
יתרבח רדסו העדות :תימס שנ םאיליו
"רועה־קמזופ" ירופיסב תוילטנדנצסנארטה אטוג

ה ביבס ךותמ תומדקתה ,העונת ןייצמ "ברעמ״ה היה דימת תיאקירמאה הירוטסיהב
ך ותל הסנכנ םייומיד לש וז תנוכתמ .לובגל רבעמ רורב־יתלב ץפח־זוחמ לא תרכומ
ה זיתופיהב רנרט ןוסק׳ג קירדרפ עבקש ומכ .יאקירמאה ימואלה תוהזה־שגר
ה ירוטסיהה הבר הדימב איה תיאקירמאה הירוטסיהה..." :רעסה לע ולש תמסרופמה
ת דמתמה ותגיסנ ,היונפ עקרק לש רוזיא לש ומויק .לודגה ברעמה בושיי לש
ל ש התוחתפתה תא םיריבסמ הברעמ תיאקירמאה תובשיתהה לש התומדקתהו

ן יעמ ונילע הלעמ ,היונק עקרק ,םניח־עקרקב שגדה תמיש יכ ףא ."הקירמא
ר נרט ראית םתואש םיכילהתה לש רתויב הבושחה האצותה ירה ,ילכלכ םזינימרטד
ר וזיאה אוה לודגה ברעמהש רמואש ימ .תיגולוכיספו תילאוטקלטניא הרומת איה
ת וסמעממ ררחתשהל תווקל םדא לוכי וב םוקמכ ותוא ראית וליאכ היונפה עקרקה לש
ל ש םוחת והז .רתוי םירשואמו םישדח םייחב חותפל לוכי אוה םש םוקמ ,םיצוליאו

ה תיה בושו בוש" ,רמאו רנרט ךישמה ,"תיאקירמאה תיתרבחה תוחתפתהה" .סותימ
ם ייחה לש תאזה תוליזנה ,תאזה תיחצנה תושדחתהה .רעסה לע תישארבמ הליחתמ
ה עגמ לע ,הדצבש תושדחה תויורשפאה לע הברעמ תאזה תוטשפתהה ,םייאקירמאה
ם יטלושה תוחוכה תא םיקפסמה םה ,תיביטימירפ הרבח לש התוטשפ םע דימתמה
א והש שדח רצומ" איה האצותהו ,"לחנתמב טילש" ןומישיה ."יאקירמאה יפואב
ן ומישיב ונסכוא םייפוריא תונויערו תודסומ ,םישנא" :בתכ ןכמ־רחאל ."יאקירמא
 ךרד םהל הרוה[ו] ,וקיח לא םתוא ץמיא הזה לודגה יאקירמאה ברעמהו ,יאקירמאה
"...טושפה םדאה לש ודועיי לע טיבהל השדח
א וה ,השדח םא ול הנוקו ,ןחלופה ךרד־לע תשדוחמ הדיללו התימל הכוז ץולחהשכ
ל כ תא ךפוה רנרט לש שוריפה .תמדוקה ותוהז לע וליפאו ורבע יאנת לע הלעתמ
ה ריצי ידיל איבמה ,תולעתה לש רידת־שדחתמ ךילהתל תיאקירמאה הירוטסיהה
ה נורחאב ומסרפתנש םירוביח ינש .ברעמ־ינב ,םיטרקומד ,םישדח םישנא לש תדמתמ
ת דימ לעו וז הנומא השבלש תונווגמה תורוצה לע םידיעמ תיתורפסה תרוקבה םוחתב
: רפסה ורפסב ,(?״88611) לסא׳פ ןיוודא .תיאקירמאה תוברתל הקומעה התרידח
ל ש םייומידה־רצוא רחא בקוע ,(1965) יאקירמאה ברעמהו תיאקירמאה תורפסה
, רלדיפ ילזל לש ורפס .ט״יה האמה ינבמ םילודג םירפוס השש לש םתריציב רעסה
ן וברעמ״ש הזיתה תא חתפמ אוהש ךותמ ,(1968) זוגנה יאקירמאה לש ותריזח
ך שוממ ירוטסיה עקר ונינפל הלעמ ,ןורחאה רושעב יתורפס רנא׳זכ עיפוה "שדח
ן ודל יאובב הלאה םירקבמה לש תונחבהב רזעיהל ינא שקבמ .ברעמה לש סותימל
.רפוק לש "רועה־קמזופ" תרדס ,ןוברעמה לש רתויב המודקה תמלשומה המגודב
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י סיסב רויצ לש המיכס רנרט לש היצזינקירמאה ךילהת תא ול השוע לסא׳פ
; רתויב קחורמה והצקב תובשיתהה לש רפסה ;היצזיליביצה :תויושי שלשב רוש

י ומיד .(תוארפה תכלממכ םימעפלו עבטכ םימעפל רייטצמה) רבעמש ןומישי;
, הברעמ רידת ענה הדידנ לש םרז תמדקומ החנהכ עבוק אוה ;ימאניד אוה רעס
ת ינתשמ היצזיליביצה ךכ ךותבו היצזיליביצה ןוויכב חתפתמ רבעשל־ןומישיה ןכ1

ה ז יומיד לש סופדה יכ סרוג לסא׳פ רמ .רעסל רבעמש ןומישיה םע עגמה חונ
ב ושיי" לש ךילהת ידכ ומצמצלו והודילוהש תוירוטסיהה תוביסמה ןמ וקתנל רשפ
ם ייומידה־רצוא תא ההזמ אוה וז ךרדב ."תולעתהו תידדה הרידח ידי־לע םידוגי
.תורפס־ירבד לש העיתפמ תכרעמב יברעמו

ר שאכ .רפוק לש ופמאב יטג אוה הברעמ העונתה לש ינומדקה סופיטה־בא ם
ר גה טעמ געלנ וליפאו םג ןקז והירה (1823) םיצולחהב הנושארל עיפומ הז סופ

ל ש רעסב לפמט קודאמרמ טפושה דסי התואש ןוטלפמט הרייעל ךומס ףירצ:
, םימיב־אבה רעיה־שיאב ינוימד ןכות תולגל רפוסה לחה דימ טעמכ ךא .קרוי־
ת א םימילשמה םיכרכ העברא דועב ופמאב לש היפרגויבה תא חתפל ףיסומ אוו

ם לגמ ופוסש דע רתויו רתוי תועמשמ ול הנוק סופיטה ךכ ידכ ךות .הר
ן יכהש "רועה־ קמזופ" ירופיסל יללכ אובמב רפוק םכסמ התואש ,המלש היגולואידיא

.ותומ ינפל דבלב רצק ןמז ,1850־ב השדח הרודהמ ליב
ה יצזיליביצ לש הטעמ הדימ" וב .דתיה "רועה־קמזופ" יכ עבוק 1850 תנשמ אובמו

־ ירסח לצא יוליג ידיל םיאב םהש יפכ רתויב םילענה היתונורקע ול ויה ל
ם ילודגה תוגהנתהה יללכ תא הקווד םירתוס םניאש תוארפה ייח לכבו ,הלכשהו
ת א למסמ" ,רמוא אוה ךכ ,ופמאב .וטושפכ הז חוסינ לבקמ לסא׳פ רמ "...הלאיד
ה לודג איהש ,םהיניבש תימאנידה םילמוגה־תלועפ תאו היצזיליביצה תאו עבטה
ם ידגונמה תוחוכל לעמ הלעתמ רעיה־שיאש ךותמ ."ומצעל אוהשכ םהינשמ דחא לכמ
־ייח לש "רתוי תובוטה תולוגסה תא גציל" אוה לגוסמ ,רעסה לש בצמב םישגפנ

