קליח יול

.הל חמש לכה ,הל באוכ לכה .תוטטומתמ הילגרו תלפונ ישוש
."דוע תוכחל הלוכי אל ינא"
."םיכלוה רבכ ונחנא" ,ןמלז רמא ,"ליחתמ רבכ הז"
 ידי־לע הנכוהש תוקונית־תלגעל הלודגה הבהאה תא ואשנ ץיבודיודו אנשריק ןמלז

.םוי־דועבמ הרומה
 ודירוה םה .המואה ילגדב םיסומע תובוחרב תדחוימ תונידעב הלגעה תא ופחד םה
.זגרתת אלש ידכ םוקרה ןויריפאה תא ישוש לע
 ליבשב תיגיגח תרומזתב רזענ אוה .זרוחמ םואנ רמא הפיהו ןקזה רפכה שאר
.תושגדה
.להקתהל אלו רדסה לע רומשל ושקיב רפרפ־תובינע םע רפסה־יתבמ םירחבנ םידלי
.עומשל הצרש ימל הרטשמה־שאר רמא ,"םלוכל ןמזו םוקמ שי"
 .תוברתה־תיבל תירוחאה הסינכה ינפל הרצענ הלודגה הבהאה לש קוניתה־תלגע
.ןויריפאה תא לישפה ריעצ אבא ומכ ןמלז
 םייפכ לע .הל המויא שמשה .החופנו הנבל איה .םיפוטש הינפ .תדעור הלודגה הבהאה
.יקא׳חה יסנכמ תא ןמלז הנממ טשפ תודמולמ תועונתב .המינפ התוא ואשנ

.וחרפ היניעו ליחתמ הזש העדי ישוש
.התוא ובישוה ונלש לגדב הפוטע הדבכ תיאבצ הטימ לע
.תושק תוחורב קבאנכ ,תודבכב הרומה רמא ,"חמש ףוג דל שי"
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 הל ונפ םירפיצה .בורק הפוס .הינשה המוקב ןולחה ןמ לכה התאר הרומה לש ותשא

.ףרוע
 ומיש .רירק תצק ריוואה־גזמ .השקבב ובשת .םכליבשב קעצת הרומה לש ותשא
 שחלתהל םילוכי םתא תעגושמה השאה ליחתתש דע .םייכרבה לע םיבע םיליעמ
.דוע ועדת אל הזכ גונעת ,הליחתמ איה וישכע .לוביה תא בשחל וא
 ,ךליבשב םג .ונלש תומולחב ומכ תוקעצ .הליל ותוא הל ויה רתויב תופיה תוקעצה
 םיריש רישל םישוטנ םיתבל תכלל ךירצ אל התא .ךתשא תקעוצ ,ץיבודיוד הרומה
 לודגה ןהוכה .ךנימיל בשיי רפכה שאר .םהיניב דחוימ םוקמ ךל ונפי .םישודק
 .םירשואמ ןיי־ימתכ שי הנבלה הצלוחה לע .תשבל הנותחה־תפילח תא .ךלאמשל
.לודג רשנ התא ,ץיבודיוד הרומה .תושיגר םירפיצל ויהי רפכה ינבו קעצת ךתשא
 .הילע רומשת ,תרדהנ השא ךל שי" .רפכה־שאר רמוא ,"תכשומ דאמ השא ךל שי"
."ילש תועורפה ןגה־תוביסמל התוא איבת
.רויתו קתוש היהת לא ,רשנ התא ,ץיבודיוד הרומה
 .םכליבשב םג תקעוצ איהש יל תפכיא אל .הב האג דאמ ינא" ,הרומה דיגי ,"יתשא וז"
 ."תבהואו תקעוצ השא דיל בכושו תורנ תיצמ יתוא וארת ואוב ,יתיבל םכלוכ ואוב
.הרומה לש ונזא לא ויפ ךימסמ אוה .ריוצמה ונקז תא ףטלי לודגה ןהוכה
 ןיוצמ תוריש היהי הז זהליפתה־תיב לא תחא תבש התוא איבהל רשפא ילוא"
 השדקה ,ךל בותכנ הרות־רפס .םלועל תאז ךל חכשנ אל ונחנא .ונלש הנטקה הליהקל
."ךתשאל םוקרנ בהז־יטוחב
 השא איה יתשא" .ותשא םשב המואמ חיטבהל לוכי וניא אוה .רעטצמ ץיבודיוד הרומה
."הל בוט המ תעדוי איה ,המכח דאמ
 אשדה לע תונטק תוצובקב ובשי רפכה ינב .ןולחה ןמ לכה התאר הרומה לש ותשא
.תוברתה־תיב לש
 לע םיחכוותמ ,שחלב םיחחושמ םה םייתניב .ישוש לא סנכיהל םרותל םיכחמ םה
 רבוע רפכה־שאר .תחתופמ דאמ תיטילופ העדות רפכה ינבל .הנידמו תד לש תויעב
.תוחורה תא עיגרמ אוה .הצובקל הצובקמ
."תיתוברת המחלמ ונמצעל תושרהל םילוכי אל ונחנא םויה ונבצמב"
 םילגעמ ושעי םה ,ודקרי םה .השודקה־ישימשת םע םישנאה ועיגה הליפתה־תיבמ
 .תויביטקייבוא לע רומשל וילע ודמעמב ךא ,םהל ןותנ רפכה־שאר לש ובל .םייתד
 השודקה החפשמל שי םינונמה ינש .הלודג תיתחפשמ הכולהתב אב לודגה ןהוכה
.םיחוכיווה לכ תא םישירחמ םה .ןמזה לכ םירש םה .לודגה ןהוכה לש
 םישבול םה ,חוכיווב םתוא חצנל ןיא .רתויב תולועמה תואטיסרבינואב ודמל וינב
.תוינרדומ תופילח
.תוקירבמ םייניעב דקו םהילא זפחנ רפכה־שאר
.םהל רסמ תוריהמו תוישירח תודוקפ .וביבס וינב תא ףסא לודגה ןהוכה
ינש תא ורישת ידי םירא ינאשכ .ששואתהל םירפוכל ונתת לא .םלוכ ןיב ורזפתת"
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 תרוסמה ןמ הלודגה הבהאה תא קתנל םהל ונתת לא .חוכהו זועה לכב םינונמהה
."ונלש תדבוכמה תירוטסיהה
.םהיניעב םינשודמו םהידעצב םיזירז םה .וירבדכ םישוע וינב
.הלודגה הבהאה לש תורעשה חא ףטיל ןמלז
.הל שהל ,"םיליחתמ ונחנא"
.התנע אל איה
.הלודגה הבהאה לש תורעשה תא ףטיל ןמלז
.דמעמל דובכ םוש םכל ןיא .קושב אל םתא" .תודבכב ןמלז לאש ״? הפ םיקעוצ המל״
.דערנ הרומה .וקתש םלוכ ."טרחתהל לוכי דוע ינא ,םיעדוי םתא
 ."הז לע חוודל ךירצ .ךיבשות לע טולשל לוכי אל התא" .רפכה־שאר לא הגפ ןמלז
 .רתוי ול לק הקיזומ םע .ןגנל תרומזתל ןתנ תוא .תונטק םילמב לצנתמ רפכה־שאר
.לכה ול ריבסהל ךלוה אוה ,ןמלז לא ברקתהל הסינ לודגה ןהוכה
.הנבלה המילגב שיאה תא ןמלז לאש ״? התא ימ״
."דיגהל המ יל שי .הזה םוקמב תויוכז יל שי ,לודגה ןהוכה ינא"
״? הצור התא המ״
.החפשמה־ינונמה תא ,קיספהל ילב ,םיימעפ םירש םה .וינבל תוא ןתנ לודגה ןהוכה
."םיער אל םתא םיימוקמ תונורשכ רותב" .ןמלז רמא ,"לכה הז"
.החמשב ול הדומ לודגה ןהוכה
.ןמלז קעצ ,"ליחתהל רשפא"
 םיעדוי םלוכ אל .םיינועבצה םהיסנכממ לוחה תא ורעינו םהילגר לע ומק רפכה ינב
 וליא .הגש ןב ךר לגע טוחשל ךירצ ילוא ,םירוכיב איבהל ךירצ ילוא .תושעל המ
 וה־ילא ,איב־גה וה־ילא" םירש ויה איבנה והילא אב היה הלודגה הבהאה םוקמב
.תושעל המ םיעדוי םניא הלודגה הבהאה האבש וישכע ."יבשת־ה
.ץיבודיוד תא ןמלז לאש "?תמדקומ הרבסהל תגאד אל"
 יעבצ השולשב ריוצמ טקפסורפ רפכה ינבמ דחא לכל חלש יכ שבויב הנע הרומה
 תויטורא איש־תודוקנ םע תושגרמ תומרגאיד ויה טקפסורפה ףוסב .םיקירבמ םורכ
 ידכ םהינפ ושטשוטש םישנא לש תונומתו םימולצת םג ויה .הלודגה הבהאה לצא
.תומיענ־יא עונמל
 ז םיעבצ השולשב טקפסורפב םתארק אל" .אשדה לא ןמלז קעצ ״? םיכחמ םתא המ״
 זכרמבש םתבשח ? אובת אלש םתבשח ? הלודגה הבהאה תא קופדל ךיא םתדמל אל
"?םימייקמ אלו םיחיטבמ
 ־ייוציפ ליבשב ביבא לתב י״שת ףרוחב היה יול .סנכיהל יול תא םיקחוד רפכה ינכ
.הלאכ םירבדב ןויסנ שי יולל .הבהא לע םירבד הברה םש דמל אוה .תרוצב
 םנכנ ריש .ורש לודגה ןהוכה ינב .ןגנל תרומזתל הרוה רפכה־שאר .סנכנו ףחדנ יול
.םנכ הז עוריא ורכזיו אובי םוי .התיה אל הכובמו רישב
 תא םירהל ליבשב תוברתה־תיב לא םידבכ םידעצב יול סנכנ םייליצא םילילצ לוקל
ינב .תוקפס דוע ויה אל אציש רחאלו ךירצש המכ םש ההש אוה .הלודגה הבהאה
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 .הציב לש תופילק וקרז אל ,ופחד אל םה .תוברתה־תיב לא ןיוצמ רדסב וסנכנ רפכה
 ןנוכתהל וצעי םיכר םילוקמר .הלודגה הבהאה ליבשב תוקד שלש ונתינ דחא לכל
 ־יעצמא תלבוס הניא הלודגה הבהאה יכ חוכשל אל ,םירותפכה תא ריתהל .ץוחב
.הבהא ליבשב םיאתמו ךר לוק היהיש ליבשב םדוק לעתשהל .העינמ
.םלוכ םע הכר התיה ישוש
.רפכה ינקז ורמא ,"התוא םיכירצ ונחנא המכ ונעדי אל התוא ונקפד אלש דע"

.םייטורא םידוקיר םיעדויש םיריעצ ורמא ,"תואמצעה־םוימ בוט רתוי הז"
.ביבא־לתמ תע־יבתכ לבקמש ינרדומ ריעצ רמא ,"הבהא וז ךירצ התאש המ לכ"
.םיעלקה־ליחמ ףוב למס רמא ,"המחלמ אלו הבהא ושע"
.הדות־ישגר הברהב אצי אוה .הלודגה הבהאה לצא סנכנ רפכה־שאר םג
 תאו הלודגה הבהאה ליבשב "יחי" םימעפ שלש וקעצ םלוכ .וביבס ףסא םלוכ תא

.ריוואב ופיעה םהיעבוכ
.הלודגה הבהאה לצא סנכנ לודגה ןהוכה םג

 ;רהזוהש ומכ גפתסנו הלעו לכמו דריו לוח־ידגכ טשפי ותד םייקל הוצמ לע שש
.בהז לש ןותיקמ וילגרו וידי שדיקו שכלו כהז ידגב ול ונתנ
 יצח .הלודגה הבהאל ,םיקיתע דאמ ,םידחוימ דאמ םירבד לודגה ןהוכה השע םינפב
.אצי אל העש
.תונקפסב ןמלז לאש "ז ןמז הברה ךכ־לכ םש השוע אוה המ"

.ןהוכה אצי זא
.שדוקה ןמ םולשכ ותאצג לודג ןהוכ היה רדהנ-המ ןככו

.ץע תחת סרק וישכע דע .עיגה ץיבודיוד הרומה לש ורות
.ןמלז ול רמא ,אב ךרות"
.לוח־ןחלוש וילגר ינפל ,ססהמ אוה ,םק הרומה
 ונחנא הצרתש ןמז המכ םינפב תויהל לוכי התא .וישכע ךלש ןמזה הז .שייבתת לא"
."דיפקנ אל
.תוברתה־תיבל סנכנ הרומה
.חורמ הפוג ,תומוצע היניע .הטימה לע הלודגה הבהאה
.היהש המ דוע היהי אל ונלש לגדה .םתכומו טומק ונלש לגדה
.םינטק םידעצב הילא שגינ הרומה
.שחל ,ץיבודיוד הרומה ינא
.התנע אל הלודגה הבהאה
.ךייחל הסינ ,"תעגושמ השא ול שיש ץיבודיוד הרומה"
.הקד תשרב ןנוס וליאכ תוקספהב אובל ליחתה רקובה רוא .ביבסמ יניצר טקש היה
.תצק דחפמ ,הרומה לאש "ז יל הנוע אל תא המל"
 .הנידמו תד לע רבדל הצור תא ילוא .חחושל ליבשב אב ינא .חחושל םיכירצ ונחנא"
 תוטודקינא ךל שי .לודג םשור ךילע השע יאדו אוה .לודגה ןהוכה לע יל ירפסת ילוא
."וילע רפסל
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.הלודגה הבהאה לע ישממ קד קוחצ היה
.םירכיא לש תורצק תומישנ םע ץוב היה רדחב .וביבס טיבה הרומה
.הטימה לע ונלש לגדה תא רשיי הרומה
.החונמ־תרסח הלודגה הבהאה
.רהמ התוא קפדו הלודגה הבהאה לע ספיט אוה .ויסנכמ לשליש הרומה
 ,רמוחה לכ תא ףוסאל קר ראשנ וישכע ,הזל יתיכיח הברה םינש" .הל רמא ,"לכה הז"
 אצי אוה ."םמעתשא אל םיאבה םימיב .םינוטרקב ךורכלו תוליעיב ותוא ןיימל

.הצוחה
.רמא ,"רהמ הז תא תישע" .הירגיס ןשיע ןמלז

אי
 השאה דיקפתב הנורחאה םעפב קחשל הלחהו תונולחה תא הרגס הרומה לש ותשא

.העובטה
 םיעבצהו םיפונה ןמ הלודגה הבהאה תא וריזחי םה .תוברתה־תיבל וסנכנ הרומהו ןמלז

.םיחמשה
.קירבמ אלו ףייע הרוע ,הטימה לע הבכש איה
."תכלל ןמזה עיגה" ,ןמלז רמא ,"ישוש"
."רמגנ לכהו רקוב רבכ" ,ץיבודיוד הרומה רמא ,"ישוש"

.הנוע אל ישוש
."הלש הדיחיה תערגמה וז" .ןמלז רמא ,"רוזחל הצור אל הלודגה הבהאה"
.התמ הלודגה הבהאה תא הצור ץיבודיוד הרומה
.הלודגה הבהאל הכזש ןורחאה היהי "םחל" רפכש הצור אוה
 ,תבכרב תועיסנ ,רפס־ירע םוש ,םירפכ םוש ןמלגילש הנשוש ליבשב דוע ויהי אל
.םילודג םינהוכ דוע הל ויהי אלו
.הרזח איה ,הררועתה ישוש .הלודגה הבהאה תא לטליט ןמלז
״? הפי היה״ .הלאש ״ז רמגנ לכה״
."חמש ךכ־לכ היה אל ןמזמ" .ןמלז רמא ,"רדהנ היה"

.התוא שיבלהל ךירצ אל .תובחרה יקא׳חה־יסנכמ תא הילע הלעמ ישוש
 ,זכרמל רוזחל הצור אוה ,ןשי לדומ ולש תינוכמל עגעגתמ אוה .ןויפרב ךייחמ ןמלז
.תוילרוגה תוטלחההו הפקה ילפס ,תוכוראה תובישיה לא

.תינוכמה לא וכלה םימאות םידעצבו ישוש לש הדיב זחא אוה
.םיכבוסמ םילולסמב ותיב לא רזח הרומה
 היה רפכה לכש הנוזה ,תעגושמה השאהש הליגו ותיב לש הינשה המוקל הלע אוה
.התמ ,הלש

.הלודגה הבהאה לש ,תצק יולבה ,רופאה קיתה תא איצוה אוה .חנאנ הרומה
 אוה .ץעל תחתמ השעש תומישרב רזענ אוה .הרקש המ לכ בתכ רדוסמו ןטק בתכב
.הנתחפתו הנכלת תויועט .ןויסנה ןמ ודמלי םיאבה תורודה .טרפ םוש ריסחה אל



השילפה :וסרק השמ
 עפא לע תוירזכאב
 תוינוסכלאה ונינידב
 םיחטמה וניטבמ?
ה פאנ
 םירתה לעמ
 ולשה קסעה לא
הפאנ
קמעבע רכאה לא
ויניע תא םירמה רבאה לא
 ק?אה תוימד לא
 רדמ תורוזגה
םירהה יראוצ לעמ

!החאנ
םיה לא
ןנעה לא
 ךעחה תא ןיכמה ע^עה לא
 םימשה לא קחךנה ךשחה לא
הפצנ
תועגרתה?
 םילג םילג תמאעתמה
 רוגס רךחב םערה דהב
הפאנ
ץבל המךא ץימחמה םךה חיר לא
דעה לא חצרה לא
םגאה םעט לא
 םחהו םדאה םדה לא
היחסה
םישנה ידלצ לע םנורג קוחצ תא

הנהן
וניסוס וארקל
 תורודל םבשוממ המךאה תוקלח תא
וניסוס ועלבל



119םיריש

 םירשנמ םיריהמה
 ...חצנל ןמזה תא

 וניסוס וסוט;
 המוקה יכומו

 קסעה ת ונבר ק לא
 םשפנ לע םיסנה לא
 המיאמ םיקעוזה לא
 הנינחל ךר? םיערוכה לא
 שאב םילועה םיתבה לצ לא

 תוברזז הנעטקת ...םיסוס וגיש;
 הנורחאה ותקנזז תא

 ףורעה םשאר לש

סטה
םיסוסה ילור לא

 חרזממ חרז; שסשה רוא
 ברעמל ולגלגת; םדאה ליל תולוקו

ונחנאו
ספטנ
םילאוגה םירהה לא
 וניתפשב וננושל ךוחלבו
 זוב טבמ קרזנ

עבש רכז לש
םיטוחשה וניתונ?רק לא

בצמה
 יקנ םך?
 רעסב דרב?
 םידרוי םילוע

ם יפחש
 םלוע לעמ
.ןנעל חרי ןיב

ם יפחש
םיפלוש

.הגד
םה
ם יערוק
 ם;ה תא
.ביוא יניע?

דכ רתא
דחא םויו
תסא לש םוי?
רונסק רוא לש םויב
םיסנפ? םיבכוכ לש םויב
םימשה ןנע לע םופט לש םוי?
םש?ה רתימ לע הניגנ לש םוי?

אוהה םויב
סוטל דמולה סוס? שאימ
יתומולח תא ר?שא
 םידולח חולג־יני?סכ

 תועוצפה יד;מו
...תומא



י רתסממ םיביסומ :םייחרב הילס
ןונגעב הלודגה הלאה תד
 רבעשל הרישל־רוסיפורפו ררושמ—סביירג טרבור לש ורקחמ לע ססובמ הזה רוביחה
 .("הנבלה הלאה" ,ורפסב ותעשב םסרופ רקחמה) תיסאלקה־םורט תדב—דרופסקואב
 :הלאה לש התוהז־תודחא איה וז הריקח לש תטלחומה הנקסמהו תינושארה החנהה
 ,תויסאלק־םורטו תויסאלק ,תונושה תותדב תועיפומה תוכלמהו תופמינה ,תולאה לכ
 לש תוישנה היתויומלגתה וא םינושה היתומשו היתויומדל הלש התעפוה אלא ןניא
 ־תיצמת קר איבהל לכוא ןאכ ."הלודגה הלאה" וא "הנבלה הלאה" ,"םאה־הלאה"
 יתאצמש רשקה תאו רוביחל עקרה תא ריבסהל ידכ ,ינתסרכה רפסה ןמ תיצמתבש
 ךא .תאזה תדה ןמ םימיוסמ םיביטומ ןיבל ,"םינומא־תעובש" ,ןונגע לש ורופיס ןיב
 קר אל ןונגע לש הז םיוסמ רופיס המגודל יתחקל (א :תורעה יתש ריעהל ילע תישאר
ומב ןונגע שמתשמ וירופיס בורב יכ ףאש ינפמ םג אלא דחוימב וב יתקסעש םושמ
 םיעיפומ םה ןיא םהמ דחאב ףא ירה ,(רכו השאו־רבג־יסחי ,תוומ) םימיוסמ םיביט
 תשמשמ "ןירותסמ" הלמה (ב !״םינומא תעובש״ב ומכ םינפ־תבורמו תזכורמ הרוצב
 המודק םילמס־תפש" :ןושלה וזב סביירג ריבסמ ותוא רשא ,סותימ תארוהב ןאכ יל
 ןמזה םע רשאו ,םייתד תודסומו םייטבש םינחלופ לש םירבד־ןורכזב שמשל הרבוחש
 רתימה ,וירבדל 1."תושדח תויתד תומרופיר ףיקת ןעמל הנוהכה־ישנא ידי־לע התנוש
2 ."תוומו םייח לש תוירוזחמב תועיפומה עבטה תועפותל ילולימ רוטיע" איה היגול
.תודהיב הב שומישה תרוסמ יפל םג ןירותסמ הלמל הפי המיאתמ וז הרדגה ,יתעדל
 תונתשמה ,תויומד שלשב העיפומ איה ליגרב רמולכ ,"תשלושמ הלא" איה הלאה
:םייגולותימה ןכותהו עקרה יפל

 ריכזמה רפסמ ,תויומד עשת תלעב אלא תשלושמ םתס אל איה סומסוקה תלאכ ןכל
.םיררושמה תינורטפכ תעשותמה התעפוה אלא ןניאש תוזומה רפסמ תא

(יניתא) המכח —(הריה) תוכלמ —(יטידורפא) הבהא:־ה תלא איה היתונוכתב
ותינרבק —ומא —ותשא:איה רבגה לא הסחיב
תוומ —םייחו הבהא —תוילותב:םילמסמ היעבצ

רוחש־לוחכקורי־םודאןבל־בוהצ
יללכ ןפואב ךא
לואש —םי־ץרא —םיימש: ־ה תלא איה סומסוקב
:תללוכ איה ךכ רשאבו

התתיחפב —האולמב —התושדחתהב: העיפומ םיימשה־תכלמכ הנבלה
תיארחא איה המדאה־תלאכ
ףרוח —ץיק -ביבא:הנשה תופוקת לע
תוומה —הדלוהה —הדילה:לע הנוממ איה לואשה־תלאכו
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 םירפסמה תא קר ןאכ ריכזאו ,תושדוקמ ללכ־ךרדב ןה השולש רפסמה לש ויתולופכ
 עיפומ אוה ןכ ומכ 3.םייחה רפסמ אוה ,סרוגאתיפ יפל ,השש :רופיסב םיעיפומה
 הארנ אוה םידוהיה לצא .םילבבה לש הירטמואיגהו הימונורטסאה יבושיחל דוסיכ
 אוה ,השולש רפסמה לש תשלושמה ותלופכ ,העשת .דוד־ןגמ לש ויתוצק תששב
 4; ןולאה ץעב תרוסמה יפל רושק ר ש ע ־ ם י נ ש רפסמה .חריב הרושקה המכחה רפסמ
 םילאה לש לבוקמה רפסמה ןמז רובעכ חתפתה הזמו היוול־ינב 12 ויה ןולאה ךלמל
 ־רפסמ היה יכ לזמ־שיב רפסמ אוה 13 .(סופמילואה ילא ,לשמל) תמיוסמ הצובקב
.רופיסב םיעיפומה םידיחיה םירפסמה הלא יכ המוד .ומצע ןולאה־ךלמ לש ובאטה
 דחא השעמלו ,הלאה לש םיקהבומה התטילש ירוזאמ דחא אוה תוומה ,ןאכ הארנש יפכ
."םייחב־תוומהו תוומב־םייחה תלא" אוה תידוסיה התנוכת תא םיאטבמה הייוניכמ
 תאו ותוא בבוסה םלועל סחיב ןומדקה רבגה לש ויתויעב תא םיעיבמ הלאה ירתסמ
 םלועה לא התוא רשקמ אוהו ,השאה איה וייחב הבושח היעב .ןתוא רותפל ונויסנ

 לע ליצאמ אוהשכ ,ינש דצמו—דחא דצמ הלאה תגיצנ תניחב הילא ותשיגב יללכה
 ־יפי ,םידלי תדיל רשוכ :וילע תוצרענהו ול תועודיה תוישנה תונוכתה לכ תא הלאה
 לש ורקחמ יפל .יפואבש תירותסמ תונמחג ,םייח־תמכח ,הנקיז־רועיכו םירוענ
 —רבג יסחי :םיחטשימ השולש םימייק השאהו רבגה יסחי לש חטשב םג ,םביירג
.הלא—ךלמ ו הזומ—ררושמ > השא
 :שדח דצ ףסונ הזומה—ררושמה יסחיב .השאה לא רבגה לש וסחי תייעב תא יתרבסה
 איהו ,הדי־לע םסקומ ררושמה :תיהולאה התעפוהב השאה איה תשלושמה הזומה"
 ,[רה=]טנומ הלמהמ ,הארנכ ,רזגנ המצע הזומה לש המש) 5."ותרישל דיחיה אשונה
 אשונ" :בתכ םיאול ןולא ישלווה ררושמה .(תשלושמ םירה־תלא התיה הרוקמבו

 :רמוא םביירגו 6."בוהאה ןמ רתונ המ הלאשהו ,תוומהו םייחה אוה דיחיה הרישה
 בייח וניא ררושמ 7."השאל רבג ןיב םיסחיה אוה תיתימא הריש לש ירקיעה אשונה"
 לש וז ומכ איה השאלו עבטל ,םייחל ותשיגש םדא אלא 8םיזורח בתוכה םדא תויהל
 ,ררושמ לשכ איה הלא םיניינעל ורוביג ץינכר לש וז םגו ןונגע לש ותשיג םג .ררושמ
.הז םשב םהינש תא תונכל תססהמ ינניאו
 לש הנוטלש תפוקתב :ךכ ריבסהל רשפא—הלא־ךלמ יסחי—ישילשה חטשימה תא
 באמ השוריב הרבע אל רמולכ ,"תיראינילירטמ" תוכלמה התיה תיסאלקה־םורט תדה
 ,השארה־תנהוכה התיה ץראה לע הלאה תגיצנ :תבה לש התוסחי יפל אלא ונבל

 ויה םיכרענ ,לשמל ,הקיתע אמורב .חגוז־ןבל ןייטצמ רבג הל תרחוב התיה הנש־הנשו
 ןולאה) "ןולאה ךלמ" ןיבל הירגא םימה־תפמינ תומדב הלאה ןיב 9הלאכ םיאושינ
 ך״נתב הברה רכזומ אוהו ,חצנ־תוירופל רושק היהו תוירבג למיסש שדוקמ ץע היה
 —לארשי־ץראב ,ביבאב—הפוריאב) המיאתמה הנשה־תפוקתב (םילאה־תדובע יניינעב
 הנשה ךשמל םדאהו יחה ,המדאה תוירופ תא וחיטבה הלא םיאושינ ,(ויתסב ילוא

 ךבוסמ הזל רבסהה ךא ,היתופוקתל תפלחתמה הנשה חור תא למיס ןולאה ךלמ .האבה
 םגו ותוא םיבירקמ ,ךלמה תא םיסרסמ ויה הנש ץקמ .ונינפלש ןינעל עגונ וניאו תצק
ארקנ אוה הנבלה־תלא לש הגוז־ןבכ .רחבנ היה הנשל שדח ךלמו ,ורשב תא םילכוא
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 םא השאר־תנהוכל ,תילאסית תרוסמ יפל ,הרחבנ המצע תנהוכה ."שמשה ךלמ" םג
) 10(ןוויב .דריה שדקמב ,לשמל ,השענ ךכ) שדקמה־תונהוכ 50 לש ץורימב התכז
 םע "שמשה ךלמ" וא "ןולאה ךלמ" תריחבב םג התוא הכזמ ץורימב הייכזה ,רמולכ
 הכולמה תוכז .המלש םייח־תפוקתל העבקנ ףוסבלו ,תוכלמה תפוקת הכראוה ןמזה
 .רשאל אשנש ןייטצמה רבגל רובעל הלכי איה ךא ,םינבל השוריב הרבע אל זא םג
 איה וז ךרדב הכולמה תרבעהל תטלוב המגוד 11.הריעצה תבה ללכ־ךרדב ,ךלמ־תב
 ,תומייק תודבועה) ךלמ השענו לואש ךלמה לש הריעצה ותב תא השאל אשנש ,דוד
 תא בוזעל םיכירצ ויה ךלמה־ינב .(ןתוא הטילבמ הניא םיניינעה תולשלתשה יכ ףא
 םיכלמ־תורצחב םיעיפומ ויה ללכ־ךרדב .תוכז םוש םהל .דתיה אל וב םהירוה תיב
 תאשלו ןייטצהל םילדתשמו תוכלמה ןחלוש לע םש םילכוא ויה תובר םימעפו ,תורחא
ואמ תואלמ תויסור תודגא םגו ןווי תודגא .הכולמב תוכזל ךכו ךלמה־תב תא .רשאל
 תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע" :ך״נתה ןמ עודיה קוספה םג רכזיי) .הז גוסמ תוער
.(הירוה תיב תא תבזוע ה ש א הש רמאנ אל 12."ותשאב קבדו ומא
 ,ותבהא־תריבג הזומה תא ול השוע אוהו הזומה לאכ השאה לא ותשיגש ,ררושמה
.הלאה לש הבהאמ ,ןולאה־ךלמ םע ומצע ההזמ

 ןיבל וניב רשקה תא תוארהל הסנא וישכע .יגולותימה עקרה ,ץרמנ רוציקב ,והז
 .רופיסה לש יתדגאה ויפא תא שיגדמ ומצע ןונגע ,תישאר ."םינומא־תעובש" רופיסה
 ־קסא ,סואז—םייסאלק םילא לש תומש ןייצמ ,״םיבוטה םילאה״ יוטיבב הברמ אוה
 רמאנ ץינכר לע .(..!תירוטסיה תומד איה ופפס) ופפסו האידימכ תויומד וא סויפל
 .המודכ וא "שורבכ" ,תופצל היה רשפא ילואש יפכ ,אלו 13"ריעצ לאכ ןנער" אוהש
 ןונגע ריכמ יאדו התואש ,תיסאלקה היגולותימה לע םיססובמ רופיסב הלא םיווק לבא
 ,תססובמ הניא תיסאלקה־םורט תדה ירתסמל תיביטקניטסניאה השיגה .רחא שיא לככ
בטה ותנבה תא הטילבמ איהו ררושמל תינייפא השיג איה אלא העידי לע ,יתעדל

.םייחה תועפותב תיע
 לע ,ראבל הצפקש הרענ לע 14המודק תידוהי הדגא רופיסה דוסיב היוצמ ,ינש דצמ
 .העובשה תא םייק אלש רחאמ ותמש וינב ינש לעו התאשל עבשנו הליצהש רוחב
 —םימה תפמינ ,השעמל ,איה ראבב הרענה :םייתימה תודוסיה םירכינ וז הדגאב רבכ
 .רוחבה הל עבשנש העובש תרפה בקע אבש תוומב אטבתמ עבטה־ןמ־הלעמלש החוכ
 רבכ :ויליבקמ וא "ןולאה ךלמ" םע תוהדזהל ץינכר לוכי ךיא ןאכ תוארהל ינוצר
 וליאכ אל ,ןומרא—לוסנוקה "ןומרא״ב אלא ויבא תיבב אל ותוא םישגופ ונא ותודליב
 .םיליצאכ ליצא וא ךלמ אלא 15"הנטק הנידמ לש דובכ־לוסנוקו רישע רחוס" היה
 ־תנתמ ולבקב ,ונובשח לע היסנמיגל ותכלב—לדגש רחאל םג "ונחלוש לע לכוא" אוה
 ועוצקמבו וידומילב ונייטצהב ,השעמל .תונטק תובטה דועבו וידומיל רמג םע ףסכ
 ׳ינש דצמ .העובשב םדוק ורשקנ אלול םג וביטימ־תב לע תוכזה תא ץינכר ול הנק
 רשקנ וניא אוה .ולש ררושמה־יפוא תא שיגדמ ללכב השאל ץינכר לש דחוימה וסחי

תא וליפא ,ןלוכ תא אוה בהואש ינפמ אלא 10רק ומדש ינפמ אל ,תונבה ןמ תחאל ףא
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 ךילרהא דורטרג תרמ תא בקעי בביחש וז הביח לבא") תונטקה תאו תורגובמה
 היבגהו בקעי החש" :ןכו ,״םעט םושב תראבתמ הניאש הבהא התואמ התיה תלצאנ
 וניאו ,ןלוכב הצור אוה 17("ךתוא ףוטחל קשח יל שי יתקותמ ,רמאו הלעמל התוא
 ןניא שלשהו שלש אלא ןניא ששה יכ הארמ תונבה רואית ,ללכב .רוחבל לוכי

:שוליש ,תורענ לש תוגוז השולש םצעב ונינפל .תוגוזב תועיפומ ןה :תחא אלא

 ."לחרמ הבוט האלו האלמ הפירח לחר"-18תודידיה האלו לחר לש בל־תוישקו בל־בוט (1
 התוחקפ לע תודיעמ הינפו ההובג תנסא"—19החפשמה־תובורק לש תולכסו תוחקפ (2
 ."םתסתוחקפ׳לע אלו הריתי תוחקפ לעאלמוארמ ןניא הינפו תקונית לשכ התמוק היערו

 םידיעמ הירבאש יפ לע ףא" הרימ—20הרמת התרבחו חרימ לש תוישנו תורענ (3
 הניג לש סיקרנ אלמלא" הרמתו "האנ םלעל איה המוד ,הדומח הרענ איהש הילע
."הדומח תקונית איהו ...בל הל שיש האור תייה אל הבל יחתפמ הלעמל המישמש
 תופילחבו תונושה היתונוכתב תחא השא לש רואיתכ הז רואית םכסל אופא רשפא
 ומכ ,ןירותסמ הטוע הלוכ הנשוש דועב ,תיצראה השאה תא עיבמ אוה .החור־יבצמ
 םילוחכה םיקחרמה ינפ־לע התיה תפחרמ וליאכ הנשוש התמד העש התואב" :רואיתב
ו א 22התא בשוי אוהשכ בקעי לצא תועשה תולבלבתמ ךיא וא 2,,"םהילע הרפיסש
 ,ועוצקמב ץינכר לש ותריחבבו הלאה תעפוהב הרושק התומד 23.ץורימה לע רופיסב
 24: יכרע־וד הילא ידוסיה וסחי .וייח ךלהמ לכ לע םיפיקעבו םירשימב העיפשמ איהו
 וירוהרה ידכ ךות .הנאשאש הצור וז הרענו ,רהרהו רזחו תמוערת ךותמ הילע טיבה"
."ונממ לטונמ םלועה לכ המע אלבש ומצעב שיגרה
 25.הקותמ־הרמ הבהאכ "דיימרמ״ה תומדב הלאה תבהא תא ראתמ ודצמ סביירג
 תלא" איה ,םיבהואהו םיררושמה תינורטפ ,ב״ויכו היראמ וא ,ןאיראמ וא ,דיימרמה
 לכ הל רשא םירמושה תלא ,ילילב וא ,יטידורפא רמולכ ,"םיה ןמ הלועה הבהאה
 ץעה .הירגא תונייעמה תפמינ םג איהו »תוראבהו תונייעמה־תלא התיה איהו םיצעה
דקה ינוויה ,סואילופאו קיודמב התוא רייצ יל׳ציטוב .לקדה היה דחוימב הל שודקה
 רזופמ ,לסלתסמו רהונ ,עפוש הרעש" :התוא ראית ךכ ,״בהזה רומח״ תא בתכש ןומ
 תויוטע תוינחירה הילגרו ...םיחרפ לש עולק רז השאר לע ;יהולאה הראווצל ביבס
 הרעה םע ,המוד רואיתב הנשוש תא רכוז ץינכר 26."לקד־יפנעכ תובטוחמ םיילענ

 לש ןגבש הכירב התוא בקעי רכזנ" :םייחב וכרד תריחבב התעפשה לע תזמרמה
 ...םימ־יחמצ ירחא ךושמ ובל םימיה םתואמש רשפא ילואו ...םימה ילודיג םע לוסנוקה
ושש םיחרפו םיחיש ןיב ןגב העובקש הלוגע הכירב התוא וינפל התלע העש התוא
 בושו המלענו הכירבה ךותל הנשוש םואתפ הצפק ,םירז תעלוקו םהמ תפטוק הנש
 םג ול ריכזמ הז ןורכזו 27."םילג־תבכ תוצא הסוכמו םימ תתוש הרעשו ,םשמ התלע
 עקר לע תראותמ איה רפסב הנשוש תרכזומש םעפ לכ טעמכ .ועבשנש העובשה תא
 שרופמב הילע רמאנ וליא .עבטהמ דרפיהל הלוכי הניא וליאכ ,םיחרפו םינג לש
 ,וז התנוכת לע הרומ המש וליפא .תרחא הראתל היה רשפא־יא ביבאה־תלא איהש
28.הרדחב ץינכר אצומש םינשושה הרשע־םיתשתא חכשנ לאי
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 םתב התיה אל וליאכ ,הירוהמ לוכיבכ־הקוחיר איה הנשושב תישונא־לע הנוכת דוע
 אל הנשוש״ו ,"היבא אלו בקעי לש ויבא אוה וליאכ וילע הרביד הנשוש" :שממ
 איה םיה לע—םיב םג הרושק איה 29."הל רמאו אוה אבש דע ,המא הדלונ ןכיה העדי

 לש ומולח רופיס .םיה תפש לע ץורימב תחצנמ איהו ,ותעובש תא ץינכרל הריכזמ
 לש התולגתה רופיסל דאמ םיאתמ ,ועוצקמ תריחב לש ןוויכב קלח ול םגש ,ץינכר
 רואית םואילופא לצא) הלעמל רכזנה םואילופא לש ורופיס רוביג ,םויקול ינפל הלאה
 תא יתמנש רחאל ,הנושארה הלילה־תרומשאב" :(הלאה תעפוהל המדקה ןיעכ אוה הז

 וליאכ הריאמ הריהבה הנבלה תא יתיארו םואתפ דחפב יתררועתה ,הנושארה יתנש
 הב העשה ,דוסה־תעש יהוזש יבלב זא יתנבה .םיה ךותמ הקניז וליאכו האולמב התיה
 םיהו ץראה ,םיימש ינכוש לכב יתרהריהו .התמצעו החוכ אולמב הלאה תאצמנ
 ־והב ארק דחא הליל" :רפסמ ןונגעו 30."התונטקתהב םינטקו התוברתהב םיברתמה
 ץצופמ לוק ותואו .םיה תא האר אל ןיידעו .םיה ילג לוקכ לוק עמש .[..!]םורימ
 םיננע ןיב עיקרב הדמע הנבלה .ץוחל טיבהו ואסכמ דמע .םיבר םימ לוקכ ךלוהו
 ץינכר עמשש הז םי לבא ,וממד תולוקה .ותטימ לע הלעו ורפס תא חינה ...םיבכוכו

 תננוצ םימה ינפ לע תפחרמ הנבלהו ףוס אלב ךלוהו חתמנו וינפל ומצע עיקרמ ולוק
בלה ,םיה םה םירואיתה ינשב בושח דיקפת םיאלממה תודוסיה 31."הדירחמו הקותמו
.הדרחהו ,הריאמה הנ
רעה ,םילבבה ,םירצמה לצא 32.הלאה לש הילמסב רושק לקדה ,הלעמל וניארש יפכ
 ־ףועלו םיקיניפל ,סקינ׳פ ,ינוויה ומש תא ןתנ אוה .הדילה־ץע הז היה םיקיניפהו םיב
 ־םייחהו םייחב־תוומה תא קהבומב למסמה סותימ—ורפאמ םקו ףרשנ ,דלונה לוחה
 אוה רמת םשה ותעדלש הרעה ףיסומ סביירג) .תוומלא־תב הלאה תויה תאו תוומב
 עיפומ לקדה .(תוירופה תלא תרותשע לש התליבקמ ,הלודגה הלאה לש ירבעה המש
 .הנשוש לש הבל־תמושת תא תכשומה ,םיצע ה ע ש ת לש הצובקב "םינומא־תעובש״ב
 םירחא םירופיסב םג ומכ ןונגע לש ורופיסב דאמ טלוב םייחל וסחיו תוומה ביטומ
ותבה תא תלמסמ איהשכ הלאה לש תשלושמה התעפוהב עיפומ אוה ,תישאר .ולש
 םילוכי .הנשוש לש התמה המא—תוומהו ,ץינכר לש ומא—הדל“והה ,הנשוש—תויל
 ומא תא האר" :ץינכר לש םילבלובמה וירוהריהב שלשה ןיב רשקה תא תוארל ונא
 רמא ,קפס לכ ןיא ...ונוראוצל השדח הבינע ול תרשוק איהו היכרב לע וינפל תערוכ
 הקוחר וזש ,הנשוש לש אמא וז ןיאש רמול ךרוצ ןיאו ,אמא וז ןיאש ,ושפנל ץינכר
 אמש [וא] ...הנשוש לש המא םגו ומא םג המצע תא התשע וזש ךכ ידכ דע ...התמ וזו

 ־יסב דאמ טעמ העיפומ ,םייחהו תוירופה למסכ ,ץינכר לש ומא לבא 33"...ז איה הנשוש
לשומה לש תורבקה־תיב רכזומ םיימעפ :תוומה ביטומ רתוי טלוב ,יתרמאש ומכ .רופ
 ׳הניווב תורבקה־תיב רכזומ (ץורימל רשקב םעפו העובשה תרכזה םע םעפ—םימ
 ןיב רשקה ץימא .ומצעב רבקנ טעמכ ובו הנשוש־םא תא תוולל ץינכר ךלה וילאש
 !םואב ,לשמל—34התמה המא םע תומוקמ המכב התוהדזה דבלמ !תוומה ןיבל הנשוש
 הנשוש לש התפיאש תשגדומ—הלוח איה רשאכ ןהמ תחא לכ םולשל לאוש ץינכר וב
אלו רבד יתשקיב אל ,הפי היה הז רבדו ...התמ ינאש יתמלח תחא םעפ" :תומל
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 ךא .דועו 3’,"םהמ דחאכ יננתי ימ ...םיטונחה לרוג הפי המ" :ןכו 35,"רבד יתלאש
 ,הל תלטומ איה .הנישה תלחמ איהש ,התלחמב ,ןבומכ ,אטבתמ רתויב טלובה רשקה
 תוכיסנה ומכ שממ ,הייחתל המק איה ףוסבל : הלאוגל הפצמו ,התמ קפס היח קפס
 תודגאה" 37: סביירג לש ותרעה תא ןאכ איבאו .תמדרנה היפהפיהו היגלש—הדגאבש
 תומדא־ילע הלאה תגיצנכ .שארה תנהוכל רשקב גהונה תא ראתמה סותימ ןה ולאה
 ־ןב השענו תוהולא לש הגרדל עיגמה "ןולאה ךלמ״ל דוגינב) תוומלא־תב יהירה
 אוהו תנהוכה לש התומ םע תיטאמוטוא הפלחה תישענ ךכ :(ותומ רחאל קר תוומלא
 לש םויס לכב יכ הארנ .םימיוסמ םיאנתב רפומ הז ףא ,ובאט לככ ךא .רכזומ וניא
 הנשה־חול] םירדנלאקה־ןיב לש םימיב ,םינש רשעו־האמ וא האמל תחא ,םינש־רוזחמ
 היה אלש תועש המכ וא םוי וראשנ הנש לכ ףוסבו םישדח לש םיוסמ רפסמל קלוח
 הבשו "התמ וליאכ" התיה ,[שמשה־תנשל ומיאתהל ידכ וסנכוה ךא חולב םוקמ םהל
וחמ השיגפב .שדחה ןולאה ךלמ תא שוגפל ידכ שדחה רוזחמה תישאר םע הייחתל
 ויה אמורב—תנהוכה לש התיוול־תונב ש ש ו ,תינומה היגרוא תכרענ התיה וז תשד
 שש) ."ךלמה לש ותיוול־ינבמ השש םע בכשמל תולוע ויה—תוילאטסווה שש ולא
 .(השארל ץינכרלש!1רז תאהמשוץורימב החצינ רשאכ הנשושל תוולמ ןיעכ ויה תונבה
 ־ישעמ לע רפסמ אוה תינרדומ הפשב .לוכיבכ ,סותימ אלא וניא רופיסה לכ ,םוכיסל
 רוחב לע ; ןגוז־ןבב רוחבל תוכזה תא גישהל ידכ תונב ןיב ךרענש ץורימ לע :םימודק
 ,(...םישנ וא) השאו רבג יסחי לע :םיבוט־תבב הכז תישיאה ותונייטצהבש טושפ
 םע םיכסהל הנכומ ינא .םדאה־ינב לש םהייח ךלהמ לע עבטה־ינתיא תעפשה לעו

