
"ףרצמה־רוכ״ל החיתפ :רלימ רותרא

...ולש םיעבראה תונש עצמאב סיראפ [ןהוכה] היה הלאה תוערואמה תעב
 היה תופיסאה־תיב .רפכ הל םיארוק ונייה םא קפס םויכ ונא ךא—"ריע״ב דמע ותיב
 המכ ויה—ץראה־םינפ ןוויכב וא ץרפמה ןוויכב—ץוחלו וז הדוקנמו ,םוקמ־תבריקב
 םלאס .סטסו׳צאסאמ לש ףעזה ףרוחה דגנכ םילברכתמ ,תונולח־ינטק םיכושח םיתב
 ־רוזא ולוכ לבחה היה יפוריאה םלועה יניעב .ןכל־םדוק הנש םיעברא טעמכ הדסונ

 םתומכש םירצומ ויה םיחלוש תאז־לכבש ,םיאנק לש תכ סלכואמה ירברב ר?ס
.טעמ־טעמ םיכלוהו־םילוע םכרעו

 היה וליאו—םירפוס םהל ויה אל .םהייח לש םביט היה המ חטבל תעדל לוכי שיא ןיא
 המודה רבד לכ הרסא םתנומא .וב אורקל תושר שיאל םינתונ ויה אל םדיב יוצמ ןמור
 השוריפ הדובעמ הרגפו ,דלומה־גח תא וגגח אל םה ."לבה־תוגונעת״ל וא ןורטאיתל
.תוליפתב רתוי דוע זכרתהל םהילעש הז קר היה
 רשאכ .הזה רדוקהו רימחמה םייחה־חרוא ךותל ץרפ אל רבד םושש תרמוא תאז ןיא
 םילכאמ םילשבמ ויהו ,"גגה תא היבגהל" םיסנכתמ םירבח ויה שדח קשמ־תיב הנבנ
 ןוגה יאלמ םלאסב היה .םיאורקל גזמנ זע םיחופת־סיסע םג היה םתסה־ןמו םידחוימ
 רבתסמ ...קדנופב םיקחשמ־ןחלוש לצא םיידי־קוביחב םיבשוי ויהש ,םיחלצוי־אל לש
 ןכש ,רדרדיי אלש םוקמב לארומה לע השקה הדובעה הרמש הנומאה ןמ רתוי יכ
 ויה אל שיא םושו ,ןגד רגרג לכ לע םירוביגכ המדאה םע םחליהל תוירבה וצלאנ
.לטבתהל ודיב ויתותע
 ינש לש רמשמ תונמל גהנמה ןמ םידמל ונאש יפכ ,שאר־ילק המכ ויה תאז םעו

 םיללוגתמה םישנאל בל םישלו םיהולאה־תדובע תעב ךלהתהל" היה םדיקפתש םישנא
 וא תיבב םיצבורה וא ,ויתווצמלו םיהולאה רבדל עומשל ילב ,תופיסאה־תיב ביבס
 ,הלאכ םישנא לש םהיתומש תא םושרלו ,רבדל םיחוכנ םימעט תתל ילב תודשב
 ברעתהל וז הריתי הייטנ ."תואיכ ןידל םתוא עובתל ולכוי ןעמל ,םיטפושל םאיבהלו
 הרצי קפס ילבו ,םלאס ישנא לצא דבוכמו ןשונ גהנמ .דתיה םירחא לש םהיקסעב
 הנחמה תע ...אובל ץרפתהש ןועגשה תא סנרפל ויה םידיתעש תודשחה ןמ םיבר
 ־לע־תלבקתמ הדימב םולשב היורש ץראה התיהש רחאמו ,הפלח טעמכ ןיוזמה
 לכבכ ,לבא .חכתשהל תונשיה תעמשמה יכרד ולחה—ירמגל אל םג םא—תעדה
 ,תורשפא רדגב .דתיה ןיידע הנכסה יכ ,םות־דע םירבדה וכתחנ אל ,הז גוסמ םיניינעה
.ןוחטבל רתויב הבוטה הבורעה .דתיה ןיידע תודחאהו

 "המיבה״ב הליחזו ,רימא ןרהא לש ומוגרתב ,"תופשכמה דיצ" םשב תירבעב גצוה הזחמה »
.ינפיחה ןורטאיתב ןכ־ירחאו