, שדח םדא ותוא תוטשפה תילכתב" השענ אוה ךכבו ,דחאכ תוארפ־ייחו תובר
ה ז חוסינ לבא "...םדו־רשב לש הרוצ שבלש יברעמה רעסה יומיד ,יאקירמא־םתס
ה דוגינ םא חטבל עדוי וניא רפוסה .רפוק לש ותבשחמב העודי תועמשמ־וד לע חסופ

ד חא לכש איה הדבועה .תמייאמ תוארפ וא םיגפ־ריבסמ עבט אוה היצזיליביצ ל
ט ושפ דחא ןויער לע אל הרומ—תוארפ ,עבט ,היצזיליביצ-חתפמה־יחנומ תשולש
י ל יד .ולשמ תנווגמו הרישע הירוטסיה ול רשא תונויער לש ךובס דגא לע אל
המכו המכ ."עבט" הלמה תא ףפואה םוצעה יטנאמיסה ךבסה תא ןאכ ריכזא
ו ספת ךכ ךותמו ,ח״יה האמה יהלשב תדחוימ תובישח ןהל ונקש היתויועמשממ
ם יחתופמ תודסומל הביא לע תוזמרמ ,רפוק לש ילאוטקלטניאה עקרב דבכנ םוקמ
י תש ,"תוארפ״ו "היצזיליביצ" ,ינש דצמ .ךרכה לש תיתוברתה תונמכחלו רתויג;

ת ובכרומה יפלכ תיבויח הדמע לע תוזמרמ ,וז הפוקת ךשמ הנושארל ורגתשנש םילמ
הרבח לכב הלעמ־יפלכ תוחתפתהה תרטמ ,רבתסמכ ,איהש ,תיתוברתהו תידסומה
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 יווראה י1ר םיעטהש ומכ ,"תוארפ" חנומה .םיבלש לש העובק הרוש ךרדב הנותנ

 וז הקוור איה תיביטימירפ וא תיעבט םייח־ךרד יכ ונממ עמתשנ ,(?63106) סריפ
 רבגתהל םיכירצ םה ןיידע ןכ־יפ־לע־ףאו רבכ הז הנממ וקחרתה" תוברת־ינבש
."הילע
 ■תצובק הנוכמה (0מ66ת01ג811) ףאגירג ושירוה תאמ תללוהמה תילוסיפה הריציה
 לש חרזמה־רעשב הבצוהו ,הרבעש האמל 40־ה תונש יהלשב הנמזוהש) םיליצמה
 ינאידניא לש תמרומה ודי תא תפולה ר^ס־שיא הגיצמ (1853־ב ימואלה לוטיפאקה
 גולטקב .םינבל דליו םא לע ותיחנהלמ ארפה תא עונמל ידכ ,קוהאמוט־ןזרגב זחואה
 ךלהמב בלש" תראתמ הצובקה יכ רמאנ 1853 תנשב םסרפתנש ףאנירג תוריצי לש
 יסקס־ולגנאה עזגה ןיב תענמנ־אלה תושגנתהה רומאל ,תיאקירמאה היצזיליביצה
 ןומישיבש הנכסה" תא םלגל שקיב יכ םירמוא ומצע ףאנירג לש ומשמו ."יאמקה עזגל
 דציכו עודמו ,ןבלה םדאה תונוילע תא ,ונלש םינאידניאה תוירזכא תא ,יאקירמאה
"...ותמדא לעמ ינאידניאה לש וילגר תא היצזיליביצה הקחד
 .תיאקירמאה םעה־תוברתב תטלש התיה ינאידניאה לעו הברעמ העונתה לע וז הפקשה
 יבתוכ טע־יכשומ ידי־לע ט״יה האמה יהלשב חתופש ,ינייפאה ןוברעמה־רופיסב
 ףוצרפ־ילוטנ םיביוא טושפ םינאידניאה םישענ ,םירופיס־ינותעו הטורפ־לש־םינמור
 רוביג .ישימחה םישרפה־דודג ידי־לע םיפדהנהו תונורקה־תרייש לע רוצמ םימשה
 תובכרומה ונממ תלטינ הרהמ־דע .הליבקמ תוחתפתה וב הלח אוה ףא ןבלה ןוברעמה
 תינאידניאה תויוברתב ותופתתשה חוכמ ופמאב יטנ לע הלצאנש תיגולוכיספה
 גצומ ךא ,המשל העד־תרסח תומילאב גילפמה ,יעלקה השענ אוהו ,תחאכ הנבלהו

 המדיקה חוכ־אב םג ךכ ךותמו רדסהו קוחה חוכ־אבכ תויניצב וא תומימתב
."יולגה דועייה״ו

 הנבה וב המלגתנ ,ןוברעמה תא רפוק רצי רשאכ ,הרבעש האמל 20־ה תונשב םלוא
 עבטה אוה היצזיליביצה לש הדוגינש רבתסנ םא .ר?סה יומיד לש רתוי תבכרומ
 םידיקפת דחיל היה רשפא ירה ,תוארפה לש תימתסה הלילשה אלו ילותבה ,ילויהה
 זכל־םדוק הברה .ר?םל רבעמ ונכשש ןבלה שיאל ןה רועה־םודאל ןה םייטפמיס
 םא קפס תינוסק׳גה הקירמאב יכ ףאו ;ליצאה ארפה ןויער תא עבטה ןחלופ חימצה
 תולעהל הקדצה רפוקל ול איצמה ירה ,תיתורפס הפולגמ רתוי תויהל הז היה לוכי

 יארוקש אוה רתוי דוע תועמשמ־בר .םיבוט םג אלא םיער םינאידניא קר אל וירופיסב
 התומדקתהל דגנתמו ןומישיב ררוגתמה ןבל רוביג לבקל ויה םינכומ ןיידע םינמור
 התימ הקינעמה איה ר?םה יומיד לש ושוריפב וז תועמשמ־ וד .תובשיתהה לש
."רועה־קמזופ" תרדסל ילאוטקלטניא ןינעו יתמארד
 לש ותב .קקוחמו לחנתמכ סנ לע הלעומ לפמט קודאמרמ טפושה ,םיצולחהב