 רופיסל יסאלקה־יתדגאה עקרהש ךכב ןונגע לש תירופיסה הקינכטה תא םיכירעמה
 ןונגע לש הרשיה ותביאשב ךכ־לכ החוטב יניא לבא .הליחת־הנווכבו םיעדויב ןקתוה
 ןמ םיחוקלה םיביטומהש התעדל רתוי הטונ ינאו ,תיסאלקה־םורט היגולותימה יטרפמ
שמ תא ררושמכ רפוסה לש ותסיפתמ םיעבונו רתוי םייביטקניטסניא םה םיסותימה
ורפסה הריציה לש הכישמהו יפויה ,לכה ירחא .םהיתויעבו םהיתועפוה ,םייחה תועמ
 יאדו וזו ,הארשהל םוקמ םג תרוקבב ריאשהל שיו הקינכט לש ןינע קר םניא תית
."םינומא־תעובש״ב הרסח הניאש
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םילדגמ :לדאנ דויב
 ,םילסה לכ תא ונרבש
 ,םיללכה לכ תא ונרפה

 :עתפל זירכה והזקימו
."םיקחשכ אל רתוי"

 ,םיבוטה םימיב ומכ םידי ונתנ זא
 ,םיפוצו "תקקות״ב קחשל ונכלה
 ,םילדגמ ונינבו ללחכ וג?פק
."םידל? ויהת לא" :רמא והנימו

 ,ונידלי לכ תא ונפסא זא
׳םינחמ־קח^מ ונכרעו

 ףרהכ וחצנ יל^ו
.ןיד? ונדלוה אלש הלא תא

 ,תוריקה לכ לע ונספט
 ,תומכסמה לכ תא ונרבש
 ןפא םושב רבזקל ונלצ; אל ךא
.תובאה יהלא דחפ תא

,םידל; ומכ םיד; ונתנ זא
 ,"םיקחשמ אל רבכש לבח׳" :וגךמאו
 ,םילק םידעצב ינ$מ הכלה תאו
.םילדגמ תונבל ,ידבל יתרתונו

 ,ונידל; לכ ודמע ביבסו
 ,תולודג ם^יע? וארו
 וניתובל םירבדנ ךיא
.תובאה יהלא דחפמ
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דלח

—ויחאל ינועש תא ית?בום ךא ,השיגפל יתרחא
זפש יל יניתמתה

—לצל ןיכב ינא ךא ,יתאב רחאש ׳דכ
?ךינב יב וצריה
,םיססזןמל הליתש ןיאה
 ז ךיתולולכ תא םיגגוחה תולהצמ תא עמשל ךא עיגהש ךלהל
.עמתשמה לכו תשא ,ןג ,תרב רב? יל יתחפט
.םיתמ יתיאר יתבהאש תאו ,יתבהאש םע םייח יתיאר םג
.תא אל ךא—ירחאש לכה
המישת העש ןאכ תבשל ןיכנ ינא
תינרוחא תינרוחא ינועש תא בבוסלו
יעדצ וריחשן בושש דע
ויחי ייבהו
.םיניע־תלךג הרענ קר תינש ירדת האו

,דבלב תחא העש דוע יניתשתה
שאב תולעהל חצוראו ינועש תא ץפנא אמש וא
זריעה־לדגש תא



הידוגינו םינווכהה־תרבח :ןורבע זעוב
 הנוכמה הכותב ףנע ותוא דחוימבו ,"םינומהה־תוברת" לש הנכרצ ,"ןומהה־שיא"
 ,רטילורפ תויהל יושע אוה .והשלכ יתרבח דמעמ םע ההז וניא ,"רודיבה תיישעת"
 ונתרדגה יבגל עבוקה הדימה־הנק .ןוילעה־ינוניבה דמעמה וא ינוניבה דמעמה ןב
 ,יתימאה ונוצרל ,תיתימאה ותושיל ותורכנתה ,יללכה םלועה ינפמ ותורגתסה אוה
 *תחו ,תואיצמה תשרב ימעפדחה ומוקיממ םיעבונה םירבדה לכ ,תויתימאה ויתויטנל
תהל הכילומה תוסנכתה ,תוינטשפו תוללכומ תופולג לש בזוכ םלוע ךותב ותוסנכ
יאה ,רבד לש ותימאל .תימתס תוישיאל התכיפהו ותוישיא לש תמדקתמה התוררופ
 תודמעמב רתוי הברה תורדגומ־יאב תרדגומו תטלוב תויהל היושע תינומהה תויש
 הלכשהב םיכוז הלא תודמעמש יפל ,םירחאב רשאמ םיטילשהו םידימאה םייתרבחה
 תיתונמאה ,תיטילופה הלועפה ףקיה אולמ םעו תיתוברתה תרוסמה םע םתוא תתמעמה
 ,תיתריחב תועמשמ הלא ינפמ םתורגתסהל שי ךכיפל •םתרבח לש תיעדמהו
 תונורתיב הכז אלש ,םיטלשנה תודמעמה ןמ םדא לש ותורגתסה רשאמ רתוי תבקונ
.הלא
 תחא תכפוה תופייעה .ףייע אוה ."רודיב״ל קוקז "םינומהה־תוברת" לש הנכרצ
 דאמב הלקה וזש הדבועה ףרח ,תיגולונכטה היצזיליביצה לש תוקהבומה תונמסתה
 תופייעה .הרבחה ינב לש םבור תדובעב םעפ ךורכ היהש תינפוגה תוצמאתהה לטנ תא
 .הלתמא םג איהו—היתוביס לע טוריפ־רתיב דומענ םירבדה ךשמהבו—תיתימא איה
 וא תמא־לש־תונמא תוריצי ינפמ ןומהה־שיא לש תורגתסההו הדילסה תבוגת תא
 ץמאתמ ינא" :תופייעב ץרתמ אוה םתניתנ עגרב םיטלקנ םניאש םיבכרומ תונויער
 שקבלו רדבתהל אצוי ינאשכ בושחלו ץמאתהל ינממ שורדל ןיאו ,םויה לכ השק דבועו

 -בורב ,הללכ אל םויה ךשמב ותדובע ירה .ומצעלשכ רזומ ןועיט הז ."ברעב עוגרמ
 הלאש ךכל החכוה לכ ןיאו—תובכרומ תוילאוטקלטניא תויעב ,םירקמה לש םבור
ובעש ,םילאוטקלטניאה :אוה ךופהנ .רודיבה ינכרצ הקווד םה ולאכ תויעבב םיקסועה
 טפשמה םלוא .הרית וניא ץוריתה ,רמולכ .תונמאה יבבוח םה םה ,חומ־תדובע םתד
 ענמיהל תעדומו תינושאר השירד יהוז :רורב יביטיזופ ןכות ליכמ ונאבהש ינוימדה
יבסו עגור םירשפאמה ,םייתרגישו םיעודי םירבד םע קר עגמב אובל ,תובכרומ לכמ
 ינטשפה תא קר טולקל ןכומ הלא םירבד עימשמה שיאה .ליעפ ינחור ץמאמ אל ,תול
.ןיבהל ה צ ו ר אוה ןיא .רגתסה ןהיניבש תופולגה תינבתב יונבש המ תא וא ,רתויב
 ,ץמאתמו לעופ אוה הדובעה־םוי ךשמב :ותנעטבש תרחא הדוקנל ונבל םישנ הבה
מאתהה ביט ,אופיא ,והמ .וירחאל "תואיצמה ןמ החירב״לו הגופהל אוה יאכז ךכיפלו
י תוליבסו ןורויע לש הז לומגתב ותוא הכזמה תוצ
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 ומצעל דבאש םדאה אוה לאטיפאקה יכ הדבועל יביטקייבוסה יוטיבה אוה לעופה’
 םדאה איה הדובעה יכ דכל יביטקייבואה יוטיבה אוה לאטיפאקה וליאו ,ןיטולחל

 ויתולוגס תומייקתמ לעופ רותבו ,אדירג לעופ רותב םייק םדאה ...ומצעל דבאש
 סקראמ חסנמ ךכ 1."ול ר ז אוהש לאטיפאקה ןעמל תומייק ןהש הדימב קר תוישונאה
 סקראמ דמוע ןאכש דועב םלוא .הדובעה־יסחי םוחתב ינאילגהה רוכינה לש ויוטיב תא
 .תיתרבחה הלועפה ימוחת לכב םייק הז רוכינש לבוקמ םויכ ירה ,דבלב לעופה לע
 םינד ,תויתטישו תוקמע לש תונוש תומרבו תונוש אצומ־תודוקנמ ,תונוש תורוצב
, להנימה־שיא 6.ןמזיר דיודו ־טייו .ה .ו 4,טגרא הנח 3,לילא ק׳ז 2,המקרמ וז העפותב
 ,לעופה ןמ תוחפ־אל תישונאה םתוהממ םירכונמ טסילאטיפאקה ףאו ינכטה החמומה
 יהוז .רוצייה ךילהתב םתופתתשה חוכמ אלא םמצע יניעב םויק םהל ןיאש ךותמ
 ־תמו הלדגש לככו .הדובעה לש תטשפומה ,תילנויצארה התקולחמ הרישיה האצותה
 תוהדזהמ ,יתרבחה גרדימב ודמעמל בל םיש ילב ,טרפה קחרתמ ךכ וז הקולח תטרפ
 ט ו ל ש ל ו הז ךילהת עובקל ותלכי תכלוהו־הנטק הדימ התואבו ;ולוכ ךילהתה םע
 לש ודוקפית תורוצמ תחא ותלועפ תכפוה ותוא תתרשמ הקינכטה היהתש תחת .וב

.ינכטה ןורקעה
 תורבח ילהנמב ףא אלא ,םייאמדקא תוברל ,םיריכש םידבועב קר אל םירומא םירבדה
 םילודגה םינוגראה ןמ דחא לכ לש הלועפה־תכרעמ .םייאמצע םיקסע ילעבו תולודג
 יפכ ,רתויב םיימיטניאה םהייחל דע ,הילהנמ לע התעמשמ תא הפוכ םויכ םימייקה
 אוצמל שקבמה ,ןתפאשהו ריעצה להנמה .״The Organization Man״^ טייו ראתמש
 .ןוגראה תושירדל םאתהב ותשא תא ףא רחוב ,ןוגראה םלוסב ונממ םיהובגה יניעב ןח
חמ םדאש לככ :ךפיהלו .ונוגראב שרדנה ןקתל המיאתהל ותוישיא תא ״ץהגמ״ אוה
 רושק אוה ךכ (היצרופרוק) דיגאת לש יגרדימה םלוסב רתוי הכומנ הגרדב קיז
 תושעל להנמה ןמ רתוי אוה ישפח ךכו ונממ תושרדנה הדובעה־תועשב קר הדובעל

.םייטרפה וייחב ויניעב בוטכ
 ימוחת לכ .ת י מ ו נ ו ט ו א תכרעמ ונימיב התשענ הקינכטהש איה לילא לש ותנעט
 תולעופ םימוחתה לכב תוררושה תוקינכטהו ,ימאנידה ינכטה ךילהתב םיעלבנ םייחה
כטה תומדקתההו היצרגטניאה ,תוליעיה .תוידדה היצרגטניאו תובלתשה לש ןוויכב
 תאו הרבחה תא תבצעמ הקינכטה .טקייבוס ,אופא ,ןה .ןמצעל תורטמ ןה תוינ
.היאשומ ,אופא ,םיכפוה םה .היכרצל םאתהב הכותבש םיטרפה לכ
 ואיבהל ,ותדובע לש תללוכה הרטמה תא דבועל ריבסהל םיצמאמה יכ םיעטמ לילא
 ןורתפ תניחבב םניא ,ריעזה וקלח תא אלממ אוה וב ךילהתה לולכמ תנבה ידיל
בוסכ דבועה לש תויטננאמיאה ויתורטמב ךילהתה בוליש :רמולכ—רוכינה תייעבל

 ותרטמ דבועה ןיא ירהש .ךילהתל דבועה לש טלחומה ודובעישל יעצמא אלא—טקיי
 םדאש הדבועה אל :רמולכ .להנמ אוה םא םג ,תיפוסה ותביס אוה ןיא ,ךילהתה לש

 ןיאש הז אוה עבוקה םרוגה ;תעבוקה איה יללכה הדובעה ךילהתמ ריעז עטקב קסעומ
 אוהש עדוי לייח לכ םג .םיפיקעב אל ףא ,ותרטמ לאכ דבועה לא ןווכמ ולוכ ךילהתה
םע "תיגולואידיא״ה ותוהדזה םלוא ,תיברקה הלועפה ןמ דבלב ריעז קלחב אשונ
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 וייח תא בירקהל ןכומ היהיו הנולת אלל ודיקפת תא אלמיש ול תמרוג ברקה תרטמ
 ,וב אלממ טרפהש דיקפתה לש ותובישח תעידיו ,ךילהתה תעידי .הרטמה ןעמל
 םע ההוזמ ךילהתה תילכת ןיא דוע לכ ,ותא ותוהדזהל תוקיפסמ תובורע ןניא ןיידע
.טרפה לש ותילכת
 ־דבע״כ—דבלב גרובכ לועפל דבועה לע לטינ וב ,ןשיה גוסה ןמ הדובעה־רטשמ
עמב דבועה לש ותקופת הדורי .לשוכ אצמנ—תיטסיסקראמה הרדגהה יפל ,"רכשב
 ,ענ־טרס לש ויעטק־יעטקל קרופמה ילנויצאר רוציי ךילהתב ,ול השידאו תניוע תכר
 ורצונ ךכיפל .ושומיש םותב וכילשהלו ולצנל ןתינש הדובע־ילכ שמ#מ אוה וב לעפמב
 ןתילכתש ,םייתישעת שונא־יסחיו תיתיישעת היגולוכיספ לש תושידחה תוקינכטה
 לפטל וילע לבקמ לעפמה .לעפמה םע דבועה לש אלמה יביטקייבוסה ובוליש
 ־תונרק תועצמאב ודיתעו ונוחטבל גאוד אוה ,דבועה לש תויתרבחהו תוישיאה תויעבב
 ידי־לע רוצייה ךילהת םע תיביטקייבוסה ותוהדזה תא םייגמ אוהו ,םייוציפו־היסנפ
 קרו־ךא אלא ,דבועה םשל השענ וניא הז לכ םלוא .רכו םיחוור־תקולח ,ץמאמ־יקנעמ
 לעפמה קיסעמש םיצעויה־םיגולוכיספה לש םדיקפת ןיא .יגולונכטה ךילהתה תלעותל
 תא חיטבהל םא יכ תימינפה םתואמצע תלדגהו םידבועה לש םתוישיא חותיפב עייסל
.וכותבש ישונאה ביכרה תניחבמ רוצייה ךילהת לש קלחה ודוקפית
 ־דחה תויביטקייבוסה ויתוילכתל תנווכמ הניאש ,השדח תוישיא דבועל םיארוב ךכ
 תוישיא רמולכ ,הז ךילהת עצבתמ הב הרבחהו ינכטה ךילהתה תועיבתל אלא תוימעפ
 ךילהתה רתוח וילאש לאידיא םשל תישענ הניא וז תוהדזה .ךילהתה םע ההדזמה
 תשרדנה תוהדזהה :רמולכ .ומצע תרטמ אוה .י מ ו נ ו ט ו א אוה הז ךילהת ןכש ,ינכטה
 .יתומכ הדימ־הנק םע אלא ,תללכומ םאו תיטרפ םא ,יהשלכ תישונא הרטמ םע הניא
ונ ךכ ."םדא לש ו י ו ו ש המ" הלאשה העיפומ "םדא לש ו כ ר ע המ" הלאשה תחת
 תיעדמ תויביטקייבואל תנעוטה ,(adjustment) ״תולגתסה״ה לש היגולוכיספה תרצ
 קפואב "הרבחה" תא תלבקמו תולפטכ תויכרעה תוסיפתה תא תלטבמ איהש םושמ
חומ םיכרע אלו—תויתרבחה תוגהנתההו תושיגה לש טלחומה הדימה־הנקכו טלחומה
 היצרגטניא התילכתש היגולוכיספ ,אופא ,יהוז .תיתרבחה תרגסמה ןמ םיגרוחה םיטל
 ׳ימעפדחה ,טלחומה ודמעמ תא וז השיג תללוש ךכש ןויכמ .הרבחה לש תירטילאטוט
 ־ימגד לש דוחיי־ילוטנ םיקתעכ םיטקייבוסה לכ תא תספותו ,ישחומה טקייבוסה לש
 ־חישה ךילהתב "םישוביש" אלא ןניא םהיתויעבו ידדה ףוליחל םינתינה ,םיליבס דוסי
 'ינבל אורבל וז היגולוכיספ תרמואש השדחה תוישיאה .םהלש (היצזילאיצוס) רוב
 ׳תוימונוטואה ויתוילכת םע תיהוזמ הניא ירהש ,טקייבוסל אופא איה הרז הרבחה
 רשא דועב .ומצעל רכונמו ןקורמ ומצע שח אוה ,התוטלתשה םע ,ךכיפל .תוימעפדחה
 וילע הליטמש דוקפיתל ,ותדובעל תדגונמ ותואמצע יכ שח ןשיה הדובעה־רטשמב
 שדחה רטשמב ירה ,ותוישיא תא אצמ וז תוממוקתהבו םדגנ םמוקתה ךכיפלו ,הרבחה
 ׳ול הצוחמ תושממ ול ןיא .יתרבחה ךילהתב אוה בלושמ ולוכ־לכ .וז תוממוקתה הלטב
 'ימב־דיחיה ומוקיממ תעבונה ,ולש תיתרבח־ץוחה אצומה־תדוקנ הלטוב ירהש
תשוחת ןדבא איה הז בצמ לש תיחרכהה הדלותה .וכותב תושממ ול ןיא םג ךכיפל !ונ
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 .תימתסכ ,תיביטקייבוס ,תשחומ איהו—תימתס תישענ תוישיאה .תימצעה־תוהזה
 אצמיהל תורשפא לכ ללושה ,הז ילאטוט היצרגטניא־דילהת תדילי איהש תוישיאה
 ־דח תוישיא״כ הזוקרמ ידי־לע תרדגומה איה־איה ,"הלילשה תא ללושה" ,ול זוחמ
.תונקסמ ןתואל הזוקרמו לילא םיעיגמ תונוש אצומ־תודוקנמ ."תידממ
 תונתשהב םג תרכינ תינרדומה הרבחב טרפה לש תיתוהמה תוליבסב תרבוגה הרכהה
 ־תונש לש תערכמה תועמשמה תא השיגדהב ,לשמל ,הזילאנאדכיספה .השינעה יגשומ
 םוחת לע הלח ונתרכה יכ העבקבו ,תוגהנתההו תוישיאה בוציעב תונושארה םייחה
 ונתוישיא יכ ןועטל תורשפאה תא הרצי ,עדומתתה תומוהת תמועל דאמ לבגומ ישפנ
 ־ילאנארכיספה היפאריתה לש התרטמ יכ ףא) תינתומו הליבס ,רבד לש ודוסיב ,איה
 תאו ינאה תא הנוכנ ןיבהל תלוכיה ,תורגבה .(הז בצממ ונצלחל ,ןבומכ ,איה תיט
 תונשרפב .קוחר לאידיא איה ,הלא םינותנל םאתהב ילנויצאר חרואב לועפלו הביבסה
 הנעמ םניאש םימרוג ידי“לע תענומכ תישונא הלועפ לכ טעמכ ץרתל רשפא תינוציק
 -דקומ םיבלשב ושבגתהש תויגולוכיספ תורוצת םא יכ ןותנ ישחומ בצמ לע ילנויצאר
 תא ןיבמ וניאש יפל וישעמל יארחא וניא םדא :רמולכ .תוישיאה תוחתפתה לש םימ
.םהמ ענמיהל לוכי וניאו םהיעינמ
 יתרבחה ועקר תדלותכ םהילא עיגה אלא וישעמל דוע יארחא וניא טרפהש רחאמ
 הלועפ וניא בוש עשפה .השינעהו אטחה יגשומל השיגה הנתשמ חרכהב ,יתחפשמהו

 תענמנ־יתלב האצות אוה אלא ,תישפח הריחב ךותמ ,עדומב תטקננה תיתרבח־יטנא
 ןמ לטינ ךכבו ,עשפב המשא הרבחה :רומאל .םייגולוכיספו םייתרבח םיאנת לש
 הילדחמ לשב והשלכ טרפב הרבחה לש המקנ יהירה ז קדצ לש דוסי לכ השינעה
ירצ הטיפשה תאו ,תייופיר תויהל תבייח העישפה לא הנוכנה השיגה .הלש היעשפו
 תירסומה תוירחאה ןורקע לש ותלילש ,השעמל ,יהוז .םייאופר םיגשומ תוחנהל םיכ

.תימונוטואה
יאב הרמוה ,תיביטקייבוסה ,תיתימאה ותוישיאש םדא ותוא אופא אוה ןומהה־שיא
 .ינכטה ךילהתב "קלח״הו םלשה ובוליש תא תרשפאמה ,תיאשומ ,תיתוכאלמ תויש
 ךילהתהש הדבועה חוכמ האב ,םיהז םיקתוע ןומהמ דחא קתועל ,ןומה־שיאל ותכיפה
 לעפי ןכ םא אלא ןכתיי אל תואנה ודוקפית .היצזידרדנאטסל קוקז ינכימה
 תילנויצאר להנתהל לוכי וניא ,לשמל ,רוצייה .(uniformities) תויודיחא לש הדשב
 לועפל םיבייח לכה .ומעטו ורשכ יפכו ותנבה יפל ,ולש בצקה יפל דבוע לכ לעפי םא
 םא םיהז םיטירפ לש ינומה רוציי ןכתיי אל ,ינש דצמו .ןוכתמ ותוא יפל ,בצק ותואב
 לעופ בייחמ יתיישעתה ךילהתהש םשכ .ומעט יפכ ,הנוש הרוחס חוקל לכ שורדי

 ,ימעפדח אוה ישחומ ינא לכש רחאמו .ידרדנאטס ןכרצ בייחמ אוה ךכ ,ידרדנאטס
 המצע לע תרזוחה ,תטשפומ תוישיא המוקמ לע עובקלו וז תוימעפדח לטבל אוה חרכה
 איה םלועה לא התוסחיתהש ךכב יטילאנאה טקייבוסל המודה ,תויפוסניא תורדסב
 םצעמ תאזכ תוישיא .ישחומה ינאל הרזו תבזוכ תוישיא ,רמולכ—תיתומכ חרכהב
 היצרגטניאה יפחד יפ־לע תלעופ איה ןיאש רחאמו .דוחיי־תלוטנ ,תימתס איה התרדגה
יתרבחה טקייבוסה לש ונוצר הב םנפומ תאז תחתו ,הלשמ ןוצר איה הרסח הלש
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 *גטופה תא שממל ידכ .ומצעמ הלוג םדאה .תיגולונכטה הימונוטואה רמולכ ,יתימאה
."ומצע תא אוצמלו שפחל" אוה סונא ולש תיביטקייבוסה היצ
 *וביר לע רתיווש ,עושו לד ,םדא־לכ אוה ןומהה־שיאש הרכה ללכל םיעיגמ ונא ךכ
 תא הב האורו תינכטה הימונוטואה יביתכתל ענכנש ,ולש תויביטקייבוסה לע ,ותונ
 שח הז םדא ןיאש איה לילאו הזוקרמ לש םתנעט .ותייווהו ותוליעפ לש טאמירפה
 ,"תידממ־דח העדות" ללכל עיגמו יגולונכטה ךילהתב ולוכ־לכ עמטומ אוהש ,ותדיבאב
 ,"תרשואמ העדות״ל ,"ידממ־דח רשוא" ללכל עיגמ אוה .דיחיה וקפא אוה ךילהתהו
.הלילשה דממ תלוטנ

 ותעידי ירה ,םירבדה ךשמהב ןודנ הלש תופסונ תוניחבבש ,ונתסיפת יפ־לעש ןבוס
 תורשפא לכ תענומ ,היצזיליביצב יתימאה ובצמ לע רמולכ ,תמאה לע טקייבוסה לש
 תחא הפיפכב חרכהב תורד "תבזוכה העדותה״ו "תמאה תעדות" .תאזכ תימרת לש
 *לע קוספל והשלכ הדימ־הנק עובקל היה רשפא־יא םג ןכ אלולו ,טקייבוס לכ ברקב
 איה ותונוביר לע ןומהה־שיא רותיו לש תיחרכהה האצותה .בזוכ והמו יתימא והמ ויש
 .תילכתו ןכות הרסח ותדובע ףאש ןאכמו ,תילכתו ןכות לכ םירסח וייחש השוחת
 ,ישחומ ינאכ ,אוהש תילכת ,ולש הניאש תילכת תורישל עצבתמ ולש הדובעה־ץמאמ
 וב תכסננה תופייעה .ומצעל ףא—טקייבוס תויהמ לדח אוה ךכ ךותמו ,היבגל אשומ
 ץמאמה תניחבמ ירהש—המצע הדובעה ןמ ,םיבר םירקמב ,תעבונ הניא ותדובע לגרל
 תא תסנוא התויהמ אלא—םעפ־יא התיהשמ הלק םויכ הדובעה ,תוחפל ,יזיפה

.ותוימצע
 ."רודיב״ה וא "םינומהה תוברת" לש יתימאה הביט והמ ןיבהל התע ביטינ ךכיפל
 דממ םע תומיע ידי־לע ינאה לוטיבמ תעבונה תופייעה תגפה הנניא הז לש ותילכת
 * י ג ס םא יכ—התוברתב יתימאה הבצמ םע ,רמולכ—ינאה לא תוישיאה תא ריזחמה
 השענ רבדה .התימאל תיביטקייבוס םויק תורשפא לש תטלחומ המלעהו הר
 רודיבה :רמולכ .תואיצמ־תריתסמ ,תינכימו תינוגדח ,תרחא תבזוכ תוליעפ ידי־לע
 ןמ תומלעתהו טקייבוסה לוטיב לש עבטמ ,דחא עבטמ לש םה םידדצ ינש הדובעהו

סוחמ וייחש הדבועה תא םדאה תעדותמ ריתסהל יעצמא אלא וניא רודיבה .תואיצמה
 םיבצעמו וב םיטילש םה אלא ,םבצעמ וניאו םהב טלוש אוה ןיאש ,תילכתו ןכות םיר
 .ינומה ותויה ,תישאר :רודיבה לש תוינייפאה ויתונוכתמ תודחא ןאכמ .ותוא
 ןמ עונמל ידכ ,תינומה הבוגת יוריג ךות ,ןומהב ליגרב תומייקתמ רודיב תולועפ
 .יתימאה ישחומה ובצמ םע ושיגפהל תמייאמה ,היצקפסורטניאהו תודידבה תא טרפה
 *בוסל טרפה ןיב הציחמ אוה ,םיללכומה םיטרפה יקתע לש יספדהה יובירה ,ןומהה
 —תונשערה ברימב ליגרב תומייקתמ רודיב תולועפ .שערה ,תינש .ולש תויביטקיי
 םה ףא ורציי שערה־ימומה םישוחהש ידכ—תילולימ םאו תינועבצ םא ,תילילצ םא
 הנוכתל תוינוציח ןה ןיידע ולא תונוכת םלוא .יתימאה ינאה ןיבל העדותה ןיב הציחמ
.ףיוזמה שפוחה דממ איהו ,רודיבה לש רתויב תיתוהמ
 ׳התוריחל תפאושו םיימונורטה םיכילהתל הדובעיש לע תעדוי המצעמ־הלוגה תוישיאה
ךילהתה םלוא .הב תמסרכמה תונקירה תשגרהו התקוצמ םעט והז .הזכרמ לא התרזחל
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 אוה ץיח ,המצעל הרזה ,תללכומה תוישיאב םנפומה ,לילבמ ךילהת אוהש ,יתרבחה
 .ימעפדחה ,יתימאה הזכרמ לא עיגהל ידכ .הלש תויביטקייבוסה ןיבל תוישיאה ןיב
 תוחוכה דגנ לועפל תונוכנל ,בר ץמואל תוישיאה הקוקז ,ה ת ו י מ ת ס מ ץלחיהל ידכ
 לדלודמה יאלמ ךותמ היגרנא לש הריבכ העקשהל ,הביבסש םימוצעה םיימונורטהה
.הזכרממ הקוחר התויה ינפמ אליממ רבכ
יאהש השוריפ ,הבצמ לש האלמו תעדומ הנבה ,הזכרממ הקוחר איהש הדבועה תרכה
 .םיימונורטהה םיכילהתה לע תרבגתמ איהש ,היצרגטניא לש בלשב רבכ תאצמנ תויש
 הרכהה .התרדגה םצע ךותמ איה הליעפ הרכהה .תיביסאפ הרכה ןכתית אל ןפש
 םילשת ןעמל ,רמולכ .דחא ךילהת לש םידדצ ינש םה וילע תורבגתההו בצמב האלמה
 לש הילשא הל היהתש חרכה ,המצעמ־תולג לש בצמ םע ,הדובעיש םע טעמב תוישיא
 שממב השענ רבד םוש ןיאש העשב־הב הימונורטהה לע תורבגתה לש הילשא ,שפוח
 ינפב דומעת זאו ,הבצמב ריכתש הילע הריזג תאזכ הילשא ןיאב .תאז תילכת תגשהל
 הניב תצצוחה שפוח לש הפולג הל הצוחנש ןאכמ .םחליהל וא ,ררופתהל :הרירבה
 ןמ תקתונמ התויה םושמ הפולג היהת וז .הדובעיש לש יתדבועה בצמה תרכה ןיבל
 ,דדרמה ךילהתה ןמ קלח השעית תינכימ המצע איהש יפלו .תידובעישה תואיצמה
 ללכב ןכתיתש אוה הז ךילהתב יתוהמ רקיעו .תוישיאה־ררופמ
.תינויצזיליביצה תכרעמה ןמ הרומג תוקתניה
 לעש דועב ,תוירבה יפב "שפוח" ללכ־ךרדב הנוכמה איה־איה תוקתניה לש וז הילשא
 לש "ידממ־דח" םוחת ותואב הנותנ איהו ,"םזיפקסא" ,תונחרב אלא איה ןיא תמאה דצ
.טקייבוסל תילכתב רזו ינוציח רושימ לע םייוצמ וז ןה הז ןה .ימונורטהה ךילהתה
 ,ףיוזמ שפוחו תונחרב לש רתויב תועודיה תורוצה ןמ תודחא רוקסנ םיאבה םידומעב
 ןהו "םינומהל תוברת" וא "רודיב־תוברת״כ רדגומש המ ךותב ליגרב תולולכה ולא ןה
.רומגה ןדוגינ וליפא ןה לוכיבכו ,קוחיר־תילכת ןהמ תוקוחר תוארנה ולא
 תגכ ,ןהילאמ־תורורבו תומימת החירב תורוצ לע רובידה תא ןאכ ביחרהל ונל ןיא
 ־תונובש בלב תויולתה תויטנמור חור־תונחטו אשד־ירכ לש תוקותמ שטיק תונומת
 ־לימו תוכיסנ לע םיידובילוה םיטרס וא !טקשו קרי לכמ תוקוחרה ,תויתיישעת ינוע
.הלאב אצויכו ,םירנוי
 םע תודדומתה לש הילשא ןהינכרצל קינעהל תוסנמ תונחדב לש רתוי תונינא תורוצ
 ,דנוב םמיי׳ג לש ותומד .םהמ המימת החירב לש אלו םיינויצזיליביצה םיכילהתה
 תונמוימבו החלצהב ליעפמ אוהש יד אל .הקינכטב ט ל ו ש ה םדא לש וז איה ,לשמל
כטה תוכרעמה ןמ קומחל חילצמ םג אוהש אלא היגולונכטה יגוס לכ תא תישונא־לע
 ותויה ףא לע .ןסרהלו ודבל ןהילע רבגתהל ,ודגנ תולעפומה תומוצעה תויגולונ

 ,תאז םע .וילע תלטובמ העפשה ןונגנמל תעדונ ,יטירבה יאשחה תורישה ,ןונגנמ חילש
 תויגולונכטה תומצעמה לש ןתורישבו ,קוח־יריפמ דגנ תועצובמ ויתולועפש הדבועה
רעמה דגנ וז תימינפ תודרמתה לע םיפוצה לש המשאה־שגר תא הטיקשמ ,תולודגה
 יואר .תוהדזהו תונמאנ םג םא יכ הדובע קר אל םהמ תועבותה ,תויגולונכטה תוכ
־תה תא םג אטבמ הלא םירפסבו םיטרסב רקי דויצ לש ינוטיסה סרהה יכ דוע ןייצל
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 םירישכמה תסירהו ,ינומה רוציי לש תוברתב דדובה ירמחה אשומה לש וכרע תוסעמ
רוקהו םיפוצה לש םתאנהב בושח קלח תאלממ ודגנ םילעפומה םיינמכחה םיינכטה
 ויה ןכש ,הדילסו תוצלפ ררועמ הזכ םרה היה תירמח הניחבמ תוינע תויוברתב .םיא
.ישונא ץמאמ לש הזכ סרה ינפמ םיעתרנ םיפוצה
 ־רעמה ירוביג לש םתומדכ ,דנוב לש ותומד ירה ,היגולונכטה דגנ הז ימינפ דרמ ףרח
 לכ .דוחיי לכ םירסח םהו אוה .קהבומ ינכט רצומ איה ,ב״ויכו "ןאמרפוס" ,םינוב
 יסחי םג ךכו ,ןה תומוד םישנה לכ .תומוד םלוכ יפלכ תובוגתהו ,םה םימוד םילבנה
 םירזוח םישנא ,םיעוריא ,תומוקמ לש תונתשמ תותיזחל תחתמ .ןהמע ןימהו הבהאה
 ,רוציי*תופולגכ ,תונוכמכ תולעופ תויומדה .המצע היצאוטיס התוא לא בושו בוש ונא
לוה ,הרצקה .יתיישעת רוציי לש טרפימל המודב תודיפצו תועובק הלילע־תוחסונ יפל
 עבוקש יפכ ,תינכטה היצזיליביצה .םינומה־תוברתב ונינמש תונוכתה לכ תא ןה תומ
 האחמה לש םירתומה םיסופדה תא םג אלא הרבחה יסופד תא קר אל תנגראמ ,לילא

.הדגנ דרמהו
 תוקיזמה תורוצה תחא אלא הניא םיינוימד םירוביגב וז תולתיהש רמול ךרוצ ןיא
 תגרוח איה יטילופה השעמה םוחתב העיפוהבש תולתיה—םירוביגב תולתיה לש תוחפ
 ,ןילאטס ,רלטיה לש םהינחלופ ,ןכא .תיתרבח האוש תכפוהו רודיבה םוחתמ ירמגל
 המלגתהש יפכ ,תירודיבה הרואפתה דוסי תא דימת םיליכמ רצאנ וא ןוד־הצ־ואמ
 םלוא .ןיסב "םימודאה תורמשמה" ירבח לש תוכולהתב וא םייצאנה "הגלפמה־ימי״ב
 ־מורה היכילהת לע ינאה לש תשדוחמ תונוביר שוכרל בזוכ ןויסנ םג והז ךכל רבעמ
 תפחוסה םתמירזב עדומב טרפה ףרגנ ןהב ,רבשמ תותעב רקיעב ,הרבחה לש לכ־םיס
 תוכזל יאשומה טרפה יפוסיכ תא זא תאטבמ רוביגב תולתיה .םיירוטסיה םיעוריא לש
 לוכיבכ תדמועה תוישיא םע תוהדזה ידי־לע תוביסמב הטילשו תונוביר לש הילשאב
 !ותחלצהב ףתוש ומצע שח גיהנמה ירחא ךלוהה שיאה .הנוצרל ןתוא הפוכו ןהל לעמ
 תא רשפאמו וקזחמ אוה גיהנמל ותכימת ןתמ ידי־לעש הדבועה ןמ קופיס קיפמ אוה
 לש ותוריחו וחוכמ קלח יכ שח אוהש אצמנ גיהנמה םע ו ת ו ה ד ז ה ךותמו ,ותחלצה
 .וידיסח תוישיאו גיהנמה תוישיא ןיב הרורבה הלדבהה הלטב ןאכ .וילע לצאנ גיהנמה
יאה םע גזמתהל ולכויש ידכ תיאשומה םתוישיאמ תוררחתשהל םיפאוש וידיסח
 יביטקייבוא יתרבח הנבמ לכ ,עוצימ לכ לטבל שי ךכ םשל .תישפחהו תטלשה תויש
 לולעה רבד לכ ,תוישיא־לא תומרונ לש ןרואל תימצע־תרוקבו יוהיז ,הדרפה הפוכה
פומ יצוביק טקייבוס םע הנניא תוהדזהה .גיהנמה ןיבל םיגהנומה ןיב ץיחכ דומעל
 טילשה לש ותורמ תלבקב הכורכה ,תנגרואמ הרבח לכב תיחרכה איהש תוהדזה—טש
 ףוג םע הנניא תוהדזהה :רמולכ .ט ר פ םע אלא—הרמהל ןתינהו הקוחה ידי־לע עבקנה
 ןמ דבוכה־זכרמ תקתעה ידי־לע האב איה אלא ןירוח־ןב רבח אוה טרפה ובי יללכ
בח הנמא ,אופא ,ןאכ ןיא .ר ו ב י ג ,ישחומ םדא לא תנווכמ איהו ,גיהנמה לא טרפה
 ,יאנת אלל ,לילכ עלבנ טרפה .ותרבח ןיבל טרפה ןיב יאנת־לע רדסה ןאכ ןיא ,תיתר
לתשה לש יוטיב הנניא ,טרפה תא המילשמ הניאש תוהדזה יהוז .גיהנמה תוישיאב
אלא ,"יעבטה בצמ״ב רשאמ רתוי ותומצע תא חתפל לכוי הב ,הרבחב תינוצרה ותוב
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 ןכש ,והשלכ השעמל תירסומ תוירחא לכמ תוקלתסהו ינאה תלילש לש הלועפ איה
 תוישיא ול רשא גיהנמה ביבס שיא ןיאש ןויכמו גיהנמה אוה םישעמל דיחיה יארחאה
צמאב לבקל לוכי אוה ןיא ,תופולג ,תורויחה ויתואובב תויהל םיכפוה םלוכו ,ולשמ
 עמוש קר .תואיצמה ןיבל ויתולועפו ונוצר ןיב םילמוגה־תלועפ לע תרזוח הבוגת םתוע
 וביבס האור וניא ,תואיצמה ןמ לילכ קתינ אוה ךכ .ולש ונוצרו ויתועד תא םהיפמ אוה
 בוש רוזחל ליחתמ אוה ותא דדומתהל יתדבוע רמוח רדעיהבו ,ומצע יללצ תא אלא
 תוישיא לודלידב םיכורכ הנוקירו םיגהנומה לש םתוישיא לודליד .ומצע לע בושו

.התונקורתהו גיהנמה
 ־רקונכטה םיכילהתה דגנ דרמ לש יוטיב ליגרב תובשחנה תועפותל םיעיגמ ונא ןאכ
 הנווכה .הנממ הרומג תוקמחתהו "תורטפתה" לש יוטיב ,הרבחה לש םילילכמה םייט
 ,הלא םימיב "םיפיה״ה לשו םדוקה רושעב "םיקינטיב״ה לש ולא ןוגכ תועונתל איה
וחנ תובכש לש רעונב אלו הקווד ינוניבה דמעמה לש רעונב קרו־ךא טעמכ וחמצש
 תא ,םיידוקיפה וירושיכ תא חתפל שרדנה רעונ ותוא ,רמולכ .תיתרבח הניחבמ תות
 הרבחה לש םילילכמהו םינגראמה היצחלב תאש־רתיב שח תיביטקייבוסה ותונוביר
סה ידי־לע תאז תושעל וסינ ולא תועונת ירבח .םהמ טלמיהל שקבמו תיטרקונכטה
 ,"תסדנוהמה הרבחה" לש םיינכימהו םיירמחה ,םייתורחתה היכרעמ הרומג תוקלת
גרואמ תכרעמ לכמ תוקמחתהו תוירבה־תבהאו הונעו תוינע לש רדנ תלבק ידכ ךות
 ,םהלש ינאה ךותב הרומג תועקתשה :ףסונ דעצ ודעצ םה .םמצע ןיבל םניב וליפא ,תנ

 לש הלילשה דעצ קר אל :רמולכ .תיתרבח תכרעמ לכמ תגרוחה היווח רחא שופיח
 דגנכ טלחומה "ינא״ה .טלחומ יבויח ךרע ירחא שופיח םג אלא "הרבחהמ האיצי"
חומה ,הרשפה־תרסח השגדהה .תיגולונכטה הרבחה לש תילכתב־םירבחושמה היכרע
."תירטילאטוט״ה תרגסמב טקייבוסה תלילש דגנכ טקייבוסה לש ,תטל
 *טהה םיכילהתה דגנ דרמ ןניא ,רבד לש ותימאל ,ולא תועונת יכ חיכוהל הסננ ונחנא
 ףא ןורחא ןובשחב אלא דוע אלו ,םהלש קהבומ יוטיב םא יכ םיימונור
 לש םיינוציחה םימזיריינאמה ועמטוה הב תוריהמל קר הנווכה ןיא .םתוא ןה תוקזחמ
 םיעבצה ןוגכ ,יתיישעתה בוציעהו הנפואהו רודיבה תוישעת יכרצל ולא תועונת
 הב הליבסה תויטרבורטניאהש ךכל רקיעב איה הנווכה ;״םיילדוכיספ״ה תומגודהו
 םיכילהתהש ,ינאה־תלילש ,ה מ ת ם ה ה ךילהתמ קלח אלא הניא ולא תועונת תולגוד
.טרפה לע םיפוכ תיגולונכטה היצזיליביצה לש םיימונורטהה
 .אוהש גוס הזיאמ ,ץמאמ לכ תקספה איה ולא תועונת לש תינושארה העיבתה
לתשה רמולכ ,תיטסירייראקו תילכלכ הלועפ חרכהב איה הלועפ ,ןהיגשומ תרגסמב
 ,והשלכ ילאוטקלטניא ץמאמל הביאה ףא ןאכמ .יתימאה ינאל תרכונמה תכרעמב תוב
 ־לע אשומל טקייבוס ןיב חתימה לוטיב ,תיעצמא־יתלב ,"הרשי תוסנתה״ל הפיאשהו
 הייפרה תועצמאב תגשומ ,"ינא״ה לא ,"תמא״ה לא ךרדה .אשומה םע "תוהדזה״ה ידי
.הרומג תויביסאפב העיקש ,תיללכ
 גיהנמ לש ותגהנהב "רוביצב הליפת" תראתמ 7,רתויב תניינעמ הסמב ,גנילירט הנאיד
השקתמ יריל ר״ד לש ויפמ םיטטוצמה םיעטקב יכ ףא .יריל יתומיט ר״ד "סיפיה״ה
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 ףא םיתעלו םיטפשמ ןיב ינויגה רשקב ףא וא ,יהשלכ הרורב האידיאב ןיחבהל ארוקה
 ןיא—םיינויער עצמו הרות יעטקכ םתאבהב הזרפה םושמ ילוא שי ןכלו ,םילמ ןיב
.םירבדה לש הפיקעה םתועמשמב תועטל
 לש ולוק עמשנ ,ץראב עודיו לבוקמ גוסמ ,"תכסמ" לש תנוכתמב היושעה ,הגצהב
 ...סמנ ...דרויו עקוש ...םימח הכ" :רבג לש ולוק ןכמ־רחאלו ,״זכרמה לא ופוצ״ :יריל

"...םייח תמישנ ...םשונ
ינפה תילגתה] עסמל חתפמה" :ד״סלב שומיש ידי־לע—? וז הייפרה תגשומ דציכ
חאה הדועסה דימתו ,שדוקה־םחל ,עיבגה והז .ימיכ יעצמאב דימת ךורכ [.ע.ב—תימ
 תועצמאב תימינפה היווחה תא] םיטלוקש ירחא ...רוחאמש המ לכל םולש :הנור
 תופאשמ השירפ ...ךכ־לכ הפי שחרתמ הז .קחשמהמ םיאצויו םיעקוש [.ע.ב—םסה