ו7" ף ר צ מ ה ־ ר ו כ "

 התיה האלמו ,הברעמ ץק־ןיא־דע הערתשה הקירמא תשבי .בורק היה הממשה הצק
 וחיגה הכותמ יב ,תמייאמו הליפא ,םהיפתכ לע הבצינ הלילו םמוי .םהיבגל המולעת
 סיראפ דנרוורה לש ותיערמ־ןאצמ םידחאו ,תוטישפל םיינאידניא םיטבש םעפב־םעפכ
.הרז־הדובע־ידבוע םתוא ידימ ופסנש םיבורק םהל ויה
 הדבועל תיקלח תוירחאב האשנש איה הלאה םישנאה לש תינרגתסה תויבונסה
 הרז־הדובע־ידבועמ המדא לוטיל ופידעהש םג רבתסמ .ורצנתה אל םינאידניאהש
 םירובס םלאס יבשויו ,ורצנתה םינאידניא דאמ טעמ ,םינפ־לכ־לע .םיחא־םירצונמ אלו
 תדוצמו ולש תדלומה־סיסב ,ןטשה לש הנורחאה ותזוחא אוה םילותבה־רעי יכ ויה
 תומדא־ילע ןורחאה םוקמה יאקירמאה רעיה היה םתעידי בטימל .הנורחאה ותדימע

.םיהולאל חבשו דובכ ןתונ וניאש
 לש וליפא ,תיתוהמ תודגנתה לש רבס םביבס וציפה ,ראשה ךותב ,הלא םימעטמ
 היסנפהו םה ואצמ התע ןכל .הילגנאב םתעשב ופדרנ ,ןבומכ ,םהיתובא .הפידר
 םילשורי תחשיתו אמטית לבל ,התוריח תא תרחא תכ לכמ לולשל ץוחנל םהלש
.םיעותעת־תונויערו אווש־יכרד ידי־לע השדחה םהלש
 ריאי רשא רנה תא תונתיאה םהידיב םה םיקיזחמש ונימאה םה ,רבד לש ורוציק
 .ץעורל ונל התיה םג ונל הדמע איהו ,תאזה הנומאה תא ונשרי ונחנא .ולוכ םלועל
 ,םירוסמ םישגא ,רבד לש וללכב ,ויה םה .םהל הנתנש תעמשמה חוכב םהל הרזע איה
 ודלונש וא ורחב םהב רשא םייחב דמעמ קיזחהל תנמ־לע תויהל םיבייח ויה ךכו
.תאזה ץראב םתויחל
 הבשומה לש דגונמה יפואב אוצמל ונא םילוכי םליבשב םתנומא לש הכרעל החכוה
 ףוחל םש ודריש םילגנאה .היני׳גריווב ,המורד םשמ האלה ,ןואטסמיי׳גב הנושארה
 ־ירחאו השדחה ץראה לש הרשע תא לוטיל ורמא םה .עצב־תפידר ךותמ רקיעב ולעפ
 תבבלמ הצובקו ,םיטסילאודיבידניא לש הרובח ויה םה .הילגנאל םירישע בושל ןכ
 סטסו׳צאסאמ .הלכ םהב התשע היני׳גריו לבא .סטסו׳צאסאמ ישנאמ רתוי הברה
 ,תיפותיש הרבח ומיקה םה :תחא הדוגא ושע וללה ךא ,םינאטירופה תא לוטקל התסינ

 .דאמ הרוסמו תיטארקוטוא ותוגיהנמש ןיוזמ הנחמ אלא טעמכ התיה אל הליחתבש
 ידי־לע ויה םידחואמ םלודג דעו םנטקמ יכ ,המכסה ךותמ היטארקוטוא וז התיה םלוא
 ,םתורזנתה .םהיתולבס לכל קודיצהו םעטה התיה התחצנהש תפתושמ היגולואידיא
 ויה הלא לכ-דיה־דבכ םטפשמ ,לבה־יקוסיע לכ יפלכ םתונדשח ,הרטמב־םתוקבד
...םדאה תא ךכ־לכ ןיועה ,הזה בחרמה שוביכל םימלשומ םירישכמ לכה־ךסב אופא
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