 תארוק ,ןוימדה ךרד־לע תובורק םיתעל התא ההדזמ ומצע רפוקש ,תבזילא ,טפושה
 לש ותמזי" :הכורא תורדעיה תפוקת ירחא ןוטלפמטל תרזוח איהשכ תובהלתהב
 היצזיליביצה תדעוצ תוריהמ וזיאב ...!תורעיה לע וליפא תטלתשמ לפמט טפושה
הדוסיב "ותמזי" יכ טפושה לש ותנומא תא ול ץמאמ רפוק "•עבטה תובקעב
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 יפ־לע־ףא ויצמאמ תא ךריב םיהולאה ;התאצותב ןה התרטמב ןה ,הנויה תירטינאמוה
 היה יח רבכש ,תאז תמועל ,"רועה־קמזופ" ."רשוע רובצל תנמ־לע" ומוזב םקלחבס
 האור ,שכר רשא תועקרקב רייסל טפושה אב דא רשאכ סאלגרמילג־םגא ףוח לו
 ־ןומישי לש ותרהט לוליחו םינאידניאה יפלכ קדצ־יא הבשומה לש הדוסייב
.םילותבב
 ־ישגר ףוסבל ךא ,הז סומלופב םידדצה ינש לש תושגרה ךותל סנכיהל לוכי רפו?
 עייתסהל תבכרומ תיתרבח תכסמ תשרודה תכנוחמה הנבלה תיליעל םינותנ ותדהא
 ,אוה "רועה־קמזופ״ש ןויערה לע תמאב וידי ךומסל לוכי רפוסה ןיא ךכ הנה .הב
 ללכל עיגמ אוה ."תויהל הקירמא הכירצש ומכ הקירמא" ,לסא׳פ רמ לש ונושלכ
 בטימה תא גצימש ימכ תורעיה־שיא אלממש ךוויתה־דיקפת לש תטשפומ הסיפמ
 יתרבחה רדסה לע רתוול לוכי אוה ןיא ךא ,םיארפה לש היצזיליביצבו םייחבש
 אלל רוסמ ומצע ופמאבש רבדה אוה תועמשמ־בר .םינוילע םיכרע תניחב גרדימהו
 וליפא .ןיד יפ־לע וינודא תא האור אוה הינבבש ,הליצאה םגניפא תחפשמל רוערינ
 ,רעיה שפוח) ןורקעבש םימעטמ לפמט טפושל דגנתמ אוה םש םוקמ ,םיצולחהמ
 ךותמ ףקות־רתיב דוע לעופ אוהש אצמנ ,(עבטה תונתמל םדאה־ינב לכ לש םתומ

 תכלה־יעיגצמו םירודהה דחא ,שישקה םגניפא רויאמל תטהול תילדואיפ תונמא
 לעמ ,רחסמב רתוי ןיינועמה ,לפמט טפושה יכ רובסה ,רפוק לש םינמלטג׳גה ברק
 ץלחנ ,הלוצאה ינבמ םישנא םיעיפומש תמיא־לכ ,םירחואמה םינמורב .ושוכר

 המיבה תא תונפל רפוק חילצמ רשאכ וליפאו .ןגמו ךרד־הרומכ םתרשל ופמאב
 לש ןסבכו תמדקומ החנהכ םייק גרודמ יתרבח רדס ןיידע ,םינודאו תוריבגמ

.םיכר

ג
 לש יומידב םיעלבומה םידוגינה בושייו הינומרהה תא שיגדמ לסא׳פ רמש ןמזב־ומ

 רמש דועב ,ןכ לע רתי .תושגנתהה תויורשפא תא טילבמ רלדי׳פ רמ ירה ,רמ^
 ןמז יאקירמאה ןוימדה לע הבושח העפשה תורשהמ לדח ברעמה יכ עבוק לסא׳

העונתה לש היתואצות ןיידע רלדי׳פ רמ תעדל ירה ,םיחרזאה־תמחלמ ירחא י#
 היצזיליביצה גשומ תא ההזמ אוה .םייאקירמאה תורפסבו םייחב ינויח חוכ ןה הברעמ

 םיכרעהו תודסומה תליספ תא אטבל ושמשמ ר̂סה רויצו ,וננמז לש דסמימה סע׳
 תאו "יולגה דועייה" ןחלופ תא שרפל ועינמ תישגר תויכרעב הז יוניש .םיטילש

 תונעזגהו םזילאירפמיאה לש תומדקומ תורוצכ ט״יה האמה ןמ םינאידניאה־תאנש
 יעורז שארה־יטרסב תינויער תועמשמ שי יכ ונריכזמ אוה .תיחכונה האמה לש
 ןעוטו ףיסומ רלדיפ רמו ;םיינדרמה םיריעצה לש םיציוצמה םינרטקמבו םיזורח^
 לש םתוברתל יאקירמאה־ינאידניאה תומורת ןה הטויפה םגו הנאו׳חיראמה םג יכ
.םינבלה םישלופ

 היגיצנ תמועל םינאידניאה םע רלדיפ רמ ההדזמ רןסה־יומיד לש תרגסמה דותב
,"ינצמיאש לגרה־ירוחש טבש״ל ורפס תא שידקמ אוה .הנבלה היצזיליביצה לש
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־ תרכה״ו "ותביח" תא עיבמ סוארטש־יול דולק הב הקסיפ םגתפכ טטצמ אוהו
. בשי םכותבש תיפורטה הקירמא־ םורד לש םייביטימירפה םינאידניאל "ותבוט
ל ש ודוסיב חנומה סותימ ,השעמ־רופיסל רןסה־יומיד תא חתפמה ,רלדיפ רמ
ת א" ראית דימת רופיס לש הז גוס יכ רמוא ,תינוידב תורפס לש סופיטכ ןוברעמה
, וב־דוסיה־דע רז רחא ןיבל ועטמ־תמדאמ רקענש פ״סאו ןיב ןומישיב תומיעה
. ..םודא אלו ןבל אל וניאש והשמב פ״סאווה לש ולוגליג ידיל איבמה רבד—ינאידניא
ל ש ויוניפמ תזמרתמה הביאה ןאכ אוה בושחה "...ינאידניאה לש ותדחכהל וא
ל ש "הב־דוסיה־דע הרזה" תומדה לא הכישמהו פ״סאווכ יסופיטה ןבלה בשיתמה
ם יניסאקומ לעונ אוה ירה רנרט לש לחנתמב טילש ןומישיה רשאכ .ינאידניאה
ד מעמה יכרע לש קפואה חכונל השעמל עבומ הרוצה־יוניש לבא ,טיש־תריסב דרויו

ה יטרקומדה םה רןסה־שיא דמולש רתויב םיבושחה םיחקלה .ט״יה האמה לש ינוניבה
ת וטיש רותליא לש ןויסנה אלא םינאידניאה םניא וידמלמו .םזילאודיבידניאהו
ת סיפת "...תיתרבח תודיינ לש םיאנתב תולעל דיחיה לש ותוריח" םע דחי ,תודסומו