"...םימדוק םיפחדו
 ,עוטקה ,לפרועמה ,ומצע חסונה אוה דחאה .הלא םיטוטיצ ךותמ םיטלבתמ םירבד ינש
 »העיקשו הייפרה לש בצממ תיחרכה האצות יהוז םלוא .רורב יתבשחמ וק לכ רסחה
 טטומתמ ,טקייבוסה לש תנגראמה הלועפה תקספה ,ינוצרה ץמאמה קותינ בקע ירהש
ולכ ,ומצע ריבחתה טטומתמו הדי־לע ןיוצמה רבדה ןיבל הלמה ןיב קיודמה רשקה
 וזל הבורקה האצות ,רוכזכ ,יהוז .תילאודיבידניאהו תרדגומה תוישיאה תררופתמ—רמ
צות תגשה םשל םיינגוניצולה םימסב שומישה אוה ינשה רבדה .ןומיהה תעפות לש
 ןוגריא לש ץמאמ ידי־לע םיגשומ םניא ,"זכרמה" שופיח ,ינאה לא היינפה .וז הא
 יוניש ילב ,ימיכ ,ינכימ חרואב םיגשומ םה .תישפנ הקמעהו לוגרית לש ,תוישיאה
 םדאה .היצזינכימה ךילהת לש רחא יוליג והז ,השעמל .םתארקל תוישיאה לש הרשכהו
 רותפכ לע הציחל .ץמאמ אללו דימ ויתויצר תא קפסל לגרוה תיגולונכטה הרבחב
 ןתינ לכה .תוטעומ תועשב תושבי הצוח אוה סוטמב .היזיבלטב םיקוחר םיפונ ול הלגמ
חרתהו תיטסימ היווח אל עודמ ,ןכבו .ץמאמ אלל ,תישפנ הנכהב ךרוצ אלל ,עגר־ןב
 לש תרחא המרל היילעש רורב םלוא ? תימיכ ״רותפכ־תציחל״ ידכ ךות תוישיאה תוב
 תובכרומ לש שדח בלשל התאלעה ,תוישיאה לש שדחמ־ןוגריא תבייחמ העדותו הרכה
 םייחה חרואב יתוהמ יוניש אלל ,ץמאמ אלל ,ךכ־לכ "לוזב" תגשומה היווחו .תוקמעו
 יפכ ,םימסב שומישה לש האצותה .הזכ שדחמ־ןוגריאב הכורכ הניאש רורב ,הבשחמהו

.תימתסל התכיפה ,תוישיאה קוריפ לש הקווד איה ,טטוצמה עטקה ןמ רבתסמש
 ץמאמה ירפ ןהש ,ותרדגהו ותועמשמ תא רבד לכ דבאמ תוררופתהו קוריפ לש בצמב
 תועמשמ" :יריל ר״ד לש וירבד בוש הנה .תועמשמ־רסח ךפוה לכה .יביטארגטניאה
 לכ תא ,המשאה לכ תא ומצע לע לביקש םדא םעפ היה הנהש איה ירצונה םותימה
 םידיתע ,הז סותימב םכמצעב תוסנתהל ולכות םא .ןתוא קחמו ,השעת־אלו השע תווצמ
"...ערה ןמו בוטה ןמ םלועה תא וררחשו ובוש ...ררחתשהל םתא
 הדמע תטיקנו םישעמ ןיב הנחבה תובייחמה ,תוירסומה תוירוגיטקה :רמול הצור
יטק לכ אלל ,הליבסה תישגרהו תיזיפה תוסנתהה .תועמשמ לכ תוחפקמ ,םהיפלכ
 .המואמ לכ ןיא הרשיה היווחל רבעמ .הדיחיה תושממה איה ,ןוגריא לכ אלל ,תוירוג
.הליבס תוינשוחל ,תוידיימה תויווחה ירוריפל תטרפתמ תוישיאה
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 םה ערו בוט ירהש ,תוליבסה לש תיעבט האצות אוה ערו בוט ןיב הנחבהה לוטיב
נעמ תולבקה שי ןאכ םג םלוא .הלועפל תישיא תוירחא לשו הלועפ לש תוירוגיטק
 יזכרמ לא הלועפל תוירחאה תרבעה .הקווד הלועפה םלועב םייקה ירסומה בצמל תוניי
 תוירחא רסוח לש בצמ תורצוי דיחיה לש ותלועפ־שפוח תלילשו םייתרבחה חוקיפה
חאמ ערה תאו בוטה תא ריאשהל האירקה .ערו בוט ןיב לדבהה שטשטימ ובש ירסומ
 הב הרבח לש התופקתשה םא יכ הרבחב םייקה בצמה לע האחמ אופא הניא וניר
 יכ םיאור ונא וז הניחבמ םג .תוירסומ תוערכה עירכהל טרפה לש ותלכי תטעמתמ
 היצזיליביצב םילעופה תוחוכל הריתס הניא ולא תויטרבורטניא תועונת לש ןתשיג

 ־יטנא היגולואידיא תריצי—םירמוא ונייה טעמכ ,םהלש המלשה םא יכ תיגולונכטה
 ןתרושב ירהש .תירסומה ותוירחא לע ורותיוול הקדצה טרפל הקינעמה תילאוטקלטניא
 חרואב הנממ שרופה טועימה יפלכ קר אלו הרבחה ללכ יפלכ תנווכמ ולא תועונת לש
 ,םייקתהל תנמ-לע הלועפ לש םיסופד םייקל בייח הרבחה ללכש רחאמו .שממ יזיפ
.הרבחה לש הרומג היצזילארומ־א וזכ הרושב תלבק לש תיביטקייבואה הדלותה היהת
 ־ולחה םימסה לש םתעפשה תודוא־לע רבחמל עודיה רתויב יתטישהו ףיקמה רואיתה
 8."לואשו ןדע״ו "הרכהה ירעש" ,ילסקאה סודלא לש וירוביח דמצ אוה םיינגוניצ
 תויביסנטניאב םימצעה תא תוארל הכז הלא םימסב שומישל תודוה יכ ןעוט ילסקאה
 ,המצע תושיה תולגתה אוה םימצעה םלוע .ןאזיסו רמרו ,יל׳ציטוב לש תוינוזחבו

 םדיקפתש ,םיבצעה־תכרעמו חומה ידי־לע םיננוסמו םימלבנ המע תוהדזההו התרכהש
 רחבמה תא קר ריתוהלו תושיה לש םירשיה םימשרה תעפיש ינפמ טרפה לע ןגהל
 תובקעב ילסקאה ךלוה ךכב) .תינויצולובא ,תישעמ הניחבמ ול ליעוהל יושעה ריעזה
 ול עריאש המ לכ תא עגרו עגר לכב רוכזל ,חוכב ,לוכי םדא לכ (.ןוסגרב לש ותנשמ
 חורה אוה ,חוכב ,םדא לכ .םוקיב םוקמ לכב שחרתמה רבד לכב ןיחבהלו ודועמ
 רשפאל ידכ .ריחמ לכב םייקתהל אוה וניינע םייח־לעב אוהש הדימב לבא ,המצעלשכ
 חומה לש םותסשה ךרדב המצעלשכ חורה תא לעתל אוה חרכה ,יגולויבה םויקה תא
 רשפאמ אוה .לועיתה םותסש תא ףוקעל יעצמאה אוה ןילאקסמ םסה .םיבצעה־תכרעמו
."ומצעל אוהשכ רבדה" םע תיטסימה תודחאה תייווחב תוסנתהל ונל
 אוה ןיא .הליבס איה ןילאקסמל קקזנה טרפה לש ותשיג ,הלא םירבדמ רבתסמש יפכ
 ושפנ תא ןגראמ אוה ןיא ,תיטסימה היווחה תארקל ויפא תא לגרתמו וחור תא ןווכמ
 הכוז אוה אלא ,תירסומ הניחבמ ומצע ךכזמ אוה ןיא ,התגשהל וייח־תוחרא תאו
 תא קלסמ ימיכה רמוחה .ימיכ רמוחל תוקקדזה ידי־לע ,ןכומה ןמ תיטסימ היווחב
 לע ילסקאה ירבד תא טטצנ ןאכו .תושיה םע עגמה ךרדמ תישעמה העדותה םוסחמ
:םסל קקדזמה לש ישפנה ובצמ

י ע תרבוע ,המוצע הדימב רמתשמ הנחבהה־רשוכ יכ ףאו■ עגפנ וניא טקלטניאה ־כ ףא"
, דחוימב והשמ תושעל םעט לכ האור וניא ןילאקסמל קקזנה -דערל הקומע הרומת ןיצרה
ם ניא םנעמל לובסלו לועפל ןכומ היה םיליגר םינמזב רשא םירבדה בורש הלגמ אוהו
. "םהילע בושחל רתוי םיבוט םירבד ול שיש רבתסמה םעטה ןמ תאזו ,ןינע לכ וב םיררועמ

 לובסלו לועפל תאז־לכב ןכומ תיטסימה היווחה לעבש םירבדה םהמ הלגמ רפסה ןיא
ותושעל יאדכש רבד םוש ןיאש הביסה ןיא םלוא .הלאכ םירבד ןיא הארנכו ,םנעמל
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 הלועה תיבב ונב דכלנ וליא יכ םיכסמ היה ילסקאהש חינהל שי) היווהל האוושהב
 ,ןוצרה תופפורתה םצעש אלא (תיטסימה היווחה תא ותובישחב החוד רבדה היה שאב
 איה הדבוע ךא •והשמ תושעל תורשפא לכ תלטבמ ,היווחה לש התוליבס תאצות איהש
 לכמ תוענמיה ידיל ,תוליבס ידיל חרכהב האיבמ הניא המצעלשכ תיטסימה היווחהש
שיה תועדוותהה תא םהל סחימ ילסקאהש םמצע םינמא םתואש איה הדבוע .הלועפ
 היווח לש ה ת ר ב ע ה ל םהייח תא ושידקה—ןאזיסו יל׳ציטוב ,רמרג—תושיה לא הר
 למע לש םינשב םיכורכ ויה הלולכישו החותיפ ,הדומילש הקינכט תועצמאב הקוודו .וז
תמ אוה ןיא ילסקאה לש ורפס לכב םלוא .תוליבסב אלו תוליעפב—רמולכ ,השקו בר
 וללה םינמאה תא עינה המ הלאשה םע תעדה־לע־תלבקתמ הרוצב דדומ
 ,םסה תעפשה תחת ויתויומשרתה רואיתב ,ןכ ומכ ?הז י ב י ט א ק י נ ו מ ו ק למעל
 תמצע לע ורבדב .תינשוחה תומשרתהה לע קרו־ךא טעמכ רובידה תא דחימ אוה
 לש םמשר ןיבל הז םשור ןיב ריבעמ אוהש הלבקהבו ויסנכמ ילפק וילע ושעש םשורה
רואמ תוילכ תניחב ולא תונומתב ןד אוה ןיא ,תומסרופמ תונומתב גירא ילפק
 ־תריצי לש תיתימאה התועמשמ םלוא .וז תוילכ ךותמ םיסיסרב קר אלא תנג
 תא ונא םילבקמ וירבדמ .הנממ םיאצומה םיסיסרב אלו הת ו ילכ ב איה תונמא
 יפכ ,הז הזח ךא .אוהש ומכ ודקפש ןוזחה תא רייצל ןמאה הסנמ ותעדלש םשורה
יהזמה םירפס לע םיארוק ונא .ה ר ו צ ־ ר ס ח והירה רבד לש ורקיעב ,וראתמ אוהש
 לכב ךא ,תילטנדנצסנארט תועמשמ םכותב םינפוצה םידרו יפרט לע ,םיטישכתב םיר
 עבונה ינויגהה ישוקב ללכ ןד אוה ןיאו .תנגרואמ תכרעמ םיאור ונא ןיא הלא
 םילמעו רמוחב דאמ השק םיקבאנ ,םילודגה־ילודג ללוכ ,םיגמאה יכ בטיה עודיש ךכמ
 ןמ תילכתב־הנוש איה םיתע םהיצמאמ ךותמ תחתפתמה תיפוסה הרוצהו ,ונוגריאב

.םעינהש ינושארה ןויערה
 .ןותנ תקזחב ללכ הניא ,תונמא־תריצי לש הרוצה ,תוילכהש איה וז הישוק לע הבושתה
 תא ביחרהל" טלחהב םייושע םהו ,לובטיש לככ םינדע־תונויזחב לובטל טרפה לוכי

 איהש םושמ ,ןותנ הניא הרוצה םלוא—ינרוצ דוביעל םלג־רמוח ול קפסל ,"ותעדות
 המלשו הנותנ הרוצה התיה וליא .טקייבוס ותויה ףקותמ ןמאה ףאוש הילאש הרטמה
 יביטקינומוקה לולכמה .יביטקינומוק לולכמ תריציב תוצרל ןמאל הביס לכ התיה אל
.ומלוע תאו ומצע תא ןגראל ,טקייבוסל תויהל טרפה לש ופחד ךותמ רצונ
וקתל קוקז אוה .םתס םדאל ןתינ יטסימה ןוזחה ןיאש םיאצומ ונא תיטסימה תורפסב
 ורישכמ ויפא הנבמש וא ,ול יואר תויהל ידכ חורה־ךוכיזו לוגריתל ,הרשכה לש הפ
 ךכ ידי־לע .תוישיאה ןוגרא לש תמיוסמ המרב רושק ןוזחה ,רמולכ .הליחתכלמ ךכל
 > תוישיאה תושבגתה לש הנוויכ תא החנמה ןורקע אוהש יפל ,ירסומ ךרע ןוזחה לבקמ
סימה היווחה רבעל התומדקתה ידכ ךותש יפל ,ילטנדגצסנארט ךרע םג לבקמ אוהו

 רבע אלש ימ .תושיה לא הסוחיילו וז לש התדידמל ןחוב־ינבא תוישיאה תחתפמ תיט
 רסח ותויהמ ,תיטסימה היווחה לש הביט תא ךירעהל לכוי אל ףא הזכ חותיפ ךילהת
 היווחב םיסנתמהש הדבועה םצע ירה .טקלטניאו ןויסנ לש תושורדה ןחובה־ינבא תא
שי אלא ,המצעל־הקיפסמה ,"הרוגס" היווח וז ןיאש החיכומ היגולואית הביבס םינוב
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 רוזגל יושעה דמעמ ףא םהל שי הלא םימוחתש ןאכמ .םייחה ימוחת לכל תוסחיתה הל
 רשפא רגסומ רמאמב .וז היווח לש ,תיתושיה ,תיביטנאטסבוסה התופקת יבגל טפשמ
 םגש יפל ,םלועל והואצמי אל ףא "םמצע תא םישפחמה" הלא לכש ןאכ ףיסוהל

 תונוביר ללכל טרפה עיגמ ותועצמאבש ךילהתה אוה "ינא״ה .ןותנ תקזחב וניא ינאה
ופיח" ידי־לע אל ,הלועפ ידי־לע קר ךכל עיגמ טרפהו .תימצע־העיבק ללכל ,תימינפ
.םיליבס "םיש
 איהש םושמ ,תוישיאה תא ת ס ר ו ה הב הסנתהש היווחה ירה ילסקאה לש רואיתה יפל
 תוליבסה תא שרוד ילסקאה .ליבס בצמב תוישיאה תא הדימעמו ןוצרה תא תרערעמ
 .השעת־אל תווצמ תבכרומ איה רשאב הליבס איה תוירסומה תיצחמ יכ הנעטב ,חבשל
 םיסחימ ונא ןיא ךא ,םיער םישעמ תושעל לגוסמ וניא רגפ םג .דאמ הנושמ הנעט וז
 הריחבה־שפוחמ עבונ השעת־אל תווצמ לש ירסומה ןכרע .ךכ לשב ירסומ ךרע ול
 ןיא בוש ,ער וא בוט תושעל ןוצרו דוחיי יד םדאב רתונ אלש העשמ .ערה תא תושעל
תהל חתפ ןהירה תוליבסהו ןוצרה תוררופתה .ער תושעמ ותוענמיהל ירסומ ךרע לכ
 ־תודיחי לש תידוקפיתה ןתודחא ידי־לע תרצונ תימצעה־תוהזהש יפל ,תוהזה תוטטומ
.ןוצרה אוה היוליגש תודחא ,תוישיאה לש הנשמה
 הריצי רשוכב רקיע־לכ תורושק ןניא םיינגוניצולהה םימסה תויווחש אופא רבתסמ
גטניא .תינוביר הלועפ איהש ,הריציל תדגונמ ןהבש תוליבסה םצע ירהש ,תיתונמא
 תטטצמש ליהבמה טופטיפה ךותמ .רסומה ןיבל ןניב רשק לכ ןיאש וניארה .תיביטר
קלטניאה רשוכה תא תוקזחמ ןה ןיא יכ רבתסמ יריל ר״ד לש ויפמ גנילירט הנאיד
 .העדות תוביחרמ ןהש םתודע תא לבקל קר ונא םילוכי ןהל םיקקזנה הלא יפמ .ילאוט
:גנילירט ׳בגה לש הירבד תא איבהל יואר ןאכו

דות׳ הלמה לש םינבומ ינש הברקב תדחאמ העדות־תביחרמכ ד״סלה תייווח תרדגה..."
ו נתנווכ וב ונשמתשהב רשאו ,׳העדות־תת׳ ןבומל ותוא םידגנמ ונאש הז ,תישאר—׳הע
ן בומ ,תינשו !ןתועצבתה ידכ ךות ןיחבהל םילוכי ונא ןהבש תוישפנ תויוליעפ ןתואל
ו רואית יפ־לע ד״סל לטונה לש ובצמ תא ןודל םא .הליעומהו הליעפה הרכהה רמולכ ,דובכה
ת פצומ שפנה ד״סלה םתעפשהבש דאמ רשפא ירה ...ולש הז סכטב יריל ר״ד לש ושוריפו

ה ז שדח רמוחב השוע שפנהש המ םלוא .הינפל םירוגס םה ללכ־ךרדבש תושגר ויא םייומיד
ו נא רתוא גוסה ןמ ,תועמשמ־תלעב הדימב תרבגומ תינחור תוליעפ לע ללכ׳ דיעמ וניא
"...העדותה תמר תא ונתכרעהב םישיגדמ

 ,ינומה הדימ־הנקב "תויטסימ" תויווח רוציל תורשפאבו ,םימסל קקזנה לש תוליבסב
יצה לש תוקהבומה היתוגיחבמ םיתש אופא ונא םיאצומ ,ענה־טרסה־תטישב לוכיבכ
 .תוינומהו ז טקייבוסה תונוביר לע רותיו ,אשומ לש תוליבס :תיגולונכטה היצזיליב
 היצזיליביצה דגנ דרמ ןניא ולא תוינומה תועונתש ,אופא ,אצמנ רתוי קימעמ ןויע בגא
 ראשו עונלוקה תוקינכט אלא דוע אלו .םינומהה־תוברת לש היוטיב תורוצמ ןה אלא
 ידי־לע תוראותמה תויווחה תא הבר תלוכיב רבכ תוקחמ תיתוזח הילשא לש תוקינכט
בוסה דמעמה לוטיב לש ,תוינשוחה תויווחל תודימצ לש הז םלוע .םירחאו ילסקאה
וח תובוגתל תוישיאה לש התטירפ ,ןהירחאמש תוישיאה לש ,ינשוח־אלה ,יביטנאטס
חטשימה ימ לע תוישיאה תדמעה יהוז .תוישיאה לש הדודיר ךילהתמ קלח אוה ,תוינש
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 תכרעמ ,הליבס חרכהב יהירה תובשוחה חטשימבו .תובשוחה לש ,"ידממ־דח״ה ,דחאה
.ןוגריא לש תכרעמ אלו םייוריג לע תובוגת לש
 תילבויצארהו תיבובירה תירסומה תוירחאה לוטיב ,םיירסומ הדימ־יבק לש םקוליס
 —ןוילע ךרעכ היווחה תויביסבטביא לש השגדהה ,יאמצע טקייבוס לש דמעמב הכורכה
 םשב הירבח לש דרמה .דבלב "תיפיה״ח העובתל תויבייפאה תועפות ןביא ולא לכ
 ־יאו "הבהא" לש תורוצב ללכ־ךרדב הלגתמ אוה התעש דועב ,הבובתה דגב שגרה
 ? ״בוט״ חרכהב אוה שגרהש ובל ןייבמ ירהש—תומילאב רחמ לגלגתהל לולע ,תומילא
 הלועפב תיכיטסה תופתתשהה תשגרה לש תויביסבטביאה .םייבחצר תושגר םג שי

ותו ירסומ הדימ־הבק לכ רדעיהבו ,תיבוזחה תויביסבטביאה תא תשרל הלולע המילא
 —יבוציח תורמו־תוירחא־דקומ ביבס שבגתהל איה היושע תירסומ תוירחא לש העד
 שפבב ןכש ,אשומ תביחבב טרפה היהי ,ותומילא תפובת אולמב ,זא םג .גיהבמ ביבס
 המחגל התע רכמתמ אוהש םשכ גיהבמה לש ותבווכהו ובוציעל רסמתי הצפח
 שוחי אל םירקמה יבשבו .םיימיכ םיעצמאב תלעפומה ותרכה־תת לש תיתורירשה
 טרפה תויה תדלות ,תיבובירה העדותה תדלות אוה הז שגרש יפל והשלכ המשא־שגר

.טקייבוס
 ־וטסה דרמ" תועובתבו "שדחה לאמשה" תועובתב םג תרכינ לכשה לע שגרה תפדעה
 לש תוירבירטקודה םצעש ,תאז־לכב ,ןיוצי .הז קרפב ובבייבעמ ןביאש ,ללכב "םיטבד

 ןהיתוללכהו הרקמו הרקמ לכב םיילוגסה םיאבתה תא רוקחל ןבוריס םצע ,ולא תועונת
 .תיגולונכטה הרבחה הפוכש תוינטשפה תופולגל םה םייניפא ,תויתמסיסהו תוינטשפה
 .םאפרל ואצי לוכיבכש םיאולחתה תא רתויב הפירח הרוצב םילגמ הלא "םידרומ" םג

 טאמירפה תא קר ריכזנ ןאכ .תומסיסו תופולגל םידבעתשמ אלא םידרומ םה ןיא
»: ךכ לע בתוכ םליש דראודא ׳םורפ .הלא לוכיבכ־םידרומ לש ישגרה

 ךרע תלעב תוהמ אוה ,דבלב ותוישונא ףקותמ ,םדא לכש הפקשהה תדמוע הלא לכ דוסיב"
 .ובש יתוהמה תמשגהל האלמ תוכז לעב אוהשו הנחבהוו־חותינ־רב וניאש ,רערועי־לב
 .ויתוקושת■ תמשגהו ונוימד ןכות ,ןהב הסנתמ אוהש תושוחתה ,ותוישגר םה וב יתוהמש המו
 רשוכ לש ולודיג תחטבה .םדאל הדימ וכפה ויתושגר t לכל הדימ דפה םדאהש דבלב וז אל
רהה אוה םייחב בוטהש ןאכמ .והשלכ דסומ לש וכרעל דדומה איה תלבגומ־יתלב השוחתל
."ןודילוהש תויווחה לשו ולא תושוחת ?ש תדמתמה הבח

תורעזו

 .יטרפה ןיבקה יסחי :ה קרפ ;״םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ״ .תורחש יבתכ :םקראמ לראק 1
.1965 ,םילעופ־תיירפס ; 131 ׳ע
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 לע בושי אוהשכ ןטקה רטיפ שקיב ,אבס דוע יל רפס

 ףקדזה ךכ־רחא ,ךייחתה בסה .ץעה תתקבב הדנדנה־אסיכ
 תודשה .קיתעה רטס׳צניווה הבור תא ריקה לע הלתו

 לש קותמה וחיר הלע םיפותה ןמו לחלחכ ןשע ולעה

.סריתה

תדלל תערוכ הדלי

 ן רכיכה ריחמ המ
 ,םואמ ,םושה תחלצ

 .רתונ אל םולכ רבכ וישכע
.תדלל תערוכה הדלי

.רבשנ רוע ,טקסק עבוכ
,השקה ףרוחה תא חוכשל ןאממ ינא

 ,תונטקה תורודמה ןמ םירמתימה םיקיקדה ןשעה ינוליס תא

,תוחוכשה
 ירוחאה ובשומ לע לחהש תוהמאה עסמ תא
.עונפואה לש

,םיטקשה םייאב ןנעב תשק

 ןורחאה ףוקשה ןודאה ,קיחצמה ךובמה ...
.םויה םותב הכרדמה לע ףפותה

 ,זגה חיר
 ,טלפמה לש םחה ומרז

.עונפואה לש ירוחאה ובשומ לע הלחהש תודלי

, ךשוחב
 םיפעו םילועה םינבמה ןיב

 ,ואר םה
תדלל תערוכה הדלי

םינפה תמיא תאו
.תופלעתמה תועבצאה תקיתש תא ועמשו
 תוהמא לש הקעצ-

.ןורחאה חורה םע האשינש



תנקדזמ המלע לש הנשה תונוע :רהגש התלע
ת רזוש איה ביבאב
 ת?ךוצ ה;פצ לש םיטוח

 הפוג .אבנתמה הרעשב
 תךדונה התנשב קעקשמ
.םלועל רבעמ דע

 תזךוא איה ץיקב
 תו!עך תונוב לש לימרת
 היניע .הדוע? תארקל

 םיכורחה תורבךסב תוחוש
.התשעו לע

 תקרוס איה ותסב
 םיקחודה היתוליל תא
.םיות־ילב רמזמ המימ
 לש םינאוס־ד םילגה

.םיפטוש התקושת

ה לופ איה ףרהב
 לש תולחוז םילמנ

 .םיחוהתה הידשמ הרגש
 לצב התדךח תשבוכ איה
.םולח לע םישיחרמ םיר־ד



החקרמל ידממדחה םדאל תורעה :רטכש הקבר
ן מ םשרתמ ,"ידממדחה םדאה" ורפסב דוחייב ,הזוקרמ טרברה לש וירפסב ןייעמה
ר תויב םצמוצמ םרפסמ םייתבשחמה םיסופיטה־תובא רבד לש ופוסבש הדבועה
־ ופיטה־תובאש יד אלש הדבועה ןמ התא םשרתמ םג ןכ .םישדחה םיחונימה תורמל
ת ומיהדמ תודבוע ןה ולא .םייספא םה תונורתפה בג אלא םיטעומ םייתבשחמה םיס
ה חמומ אוה דוחייבו ,השדחה תיתרבחה הבשחמה לכב הרועמ הזוקרמ השעמל ןכש
.לגה לש ותנשמב רקח קימעה ףא ,רפס בתכ וילעש ,דיורפב םג ומכ סקראמב
 הסנמו ,הזמ הז םינושה ,וללה תועד יגוה השולש לש םהיגשומב שמתשמ הזוקרמ
ן מ המ־תדימב הנושה תיאמצע תבוכרת רצוי אוה השעמל ךא ,תחא השקימ םתושעל

.תומדוקה תורותה
ל כב םהינימל םינקיטסימה והושפיחש הז אוה הזוקרמ שפחמ ותואש ףסונה דממה
ה אצות וז ילואו ,תואיצמה לע ירמגל רתוומ הזוקרמ ןיא םהומכ אלש םלוא .תורודה
ש יא היה תרחא הפוקתבש יל המדנ ,םוקמ־לכמ .םינורחאה תורודה לש חקלה ןמ
ן יא םויה םלוא .יתדה ןבומב שדח ינחור דממ שפחמה רומג ןקיטסימ ךפהנ והומכ
ו יתוהימכ לע שידח חונימ הטעמ אוה ןכלו ,תויתד תוזרכה זירכהל זעמ םדקתמ ידוהי

.תויתדה
ר יבסהל הסנמ הזוקרמ .םקראמ םג הצר ךכבו ,דחא דממל ,םצעב ,רתח םזילאיצוסה
ת מדוקה האמב .תונשרפ ,ןבומכ ,וז ךא ,דבלב דחא דממל אל ןווכתה סקראמש
ונו תמטמטמ הפוסש ,עפש־תרבח שוריפ המ ומצעל ראתל לוכי שיא היה אל ןיידע
ה רבחכ תידממ־דח הרבח םהינימל םיטסיפוטואה םהל וזח ןכל .םירבד לש םמעט תלט
.תילאידיא
־ יפאקה הרבחה אלו תיטסילאיצוסה הרבחה אל יכ ,הזוקרמ ללוכ ,ונלוכ םיעדוי םויכ
ב ורמש אלא דבלב וז אלו .הווקמה רשואה תא תואיבמ ןניא ,עפשה־תרבח ,תיטסילט
ן מ רתוי םויא ףא אוה הז רבדו ,ףואשל המל דוע ןיא םיחטשה לכב שפוחו עפש
.רתוי בוט םלוע לע םולחל תורשפאה םדצבש הקוצמב םייחה
ף א יטילופ ןויוושב קפתסמ וניא אוה .לבוקמה ןבומב טסילאיצוס וניאש יאדו הזוקרמ
משמ ולצא לבקמ םיתעל שמתשמ אוה וב יטסיסקראמה חונימה .יתרבח ןויוושב אל

א וה ,ףאוש אוה המל אלמ הפב רמול הזוקרמ אריתמ ,רומאכ .ירמגל הנוש תוע
ם גו הילפאו לבס לכ לוטיבב םג אוה הצור תמאב ילוא .רנויצקאיר תויהל אריתמ
.הזה רבדכ ןכתיי םא איה הלאשה ךא—"ףסונ דממ״ב
םיעבקנ היכרעש ,תיטסילטיפאקה הרבחה ,קושה־תרבחבש ךכ לע עיבצמ הזוקרמ
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 ןיאש תורחת לש תלוברעמל םדאה סנכנ ,הנקמו רכמימב ,שוקיבבו עציהב ,קושב
 חיכוהל וילע ןמזה לכו ,דימתמ ץורימל םדאה תא הסינכמ הרבחה .הנממ אצומ
 התואל ,תורחתב דומעל ידכ רתויו רתוי רציל סונא םדאה .רתוי הובג קושב וריחמש
 ךרוצ ךותמ אל ול שכר םתוא הנוק אוהש םיכרצמה תאו ,רתויו רתוי הנוק אוה הרטמ
 חפטלו ומצעל םיינחור םייח וב תונבל המואמ םדאל ול ראשנ אל .תורחת ךותמ אלא
.ידממ־וד םדאל ומצע תא חתפל ,ותוישיא תא
עמל איה ,תיטרפה המזיה תרבח ,תישפחה הרבחהש סקודאראפה לע עיבצמ הזוקרמ
 דיחיה .תינומהה תרושקתה ,תמוסרפה ,ינכטה ןוגראה ללגב תאזו ,תירטילאטוט הש
 דבע השענ אוה ,תיגולונכטה הרבחה איהש הרידאה הנוכמה ןמ טלמיהל לגוסמ וניא
קתה תרמואש המ בשוח אוה ,העיצמ תמוסרפהש המ ךרוצ אוה ,הזה לודגה ןונגנמל

.תינומהה תרוש
פהל ודיבש יפל ,ירטילאטוט אוה ,שפוח לע לוכיבכ םסובמ אוהש ףא ,יטילופה חוכה
 הלוכי תיגולונכט הרבח לש הלשממה .ונוצרכ וזה הלודגה תינכטה הנוכמה תא ליע
.םיינכימהו םיינכטה ,םייעדמה םיעצמאה לכב תשמתשמ איהשכ קר םייקתהל
 ןכתיי ןכלו ,טרפה לש וחוכמ החוכ לודג ןובשח לש ופוסב תאזה הלודגה הנוכמה
.םיחטשה לכב הזה ןכוממה ןונגנמה לכ תלילש ידי־לע קר שדחה שפוחה
 לולשל תודיתע ןהש יפל הלילש לש םיגשומב קר ןייצל רשפא ולאכ תושדח תורוצ"
לשמ רודחיש—הלכלכמ שפוח ושוריפ היהי ילכלכ שפוח ךכ .תויחכונה תורוצה תא
 חיוורהל ךרוצה ןמ שפוח ,םויקל ימוימוי קבאממ שפוח ;ילכלכ חוכ לש םיסחימו ןוט
 ול ןיא הילעש ,הקיטילופה ןמ טרפה רודחיש ושוריפ היהי יטילופ שפוח .היחמל
 תיאמצעה הבשחמה רורחיש ושוריפ היהי ילאוטקלטניא שפוח ,הזל המודב .הטילש
 הזוקרמ ףיסומ דימ ."היצנירטקודניאהו תינומהה תרושקתה הב תוטלוש םויכש
שגה תא וענמי םימייקה תוחוכהו ליאוה תויפוטוא ןה ולא תועצהש רורב יכ רמואו

 ךייש הז םג ,ןעצבל תורשפא ןיא םא ףא תועצה תולעהל שי הזוקרמ תעדלש אלא ,ןתמ
אנידה היפוסוליפה תא לגהמ הזוקרמ לביק ךכל ףסונ .שפחמ אוה ותוא ףסונה דממל

 ,ותוא תוסרוהה תושדח תואידיא חימצמ םייק בצמ .דימתמ יוניש השוריפש ,תימ
 ידי־לע אוה םג סרהנו הרוצ התואב ךשמנ שדוחמה בצמה בושו ,רבד לש ופוסב
.תונבאתה תענומ וז תימאניד היפוסוליפ .םישדחה םיכרצה
 .החתפל ףיסוהו וטסיראמ תימאנידה היפוסוליפה תא לביק ומצע לגהש ןעוט הזוקרמ
.אוה־ותרות תא הילע ףיסוהו לגהמ הרות התוא לביק ורודב סקראמ
 .הקווד ןחוכ ךכבו ,המשגהל תונתינ ןניאש תואידיא תללוכ תוידממ־בר יכ הארנ דוע
 תילטוטסיראה תימאנידה הפקשהה ףוריצ הב תוארל רשפא בוש הזוקרמ לש וז הפקשה
וד תועד שי השטינ לצא םג .ןוטלפא לש תיאידיאה הפקשהה םע סקראמו לגה חסונ

 תא תוריכזמ ,הידגארטהו תונמאה לע ותפקשה ,תיחצנה תוירוזחמה לע ותפקשה ; תומ
.הזוקרמ לש ותרות
 םיסופיטה־תובא ןבש םויכ תוירוקמ תופקשה ןיא יתרמאו יתמדקה רבכש יפכו ליאוה
ותלוז תא רשאמ רתוי הזוקרמ תא םישאהל ןיא ירה ,רתויב םילבגומ םייתבשחמה
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 תא רמוא אוהש ךכב אוה הזוקרמ לש ושודיח .רבכ ורמאנש םירבד לע רזוח אוהש
.החוורהו עפשה תרבח לש רשקהב ,שדח רשקהב םינשיה םירבדה
 םתוא םיאשונ ולוכ םלועבו ב״הראב םיריעצ הברה עיצמ הזוקרמש םירבדהש רחאמ
 רפסמ הלעה התואשו חטשה־ינפל תחתמ התימש תיללכ ההימכ םהב תוארל שי ,םויכ

 םה ןיא וליפא ,רפסב םירבדה תובישח ןאכמ .םיברה תקעז םתושעיה םדוק םינש
.ירמגל םיירוקמ
שומב ורביד תאזה האמה תליחתו תמדוקה האמה לש םייטסילאיצוסה םיגולואידיאה
גהל תונתינה תויתרבח תועצה ,תויטרקנוק תועצה ועיצה םה .םיישממ ,םירורב םיג

 תועצהשכ ,םויכ .םיישחומ םיילכלכו םייתרבח ,םייטילופ םיגשומב ורביד םה .המש
.םייתד־םייטסימ םיגשומל ,םיטשפומ םיגשומל םירזוח ,טעמכ ומשגתה ולא
 ־ימדאהש לככ" .השדח תועמשמ הז גשומל שי ירה ,תודבע לע רבדמ הזוקרמ רשאכ
 ,רתוי תינרצי ,רתוי תילנויצאר תישענ הרבחה לש תאכדמה ,תילאטוטה היצרטסינ

 ותודבע תא רובשל טרפה לכוי םהב םיעצמא ןוימדב רעשל רשפא תוחפ ,רתוי תינכט
 ־לע תענמנ תאזה הרכהה תיילעו ,תודבעה תרכהב יולת רורחיש לכ...ררחתשהלו
."ומצע טרפה לש וייוואמ ושענש ,םקופיסו םיכרצה לש רתיה־לקשמ ידי
אלמ ץורימל סנכנ טרפה םנמא .הזוקרמ יפל םג ,תינוצר איה טרפה תודבע ,השעמל
 תשורחה־תיב לעופ .הזה ץורימב קופיס אצומ אוהש אלא ,הרבחה וילע הפוכש יתוכ
 רורב .ובצממ הצורמ אוהש וילע רמול היה השק ,תמדוקה האמה לש אכד־דע לצונמה
 תובא ורביד הילעש וזמ יוניש־תילכת הנושה ,תינחור תודבע לע רבדמ הזוקרמש אוה
 םיריעצה םינכפהמה לצא םג םיאצומ ונא םיגשומ לש הז שוטשיט .םזילאיצוסה
.תונשל רשפא המ ,םיצור םה המ םהל רורב אל .םישדחה

ניאהש הדבועה ןמ תעבונ—םיישממ םיגשוממו ,תישממ תואיצממ—שממה ןמ החירבה
 .ןכותמ לכה תא הנקור שפוחב היצלפניאה ,םיגשומב היצלפניאה ,הכירצב היצלפ
 הטישה לכ העיגה המזגה בורמ .תוילנויצארבש תוילנויצארה־יא לע רבדמ הזוקרמ
 לכ .תוילנויצאר־רסוחל ,תיטסילטיפאקה הרבחה לש ,עפשה־תרבח לש תילנויצארה
.םיילנויצאר־יא םישענ םירבדה לכה־ךסב םלוא ,ילנויצאר ןפואב בשוחמ טרפ
 ורשא לכש בשוח עפשה־תרבחב םדאהש ךכב תוילנויצאר־יא שי יכ ןעוט הזוקרמ
 םיגשומה לכ .תוחונ לש םיטירפה ללכ אוה רשואהש ,םיטירפ דועו דועב םכתסמ
 ילנויצארה שומישה ידי־לע גשוה הז בצמ :בושו .םיצפח לש דממ ושבל םיינחורה
 הרוצב םימיזגמש ידי־לע דימת גשומ דרוסבאה .דימתמ םוסריפ ידי־לע ,תרושקתב
.תוינוציקל םירבד םיאיבמש ,תמיוסמ
 הנופה ,וליבשב בוט המ טילחהל טרפל עיצהל אוה אב ומכש ,ילנויצארה םוסריפה
 ךשמב יכ ,ילנויצאר־יטנא ,תמזגומה ותרוצב ,רבד לש ופוסב ,אוה ,ישפחה ונוצר לא
 לש ותייפכ ןיבל אוהרנוצר ןיב לידבמ וניא בושש ,טרפה תא םטמטמ אוה ןמזה
.םוסריפה
 תורחת .קושה־תרבח לע םג לח ילנויצאר־יאל ילנויצארה תכיפה לש ךילהת ותוא
הגרדהב תכפוה םידממ תעדוי הניאש תורחתהש אלא ,ילנויצאר יעצמא איה קושב
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 גישיש וב הציאמ ,והלכי יפכמ הלעמל םדאה תא הצירמ איהש יפל תילנויצאר־יא
.ולש הגיפסה רשוכמ הלעמל ,ויכרצ יפכמ הלעמל םהש םירבד
 ,תיתישארבה םתועמשמ תא םיילנויצארה ,םיישממה םירבדה ןמ לטנ זרפההו ליאוה
 םיישממ וא םיילנויצאר םניאש םיינחור םיכרעל תונפל תורשפאה אלא הרתונ אל
 .תודיחיה תויורשפאה םה תוילנויצארבש ילנויצארה־יא בצמב םלוא לבוקמה ןבומב
 יפל ןאכ תוספות ןניא המשגהל םינתינ םניאש םייפוטוא םילאידיא תגצה דגנ תונעט
 ,םימוחת־בובריעל םיעיגמ ונא בוש .םיידרוסבא וכפה םה ףא םיישממה םירבדהש
 .וב םימיזגמ םא ערו םיוסמ לובגב בוט תויהל לוכי בצמ לכ .תויורשפאה םוצמיצל
 תמחמ תוילנויצאר־יא תכפוה תוילנויצאר :וכופיהו רבד ומע אשונ הבשחמ לש גוס לכ
.תילנויצאר תיארנ איה םימיוסמ םיבצמב הקיטסימה וליאו זרפה
 דחא םוי ררועתהש םלועב רעונה י״ע תוילנויצארכ תולבקתמ הזוקרמ לש ויתועצה
.תוילנויצארבש תוילנויצארה־יאל ןברק ,ילנויצאר־יא בצמב יח אוהש תעדל חכונו
 רוכינ ךפוה טרפה לש רוכינה .ילדרוסבא ןפואב הזוקרמ ראתמ רוכינה גשומ תא םג

 דממה תרושקתה תרזעב ,היצנירטקודניא ידי־לע תנכוממה הרבחב .ללכב הרבחה לש
.רכונמ ךפוה ומצע ללכה ךכב םלוא ,ללכה לש ילרגרטניא קלח ךפוה םדאה ,תדס
 הפורת איבהל תורמיתמ תוירלופופה תויגולוכיספה תוטישהש אוה יחצנה םקודאראפח
 .רוכינ לש רתוי רומח גוסל םיעיגמ רוכינ לש דחא גוס ןורתפ ידי־לעש אלא ,רוכינל
.ישונאה רוכינל ןורתפ ןיא השעמל
 תא ,םצעב ,האר תינרדומה היגולוכיספה יבאש הזוקרמ םיעטמ דיורפ לע ורפסב
 ,תויעבה תא רותפל םילק םיעצמאב רשפאש ומצע תא הלשה אלו םידוגינה םויק
 םהל ןיאש םייחב םימוצעה םידוגינה לע דמע דיורפ .וידימלתב םיינוניבה השעמכ
.תוומ ,השעמל ,אוה םירבד לש םנורתפ .טעמכ ןורתפ
 אוה חתרהטב הבהאה שומימ .הבהאה לע הזוקרמ לש ותפקשה ,הז ןבומב ,תניינעמ
 ־םלומ לש "הנינראק הנא" ,ןיסאר לש "הרדיפ" ןוגכ תויסאלק תוריציב .השעמל ,סרה
 תאזה הרוצבו ,תיתוגה הרוצב ,תיביטמילבוס הרוצב העיפומ תוינימה ,ןהב אצויכו יוט
א נ א ת םג אוה הז בצמב סוראה ןוטלש .םיאנת המע ןיאו הרשפ הב ןיא הבהאה
 ןבומב םג אלא יתרבח וא ירסומ ןבומב קר אל ,סרה איה הבהאה תומשגתה .ם ו ט
 רסומל רבעמ ,ערלו בוטל רבעמ איה תילאידיאה וז התרוצב הבהאה .ימויק ,יגולוטנוא
,תללוש איה התואש תואיצמה לש הדי־גשיהל רבעמו ,יתרבחה
ותמה הבהאה ןמ הנוש וז תיביטמילבוס תילאידיא הבהא יכ רמואו ףיסומ הזוקרמ
 םנמא ,תיביטמילבוס־הדה הבהאה ,השידחה התרוצב הבהאה .השידחה תורפסב תרא
.הקיזמ הניא תאז־לכבו איה תיארפ
 תואידיא עיצהל הילע אלא תונורתפ עיצהל הכירצ הניא היפוסוליפש רובס הזוקרמ
 ־יצאמ ןה ןכלו המשגהל תונתינ ןניאש תוילטנדנצסנארט תואידיא ,תואיצמל רבעמ
.ףסונ דממ םייחל תול
 לחש יונישה הקווד .םוימויה־ייהל עירפהל אלו םייחל לעמ תויהל הכירצ תונמאה
־ילש תא הנממ לטונ ,תויואיצמה יתש ןיב רשפל הסנמ איהש ,םויכ תורפסה תמגמב
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.תחמשמ הנניא ,הערפה אלל ,הז דיל הז םימייק םידוגינה םויכש הדבועה .התוח
ם ידוגינ לבס רשא רוכינ השעמל תונמאהו תורפסה ויה הזה יתוברתה סויפה אוב ינפל"
ת ווקתה ,תוחצונמה תויורשפאה ,גלופמה םלועה לש הללמואה הרכהה—םהילע ןגהו

ד ממ תא הליגש ילנויצאר יתרכה חוכ ויה ןה .ומיוק אלש תוחטבההו ואלמתנ אלש
א ורבל ןנוצרב ,וררועש הילשאב התיה ןהלש תמאה .שממה־ייחב אכדנה םדאהו עבטה
־ תריצי לש אלפה הזו .הרכהה הב הטלש—תלטובמו תרדענ םייחה תמיא וב םלוע
תפל תנתינ הניאש—הידגארטה ףוס הזו ,ףוסה דע תמיוקמה הידגארטה יהוז > תפומ
ר ותיו ,הסובת ושוריפ ,םדאה תיווח תא תויחל ,האנשה תאו הבהאה תא תויחל .ןור
־ לב םיימסוק תוחוכ םישענ ,ורבחל םדא ארובש םונהיגה ,הרבחה יעשפ .תוומו

."וענכוי
־ נדנצסנארט םלוע ,ינואידיא םלוע רוציל טסקה־חוכ הל שי תונמאהש ףיסומ הזוקרמ
.םייקה רדסה תא תללוש איהשכ ,הלילשל תקקזנ איהשכ קר ,ילט
סימ וז ןיאש רורב .הזוקרמ לש לאידיאה אוה־אוה ,העונתב־םלועה ,םידוגינה םלוע
ם לוא .הקיטסימל רשאמ רתוי יטאטס ימויק בצמל תפאוש איהש יפל הפורצ הקיט
ם לועל ןה םג ופאשש ,תויטסילאיצוסה תופקשהה תא םג םאות וניא הזוקרמ לש ומלוע
.יטסימ דממל ,ףסונ דממל ופאש אלש ךכב ונממ ולדבנ ךא יטאטס
 תדמתמה תוימאנידה ןאכמו ,ברעמה לש םידוגינה־םלוע תא הזוקרמ אטבמ ,השעמל
־ ימויקה דוסיה תאו ןווי לש יגארטה־יטסימה דוסיה תא שרי יברעמה םלועה .ולש
ה סיסתל ואיבה וללה םינושה תודוסיה .תורצנב דחי וגזומש ,תודהיה לש יטאטסה
ינ דחאל תירצונה היסנכה החילצה הליחתב .ותישארמ רבכ ירצונה םלועב תדמתמ
ם הו םידגונמה תודוסיה וקרפתה היצמרופירה םע ךא ,הייפכ תועצמאב הלא םידוג

