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הריקח־תדעו :ןרוא קחצי
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ןיקלה ןועמשל

 ;הב רבח תויהל יתינמתנ יחרכ־לעבש ,הריקח־תדעו התוא יבלמ חכשית אל םלועל
 ותואל ברסל ינממ רצבנ תויתא םג תצקו תויטתסא תוביסמש ושוריפ יחרכ־לעב
 ־דבועש ,יתעמשמ ןיד־תיב םא יכ הריקח־תדעו וז התיה אל רבד לש ותימאל .יונימ
 תיתעמשמ הריבע לשב וינפב דמעוה ,ןמרקוצ ןרהא םשב ,ינולפ דרשמב הנידמ
 לכו ןכרצ־לכ תורורב תודבועה ,ךכב־המ לש רבד הריבעה התיה הרואכל .תמיוסמ

 היה .ןתוא םישיחכמ םניאו ןהב םירפוכ םניא ,םשאנה םג םהב ,ןינעב םיברועמה
 ףא ,דבלב תחא הבישי ךות םייתסת טפשמה תשרפ לכש ידמל ריבס יוכיס אופא
 לא שיא ובושי ןידה־תיב ירבחו הבישי התואב ןתניי—שנועה־רזג תוברל—ןידה־קספ
 ןרהא אוה—דיקפב השעמ .הדימה לע רתי םיאל וא םישושת ויהיש אלב ותנאתו ונפג
 םינכושמ ,וב דבוע ןמרקוצש ,רדחב .ותדובעב עוקש ונחלוש דיל בשיש-ןמרקוצ
 הרבענ הבש תיטירק העש התואב ןונזמב והש םתשלשש אלא ,םידיקפ השולש דוע

:11 העשה איה ונינפלש הרקמב תיטירקה העשה .תיתעמשמה הריבעה , ךרעל 45
 ,רטסמרא ןד רוטקודה ,ןמרקוצ ןרהא לש ףיקעה הנוממה רדח ותואל סנכנ הבש
 םירודמה רשע־הששמ דחא אוה ןמרקוצ ןרהא לש ורודמש ,ולוכ ףגאה להנמ
 ,ובחרלו וכראל רדחב ךלהתה רטסמרא רוטקודה .ףגא ותוא לש ויתוקלחמ עבראבש
 ןמרקוצ לש ונחלוש דיל רצענ ןכמ־רחאלו ,םימעפ שלשו םיימעפ ,תחא םעפ ורבע
.יתנגפה חרואב ותדובעמ לדחו ,וטע תא חינה ןמרקוצ .הז לש ובג ירחאמ בצינו
 ."עירפמ ינניא" ,תולצנתה ךותמכ הזפחב רטסמרא רוטקוד חס ,"ךישמת ,ךישמת"
 לכתסמ והשימשכ דובעל לגוסמ ינניא" .תטלוב הסרתהב ןמרקוצ קספ ,"עירפמ התא"
."יבג ירחאמ ישעמב
.ודמע לע דמוע ראשנ ךא ,תחנב רטסמרא רוטקוד בישה ,"לכתסמ ינניא"
 םנכנ ורדענש םידיקפה דחא ...םיתש וא תחא הקדכ דוע ,לטב תבשל ףיסוה ןמרקוצ
 ול ריזחה רטסמרא .ובשומ רבעל עספו רטסמרא רוטקוד תא םולשל ךריב ,רדחל
.וינפ לע רטסו ומוקממ ןמרקוצ םק ןיע־ףרה ותואבו םולש

 הניא להנמל יחל־תריטסש ףאו .ןתוא רתס אל שיאו ויה תורורב תודבועה ,רומאכ
 ,תיטפשמ היעב םושמ ןינעה לכב היה אל ,תיתעמשמ הניחבמ ךכב־המ לש רבד
 אלול השרפה לכ תא קיתשהל וליפא היה ןכומש ותודעב רמא ומצע עגפנה וליפאו
 םיפופכה םירחאה םידיקפה דחא רדחל םנכנ ובש עגרב הקווד הריטסה ול הנתינ
 הפוצמה יפלש טפשמו ךבתסהו ךולה םירבדה וכבתסנ םינוידה ךלהמב םלואו .ול