ל ש ותדמשה תא השעמל תבייחמ ,ףאנירג לצא םג ומכ ,רנרט לצא הברעמ העונתה
ה זיתגיסו סויפ לש םגדכ לסא׳פ רמ לצא ר?םה־יומיד לש ותרדגה .רועה־םודא
ן מזמ ךכב תוכורכה תויגוסהש הנממ עמתשמ לבא תינלבוס תוימיטפוא תפקשמ
.תוינויח ןניא רבכ
ת וחפלש תויטנאטילימ ןימב דדצמ אוה .דאמ דע תויח ןדוע תויגוסהש רובס רלדיפ רמ
ל ש היטרקומדהו םזילאודיבידניאה ,ולש טבמה־תדוקנמ .תינכפהמ איה הכלהל
ת ושגנתהה רושימב יכ ףא .תינמלוג תיסקס־ולגנא תויניבוש לש םידדצ םה רנרט
ו תמשא למס ,יגולוכיספ חוככ בש והאור רלדיפ רמ ירה ,רועה־םודא דחכנ תיזיפה
ל ש הלילעב .תיגולונכט הרבח לש האכדמה תוברתל הביטנרטלאו פ״סאווה לש
־ יכלה ןיב ץצוחה וקה אוה ןבלה רוביגה הצח ותואש ר?סה ירה שדחה ןוברעמה
ם ימס חוכמ תויזה לש ירותסמה םוחתה ןיבו תמייק תיתרבח תואיצמל ולגוסש שפנ
ל ש עזג ינפל חתפנה שדח ילדכיספ ןומישי ראתמ רלדיפ רמ .שממ־לעופב ןועגש וא
ם ילעופ םתויהבש ,"׳םינרפוזיכס׳ ץמוק ,םיטוכיספ הלא־יא"—םירוביג םירייס־םינמא
ת ויפשה לובג תא םיצוח םה ונימי לש "םירכומ־יתלב ןי׳פ קאהו ופמאב יטנ״כ
.םישדח םישנא תויהל םיכפוהו

י ל הארנ תיחכונה םימסה־תוברתל ברעמה לש סותימהו רויצה תא םיאתהל ןויסנה
' לע־ףא .ינובתה ןתמו־אשמה תא תשטונה הלא םימי לש ״! והוי״ה תצילמל המגוד
' בא ןושלב" רשא דועב יכ ריעמ אוהשכ הרטמה לא עולקל רלדיפ רמ ביטימ ןכ־יפ
• "תירכנ הסיפת" למסמ ינאידניאה ירה ,"ירכנה רציה־םוח תא למסמ ישוכה סופיטה
י זמ לש תיאקירמאה היווחל למסכ בחרה ןבומב ינאידניאה לש ותומד תא לבקנ םא
א יה רלדיפ רמ לש ותרעה ירה ,ברעמה ןומישיב תיפוריאה תרוסמל ירכנ אוהש
•"רועה־קמזופ" ירופיסב טרפבו רנא׳זכ ןוברעמב תולעתהה תודוסיל ןיוצמ ךרד־הרומ



1יתרבחרדסוהעדות 0 1

ד;
ןמלפונוניאשזועביתרבחהרדסהו תרוסמהלעןגמרפוק,ןבומכ,ןיע־תיארמל|

היצזיליביצהתאםיהזמ"רועה־קמזופ"לשםינמורה.םהלדגנתמרלדיפרמובזועה

םלגמותקדוצתורמליעפמהתירפכהלוצאלשןוילעדמעמםעיעמשמ־דחחרואבן

ידי■ לעהגושארו־שארבהז לאידיאגצוימםיצולחהב.רתויבםילענהםיכרעהתא:

םירתונהםירופיסב.רפוקלשויבאלשינוידבןקוידאוהיכרורבש,לפמטטפושה

1)םינאקיהומהןורחא.תוחפו תוחפישממםוליגליליצאהלאידיאההכוז ף 8 2 6)

1)הירירפהו: 8 2 תחאהריעצהריבגוריעציאקירמאןיצקקרונינפלםידימעמ(7

־םלפמבו ,הייבשלשםויאתחתואהייפכךותמןומישיבתועסונהםיתשואהנידע

1)ךרדה 8 4 1)םילייאה־גרוהבו (0 8 4 הרוביגהו רוביגהלעלכו־לכמרפוקרתוומ(1

םייטירבםיניצקלשתושטשוטמהתויומדהלעקררמושוןוילעהדמעמהןמ:

 יתרבחרדסתאז־לכבו.הובגיתרבחדמעמלשוימיגדמכר$ס־יטלשמבםיבצומה

קרהמיבהלעיוצמאוהשכוליפאיודבהםלועהיכרעתארידגהלףיסומגרודמ

.תונבלהתושפנהלשןהיתוחומב -

םיאיהתוגהנתההו יפואהלעולשלאידיאהשינפמרפוקלאוהירשפאהזלהונ

 םינודאה.ךכ־לכהטעמהדימביוניש־רבווחותיפבךכ־לכםלשומהיהןוילעה דמעמל

־ילב־תבךאתבכרומתוחנהתכרעמלשהתטילשלםינותנ דחאכולשתוריבגהו

תוגהנתהה־ךרדואהדמעהקוידבהמשוחבומכםיעדויהלאןיעמםיסופיט.רועריע
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השגרהלואתירוקמהבשחמלהשעמלםילגוסמםהןיאךכםושמ.רסומואםעטלש
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םיתעל.םייתרבחהםהידיקפתתרגסמברתוי דועהשקונהרוצבםירגוסמרפוקלש

־בצמללעמםמורתהלםהםיסנמםאו,םיימוקםידיקפתםיאלממםהתובורק

,ולאתויטנ .םימחר־תרסחהריטאסלשםיחתורבםהםינודנ םייחבםהלשהשרומה

 ־יתלבתודסומלשהנבמלרפוקלשיודבהומלועתאתוכפוהויה,ומלבנ אלול

תיאקירמאההיווחהיכהיהענכושמלזמה־בוטל.םיטמוטואםיסלכואמהםינתשמ

 ־יחטשםעותבשחמבךרכןתואש,תונשדחלתויתימאתויורשפאהמעתאשונ

םדאהלשםייעבטהוירצי לעחוקיפהדאמדעטעמתנ ןאכ.ר̂סלרבעמשםילותבה

 השגרההוהבשחמהיכרדלעתולעתההו,לכו־לכמרדענשואהרבחהםעטמ

.הכלהלתוחפל,תירשפאהתשענ תולבוקמה

תודמעהןמתיטמוטוארפוקלשויתויומדתאררחשמוניאןומישיהוליפאםלוא

יעבטהףונהלעףיקשהלונלםישרמרשאכ.תמדוקהרשכהחוכמןהבולתשנש

ץיחןימהארמהרבעוליאכהמודללכ־ךרדירההלעמה־ינבלשםהיניעבלות3ה

לפמטתבזילאלשהתולכתסהיכיתמעטהרבכ.םיתואנ תונורקעםיבכרומהתשרוא

 רתוידועהטובהמגדה.היבאלשינמזיהדיקפתבהרכהלהפופכןוטלפמטדילףונכ

ךומסהקסיפאיהףונבתולכתסהלעעיפשהלהלוכי תיתרבחהירואיתהבהרוצל

,הרוביגהלשהטבמ־תדוקנמתוכלמ־רודהרעיתראתמהךרדח־סלפמלשותחיתפל
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, למס לש ותב איהש יפל ,הריבג הנניא לביימ תינכט הניחבמ יכ ףא .םגאד לביימ
ה אצותכ .םינזואמ תונחבהו םימעט הל התנקו הדש־ןיצק לש ותחפשמב הלדגתנ ירה
, "ןכאו" ."הארמה ררועש בגשה תשגרה תא תואלמה תולוכתה היניע ופקיש" ,ךכמ
,רמואו רפסמה לוקה ךישממ

ה פזש... ,ברעמ תאסל .הפוצה לש ונוימד לע זע םשור תושעל ידכ הארמב וב היה
ם ייחה־תקקוש ךא תנווגמה התוקריב םירישעו םיראופמ ,םילע לש םוניקוא ןיעה
ל ש םינזה תרתע ,היכובהו ןהה־תבר התרמצ לע ,הציקובה ...הבידנ היחמצ לש
, םילעה־תבחר הזרתה םע ,יאקירמאה רעיה לש םיליצאה םינולאה בור ,רהדתה
ה רואכל קסופ־יתלבו בחר דחא חיטשל ויהו םינוילעה םהיפנע תא דחי ובריע...