.תדמתמ הסיסת םימרוג
י מאניד בצמל רוזחל הפיאשה תא אטבמ אוה .אוהש גוס לכמ בוצייל דגנתמ הזוקרמ
.ןהינימל םזילאיצוסה תורות ידי־לע תמיוסמ הדימב ערפוהש ,דימתמ
 דממה .הלש תויתדב ילטנדנצסנארט דממ הל היה ,הבש תויטאטסה לכ לע ,תודהיה
ם יאתהל ךרוצה בקע .תיטאטסה תודהיל תוימאניד ריזחה הזה יתדה ילטנדנצסנארטה
ת ודהיה התשענ תילטנדנצסנארטה האידיאל תיטאטסה תימויקה תרגסמה תא הדמתהב
.תימאניד
י לב ,תידממ־דח חרכהב תכפוה תויטאטס תויטנ תלעב תינוליח תיטסילאיצוס הרבח
.םייקה תא דימתמ ןפואב ןקתל שי היפלש האידיא םוש ילבו תוילטנדנצסנארט םוש
ם לועה תאזכ הרבחב ירהש ,תיטסימ היגולואידיא תלעב הרבח םג חלצת אל תאז תמועל
.ותללושו םייקב תלזלזמ התרהטב הקיטסימה יכ ,ותועמשמ תא דבאמ ,ספאתמ םייקה
ו ז תוימאנידב ךישמהל רבד לש ופוסב חרכומ ,תונושה ויתורוסמ לע ,יברעמה םלועה
.תטלחומ תוידממ־דחל ,תונבאתהל עיגמ אוה ןכ אל םאש ,ותוהמ איהש
ם יגשומ לע םיממוקתמה םייטסיביטיזופ םיפוסוליפ םתוא לכ דגנ אצוי הזוקרמ
־ יטיזופה תולוכסאה .תוילטנדנצסנארטה תואידיאה תא לטבל םיסנמה ,םייזיפאטימ
תועד־הגוה לכש ןעוט הזוקרמ .תוילשאמ םדאה תא אפרל תובשוח וללה תויטסיב
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 דיורפש רמואו רזוח אוה .תינטשפ הרוצב תויעב רותפל ןיאש עדוי המוק־רועיש לעב
 הלוחה תלחמש וא ,אפרמ הל ןיאש תיללכ הלחמב םישרשומ הלוחה יישק יכ עדי ומצע
 ,ותטישל ,אפרמ םהל ןיא הלא םייללכ םיבצמ .יח אוה וב הלוח םלוע לש הלחמ איה
 הלחמה וליפא ,םיניקת םייתרבח םייחל רוזחל ולש הלוחל רוזעל אפורה בייח לבא
.אפרמ הל ןיא המצע
 יפוסוליפה םלועה" .תושונאה לש אירבה קלחה םה תואידיא ,םיאפר־תוחור ,תוילשא
ילש רשאמ רתוי םיילנויצאר תויהל םילוכיה תוילשאו תונוימד ,תוחור ליכהל ףיסומ
 תוילנויצארה לש תויעטהה תאו תולובגה תא םיריכמה םיגשומ םהש רחאמ ,םתל
 האיבה היפוסוליפה לש הז דמממ תיטסיביטיזופה היפוסוליפה תומלעתה .תמייקה
."תועמשמ־תרסח תיטרקנוק־תימדקא הרותל התוא הכפהו הלודלידל
 ,םינוש תודוסי ןיב הז ןידע ןוזיא םייקל ןכתיי םימי־ךרואל םא הלאשה תלאשנ
 הסיסתל םיארוק הזוקרמ לש וירבדש אוה רורב .ימאנידו יטאטס ,ינואידיאו יטרקנוק
.םימי־ךרואל הב דומעל םילוכי תוירבה ןיאש ,תפייעמ ,תדמתמ
 ןיא תואידיאלו תודסומל ,תיתרוסמ תוחפל וא ,תיהולא היצקנס ידעלבש רוכזל םג שי
 ־ומטסיפאה ידי־לע תיתד היצקנס ולש תואידיאל תתל הסינ םטארקוס .ףקות םירבדל
.וז הרטמל התוא איצמה אוה ,םצעב !ולש היגול
 ףידעמ אוהש אלא ,תונורתפ ןיאש הדבועב ריכמ אוה ,תויעבב ריכמ הזוקרמ :רומאכ
.ידממדח יטאטס בצמ לע ,תוגשומ־יתלב תואידיא ,תונורתפ אלל תויעב



, תובה־לעב ינודא יל חתפ
. אוה ילש יליא הז תוב
, םחה ליהאה תא יתיאר ןולחל דעבמ
.ךתיללצ תא
י ל ןת .תובה־לעב ינודא יל חתפ
. הז ןחלש דול ,הז אסכ לע ךלומ׳ בשאו
.םימולצב ,ךב יטבמ חלשאו יל ןת
, ךסוכב טיבאו ןת
ך ךכ קדבא ׳ךתטמב עגא םוקא
.השק וא אוה ךר םא

ם>ר»ש >נש:בהנש ה>ח
ינושיא בחורב םינת לל» הז
, תוליל ערוק ןיזאומ אלל
, םינומזפ ,םוק ימיבשמ תולפת
, הנבלה תוחראב קידמ ,תאב
.ללוצ ,רוא ינרק ףפול
, ךשחה תולוקב החותפ יתאובבו
, ינושיא בחרב םינת ללד הז
.םיבגחה יתופכב
.דה ןיאו .ריק ןיאו

׳הימחרב םינופק 1 ונריע ימי םיאב אלו
: תרמאש אוה התא .ביבס םירידנ
.ףנוי .ןיכס ףנוי
י נודא יל חתפ .עלסב השיקנ קר .וזכ הממד

, היתוליל ערק ןיזאומ אל"
, םינומעפ ,םוק ־ימיכשמ תולפת
, ןושיק הימי—האד
, הואג אלל םיבר םיצורע
."םירבאה תעורפ םש התאובבו

חמוצ הפשה! ינבאמ ךכ .חמוצש ךתיב
.הוסמ תואךפב
.וזה ריעה תובוחרב הלוע הלעמ הלעמש ,ךתיב
.רחאה ךתיב דימת
.אוה ילש םג ילואש הז ךתיב דימת

. תובה־לעב ינודא יל חתפ
ת ובוחךב ינא
.יב טבוצ ךנולחו

. תונוהב לע אצא^-אצאשסו
.םינמיסה ואריו אל



םיריש ינש:רגניטס המלת
רבד לש ופוסב

 ,תאזה ץראה
תבאוכ איהש
, ןטבב
, שארבו
 ,ןימיב קר אלו

 התוא רשפא־יאש
 ,רוחאמ קורטל
,לישהל וא
 ,תינקעצו תעזוימ ,הבוהצ
 עתפל הירחא םיחרחרמש
 םילפלופמ םיקומח ךותב
 ,תיברעמ דע־תקורי לש
 םייקולח םילחנ עובעבו
 םייתעבש ריבגמ קר
 ,הלש תודרומ תממד

 גלשימה וליפאו
 ךורח ןורכז ףירטמ
.(סיעכהל)
 ,הדידנ לש דרוסבא והז

 ,רבד לש ופוסבש
,רשא לכבו
 הבישב םיבייח
 ,תאזה ץראל
.הביאכמה
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גולאיד

 ,ןימאמ ינאש ינפל
 קשנ־ילכ שפחמ ינא
.ךפוג ךרואל
,םיאצומ ונאשכ
,תושיקנב תחרוז שמשה
 ףות רועב םיעבעבמ םוי ירהצ
.ןזוא
,חופיש דע
תירומיק עונל ינדמלמ חתא
.םיכראב
, ךכ־רחא
 טקשה תא עומשל לכונ
.םירצרצה ילגעמב



ז>אול:קמוס ינור

 אלה םירישה םע זיאול לא ךלוה ינא
 ,םיכלוה םיבלכהש ןכיה .םירומ?
 .םישנאה תוחיכומ דחפמו■
 הקודס תנאנצ ומכ זיאול
 תא תרצועו המצע תרענמ
.הלש תועמךה תגיגח
 תופפכ ומכ םץמ הל שי
 םירומקה תא תרגוס איהו

 םינבל ,םש הידשש
 תיחנהל זיאול לא ךלוה ינא
 םירומנ־אל םיריש־יפור?א
 ילוצלצ לע תקפרתמ איהו

תוסורה תויסנכ לש תוצח

יקלטיא רדושמ

 םוניע שבוכ יקלטיא ררושמ
 הפוטע תלגלגכ תוינוכית־םן

.הגורק תירכנ האפכ
 סונול הבוצע הדקפמיס ול ש:

 יל׳ציטוב .הרזח אלו התלעש
 הלוע ,הרוש לככ יח ולש
 הנאת יפךצב המבמ םירישהמ
 רישל ,הןסנכל ץר יקלטיא ררושמו

 דע .הברקה הסימה! ינפל יל׳ציטובל
 ול םיארוק הןסנכה ינומעפ ש
.הטקש תיפךח תודכאתהל



שדחה לאמשהו לאדשי :בוליכיא תירוא
 .שדחה לאמשה אוה תילארשיה תונותעה תא תודימתב םיקיסעמה םיאשונה דחא
 ףתושמ הנכמ לבא ,רמאמל רמאממ הנתשמו תנווגמ שדחה לאמשה לש ותומד תכרעה
 םידעיה דחא יכ החנהה לע םיססובמ םלוכ :וז העונתב םינדה םירמאמה בורל שי דחא
 העונתה ירבח םע גולאיד תריצי תויהל בייח תילארשיה הרבסהה לש םייזכרמה
 לע ,יומסב וא יולגב ,תססובמ וז החנה .לארשי יפלכ ילילשה םסחי תא תונשל ידכ
 וב םיאור םניאש הלא .ב״הראב ונלש יבויחה יומידל ביואכ שדחה לאמשה תייאר
 םיירסומה םינקתה רצוי תא ,ב״הרא לש שדחה ןופצמה תא וב םיאור וז הניחבמ הנכס
 שדחה לאמשה לש וז הייאר .םיאקירמאה תדהאב תוכזל ידכ םהב דומעל לארשי לעש
 יבגל תפלוסמ הכרעה לעו ,ןתונמיהמ לע תוהתל יאדכש תוחנה רפסמ לע תססובמ
.ב״הראב שדחה לאמשה לש תישממה ותעפשהו וידממ
 ותומדל םיווק טטרשל הסנא ןכ ומכ .ןהב ןודלו ולא תוחנה ףושחל הסנא הז רמאמב
 וחותינ ךותו 1יתרוסמה לאמשה לש וזל ותוחתפתה תלבקה ךות שדחה לאמשה לש
.תויתרבח תועונתב תונדה תוירואית תרגסמב

שדחה לאמשה לש ותוחתפתהלו ותומדל םיווק
 תוחתפתהמ םישקיה לע הקלחב תססובמ לארשיב שדחה לאמשה ררועמש הגאדה
 תועונתה יתשל "לאמש" ראותה תדמצהש הארנ ."שדחה" לש וזל "ןשיה" לאמשה
 תוארל לכונ לאמשו ןימי לש יתרוסמה ףצרל םאתהב .ןהיניב תיעטומ הלבקה תרצוי
 לאמשה ,השעמל .ןימי לאכ יתרוסמה לאמשל סחיתנ םא קר לאמש שדחה לאמשב
 םזיציטנמורו םזיכראנא־ואינ ,םזילאיצנטסיזקא לע תססובמה העונת אוה שדחה
 ,ימאק ,רטראס םה העונתה לש םיינויערה היתובא :רמולכ .יאקירמא יטסילופופ
 לש תינכפהמה םתנשממ העונתה תעפשומ ןכ ומכ .םירחאו סלימ ,הזוקרמ טרברה
 םייתוהמ םילדבה שי ,אבהל הארנש יפכ .םירחאו ורטסאק ,ןימ־י׳צ־וה ,הראווג ה׳צ
."ןשי״ל "שדח״ה לאמשה ןיב
 אלא ,"ןשיה" לאמשה לש יתרוסמה ורוביג ,ןוירטלורפה ךותמ אל חמצ שדחה לאמשה
 שגדה וכותב גזימ יתרוסמה לאמשהש דועב .ב״הראב הובגה־ינוניבה דמעמה ךותמ
 לאמשה החוד ,םדאכ םדא לכ שומימ לש יכרע שגדה םע תואנ ירמח םויק לש ינרמח
 ירבחש ךכמ עבונ הז רבד .דבלב יברעה טקפסאב דקמתמו ינרמחה שגדהה תא שדחה
 .יטמילבורפ םהל הארנ וניא ירמח םויק ןכלו ,החוורו עפש תרבחב ולדג שדחה לאמשה
c om-) תועמשמ־תלעב תיתרבח תרגסמ תריציב אוה העונתה ירבח לש שגדהה

munity), שופיח .תועמשמ־תלעב תימצע תוהזו ,םימח םיינושאר םירשק תריצי 
,םיעובצו םיינרמחכ םיספתנה ,םירוהה לש םתוהז תאש ךכמ עבונ תימצעה־תוהזה
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 רתי טשפומו ינגורטה תוהדזה־אשומ איה "ב״הרא״ש רחאמו ,םינפהל םילוכי םה ןיא
.הדימה לע
 (ןוירטלורפ) בחר יתרבח םיסב תלעב תינומה העונתכ חמצ יתרוסמה לאמשהש דועב
 יוניכ אוה שדחה לאמשה ירה ,היגולואידיאו תומסיס ,םילמס ,ינוגרא הנבמ שביגו
 תיתרבח העונת וז ןיא 2.ףפור ןהיניב ינוגראה רשקהש םיטנדוטס תוצובקל ללוכ
 םג .תואטיסרבינואה הדקומש םיטנדוטס תעונת אלא דכולמ ןוגרא תלעבו תשבוגמ
 3,טספיל גולויצוסה לש ונדמוא יפ־לע .תבחרנ הכימת העונתל ןיא תואטיסרבינואב
 לש םיטנדוטס רוביצ ךותמ ללכב ב״הראב םירבח 30,000 שדחה לאמשה הנומ

י רבח 300—200 הנומ ,ב״הראב םילודגה ןמ אוהש ,ילקרב לש סופמקה .6,700,000
 דוע ןטק תונטקה תואטיסרבינואב .29,000 לש םיטנדוטס רוביצ ךותמ ״שדח לאמש״
 הקווד שדחה לאמשה תחימצש הארנ .העונתה ירבח לש יסחיהו טלחומה םרפסמ רתוי
וסהו תויגולוכיספה תוירואיתה חותינל סנכיהל ילבמ .תירקמ הניא תואטיסרבינואב
 ,תישאר .תוטושפ תודבוע רפסמ תוטלבתמ ,רעונ־תויוברתבו רעונב תונדה תויגולויצ
 םחיתנ םא .תובר תוניחבמ המוד עקר ילעב םישנאל זוכיר םוקמ איה הטיסרבינואה
 םירבח סויגו תרושקת ,תונגראתה לע לקמ זוכירה ירה ,דבלב יגולוקאה דממל
 קינעהל הלוכיה תועמשמ־תלעב תיתרבח הצובק תריצי םג תרשפאתמ .םישדח
 ,הובג־ינוניב וא ינוניב דמעממ םיאב םבור םיטנדוטסה .םירבחל הכימתו הרכה

תההו שימגה םויה־רדס תניחבמ .רשקו עגמ אוה םג רצוי המודה יתרבחה עקרהו
 תוליעפל םנמזמ שידקהל םיטנדוטסה םילגוסמ ,תומצמוצמה תויתרבחה תויובייח
 םיכמתנ םה תיפסכ הניחבמו ,תוחפשמב לפוטמ וניא םיטנדוטסה לש םבור .תיטילופ
 והשמ אלא הריירק ןהב םיאור םניאש תויקלח תודובעב םיקסוע וא םירוהה ידי־לע
 הב םייניב־תפוקת ,רבעמ־תפוקת איה םידומילה תפוקת ,ןכ ומכ .בייחמ־יתלבו ינמז
 ןהל אוצמלו תטשפומ הרוצב תויעב חתנל םמצעל תושרהל םיטנדוטסה םילוכי

 תואיצמה םע רשפתהל םיצלאנה ,םינעוצקמל דוגינב תאז .םייטסילאידיא תונורתפ
 תיאקירמאה הרבחה ךותב יא ןיעמ איה הטיסרבינואה ,תרחא ןושל .הדובע ידכ ךות
ידיא עקר תניחבב איה ךכ רשאבו ,םינש רפסמל המוד עקר ילעב םישנא םיזכורמ וב
 תינידמהו תיתרבחה הריוואה ,ינש דצמ .ןהינימל םיטנדוטס-תועונת תחימצל ילא
 תויתרבח תועונתו שדחה לאמשה תחימצל תרכינ הדימב איה םג המרת ללכב ב״הראב

.תורחא
 ,תרתוימו תקדוצ־יתלב המחלמ הב םיאור ב״הרא יחרזאמ םיברש ,םאנטייווב המחלמה
 ־רסוחלו ןוטלשה לש תבחרנ היצמיטיגל־הדל ואיבה ,תונוש םינפ-תויעב לע ףסונב
 תעידיל םיבר םירבד האיבמ הניא הלשממה יכ םינעוט םיבר םיחרזא .דסמימב ןומא
 ־רסוח לש השוחת רוביצב הרצונ ךכמ האצותכ .םירחא םירבד תפלסמ איהו רוביצה
 םה דסמימה לע םתעפשהו םיחרזאה לש תיטילופה תופתתשההש השגרהו ןוחטב
 םירוחשו םינבל םיאקירמא ןיב בוטיקל םרתש םרוג הז היה הבר הדימב .דבלב הידב
 קוח" תייפכב לזרב־דיב גוהנל ,םירבד ראש ךותב ,חיטבמה ינוציקה ןימיה קוזיחלו
׳תואישנל תונורחאה תוריחבה תואצותב תוארל רשפא הנימי הייטנל תודע ."רדסו
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 לש םיפגאמו םירחובה תולוקמ רכינ קלחב ,ינוציקה ןימיה דמעומ ,סלאו הכז ןהב
 ינפל וכרענש תוינושארה תוריחבב םג .םיילרביל ללכ־ךרדב םיבשחנה היסולכואה
 הכימתב "רדסו קוח" לש םיינרמשה םידמעומה וכז תוישאר םירע המכב םישדח רפסמ
.תבחרנ
 תועונתה יתש לש הנושה ןתשיגב ץוענ שדחל יתרוסמה לאמשה ןיב ףסונ לדבה
 קוסיע ,היגולואידיא תריציב רתיה־תוקסעתה תא החוד שדחה לאמשה .היגולואידיאל
 תילמרופ היגולואידיא ול ןיאש יד אל שדחה לאמשה .יתרוסמה לאמשב יזכרמ אוהש
 הדוחייב היעב לכ קודבל שיש איה ותשיג .היגולואידיא תריציל דגנתמ אוה אלא
 ךכיפלו ,יטנסרטניאו םיקפא־רצל םדאה תא תכפוה היגולואידיא .ררחושמ ןפואב
 האצותכ .ךכל םאתהב לועפלו תונוש תויושחרתה תיביטקייבוא ךירעהל לוכי אוה ןיא
 .תנקותמ הרבח לש ןוזח וא תשבוגמ היגולואידיא לכ שדחה לאמשל ןיא וז השיגמ
 ־לע םה תוהדזהה־ילמס םג .דבלב תוהדזה־ילמסו תומסיס רפסמ שדחה לאמשל שי

 שי .רכו ,דסמימה דגנ ,םאנטייווב המחלמה דגנ :רמולכ ,םייפאב םיילילש בורה
.םייבויח תוהדזה־ידקומ רשאמ האחמ־ידקומ רתוי העונתל
 תא האור יתרוסמה לאמשה .תוימואלל ןסחיב רושק תועונתה יתש ןיב ףסונ לדבה
 אלא הניא תינידמ היצפיצנמא .תימואל־לע תילסרבינוא הרבחב יפוסה לאידיאה
 ־יטנא הדמע שדחה לאמשה םנמא אטבמ הז דגנכ .לאידיאה תמשגהל ךרדב דחא בלש
 בהלנ ךמות אוה :הברדא .המצעלשכ תוימואל ללוש אוה ןיא ךא תינוציק תיאקירמא
תפתמה תונידמבו םזילאינולוקמ תוררחתשמה תונידמב רמולכ ,"ישילשה םלוע״ב
אירפמיא ,תתתשומכ התייאר לע תססובמ תיאקירמאה הרבחה תלילש .ןהינימל תוח
 ־תצלפמכ ספתנ ,שדחה לאמשה לש האנשה ידקוממ דחא ,"דסמימ״ה .העובצו תיטסיל
רקומדה םיכילהה תועצמאב דסמימה לע עיפשהל הסנמה חרזא 4.תיתילונומ קנע
.םיצוק לא ערוז םייט
 לש היעבה ינפב שדחה לאמשה דמוע תואטיסרבינואה הדקומש םיטנדוטס תעונתכ
 ירבח .שממ לש יוניש תעונת תושעיהל ונוצרב םא הבחרה הרבחל םירשג תריצי
 לאמשה ירבח .םישוכה תא ליעפהלו ןגראל תונויסנ ושענו ,ךכל םירע העונתה
 ךא ,תורחא םירעו וגאקיש לש םיישוכה תואטיגב תונוש תולועפב םדי וסינ שדחה
 תונוש ויתויעבש םושמ העונתה ןמ ומצע קתינ ישוכה ףגאה .הריתי החלצה אלב
 םירג ,ארקיהל םישוכה םיפידעמש יפכ ,םיאקירמא־ורפאה .ןבלה ףגאה לש ולאמ
 םיקסעומ ,םהידליל תואנ ךוניח קינעהל םילוכי םניא ,םיעורג רויד־יאנתב ןיידע
 םולחה !דעסה־דרשמ ידי־לע םיכמתנה םילטבומ םהש וא ״לוחכ ןוראווצ״ תודובעב
 ,שדחה לאמשה ירבח לש םהירוה ידי־לע םשגוה רבכש ,תואנ םויק תריציל ינרמחה
 היעבה םישוכה ינפב תדמוע ךכל ףסונב .תואטיגה ינכושל היוצר הרטמ אופא ונדוע
 תפיקזו תיאקירפאה תוברתה רוזחיש ,תועמשמ־תלעב "הרוחש" תוהז תריצי לש
 יוליג תבייחמ וז תוליעפש איה החוורה העדה .םירוחשה־םיאקירמאה לש םתמוק
 גשוי וא ןבלה םדאה ידי־לע ןתנייש יהשמ הז היהיש רוסא .םיימצע הריציו
.ותרזעב
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 ,ןוירטלורפה תויעבל יוטיב ןתמ יבגל לופונומ ול היהש ,יתרוסמה לאמשל דוגינב
 .תיאקירמאה הרבהב דאמ הנטק הבכש לש האחמו םיטבל שדחה לאמשה אטבמ

 ץיקב ךרענש ןורחאה סנכב בוש חכוהש יפכ ,דאמ הנטק העונתה ברקב תודחאה
 החמ הכימת תשיכרל םייחכונה םייוכיסה .העונתב ףסונ גוליפ לח וב ,וגאקישב 1969

 ־ימת השבגתה ןהיבגלש תויעב םנמא שי .דאמ םישולק םיארנ הטיסרבינואה ילתכל
 ירבח ךא ,םאנטייו־תמחלמל תודגנתהה ןוגכ ,תיאקירמאה הרבחב הבחר םיעד־תומ
 ,ינש דצמ .הילע לופונומ לכ םהל ןיאו וז האחמ ונגריא אלו ומזי אל שדחה לאמשה
 יולת—ירמגל ררופתת םא וא קזחתתו שבגתת םא הלאשה ,רמולכ—העונתה דיתע
רבינואה תבוגתבו תונוש ץוחו־םינפ־תויעב לע ביגהל ב״הרא תלשממ לש התלכיב
.םהיתושירדו םיטנדוטסה ישעמ לע תואטיס
 תשבוגמ תיתרבח העונת שדחה לאמשב תוארל ןיא יכ רבתסמ הלעמלש חותינה ןמ
 םיארנ העונתה לש תומצעתההו תושבגתהה ייוכיס יכו ,יתרוסמה לאמשה תמגודכ
 העונת—רומאל ,תיביסרפסקא העונת ודוסיב אוה שדחה לאמשה .רתויב םישולק
דגומ הלועפ־יכרדו םידעי תלעב תינכפהמ העונת איהשמ רתוי ,האחמ אטבל האבה
 רסוח ,ינוגרא שוביג רסוח םה 5יביסרפסקא שגדה תולעב תועונתל םינייפא .םיר
.ינויער שוביג רסוחו תוכייתשהו תורבח לש םירדגומ םינחב רסוח ,הדיחא תוגיהנמ

    העונתהו םידוהיה

 ירבח ןיב םידוהיה לש םגוציי ףדוע אוה םילארשי טעמ אלו םידוהי גיאדמה םרוג
.הרושה ןמ םירבחכו םיגיהנמכ שדחה לאמשה
 טלבתהל םידוהיל איה תרוסמ :תידוהיה הירוטסיהב תרכומ העפות וז ירה ,השעמל
 לש רצות הבר הדימב אוה שדחה לאמשהו ליאוה ,ב״הראב .תינלאמש העונת לכב
 תיקלח ,העונתב םידוהיה לש ההובגה םתופתתשה תרבסומ ,הובגה־ינוניבה דמעמה
.הז דמעמב גלפומה םגוציי ךותמ ,תוחפל
 ׳לארשיל םג ומכ תודהיל תוינלאמש תועונת ירבח םידוהי לש ילילשה םסחיל רשא
 םידוהי לש םתופתתשהב תימצע־היצקלס לש דוסי ,הארנכ ,שי .תרכומ העפות וז םג
 םהל םישפחמו םתודהי תא םיחודה םידוהי ללכ־ךרדב םה הלא .תוינלאמש תועונתב
 *האנש" לש יוליג ןאכ אצמנ ילוא ,רובנל רתוי קימענ םא .רתוי בחר תוהדזה־דקומ
 לאמשל םיטונה ,םוקמ־לכמ .םירחא םיטועימו םידוהי לצא הצופנ העפות 6,"תימצע
 העונתב תורבחה .הליחתכלמ ילילש אוה ,לארשיל םג ללכ־ךרדבו ,תודהיל םסחי
.תודהיה ןמ קותינל קוזיח תנתונ קר
 תיטסילאיצוס־ודבספ היצמיטיגל ןתונ שדחה לאמשהש ןועיטה אוה הגאדל ףסונ רוקמ
 דוגינב ךא ,שדחה לאמשב תמייק ,הארנ דועש יפכ ,תוימשיטנא .תוימשיטנאל
 הלילש שדחה לאמשה לצא ןיא 7,יגולואידיא רשכה ךכל ןתונה ,יתרוסמה לאמשל
 ןכוסמ שדחה לאמשה הארנ וז הניחבמ .יגולואידיא סיסב לע תודהיה לש תילאטוט
 דוגינב ,שדחה לאמשה .תוימשיטנאל היצמיטיגל ןזומב יתרוסמה לאמשה ןמ תוחפ
תישגר היווחל ההימכ תמייקש המוד :הברדא .התוללכב תד ללוש וניא םג ,יתרוסמל
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 הקיטסימל הכישמבו םימסב שומישב ראשה ךותב אטבתמה רבד ,תיתד־ןיעכ וא תיתד
8.קוחרה חרזמה לש

:םיאבה םייללכה םיווקב ןייטצמ שדחה לאמשה יכ הארנ ,םוכיסל
.לקשמ־תלעב תיטילופ וא תיתרבח העונת אלו תיביסרפסקא האחמ־תעונת אוה
 םזיכראנא־ואינ ,םזילאיצנטסיזקאב אוה ילאוטקלטניאה השגדהש העונת יהוז

.יאקירמא יטסילופופ־םזיציטנמורו
 שוכרל החילצה אלו ב״הראב תילוש הראשנ המויק תונש עשת ךשמש העונת וז

.ןהל ץוחמ וא תואטיסרבינואה ךותב תבחרנ הכימת

לארשיל העונתה סחי
 רשאב ."ישילשה םלוע״ל דהוא אוהו המצעלשכ תוימואל ללוש וניא שדחה לאמשה
 לארשי ,לכה ירחא .הנבהל השקו רזומ לארשיל ביקעה ילילשה וסחי יכ הארנ ךכ
 החמצש הנידמ איה ,תינכפהמ תיטסילאיצוס העונת לש רצותכ הבר הדימב תרייטצמ
 הנידמ איהו ,יטירב םזילאינולוקמו יכרות םזילאירפמיאמ תוררחתשה ידכ ךות
 תוצרענה תונידמה שארב דומעל םיכירצ ונייהש רמוא ןויגהה .המויק לע תקבאנה
 יאקירמא ץח־שארכו תיטסילאירפמיא הנידמכ ול רייטצהל אלו שדחה לאמשה לע
 לארשי יפלכ שדחה לאמשה לש וסחי יכ םורגל ץראב הייטנה ןאכמ .ןוכיתה חרזמב
 .םישובכה םיחטשהו םיטילפה תייעבמ דחוימבו ,םיברעהו לארשי יסחימ קר עבונ
 התדמע לש תיביטקפא הרבסה רוציל לארשי הכירצ הז סחי תונשל ידפש העדה החוור
 ילילשה וסחי ,השעמל .םיטילפה תייעבל יבויח ןורתפ עיצהלו תונושה תויעבה יבגל
 ,תונויצ־יטנא לש םימינ וב תורוזש .רתוי הברה בכרומ לארשיל שדחה לאמשה לש
 ןיב םיסחיה לע םג םאנטייו תמחלמל סחיה תללכה ,תויאקירמא־יטנא ,תוימשיטנא
 ."ישילש םלוע" תוכפהמ לש םגדה יפ־לע תינויצה העונתה תטיפש ,םיברעהו לארשי
.ינוי־תמחלמ לש תואצותה ןמ קוזיח ובאש קר ולא םימינ

 תלילש הנומט לארשיל ילילשה סחיה דוסיב יכ הארמ 9קזיא ליר תיגולויצוסה
 םזילאסרבינואה טועימלו ידוהיה םזילקידארה טועימל האיבהש העונתכ תונויצה
 ,"תויטבש״כ שדחה לאמשל ול תספתנ תימואל תידוהי העונת .ידוהיה לקידארה לש
 השיג .םירצ םיימואל םיסרטניא לש תוטורפל םיישונא־ללכ םיכרע תטרופה העונתכ
 העונת תונויצב האר ,לשמל 10,יקצורט .יתרוסמה לאמשל םג תינייפא תונויצל וז
 תוכייתשהה־דקומ .ללוכו ילסרבינוא ןורתפ אוצמל תחת שדח וטיג רוציל הסנמה
ונאה אלא תידוהי הנידמ וא תידוהיה הליהקה ,הרייעה וניא ררחושמה ידוהיה לש
 אוה ולש לאידיאה יכ ןעי ללכב תוימואל ללוש יתרוסמה לאמשה .התוללכב תוש
 ,ינש דצמ .הז ללכ לש יטרפ הרקמ איה תונויצל תודגנתהה .תימואל־לע הרכח
 תאז םע ךא ,םזילאינולוקמ תוררחתשהו תימואל החימצ לע ךרבמ שדחה לאמשה
 העונת לכו תויטבש איה "תימואל־תידוהי" העונת עודמ .תונויצה תא הנגמ אוה
 לאמשה ידי־לע הררבוה אל םלועמש היגוס וז ?תיביסרגורפ איה תרחא תימואל

הנכמ הראווג ה׳צ .העונתה יצרענמ קוזיח לביק תונויצל העונתה לש הסחי .שדחה
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 םירחאו ןוד־הצ־ואמ לש םסחי ."תימואלניב הדיגבו עשפ ירפ" לארשי־תנידמ תא
.טוריפ ךירצ וניא וז הנידמל
 תויושחרתה וא ב״הרא ךותב תויושחרתה ןה שדחה לאמשה לש תוניינעתהה דקומ
 תא טעממה םרוג לארשיב האור שדחה לאמשה .ב״הרא לש התוינידמב תורושקה
ב תוכ 1965־ב דוע .ב״הראב שחרתמב םתוברועמ תאו םידוהיה לש תיאקירמאה תוהזה
 ןמכייא ,טדנרא הנח לש הרפסל סחיתמה רמאמ ,העונתה ירבודמ 1,,רטכורפ ןמרונ

 םהילע ולביקש הנעטב ב״הדא ידוהי תא רטכורפ הנגמ הז ורמאמב .םילשוריב
 —ךכ ךותמו ,ןפוד־יאצויו םיסחוימ ,םידחוימ םמצע שיגרהל ידכ ״ןברק״ לש יומיד
 ףתושמ ידוהי לרוג לשב לארשי םע תוהדזהה .םוקמהו העשה תויעבמ םיקתונמ תויהל
אמב .ב״הראב שחרתמה ןמ קותינלו ןברקה יומידל קוזיח תנתונ 12הדמשהה־תונחמב
 לש תוהדזהל סיסב לכ דוע ןיא יכ ,העונתה ירבודמ אוה םג 13,רטכפ בתוכ רחא רמ
 ־ידוהיה יומיד לש היצמרופסנרטל איבה המחלמב ןוחצנה .לארשי םע ב״הרא ידוהי
 לארשי .חצנמו םחול שיא אלא זוכירה־תונחממ לבוסה טילפה דוע הז ןיא .ילארשיה
 .ב״הרא לש התכימתל דוע הקוקז הניא ךכיפלו ,רטכפ ןעוט ,םיטילפ ץבוק דוע הניא
 קודיצ ול ןיא בוש השלחה לארשיב הקזחה ב״הרא תכימת לש יפורטנליפה ביטומה
.התמצע תא לארשי החיכוהש רחאל
 ךרצותש יאדוול־בורקו ,חרזמה יאצוימ לארשי יסולכוא לש םבור ,רטכפ ןעוט ,ןכ ומכ
 הכרד ךכיפלו > החרזמ לארשי הנופ יתוברתה ןוויגה תניחבמ .םיברע םג טולקל
.ב״הרא ידוהי לש וזמ תדרפנ
 לש תויאקירמא־יטנאל יוטיב אוה לארשי יפלכ שדחה לאמשה לש ילילשה וסחי

 .תחשומו יטסילאירפמיא אוהש וילע הקזח תכמות ב״הרא וב דצה ,םהיבגל .העונתה
 ןכ ןויסנכ אלא םזילאירפמיאל יוטיבכ תספתנ הניא רוזיאב היסור לש התוברועמ
.לארשי־תנידמ לש התמקהב הכמת רשאכ התשעש תירוטסיה תועט ןקתל
 תא שדחה לאמשה לש סחיה אטבמ תויאקירמא־יטנאו תונויצ־יטנא רשאמ תוחפ־אל
 14 ן א י ד ר ג ןותעב .םיברעה םע לארשי יסחי לע םאנטייו תמחלמ יפלכ סחיה תללכה
 לכ ןיא לארשי לש המויק םצע לע םישקמ םניאש םידוהי יכ רטסל סוילו׳ג בתוכ
 תספתנ ,םאנטייו םע הווש־הריזג ךות !םאנטייו־תמחלמל םתודגנתהל ירסומ ךרע
 יתוכאלמ ןפואב םייקתהל הפיסומה תעלבומ ,חרזמב תיאקירמא תעלבומכ לארשי

.ב״הרא תכימתב
 לש התילכתו התוהמ יבגל הנבה־יאמ הבר הדימב תעבונ לארשי לש וז היארש המוד
 ול אצומ תויתרבח תועונת תכרעהל הדימ־תמאו ינכפהמ לאידיא .תינויצה העונתה
 יפכ ,תינויצה העונתה ."ישילשה םלועה" לש תוינרדומ תוכפהמב שדחה לאמשה
 ןפוד־תאצויו תדחוימ העונת איה םיבר םינבומבו ,הז םגד יפל הלעפ אל ,הארנש
.תורחא תוינכפהמ־תוימואל תועונתל האוושהב
 תימואלה הרכההו תוהזה שוביגב ליחתהל תוכירצה ,תוימואל תועונתל דוגינב ,תישאר
 וז הניחבמ תרשכומ עקרקה התיה ,תוהדזה־ילמסו תומסיס תריציבו םינומהה לש
־םיהב עבק לש תועפות ויה שדוקה־ץראל הילעו תיחישמ ההימכ .תונויצה תחימאל
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 ךכב אוה תיטילופ־תימואל העונתכ תינויצה העונתה לש הדוחיי .תידוהיה הירוט
 העונתל תויטבשמ תודהיה תא הכפה ומכ ךכבו םימייק תושגר הליעפהש

 תוימואל השעמל ךא ,תויטבש איה תידוהי תוימואל שדחה לאמשה ןושלב .תימואל
 הפוריאב החמצש יפכ תוימואלה תנשמ :תילכתב־םינוש םיגשומ ינש םה תויטבשו
 ־הרדגה איהש תויטבשל דוגינב ,הליעפ תימצע־הרדגה איה התילכת 19־ה האמב
 אוה םואלה־ןבש דועב ,דלומ סוטאטס אוה "טבש־ןב" :תרחא ןושל .הליבס תימצע
 סחיתמ וניא שדחה לאמשה .הליעפ תופתתשהו תימצע־הרדגה ,העדות ךותמ הזכ
 לש ךשמה תונויצב האור אוהו ,הליעפל הליבס תוכייתשהמ רבעמ לש הז טקפסאל
 תריציבו תימצע־הרדגהב ןתישארש תושדח תוימואל תועונתל דוגינב ,תינרמש תרוסמ
 רושקל וסינ אלש ,תינויצה העונתה יגיהנמ תמשא יהוז ,העודי הדימב .תימואל תוהז
 םידוהיה תנידמ ורפסב .רתוי בחר ימואלניב עקרל םידוהיה תוררחתשה תא
 הינפ ןיא ךא םלועב דיחיה לבוסה ימואלה טועימה םניא םידוהיה יכ לצרה ןייצמ
 תינויצה העונתל תתל ןויסנ .םילבוס םימואל לש "לנויצאנרטניא" דוסייל תונויצה לש
 ויבתכב תוארהל הסנמ ,לשמל ,בוכורוב .ינויצה לאמשה יגיהנמ ושע ילסרבינוא עקר
 הניא ,תימלוע םילעופ־תווחאל הריתסב תדמוע הניא תידוהי־תימואל העונת יכ
 .המוא לכב םילעופה תעונת לש רורחישה תפיאש תא תמאות איה אלא ,םזיניבוש
 םילעופה־תעונת יכ תוארהל ותרטמו ,יטגולופא ,םצעב ,אוה הלא םיבתכב דקומה
 תא ןובשחב איבהל שי ,ינש דצמ .תימלועה םילעופה־תעונתמ קלח איה תידוהיה
 התחימצ תישארב קפואב וארנ אל ןיידע "ישילשה םלועה" חסונ תוכפהמש הדבועה
 יבגל םג הפי וחוכ הז ראותו ,"תמדרנה תשביה" ןיידע התיה הקירפא .תונויצה לש
 תינויצה העונתה .רתוי תרחואמ הפוקתב תוימואל תועונת וחמצ ןהבש תורחא תוצרא
 םא םג ,םירחא םילבוס םיטועימ לש םלרוגל הדהא תעבהב קפתסהל ,אופא ,הצלאנ

 תונוש תונידמל שממ־לעופב עויסו הרזע הטישוהו המק המוי אובב לארשי־תנידמ
 ילארשיה עויסה ןמ ירמגל םלעתמ שדחה לאמשה ,םינפ־לכ־לע .היסאבו הקירפאב
.ישילשה םלועב תונוש תוצראל
 תטלחומ הרומת ידיל איבהל הפאש איה :תינכפהמ העונת התיה תינויצה העונתה
וקמה תורדגההש הארנ ,תאז םע .ךכב החילצה ףא הבר הדימבו ,ידוהיה םעה ייחב
 ללכ-ךרדב תוללוכ וללה .תינויצה העונתל תופי ןניא תוינכפהמ תועונת לש תולב
 וא המוא התוא לש רחא קלח דגנ המוא לש קלח תוממוקתה :םיאבה םיטנמלאה תא
 םיעצמאה תא תושיגדמה תורדגה שי .יטסילאינולוק וא יטסילאירפמיא ,רז חוכ דגנ

 התרדגהב ילרגטניא קלח זא תכפוה תומילאהו הידעי תמשגהל העונתה הליעפמש
 תחדהל יעצמא םתס אל תומילאב האור ,לשמל ,ןונא׳פ ץנארפ .תינכפהמ העונת לש
 רשא םיאכודמה םינומהל היפאריתוכיספ יעצמא תשמשמ תומילאה ,ותעדל »ןוטלשה
 .םברקב ורבטצהש םיינפקותה תושגרל יוטיבו ןקרופ תתל ולכי אל הברה םינש ךשמ
 העונת יהוז .ל״נה הניחבה תא האלממ הניא תינכפהמ העונתכ תינויצה העונתה
 .תומילא־יעצמאל הקקזנ אל ךכיפלו ,םייק ןוטלש חידהל הפאש אל התישארבש
־יעצמא תא םג עבק הז דעיו ,לארשי־ץראל םהירוזפמ םידוהי רוקעל היה הדועיי
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ה תוליעפ רקיעו םיסרתמה לע התלע אלש תינכפהמ העונת התיה תונויצה :הלועפה
־ ץראב םידוהיה תויוכז תא חיטביש "רטר׳צ" תגשהל ןויסנב ,תינידמה הריזב אטבתה
ן יא תונויצה לש ינכפהמה היפאל רשקב .ץראב תולחנתהו המשגהב ןכו ,לארשי
ל ש םהיתויוכזב שדחה לאמשה ריכמ המ־םושמ .תודבוע רפסמ ןיבמ שדחה לאמשה
ן יב הווש־הריזג האור אוה ןיא ךא ,הקירפאל "בושל" םיצורה םיאקירמא־םישוכ
, תינש .הקירפאל "בושל" םיצורה םישוכל לארשי־ץראל "בושל" םיצורה םידוהי

ם יצרענה ורטסאקו הראווג ה׳צ חסונ ,ודנאמוק־ישנא ויה אל תינויצה העונתה יגיהנמ
ד מעמ לש םידגבב םה םישובל ,תינוציחה העפוהה תניחבמ .שדחה לאמשה לע
י כ הארנ .זא לש תולודגה תומצעמה יגיהנמ דצל םימלוצמ םתוארל רשפאו ,ינוניב
ם ע רשק הרשקש תינרמש העונתכ תספתנ איה תונויצה לש התוגיהנמ יפוא לשב
ת ינויצה העונתה לש וז הסיפת .לארשי־ץרא ייברע תא לשנל ידכ תולודגה תומצעמה
ת ישארבו םויכ תועונת לש םיימואלניב םיסחיל השיגב םילדבה לע םג תססובמ
י פלכ טלחומ ןומא־יא תואטבמ םויכ תוינכפהמ תועונת .תינויצה העונתה לש התחימצ
י רחא החמצש ,תינויצה העונתה יגיהנמ .תולודגה תומצעמהו "םימואלה־תחפשמ"
ם ולש לש תכשוממ הפוקתו הינמרגבו תפרצב 1848 לש תוכפהמה ,הילטיא רורחיש
ם ידוהיה תנידמב .םימואלה תחפשמב טלחומו םימת ןומא םיאטבמ ,םלועב
א יה תולגהש רחאמ םידוהיה תייעבל יפוס ןורתפ איה תידוהי הנידמ יכ לצרה בתוכ
ם רה דוע השרי אל ךכיפלו ,לצרה ןימאמ ,רואנ אוה םלועה .הנשית אלש העפות
ם ידוהיה לש תוירוטסיהה תויוכזה תא ר ש א ל אב אל ודוסיב "רטר׳צ״ה ןויער .ןברוחו
ם יביוחמ ויהיש ידכ ,הנידמה תריציב םלועה ימואל תא ףתשל אלא לארשי־ץראב
.התוא רוצנל תירסומ הניחבמ

ב ושייה .וז המימת הסיפתמ תינויצה העונתה הררחתשה רתוי תורחואמ תופוקתב
ש דחה לאמשה .תימצע־הרדגהל עיגהל ידכ םירז תוחוכ דגנ קבאמ להינ ץראב
ר עה ןוטלשה תחדהל הנושארה םלועה־תמחלמב םידוהיה תופתתשהמ ירמגל םלעתמ
ם ייוליג םה הלא .םיטירבה דגנ ירבעה בושייה לש יתרתחמה קבאמה ןמו ינאמות
, םיטסילאינולוקו םיטסילאירפמיא תוחוכ תחדהל "ישילשה םלוע״ה חסונ םיקהבומ
י כ הארנ .תירקמ איה שדחה לאמשה לש תיתטישה תומלעתההש ןימאהל השקו
, "ישילש םלוע" תוכפהמ לש םגדה יפ־לע תינויצה העונתה תא טפוש שדחה לאמשה
 יטננוסנוק יומיד רוציל ידכ .וז העונת יבגל הפי וחוכ דימת אל יכ וניאר רבכש םגד
. רורחישל קבאמ לש תופוקתמ ןווכמב שדחה לאמשה םלעתמ תינויצה העונתה לש
ת ועונת יתש ןיב קבאמכ םיברעהו לארשי יסחי תא האור אוה ןיא ךכמ האצותכ
.תיביסרגורפ תימואל העונתו םזילאירפמיא ןיב קבאמכ אלא תוימואל

תילארשיה הרגסהה דיקפת
ל אמשה םע ןיידתהל ךרוצ וא םעט שי םא הלאשל ,ונלש אצומה־תדוקנל רוזחנ םא
ו ז יכ הארנ הלעמלש חותינה ןמ .תילילש איה ךכ לע הבושתה יכ יל הארנ ,שדחה
־רכמ העפשה היהת אמש שושחל ןיאו ,ב״הראב התעפשהב תילושו תמצמוצמ העונת
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 לש תומצעתההו תושבגתהה ייוכיס םג .תורחא תויעב וא לארשי יפלכ היתועדל תע
 איה ןיאו ב״הרא לש "הנופצמ" וז העונת ןיא ,תיגש .רתויב םישולק םיארנ העונתה
 ,םיקסוע ונא ןופצמב םאו .לארשי טפשית םהיפל רשא םיירסומה םינקתה תא תרצוי
 העונתה :דאמ םייביטקלס םה העונתה ירבח לש םייתאה םינחבהש ןייצל יואר ירה
 הירבח יפמ ונעמש אל ךא ,םאנטייו תמחלמב םלפאנב שומישה לע ב״הרא תא הנגמ
 העונת יהוז .וז המחלמב םיזגב שומישה דגנו ןמיתב רצאנ לש ותמחלמ דגנ האחמ לכ
 תיסורה השילפה לע האחמ לכ המסריפ אלו ,הייפכו םזילאירפמיאל תדגנתמה
 העיפומ הז דגנכ .הרפאיבב השענה לע הביגה אלש ,תינאמוה העונת > היקבולסוכ׳צל
.ןוכיתה חרזמב בצמל הדיחיה תיארחאכ לארשי

 הארנ ,םיבאשמ תאצקהב תויופידע רדס הל שי תילארשיה הרבסההש החנה ךותמ
 .שדחה לאמשה ירבח ת ו ש פ נ תא שוכרל ירנויסימה ןויסנל ישעמ ךרע לכ ןיא יכ יל
 לאמשה ירבח םילעמש םינועיטב ןודל תילארשיה הרבסהה תבייח הז תמועל
 אלא וז העונתל םייניפאו םידחוימ הלא םינועיטש םושמ אל תאזו ,ונדגנ שדחה
ושה םיפוג ראשו םיברעה לש הלומעתה הלעמש םינועיטה םה הלאש םושמ ,ךפיהל
 רעונל ריבסהל בושח דחוימב .לארשי לש התוינידמ תא וא/ו המויק תא םילל
 תא "ישילשה םלועה" חסונ םינכפהמו תוכפהמ לש יטנמורה יומידל ךשמנה יאקירמאה
 ־תנידמ לש קהבומה ימואלה־ינכפהמה הנויבצ תאו תינויצה העונתה לש הדוחיי
.םהילע ץרענה םגדה יפל וז הלעפ דימת אל םא םג ,לארשי

.תורעה
ת ותיכו םימרזמ תומלעתה ךות ,תוינגומוה תועונת םה וליאכ "ןשי״הו שדחה לאמשב ןודנ1

. םירחאו יקצורט ,סקראמ לש םהיבתכל רקיעב סחיתי יתרוסמה לאמשה חותינ .ןכותב תונוש
. (היפרגוילביב האר) העונתה ינואטבב תועבומה תודמע לע רקיעב ססבתי שדחה לאמשה חוחינ
:״שדח לאמש״ תרתוכה תחת תוללכנ תואבה םיטנדוטסה תוצובק 2

(S tudents F or A  D em ocratic — Society (SDS — ה ל .רתויב הלודגה הצובקה יהוז
. 1960־ב הדסונ איה .םיכמות 25,000־כ — םיגיהנמה תנעט יפלו ,םיסמ־ימלשמ םירבח 6,000־כ
.New Left Notes : התאטב
)The Student Non-Violent Coordinating Committee (NSCC — ןגראל ידכ 1960״ב הדסונ

.םורדב םישוכה תויוכז־ןויווש ןעמל תונגפהל םיטנדוטס
:שדחה לאמשב ןמצע תוללוכ ןה ךא /׳ןשיה״ לאמשה לש בא־ינוגראמ ןאצומ תואבה תוצובקה

W.E.B. Dubois Clubs (Soviet-Oriented Communist Party).
The Progressive Labor Party (Mao-Oriented).
Young Socialist Alliance (The Trotskyist Socialist Workers Party).
Young People Socialist League (The Socialist Party).