 תוחולש תחלושה תבכרומו הכובס השרפ ךפה תורופס תועש ךות םייתסהל היה רומא
הדובעהש ררבתנ ,לכ־תישאר .םירושימ המכו המכב םירבעה לכל תושושמ תפעסמו
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 שנשלח מיוחד־במינו, שאלון של מילוי אלא היתה לא שעה אותה צוקרמן עסק בה
 על דעתם את לחוות העובדים נדרשו ובו בינוניים, עובדי־מדינה התאגדות על־ידי

 מיוחדת משמעות היתה אלה שבמסיבות מובן מאליו והעקיפים. הישירים מנהליהם
 אם אף עליו, ניצב העקיף שמנהלו בעת בעיסוקו להמשיך צוקרמן מר של לסירובו

 על מבט העיף לא אף הלה שלפיה ארמסטר, דוקטור של בעדותו לפקפק סיבה אין
 שאלון של קיומו דבר את אפילו ידע ולא צוקרמן של שולחנו על מונח שהיה הנייר

 בהמשך אולם סטירת־לחי, להצדיק כדי כמובן, בהן, אין אלו מקילות מסיבות כזה.
 עובדות כמה נתגלו צוקרמן של עורך־הדין על־ידי ארמסטר דוקטור שנחקר החקירה
 להן היתה לא שלכאורה—אלו עובדות של קיומן על בבירור נרמז לפחות או—נוספות
 וכמה כמה פי המקילות מסיבות בהן לראות ניתן עיון־מה לאחר אך לענין, שייכות

 צוקרמן של אשתו כי בר־בי־משרד לכל היה גלוי־וידוע כי נסתבר שפן הקודמות, מן
 שצוקרמן סביר חשש הביעו העדים מן כמה רווק. שהוא ארמסטר, של פילגשו היא

 החשש של וסבירותו ארמסטר, של ובת( בנים )שני ילדיו שלושת את בביתו מגדל
לבית־המשפט. שהוגשו הילדים, של דיוקניהם מתצלומי ניכר סיוע קיבלה

 עדים לשמוע הצורך הופר ונתמשכה, נתפתלה נתארכה, הישיבה דבר: של כללו
 לשש חמש בין הוקצו מהן אחת ולכל הבאות, הישיבות לשתי מועד נקבע נוספים,

שעות.
 על התובע, על פרקליטו, על צוקרמן, על ארמסטר, על לרגע: מרגע גבר רוגזי

 עצמי, על ובראש־וראשונה ונחת, בשובה הישיבה את מנהל שהיה אב־בית־הדין,
 נתקיימה חטאת על חטאת ספות ולמען זה. בבית־דין חבר להתמנות שהסכמתי

 מחוץ מרגוע במקום הייתי ששוהה שעה השנתית, חופשתי בתקופת דווקה זו ישיבה
 ומטופח. מוצל נאה, גן שבמעבה הביתנים באחד הים משפת הרחק לא לירושלים,

 שעניינה מטופשת, סטירת־לחי אותה בשל ירושלימה ובאתי חופשתי את הפסקתי
 והגה ארוחת־הערב, לפני עוד לחזור בידי שיעלה הנחה מתוך כך, כדי עד נסתבך
 של לילית נהיגה אפילו וממורמר. מטומטם תשוש, בלילה, מאוחרת בשעה חזרתי

 כריכים אותם כל לי שהסבו הקבס הרגשת ואת כאב־הראש את הפיגה לא ורבע שעה
 הבלתי־צפויה ההארכה בשל עליה שהוכרז ההפסקה, בעת קרבי אל שנספגו גרועים

הישיבה. של
 ישבתי נוספת שהות כל ובלי אסיאלגאן, טבליות שתי בלעתי ביתני אל משנכנסתי

 ג138טת1ה־מ את לכתוב והתחלתי המנורה את הדלקתי הביתן, שבפינת המכתבה ליד
 שעת־האפס לי נקבעה שזה־מכבר הא, שין על רחבת־ממדים מסה—שלי 0ט>!8

 של השבעים ביום־הולדתו לאור לצאת היה שאמור הא, שין וספר הואיל לגביה,
 החומר, קבלת תהליך ונשלם תם ועתה כשנתיים־ימים, זה פירסומו נתעכב הא, שין
 עליה, לוותר "נאלצת המערכת תהיה בבוקר מחרתיים מסתי את אמסור לא ואם