...קפואה םע לבגש דע ,תעקושה שמשה תמועל קחרה ערתשהש ,הנלע לש

:הייטס וזיאב ןיחבהל רשפא םעפ־ידמ לבא ;המרונה יהוז

ן יב העבינ ,עבטה לש המחג תמחמ וא ,תופוס לש תורירש וזיא תמחמ ,םשו־הפ
, רואה לא הלעמ רותחלו קבאיהל תוחנ ץעל רשפיאש המ־ץרפ הלאה רעיה יקנע
ה ז גוסמ .ביבסמש תוקריה חטשימ לש ותגרדל דע טעמכ עונצה ושאר תא תאשלו

, תינדערה הפצפצה ,תוחפ םירשואמ תולילגב המ־תובישח ול תעדונש ץע ,הנבילה ויה
ה רקמה דיבש ,ינומהלו יוזבל ומדש םינושו םיבר דועו ,םיבידנ זוגא־יצע המכו המכ
.םילודגהו םיממורה תציחמל ולטוה

:ומצעל דחא לכ דאמ םינייטצמה םידחא םיצע שי ףוסבלו

ה ברה אשנתמ ,םיידיה־בחר הדשה תא חלופ ןרוא לש ףוקזו םר עזג היה םג םשו־הפ
.םילע לש רושימ לע התביצה ןמא דיש הלודג הטרדנא וזיאכ ,לעממ

ל ש ומוקמ תא סופתל תדעוימה הרבחה לש יומיד תלצאה ,ןבומכ ,איה וז הקסיפ
ל ש וז תחא־הנועבו־תעב איה הלצאהה השעמ תא תעצבמה העדותה .םימודקה־רעי

ך רדב .ישונאה ןימה לש תרעושמ תיללכ השגרה וזיא לשו ,רבחמה לש ,םגאד לביימ
ו פוג עבטה ןמ קלח אוה רפוק לש גרודמה יתרבחה לאידיאה וליאכ ונילע המוד ךכ
ר שכ גנוע אצמיש וילע הקזח ארוקה .תרוקב וא רועריע לכל רבעמ בצומ אוהו
ה נבילה־יצע יפלכ עבומה זובל ףתוש היהיו ,רעיה יליצא לש ךרעה־תוממורב
ת כרעמ לש ,המאתה־יא לש ץמש הזיא שי ןכ־יפ־לע־ףאו .םירמיתמה הפצפצהו
ן ולאמ רדאה יצעל לעממ ףא המודמכ םיאשנתמה םידומלגה םינראב ,תרחא םיכרע

ד יחי הזיא לכוי םעפ־ידמ יכ םיזמרמ הלא ןפוד־יאצוי םיצע ןיא םולכ .םייקנעה
ד ופמאב יטנ ,לשמל ,השועש ךרדכ ,םצרפלו םיליגרה הרבחה יסופדמ ררחתשהל
ה תיה קוידב המ הומתל םוקמ שי ;ןמא דיב תבצועמ הטרדנא הקווד אוה ןיאש תמא
ל מסמ אשנתמה ןרואה ןכא יכ המוד תאז םע .תאזה האוושהב רפוסה לש ותנווכ

׳ וב השעמ־רופיסל תמלוה החיתפ איה הנומתה הרואכל .תטלוב תירסומ תוממור וזיא
 ראית התומ תאש תומד לצא רפוק רזוח ,םינש רסירתמ רתוי לש הקספה רחאל
.רוביג לש ינכטה דמעמל ותולעהל הסנמ אוהו ,זדירירפהב תוכיראב
י ריבא ץמאמ .רקיע־לכ עוציב־רב וניא ילואו ,ודצב ויישק הז השעמ יכ ררבתמ םלוא
ם ידדצה ינשש ןולשכב םייתסמ ללוהמה תורעיה־שיאל התוא אישהל לביימ לש
•רזיתניס למסל יושע היה לביימו ופמאב לש גוויזה .ענמנ־יתלב היהש וב םיריכמ



!סנהרכח רדסו העדות

 תחתפתמ הלילעהש םע ךא ;(םייארפה םייחה וא) עבטהו היצזיליביצה יכרע לש
 לע ותולעהל רשפא־יא הז ןיעמ גוויזש וחרכ־לעב טעמכ הלגמ רפוק וליאכ המוד
 לוכי אוה ןיא לבא טשפומה ךרד־ לע הזיתניסה תא ומצעל רייצל אוה לוכי .תעדה
 תולעתה לש תרעושמ ךרד דוע תמסחנ ךכ הנה .שממ־לעופב ונוימדב התולעהל
.הזה יודבה םלועב

ה
 הרוביגל גוז־ןבכ לבקתי ןומישיה־שיאש ךכ ידיל איבהל לוכי רפוק ןיאש הדבועה
 לש ותומד .רפסה תיווחב תולעתהל םיסב לכ ןיא יכ חרכהב השוריפ ןיא ,תכנוחמה
 היגולואידיאה לש תולבגימה ןמ םיגרוחה ןוימד לש רשועו קמוע הב שי ופמאב יטנ

 רזוח םילייאה־גרוהב .רפוק םתוא ןיבהש יפכ ןמורה תומכסומ לשו ר?םה־יומיד לש
 תוברתה יבגל הברעמ העונתה לש התועמשמ לע תינוידבה ותייהתל רפסמה
 יח רואית שי .ורוביג לש םיימינפה םייחב רתוי קדקודמ ןויע ידי־לע תיאקירמאה
 לש ותולעפתה תא ררוע ןידבש ,ינאידניא םחול לש ותירבב ופמאב לש ותסנכה לש
 ־שיא לש ותבוגתל תושדקומ ,תוחפ תוחלצומ ,תוקספ הברהו ;סרטניו רובייא
 הנחמל ופמאב לש ותביש לע בחרומה רופיסב םלואו .ףונה לע ריעצה תורעיה
 קדצ־ןהב רדגש םושמ קר—תוומו םייוניעל הפצמ אוה וב—םיניועה םינאידניאה
 אבה ,ליגרה־רךגמ־אצויה הזה השעמה .ףסונ יגולוכיספ אשונ חתופמ ,ןכ תושעל
 הארנ ,תונבלה תושפנה רתי לש ןתגשהמ הלעמל אוהש יתא ןורקע לש ותווצמב
 דובכה תסיפת תא תורעיה־שיא ול לגיס ןכיה דע םיגדהל ןווכמ אוהש לילעב
 לש וז הנגפה הפיסומ ,ופמאב לש תוכוראה ויתורבסה תורמל ךא .תינאידניאה
 ידכמ אוה דחוימ תירבב ותסנכה סכט .ןפוד־תאצוי םתס תואריהל הממור תוירסומ
 ררבתנ ,תוארהל הסנא דועש יפכו .תיאקירמאה היווחב םיברל־יוצמ סופד ףקשיש
.הרגיש לש תונידע שפנ־תויוכפתשה לע הידוראפ אלא הניא ולש ףונה תכרעה יכ
 תא םיצוח םינבל םישנא רשאכש תעבומ־יתלב הרכה רפוקב וב התיה תאז־לכב
 ןיעמ םהב הלחו ,םיכרע לש םייתרוסמ־יתלב תורוקמ םע עגמב םה םיאב ןכא ר§סה
 תויווחל םיזמרה תא אוצמל איה היעבה ,תרוקבה תניחבמ .שדוחמ תיתוברת הדיל