ם יילקידארה Progressive Labor Party ־הו רתויב םינגרואמה םה Dubois Clubs *ה הלא ךותמ
.רתויב
:ןהילע םיעמוש ןיא בושו םימי וכיראה אלש םיטנדוטס תוצובק דוע

The Free Speech Movement.
The Southern Students Organizing Committee.
Northern Student Movement.
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The Student Union For Peace Action.
Seymour M. Lipset & Philip G. Altbach : “Student Polities and Higher Education « 

in the United-States’’. Student Politics, N.Y., 1967.
c :ורפסב ,The Power Elite הבר הדימב בציעש יומיד 4 . Wright Mills

Alfred McClung Lee, Principles of Sociology, : רפסב  Herbert Blumer 5 לש ורמאמ האר  
Kurt Lewin: “Self-Hatred Among Jews” , Resolving Social Conflicts. N.Y., Harper & • 

Row, 1948
: Kari Marx, Early Writings, Translated רפסב ״םידוהיה תלאשל״ סקראמ לש ורמאמ האר 7

.and edited by T.B. Bottomore. N.Y., McGraw-Hill, 1964
.יאקירמאה רעונה לש םירחא םיקלחלו שדחה לאמשל ףתושמה רבד “

Rael J. Isaac, “Good Guys (Arabs), Bad Guys (Israel): The Leftist View” . Congress » 
bi-weekly, Feb. 5, 1968, Vol. 35, No. 3

Irving Howe (ed). The Basic Writtings of Trotsky. N. Y., Random House, 1963. xo 
pp. 206—215

N. Fruchter, “Arendt’s Eichmann and Jewish Identity” . Studies On The Left, Winter n  
1965

.רשקה שרוש דבלב הז ,רטכורפ יפל 12
Henry Pachter, “Jewish Righteousness and Left-Wing Anti-Semitism” . S alamag undi, !• 

Spring 1968
Geraldine Rosenfield, interim Report "14 ירטגמוק" ןותעה תכרעמ לש ימינפ ח״ודב טטוצמ

On the New-Left and Alienated Youth. American Jewish Committee, Dec. 1967 (Not 
for publication).



קוחרמו ומזה ךותמ :איגש־ןהכ לאינד
1
ץ׳ורמ ישרגמ לע םיכורח םתהצ
.שלש דע זוחאמ תורוגס תוינח •םירשע לש תוליבחב זורא ןולינ םתהצ
.הלגעה רפכב הדדמ לא
.םילכתסמ םימוצעה םיפוחה ,תובהצ תוינמחלב תויקינקנ
םישךח םימותי ׳םימשל וק םיחתומ םירז

םירזוחה תא ךרבל אצוי םיכנה ןואיזומ
לחת?? ןמזל הקח!? ץיק לש עצמא
.ראש;# רואה טעמ תא הסכיו

2
םמוש ףונ לש חירב םיתבה תוגג
.םירוחל תוחוממ םיחנוג םישנא
םיבוחק ריע יקלחכ האךנ םיבבגזומה וירבא תולולש? םרו
 ונמסש המוחה ינבא לע לברעתמה ,םמסמה ,יולבה טקשב ולס תא גת אלממ םרואל
.תונפל וילע וב בוחרה תא עדויה ןמזב
 ןיריפסא לש תודךונ םיכרדו העז תופט לע לוהב עימש ימ ןיא קוחרמו הבגמ
.גפוסה רינה ןשעו לזרבה תופלק ימחמ לע הפלח רבכ הוקתה
.הנמזהה יסיטךככ םירוח םירחאה תא ותואךב ,שחל "רזחל"

תונטק תויתואל םישוחה תא ירדחב
 ,תונטק תויתואל םיטוחה תא ירבחב
 ריקל רבעמ תוזורח תופחיה תוישופחה תא יתיאר
.םידידז ןיב ראשהל םוקמב ,םירז תואלב תוטמט

 אפקו דורוה יפ תוצקמ טשפתה ךוחג
.בל־תמיש ומצע לא בסמ אוהש הרד המךנשב

 ,םירחךחמה ויעמ ירוחמ דחאב םויה תא ןיפצה הלזלה
 חוחתה רפע,ך תוישושבג תא דדומ אוה דועבו

 ,לגרה־תוהבג תורוחשה םילמנה ורקח ותוא

■בישקה



הלסורק >ר>ש ינש :קילג הצינ
1
ררחתסמ שארהו קנע־לגלג? םיבבותסמשכ
,הבגל םיסנמ תודועת םידומעה לכ

.עגמ יד? דע םיבורק םיננעהו
.העבצ תא שמשל אנק םתכ ןולב
.חרופ־רודכ תויהל לגסמ אוהש בשוח?? ימ שפט

.םיזכרמ םיעבצ האורו קלו אסכב ת בקוי ינא
.תראומ םוהתה .םירןצמ םידהו םינוינק יביבס
.תרחרחסל רבעמ רב? ינא

2
רתוהל וא תדרל הרדב םדאל קי םא
.טילחהל המ עדוי אל אוה

.םיפעז םירבדה תאו ומצע תא בהוא אוה
.ותוא ףלעמ טהול לגס חור
.תוחיטב םשל ,הרוגחב שיאה תא ורשק םישנא
.הלעמל ראשהלו לפונ והשימ תוארל םיבזזוא אל םישנא

 (ותוא ורשק) הפוקז הבישיב ראשנ םדאה
.םמע ותוא םיאשמ םיננגזה לבא
.רתומ וניאו למשחהמ לגסה חורה
.המשנה תרתונו ףוגה רשונ טאל טאל
.הררב ןיא םדאל
.תוזוגנ—אלפנו בוט ול הרדק םימעפ
.רורב ה.ן ,הצרזרמ םיהלא



רכנב הק»רפא->ט»אה :ימור־רב לאוי
 אל ימצע יתאצמ רבעה תובקע ירחא יתכלה רשאכ > ברעמל רזממ ןב ןיעכ יתייה״
 > ףיוודולוב םמיי׳ג ,םעוזה יאקירמאה־ישוכה רפוסה בתכ ךכ .״הקירפאב אלא הפוריאב
 ,הקומעו תיתימא ךרדב ,הרימט ךרד וזיאב יכ אוה הז לכ שוריפ" :רמאו ףיסוה אוהו

 ,זיראפ לש הינבאל ןכו ,טנארבמרל ,ךאבל ,ריפסקשל תדחוימה יתשיג תא ימע יתאבה
 ,תמאב ילש יתוריצי ויה אל ולא .גנידליב־טייטס־רייפמאל ,רטראש לש הלרדיתקל
 תרמוא תאז ןיא .ימצע תומד תא םהב שפחא אוושל ;ילש הירוטסיהה תא וליכה אל
 וחילצה אלש ןויכמ ילוא ,םהל יתזב :אוה ךופהנ .רוחשה עזגה ינב תא יתבהא יכ
."דחא טנארבמר אל ףא םברקמ םיקהל
 תירבה־תוצראב תישוכה היסולכואה לש תושגרה־תרעס תא תאטבמה ,וז הקסיפ
 יטיאה תודלותב ,ןכא .תיטיאהה המואה לש הכרד ילותפנ לע םג רוא הציפמ ,ונימיב
 בר ןמז .הכורא תירוטסיה הפוקת ינפ־לע תוהז־ירבשמו בל־ירקח םתוא םיערתשמ
ורקה תויתפרצה תובשומבו יטיאהב המק הקירמאב תישוכה העדותה ררועתה ינפל
 אב יביראקה רוזיאה ןמ .םיישוכה תוברתלו עזגל סחיב םיכרע־יונישל העונת תוב
 ,קיניטראמ. יאה דילי 3,רזיס המייא ררושמכ י םישיא .הרוחש חור 2,״egritude גשומה
 ,הפוריאל ,זיראפל הרוחשה חורה תא ואיבה 4,סראמ םיירפ ןד יטיאהה גולויצוסהו
 תומלגתהב הקירמא תשביל הרזח ,םינוש םילוגליג רחאל .תררחתשמה הקירפאל
 תואטיגב ,תומוהמה ןואשב םויכ תדהדהמה ,"רוחשה חוכה" המסיס וז :תמחולו השדח
.תירבה־תוצרא לש םירוחשה
 התלעוה הנש םישולשמ הלעמל ינפל .לשבתהל וז הרכה המידקה ,רומאכ ,יטיאהב
 הצרמה .יטיאה לש "תיפרגואיגהו תירוטסיהה הרבחה" ינפב תיתוברתה תוהזה תייעב
 םאה" :לאש רשאכ ונימיב םעימשמ ןיוודלוב םמיי׳גש הלאל םימוד םיגשומב שמתשה
 ,תיתפרצה תוברתה :תיטלחה התיה ותבושת ״? תימור־ולאג וא תיאקירפא איה ונחור
 השרומה" וליאו דאמ הקד תיתרבח הבכיש ינב לש םקלח־תנמ איה ,תימור־ולאגה
 ,תימוטאנאה ותייווה איהו יטיאהה םעה לש לודגה בורה ברקב תלשומ תיאקירפאה
 גיהנהל עבתו וז תשרומל תושחכתהה תא עיקוה הצרמה ."היגולויזיפהו תישפנה
 ןינע הזיא ?םישוכ םידליל תפרצ תודלות תא דמלל המל" .השדח תיכוניח הטיש
 לש ,לודגה לרק לש ,םיבולק ךלמה לש תולילעב אוצמל םיריעצה םהיתוחומ םילוכי
 ןייסוט םה ,םירחא םה םהל םיכיישה םירוביגהש העש שמשה־ךלמהו קרא׳ד־ץז
 םישוכה לש תולודגה תויומדה םהינפל דועו 7ףוטסירכ ךלמה 6,ןילאסיד ־,ריטרבול
 םימעה תורוק ןיבל ונימי־ירבד ןיב דיחיה רשקה 1 הקירפאבש האיניג יפוח לע ויחש
."תוריחל ונקבאמב םתא ונתושגנתהב רצונש רשקה אוה אלה םירחאה



ימור־רב לאוי168

 ינידמ דיתעש ריעצ יתרבח רקוחו אפור היה םעימשמו 1936*ב ורמאנ ולא םירבד
8.היילאויד האוסנארפ ומשו ,ול ןכתנ לודג

 אל ותרות .דיחיה הטילשו יטיאה אישנ היילאויד ר״ד ןהכמ הנש הרשע־שלש הז
 םיפתושמה תודוסיב ןיחבהל לק םויכ .השק דיב םישעמל המגרות איהו התנתשנ
.םניבל הניב םידירפמה םיווקבו רוחשה עזגה לש תוששואתה ייוטיב ראש םע הל
 10,סנו׳ג יוריל 8,רבילק ׳גירדלוא ןוגכ םישנא ,םיאקירמאה םישוכה יגיהנמב םינוציקה
 םיינחורה ךרדה־ירומ .דיתעל העושי החימצמכ המשל־תומילאל םיפיטמ "ןוארב פר
 •ה ררושמ ,לאגנס אישנ 12,רוגנס דלופואיל .ןוד־הצ־ואמו הראוויג ה׳צ םה םהלש

n e g ritu d e, קר הז ןיא .וללכב יאקירפאה עזגה לש יטסימה וחוכב הארשה ול שפחמ 
 םיטבשל תגלופמ תשבי לש היתויעבל תינידמ השיג וז אלא יתורפס םייתפש־סמ
 בור ברקב טועימ םה ,םללכב רוגנס אישנהו ,םירצונה המצע לאגנסב .תותדו

.ימלסומ
 ,רוחאל הנפומ וטבמ .תיטיאהה תוימואלה אוה דבוכה־זכרמ היילאויד יניעב ךא
 *חישה־תומחלמו םידבעה־דרמ תפוקת ,המואה תורצויה לש הליהת־תרוטע הפוקתל
 .יטיאה לש ילוגסה םכנה ויניעב איה וז הרובג־תלילע .יתפרצה ןוטלשה דגנ רור

.התווקתו החוכ ,התוואג רוקמ
 תא דומלל ,תישארב־ימיל בושל בייח הניבהלו יטיאה תא ריכהל הצורה לכ ,ןכאו

.הנידמהו םעה ודלונ ותוכזב רשא םינתיאה־קבאמ תודלות

תוריחל תודבעמ
 .תיררה ץרא השוריפ "יטיאה" ,םיירוקמה םינאידניאה םיבשותה ,םיניאטה תפשב
 ,סובמולוק לש ותניפס 1492 רבמצדב 6־ב העיגה ינופצה ףוחבש םירהה תודרומ לומ
, ר״מק 77,000 וחטש רשא יא ערתשה םידרפסה םיה־ידרוי ינפל .״היראמ הטנס״
 יוליגה ןמזב .וקיסכמ־ץרפמ לש וחתפב םישורפה ,םילודגה םיליטנאה ייאמ קלח אוהו
 תא סובמולוק לטנ ףוחל ותולעב .שיא 300,ססס־ב תדמאנה היסולכוא וב האצמנ
 םע הנושארה השיגפה ."הללנפסא הל" יאל ארקו דרפס רתכ םשב ודיל ןוטלשה
 אל לבא .בהז ,קבט ,ןוזמ :תורושת ואיבה םינאידניאה .תיתודידי התיה םידיליה
 םידיליה ולשונ ידרפסה ןוטלשה ססבתהשמ .לרוגב יטיאהל הל התנומ םימע־תווחא
 ושיתה תולחמה ,לבסה ,םלהה .םיעטמבו תורכמב ךרפב םודיבעה םישבוכה .ודבעושו

 יכ רמאנ .דחא רוד ךותב המלענו הלדלדינ תינאידניאה היסולכואה .םהיתוחוכ תא
 תעב הנושאר "םע־חצר" תלועפ וז התיה .שפנ 500 קר םהמ ורתונ הנש 20 ץקמ

.השדחה
, הנשב 4,000 לע הליחת הדמעוה הסכמה .םישוכ םידבע יטיאהל וסנכוה 1517־ב
 ינב ולבוה תוינאה ןטבב .םיפלא־תורשע ידכל התאגו העונתה הרבג הרהמ־דע ךא
 ףונמ וערקנ םה .םורדב וגנוק דעו ןופצב לאגנסמ ,וזמ וז תוקוחרו תונוש תוצרא
 ודגס םהל םילאה ,םהמ הללשנ םתחפשמ .םהייח יגהנממ ,םטבש תרוסממ ,םתדלומ
ינב הרצל*םיחא והוניבה אל ,דגב םהיתפש־בינ ףא .םתקעזל ועש אלו םועישוה אל
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 -ילדחו ןוהמת־יכומ ,רכוס יעטמ לא םיקיזאב ואבוהש ,הלא םירבג .םירחא םיטבש
.העדות־לוטנ ישונא לבס לש םי וכפה ,עשי

 תפרצו הילגנא .תוילאינולוקה תומצעמה ןיב תורחת השטינ הז םדא־קבא ישאר לעמ
 ףוחה ךרואל עבק־בושיי וכפהו ורבג םיתפרצה .יאב םיזחאמ םיקהל םי־ידדוש ודדוע
 םויכ ,יחרזמה לבחה :יאה תקולחל ,קיווסיר־הזוחב ,דרפס המיכסה 1697־ב .יברעמה
7,500 2 ,יאה חטשמ שילש ,יברעמה לבחה !הדיב ראשנ ,תינקינימודה הקילבופירה
 ךס המשו תיתפרצ הבשומ ךפה (תירוטדנמה לארשי־ץרא לש החטשכ) ר״מק
 הבשומה .ילכלכהו יתובשיתהה םרשכ תא םיתפרצה וחיכוה גנימוד־ןסב 13.גנימוד
 אובי .ןוטלשה תרטמ תא ףסכ תריגאב התארש ,םזיליטנאכרמה תרות יפל הלהונ

 .(היילטא) םילודג תונכשמב םזוכיר ידי־לע וללכוש לוצינה תוטיש ,רבגוה םידבעה
 ־בואה הזכרתה םש ,םירעב .םיעושי םיריזנ ידי־לע סנכוה ,הפקה ,שדח יאלקח לודיג
 ,תדו תוברת תודסומ ומקוה ,ליעיו ןיקת לשמימ גהנוה ,הקלחב תיתפרצה היסול
 ."םיליטנאה תנינפ" םשל וז הפוקתב יטיאה התכז ידכב אל .יפוריא םייחךונגס חתופ
ושמה ןרחסממ לודג גנימוד־ןס לש אוציהו אוביה ףקיה היה תיתפרצה הכפהמה ברע
 ־תירבה־תוצרא תא ומיקה םינש ןתואבש ,תויטירבה תובשומה הרשע־שלש לש ףת
.הקירמא־לש
 .תכרפמו תמליא הדובעב םהייח תא םידבע לש תורוד וליכ םיתפרצה לוע תחת
 ,ידרפסה רוזיאהמ ישוכ םק 1678־ב .דרמה שאב הפוקתה תטלע הראוה ןמזל ןמזמ קר
 אוה .םידבע־תונכשמ רפסמב רורדל ארקו ותוא חצר ,ונודא לע ,ומש 14ןאדירפא
 ליבשב לער־ימס םש ןיכהו תורעיב רתתסהש 15,לאדנאקמ םדיגה היה םידרומה
 ףרשנ טפשמ רחאל .וימדוק לככ ,ספתנ אוה ףא .םהילעבב םוקנל ושקיבש םידבעה

.1758 ראוניב 20־ב ,ןאיטיאה־פאק ריעב םייח
 תפשל לגתסה ,וילע הפכנש ירזכאה םייחה־חרוא םע םילשה ,ולרוגל ענכנ םעה בור
 ךכב ואר םהינודא תקושת תא ררועל ועדיש םישנה .תרשל דמלו םהיגהנמלו םילעבה
 דמעמ הכפהש םיטאלומה תבכש הרצונ הרהמ־דע .רורחישל ףאו תובטהל יוכיס
 םירדגומ םיללכ יפל ,הנשמ־תודמעמל קלוחמה ,םירוחשל םינבלה ןיב ,שדח יתרבח
.םיעזגה ינש ןיב םימדה־ךסמ תדימל םאתהב ,םישקונו
חושמ םידבע 27,000 ,םינבל םיבשיתמ 35,000 יטיאהב ויה תיתפרצה הכפהמה ברע
.םידבע ןוילימ יצחו ,(םיטאלומ םבור) םירר
 םיבשיתמה .םייביראקה םייאל רידא םערכ עיגה תפרצב הצרפש הכפהמה רבד
 ;הקוחרה תדלומה ןמ יטיאה תא קתנל ושקיב ףאו היולג הביאבו הדרחב הולביק
 םינושארה ויה ,הרבחה ילושב זא דע ויחש ,םיטאלומה .םקנל וררועתה םידבעה
 אלשמ .םידבע קיזחהל תושרה תאו תיתפרצה תוחרזאה תא ועבת םה .קשנב זוחאל
 םייוניעה־לגלג לע גרוהל ואצוה 17,ןאבאשו 16,ד׳זוא ,םיגיהנמ ינש .ודרמתה ,ונענ

 ,ןופצב םידבעה וממוקתה 1791 טסוגואב .וטשפתה תומוהמה ךא .ןאיטיאה־פאקב
 .םימד־טהלו רויע ןומא וישנאב חיפה ,ם״וכע ןהוכ 18,ןמקוב םגיהנמ .ברעמבו םורדב
,םינבלהו םיטאלומה ,םישוכה ,םיניוזמ תונחמ השולש הזב הז יאב ומחלנ 1792־ב
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 הפקתוהש ,השדחה תיתפרצה הקילבופירה לש לשמימה דגנ תודרמתה בצמב םלוכ
 יטיאה ירעש תא םינבלה םיבשיתמה וחתפ רשאב .הפוריא תוכלממ ידי־לע םייתניב
 *עיה רסימוקה ,תיתפרצה הקילבופירה חילש ליטה ,תפרצב ודגב ךכבו דרפס אבצל
.םידבעה לכ רודחיש לע זירכהו םישוכה תבוטל ולקשמ תא 19,סקאנותנוס יניבוק
 דבע ,ריטרבול ןיסוט ,םינתיאה־תומד המק חבטו םרה ,תוברק לש וז תלוברעמ ךותב
 תא לצינ ןיסוט .םיישוכה תוחוכה דקפמ התעו יתפרצה אבצב למס רבעשל ,ררחושמ
 ,םילגנא ,םידרפס דרפנב חצינ ,םיגוריסל תירב ןתא תרכ ,תומצעמה תוברעתה
.ונוטלש תחת יאה לכ תא דחיאו ,םיטאלומו םיתפרצ
 אבצל םישוכה םימחולה תויפונכ תא ךפה אוה .רואנו ץרמנ לשומכ הלגתה ןיסוט

 ןגהו ,רומח הדובע־רטשמ ןהב וגיהנהב םיעטמה תדובע תא שדיח ,עמשוממו רידס
 וב הרחבש תיזכרמ הפיסא הריבה סנירפ־ןא־טרופב סניכ 1801־ב .םינבלה ייח לע
 רודכה־יצחב הנושארה הקוחתה וז התיה .הקוחת הקקוחו וייח ימי לכל יללכ־לשומכ
.תדו עזג לדבה אלל םדאה־ינב לכ ןויוושב הריכהש יברעמה
 ,תפרצ לש ןושאר־לוסנוק ,ןואילופנ .תינרוחא הירוטסיהה יגוחמ וענ הפוריאב םלוא
 לש חולשמ־ליח .ונשיל תודבעה רטשמ תרזחה לעו שדחמ יטיאה שוביכ לע טילחה

 .אלכב תמו ,ענכנ ,סבוה ןיסוט .השבכו יטיאהב החנ המחלמ־תוניפס 86־ב שיא 20,000
 םשארבו וידחי םיטאלומו םישוכ ומחל םעפה .רבע לכמ החקלתה תוממוקתהה ךא
 אבצה תא חצינ םידרומה אבצ .ןילאסיד קא׳ז־ן׳ז ,םחר אללו תח אלל יושע גיהנמ

ז ירכה 1804 ראוניב 1־בו ,םקשנ תא םיתפרצה וחינה 1803 ףוסב .ראופמה יתפרצה
.יטיאה תואמצע לע ןילאסיד

המוא! תיינבל ךרדה הכורא
 ומצע הנימ ,ןילאסיד ,חצנמה ישוכה איבצמה .םירז לועמ יטיאה הררחתשה 1804*ב
 תישוכה הנידמה תא םיקהל המישמה תא וילע לביקו רסיק ןכמ־רחאלו יללכ־לשומ
 לשו ןילאסיד לש הדיחיה םתרשכה .הברחה ץראה תא םקשלו שדחה םלועב הנושארה
 אל ,והומכ ,םבור .ברקה־הדשו השקונה תיאבצה תעמשמה התיה םיצימאה ויניצק
 *וקה הרבחה איהו דבלב תחא לשמימ תמגוד הדמע םהיניע דגנל .בותכו־אורק ועדי
 תודסומ ,קוחו להנימ ירדס ,וז הרבחב ויהש םיכרעה .הטטומתהש תיתפרצה־תילאינול
רומה םלוא .רקפהו האנש לש תכשוממה הלפאה הרעסב םומשיר החמנ ,תוברתו תד
 לוזליזה ,ןסר אלל תונשוחה ,תורירשה ,תוירזכאה ,תונעזגה ,דובעישה רטשמ לש הש
 .לומתאמ םידבעה ,םישדחה םילשומה לש םבל־חול לע התיה הקוקח םדאה תשודקב
.תיטיאהה הנידמה הרצונ וז םימיא־תשרומ םלצב
 ׳תואמצעה רחאל שדוח ,1804 ראורבפב .םד־ילחנב ומתוח תא הילע עיבטה ןילאסיד
 .םייחב וראשוה םינמואו םיחקור ,םיאפור ,תד־ינהוכ קר .םיתפרצה תדמשה לע הויצ
.ףטהו םישנה תא םג חבטה ףיקה ןכ־ירחא לבא ,םירבג קר וטחשנ הליחת
 טמתשמה לכו הייפכ־תדובע הגהנוה םיעטמב .םישוכה לע םג ודי דיבכה ןוטלשה
*יפדור םידיקפ ךא ,םיררחושמה םילייחל וקלוח םיתפרצה תוזוחא .ושארב ומד הנממ
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 םירוגמ־תושר הנתינ םירעב .םתמדאמ םירכיא ולשינו ןידה תא םעפ אל וטה עצב
 .תיאלקח הדובעל חלשנו תוקלמב שנענ ןוישר ילב ספתנש ימ .הכאלמ־ילעבל קר
 ־ידל בראמ ומש םידרומה .םמוקתה ומצע אבצהש דע ,שפנ־ירמ םישנא האלמ ץראה
 התוא עסיש ,התוא לקיס ,רסיקה לש ותייווגב ללעתה ףוספסאה .והולטקו ןילאס
.וצצוק וידי תועבצא ,הצצור ותלגלוג .םירזגל
 אצומה־יטבש ןיב םדורה גוליפה .המוא יטיאה התיה אל ןיידע תואמצעה רוביג לופנב
 ןיב תויושגנתהב ,םימחול תוצובק לש תונגראתהב יוטיב ידיל אב םייאקירפאה
 יאדווה ןרוקמ ןהב תופוצר יטיאה תודלותש םיחאה־תובירממ קלח .תוינוריע תונוכש
 .םיטאלומל םישוכ ןיב הביאה התיה רתוי הברה הרומח .םימודק םייטבש םידוגינב
 ־םורדב ,ףוטסירכ ירנא ישוכה ךלמה ךלמ ןופצב .םיקלח ינשל הלצפתה הנידמה
 תומגמ יתש םג ולמיס תויומדה יתש 2".ןויטפ רדנסקלא יטאלומה אישנה ברעמ
 אשנתמה ,יטמזירכה גיהנמה ,ףוטסירכ .וזב וז שגנתהלו בושו בוש תולגתהל ודעונש
 ימיבכ טעמכ םיעטמב ומע תא דיבעה ,לזרב־דיב הדר ,םבלל בורקהו םינומהה לעמ
 םהילעש ראפה־־תונמרא תא וירחא שירוהו ןוטלשה תכרעמ תא ןגריא ךא ,תודבעה
 ,תרבוגה תותיחשל שידא ,תורשפ־שיאו ןלשר ,ןויטפ .םויה דע יטיאה ינב לש םתוואג
 ,ךוניח־תודסומ הנב ,טעמכ ירטנמלרפ לשמימ םיקה ,תופוכתה תומוהמה יפלכ שלח
 ,ראבילוב ןומיס ,הקירמא־םורד ררחשמל .ץוח־תוצרא םע תוברתו רחסמ ירשק דדוע
 לטובתש—דבלב דחא יאנתב ,יאבצו יפסכ עויס ול שיגהו ותקוצמ תעב טלקמ קינעה
.תימורדה תשביב םוקל תודיתעה תוישפחה תוקילבופירב תודבעה
 21.הייאוב רייפ־ן׳ז יטאלומה לרנגה ,ןויטפ לש ושרוי ימיב שדחמ הדחאתה יטיאה
 חרזמבש םידרפסה תוזוחמה לע וצרא לובג תא תינמז ביחרהל חילצה ףא הייארב
 הזב ןוטלשל הלעה יממעה ץחלהו תאש־רתיב יעזגה דוגינה ץרפ ותליפנ ירחא .יאה
 ,םהב טלובה .יהשלכ הלכשה ילוטנ אבצ־ישנא םבורש םישוכ םיגיהנמ הז רחא
 ךלמו וינמאנל הנידמ־יסכנו תוליצא־יראת קליח ,רסיק ומצע םש 22,קרלרס ןיטסו׳פ
. (1858—1847) הנש 11 ךשמ ץראב טלש הבר תוירזכאב .םייקסטורג תויסכטו ראפב
 לש םיספ לע תולעל יטיאה הלחה 2•י,רארפ׳ז רבא׳פ ישוכה לרנגה ,ושרוי ימיב קר
 רטשמה תא שדיח רארפ׳ז .תואמצעה רחאל הנש םישימחמ הלעמל—תינרדומ הנידמ
 ־דמעמ לש ויתודוסי תא תיתשה ,תינידמ תואטבתהו תונגראתה ריתה ,יאקילבופירה
 ־תוינידמ להינו ההובג תוברת תודסומ םיקה ,הריעז הישעתו םירחוס ,םינמא ,םייניבה
 אובל םדדועו םיפדרנ םיאקירמא־םישוכ לא הנפ ףא רארפ׳ז .םיקפא־תבחר חח
.תישפחה תישוכה הנידמב בשיתהלו
 תודדומתה םיטאלומל םישוכ ןיבש ידוסיה ךוסכיסה ךפה האמה לש הינשה תיצחמב
 הלומ םלוא .תישוכ הרקיעב ,תימואלה הגלפמה התיה ןוטלשה־תגלפמ .תיתגלפמ
וטקלטניאהו תונגרובה תא ,םישדח תודמעמ תגצימה ,תילרבילה הגלפמה הבציתה
 איבהו םעפב־םעפכ עלגתה יתרבחה־יעזגח דוגינה .בורה םיטאלומה ויה םהב ,םילא
 לעמ—יגולואידיא חוכיו םג להנתה ךא .םימד־תוברק ,תויושקנתה ,תודירמ ידיל
רוגיפה ןמ יטיאה תא ררחשל ושקיב םילרבילה .תורפסב ,תונותעב ,טנמלרפה ןכוד
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, תפרצל ,הפוריאל אלא תינעזגה תירבה־תוצראל אל םהיניע תא ואשנ םה .תודידבהו
ם יליכשמה תפיאש .םהידומיל תא םילשהל ידכ עוסנל תיליעה ינב התע וגהנ הילא
ל ש רועה עבצ דבלמ ,הפוריאל לכב המוד ,תיברעמ הרבחל יטיאה תא ךופהל התיה
ת יטיאהה המואה לש תיתרבחה תואיצמהו הירוטסיהה ןמ קתונמ היה םנוזח ךא .הינב
.םעה ןמ וקחר קר ומישגהל וסינש לככו

תיטסיאודווה תדהו תילואירקה ןושלה
י לילשה הסחי היה םעל תפרצ תכינח היצנגילטניאה תורכנתהל ינייפא רכיה־ןמיס
.תדהו ןושלה—תוישרשה תויממעה תוריציה יתשל
ת יתפרצה ןושלה לש ןגוזימ ירפ ,םיבינ .תידוחיי תיטיאה העפות הניא תילואירקה
־ יטנאה ייא דעו הנאיזיאולמ תיתפרצה תורסיקה יבחרב ורצונ ,תויאקירפא תופש לשו
־ ואירקה החתפתה יטיאהב .ידוהה םוניקואב ןוינואירו סויצירואמ ייא דעו הנאיגמ ,םיל
. יאה יקלח לכ תא תדחאמה ,שממ ןושלל ,דודיבו תואמצע לש תורוד ךשמ ,תיל
ה קירפא תופש םע ז״טהו ו״טה תואמה ןמ תינאמרונה תיתפרצה ושגפנ תילואירקב
ניאה םיבשותה ,םיניאטה תפשמ םייוטיב ופסונ ךכל .הוויאהו גנאפה ןוגכ תיברעמה
ת ילגנאמ רקיעב ,רוזיאב םיליעפה הפוריא ימע רתי תופשמו ,םיירוקמה םינאיד
־ תפה ,ןוגינה וליאו יפוריאו יתפרצ ובור הלש םילמה־רצואש ןושל הרצונ .תידרפסו

 קחרמה תא הריבגה קר תילואירקה תווהתה .םיאקירפא םלוכ הנבמהו קודקידה ,הקיט
 ,יטיאהה רכיאה ןיבל ,תיתפרצה ןושלה תא גיהנהל לדתשהש ,ינוריעה טועימה ןיב

ת א הב שביגו ,םיזמרבו םייומידב הרישעה ,תיסיסעה ,תיממעה ותפש תא קר ריכהש
.רודל רודמ םירסמנה םינונמהו םיריש ,םילשמ ,םירופיסב ובל־ישחר
ך כ לעו ,תילותאק הנידמ איה יטיאה הרואכל .יתדה םוחתב רעפה היה רתוי רומח
ה לחנוה תוילותאקה .םויה דעו תואמצעה זאמ םינושה הילוגליגב הקוחתה תרזוח
ת א תורוהלמ העתרנ הנוהכה םלוא ,דובעישה־רטשממ קלחכ הקירפא ינב םידבעל
ן כל .תיתרבח הסיסת שדוקה־יבתכבש קדצה תונויער ומרגי לבל םידבעה ברקב תדה
ו סנכתה תולילב .תוילותאקה דצל עירפמ ןיאב תויאקירפאה תונומאה ומייקתה
ם יטבשה לש ןואיתנפב םייוצמה םילא םתואל ,ויהולאל שיא־שיא ודגסו םידבעה

־ יאה־ללכ ,הדיחא הנומאכ ודווה תוחתפתה .םאצומ תוצראב םירחאהו הבורוי ,גנאפ
ה בזע ןילאסיד ימיב תיתפרצה היסולכואה לוסיח רחאל .תואמצעה םע האב ,תיט
ם יכמסומ םינהוכ רסוחמ .יטיאה לש היחטש בור תא השעמל תילותאקה היסנכה
ש טשטינ .תולפת תונומא יפוטש םירוב םישנאל תילותאקה הנוהכה ידיקפת ורסמנ
י טיאה ינב .םייאקירפאה םינחלופה ןיבו תימשרה תילותאקה תדה ןיב דירפמה וקה
ך א ,םימורמב קחרה ןכושה םלועה־ארובל םיילותאק םיסכטב דובכ קולחל ופיסוה
־ תוחור ןיב גוזימ ,"האול״ה םה הלא ,םיכוותמל ונפ םהיתויעבב לופיט ךרןוצל
, םידחוימ םיסכט תועבות ולא תויומד .םיילותאק םישודק ןיבו עבטו תורעי ,םיימש
׳ םייאבצ םילמסב שמשה ןיצל יואר .הרישו םידוקיר ידכ ךות תועבשהו םיפושיכ
העושתהו רורחישה־תמחלמ ימימ םימומע תונורכז הלא לכ ;תוברח ,םידמ ,םילגד
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 םישמה ךשמ יולגב טשפתה ("חור"—גנאפ טבשה תפשב הלמה שוריפ) ודווה .הלודגה
 סכט רחאל »תימשר־יצח תדכ וב ריכה קולוס ןטסו׳פ רסיקה .עבק־יסופד חתיפו הנש
00 3 .תויטסיאודוו תוגיגחו הרפכ יסכט םימי־עובש ךשמ םייק ,ילותאקה ותרתכה
.שיא 20,000 ונמזוה הילאש ,םויסה־תרצעב ןברק ולעוה םירפ
 דסמימה ססבתה ןקיתווה םע טדרוקנוק לע רארפ׳ז אישנה םתח 1860־בש רחאל קר
 .להקה תעד תא עזעיזש ערואמ עריא 1863־ב .הדצה קחדנ ודרוהו שדחמ ילותאקה
 .יטסיאודוו סכטב םדא רשב תליכאו םדא־יחבז לש (טלחהב ןפוד־אצוי) הרקמ הלגתנ
 רבכ קיפסה ודווה .תפלוח התיה הדילסה ךא .תוומל ונודנ םישנא הנומשו טפשמ ךרענ
.יטיאה ייחב עבק לש ינידמו יתרבח דוסי תושעיהלו םיקומע םישרש תוכהל

יאקירמאה שוביכהו והובו■ והותה תפוקת
 רוזאב דבכנ ילכלכו ינידמו יאבצ חוככ הביט תא יטיאה החיכוה התואמצע תישארב
 וקיפסה ,תילאינולוקה הפוקתה תמועל יאלקחה רוצייב הדיריה ףא לע .םיליטגאה
 אישנה ןמ תפרצ העבתש םידבכה םייוציפה םולשתל הפקהו רכוסה־יעטממ תוסנכהה
.םייטמולפיד םיסחי ןוניכו הרכה ריחמ ,הייאוב
 ־ןיא םיירמחו םיישונא םיבאשמ וזבזוב הנידמה םויקל םינושארה םירושעה ךשמ
 הגוש יטיאה לש הלרוג היה אל הזב .םיחרזא־תומחלמבו תורקפה לש תופוקתב ץק
 תומישמל ולא תונידמ ושגינשכ םלוא .תיניטאלה הקירמאב תונידמה בור לש הזמ
 ןונגנמב ,הסונמ תוגיהנמב רזעיהל ולכי ,ןוטלשה ירדסו תימואלה תודחאה תמקה לש
 הנוהכה ידיבש ךוניחו תד תודסומ לש תכרעמו תורוד לש תרוסמ ירפ יתלשממ
 היה דיחיה ןגרואמה חוכה .לכו־לכמ יטיאהב ורדענ הלא םייתרבח תודוסי .תילותאקה
 תעמשמ לש תרוסמ אלל ,תומילא תפוקת ירפ ,םיירוטסיה םישרש לוטנ אוה םג ,אבצה
 םידבע ,םירכיא בכרומ היה היסולכואה לש עירכמה בורה וליאו ;דוקיפ־תרשרשו

 לש ןושארה רודה רחאלש ,אופא ,אלפ ןיא .לכ־ירסחו תעדמ םירעבנ ,םושלש־לומתמ
 תוישיאו המרה הדרי ,םיתפרצה םע קבאמו עגמ ךות ולשחתהש ,תוריחה־ימחול
 דוע יטיאה התשקתהש המית ןיא .תורסיקלו ןוטלשל עיגהל הלכי קולוס ןטסופכ
 ,השעמל .ןוטלשה תרבעהל םיניקת םירדס תעיבקב תידרפסה הקירמא תונידממ רתוי

 הייאוב ,ףוטסירכ ,ןילאסיד ולפנ ךכ .תוכיפהו תודירמ לש הרוש ןה יטיאה תודלות
 ףוסב .ןפוד־אצוי הרקמ הראשנ רחבנה אישנל ןוטלשה תריסמ .םהירחא םיאבה בורו

 תיתטיש ורפה םה ףא .בצמה הנתשה אל ,הררשל םילרבילה םג ועיגהשכ ,האמה
.םתזיחא תא םייקל ידכ קוחהו הקוחתה יללכ תא
 ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב םיירוביצה םייחה תגהנה תא לטנש רודה םנמא
,24) ןומולססויסילאישנהו רארפ׳זאישנה ןוגכ םישדח תוחוכ הלעה ) ם יגיצנ88—1879
ופואה לש תועדה־יגוהו םיאנידמה םלומלו ,ישוכה דסמימה לש המוק־רועיש ילעב
 תודדומתה לש ,תמדקתמו הליעי הגהנה לש ולא תופוקת םלוא .תילרבילה היציז

 תוכורא םינש ידי־לע בושו בוש וקספוהו תופיצר ידיל ועיגה אל ,םחיב־תישפח תינידמ
םידבע־תרבח לש תשרומ ,םייתרבחהו םייעזגה םידוגינה ,רבעה לטנ .תוכפהמ לש
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 -יצח לש היפרגואיגה וליאו .תינרוחא םעפ־ידמ יטיאה תא וריזחה ,קוחו הרוצ תרסח
 םע תורחת לש רשוכ ועבת ,תירבה־תוצרא ,לדגה קנעל הבריקה ,יברעמה רודכה
 םוקת םרטב םזילאירפמיאה ןדיעל העיגהו דעומה תא יטיאה הרחיא הזב .הביבסה
.ץוחה ןמ םירידא םיצחל ינפב הדימעל השורדה תילכלכהו תיתרבחה תיתשתה
 ימימב ועיפוה רשאכ .תולודגה תומצעמה םע תיאבצ דדומתהל יטיאה הלכי אלש ןבומ

( 1897 בושו ,1872) םיינמרג ןכמ־רחאלו (1861) םיידרפס יצ תוחוכ סנירפ־וא־טר1פ
ודמ וא םייתימא ,םיקזנ דעב םייוציפ דימ ומלושי אל םא הריבה תא זיגפהל ומייאו