 אלא נועדה לא לעצמי שנטלתי חופשה אותה כל דבר, של לאמיתו הרב". לצערה
המסה. לכתיבת

קולמוסי... את ודרכתי המכתבה ליד אפוא ישבתי
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ה תיה הלוגעו הלודג הקורי ןיע ,המלענ ןיע—יב טיבמ והשימש יתשגרה םואתפ
י תצצה .יסומלוק לש הכישמ לכ רחא ,ידי תועונתמ העונת לכ רחא תבקועו היפוצ
. לוענמה רוחב חתפמה תא יתצענ אל ףא—יתלד תא לוענל יתחכש ,ןכ :ירוחאל
ן נתסהש דיחיה רואה הז היה .ויתוילוחב שחנכ ץנצנתנו רוחה ןמ ףלדזנ קרקרי ןוליס
ה יה אל שיא—תלדה תא יתחתפ .רקובה ןמ דוע ףגומ היה ןולחה סירת—רדחל

.הירחאמ
, ךושחה ירדח לא יתרזח .לוח יסנכמ סיכ תא יתאלימו יתנחג ,ןתפמה לא יתאצי

ר וחמ ףלזש ,קרקריה ןוליסה רחא יתבקעו הטימה לע יתבשי ,תלדה תא יתרגס
ה לודג הקורי ןיע :רוריבב יתעדי בושו ,םתסנ רוחה ,ןוליסה םלענ םואתפ .לוענמה
ת ידיה לע יתצחל תילאמשה ידיב ,תלדה לא יתקניז ןיע־ףרהכ .יב הפוצ הלוגעו
ם וש התיה אל יכ ףאו ,החוקפה ןיעה ךות לא לוח ןפוח יחוכ לכב יתחטה תינמיבו

ל וחה לש ובור תא ןכש ,רבד הנתשנ אל ףא הרואכלו ,שחר םוש עמשנ אל ,הבוגת
י תקלדה ,יתבתכמ לא יתבש ,ףושחה יראווצ לאו ילענ ךות לא המ־םושמ חורה בישה
ל או ילענ לא לוחה תא ףיעהש ,חור־בשמ ותוא .יתדובע לא יתרזחו הרונמה תא
י תראשהש תלדה תא הקירטב ףיגהו םיסירתה תופפרל דעבמ התע רדח ,יראווצ
.החותפ
.תישילשה םעפב ןיעה יב התפצ התע
. אוושל ךא ,הנממ םלעתהל יתיסינ .ירודכה יטע הצקב ,ריינה יבג לע ,הב יתשח יבגב
ע תפל .םמצע תא וקתיש םה—ובריס טעהו ריינה ,םימעפל ךכב חילצה יבג קר
ו יתמש ,ןאכל יעיגהב ,םושלש .חלשותמ ימימ ןטק גניגוארב ,חדקא יל שי :יתרכז
.יתטימל ךומסה ןוראבש הריגמב
ה תוא לא יתברק ,דוס קתמ תייווח ךות ,טאלב .ילענ תא יתצלחו יטע תא יתחנה

ר וחב הנקה הצק תא יתצענ ,ידי תא יתטשוה ,חדקאה תא הכותמ יתאצוה ,הריגמ
א ל ,הקעז אל—החינג הירחאלו היירי העמשנ .קדהה לע יתצחל שאר־תבבו לוענמה
י תבבס ,יסנכמ סיכב רייתשנ דועש לוחב חדקאה תא יתעקת .החינג קר םא יכ ,הללי
.חוכ ףילחהל ריקה לא יבגב יתנעשנו ,םיפחיה יבקע לע
ך ות לא רשיה הנפוהו םינומ תורשע התע רבגוה הרוא יתבתכמ דילש הרונמה
— אוה ימ תוארל יתלוכי אל רווניסה לשב—והשימ .רחרחס ישארו יתרוונוס .יניע
, ארונה רואה תא הארא לבל ידי תופכב יניע יתשבכ .וילע יתלפתשהו אסיכ יל שיגה
- תופיקתב ךא ,תוברב םא יכ ,תוסגב הקווד אל—יניעמ ידי תא ריסה והשימ ותוא ךא
ת רונמבש רואה םלואו .יניע תא יתמצע לבא ,ישאר תא יתפקז .יבג ירחאמ ןבלישו
ל א םהמו ינושיא לא יפעפעל דעבמ רדוח היה ישוק אללש ךכ ידכ דע רבג יתבתכמ
ה רונמה אלש יל ררבתנ ןיתחקפשמו ,םייניעה תא חוקפל אופא היה בטומ ;יחומ יאת
י דיב ינפ לא ןווכמה רווניסל דע קזח ילמשח סנפ :רחא רואמ אלא ,הריאמה איה
.ינולפ
ה כישחה לשב וארנ אל םהינפש ,םישנא השולש וא םינש דוע ומעו ,הז ינולפ