 דוגינב—יתימאה רואיתה תובקע לע הלענ ירה םתוהזל לכונ םא .םינמורב ולא ןיעמ
 ונא םתואש םיזמרה .רפוק לש ותריציב תולעתהה לש—דבלב יתמיכסלו ינויערל

 הרבחב ודלונש םישנא ןיב עגמה ךותמ הכ־יא וחמציש דאמ רשפא םישפחמ
 עגמ לש רתויב יולגה דצה .תיזיפ הדבועכ ןומישיה ןיבו—ופמאב טרפב—תיתוברה

 לא תורעיה־שיא לש תינכטה ותקיז ול ארקא רתוי בוט חנומ ןיאבש דצ אוה הז 
 ןמ רקיעב דמל וז המכחו ליאוה .תובקע שופיחב האלפומה ותואיקב :עבטיע 

 .ןבלה םדאה ידי־לע תויארפ תונוכת לש ןלוגיס תא תלמסמ יהירה ,םינאידניאי 
 דאמ בורק רושיכ "רועה־קמזופ" יבגל איה ךוראה הבורב האיטחמ־הניאש ותעילב
 ללכ־ךרדב אוה הבורה רפוק לש ותריציב לבא ,ןומישיב םויקל ץוחנה רושיכ ,הזל

.ינאידניאה לש ודי־גשיהב הניאש היגולונכט לש רצומ אוה ;ןבלה לש וקש 
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ם ירחואמה םינמורב הבחרהב עיפומ אוה לבא ,םיצולחהכ הברה בושח וניא שושיגה
ם יאצומ ונא תיסופיט המגוד .רעיב תובורק םיתעל תורבוע תושפנה םהבש ,הרדסבש
ה ב רחב ןייווט קראמו ליאוה הב ליגר־יתלב ןינעש המגוד—םינאקיהומח ןורחאב
ד רווייה ןקנאד ."רפוק רומינפ לש תויתורפסה תוריבעה" לע ותסמב וגעל יצחל

ו פטחש םידזה וגנימ־ינב רחא םיפדור סאקנואו קוג׳צאגני׳צ ,"רועה־ קמזופ" ויתימעו
ק ראמל חולסל רשפאש הרובג־השעמ סאקנוא השוע הליחתב .ורנאמ םילאו הרוק תא
אוה ;תעדה לע לבקתמ וניאש אצמ םא ןייווט

ק יפאל וכוליה תא הטהו ,ןייעמה ןמ םרזש רוכעהו טקה גלפה לא רפעה תא ףרג...
, ["זקונמ" רמול רפוק לש ותנווכ] ברח רכסל תחתמ רצה וקיפא היהש העשמ .רחא
ת חלצה לע דימ הרשיב תננורתמ האירק .תוינרקסו תורע םייניעב וילע חחותשה
־ תעיבט לע סאקנוא עיבצה הב הדוקנל ביבסמ הלהקנ הלוכ הרובחה .ריעצה םחולה
.בוטרה ףחסב ןיסאקומ־לענ לש בקע

ת לוכיב ופמאב יטנ םג ןייטצמ ,תוששגב םיחמומ םינאידגיאהש עודיו רכומ יכ ףא
. םכרעכ שיא היה וליאכ תושק תויעבב וב םיצעונ רוואליד ןבהו באהו ,וזל המוד
ר אשב ומכ ןאכ .םוקמב אצמנ סאקנואש יפ־לע־ףא המזיה תא ופמאב טקונ םיקרפל
ת רעושמ תושחרתה לש הרוזחישב ןומטה ינחורה גשיהה תא רפוק שיגדמ תומוקמ
:טעמכ םהב הניחבמ ןיעה ןיאש םינותנ לש םחותינ ידי־לע

, תמאה רקח לא ןמואמה תורעיה־שיא עיגה ןשיחכהל ןיאש ולאכ תויאר יפ־לע
ך כ־לכ לקנבש תוערואמ םתוא לכל הייאר־דע היה וליאכ טעמכ תונקיידבו תואדווב
ק מנההו ,םחור תא וליהצה ולא תוחטבהש ,הרובחה ישנא .ותיישותב םתוא ריהבה
...םכרדב וכישמה ,םתעד תא חינה וילאמ ךכ־לכ ןבומה

, הקיטמיתמב החכוה יבגל הלא םיחנומב שמתשהל רשפא :תונקייד ,תוריהב ,תוטשפ
ם יסופיטה םיעצבמש בקעמה יללעמבש ינכטה רודיהה תא בושו בוש רפוק שיגדמ ןכאו
ך כו .תורחא תוישעמ תומליד חכונ םג םה םילגמ תומוד חותינ תולוגס .ןומישיה ןמ
, "ךישמהל וילע דיא התע היה ההובו ההות םילייאה־גרוה" :תיסופיט הקסיפ תחתופ
ה איה ןונגסב) רומאל םייסת םרטב תויביטנרטלא הלועפ־יכרד לש הרוש לקוש אוהו
ה נקסמ ללכל עיגה ,םירבדה לכב בשחתהב ,ךכיפל" :(ןוילעה ןידה־תיב לש הקיספל
ו השמב וחור־זחפ תא ןתמל תוסנלו ,ורבח לא ףרטצהלו רוזחל ול היהי בטומ יכ
."ולש ותוריהזו ותורירקמ
י ולת ולא ןיעמ תוקספב ירופיסה ןינעה .ומצעלשכ לכשה חוכב ןאכ םשוה שגדה
ה מכח לבא .סמיי׳ג ירנה לצא איהש הקסיפ לכמ תוחפ ־אל בשוחה לכשה תולועפב
ר ותמ ,ןכאו .ללכ הב איקב וניא ופמאבל ץוחמ ןבל שיא םוש .תיטוזקא איה ששגה
ן ורחאכ הווגאמ ןוגכ םיניוע םינאידניא ןכש) םיביואל וליפאו ץוח־ישנאל ותקיז
ה ז עוצקמ ,(םייתודידיה םינאידניאה ןמ תוחפ־אל טעמכ ךכב םיחמומ םינאקיהומה
׳ קמזופ״ש ןויערה היהי הנושמ ילוא .רוכינ לש יאוול־תומינ ול הנוק שושיג לש
ד דובמה ילאוטקלטניאה רוביגה לש םיקוחרה ויתובאמ םה םינאידניאהו "רועה
לש תלשלש תוותהל רשפא לבא ,םירשעה האמה לש תרופיסב טלוב הכ םוקמ ספותה
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־ דע םיננוחמה רעיה־ישנא ךרדב ןוארב ןדקורב לש םיטסילנויצארב לחה שחי
ם ינעדמב רומגו (תורפוגמ תויומד םה םגש) ופ לש םישלבהו רפוק לש םיהדהל
.תרווגנילי׳צו דנארב ןתיא תוברל ,ןרותוה לש םימיואמה
ם יאבה םירגתא לע םדאה לכש לש ותבוגת למס תושעיהל אופא לוכי שושיג ןורשכ
ה ינומרהב ךורכ אוהו וילע תולח ןניא תויתרוסמה תוירוגיטקה לכ .השדח הביבסמ
ל כל וא רשועל וא יתרבח דמעמל םולכ־אלו הל ןיאש הנובתבו ןוימדב ,םישוח לש
. הקיטתסאב וא רסומב םייתרגיש תונורקע תוברל ,םילבוקמה תודסומבש רחא דצ
ת חמוצה תולעתה ןיעמ אוה שארמ םירוזג םיצוליאו םיסופדמ חורה לש הזכ רורחיש
.ןבלה םדאה לש "יברעמ״ה ונויסגמ םירשימב