ה שקיב 1891־ב .םלשלו ןידה תא לבקל יטיאה יאישנ וצלאנ ,םהיחרזאל ומרגנש ,םימ
 התשירד ףקות תא השיחמהו יטיאה לש ינופצה הפוח לע למנ תונבל תירבה־תוצרא
.הבוריסב דומעל יטיאה תלשממ העדי הז הרקמב ;המחלמ־תוינא לש רידא זוכירב
 תיסנניפה תוליעפה יטיאהל התיה "םיחתותה־תוניפס תוינידמ״מ תוחפ־אל תנכוסמ
 תודובע ןממלו תונוערג תוסכל םיאישנה ולגרתה האמה ףוסל ךומס .תימואלניבה
 ־תוצראבו תפרצב םייטרפ םיקנבו תורבחמ אב ףסכה .תוולמ תועצמאב תוירוביצ
 תונמש תוקסע ךופהלמ רזניהל וליכשה םהירשו םיטילשה ןיבמ םיטעמ קר .תירבה
 הדימב םייוצמ ויהש ,רשויהו תוטשפה יכרע .םירשכ־יתלב םיחוור לש רוקמל ולא
 עגמב הא)בב וליאכ היה הארנ .לילכ וטטומתה ,תירוקמה תיטיאהה הרבחב תמיוסמ
 תירארגאו תיאקירפא ,וז הרבח התקל יטסילטיפאקה םלועה לש ויותיפו ותמצע םע
 ,בוחר־תומוהמ ,םיפסכ־תוירורעש .הב הזחא תיזזת־חורו ,ריאממ ילוחב ,הדוסימ
ו פלחתה 1915־ל 1902 ןיב .ירמגל םייחה ירדס תא ושביש תודירמו תויושקנתה
 ,תפרצ תוריצל עורפה ןומהה ינפמ טלמנ 25,םאס םלג ,םהב ןורחאה .םיאישנ העשת

.ןילאסיד חצר רחאל הנש 111 הז היה .םירבא־קוסירב תמוהו ,םשמ אצוה
 וטלתשהו םנירפ־וא־טרופ לע םיאקירמא םיתחנ ולע ,1915 ילויב 28־ב ,םויה תרחמל
 ריזחהל ךרוצב ימואתפה דעצה תא הקמינ תירבה־תוצרא תלשממ .הלוכ הנידמה לע
מאה תניחבמ ,השעמל .ורנומ־תרות יפ־לע תיתשביה התוירחאבו ונכ לע רדסה תא
 תוטשפתהה תוינידמל ינויגה ךשמה ,ידמל תיתרגיש הלועפ עצבימה היה ,םיאקיר
 תיאבצ תוברעתהל הכילוהו המאנאפ־תלעת לש התיירכ םע הלחהש יביראקה םיב
 ץרקה ושמיש סנירפ־וא־טרופ תומוהמ .תינקינימודה הקילבופירבו האוגאראקינב
.שארמ הכורע בא־תינכת לש העוציבל
 אל יאקירמאה אבצה תוחכונ התיה הליבשב .המהדתב התכוה תיטיאהה המואה םלוא
 שודיח ,ןויוושל תישוכה המואה לש התוכז תלילש אלא הנידמה תונובירב העיגפ קר

ילהתל אצומה־תדוקנ שוביכה לש המוארטה התיה ןכל .יאב ןבלה םדאה לש ונוטלש
 חתפו םינושארה תורודה תפוקתל םויס השמישו ,תכל־יקיחרמ םיינידמו םייתרבח םיכ
.וננמז־תב הירוטסיהל

ינמואלה לגה
 .יטיאהב תושגרתה תררועמ איה םויה דעש הלאש אוה יאקירמאה שוביכה ןזאמ
הנבמ לע ורמש םיאקירמאה .לקהל וא רימחהל םימעט אוצמל לוכי רז ףיקשמ
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1  הלועפ םתא ףתשל םינכומה םייטיאה םיאישנ תועצמאב ולשמו היתודסומו הנידמה
ה נש 15 ךשמב .ללכב םיקסעה־ישנא ןיבו תיטאלומה תרמצב תירב־ינב ואצמ םה
 ולדג םינפלש תובוחה ומלוש ,ונוזיאל רזחוה ביצקתה ,הששואתהו ץראה הטקש
 רדסה ודבוכ חטבל .תואירבהו ראודה יתוריש ,םישיבכה תשר ובחרוה ,ןסר אלל
 ןמז־קרפ לכב רשאמ רתוי ויתויוריחו חרזאה תויוכז ,קוחה ,עבטמה תוביצי ,ירוביצה
 ־ישבו ויתורטמב ילאינולוק יאקירמאה לשמימה היה ,ינש דצמ .יטיאה תודלותב רחא
 ־תוצרא םורדמ ואב לשמימה ישנאמ קלח יכ תורירמב םינעוט יטיאה ינב .ויתוט
 היה אל ןוטלשה לש ירקיעה םגפה ךא .תיעזג האנשו לוזליז םשמ םתא ואיבהו תירבה
 ,רשב ,ןוזמ־ירמחל רוקמ יטיאה השמיש וליבשב .השע אלש המב אלא השעש המב
 .ןמזה חורל םירז ויה יאדו ינכט עויס וא חותיפ ןוגכ תונויער .דוע אלו—רכוס ,הפק
 תחבשה—יטיאה תלכלכ לש דוסיה־תויעב ןורתפל ללכ םיאקירמאה ושגינ אל ןכל
 ןיכהל םדיקפתמ ואר אל םה .שועית ,קוויש ,םימה לוצינ ,עקרקה רומיש ,םילוביה
.הלכשה ץיפהל ,ךוניחה תכרעמ תא ביחרהל ,םיאנכטו עוצקמ־ילעב לש הדותע
 תונכשה" תוינידמל םאתהב ,טלווזור ימיב ,1934־ב יאקירמאה אבצה אצוה רשאכ
 תרגפמו הינע ךא רתוי תרדוסמ ץרא וירחא ריתוה ,תיניטאלה הקירמא םע "הבוטה
 תא ביעהלו דיבכהל תומדוקה תויעבה לכ ופיסוה תינידמו תיתרבח הניחבמ .םדוקכ
רוג ופסונ ףא תואבה םינשה תורשעב .האנש לש יסרא עקשמ םהילע ףסונו ,דיתעה
בתה תמר לש התיילעמ האצותכ היסולכואה לודיג :ילכלכה םוחתב םירימחמ םימ
 םלג־ירמח הרסחה ,יטיאה .ימלועה קושב יאלקחה רצותה יריחמב הדיריה (האור
 דע תולשחנה ןורדמב הטמ־הטמ העקש ,ינכט עדיו יתיישעת רוציי הלוטנה ,םירחא
.בערלו הדירחמ הקוצמל
 תישגר התיה יאקירמאה ןוטלשה לע ,רעונה דוחייבו ,יטיאהה םעה בור לש ותבוגת
 תוחכונ לש ברוצה ןובלעה תמועל םהיניעב ךרע־יתוחפ ויה תלעות יבושיח .תרעוסו
 26,טלארפ ןמלראש תושארב ,דרמה םנ ןופצב םרוה 1918־ב .הפיכב לשומה רז אבצ
 דע םחלנ רשא ,(יטסיאודוו ןהוכ) "ןאגנוה״ו םיחרזאה־תמחלמ ימימ היפונכ־גיהנמ
וברתו תינידמ האחמ־תעונתב הסיסתה האטבתה םירעב .המימת הנש ךשמ ,ותומ
 תונגפה .ןורטאיתב ,תורפסב ,תונמאב המושיר תא האצמ רז ןוטלשל תודגנתהה .תית
 ־תוצראב םילג וכיחש ,1929*ב םנירפ־וא־טרופב תולודגה םידימלתהו םיטנדוטסה
 יוניפל הכילוהש תוערואמה תלשלשב בושח םרוג ויה ,הקירמא תשביבו תירבה
.יאקירמאה
 יטיאה ייחב יאקירמאה שוביכה ומע איבהש רתויב עירכמה הנפמה היה םימי־ךרואל
 ,התיה הקוחר םינפלש היצנגילטניא התוא .תיטיאהה היצנגילטניאה לש וז תוררועתה
 ־יטנאו ינמואל טהלב החקלתה ,הפוריא תוברתב תללובתמ ,תותיחנ*תושגר הכומ
 העיגהו יטסילאינולוק־יטנאה לאמשה תוחוכ םע עגמ השפיח הקלחב .יטסילאירפמיא
 תיתוברת השדח־הכרעהב ,רוקמה לא הבישב העושיה תא ואר םירחא .םזינומוקל
.הלרוגו המואה תוהמ לש תירוטסיהו
ןוטלשל תודגנתהה רבד ,יאנידמו תועד־הגוה ,הז םרז ישארב לוגדה ,סראמ םיירפ ן׳ז
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י כ" ,בתכ ,"רבדה אילפמ" .תוכרעמ־דודישל העיבתל ץרמנ יוטיב ןתנ ,יאקירמאה
ר תויב הפיה אל םא ,רתויב תשגרמה ,רתויב תקתרמה הירוטסיהל הכזש ,הז םע
ה מ לכ .קוחרה ורבע תא םיריכזמשכ וינפ־תשובו ותכובמ תא ישוקב ריתסמ ,םלועב
. תיליעה יניעב םוגפו דושח השענ—תונומא ,תושגר ,םיגהנמ ,ןושל תמאב ירוקמ אוהש
ה למל רשאו !ילילש ןוג התע תשבול ,התועמשמב תיללכ התיה םדוקש ,׳ישוכ׳ הלמה
ו ב תונפל רשפאש רתויב ליפשמה יוטיבה ,הנדועו ,התיה דימת וז ,׳יאקירפא׳
ל וקישה הב הרבח לש ,הכרע תויהל לוכי המ ,הדיתע תויהל לוכי המ .םיטיאהל
"ז ךכ ידכ דע תוועתמ
ת א הדסי 30־ה תונשב רשא סראמ םיירפ לש םידימלת תצובק האטבתה ףקות־רתיב
־ יד ר״דו 27דראורב לראק ררושמה ונמנ הישאר לע ."טוירג" יתורפסה תעה־בתכ
י נשה ןוילגב העיפוהש הרהצהב .הלועפל תינכתו רגת־תאירק רבכ םה םהירבד .היילאו
ת יליעה .תואמצעה האב .יטיאה תוברת לש הכרד ,רצק םוכיסב ,הנה" :בותכ (1938)
. תימור־ולאגה תפסותל קר היניע השטלו [יאקירפאה] דוסיה־םרוגל הרכנתה תיטיאהה
ת יסיסבה תודחאה תצרפנ .יתוברתה־ינידמה םוחתב היתותוא הנתנ וז תינחור השילג

ירמאה שוביכל חרכהב הכילוהש ,תירסומה תורערעתהה ןאכמ .יטיאהה םואלה לש
 תיתטיש הקיחדל ונווכ םויה דעו תואמצעה זאמ ושענש םיצמאמה לכש ןויכמ ...יאק
ועפ הכירצ ,דחאכ ינידמה־יתרבחהו יתורפסה םירושימב תיאקירפאה ונתשרומ לש
, תישאר ,ונל תיארנ יטיאה תייעב ...הז יעזג םרוג לש וכרע תאלעהל ךילוהל ונתל
. "יטיאהה תוחורה־ךלה לש המלש המרופירב אצמיהל בייח הנורתפו ,תיתוברת היעבכ
־ ונתא םירקחמ חימצהש יתוברת הנפמ הללוחו התמישמב החילצה "טוירג״ה תעונת
, םיישרש םייוליגב תנגועמה תירישו תיתורפס הריציו םיינשלבו םייתרבח ,םייגול
.םעה לש תונומאבו יווהב
ל א ונפוה תרוקבה יצח .התישארמ התיה תינידמ "המלשה המרופירה" תמגמ םלוא
ת יטאלומה ,ההובגה הרבחה לא ,יאקירמאה שוביכה ימי זאמ ןוטלשב הזחאש הגהנהה
ה מרופירה ישנא .ונממ האנה־תובוט תקפהבו הנידמה לוהינב תפתוש התיהש ,הבורב
ו דימעהו ,תילמרופ היטרקומד לש גשומה םצע דגנ ,תופיוזמה תוריחבה דגנ ועירתה
ו ארק סוסיה אלל .תימואלה תוחילשבו םעה תבוט םשב ןוטלשל םתוכז תא ודגנכ
־ ואל הסיסת הכפה 40־ה תונשב .ץראה תא תשרלו םוקל רפכה ןמ םיישוכה םינומהל
ג יהנמה הלע ויתחתו 28טוקסל ינרמשה אישנה לפוה .ףחוס ינידמ חוכ וז תיעזג־תימ
ר ״ד ,תואירבהו הדובעה רש היה ותלשממ ירבח ןיב 29.המיטסא הסראמיד יממעה
ה מיטסא קלוס ותנוהכ םויס ינפל דוע .ךרא אל םינמואלה ןוחצנ .היילאויד האוסנארפ
ד מח םירבשמ תרוש רחאל ,1957־בו לגה רבג בוש 50־ה תונשב ךא .תיאבצ הכיפהב
.אישנ היילאויד רחבנ ,םיר

"קוד אפאפ"
א פאפ" .ןוטלשל ותולעב ,יתרבח ןקתמו תועד־הגוה ,ץרמנה יאנידמב ולתנ תובר תווקת
.ריעצ ירפכ אפורכ והוריכהש םירכיאה ול וארק (אפור אבא) "קוד
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 ,תאז םע .יברעמה רודכה־יצחב רתויב תרגפמה ץראכ העודי יטיאה התיה רבכ 1957־ב
 תולועפב םירחא םיימואלניב תודסומו ם״ואה ,ב״הרא תלשממ ולחה הפוקת התואב

.רכינ הדימ־הנקב עויס
 ךושמל ,םיינרציה תוחוכה תא ץירמהל ,תיבמ םולשה תא ריזחהל השדח הלשממ הלכיה
 הרומתה .תרחא התיה היילאויד לש וכרד ?המידק ץראה תא דיעצהלו ץוח־תרזע
 םתפלחהו רוביצה ייחמו יתלשממה ןונגנמה ןמ םיטאלומה לושינ—ללוחש תירקיעה
 תרמצה דגנ ץחלה .תילכלכ הניחבמ בכעמ םרוג התיה—תויממע תובכשמ םישוכב
 ויה םישורד הכש ,םייעוצקמו םיילאוטקלטניא תוחוכ תריגהל הגרדהב איבה תמדוקה
נוקו תפרצ דעו תירבה־תוצראו הדנקמ—לבת יבחרב תיטיאה הלוג תריצילו ,יטיאהל
 תא ךכרלו הלא םיכילהת בכעלו ברעתהל תירבה־תוצרא תלשממ לש תונויסנה .ונ

 .היולג תושגנתה ידיל ואיבה ףוסבלו םייטמולפיד םיכוסכיס ומרג רטשמה תרמוח
 תוחוכה תא דדועל ידכ ,םנירפ־וא־טרופ ימימב יאקירמאה יצה עיפוה בוש 1963־ב

 קספוה רבשמה תאצותב ךא .ואכוד תומוהמה .םינוש תומוקמב ונגראתהש םידרומה
 ףקתשמ ישונא לבסב הלא לכ דעב םלושש ריחמה .הזה םויה דע שדחתנ אלש ,עויסה
 ;דבלב הנש 45—םייחה־תלחות ן רלוד 66—שפנל תיתנשה הסנכהה :דוסי־ינותנ המכב

 רלוד ןוילימ 40 לש המר לע ץוחה־רהס ןזאתה ולא םינשב .89%—תורעבה רועיש
.םינוילימ 4 לש היסולכואל רלוד ןוילימ 20־ל קר עיגה הנידמה ביצקתו ,דבלב הנשל
 -ילעפמ רפסמב הלחה ףא םימועזה היעצמאבו ,הכרדב יטיאה הכישמה תאז־לכבו
 יניעב םהל שי יגולונכט םודיקו ילכלכ גושגיש ןוגכ םיגשומש רורב םלוא .חותיפ
 יטיאה תייעב יכ ,רוכזכ ,בתכ "טוירג״ה ךרוע ותויהב .דבלב הכומנ תופידע היילאויד
 התשרומל הריזחהל ידכ המואה חורב המלש המרופיר עצבל שי יכו תיתוברת איה
 תא היילאויד ןויכ הזה דעיה תגשהל יכ קפס ןיא .םייאקירפאה הישרשלו תימואלה
 ,םיינומהה תוהדזהה־יסכט ,ךוניחב תינמואלה היצנירטקודניאה .םיירקיעה ויצמאמ
 ומכתסה יתוברת ךרע לאכ דד^ול סחיה ,םייחה תוכרעמ לכב ישוכה םרוגה תאלעה
 תומלגתהכ ראותמה ,גיהנמה תוישיא לש ןחלופה םג .תימואלה העדותב יתוהמ יונישכ
.ןוויכ ותואב לעופ ,ןילאסיד רסיקה לש הינש
 טפשמ איצוהל רשאמ היילאויד רטשמ לש ויתונוכתו ויתואצות תא רידגהל רתוי לק
 תועיפומ םנירפ־וא־טרופ תוצוחב תוססונתמה תוזרכב .תירוטסיהה ותועמשמ לע
 ןיא ."תקלוחמ־אלהו תחאה תדלומה ינא" :תבותכה ןתחתמו אישנה לש קנע־תונומת
 ־אטוט םזינאמוה" תוכזב בתכ הינשה םלועה־תמחלמ ברעש ,דרומה .הקיר הצילמ תאז
 ןילאסיד לש םחורב דיחי־ןוטלש םקוה .רעושמה ןמ הלעמל ותחטבה תא םייק ,"ירטיל
שח םיתוריש ללוכ ,וננמז־תב תינדורה הנידמה יבאשמ ודמעוה ותושרלו ףוטסירכו
 לעו תונותעה לע ,תקקוחמהו תיטפשמה תושרה לע אלמ חוקיפ ,תויתגלפמ־דח ,םייא
 קרופ ,המיטסא תא שריגש ,םליפהלו םיאישנ תולעהל לגרתהש ,אבצה ףא .ןונגנמה
 יפב םיארקנה םימיאה־תבר ןוחטבה־תרטשמו םיבדנתמ רמשמ ודמעוה ולומו טעמכ
 תרוסמה .תומודקה תודגאה ןמ תוקוניתה־יפטוח םידשה הלא ,"טוקאמ ןוטנוט" םעה
,תינרמשהו הליכשמה תונגרובה ידי־לע הצמואש .ןויטפ רדנסקלא לש תילרבילה
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ירמה םישוכה םינומהל דוהה־ארונ גיהנמה ןיב תוציחמה לכ ולפנ .השק דיב הרקענ
 .ןוטלשב תופתוש תשוחתל ועיגה יטיאה תודלותב הנושאר םעפ וז רשא ,ודובכל םיע
חאה הנחתה וז ןיאש רשפא .וייח־ימי לכל אישנכ םע־לאשמב היילאויד רחבנ 1964־ב
 ־אסידכ תורסיקה תא שדחיו הנשיל הרטעה תא ריזחי אוה יכ תולאשמ ועמשוה .הנור
.קולוס ןטסופכו ןיל
 ילעב םיירטילאטוטה םירטשמל היילאויד רטשמ לשמנ תינוטלשה הקינכטה תניחבמ
 ׳תעבל דעו לומתא ונרקוסו המורקנאמ ,ונימיב ךכ־לכ םיצופנה ,תוילאיצוס תומגמ
 קרותאתא לאמכל ותצרעה תא רבעב הליגש ,ומצע היילאויד .םויה יקאריעהו ירוסה
 םלועה לש םילודגה םיגיהנמה תשולשמ דחא אוה יכ זירכה 3",הטסיטאב ויסנ׳חלופלו

.ירצמה רצאנ־לא דבע לאמגו האיניגמ 31הרוט וקס דצב—ישילשה
 ולא תואוושה יכ תוארל חכווי יטיאה תויעב לש הז חותינב ונתוא הוילש ימ םלוא
 ,םיינויערה וינוג לולכמ לע ,ישילשה םלועה לש ושפנ־תאשמ .תועטהל ידכ ןהב שי
 הכומסה ,הבוק .יאקירמאה םזילטיפאקהו יטייבוסה םזינומוקה יגשיה תא קיבדהל איה
 הרשכהלו רכוסה תקופת תרבגהל רידא ץמאמב ,ורטסאק תיילע זאמ ,העוקש ,יטיאהל
.המע לש תינכט
 תישאר ימיל—המינפו הרוחא אלא וננמז לש םירגתאל אל הנפומ הטבמ .יטיאה ןכ אל
ומההו היילאויד לש םתנומאב קפס ליטהל הביס ןיא .םואלה סוסיב תייעבל .תואמצעה
 בלש איהו לכה דגנכ הלוקש תיעזגהו תימואלה תוררועתהה יכ וירחא םירהונה םינ

 וז הסיפת ןיב תינויער הלבקה שי ,ילסקודאראפ חרואב .אובל דעונה םודיקל יחרכה
 האנהה־תובוט לכ תא תוחדל ןכומה ,תירבה־תוצראב ישוכה םזילקידארה תשיגל
 וניתויעבמ דאמ הקוחר םויה לש יטיאה ,ןכא ."שפנ״הו "תוהז״ה תאיצמ ןעמל תוירמחה
 קלח השענ אוה דימ" ירהש םייח־חור לוטנ תויהמ קסופ אוה וז הדוקנבש ,דומעה
 םירוסיי ךות ,שפחמה םע לש המארדה הנבהלו הדהאל היואר ךא ,וניתופקשהמו

.ודיתע תאו ורבע תא ,רוסחמו
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םיארוק תמב

ינודא םיאתפ רמוש :םליע לאגי
ר קיעב תסחיתמ וז הקולחו ,םיאתפ םניאשלו םיאתפל ונלש ןימה קלחתמ ,עודיכ
ן מ רובעל םיאתפה ויה םיכירצ ןמזמ .םימלועה־ןוביר לש יטילופה ומלוע תנבהל
ם ה ןיא המ־םושמ לבא .גהונ םלועה הב ךרדה לע םיכחוגמה םהיגשומו םה ,םלועה
ם ה ןיא הילעש תאזה תמאה םע דחי םימה ינפ לע םיפצו־םירזוח םהו דוביאל םיכלוה
.םולכ־אלו הרואכל םיעדוי

ת אמ "עתפל םולש" רפסה לש הינש האירק םע יתוא הויל הז ןיעמ בכרומ רוהריה
ה לעה םימתה רבחמה .ינוי־תמחלמ ברע אציו הז רפס לש ולזמ ערתיא .םחש דוד
ת ועצמאב ,לארשי תלשממל םירצמ אישנ עיצמ הבש תינוימד היצאוטיס ורפסב
ת לבגהו הפקתה־יא הזוח לע מ״ומל סנכיהל ,העפשה־בר יאקירמא ןותע לש ץוח־בתכ
ר רבתמ הנהו .יברעה־ילארשיה ךוסכיסב םיירקיעה םידדצה ינש ןיב שומיחה־ץורימ
. םירצמ אישנ לש המיהדמה ותיינפ לע בויחב ביגהל תלגוסמ הלשממה ןיא לארשיב יכ
ת רהצומה ץוחה־תוינידמ ירהש—הלילשב ביגהל םג תלגוסמ הניא הלשממה ,ןבומכ
ם ה םיברעה יכ םיעדוי לכהו ,תויברעה תונידמה םע םולשל הריתח איה לארשי לש
. לארשי־תנידמ תא דימשהל איה תרהצומה םתרטמו לארשי םע םולשב םיצור םניאש
ת א דימשהל ותנווכ לע רתוול ןכומ אוה יכ ריהצמ םירצמ אישנ רשאכ תושעל המ ךא
...הפקתה־יא הזוח עיצמו לארשי
צעה ,הכובמה תא ,םיהדהל־דע םירכומו םיקיודמ םיווקב ,םימתה רבחמה רייצ ןאכו
א ישנ לש היופצ־אלה ותמזימ האצותכ תילארשיה הגהנהל ומרגנש הגאדהו תונב
ת שדוחמ תוחקלתה ידכ ךות עקופו ולוכ ןינעה סמסמתמ רבד לש ופוסב .םירצמ
עמה ץחלב קר םתוא הנפמו םישדח םיחטש לע תטלתשמ לארשיש םע ,ירוסה לובגב
ה לשממה־שאר יפמ הקווד תעמשנ רפסב תירקיעה הרושבה .ם״ואהו תולודגה תומצ
ש ידקהל דוע ךירצש יל המדנ" :(לוכשא חונמה תומדב ןאכ טטרושש) לארשי לש
. ותארקל ןיידע םינכומ ונניא ו נ ח נ א ש יל המדנ .םולשה לש הזה ןינעה לכל הבשחמ
ם ינמאתמש ומכ ,ןמאתהל ךירצ רמוא יתייה ,ןנוכתהל ךירצ םולשלש יל הארנ םימעפל
."המחלמ תארקל
ו ב תוארל היה רשפא טעמכ ,ךכש ןויכ .ינוי־תמחלמ ברע ,רוכזכ ,אצי "עתפל םולש"
ה שעמ :ונלש ברעה־ינותעמ דחאב רפסה לא וסחיתה םנמא ךכו ;יתורפס זוירוק
ל א רקובב םיכשה תרחמלו עתפל־םולש לע דחא ברע בתכש ,םחש דוד ,םימת רפוסב
ב וש המחלמה רחאלו רפסה תעפוה רחאל םייתנש ...הח ,הח ,חח ...עתפל־המחלמ
ת וחפל ךא רחואמ םנמא ,ץח וב וריו "תשק" לש תנווכה לע "עתפל םולש" תא ולעה
 .הקווד אל ? המשל־תוירזכא וז ןיאה ז תמ סוס לוטקל המל י המל ךכ־לכו .טרוממ
תה רפוסל השענ סנ .הכלהכ טעבמו טעבמ אוה אלא דוע אלו ,תמ אל ,הארנכ ,סוסה
ה מחלמה־ירפסמ רתוי הברה ילאוטקא ,ילאוטקא ךפה שממ ,רפאה ןמ םק ורפס : םימ
לארשי תלשממ תטבלתמ תובתכנ ולא תורוש רשאכ .המחלמה תרחמל ונופיצהש
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 רצאנש רחאל ,םר׳גור־תינכתב הכורכה תיאקירמאה םולשה־תמזיל הבושתה תייגוסב
 ,םייללכה היווקב ,תילאירה היצאוטיסה .לארשיל רודכה תא ריבעהו בויחב הילע בישה
 תואיצמה םג םנמאה ? לזאזעל ,<דם שחרתמ המ .םתה ונרבחמ לש ורפסמ החקלנ ומכ
 תואיצמ התוא—תואיצמה וז ירה לבא ז םיאתפ לש תואיצמ איה ונלש תיטילופה
 רהרהל" ול עיצהלו יתפה רבחמה לע גלגלל "תשק" לש במ ןוילגב .ל .מ אב המשבש
 לכונ אל ירהו ."ולש תירוטסיהה הזיתה לש םייתוגההו םייגולוכיספה תודוסיב תינש
 לכונ אל ...םיאתפה דחאכ .ל .מ תא התע הגיצמ וז תואיצמ יכ רמולו וישכע אובל
.ל .מ לש ודובכ םושמ קר ולו תאז תושעל
 "עתפל םולש" ורפסלו םחש דודל ושע לווע יכ ינא רובס רוחאל־טבמב ,רוציקה
 טושפ ,םירקבמה םג הארנכו ,םיארוקה בור יבגל .ורטפש ומכ ותוא ורטפ רשאכ
 ויה אל טושפ ,רפסה לש הקיטמילבורפל ללכ םירע ויה אל םה .ונמז תא רפסה םידקה
 םיניינעל ולפטנו רפסה לש תידוסיה הזיתה תא ואיטחה םג ןכ לע .הל "םיעדומ"
 .םולש ונל עיצהל לגוסמ רצאנש ךכב וניא "עתפל םולש" לש ורקיע ירהש .םיילוש
 גיצהל אלש ידמל יטסילאירו ריהז היה םחש דודו) רצאנ לש "םולשה תמזי" רואית
 הפקתה־יא הזוח עיצהל אבש ימכ אלא םולש־רחושכ תיתחתה הינוטולפ אישנ תא
 ורפס םוסריפ רחאל המ־ןמז ולבקתנ עודיכש ,םוטרא׳ח תוטלחה ןושלב תומחול־יא וא
 תירקיעה הזיתהו .תירקיעה הזיתל הזיתופיה תניחבב אלא וניא (םימתה רבחמה לש
 ,הבשחמ־יכלהו םילהנ ידי־לע םויה היופכ ,םולשב ןכה הנוצר לכ םע ,לארשיש איה
 תא חותפל תלגוסמ איה ןיא ילואש דע ,ךשוממה רוצמה תפוקתב ודסמתנו וקצמתנש
 ־למ רחאלש לארשי יבגל המודמ הקיטמילבורס וז םאה .תישממ םולש־תמזיל תלדה
1 םויכ םייח ונא הב תואיצמה ןמ הקוחר איה םאה ז ינוי־תמח
 אוהש ךכב תיצמתמ הניא "עתפל םולש" גוסמ רפס לש ותקדצה ,ןובשח לש ופוסבו

 אל םלועמ םא םג םחש דודל חולסל היה רשפאו ,תיתימא היצאוטיסל עולקל חילצה
 ונתוא תררועמ התיה תאז תמועל ךא ,תואיצמב שומימ ללכל העיגמ ולש הזיתה .דתיה
 םילגוסמ ןיא ונלצאש אלא .םייטילופה ונייח לש תיתימא תויתייעב םע דדומתהל
 םירבדה ןיאש דעו .יטילופ ןמור לש תנוכתמב בותכה רפס לא תאזכ תוסחיתהל הארנכ
 ןמור" לש תרוסמ ונלצא .דתיה וליא .היעבה לע םידמוע ןיא ,ונפאל תחתמ םישחרתמ
 םחש דוד לש ורפסש יאדוול־בורק ,ב״הראב יטילופה ןמורה תרוסמל המודב ,"יטילופ
 שפנ־ןויוושב רובעל הלוכי התיה אל תרוקבה .ירמגל הגוש םינפ־תלבקל הכוז היה
ילופה םיעלקה ירחאמ השענה יבגל רבחמה לש תועלוקהו תוקדה ויתונחבה לע הזכ
.יוטיב ןהל תתל רשפא יטילופ ןמור לש יתורפסה םגדב קרש תונחבה ,ונלש םייט
 ןועטל הסינ רשאכ תיסיסב האיגש "תשק" לש ףירחה רקבמה הגש ,ינא רובס ,ןכ לע
 ־רשיה ךוסכיסה ןינעב רבחמה לש םייטילופהו םייפוסוליפה םירוהריהה" ךרוצל יכ
 רקבמב וב רכינ אלא ."תורוש ךכו־ךכ תב הסמב קפתסהל" היה רשפא "יברעה־ילא
 המידש תירוטסיהה "הזית״ה הקווד אלא ורדגמ ואיצוהש אוה הז ןינע אלש ףירחה
 שיגר תויהל לוכי ומצעב "הזית״־לעב אוהש ימ קר .םחש דוד לש ןמורב תוהזל
 ־לאיר" םירוקש־המ אוה ז .ל .מ לש "הזיתה" יהמו .ותלוז לצא תוירוטסיה "תוזית״ל
 ריינ יפדו תוחיש ,תובוט תונווכ הניא הירוטסיה" יכ םיעדויה הלאמ ,"יאקיטילופ
 ומויס" יכ םיעדויה הלאמ ..."םיכרד ,עבט־תורצוא ,המדא תרבכ איה הירוטסיה .םימותח
 םיאב ,ורקיעמ יעבט־יתלבו קיעמ בצמ לש ונורתפ ,םינש־ךרא ירוטסיה ךוסכיס לש
 ־יתלב בצמ םימייקמה םיתוויעל—שממ לש השעמבו שממ־לעופב—ץק םשוהש רחאל

."הז יעבט

 הנניא ילוא הירוטסיה .הלאה םייתודליה םיגשומל רבעמ לא רגבתנ יתמ .תמאב ,ונ
,ןבומכ ,רשפא ."םיכרד ,עבט תורצוא ,המדא תרבכ" הניאש יאדו ךא ,תובוט תונווכ
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ר מול שיש רתויב בושחה רבדה ,ןכ־יפ־לע־ףא .הירוטסיהה לע םירבד ינימ לכ רמול
םמלועו !תוצובקו םידיחי—םדא־ינב לש םניינע הנושארו־שארב איה הירוטסיהש אוה
ם עפ־יא םא קפסו "םיכרדו עבט תורצוא ,המדא תרבכ" םויכ בכרומ וניא םדא־ינב לש
הרואפתב םירזבא תניחבב רשאמ רתוי ויה אל םלועמש ,הלא םימרוג בכרומ היה
־ קייבוא "יעבט־יתלב" בצמ וא "יעבט בצמ" אצמנב ןיא םדא־ינב יבגלו .תירוטסיהה
ם ילוכי ףאו ,םיפאוש םדא־ינב ויהי םלועלו .רפהל ןיא ותואו בשחתהל שי ובש ,יביט
י הוזו .תוחתפתה שפוח םהל חינמ וניאו ךרוצה-יד םהב בשחתמ וניאש בצמ תונשל
.ל .מ לש ותרקמב תרדענו ,םחש דוד לש ורפסב היוצמה המכח

תיברעב ־'דנליונסלא" לע :ףסא לאכימ
פוה לע המישר .ר .נ רמ םסריפ ,67 ירחא תיברע תורפסל תדחוימה ,״תשק״ תרבוחב
הרחב םעט המ תוארל השק תמאב" :בתכ ךכו .תיברעב לצרה לש ״דנליונטלא״ תע
, תוברתהו־ךוגיחה־דרשמ לש ותוסחב תלעופה ,׳תונמאו תוברתל תירוביצה הצעומה׳

ו הז" :ותבושת ןתונ אוה המישרה ףוסבו ."הקווד הז בלשב תיברעל ומגרתל הז רפסב
ל ש ןתריטפ דאמ השק ןכא יכ תפסונ החכוה םושמ וב שי רשא הומתו הנושמ לעפמ
."ןנמז רבעש תויגולואידיא
ת תל יל אנ־השרוי ,ל״נה הצעומה לש םיטועימה תדעו םעטמ הז םוגרת רידהמ רותב
.ר .נ רמ לש ותלאש לע ינא־יתבושת
, ינשה דצהמ הארונ האנש־תלומעת הוולמה ,ידוהיה־יברעה ךוסכיסה יכ קפס םוש ןיא
ת נומא יהוז .האנשל אלו תכלוהו הבוט תונכשל אוה דיתעה .םינמזה ןמ ןמזב רתפיי
ת עפוה תנש) 1969 תנשב הביגמ לארשי־תנידמ דועב ,ןכל .לוקש ינויצ־ידוהי לכ
ר וסא ,הביאה־ישעמ—היתואצותו ,הליעפה תיברעה האנשה לע הביגה רשאכ (םוגרתה
ת אזו .ףלוחה לומ םייק היהיש המ ,דיתעה תא חוכשל הנידמה לש תרחא עורזל היה
י ניעב ,אוה 5 תיברעה הביאה־תלומעתל ,שממ דתי ,דאמ לודג ןינע אוה לצרה :תעדל
, םיירופ תופתוש ייח לע ולש היפוטואה הקווד ןכל .ם י נ ו י צ ל ןושארו־שאר ,םיברעה
־ ימואלה לאידיאה תא תפשוחה היפוטוא ,לארשי־ץראב םיברעו םידוהי ןיב ,ד י ת ע ב
 לכל דוסי תויהל הכירצ—םיבר םיברע לש םתרכהב תצלפמ םויכ—לצרה לש ישונאה
ש יגהל םיבייח ונא .םהיתופיאשו םהיתונווכ ,םידוהיה לע יברע ליכשמ תיבבש הירפס
־ רחמ ,ףאשיש וא ,(הווהב םג יוצמ הזכש חוטב ינאו) ףאושה ,יברע לכל הזכ רפס
.תונויצה לע תמאה תא תעדל ,םייתרחמ
־ תואמ םייח ל א ר ש יב .דיתעל תיטילופ־תינחור הדיצ תנכה לש ןינע קר הז ןיא לבא
ב גא ,םינוש תועוצקמלו תודיקפל ,הארוהל םהמ םיפלא םילדגמ ונאו םיברע יפלא
ל או ונילא םסחיב—םהבש םיבוטה ףאו—םה םייוצח יכ עודיו .םירפסב האירקו־דומיל
ם ירפס ,רתויב יקיקלח־יקלח יופיר םשל ,םהל שיגהל ונילע הז בצמב .וניתופיאש
ה לועפ תינכת יפל אלא ,תוילאטנמיטנסו תוילשא ילב .הקווד םנושלב םידחוימ
ר בעש תויגולואידיא" םושל אלו תירזכאהו המורעה תואיצמל הדומצה ,קבאמו

."ןנמז
? 1969 ויתסב המת רשאכ תוברתל־הצעומה לע הומתל ףיסומ .ר .נ 1970 ויתסב םאה
ריהצה הנה .םיברעה םע םולשל ונתבריק תדימ תא עובקל לוכי וניא ונתאמ שיא ,יאדו

,ןכבו J המחלמה םויס לש בלשל ונסנכנ רבכ יכ ,וידארה ילג לע ,הנורחאב ןייד השמ
ןוכיה" הרמיאה תא קר םייקל ונילע םאה ז תיברעל "דנליונטלא" םוגרתב שי קזנ המ
תחא הנועבו תעב—תופרהל אל ונילע יכ ,הגשה־רצוק הזב האור ינא ? ״המחלמל
ז םולשל ןוכיה :החנהה ןמ םג



םירפס

םירישה רפס
ר קבמ טטוצמ הפיטעה לש ירוחאה רעשה לע
ו ניאש ררושמ וניה הדש יכ רובסה ,ריעצ
ת ידסומ היגולואידיא לש התורישל" סיוגמ
ן אכמ רבתסמ ."הנפוא וא יתורפס םרז ,יהשלכ
ו ליאו םה םיתרשמ םירחאה וניררושמ לכ יכ
, תינמצעה ותריש לע ידיחי ןודא וניה הדש
ה רדגה יכ המוד ."םמצע םייחה ןמ" תחמוצה
ה תרשמ אוה הדש הקווד .לודג םגפב הקול יז

ם לוע־תסיפת לש—בטומ וא ,היגולואידיא לש
יש ,וירופיס לע המצע הפוכה הנתשמ-יתלב
ן ימאמה ררושמה והירה .ולש עסמה-ימשרד ויר
א וה .השודק לש טקאכ הרישה לש הדועייב
ו לש םייחה-תייפוסוליפ לא ןוא לכב דמצנ
משמ לכ .םמצע םייחה ןמ אל ,הנממ חמוצו

ה אב ,הדש יניעל םילגנה ,הלא םייח לש םתוע
, הקודההו תרגוסמה םלועה-תפקשה ךותמ םהל
. םהל המיאתמ■ "תיתד" הרדגהה םא קפסש
- תפקשהב אוה הדש לש ודוחיי ,םוקמ-לכמ
י וטיבה ךרדבו ותביתכ תתרשמ התוא םלועה
.וז הפקשה אילפהל תמאותה ירישה
/ !והמ םלועהו !םדאה והמ ,םדאה והמ ןכא״
ו נייח ךרדו ,םלועה אוה יפוסניא חרק־ןומישי

. ("ררושמה דועיי") "םד לש טוח קר / וילע
ר שפ" תא גישהל תשקבמ הדש לש ותריש לכ
- אלהו ישיאה ומויק תודוא / םיהולאה תנווכ
ל ע" הריש ,אופא ,יהוז ,"םדאה לש הנשנ
ם ייח ןיב ,תוומו הדיל ןיב ,"םדאה לש ובצמ
. רתסנו הלגנ ןיב ,תירחאו תישאר ןיב ,םולחו
ה ישעמ רשפ המ ,םדאה לש ,וייח חור ,ותמשנ
ת צבור ן תפחרמה המדאה לע" ? תומדא“ילע
/  ,התדיל-שמש הטונ ברעמב / .הטלעב איה
ק ר .תקתוש איה / .התומ־רהס הלוע חרזמב
ת א רשא שי ן .תורזמה לומ לילית / םיעגרל
ל ע") "תורימז למלמת שאה וא ,ךושת המצע

, ןקוש תאצוה ;םירישה רפס :הדש סחנפ •
/טע 1970 ; 175

ה ז המצע-ברו שבוגמ ריש .("םדאה לש ובצמ
. הלאשל הדש סחנפ לש ותבושת תא איבמ
ל ש בוליש איה תוומהודכייחה-תייפוסוליפ
־ תו תיגולותימ םלוע-תומד ,תיטסימ הבשחמ
א רוקה לוכי .טעמכ תינאישטינ םלוע-תסיפ
ל וכי אוה ןיא ךא ,הז שוליש דגנ דרמתהל
.תויתיצמתהו זוכירה ןמ םשרתהל אלש
ל כ ךותחל לגוסמה םולהיל םימוד הדש יריש
ל א ,רשבה בל דע רודחלו ןגמ לכי תכתמ
- ספא לא ,םדאה לש יעראה ומויק תמיא
/  םדא לכמ םכחה ףא״ .ןיבהל תלוכיה
, הדש ררושמהו ,"לוח רגרג והמ ןבה לכוי אל
ו ניא ,"םולחב ץוחה-רש םע חוכיו׳ב ומכ אלש
; "םגמגי רשא שיאכ" וניאו תונעל השקתמ
ת תלו רתסנה תא שרפל ומע היוצמ ותבושת
ם דאה ייח ךותל בנגתמה םומעה דהל יוטיב
" תפ תא םגו .רשפה־רסח רתסנה ןמ דחאה
ת בצהו הלאשה תגצה ךרד הנה ,דחא ונור
- לאו תילוגס תוכיא דימת ןהב שי—ןורתפה
ח וכ ,המלשה ,תויטתאפ לש הרידנ הימיכ
.תוינועבצו

יש תללוכה ,הדש סחנפ לש םירישה תפוסא
ל ע העיבצמ ,1970 דעו 1947 זאמ בתכש םיר
ר מול הדשל שיש המ .תוללכתשהו תוביקע
ה ז דוחיי .תירבעה הרישב דוחיי לעב אוה
ה רישה לש תיווז־ןרקל םנמא ותוא קחד
ל ש תיווז-ןרקל ףאו תילארשיה־תימואלה
יאה היווחהש םושמ ,תישיאה היווחה תריש
ר בדל בורה-לע היושע הניא הדש לש תיש
ו מוה" אוה ןכ םא אלא ,ליגרה ארוקה לא
ת לעב הריש יהוז ךא .ומצע הדשכ "סוקיטסימ
ב רימל היוארה תורידנו תוידוחיי תולוגס
.הכרעההו בלה-תמושת

.ש .ז

ןייה סומלופ

- ריע—תדחוימה וכרד יפל ךלוה יאלג ןימינב
ש ומיש ךותמ ,תירבעה ןושלב שדחו ןשי בוב

ם ולימרא רצחב ןייה סומלופ :יאלג ןימינב *
ה יצמא :םי׳זאלוקו םירויצ) פיליפ ךלמ xv 1 ו־ה
י׳מע 1969 ; 54 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ;(ץכ
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ד כו .ולש "הקיטאופ היצנציל״ב רתויב בר
ופכ ףקוזו םילפונ ךמוס ,םירוסא ריתמ אוה
־ ודבספלו תימראל קקזנ ,ןונגסבו ןושלב םיפ
ה שועה םדאכ ןושלה תורצואב השועו תימרא
ו לש תונצילה־ישעמ םימעפל .ולש ךותב
ם או ,האנה לשו ןח לש טוח םהילע םיכשומ
י רה םתאירק רחאל דימ םירבדה םיחכשנ םג
.תעשעשמ םתאירק םצע
א וה יאלג ןימינב לש ותביתכב רתויב האנה
וריצ ףרצל אוה עדוי .ונונגסבש ןשיה דוסי
א לו שדח ינפמ ןשי איצוהל אלב םיפי םיפ
א וה ךכב .םעטו ןוג ול ףיסומ אוה אלא דוע
קמה םלועמ םייומידו םיבינ תויחהל חילצמ
, תינרדומ תועמשמ םהל תוושלו דומלתהו■ אר
י נרדומה ןונגסב תינגרוא ךרדב תבלתשמה
י נושלה שוחה חוכב ול אב הז לכ .ולש
.ולש ןיוצמה
ד חוימ ינושל ןונמה אלא וניא "ןייה סומלופ"
למה לש התתימ לע ,ןושארה קרפה .יאלגל
ר פרפתנ / ,דחא םוי״ :הז תיבב םייתסמ ,הכ
ה פיטה ןידב ,והוחידה / .ןבדבוד הנורגב
. ..ןבל ןייב םג / ,םודא ןייב םג / ׳הרמה
ה פיטה" "!הרומח הכלה / —הליל ותוא /
ה כלה" וליאו ,םינורחא ירבדב הרוקמ "הרמה
לתבש ןירדהנס תכסממ האב "ןופרט ךרומח
ר פרפתנ״ה תא ולא תוילגרמל ףיסונ םאו .דומ
י אלג ףוריצ לבקנ ,"והוחידה" תאו "הנורגב
ו רשעב ןיעה תא ךשומו עשעשמ יסופיט
.ינושלה
ן מ" :יפיליפ ןומרא רצח לש רואית ירהו
ת קקוש ,תמזמזמו המוה / ,תופיהו תולודגה
/  תובפרוכמ ,די־יחותיפ תוחתופמ / תובכרמ
/  ,העבראל תומותר / ,הנומשל תומותר
/  החותפ וז ,תככוסמ וז ן האב וז ,תכלוה וז
י טלש ,קמוס לימרכ / החושמ ,תרטועמ וז
ת רפרפמ וז / ,זוגא ץע תבטחמ / ,בא תיב
, תולוקבו םינוגב תנתינ רצחה תנומת ."בהזכ
, רויצל גזמתמ רואיתה .תוחירבו תוארמב
ד גנל יכ המדנו ,הימהו םייח אלמ רויצהו
, וזה הביבחה הלומהה לכ תשחרתמ וניניע
ב רה רשועה ןמ תועבש ןזואהו ןיעה ןיאו

.וילכב רבחמה איבהש
ל ע ךלמה לש ורצח תא יאלג ראתמ ךכו

ת ונערופה העיגהש דע ,ויגהנמ לעו וירש

ילזה .רוסחמה לש ויטעב הלגלגתנש הלודגה
ייהו ןוזמה יאלמ לכ תא וליכ האיבסהו הל
ן נוקמ ,"אמיגלתה רחא אמיגרתה הכלה" .תונ
ק רפב סומלופה לש ומויסב ךלמה םולימדא
ם יאנ םירואיתה לכ ."הכוב ךלמה" ,ןורחאה
י אלג הוושי רשא םייחה םיעבצה תוכזב
ו ל עייסמ טעמ אל .תועשעשמה ויתויומדל
, ולש םי׳זאלוקבו■ םירויצב ץכ היצמא ךכב
יסומו ולוכ רפסה תריוואב הפי םיבלתשמה
.יאלג ןימינב לש טסקטל ןח־תיוול םיפ

הובג הליל

" וננמז ינב םיריש" םירישל םיארוק רשאכ
ירפלו םיגייסה לכ לוטיבל ,הארנכ ,םינווכתמ
רדומה ריתמ וז הסיפת יפל .תורדגה לכ תצ
ו חור־תבושמו ריינה הלעי רשא לכ תא םזינ

ת ולבוקמה תורגסמל ץוחמ בתוכה ,רבחמה לש
ר פס .ויתונויגש לעמ ןסר לכ ריסמ אוהו
ת פלאמ המגוד אוה "הובג הליל" םירישה
מתשמ דציכו םיריש בותכל וירצ אל דציכ
.הרישה רתכב הכלהכ־אלש םיש
ו יתודג לע הלוע רבחמה לש ובל רשפא
. וברקב תורמוחה תויווחהו תושוחתה בורמ
ץ מאמ רחאלו ,קפסה ןמ תונהיל ול חיננ
ד עו ןאכמ ךא .וז דוסי־תדבועב הדונ ןטק אל
ר זעיהל םיסנמשכו .ךרדה הבר דוע העבהל
־ גוחמו םיטעמ קרש ,"ךרדה תציפק" לש דוסב
ח תפל ןולשכה ירה ,הל םיכוז רתויב םינ
, ויריש תפוסאכ רנ־ןב ףסא לשכנ ךכ .ץבור
."הובג הליל"
ל כ .רורבו םלשומ דחא ריש ףא רפסב ןיא
ת ורוש םיעורז םידומעה העבראו־םינומש
ן סנכל ואב וליאש ,קוסיפ לכ אלל תודדוב
ה רשע ,רתויה לכל ,ילוא תוספות ויה דחי
י צח קר וב הלולכש (86) דומע שי .םידומע
ה רוש םיללוכה םידומע שיו ,"...הל" :הלמ
, ילוא—הבוט וזכ הטיש .שלש־םיתש וא תתא
ט למתש הלמ לכ רשאכ—תויוגייתסה יפלאב

ת אצוה 1958—68( t) הובג הליל :רנ־ןב ףסא •
.׳מע 1970» 88 ,וננמז ינב םיריש
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־ אצוי לקשמ תלעב איה ררושמה לש הזומה
- לש אלא .זפב־אלוסת־אל הרוש לשו ללכה־ןמ
.רבדה ךכ אל ,רעצה־הברמ
" הובג הליל" תרתוכה .םירישל ןיא תורתוכ
א לא ,לוכיבכ ,לכה הריבסמו לכה לע הטוע
גמ וליפא ,הכישחו ,הלפא ליל אוה הלילהש
ן יאו הכישח התוא תראשנ איה ,התוא םיהיב
.וילגר■ תאו וידי תא הב אצומ םדא
ארה קלחה לכב רתויב "ןבומ״ה רישה ילוא
ע סופ ינא וישכע" : 18 דומע לש הז אוה ןוש
ך לא ינא / תועיגמ ןניאש תובחרה םיכרדב
ד וע והומכ / ןמזכ ינא / ועיגי רשא דע ןהב
ח ור / הנש ןוילימ דועב םלועה תא הארא
ן ילימ םישש תוארתהל— / יגפ לע ףלוח
/  עיגא יכונא ,חור עס— ן ףוס-ןיאל רבעמ
ם טפנ / חריה םע ףסה לע תצק בשא םש
ד ועו / ןמזכ םימכח םירבד ךושמנ / תרטקמ
/ -----.יממ ריעצ ימ / ןוגכ םילטב ם־רבד
/  קבא אשונ ן םירושימה ןמ חורה אובי זאו

ם יכרדב עסופ ינא / דעצ ביחרנו אוב—
" -----ץראכ קיתע / תועיגמ ןניאש תובחרה
תמה תורוש 16 ובו ריש תוחפל ונינפל ןאכ
, סומסוקה יכרדב הכירדה תא עיבהל תוצמא
, תרטקמ םוטיפב ,חריה לע החונמב תטשוקמה
.םימכח םירבד תכישמב
יפש ,םייכ״נת םיביטומ המכ שי ינשה קלחב
ר פס לש םיקוספה .לפרועמ אוה ףא םשור
ו טומ םישמשמ ןושמש לש וחומ לע םיטפוש
ב ושח / המכ בושח אל" :תורוש שלשל
. "םיבכוכ" :דומע ותואב הטמלו ,"םע הזיאמ
ן מ חנ לש ותלצה לע חנ תשרפמ וטומה
ו סוכשכ" :תורוש יתש ויחא ררוג לובמה
" ז אוה" הז ימ ."דבאתה אוה / םירהה ישאר
לצינ חנ ירהש ,םימלועה־ ארוב ילוא

.פ ?

ת אצוה !אבצה ןמ בש רענ :ולש קחצי •
.׳מע 1970 > 61 ,ןייטשפא־ןיול •א

אבצה ןמ בש רענ

־ הדש לא וריש־תב־ידודג תא חלושה ררושמ
־ הדשל עדומב םתוא חלוש בצעהו המחלמה
י ל הארנ "רישה־תב ידודג" .ןכוסמ םישקומ
ת אשונ ירהש ,ולש קחצי תרישל ןוכנ יומיד
י טוירטפ־ימואל ןעטמ ,םינשב ,טומב המע איה
א שמ .יללכו ישיא בצעל יוטיב םע דחי דבכ
ן יא דועמל ילב וב דומעל ידכש הפיעל־דבכ
ה אוושהו קוחש יומיד .תילאנאב הצילמב יד
תמ ףויזהו םופסיחה .הנבהל־הלק תירטמיס
ו יתונווכ תונכב קפס יל ןיא .הרהמב םילג
י אשונל בוט ךא שקבמה ,ולש לש ובאכו

ן יא יכ אוה יולג דוס לבא ,םירישלו ויריש
־ יפי .תורוהטו■ תובוט תונווכמ תינבנ הריש
ושמה לש ויתועד תמחמ "ףויז" וארקי שפנה
ף ויז לבא ,רקיע־לכ ןריתסמ אוה ןיאש ,רר
ק ר אלו םולשל־הפיאשב םג תושעל רשפא
ה אשונש הריש ,םוקמ־לכמ .המחלמה־באכב
ל א םיקוסמב םוי־םוי םיאבומה םירענ" םה
בקה יתב לא—םירקדנמוקבו ,םילוחה־יתב
־ הנשמ רהזיהל תבייח—שדה תצלמהכ—"תור
ו ילע הפוכ ן א כ ףויז .הדרח ידכ דע ,תוריהז
.םמח קועזל
ם יקרפל םימוד ,הנבמ־יטושפ ולש לש ויריש
זפל םימעפלו זורח־עדוי דיב זרחנה ןומזפל
ל ע םירמוש םהו ,הזירח־השק דיב זרחנ ןומ
ר רושמה .השושתו תינוגדח תונדפקב לקשמה
ל כה ריבסמ אוה ,ויארוקל רבד ריאשמ וניא
ק פוה באכהו הדרחה ירואיתש דע בושו בוש
־ אפ ,תושגר־ההק יאנותע םוליצ תויהל םיכ
.תמא־תרישל אלו ,יטת
ת תרשמ איה .החוטב ולש לש ויריש תחלצה
ת אלממו הילאוטקאה לש דחא עטק הנומאב
ם ימי לש תושגר זוזיקב תמיוסמ היצקנופ
ק ר הצוענ םניא םתחלצה לבא .הלא םישק
ת ורוש .םתונטשפו םתוטשפב םג אלא ךכב
ק תווה־לעב ררושמה תא תולגמה תודחא תופי
ם יסנפ") םיזורחל תוניב תומלענ־תודבוא
ל א תדדונ הקנולא / םיחילבמ קפואה הדשב
ן קתמה התא")■ תואנותעה ,("םיחותינה־רדח
ם לועו ,לקשמה ,("...יאנידמה תואיגש תא
. תורבקה-תיבו םיחותינה־דדח ,ברקה־הדש
ת יטסיסנמיג הריש ונינפל יכ ,אופיא ,המוד
.הקיתוו תנמוימ
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םיריש דוע

ף דפדמהו ,ןאכ ונל םידומע םיעבראו־האמ
תהל יאדכש הברה םיריש אצומ וניא םהב
־ ילד ןיקנבט השמ לש ויריש .םהילע בכע
ודג םתרמוי ךא םיעצמא־יטושפו םה יוטיב
ם ע דחי םהב קבד הלכשהה תריש היר .הל
־ לא ,יקסנולשמ ,דאמ־דאמ םיקוחר ,םידה
ר בעמב / —וחוכ םדאב דוגבב״ .לחרו ןמרת
א יגכ" רישב רמוא אוה ,"אובי אל ן תוגספ
ל כל אוה ןיקנבט לש וחוכ ,ןכאו 1"בזכא־ןב
י קומח דוס" לע החיג רשפאמה הז רתויה
שרח רבכ םדא לגרש םילועשמ ,"םילועשמ
ד וגבב" .בורל תוצילע םידופר םהו הברה םת
ל א / ריש ירבד רמאי אל / —ולוק םדאב
. רכו ,"לדו ןויבא / ,לעמש ולוק הז ן ללהתי
. םחור יפ־לע גהונ םירבדה־לעב היהו יאוול

ב רקה־תודש לא תובש ןיקנבט לש ויתורוש
ל כמ ריש תושעל עדוי אוהו ,הווהו רבע לש
־ אל היבוברעב ,הוקתו יוויא ,גיגה רבש
.תונונגס לש תנגרואמ
עונת תע-יבתכ לש הריש יהוז ,רתויה לכל
 ,התוכיאב תילוש הריש—םבטיממ אלו—םיית
ם הבש תונרמוי תמחמ .םירמע־םירמע תנתינה
ה תוא תגרדל וליפא םיעיגמ ןיקנבט יריש ןיא
- תעדוי ,החונינ ׳םייפכ־תיקג ,העונצ הריש
יש הברה דוע םה "םיריש דוע" .המוקמ
.הכותב תועתפה תנפוצ הניא םתומכש םיר

.ש .ז

ןטקה םיהולאה לט ותומ

ה קינורכ ,םבטימב ,םה רחש דוד לש וירופיס
" ןשיה בושייה" רפוס אוה .הלועמ תימלשורי

נמה ימי תא הלעמ אוה .םילשוריב יזנכשאה
. תורז תויווה ןשיה בושייה לע ורצ םהב ׳טד
ח וכב .ויתודוסי תא וררופ ןתוחכונ םצעבש
־ יא־חרזממ םינויצה םיצולחה םיכפהנ השעמה
י נב וליאו ,בושייה לש השדחה הלוצאל הפור
—תואגהו תוקיתעה תוחפשמה—ןשיה בושייה

ץ וביקה תאצוה !םיריש דוע :ןיקנבט השמ
.׳טע 1970 > 40 ,דחואמה

ף סונ .תורגתסהו תוררופתה לש בצמל םיקחדנ
ת ואיצמה ץוחבמ תצרוק םינפבמ־רועריעה לע
בה תירוטדנמה תודיקפה ,תילגנאה״תיפוריאה
.תמייאמו הביהלמה הריכ
י עבטו ישונא לוקב ורופיס תא רפסמ רחש דוד
ם ולח לש םלועב ךלהתמ התאו ,ימינפ בצקבו

ב ישקמ התא .תואיצמל תונמאנ ךותמ םקרנש
ל ע םיעוגעג אלמתמו םילשורי ינב לש םחישל
ס נרפה לש ונב ,םירפא רענה :הנכסמה שפנה
ם יעבוכה תלעב ,הפיה השאה לשו ףיקתה
ג הנ ידי־לע ת וומל הסרדנ ש ,םיאנהו םינטקה
ה ירדהנס תודשל אצוי םירפא .רוכיש יטירב
ויה השאו שיאב ןירדהנסה־תורבק דיל שגופו

. "לאלצב״ב םידימלת ינש ,םירייצמו םיבש
ן ח תאשונ הנומת וזיא רייצה ןלאוש רשאכו

. "ךתשא לש הנומתה" :רמוא אוה ,ויניעב
ם ירפאו ,רייצה לאוש ,"יתשא וזש דל ןיינמ׳"
ה רפמ תיבב ותבשב ,ןכמ־רחאל םינשו .ךובנ

־ ףוסכ שיא םע דחי הרגה ,הריעצ השא ,ולש
ש יאה יכ קופקיפ אללו דימ עבוק אוה ,רעש
וש ,"...ךכ־לכ ןקז הארנ אוה ,המ" .היבא אוה
ם ירפאו ."ילעב אוה" :תעבוקו ,השאה תלא
דאה התצפ וליא היה בטומ יכ ומצעל רמוא
שויה השאו שיא .ותוא העלבו היפ תא המ
ה שאו ,השאו לעב םהירה הדשב םידיחי םיב
ד ח .היבאו תב םהירה שישק רבגו הריעצ
ת יטנתוא הכובמ התואל המגוד יהוז .קלחו

" ירחש" רומוהו תובצע לש המינב תברועמה
.םירופיסה לע השורפה קד
וריו ,ץראה ידיליל יעיבר רוד אוה רחש דוד
ה מ ן ותודלי־תוארמ־תישאר ול איה םילש
ר חש .תוארלמ העבש אל ןיידעו וניע הגפסש
ו ריע שפנ דוצל חילצמה "דילי" רפוס אוה
־ םילג הפוטשה ריעה :התובכרומ לע הרייצלו
ם ישחורו םימייקה תויוברתו םימע לש םילג
.הב
ופיס רחבמ׳ אוה "ןטקה םיהולאה לש ותומ"
ל ש םינושארה םירופיסה יצבק ינש ךותמ םיר
" רסיק״ו (1955) ״תומולחה לע״—רחש דוד
ם ילולכה םירופיסה ןמ המכ תויכזב .(1960)

בחה בוחרמ׳ ןטקה אפורה" ןוגכ ,הז ץבוקב
"םדאה עבטבש םירבד" ,"תומולחה לע" ,"םיש

ופיס) ןטקה םיהולאה לש ותומ :רחש דוד
/טע 11970 243 ,ןקוש תאצוה ; (םיר
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ל ש וירופיס םייואר ,"םינטקה םיאטהה לע״ו
ה זורפה תוביטחמ תחא בשחיהל רחש דוד
.השדחה תירבעה הביתכה לש תובושחה

.כ .ח

תויברעמה תועבגה

ל דבהה תא םעפ רידגה עדונ עונלוק־רקבמ
ד רפלא לש תיתונמאה םתסיפת ןיב יבטקה
ף ארגה ךותמ :ינוינוטנא ול׳גנאלכיימו! קוק׳ציה
ו ל ררוב תויושחרתהה חתימ לש ינוימדה
ר תויב תוהובגה תודוקנה תא ףרצמו קוק׳ציה
־ גוטנא וליאו ;םהיניבש םיללחה תעלבה ךות
ל ש רתויב תוכומנה תודוקנה תא רבחמ יגוי

ר מול רתוימ .תויוצצופתהה לע רתוומו חתמה
יד אוה ,תונמאב םירבדה בורכ ׳הזכ ךילהתש
סחה םיללחה לש תויטסגוסה רשאב : יטקלא
לבומ םתס ןניאו םירחא םיחתמ תורצוי םיד
ל ש יתאוושהה םכרע רבדב הלאשל ץוחמ .תוע
־ יגדמ םניא םהינשו) הלא עונלוק־ירצוי יגש
ומכ ,איהש—וז הנחבאב ,המודמכ ,שי (קקרה
— הגוסמ תחא לככ תינטשפו תיטרואית ,ןב
ל ש ימינפה הנבמב תוחפל ז הנוכנ העיבק
.תיתונמאה הנווכה רויצב אל םא—האצותה
"Toute proportion gardee", םירמוא ויה ,
, ןרימ ןבואר לש וירוביגמ׳ המכ ,םתסה־ןמ
יסמ דחאב ,זיראפב םיהושה הלא ,םוקמ־לכמו

ה נושלו היתוחרא תא םידמולו ,ץבוקה ירופ
ל ש ותביתכ לע רמול רשפא ךא .ריעה לש
וקנה לש תויקוחה יפ־לע תלעופ איהש ןרימ
ת ואצות הקיפמ איה וז הטישבו ,תוכומנה תוד
.דאמ תואנ
וציקו תוזע ןהב ,תומארד לע רפסמ ןרימ
: ךומנה דצה ןמ ןתוא ספות אוהש אלא ,תוינ
ם להה תא ,הקעצה תא ,תושגנתהה תא עילבמ
ם ינכמ" ,םיעירכמה םישעמה ירקיע תא ףאו■
ל ע ,"םיללחה" לע ההתשמו "םיירגוסל םתוא
ן ואפיק לע ,תויבגאה תועונתה לע ,תוקיתשה
, ילאיווירט יחטש טבמב הארנש המ לע ,םינפה
ותה תא הזל סחיל ןיאו .רופא ,יטנאוולר־אל

ופיס) תויברעמה תועבגה :ןרימ ןבואר •
ם ירפוסה־תדוגא דיל "רוקמ" תאצוה ; (םיר
. ׳מע 1970 ; 111 ,הדסמ תאצוה ידי־לע

א לל םירבדה תריסמל ותנווכש ,קפואמ רא
ת נווכמ הרירבל אלא—הפר חורב ,תויטאפמא
.תולכתסהה־תודוקנ לש•

ירה :השיערמ תירוקמ האצמה וז ןיא ׳םנמא
ד ימעהו וז רופיס״דרד עדי יאקירמאה םזילא
ודגו) םילודג םירפוס לש תלטובמ־אל הרוש
ך כ ידכ דע .הזב תושע ואילפהש (תוחפ םיל
ת מיא־לכ יאקירמאה חירב שוחל םיטונ ונאש
ל ע הסכמה ,תירבג הביתכב םילקתנ ונאש
. תוצצופתה־תדוקנ ינפל דע ותרבוצו חתימה
ב טיה עדוי אוהש ןרימ ןבואר לש וחוכ לבא
ן יאו ,הלאה ןונגסהו תולכתסהה תא ליעפהל
י פונ ךותמ תיעבטה םתחימצב קפס ארוקל
.םמצע םירופיסה
, ץבוקבש םירופיסה הנומש לש םהיתוזוחמ
: םה אלה ,"תשק״ב וספדנ לודגה םקלחבש
אה םינפב םירהב") תילארשיצראה הבשומה
ת בש לכ") ץוביקה !(״ימס לש עגרה״ ,"ץר
! ("בזוע רלוה אבא" ,"רקוב תחורא ירחא
ת מוקל תילעמ׳") הקירפא־םורד ,ןואטפייק
־ נארווה לע ׳טרברה רטסימ םע" ,"ףתרמה
אפ !("תויברעמה תועבגה") אבצה !("הד
נב") םיריעצה םירזה לש תיטילופומסוקה זיר
א וה םירקמ״ףוריצ קר םאה .("םדרטסמא למ
ה קירמא תא אצמת ייוגנימה לש ומלועב םגש
, תרחא) הקירפא תא ,תודליהו היצניבורפה לש
אה רודה לש זיראפ תאו אבצה תא ,(םנמא
ם גו■ ייוגנימה תא בהוא ןרימש קפס ןיא ? דוב
ר בתסמה ןמ קוחר .םירבד המכ ונממ דמל
ת ודבכ תועפשה וא ,יוקיח ולצא שפחל אוה
ס ומתירב תובקעה תא תולגל רשפא .ידמ
ש בויב ,יוטיבה תולילצב ,םירבדה לש ימינפה
א לב םירבדה דצל הנותמ הכילהב ,םיוסמ׳

, וצרת םא .תיתורפס תושגרתה םהמ שגרתהל
־ יטאמיתה ךא .תרגובמ הביתכב ןיוצמ רועיש
ן ה תויומדה .ונלש איה ,ןרימ לש איה הק
׳ תולפרועמ וא רז ףונב ןהשכ וליפא ,ןאכמ
ינמ לש■ תכרעממו שרופמ רשקהמ תוקתונמ
.םיע
ה ראתב .תיגולוכיספ־א איה ןרימ לש ותביתכ
׳ תויתביסמ תרזנתמ׳ איה תוגהנתהה יטרפ תא
א יה .רחא וא יפרגויב עקר לש תוארשהמ
־ יגשכ .םירבדה לש תווהתהה תיצמתמ הנוזנ
ל ש ותלאש ןיבו שי ׳םירבדמ ןרימ■ לש וירוב
םישעמ המכ םיראותמ ורבח תבושתו דחאה
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ימה תא ררופל ידכ ,ןווכתמב ומכ ,תועבה וא
־ אשל הבושתה תרמצהמ ררחתשהל יושעה הת
ה אב תיגולונורכ הניחבמש ףא תאזו—הלא
ירפהו קוריפה .הלאשה רחאל דימ הבושתה
תונ םיינטלומיסה םירו איתה לש ת יווקה הש
ה מודב. ,רופיסל ןמז לש רחא דממ אופא םינ
ה שורפ איהו ומרפנ הינפדש הלולח היבוקל
.השדח הרוצב חטשב
, םירגובמו םישיגר ןרימ ןבואר לש וירופיס
ת ודיחא תנתונש תימינפ תעמשמ םהב שי
ל ש ןקותינל ,הרואכל יטאטסה םקרימל חוכו
וכיספ תויתביסמו לבוקמ רשקהמ תולילעה
— םיניוצמ תויברעמה תועבגה ירופיס .תיגול
>  םרבחמ לש םינושארה ןמי םה רשאב קר אלו
.תאז תורמל הקווד ילוא

.כ .מ

החלצ ךרד

ל כו אבצב תרשמה ץוביק־ןב לע רופיס והז
ק שמה :תומלועה ינש ןיב תוקלוחמ ויתויווח
ר בחמה ראתמ הב הדימב .הזמ תורישהו הזמ
ה יגלטסונה תאו דקפמה לש ותורגב תא
ם ג .ץוביקה יווהל ולש המימתה־תיתודליה
ם יקחרתמ םהשכו ,םדא לככ םה םיקינצוביקה
לפמה ,םילודג םידלי םיראשנ םה תיבה ןמ
ל ש השוחת ךותמ םייחב םכרד תא םיס
וחת לש תלטוטמה הענ ןכ לע .ןוחטב־רסוח
. תנזאתמ הניאו םינוויכה ינשל תימינפה םתש
ק ז סחנפ לש ורופיסב רכינ הזה ןוזיאה־רסוח
ה לילעה תא םילשהל חילצמ אוה ךכבו
ן יב םיישפנ םיטבל המוקמב איבהלו הרסחה
ם ירפסמל ךכ-לכ םייניפא םהש ,"םש״ל "הפ"
.םיריעצ
ובק הלעמה ,ינשה וקלחב רופיסה לש ורקיע
ם ישנע־תלועפ עצבל תאצויה םילייח תצ
. םילבחמ ידיב הדליו השא חצר רובעב
ה רוצב תרסמנ יברעה םחולה םע תוקבאיהה
, תדעור הלעתה" :הרוצע המישנבו תיטסאלפ

ת אצוה !(רופיס) החלצ ךרד :קז סחנפ •
.׳מע 1970 ; 131 ,דחואמה ץוביקה

. ןבא .רבד םוש .שארב ול עגפ .תעזעדזמ
, ןשעה ךותמ .הנממ אצוי אוה .ןשע הדמעה לכ
. יב תוריל הצור אוה ..יברע .ןאגימוט םע
ד מצנ לודג רותינב !ץופקל 1 אל .רחואמ
יהל .ץיברהל .םהיניב ץוחל ןאגימוטהו וילא
. גורהל הצר ,לוונמ .ןאגימוטל ןטבה םע םחל
ת א ול עורקל ..םיינרפיצ וב ץעינו וילע רהג
ו חגג ..םהילגרבו םהידיב םיארפ ושטב .ףאה
ם לוה ,ןפודה לא ופדוה ןתנו ,םינפ לא הדסק
ה פה .ותעשפמב ץעונו ךרב םירמ ,םיפורגאב
ם ילכוא םה המ .חירסמ ,םושו לצב ,יופ ,ולש
ת ינסחמה תא 1 ךושנל הצור ,חרצת לא ? םש
־ ריח .שתכו ויפ לא התוא רידחה .ולש הפל
ם יטרס וערק תובע םיינרפיצ .הקינח ירוח
ף ורגא תכמב .טרוש .לוונמ .ןתנ לש וינפמ
ן ת ,ןתנ׳ .קספ רוחריחהו ותרגרג תא ךעימ
ו ילש אוה .בוזע ,ללח-—׳! וב הרוי ינא !יל
ה צק דע תינסחמב קתיב הנורחא הציחלב
"...םירתימ תעוסש הבבי .ןורגה
ק באמה רואית תוכזב יאדכ רפסה לכ ילוא
כסה לומ גרהה תקושת .ינחצרהו רזכאה ,הזה
ץ רמנ םחולל ץוביקה־ןב תא תכפוה גרהיל הנ
א וה החוכמ .תורגב־תדועת ןיעכ ול תשמשמו
. ומצע תושרב דמועה ,רגובמ ומצע תא האור
י רעשמ אצי אוה .םירחא ול םיארנ םייחה לכ
, תיאבצה "תוינוחמצה" ןמ רטפנ ,ץוביקה
: השוריפש ,שפנה־לע־הדימעה ירעשל סנכנו
.וגרהל םכשה ךגרהל אבה
ד מוע וניאו רחא ןויסנב ןחבנ ריעצ ותוא ךא
ה תואב לפנ ותגולסבש םילייחה דחא .וב
ת ליפנ לע ויבאל רשבל ןיצקכ וילע .הלועפ
ל וכשה באה םע חחושל לגוסמ אוה ןיא .ןבה
. החונמ אצומ וניא םש םג ךא ,וצוביקל חרובו
פנל םריאשמ אוהו ותוא םינבצעמ ומאו ויבא
ן מ תלטוטמה הענ בוש .אבצל רזוחו םש
באיהה .הלילח רזוחו ,הרזחבו אבצל ץוביקה
ר חא תפדור■ ותגירהו יברעה םחולה םע תוק
ה חונמ ותכירדמ רתוי דוע ךא ,ץוביקה־ןב
י רהש .הלבאה ויבא תומדו! לייחה לש ותליפנ
ל דג םא םגו ,"אמא לש דליה" אוה ודוסיב
ע דיו ,תומישמב וקלח תא לטנו אבצל סיוגו
ע דוי אוה ןיא ןיידע ,תוומה ינפ לומ דומעל
.הלוכש תוחא לומו לוכש בא לומ דומעל

.פ .י
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היתובזבאו המדיקח

 ־יגוהו םיגולויצוסה יבושחמ ,ןורא ןומייר
 חז רפסב אב ,וננמז־תב תפרצ לש תועדה
 ,הבזכאה לש הביט תאו הרוקמ תא קודבל
 -וחת .המדיקה לש העובקה התייוול־תנ איהש
 תעדותל הבר המצעב הרדה וז הבזכא-תש
וטסה תועונת תובקעב רקיעב יחכונה רודה
 הבזכאל רתויב ףירחה יוטיבה ןהש ,םיטנד
,המדיקה ןמ
 םישקומ־הדשל תשלוג התרדגה—ז יהמ המדיק
זהל ילוא בטומ .םלוע־תופקשהו םיכרע לש
 .תיביטקייבוא העפות איהש ,"הרומת״ל קקד
 תובר תורומת עדי ינרדומה ונמלוע יכ רורב
 תורומת .ירמחהו ינחורה ,יתרבחה םוחתב
 תוטפשנ—"המדיק" םג ןתונכל רשפא—ולא
 ־יתלבכ רודה ינבמ קלח ידי־לע יפרע טופיש
 ןורא .ךכב אצויכו תונוכנ־יתלב ,תוקיפסמ
 ןהיתובזכא ןעטמ לעו תורומתה לע ףיקשמ
יינ טסיציטפקס לש תילאוטקלטניא הדמעמ
 ינעדיו קירבמ חותינ ,אופא ,ונינפל .ילרט
 תויוסחיתההו תינרדומה היצזיליביצה לש
 ידיל האב תוינרדומה לש הקיטקלאידה .הילא
 יללכ ןויווש :םירושימ השולשב דחוימב יוטיב
ל תונדחי >(יכרארייה) יגרדימ ןוגרא לומ
 לומ תוימוקמ !היגוסל תויביטקלוק לומ היגוס
.תוילאסרבינוא
והל ,ןבומכ ,רשפא הלא םירושימ השולש לע
ולשב האור ןורא םלוא ,םידחא דוע ףיס
זכואמה .רתויב םיבושחה תא םירכזנה תש
 ישנא לע םינמנ הז יטקלאיד בצממ םיב
 ןה יסכודותרואה ןה ,יטסיסקראמה םרזה
 לש ושרדמ־תיבמ םינקיטנמורה ,"יגאמוה״ה
 ,ינרדומה םחסונב וידימלתו וסור ק׳ז־ן׳ז
יישעתה הרבחה לש הייול׳יג דגנ םידרמתמה
 ־וטסיראהו ,תרושקתהו־הכירצה־תרבח ,תית
פא ,ןווינ םינומהה־תרבחב םיאורה םיטרק
 רפסה יקלח תשולש .תונדחיה ןדבאו תוירור
 לולכמ לש חותינל חרכהב אופא םיכפוה
־םילארולפה תינרדומה הרבחה לש תועפותה

 םג ומכ—לובגה־הצק דע תדבורמהו תיט
    לע היגולויצוסה לש היתויעבל ןיוצמ אובמ
 ־לש־היגולויצוסה :םייזכרמה היחטש יגש
.הרבחה־לש־היגולויצוסהו תעדה
   .ךכ לע עיבצהל ויד םיקרפה תומשב ןויע
 לש הקיטקלאידה" ארקנה ,ןושארה קלחה
 םמויק־יא וא םמויק תלאשב קסוע ,"ןויוושה
   ־זגב ,יגרדימה ןוגראה ביטב ,תודמעמ לש
 הקיטקלאידה" ,ינשה קלחה .תונמואלו תונע
 ,תויתרבחה תוצובקב ןד ,"היצזילאיצוסה לש
   תיתיישעתה הרבחב טרפה לש ויסחיו ומוקמב
   ,ישילשה קלחה .רוכינהו הימונאה תולאשבו
 וניינע ,"תוילסרבינואה לש הקיטקלאידה"
   ־תפתהה ,המצעה ,םיימואלניבה םיסחיה ביט
   לומ .״םיכרעה לש ינגורטהה םרדס״ו תוח
 אורקל םג יוארה ןמ "תונדיתע״ה תנפוא
 ומוכיסב ןורא לש וירבד תא בל-תמושתב
.רפסה לש

  'שמ / תומיעה ענמנ ךיא :ידנק .פ טרבור •
   םע ,באילא ירימ :םוגרת ! 1962 הבוק רב
  .ימע 1970 ; 132 ,םיקפא תירפס / דבוע

עה שודג רפס אוה "היתובזכאו המדיקה"
   לכב טעמכ עגונה ,תוקימעמו תוקירבמ תור
 יהוזו ,םיינרדומה ונייח םיגיצמש היעבו היעב
.תקפסמ הצלמה

  .י .ש

  מימיעה ענמנ ןיא

שיה ארוקה תא הכיז ץאוסב םיליטה רבשמ
   ,ידנק .פ טרבור לש ונורפס םוגרתב ילאר
 ותביתכב לחה תואישנל־דמעומהש ןורפס
 ןאחריס לש וירודכב תוומ־יעצפ עצפנש העש
 תומיע לש םגד איבמ רפסה .ןאחריס הראשב
   עספ־דועו־עספ םלועה תא ףחודה ישוגניב
 ־תלבק לש הקינכימ לש םגדו םוהתה תפש לא
שמה .יאקירמאה ןוטלשה תרמצב תוטלחהה
 אוה) וחרכ־לעב ידנק אישנה ףחדנ וכותל רכ
 תא רישפהל םיצמאמ הברה ,רוכזכ ,השע
 ויומידל בר תוריש השע (הרקה המחלמה
   יטלחהו חכופמ גיהנמ ,ץרמנו לוקש אישנכ

  הלודג המוא לשו םיצעויו םיחמומ תווצ לש

 :םוגרת ;היתובזכאו המדיקה :ןורא ןומר •
;  1970 ,םיקפא ת״רפס/דבוע םע »לרפ הנאירס

.,טע 346
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 תא אלמל (החרכ־לעב טעמכ ,בושו) תצלאנה
 ינפמ ישפחה םלועה ןגמ לש דבכנה דיקפתה
 ־עבות ,ידנק .פ טרבור .ויתופיאשו םזינומוקה
 אישנל םיבורקבש־בורק ץעויו חא ,יללכ
 תוצעיתהה יבלש לכב ברועמ היה ,ב״הרא
 בושח םילשמ‘ אופא אוה ורפס .הערכההו
 םיליטה־רבשמ לע ובתכנש םירחא םירפסל

 עיפוה "תוכרעמ" תאצוהב) 1962 תנש לש
 חתפו ("הבוקב םיליט" ,לבא .א לש ורפס
גנישווה לשמימה לש םירדחה־ירדח לא בחר
 יבבוח) ידנק .פ ןו׳גו .ם .ר לש םהימיב ינוט
 םיחאה ינש :ןאכ ףיסוהל םייושע תויגולאנאה
 .(תיאקירמאה הקילבופירה לש םייכקארגה
 הדיקפת אוה וז השרפב רתונש םולעה םוחתה
 תא עינה המ .הבוק לש הדיקפתו ס״הרב לש
 ־יבוס הפקתה־יליט לבקלו םיכסהל ורטסאק
 מ״הרב תא עינה המ ?יאה תמדא לע םייט
ייאמה םיליט־ירגשה יאה לע םיקהלו תוסנל
 ? ב״הרא לש סלכואמה יחרזמה ףוחה לע םימ
 ,בו׳צשורכ לש ונוטלש תפוקתב הקווד תאז

 לש ןוויכב םידעצ המכ אוה־ודצמ השעש
 תלבק ןונגנמ היה המ ?םויק־ודו הרשפה
סומבש תויאשחה־ףופא ןילמרקב תוטלחהה
 רבסה ןיא ןהידעלבש ׳ולא תולאש ?הבק
 ידיל תואב ןניא ,הבוקב םיליטה תשרפל םלש
 דמל ארוקה .ידנק טרבור לש ורפסב ןויד
.תיאקירמאה הריזה לע ,רומאכ ,ונממ
 ,ץאוסב יחכונה םיליטה רבשמל הלבקהב
 תודיתע המו תוצור המ קיסהל םייושע ונא ןיא
 םילוכי ונאש לכ .םירצמ וא הבקסומ תושעל
ב ב״הרא הגהנ ,דציכו ,עודמ ןיבהל אוה
 חינהל רתויב השק .הגהנש יפכ השרפ התוא
 לש םיליטה־רבשמ יבגל תקל ונממ שי יכ

 תא םגרתל תחת יכ רמול לוכי ןקיניצ .1970
 היה בטומ ילארשיה ארוקל ידנק לש ורפס
 ונחלוש לע ורוקמב רפסה תא חינהל ונל
 .רתוימ היה הז השעמ םג .ןוסקינ אישנה לש
 לש הירוטסיהב בטיה איקב ןוסקינ אישנה
 ידנק אישנה לש ולופיט ךרד .הבוק רבשמ
 .,תוגיהנמו ישיא רגתא ,קפס ילב ,ול תשמשמ
 םתוינידמ ,םימוד םניא ידנקו ןוסקינש אלא
 לע רתי .תושגפנ ןניא םהיכרד ,ההז הניא
 םיליט לש םתבצהו םרוגיש םצע דבלמ ׳ןכ
הברה ןיא ,(הפקתה־יליט םש ,הנגה-יליט ןאכ)

ל שו 1962 לש םיליטה ירבשמב ףתושמה ןמ
.1970

 ,הדרחהו המלידה ימי לש ישארה רוביגה
 ודיקפת .ידנק .ם ןו׳ג אוה ,ךסמה לש הז דצמ
 ורבעמ ינשה ישארה רוביגה ,בו׳צשורכ לש
 יפכ ,בר ןמז שמשל ףיסוי ,ךסמה לש רחאה
 לע .תותיימא־יאצחלו תורעשהל ןינע ,הארנה
 ־ירה תועובש םתואב ץבר ידנק לש ופתכ
 היושע ןאכלו ןאכל ותערכה .יסלטא לטנ לרוג
 דיתע תא דסחל וא טבשל ץורחל התיה
 דמע ,ויחא לש ורואית יפ־לע .ולוכ םלועה
 .רתויב תדבוכמה הרוצב וז המישמב אישנה
פל םיישקה תא הז רואית ריאמ העשב־הב
 ,תיאקילבופר המוא לש הגיהנמ בצינ םהינ
 ,ולש היצמרופניאה תורוניצ לא וירשק תא
 היטרקומדב םג .םיצחלו תוצע ןיב ויטבל תא
 לש עפש הב רשא תדבורמ םינומה־תרבח לש
 םדא—םיצעויו םיחמומ ,םינוגרא ,תודסומ
 ולא תוביסמב ,ודיקפתל רחבנש דיחיו-דחא
יא .ןורחא קסופו טילחמה אוה ,תורחא וא
תונ גיהנמה לש ורשכו תוגיהנמה לש התוכ
 —תיטרקומד הרבחב תאש־רתיבו—אופא םיר
 לש ותויטלחהו ותוליעי ,וביטל ןחובה־ןבא
גוד תועטל יושע הז םדאש יוכיסה .לשמימה
 תרומרמצ .תרומרמצ ררועמ שונא־ןב לכ תמ
 ינפ־לע תבשונה הארונה חורה איה־איה וז
.םייניערג קשנ־ילכו המיא־ןזאמ לש םלוע
 ידנק טרבור לש ורפסמ תונקסמה ,םוקמ־לכמ
 בוטה ןורתפה יכו הבוק הניא םירצמ יכ ןה
 ןורתפ תויהל יושע וניא רבשמ ותואל אצמנש
.ונרוזאב רבשמל קפסמו בוט

חילמח-דומע דע

 וניא ,ןהיתוחולשל ,וניתורוק לש היישעה־בצק
 ־לעב יפא ןמורל בר יוכיס ,המודמכ ,ןתונ
 דועש ודצב הבורע תאז תמועל ךא ,תוכיא
 וא תומולע תוישרפ הברה אורקל ףיסונ

 תולילע / הילתה דומע דע :סלטא הדוהי •
.׳םע 11969 47 ,״תוסרעמ״ !קאריעב תרתחמה
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 וא זמורמ "יוסיכ״ל <דכ דע וכזש תוישרפ
 רורגל ופיסוי םיישיא תונורכז־ירפס .יקלח
 ךותמ תולעהל םינגרואמ םיצמאמ םהירחא
שמ דחי םלוכש ,הלילע-יקרפ החכשה לוח
 ־תבחרו תינוגברה תוליעפה תכסמב םיבלת
 אל .ונצראב םינורחאה תורודה לש ףקיהה
 התומלש ,הירוטסיהה תא תרשל ןוצרה קר
 ףא אלא הלילעה־ירפס תא בינמ התונמיהמו

 םילייח ויהש םדא־ינב חיצנהלו םוקל ןוצרה
להש םהמ ,םיליעפ לש לודג אבצב םינומלא
 םדועש םהמו גרוהל ואצוה וא םמלועל וכ
.ונמע םייח
 השרפה ."לבב תאיצי״ב רפסמ סלטא הדוהי

 "הילתה דומע דע״ב היטרפ־יטרפל תפשחנה
 ,קאריעב תינויצה תרתחמה לש הרופיס איה
 ־תאנשו תונמואלה לג לש עקרה לע המקש
0 4־הו 30־ה תונש לש קאריעב האוגה םירזה
 .לארשי-תנידמ ןוניכו 1948־תמחלמ רחאל דעו

 ץראה ןמ םיחילש ידי־לע המקוהש תרתחמה
 .םיגשיהו־תלוכי־ריתע ןוגראל םיקהל החילצה
 ץוחמ לא םידוהי תחרבהו תיאמצע הנגה
 ,"הרושה" לש הידיקפת ויה הנידמה תולובגל
 תוטטומתהל דע החלצהב םתאלימ איהו

.1951־ב
ייתשמה ,סלטא הדוהי לש הז ןוגכ םירפס
 ,תומולע תוישרפ לש החצנהה תורפסל םיכ
 יחכונה בלשב בושח ךא עונצ דיקפת םיאלממ
.תילארשיה היפרגוירוטסיהה תיינב לש

.כ ?