ו
ד ע ךכ־לכ הרידנ ,תולעתה לש תחא הרוצ דוע םיראתמ "רועה־קמזופ" ירופיס
א רוקה יבגל התכישמ־חוכ ןכ־יפ־לע־ףאו ,רפוק לצא טעמכ תירקמ איה הרואכלש
, םיכוותמ אלל ,הרשיה הסיפתה יהוז .ותריציב רחא דצ לכ לש הזמ לודג וננמז־ןב
ג וסמ היווח רייצל רפוקל ול לק אל .הילא תורושקה תולועפהו תיעבטה תרגסמה לש
ת ומכסומ לש םישודנ םימלתל ללכ־ךרדב אוה םנכנ ףונב לפטמ אוהשכ ירהש הז

־ תוקספה תצק לש ןמושיר לפוכמו לופכ ,ךכ םושמ הקווד לבא .תויטתסאו תוירסומ
ר יעה־ישנא םיצולחהב .דבלב תחא המגודל קר םוקמ ןאכ שי .הז ןיממ תוחלצומה
ו מע שי לוכיבכ־יתיישעתה הז עצבימ .הלילב םגאב תותשר־גידב הלועפ םיפתשמ
. לכאיהל לוכי ונממ ןטק קלח קרש דע ךכ־לכ לודג ללשהש ינפמ תרקפומ תונזבזב
ר עיה־שיא לש תעמשוממה וכרד תא "רועה־ קמזופ" םיגדמ ,ךכל ןווכמ דוגינב
. תחא תיקנע הטורטב חמור ץעונ אוהש ידי־לע ץוחנש המ קר לטונה יתימאה
ם גאה יקמעמ תא ריאהל ידכ ותריס םוטרח לע דיפלב שמתשמ אוהש הדבועה
ר ובס יניא יכ ףא ,תוילמס יאוול־תומינ הל שי םויה תועשב םתוארל רשפא־יאש
ו ל ץמאמ אוה ,הזה ןמורב תובורק םיתעל הרוקש ומכ .םיעדויב ןהב שח רפוקש
י :לפמט תבזילא לש תוארה־תדוקנ תא

ת ורוק לש םינטק םיצבש לעמ ףצה ויתודימב ליגר־יתלב גד תבזילא התאר זא
, טעמכ טפתנ־יתלב ,לק עינ יפ־לע קר וב ןיחבהל היה רשפא הז קחרממ .םימסיקו

ם גאה יזר לש הז ליגר־יתלב ףושיח בקע הררועתהש תונרקסה .ובנזו ויריפנס לש
ה זירכה הרהמ־דע ןכש ,הלאה םימה ןודאל ץראה תשרוי ןיב התיה תידדה ומכ
ה מכ הפוג תאו השאר תא ההיבגהש ידי־לע התוניינעתה לע "תיתלאה־תטורט"
.יקפא בצמל םתכימנהו הבש ןכ־ירחאו ,יקפא וקל לעמ תולעמ

־ קמזופ לש חמורהו ,םימה ינפל תחתמ םירטמ השימחמ הלעמל קמועב יוצמ גדה
ת א רפוק לש ותסיפת הזע הכ .דבלב םירטמ העבראכ הכראש תידי ול שי רועה
:גדה לש הבישחה יכילהתל וליפא סנכנ אוהש דע הנומתה

ת א התאר תבזילא .וקשנ־ילכ תא ןווכמו ןזאמ "רועה־קמזופ" היה רבדמ ודועב
התרוה םש םוקמ ,םימה ךותל שרחו טא וסנכנש םע םיטרוממה ,םיריהבה םידוחה
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ה רובסו ;גדה לש יתימאה ונוויכמ תולעמ הברה קוחירב םה םייוצמ יכ תופקתשהה
, ויריפנסו ובנז קחשמ תא ריבגה ומכ ןכש ,םתוא האור דעוימה ןברקה םגש .דתיה
ב צינו ,םימה תאפ לא ףפוכתה יטנ לש םרה ופוגו עגר דוע .ומוקממ שומל ילב םג םא
ת לוברעמו ,קילחמה קשנה־ילכ לש ההכה ,ךוראה וקה .םגאב םלענ ולש חמורה
ב צינה עלקנ רשאכ קר לבא ; לקנב וארנ ,ריהמה ופועמ רחאל האבש הנטקה תועובה
־ יפלכ וידוח תא ליטה ,ודיב וספתש ,וילעבו ,ולש ותבוגת חוכמ ריוואה ךותל בוש
־ לדג גד החליפ תינצוקה הדלפה .המולהמה תחלצה לע תבזילא הדמע זא קר ,הלעמ
.הריסה לש התיעקרק ךות לא רקודמה ובצממ גדה רעונ הרהמ־דעו ,תודימ

ה רבסה תא עיבה ןנייל .פ ןו׳ג .הריבסהל לק אלש תדחוימ תויח הב שי וז הנומת
, לפואה ןיב הינומרהה ךותמ [יטנ לש] ותבשחמ לע םידמוע..." ונא הל תודוהש
ו לא תודבוע .ויתולועפ לש ןחה־תבר תוליעיהו בטיה דקוממה רואה ,הממדה
ן ורשכ תורידגמ ןהו ליאוה ,תוירסומ תונוכתכ יטנל ןריבעהל רשפא ונתסיפתבש
א יה תלכתסמה יכ ףאש רבדה תמא ןכא ."ותרגסמ לא ולכש תמאתה תא למסמה
ע גרלו .ופמאב לש וחומ לא םג השיג ונלביקש הילשא ונל שי לפמט תבזילא לוכיבכ
ס ומינ וא סוטאטס לש םיגשומ םוש .תימצע־העדותמ אילפהל םיררחושמ םהינש לק
ם יצצוח םניא םיירסומ תונורקע םושו תוטובח תויטתסא תוירוגיטק םוש ,לבוקמ
ש פנ־ךלה והז לבא ,וז הבשחמ לע היה םערתמ יאדו רפוק .אשומל אשונה ןיב
ה רדגה תלעב תוהז לש השוחתב ינאה תולעתה תא אטבמ אוה .בוטו רשכ ינוסרמא
 ןנובתמה ןיב םורזל "תילסרבינואה היווהה ימרז" םישרומ ,ךכמ האצותכ .תיתרבח
ך ב ררועתמ ,םגאה עקרק דע שממ רדוח דיפלה רוא ךיא רכוז התאשכ .רוביגה ןיבו