ריהאקב תוחילש

יצמהש ןויבו לוגיר ירופיסב אוה עודי ללכ
רקנ הז ןיממ םירופיס .ןוימדה לע הלוע תוא
חל הקושתה ידי־לע תנווכמה תוטיהלב םיא
 ־סמה-ךםמ ירחאמ לא ,הז־אוהכ םג ולו ,רוד
שחה םיתורישה תוליעפ תא טילמה ןירות
 תוליעפ לש יעקרק־תת םלוע ותוא—םייא
 ולרוג תצרוח איה תחא אלש תידגנ תוליעפו

 ללכה .הכרעמ לש הלרוג אל םא ,ברק לש

 תאצוה !ריהאקב תוחילש :ץול גנאגסלוו •
.׳מע 1970 ; 296 ,׳הנומקש׳ו ׳בירעמ תירפס׳

 ביצמ ןוימדה לע הלוע תואיצמה יכ רמואה
 .ןימאמ לש הדמעב םירופיסה ארוק תא אופא
 בורה לע וקתושי וב וררועתי ןכא םא תוקפס
ילש רופיסב רבדה ךכ .הז ללכ רוכזישכל
 ,תאז־לכבו .ריהאקב ץול גנאגפלוו לש ותוח
 רשק ןהל ויאש ,תוהימת המכ ררועמ רופיסה
 תרכהל ךרע-לעב ךמסמכ רופיסה לש וביט לא
.הרטשמו םירצמ
 םימלענ "ופרשנ״ש םינכוס ,םירבדה־עבטמ
רפל םישרומ םה ןיא .הממד לש הטעמ תחת
 חפט וליפא תולגלו םיישיא תונורכז םס
 תוריהנ תוביס המכו המכמ תאז .םהישעממ
 ויתונורכז תא םסריפ ץול גנאגפלוו .ידמל
 ־כע״ה תופוקת ינפל הברה ותוחילש תינשמ
 אלש לוכי ארוקה ןיאו ,"תולגל רתומ ויש
 טבשל רוסאש המ ץולל רתוה עודמ הומתל
 הכירצ תרוקבה ןיא וז ההימת .ולוכ םינכוסה
 ךות■ םירוהריה תולעל ידכ הב שי ךא בשיל
 חכונ תררועתמ תרחא ההימת .רפסה תאירק
 לש וירבדמ רבתסמ ךכ—םירצמהש הדבועה
 טעמכ םירצמב וישעמ המ בטיה ועדי—ץול
 ,וירודיש תא וטלק םה .םש ותוהש ןמז לכ
 רסאנ אל המ ינדמ .םחונעיפב ושקתה יכ ףא
 לע רתי .ענכשמ רבסה ןיא ךכל םג—ז דימ
 ץול ןיב רשקה היה עודמ ןיבהל השק ,ןכ
 ־תמחלמ זאמ .ףוכת וידאר־רשק ויחלוש ןיבל
 הינשה תימלועה המחלמה ימי לש לוגירה
 ,תוריהמבו םיבורמ םיישק אלל ,רתאל ןתינ

 .רתסומ רשק־רישכממ םיאבה וידאר ירודיש
 הברה וחתפתה םיינורטקלאה רותיאה׳ יעצמא
 בוקיע לש תשרש ,םירצמו ,המחלמ התוא זאמ
 ־תנידמב גוהנכ ,יאדווב התוא הסכמ הנזאהו

 החינה אלש קפס ןיא ,המחלמב הנותנ הרטשמ
 ילב הללח תא רובעל םיווסומ וידאר ירודישל
 ןתונ ץול ןיא וז הלאש לע קר אלו ,חוקיפ
 לע הבושת רפסב אצמי אל ארוקה .הבושת
 םיינמרגה םינעדמה ואלימש יתימאה דיקפתה
 הנוחטב לע ומייא םאה :וביט לעו םירצמב
 תרובח אלא ויה אל אמש וא ,לארשי לש
 ןובשח לע רשעתהל ואבש ,המרמו עדמ ישנא
 תונקל ןכומה ׳ירצמה ןדורה לש חותפה וסיכ
 רובגל יוכיס לש לצ חכונ ול םיעיצמש לכ
.לארשי־תנידמ לע
 ץול .הבושתו ןורתפ אלל תוהימתו תולאש
ןמו ,יאשח ןכוסכ ותוליעפ לע רפסל טעממ
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 אלימ יכ ןיבהל רשפא רפסמ אוהש םירבדה
 םינעדמה דגנ המחלמב הלעמב־ןושאר דיקפת
 ךרעמ לע ךרע־תבר היצמרופניא קופיסבו
 ורופיס םאה .םירצמה לש הפקתההו הנגהה
 יקלח רופיס אלא וניא "ריהאקב תוחילש״ב
 אוה םוגפ אמש וא ,תוביסמה ףקותמ ,םוגפו

? םירחא םימעטמ
 ורפס ,םוקמ-לכמ .ןיתמהל ךירצ ןרקסה ארוקה
 הקווד אל האירקל ןיינעמ ץול גנאגפלוו לש
צמב ילארשי ןכוס לש ורופיס ותויה םושמ
 רודחל חילצהש ,ןושאר רוקממ—וב שי .םיר
 יח רואית—הרבחהו רטשמה לש םינפלו־ינפל
 םירצמב הקיטילופהו הרבחה ייח לש ףלאמו

 הנוצק הבש הרטשמ־תנידמ ייח ,תירצאנה
 הייח תא היח תינגרוב־ריעז תיליעו תיאבצ
 ־רצחב בשוי קוראפ ןיידע וליאכ םייניטנבלה
 יאשחה תורישה לש יזכרמה דיקפתה .הכולמה
 ־זחוא לש דיקפת אוה הלא םייחב ירצמה
 תונתונ הז םע דחי .לכה־לע־חקפמו ןסרב
 ישנא לש םייפאב תועובטה תונוכתה ןמ המכ
 בחרנ רכ םירצמב תודיקפהו ההובגה הרבחה
 ומצע לותשל חילצמה ןכוס לש ותוליעפל
 בוש—?ידמ ריהמו לק הארנ לכה .םכותב
 לע הלרעה■ תואיצמה רבדב ללכה הלועו ףצ
.ןוימדה
 ,ןושאר רוקממ םירצמ לע עומשל שקבמש ימ
 ־בחה־ידועיו ,םיראבה ,הלילה־ינודעומ ךותמ
 םייטילופ םיריסאל אלכה־תיבו ההובגה־הר
 לוגירה יבבוח .ץול לש ורופיס תא ץימחי אל
.וילא ועיגה רבכ אליממ

.י .ש

תיברעה תורפסה תודלותל אובמ

 ובתכנש םירוביח ינש בכרומה רפס ונינפל
 תופוקת יתשבו םינוש םידמולמ יגש ידיכ
.תונוש

 אובמ :ואדנל .מ בקעיו ביג .ר .א ןוטלימה •
 ; 1970 ,דבוע םע > תיברעה תורפסה תודלותל
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 תיברעה תורפסב קסועה הז ,דחאה רוביחה
 בתכנ ,תיכולממה הפוקתה ףוס דע הקיתעה
 ןחרזמה ידיב 1926 תנשב ילגנאה ורוקמב
 ינפל דעש ,3יג ןוטלימה ריס לוגדה ילגנאה
כמב תיברעל רוסיפורפ שמיש תודחא םינש
 רקוחכ עדונו דרווראהו דרופסקוא לש תולל
 היוצמ הניאש הדימב חתופמ יתורפסה ושוחש
 חילצמ ביג .םייפוריאה םינחרזמה בור לצא
 לש תובוטה תולעמה לכ תא ויבתכב ףרצל
 *תינשלבה השיגה תא רקיעבו ,תונחרזמה
.הקימעמ "תימינפ" הייאר םע ,תילאוטסקטה

 ־קלח וב אוהו ,ונינפלש רפסב לולכה ורוביח
 ותסריגב ספותה) טק רפס אוה םצעב ,יראה
 ־יפ׳לע־ףאו ,(!םידומע 120־מ תוחפ תירבעה
ה תורפסה תא וב ףיקהל ורבחמ ליכשה ןכ
 תפוקתבו םאלסאה ינפלש הפוקתב תיברע
 תרגסמב :אלפ הז הארו .דחי םג םאלסאה
 קקדזיש ילב תאזו ,ל כ ה תא םחד הקוחד הכ
 ןחרזמה השעש יפכ) תיגולטק האצרה־ךרדל
 ורפסב ,ותעשב רהיצדלוג ירגנוהה־ידוהיה
יקסה .(םינש ינפל תירבעל אוה ףא םגרותש
 ,אלפיי אל .יחו ריהב הנונגסו תקתרמ הר
 רחאל ףא הז רפס לש וחיל סנ אלש ,אופא
 דחא אוה ןיידעו ,ותביתכ תעמ הנש 45־כ
 תורשעכ דמלנ ,ועוצקמב םייזכרמה םירפסה
.תונוש תונושלל םגרתימו םינוכמו תוללכמ
ש םיטעמה םינחרזמה דחא אוה ביג ,בגאו

 .השדחה תיברעה תורפסה םוחתב םג ליח ושע
930 1־ב הספדנש ,הז אשונב וירמאמ תרדס
זמה רקחל ינודנולה ם״היב לש ןועידיב ךרעל
בושמה םינויעה דחא ,םיבר תעדל ,איה ,חר
 תורפסה םהל התכזש רתויב םיקיודמהו םיח
0 3־ה תונש זאמ םלוא .ונימי-תב תיברעה
 ־הברמל ,תאזה תורפסב קוסעל ביג בש אל
 אל אוהה םוחתב וירמאמש םג לבח .רעצה
.הז ךרכב וללכנ אלו תירבע ומגרות

 כתכנ ןאכ ןודנה רפסב לולכה ינשה רוביחה
 ,ואדנל .מ בקעי ׳םורפ ,ילארשי דמולמ ידיב
׳ םורפ ,20-.ד האמב תיברעה תורפסה וניינעו
תמה ונירקוחב םיטלובה דחאכ עודי ואדנל
 תולאשב רקיעבו ,שדחה ןוכיתה חרזמב םיחמ
 תוברת יאשונב םג ול בר ודי םלוא ,תוינידמ
 עונלוקבו ןורטאיתב םירקחמ" ורפס .תורפסו

•בו תירבה־תוצראב רוא הארש ,"םייברעה
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 הרהמ־דע השענ ,תודחא םינש ינפל תפרצ
רתבו יברעה םלועב קסועה לכל ןעי-רפס
 תא םילשהל אבש ,הזה קרסה םג .םויכ ותוב
 לעו הבר תואיקב לע דיעמ ,ביג לש ורפס
 לש םתורפסב הווהתמה רחא יתטיש בוקיע
 ואדנלש חטשה בחור לשב םלוא .ונינכש
0 5־כ) הזה קרפה רצוק לשבו ,ופיקהל הסנמ
 רסחו יתריקס יפוא רקחמה שבול ,(םידומע
גרותמ הזורפו הריש יעטק לש תומגדה אוה
 לוכיש רבד ,םהב ןד אוהש םירפוסה תאמ םימ
 הקיחרהלו םירבדה־תאצרה תא בבושל היה
 רשועב רפסה ןייטצמ תאז םע .ינחווד ןונגסמ
 ידיב ונכדועו ובחרוהש ,תויפרגוילביב לש
ישרה דחוימב הבושח ירבעה ארוקל .ואדנל
ב םירקחמו םירמאמ לש תיפרגוילביבה המ
רותש תויתורפס תוריצי תמישר ןכו ,תירבע
 "תשק״ל יכ רבתסמו) תירבעל תיברעמ ומג
.(וז המישרב דאמ דבכנ םוקמ
 םיטנדוטסל הנושארו־שארב ,בושח רפס והז
 !רפסה־יתבב תויחרזמה תומגמה ידימלתלו
 תניחב אוהש רמאנ םא תכל קיחרנ אל ךא
 תא ריכהל ץפחה ילארשי לכל "הבוח־תאירק"
רטש "דבוע םע" תאצוה השע הפיו .וינכש
 בוטו .הז רפס איצוהלו םילשהל ,םגרתל הח
 ,קיר ללחב עיפומ הז רפס ןיאש םייתעבש
רת תעונת תונורחאה םינשב ול המדק אלא
 ,תירבעל תיברעה תורפסה ןמ הרע םימוג
 םימוגרת .ל״נה היפרגוילביבה הדיעמש יפכ
 ןוגכ) תיסאלקה תורפסה ןמ ןה ושענ הלא
 לש ירפסו ,"ברע תרישמ ,ןרוג לש ורפס
 ־תב תורפסה ןמ ןהו ("ברע תוחיש" ,יבהצר
 לש ומוגרתב "ריהאקב הטמיס" ןוגכ) ונימי

 לש ומוגרתב "םייניתשלפ םירופיס" ,רביירש
קחמ םע דחי ,םימוגרת םתוא .(דועו■ ,סלב
 םילשהל םייושע ,ואדנלו ביג לש הלא םהיר
.הז תא הז שיחמהלו

.ס .ש

הרישהו טויפה תודלות

־ פ0 תא תובר םינש הז להנמה ,ןמרבה .מ.א
 םייניבה-ימי תורפס לע הצרמהו ןקוש־תייר
 םש־לעב החמומ אוה ,ביבא־לת תטיסרבינואב
 רחאלש הפוקתב לחה ,ירבעה טויפה תודלותב
מאמ .הלכשהה תפוקתל דעו ארקמה תמיתח
 ־חמ־תומיב לעמ םימסרפתמה ,הז אשונב ויר
 הבהאו רמוחב תואיקב■ לע םידיעמ ,תונוש רק
.וייח תא שידקה ולש אשונל
 תודלות תא רקוסה רפס ןמרבה איצוה התע
 ,תונושה םהיתונחתב םיירבעה הרישהו טויפה
פסל גוחב אשנש תואצרהל םוכיס ןיעמ אוהו

 קלוחמ רפסה .תובר םינש ךשמ תירבע תור
 ־רשי־ץראב טויפה :םייזכרמ םיקרפ העבראל
 ,דרפסב הרישהו טויפה ,לבבב טויפה ,לא
 רה הלא םיקרפל .תידרפסה הרישה תוחולש
 תיפרגוילביב המישרו ןינע־יבר■ םיחפסנ ףיס
וקמב רוא יאר רבכ םירישהמ קלח .הרישע
והו די־יבתכמ קיתעה םהמ תצקו םינוש תומ
.דוקינ םהל ףיס
 ילבבהו ידרפסה ,ילארשיצראה טויפהש דועב
 םינוש םירפסב ספדוה ונממ רכינ קלחו ,עודי
ורפבו דרפסב תירבעה הרישה״ב דחוימב)
 —דחא רפסב וצוביק ירה ,(ןמריש לש "סנאב
 ־ירפא־ןופצ ,ןמית תריש לע תפסותב םגדומו
 ־רקהו ינורמושה טויפה לע ןכו היכרות ,הק
 לש הפיקמ היגולותנא ונינפל דימעמ—יא
 י םינשב־־תואמ ךשמ םיירבעה הרישהו טויפה
 תישומיש ךא ,םנמא ,תמצמוצמ היגולותנא
.טלחהב
 ־בדה־תואצרהב תיתטיש ךרדב גהנ ןמרבה
 ׳ויתונחתמ הנחת לכב טויפה תא רקס ,םיד
 ירסמ םיגדהו םינוש םיררושמ■ לע בכעתה
 םישקה םירבד ריבסה םיבר■ תומוקמב .םטע
 לע םירצק םיקרפ ףריצ רפסה ףוסב .הנבהל
קשמה לעו זורחה לע ,(ןמיסה) ןוכיטסורקאה
 רפסב תויוצמ .דרפסב תירבעה הרישב םיל
 םויפה ןיב תואוושה ,תויללכ תוכרעה םג
סיה תוריקסו ,ידרפסהו ילכבה ,ילארשיצראה
רישב יניינע ןויד רפסב ןיא .תורצק תוירוט

 > הרישהו טויפה תודלות■ :ןמרבה .מ .א •
.׳טע 1970 > 296 ,הדסמ
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 רפסה תא תונמל רשפא־יא ןכלו ויתורוצבו
מהו תויגולותנאה םע אלא רקהמה־ירפס םע
.םיפסא
 רקיעב ורפס תא דיעוה רבחמהש קפס ןיא
 וב ואצמיש ,תירבע תורפסל גוחה ידימלתל
 יואר ותניתנכו ותרוצב לבא ,תובישח־בר רזע
 ־בהואו תעד־רחוש לכ לש ושומישל רפסה
.הריש

.כ .ש

הבוזע הרוהב

 / —הבוזע הרוה / —יתזחא רשא לוחמב״
 קזח לאיחי רמוא "ימע לוחל יתמ לכ ואובי
( 9 ׳ע ,״הבוזע הרוהב םיתמ״) ישילשה רישב
 ,ול אוהש ,("הבוזע הרוהב") הז ויריש ץבוקב
 ולש "הרוה״ה .יעיבר ףא וא ,ישילש המודמכ
למה חריש איה ,המחלמב תבזענה הרוה איה
 ־תקעצ איהש רמול בטומ .האלהו 67 לש המח
.תאזה המחלמה לש םימיאה
 םיבר לש םהיתומש ,לכ־םדוק ,םידיעמ ךכ לע
 םירעשה תשולשב םיסנוכמה םירישה 28־פ
אב התיה המחלמ" ןיגכ תומש ,הז ץבוק לש
 ,"העינכ" ,"םילייח" ,"ויבצומ לע" ,"ץר
 לש ומש וא ,"הבהאב ונתומ" ,"תוימה תגש"
 ,וז הפוסאבש רתויב ךוראה םירישה־רורצ
יעמ ךכ לע ."תומחלמב ךוראה ץיקה תומ"
 םג ,םמצע םירישה בור ,תאש רתיב ףא ,םיד
.תוחפ תושרופמ םהיתורתוכ םא
ורת אלו ,הלילח ,ןאכ "תיתמחלמ הרוה" אל
 תקעצ ,רוסאב ,ןאכ תמחלמ לש "ארוה" תע
 ,תעעולתמ םימעפ .תרחינ םימעפ ,המחלמה
 ילוא ךא ,יוטיכ־תדבכ—תמאה ןעמל—תופוכת
 תונכ לש םתוחב המותח ךכ םושמ הקוור
 ־צומ לע" רישב. ,לשמל ,ומכ .תבאוכו המוהד
: (11 ׳ע) ״דינ

 לכ וקתש / ,דערה רחא / ריהבה הלילב
 / םינטק תורוא קרו / ,תוומ ימדב ויבצומ
 תריישכ תוטונה / תורמצה יכרד תא וריאה
/ החיוסמה הלעתבו / ׳ךפוג דצב / םימלחז

 תאצוה ;(םיריש) הבוזע הרוהב :קזח לאיחי *
.׳מע 52 ו (ןמלוא דג :םימושיר) 1970 ,״דקע״

פש יתורכ םינגאו / תועוטק תועורז וחרפ
 ץעו / המדאה ךותל םישרש ודירוה / הכ
—דדוב

 דדוב ברעה" רישה ןמ ,ולאה תורושה ומכ וא
: (28 ׳ע) ״חריה

 / ,ץיצמ חריה םהיניעבו ן םיקתוש םיתמ
 העבגל רזוחו / ,הלוע אוה דדוב ברעה לכ
 רחמ // חריה הלעי תמש רקובה דע חרזמב
.ץיקנ אל

 ןיא" וב םלוע אוה 67־רחאל קזח .י לש ומלוע
 והמ עדנש ונילע הקזח ונלוכו ,"וב ןיאש תיב
 תורוכב־תכמ רחאלש םלוע ;וב ״ונניא״ש הז
 וזיה תוזוזמה לכ" וב (46 ׳ע ,״גחל הרטפה״)
 / הפיה יתוחא״ תרתתסמ ״לוענ ןג״ב וב ,״םד
 / לא םיחותפ ונירעש" ובו ״םיתמל יתלכ
"---------ךשוחה
 תפרחומ העדותב ןייטצמה םלוע םג והז לבא
אב" התיה המחלמה ."ץרא" לש םייתעבש
 ץוק ,לוחו רפע ,העבגו רהנ ,קמעו רה ."ץ ר
 תיגארט תושממ םהל םינוק םיימשו ןליאו
־דע םיעלבנ םכותבו ,תיתמארד העפי ןיעכו
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 ןימב ,ותבהאו דיחיה ,ופוגו דיחיה ףא תאכ
 /ןשי רמז") תוומו ם)רא יש תיאמק תודחא
: (13 ׳ע

 / תועבגה יע קומעה היייב םירשבי חבזה
 ,יריש n .תושורפ הידי / ,תמשונ ךרדה
 הרוהב ךביבס יוחנו / ךיריש תא יריש
 *יפי תא תורודמב ,דיעי ונפוגו / תרכשמ
 תא ופטשי תומויחה יצורעו / םייתית וניד
 ונבש // —תועסמי תאצוי תויגתה ,םירהה
 / ,ךתפמי ביבס תועסמה רחא / ךתיב יא
 יע תבכוש / ךתייווג תא הייג ןופצ בסוכ
.קמעה רובט

לחר יריש
 סותאפ יש ,באכ ישו םות יש תררושמ—יחר
 —תמסוכו תיריזנ תובצע ישו קפואמ־שגור
יש תא םות־דע םיפפוח הייחש תומד התיה
 ־ה״ש ,רתוי תצק תינרדומ ןושיב ,וא ׳התר
 .היש "ימצעה־יוטיבה" תא ףפוח היש 'יומיד
 ץראב ןה ,ונרוד*ינב םינטייפ היא*יאש רבד
 ץמאמב וגישהי םירתוח ,הי הצוחמ ןה תאזה
 יטיחהו ינתוואר ףא תופוכת ,דימתמו עדומ
 ־תמ ,ינושאר ןותנ תניחבב הי היה ,המיא־דע
 יע ךכ רמוי רתומ םא—לוכיבכ םיימש־תנ
ארט ,לכה תויככ ירחא ,התיהש "הריירק"
.ךכ*יכ העוטק ,ךכ-יכ החיחצ ,ךכ־יכ תיג
 היסור ןופצבש בוטאראסב 1890־ב הדיונ יחר
 החפשמב ,הניארקואבש הבאטיומב הידגו

 הייעש ,הצרא ייחב הרועמ ,הייכשמז הדימא
 ־מאו םייכרמאו םינברו םירפוסו םיאפור ונמנ
 ,ראות־תפיו הרימת .םיינויצ םינקסעו םינ
 ליגב העיגמ איה ,רעש־תבוהזו םייניע־תיוחכ

 .תינאמותועה יארשי־ץראי ,התוחא םע ,19
וחר הבשומב הייחת ןבשומ תועבוק םיתשה
 הרהמ־דע תויהי ךפוה םיתשה יש ןרדחו ,תוב
וחר יריעצ יש הרבחהו תוברתה ייח זכרמ"
 ירוא ,םוביאה ךרוע איבמש םירבדכ ,"תוב
 רובעכ .ויש תיתיצמתה היפרגויבב ,ןייטשיימ
ניכ רצחו הר׳גסו הפיח תואב םייתנשו הגש
 ןויצ־ןבו ןוסינצכ ירבו ןודרוג .ד .א םשו ,תר

 ־תכמו יחר יריש :(ךרוע) ןייטשייס ירוא •
04 2 ן 1969 ,"תרנכ" תאצוה !הדי־בתכב היב
.׳םע

 ,"רדעה ירוחאמו" .םיזוואה רדעו ,ילארשי
נה אוה ,בושבור ןמלז יש סיופמה ורופיסכ
 ..תימש תרוחצ ,הרומית העור" ,ר״זש איש
מת ץע ףנע הדיב .תרניככ הפיו הלייאכ הלק
 רהש םע האיצומ איה תננור תירבעבו ...םיר
 יא תרניכ תווח רצחמ םיזוואה רדע תא
."הערמה
 :רומאי ותודע םתוחו תודעה־יעב ףיסומו
 אי׳ רשא הדגא המקרנ ביב םא איפ המ"
 ימי תואבצ אי ףאו ׳םימיה תואבצ הי ולכי

"ז תוומה
 היסור־תב ,תררושמה־הצולחה תדגא ,הדגאה
ודק תידרפס תירבעב" תננורתמה תיטנמורה
 ־םחשה הקוודה ,"התמות םצעב הרומשו המ
 הסנכש רישה-רופיצ ,הייחב הקמנה ,תינ

רכב" :1925) תע־םרטב תרבשנו הטומש
 רוע .דאמ הזרו תטמוקמ השא הבשי הרכ
 חרואב היח איהו ("חוחש הוגו ההכ הינפ
 תא ,תפגוסמ תוגע יש םינש ךשמ ,יביסנטניא
 תביבס טעמ-טעמ םקרתמה "שי״ה לש וייח
וסיימ התוא לואגל תוומ אובב רשאו ,"דגנמ"
 ־תיבב תוחונמל תאבומ איה תודידבו םיר
 ,קפס ילב ,התיה וז הדגא—תרניכ לש תורבקה
 ־גאו םידיסח לש םלש רודל יגולוכיספ ךרוצ
או לחר יש העקרי בורק םעקרש השעמ־יש
 תובא" יש יצוביקה ראותב םימיל ועדונ רש
 יע וקפרתה םהי .ונצראב "הדובעה־תעונת
 םהו ,התתימב רמוחו־יק ,הייחב תאזה הדגאה
 השענ םתוכזב .השירשהל םתלכי לככ ושע םג
 תוטשפ לש תיצמת ןיעכ "לחר" םשה םצע
 ־אב־הרישל ףדרנ־םש—התרישו תיגלאו הנבל
 תוימוה תושפנ יש םיפוצר תורודל איה־רש
 הלכי אל ,וקוידל ,הז ךרוצ .רעונ־ינב לש
 אל ףא .באר רתסאכ תררושמ ,ןבומכ ,אלמל
 .ןייטשנרב הינפ וא ,(רימע) דלפרקניפ הדנא
 ־יפארג יוטיב ןתונ ונינפלש ימובלאה ךרכה
 הריציו־םייח־תדגאל ,םעט־בומ ,םלוה ידועת
 ־הגרעו םות־תנומא יש ,הצוצר תוישנ יש וז
 תשרפנה הבוטה היגלאטסונה תרדא .האב־אל
 *חו םיעברא ינפלמש לארשי־ץרא לע ונימיב
 לע הז ךרכ בבחי עייסת ךא יאדו הנש םישמ
 םהש ןיבו "זא״ה ינב םהש ןיב—וב םיקיזחמה
.היהי רשא לככ שגדומו הטוב ,"וישכע״ה ינב

.מ .כ
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ארזע״ןבא םהרבא

 תרשרשב ןורחא בשחנה ,ארזעךבא םהרבא
 הרישב ידרפסה "בהזהתות" לש חורה-יקגע
 -תבר הפוקתב יחו דלוב ,הירבע הבותכה
 "הטסיווקגוקיר״ה ךילהת רשאכ ,תוכיפהה
 בלצה-יעסמר יאישל עיגה תימלסומה דרפסב
089 1 תבשב דלונ אוה •החרזמ טישפל ולחה
 ‘יכבה ורוד-ינב לש םתדלוח-ריע ,הלידוטב
 ‘ל ךומסב ,ןימינב עסונהו יולה הדוהי ,סיר
 "םיטבארומ״ה ידיב תימלסומה דרפס שוביכ
 תומוקמב רבע וידודנב ."בהזה-רות" ץקו
 םיירצונו םיימלסומ םירוזאב ׳דרפסב םיבר
 ,הבודרוקב תכשוממ הפיקת ההש ,דחאכ
 ןופצל עס: ,םיטבארומה לש תישארה םריע
 םוקמ ,הילגנאלו תפרצל ,הילטיאל ,הקירפא
 םימוחת תקבוח ותריצי .תורמה וגישה םש
 עדונ אוה רקיעב ךא ,הבשחמה הדשב םיבר
 רד ךרדכ ,תיטסימ חורב םיעובטה ויטויפב
 ושוריפבו ,םאלסאבש םיפוצהו "ןומלכתומ"
 ,היגולורטסאב םירפס רביח אוה .ארקמל
 היפוסוליפב ׳הקיטמיתמב ,ןושלה תארוהב
.דועו

ב ויתובקעב תכלל" הסנמ ונינפלש רפסה
לו ,רבחמה ירבדכ ,"תוכוראה וידודג יכרד
 ינשל תירישה ותריצי לע דחוימב בכעתה
 ׳פורפ ,שדוקהיתרישו לוחה-תריש—היפנע
 ותריציב הבר תואיקב חיכומ ןיול לארשי

 יפוליח לע עיבצמו ארזע־ןבא לש הפנעה
 ,וידודנ תוגחתלו םיכיראתל רשאב תוסרג

 .ותריטפ ךיראתב הלכו ותדיל ךיראתב לחה
 יגש שידקמ איה ארקמה ישוריפלו ותוגהל

 אוה שידקמ׳ דרפנ קרפו העירי-יבחר םיקרפ
 ובש ,"ץיקמ ןב יח" יפוסוליפה ורוביחל
 -ןבא לש ורוביח תובקעב ארזע־ןבא ךלה
 לש יכרדמ הטס ךא "ןא׳טקי ןב יח" אגיס
ורפ) הביתכה תרוצב ןה ימלסומה ףוסוליפה
 תנומת לש שלושמה ןוגריאב ןהו (הזורח הז

 םלוע :םזיגוטלפא-ואינה תעפשהב םלועה
 •יה .תיליצאה םלועו ,ןוכיתה םלועה ׳לפשה

ישו וייח ,ארזע־ןבא םהרבא :ןיול לארשי •
 תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחה ;ותר
; 291 ,דחואמה ץוביקה ׳צוה/א״ת .,מע 1970

 חוור היהש ,תומאקמה ןונגסב הבותכ הריצ
 תימליעב רויס לע תרפסמ איהו ׳ןמז ותואב
מה .םיזר-ףופא ךרד-הרומ תייוולב םירתסנ

פומ ןקזב שגפנ ,המשגה תא למסמה ,רפס
 ינפמ וריהזמ הזו ,לכשה תא למסמה ,אל

.סעכהו הנאתה ,ןוימדה :תוער שלש
 -ןבא לש וז ותריצי לש הפיקמ הריקס ירחא
 לוחה-תריש לא ןיול .י ׳םירפ השפ ,ארזע
 רפסה תיצחמכ םהל שידקמו רוזיאה ירישו
ינה ךרד תא רבחמה שטונ ןאכ .(,מע 140)

 ה ,םימדוקה םיקרפב טקנש הכרעההו חות
 לש םיילאמרופה םידדצב ןודל הברמ איה
 רמאנה רחא בוקעל רשפא-יאש דע ,םירישה
 אוה •ארזעךבא לש "ןאויד״ב עייתסהל ילב
 ולש* אובמה ירבדב ורמאב וז הטיש רייפמ
לע ןמטרה לש ורקחמ תובקעב" ךלה יכ

ת ודלות
ו בע
לארשי

ם יכרכ ג
ת אמ
ר גניטא ׳בורכ
ן ושש־ןב ׳פורפ
 טמלמ ׳פורפ
י ארפס יפורפ
ן רטש ׳פורפ
רומדת ׳פורפ
דח הסיפתב תידוהיה הירוטסיהה
. הלא ונימי דעו םדק ימימ הש
ת ופמ ,תונומת םיוולמ םירפסה
.היפרגוילביבו םיטרופמ תוחתפמ

>  ל 52.50 י^מב * לזומ
( 31.1.71 דע קר לזומה ריחמה)
םירפסה תויונח לכב

ריבד תאצוה
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 טילבהל הנווכ ךותמו ,יברעה רוזיאה ריש
 ארזע־ןבא לש ותריציב רקחה תובישח תא
 ."הז ןיינעמ חטש לש תיללכה ותרכהל
 םייניפאה םירישה ןמ דחא חתנמ רבחמה
 דחוימה ונונגס הלגתמ וב ,ארזע־ןבא לש
 לא "לארשי־תסנכ״מ םיהולא תבהא תרבעהב
 םילמב שגדומה ושומישבו ישיאה םוחתה
 עמשמב קשח ןוגכ ,לוחה־תרישמ תולואש
 תבהאמ / הברע יל ילא תבהא״ :הבהא
הא לכ דע ,קושחא וב // ;האלפנ ישפנ
ואש דע ״! הנאנשא—ותבהא יתלב / —הב
 אוה קשוח לכ ךא / —ךקשח ליחני חונמ״ : רמ
 ילוא ,וקאו / ךקוח ןופצא יבבלב // ,הנענ

"ן הנחת םש
 ןמ שיא" ,ןיול ׳םורפ ןייצמ ,"הארנה לככ"
 יוטיבל עיגה אל וירחאו וינפלש םינטייפה
ל הבהאה אשונ לש וכ־לכ בכרומו יולג
רופמ האוושה ידכ ךות ,הז ןונגסב םיהולא

 טרופמ שומישו תינוליחה הבהאה תרישל תט
 "ארזע־ןבא םהרבאכ הל דהוימה חונימב
.(89 ׳ע)
 ־תרישב ארזע־ןבא טלבתה הזב קר אל ךא
 תביתכב שומישה יובירב םג אלא שדוקה
 ,םייתד םיאשונב (תאחשאוומ) רוזיא יריש
.וינפל ךכ־לכ ץופנ היה אלש רבד
 חותינ תטישב ןייטצמ ןיול .י לש ודפס
 ביצמ אוה .הריהבו תידדצ־בר ,תיטמגאדפ
 היהש ימ לש האלפומ תומד ארוקה דגנל
 דרפסב תירבע הבותכה הרישה ילודגמ
 תואוושהב ףא .ונמזב תועדה־יגוה יבושחמו

 יא ול ומדקש םירחא םיררושמ ןיבל וניב
 לכב תואיקב הלגמ אוה ותפוקתב ויח
ירהו ,דרפסב• תירבעה הרישה לש היתורוצ
 םדוקה ורפסל התואנ המלשה תניחבב וה
.דיגנה לאומש לע

.כ .ש



תרבוחב םיפתתשמה

 ,השדחה התפוסאב ללכוי ,תררושמו תמגרתמ ,תרקבמכ העודיה ,ןרוא םירמ לש הריש
 תרגוב ,כוליכיא תירוא .םילעופ־תיירפסב םיבורקה םימיב העיפומה ,"דעומ םדא"
 הצרמ התע איה ,ריעה־קרוי־וינ לש הטיסרבינואה תכמסומו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 דוסימ יכילהת" אשונב רוטקוד־תדובע לע תדקושו קרוי־וינב ׳"גלוק־רטנאה״ב היגולויצוסל
 רשא "רומא יריש" ךותמ םה וז תרבוחב ןתיא ןתיא לש ווריש ."תויתרבח תועונת לש
 םש ,הילגנאב תומלתשהב התע תאצמנ ,דורח־ןיע תב ,םייח־ ן ב הילט .םיבותכב ומע
 המגרית ףא ,"הנבלה הלאה" ,לודגה ורוביח תאש ,סביירג טרבור לש ותנשמב תקמעתמ איה
 ,ילארשיה ץוחה־תוריש יקיתוומ אוה ,הילטיא דילי ,יטיר־רב לאוי ר״ד .תירבעל
 לע הנוממ אוה םויכ .דועו יטיאהב ריצ .ם״ואב לארשי תחלשמ שאר ןגס שמיש רביעשלו
 ידמל רכומ ,ךנחמו ררושמ ,איג ךונח .םילשוריב ץוחה־דרשמב תוברת־ירשקל הקלחמה
 הירישמ הנורחאל המסריפ ר ם ו ג י ג הדרו .ב״הראכ תומלתשהב התע השוע אוה .וניארוקל
 תב איה .םיברה־תושר לא הנושאר םעפ וז הירישב ןאכ תאצוי ק י ל ג הצינ .דמ "תשק״כ
 הנורחאל םסריפ ,ערז־תיכ שיא ,י ו ל ה ןימינב •הינתנמ "תיטסינימש" ,הדוהי־ןבא הבשומה
 "תשק״ב תשדוחמ העפיה ול אוה וז תרבוחב ללה .ע לש וריש .המ תרבוחב "תשק״ב וירישמ
 קזח לאיחי .ר ל ק נ י ו דרפנמ לש וירישכ םג ןידה אוהו ,תכשוממ הקספה רחאל
 .(וז תרבוחב הריקס ׳ר)■ "דקע" תאצוהכ ,"הבוזע הריהב" ,ףסונ םיריש־ץבזק רבכמ אל איצוה
 ןוזנטכיל באז לש וריש .ויתומישרמ המכ איגש־ןהכ לאינד םסריפ המ "תשק״ב
 ינפל .אבצב ותוריש תא םייס הז־התע ,21 ןב ,לט י מ ללה .ורבחמל הרוכב־םוסריפ אוה
 ודי חולשל קיפסהו "םיננר" יתונסאה־ןוכיתה ם״היבב ביבא־לתב וידומיל םילשה תורישה
 םירגובמל םא) רפסמכו םחול יאנותעכ בטיה עודיה ,ל ד א נ ךורב .הטרסהו יומיב ,תואזחמב
 רכומה ,טקרמיונ לואפ ר״ד .ירישה יוטיבה לא הנורחאב רתוח ,(םירוענה־ינבל םאו
 גרוססטיפ תטיסרבינואב "תינמרגה הליבונה" לע חרוא־הצרמ התע שמשמ ,וניארוקל בטיה
.דועו "תיזג״ב ,תימויה תונותעה יפסומב וירישמ םסריפ ,19 ןב ,קמוס ינוד .ב״הראבש



 התע תמלתשמה ,ביבא״לת תב איה .הירישמ הנושארל ןאכ תמסרפמ רגגיטס המלת
 שמשמ יוגנועבר יכרועמ רבעשל ,רקבמהו יאסמה ,ן ו ר ב ע זעוב .ןודנולב הרוטקטיכראב
 קרס איה וז תרבוחב תספדנה ותסמ .ןג־תמרב המיבה תונמאל ס״היב לש לעופבליהגמ םויכ
 לש ורופיס ."יביטרגטניא ןורקעכ תוריחה גשומ" לע םיבותכב ותא אצמנה ףיקמ רוביחמ
 םיבורקה םימיב רוא הארי ,(המ "תשק") "תוומ דע" ,ולשמ םדוק רופיס םע דחי ,זוע םומע
 תטיסרבינואב םיטפשמל־טבדוטס אוה ןמדלפ רודגיבא .םילעופדויירפסב עיפומה ורפסב
 רכומ טיבש בקעי ."ץראה" לש יתורפסה ףסומב םג וירופיסמ םסריס .22 ןב ,ביבא^לת
 רבעשל ,תירבעה הטיסרבינואה רגוב ,ץ י ש דוד .ררושמו יאסמ ,רקבמו רפסמכ וניארוקל
 ןכנימ תטיסרבינואב רוטקוד־תדובע לע התע דקוש ,יאטיסרבינוא יתורפס ןואטב ,"זוגא" יכרועמ
 ןמ ׳רטכש הקבר ר״ד לש תמדיק הסמ .טל "תשק״ב ספדנ ולשמ םדוק רופיס .הינמרגב
 ־רפכ תדיליו םילשורי תבשות .בהנש היח .זל "תשק״כ הספדנ ,תירבעה הטיסרבינואה
 םידליל דפס המסריפ רבכמ אל .תירבעה הטיסרבינואה ןמ עבטה״יעדמל תכמסומ איה ,עשוהי
 הזילע ."ץראה״בו "םיינזאמ״ב וספדנ הירישמ המכ ."דביע םע" תאצוהב ("לטפ ץימ")

 םויכו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תכמסומ ,הפיח תכינח ,הגיפ-שאר תדילי איה רהנש
 םיפסומב הירישמ תמסרפמ .(תיממע תורפס ,הדגא ,שרדמ) הפיחב יאטיסרבינואה ןוכמב הצרמ
."תשק״ב הנושאר םעפ הל וזו ,םייתורפסה

.א״ת ,זנ״עב ךוגגס" סופדב הספדנש ,הפיטעה תא בציע ןמלוא דג

םיסוב1טואה תורש
"ןד" לש

השדחה תבנוה תנהת לא
םורד א״ת

* Ip ע ונלוק דיל) תיזכרמה הנחתה ךרד םי־תבמ 41 
.השדחה תבכרה תנחת דע ("זכרמ"

• Ip ןימינב־תלחנ ,הדוהי־ןב ךרד ,ףוגנזיד ׳חרמ 1 ׳סמ ,
."םורד-ביבא-לת" השדחה תבכרה תנחת דעו ,המלש ךרד

ת 1בכרה תאיצי - םינמזה חול
”םורד □■□א״לת״ תנחתמ

הנומידו עבש-ראבל םילשוריל

גח יברעו ר׳ה—׳אגח יברעו ׳וה—׳א
06.30 07.14 עבש״ראבדע 06.30 עבש־ראב דע07.14
09.15 10.04 הנומידדע 09.15 הנומיד דע10.04

הנומיד דע 12.50 עבש־ראב דע
הנומיד דע

15.18
18.00

12.00 
1J.55

14.10
16.48

runs םינחנאל - םניח הינח



תשק
םישדח םיריחמ

ת יתנש המיתח
י״ל 18

תדדוב תרבוח
י״ל 6

תועדומ

ד ומעל י״ל 350
׳ מע 1/2 י״ל 200
ימע % י״ל 120



רפסה םע
ט״עב □יציפמו םיל״ומ
55040 :ןופלט .9 קילאיב ׳חר ,א״ת

:תושדח תורודהמ
םייאבצ םיבתכ ;תורחל קבאמ/ לוג הד לראש

.ימע 1400״כ ,םיכרכ 4 .הרודה האצוהב תיסאלק הריצי
.י״ל 50 .״בירעמ״ :הצפה .םימולצתו תופמ

תינרדומה המרדה ן דגמ יתמ
" ךוניחה דרשמ י״ע ץלמוה *הימרזו הירצוי •דוסיה תויעב

.י״ל 16 .,מע 446
םלוע-תומחלמ יתש ןיב םיימואלניב םיסחי ן ראק .ה .א
.י״ל 8 .ימע 180 .ונרוד לש םייטילופה םירפוסה ילודגמ דחא רבחמה

Zvi Rimer ן LEARN TO READ THE NEWSPAPER 
Selections from Local and World Press with exercises

ארקמה ימיב לארשיב םוי-םוי ייח ן וו-הד ♦ר
.וננמז לש ארקמה ירקוחו םיגולואיכראה ילודגמ דחא לש תיסאלק הריצי

.י״ל 30 .םיכרכ 2 .ימע 75 תללוכה תיללכ היפרגוילביב .,מע 700
הרוחשה תשביה ן ינבא ןד
.תיאקירפאה תוישיאה ,תוינידמ ,תוברת ,הירוטסיה
.י״ל 16 .םימולצתו תופמ תורשע י׳מע 366 •הנידמה-יעדמ ידמולל יתיח רפס

יריפסקשה םלועה
ןוטסור •מ ׳פורפ תכירעב
ם יגולוריפסקשה ילודג לש םתופתתשהב
. י״ל 25 .םיביהרמ םירויא תורשע .(25x18) ׳טע 290 .תרדוהמ האצוה

םיבתכ רחבמ ן בהז־ןבא ירא
• םיריש ;ירא ילשמ ;עבש־תבו דוד ,ידוהיה קוליש ;״הטמ לש םילשורי״ היגולירט
.םידדוב םירפס םג שוכרל רשפא
 תיטסינומוקה הגלפמה תודלות / אריפש •ס ׳פורפ
תיטייבוסה
.הנידמהו הרבחה יעדמ ידמול לבל רזע־רפס .ףיקמו ידוסי ,םכסמ רוביח

.י״ל 16 .םימולצת ׳טע 24.5x17(, 16) ׳טע 524
רגוס ילב אלכ ן ןמדלפ רתסא
. לארשיל התלעש דע מ״הרבל העלקנש החפשמ לש םייח יפד .תודע יקרפ

.י״ל 3.80 .,מע 188

א״ת ,612026 .לט ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע .א :הצפהל תישאר תונכוס



M I > u> 4m an 1 ־
תא ךל העיצמ |
। "םיקפא תירפס"
הרכחה תנכהל חתפמ־ירפס -
I תינרדומה.
קתרמ רואיתו קימעמ חותיני
I תורעוכה הפוקתה תויעכ לש.
תירפס" לש השדחה תינכתב .
:"םיקפא י
הביולילא הגאלטוס .1 ■
I(ןילאטס): תחא הנש קר
רגתאה :רוביע ןנח .2 _ Iינקירפאה
הכפהמה :ןוטגנירה לאכימ .3 _
Iיארקאבש
םדאה :םיקרפ רוטקיו .4 -
יגולונכטהן

רפסה :היברומ וטרבלא
Iהלודגה המוחהו םודאה
העדות :זוי טראויטס .ה ׳םורפ .6 י

הרבחו■
I. ריצק ןרהא ׳םורפ:

תיעדמה הכפהמה I. (ןייטשנבל) יראנבא קחצי תואיצמו ןוזח י
ןדיע :ןומלט בקעי ׳םורפ .9 ■ Iתומילאה

:תיירבלג תנק ןהו׳ג ׳םורפ
עפשה תרבחן

"םעל הירפסה" ן
תורפפהמ םירחבומ םירפפ _
I תימלועהו תירבעה
הירפס״ב 1970/71 תרדסב 1
:"םעל ■ התא ימ לש :בוטרב ךונח .1 י
।דלי
םישק םימי :סנקיד םלרא׳צ .2 ן

ףגא :ןיצינדלוס רדנסכלא .3
I(לופכ ךרכ) ןטרסה I. םילוגה :ןוראב הרובד

।. הזע חור :זוי דר׳ציר
Iהקיאמ׳גב

לע םינורחא :רלשיט קחצי

Iסכרה
תלוברעמה :יקסבוטסואפ .ק .7
ביבאב םיגלפ :ביינגרוט .ס .א .8

הרודמהו חריה :הזבפ הרז׳צ .9 |
1984 :לוורוא ׳גרו׳ג

םע יעסמ :ןירג םהירג .11 ן
יתדודי

_ תטטור םרט םא ״

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I
I

השדח הרודהמ העיפוה התע הז י |

1 לשמב םייחה 1
הדש סחנפ תאמ |

".הזה רודה ררושמ אוה הדש"" . ■

| I (ץראה" ,לייווצרוק .כ")

 ".םלועה תורפס לש לזרב־ןאצ־יסכנמ I I דחאכ ומוקמ תונקל דיתע ׳לשמכ םייחה,"-
("תונורחא תועידי" ,רזע־ןכ .א) ■ |

I I "ותמגודכ ןיאש בל־יוליג ...ונימב דחוימ רפס ■ I תורפס םושב."
(׳גדירכמק ,"ןויניפוא ׳גדירכמק") - -

Iםילעופ תירפס |
73 יבנלא ׳הר ,א״ת"

I ן
I ןילבולמ תואלפנה השוע)

אורק ןורב :תירבע■

 ■ ןירותסמהו תושממה םלועש קתרמ ןמור |
 לש הירלג ובו ׳היבוברעב וב םישמשמ ן

־דאו םידיסח ,ךרד ירשי םידוהי :תויומד
I  ־התה םלועה ישנא—םדגנכו ,דחמ—םהירומ |
I  ־לפנ־השוע—הלילעה רוביג—וזכרמב .ןות|

 ־יאזורפה ילודגמ—םיבשב קחצי .ידוהי תוא
 |־פם ימוגרתש ,ונרודב שידיי־תפשב םינק■
 ■ דובכ לש דמעמ ול ונקה תילגנאל ויר|

_ .לודגה יתורפסה םלועב

י: זופחמ בי׳גנ■
I םיבלכהו בנגה |

■ק וילפק םחנמ > תירבע■

I ןארוקה יניעל םירבוע רפסבש םירופיסב 
הש ,ריהק לש ןותחתה םלועהמ םיסופיט |

 תודיקפה יסופיט ׳םינפלו־ינפל םריכמ רפוס
 ודעו ׳וכו תוינאצי ,שדוק ילכ ,תיתלשממה|

מאנ דיב לכהר-םימלםומ םידיסח לש םבר |
יבוטמ ,רבתסה .יעורשכ דפסמ לש הנ I תיברעה תורפסב םיינרדומה םירפסמה  I

 ■ רואיתב ןייטצמו ריהקב דלונש ,השידחה !
■■ י™ ■■■ ■■■■ ■י■ ■■I I•תנווגמה התייסולכוא "

תורוקמ לש הזיתניס רוציל הסנמ הדש"
 ׳השטינ ,השדחה־תירבהו ך״נתה — ותקיני !
אנוש אוה .דועו רוגקריק ,יקסבייוטסוד |

".היגולוכיספו הרבח ,תוברת ,תרוסמ
(ןונול "סטייט")|
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