ם ילענ םיקוח לש רואהו ,ףוקש השענ םוקיה" יכ ןוסרמא םע ףיסוהל ןוצר וליפא
 רמ לש "תוירסומה תונוכת״ה—הלא םיקוח לבא ."ותוא ריאמו חרוז ולש ויקוחל
ן מ תילכתב םה םינוש—ולש תרגסמל יטנ לש וחומ תולגתסה תא תורידגמה ןנייל
.ולש רוביגל שוריפב רפוק סחימ ןתואש ערו בוט לש תויתרגישה תוסיפתה
ש רופמבו םירשימב אל תורסמנ יתטטיצ התואש הקסיפה לש תובושחה תויועמשמה
ק זחו קד תחא־הנועבו־תעב אוהש דגיה םילעמ םייתוזחה םייומידה .םיפיקעב םא יכ
ם ילמה־רצואב ןה ומצע רפוק לש יגולוכיספה חונימב ןה העבהל ןתינש הממ רתוי

ת וארוהל טרפ הגה איצומ רעיה־שיא ןיא הלוכ הנומתה לכב .ופמאבל קפסמ אוהש
ד צמ הנובנ הטלחה .דתיה תאז .הריסה יוגיהל רשאב ינאידניאה ןו׳גל שחלמ אוהש
ד ע יטקאדיד השענ אוה הזע תיתוזח היווח עיבהל הסנמ ופמאבש העשב יכ ,רבחמה
ם גא תא הנושארל האר דיא ריכזמ אוה ,לשמל ,םילייאה־גרוהב .םומעיש ידכ
א טובמ רואיתה לש ובור .שגר־תגועט תויהל הנווכ יכ רורבש הקסיפב סאלגרמילג
ן וגכ ,ומצע רפוסה לש הרגישה־יסופד תמחמ םגפנ אוה ;רפסמה לוקה לש ויתולמב
 ארוקה תא ץלאל ןויסג תמחמו ,"הרואכל םייטנארבמר םילפא שור־יחיש" לע רוביד
ל ש תרדהנ הנומת" אוה ןויזחהש ול רמוא אוהשכ המיאתמה הבושתה תא בישהל
ם כסל רפוק הסנמ רשאכ תוחפ דוע ענכשמ םשורה םלוא ."תעפוש רעי־תראפת
ת אז ,לכתסהל קר—!יגיגח הז—!םוצע הז״ :ומצע יטנ לש ונושלב םירבדה תא
.תולגל לוכי ינאש לככ ,ץע םוש תדרוט הניא רוע־תמודא די וליפא... !המלש הלכשה



ו07יתרבח רדסו העדות

 ולש םיקוחהו תוינכתה יפ־לע תומיו היחי ןעמל ,ארובה תווצמכ ראשנ לכה אלא
.רפסמה לוקה ןמ רתוי אל "תכנוחמ" היגולואידיא לעב אוה ופמאב ״! ומצע  
 ,"ךומנ" בינב רוסמל רפוק לש ונויסנ םצעב תועמשמ לש רכינ ןעטמ שי תאז־לכב  

 ינבל התוא ודחיי תויתורפסה תומכסומהש תיטתסא היווח ןימ ,לברוסמב םג ולו
 םיפר םיזמר איצוהל ;ותנווכב דימתהל לוכי רפוסה ןיאש תמא .דבלב הלוצאה

 ־שיא לש רעבנה ורוביד ירה ,"1103110<6ם" לש יטנופה ביתכלו תורבה יצוציקל
 יטנ .רתויב םיתברותמה םינקתה תא םימלוה ,עיבמ אוה ותואש שגרל המודב ,רעיה
 ןתינ וניא רפוק יניעבש ,הזה לדה דמעמהו ;םגניפא תזוחאב ״תרשמ״ דלונ ופמאב
הלאכש םילענ תושגר תעדל רעיה־שיא לכויש תמאב ןימאהל רפוסה ןמ ענמ ,יונישל

 אוה ףונב תוננובתהבש יכוניחה ךרעה לע ופמאב לש ורוביד .םילמב םעיבהלו 
 תורשפאה תא תוחפה ואצומ וינפל חתפ ןכ־יפ־לע־ףא .דחוימב ענכשמ־יתלב
 לש ותסיפת רואיתל תחא ךרד וזו—קרב תגק לש ונושלכ ,הטמ־יפלכ תולעתהל
 תיטרואיתה תורשפאב תודוהל לוכי היה אל רפוק .ר?םב תיתוברתה הגיסנה לע רגרט
 רסומה תוקוחל וא ,יטפשמה רדסל וא ,תיתרגישה היגולואיתל לעמ םמורתהל
וכיספ תוריחל עיגהל תאז־לכב היה יושע רעבנה "רועה־קמזופ" ךא ,הקיטתסאהו
 ,תושיגרב יוניש לש רודב ולש תויראלופופה ןאכמ .םהל תחתמ עקשיש ידי־לע תיגול

 ,"ינומהה לש וכרע" לע דומעל ,ןוסרמא לש ונושלכ ,התיה הליחתמ םוקמ לכבש  
."יוצמה ,תוחפה ,בורקה" תא סנ לע םירהל
 ול עירפהש ירקיעה לושכמה יכ הזע השגרה וב שי וננמזב רפוק תא ארוק םדאשכ
 ךא .ונושל לע טלתשהל ותלכי־יא היה רפוסכ רתויב תוקומעה ויתושוחת שומימב
 ותעפוהל דע ןיתמהל היה ךירצ עקבימה .דבלב ולש ותלחנ היה אל הז ישוקש ןבומ
 לש ןומישיה תייווחב םעמועמב רפוק שח הב רשא תולעתהה .ןייווט קראמ לש
 ביגה לש הביטקפסרפ חותיפ ךותמ קר האולמב הגישהל היה רשפא ןבלה םדאה
.תרופיסה לש הנושלב הכפהמ בייח ודצמ הז רבדו ,יממעה
 םה ןיפ קאהו ופמאב יטנ יכ רלדיפ רמ רמוא ,ןכל םדוק יתטטיצ התואש הקסיפב
 ףא .דחאכ יגולוכיספו ישממ רןסל רבעמש ןומישיה לש תח־אלל־םייושעה וירקוח
 הנבה־יאמ םיעבונ םהש ינא רובס ,"רועה־קמזופ" תא ידמל םימלוה הלא םירבד יכ
 ,תושיגרכ לבא .הזכ אוה ופמאבש ןבומ ותואב הלגמו רקוח ונניא קאה .ןייווט קראמכ
 רפוק היה התארקלש הטמ־יפלכ תולעתהה תרטמ תא למסמ אוה ,לוקכ לכה לעי

 היה אל רפוק .ופמאב יטנ לש תומדה תא ונוזחב הלעה רשאכ תעדה־ילבב דעוצ
 יליצאה לאידיאל ידמ רתוי קומע רשק היה רושקש ינפמ הרטמה תא גישהל למי

 קאה לש ורופיס תא רפסל ןייווט קראמ חילצה רשאכ .יתרבחה רדסל רשאב ולש

 לש הכלהמ תא הניש ,הרבחה ןמ הדונמו תעדמ־רעבנ רענ לש תוארה־תדוקנמ ןיפ
.תיאקירמאה תורפסה
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