.יתבתכמ לע וטלתשה ,וכותמ יניע לא ךתינש רוונסמה רואה לשבו סנפה ירחאמש
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י םישנא העברא־השולשל םוקמ הדיל היה םנמאה
ת אז־לכב ילואו-סישנא השולש תוחפלש איה הדבוע םינפ־לכ־לע ,ןכ הארנה יפכ
.הלילח רזוחו—הז רחא הזב םהיתולאש תא ינפל וגיצה—העברא

הריקחה :ינש קרפ

? ךרדחב וישכע שחרתמ המ דל עודי םאה .ש

.ירדח וניא הז םוקמ .ת
ש פונה תומיב וב ההוש התאש ,הז ןתיבב שחרתמ המ ךל עודי םאה :קיידא ינא .ש
? תיתנשה ךתשפוח לש

.הריקח־תדעו ,ןכ .ת
ז וישכע התא ןותנ ובש ,הז ןיעמ בצמב יורש ךייחב םעפ יא תייה םאה .ש
.םינש הברה ינפל .ןכ .ת
? ךיראת בוקנל לכות םאה ? יתמ .ש
19 ויתסב .ןכ—רעושמ דעומ ,אל—ךיראת .ת 3 ה לבקה־תדעו ידי־לע יתרקחנש תעב ,7
ת וארל ינממ רצבנו לפא רדחב יתבשי זא םג .םילשוריב ימואלה־יאבצה־ןוגראה לש
ל א רשיה הנפוה קזחה הרואש הרונמ ירחאמ ובשיש םושמ ,ירקוח לש םהינפ תא

.ןרווניסו יניע
? םירקוחה זא ךל ורמא המ .ש
: ךכ רמא ,דיחיה רבודה טעמכו ישארה רקוחה היהש-םהמ דחא ,קויד רתיל—םה .ת
, הפ תטילפ ,דוס יוליג לכ .ןטבב קומע ךליאו ןאכמ הארתש המ לכ תא רומשל ךילע"
י אפוקכ ויתיהיז םימיל .רכומ לוק ול היה ."הדיגב ןידכ ונלצא הניד םייתפש תקישפ
.םהה םימיב ןינב־לעופכ יתדבע ולצאש ןלבק ותוא לש
א לש ןיבו התע ךילא רבודה תא םימיה תוברב ההזתש ןיב .ונתשה םינמזה ...מה .ש
ך ילע :זא תעמשש הלאמ ךפיהה םה הזב ךל עימשמ אוהש םירבדה ,ותוא ההזת
? ןבומ .הנורחאה הפיטה דע ,ךברקב רשא לכ תא ךופשל ,לכה תא ונל תולגל
.אל .ת
ל וענמה־רוחב תירי עודמ :רתוי תויפיצפס תולאשל יתיינפ תא טורפא ,ןכ םא .ש

? חרוא־רבוע תעצפו
? ימ תא ? חרוא ־רבוע יתעצפ .ת
.ןמרקוצ ןרהא תא .ש
? ןאכ דע ירחא בקע ןמרקוצ ןרהא .ת
? תירי עודמ .הארנה יפכ .ש
.וב עוגפל יתנווכתה אל .ת
? תנווכתה אופא ימל .הלא ךירבדב ןומא תתל םינכומ ונא .ש
.םיהולאל .ת
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? םיהולאב תיריש רמול ךנוצר .ש

.ןכ .ת
: וזמ הלודג ;ךתעדב יופש םדא התאש קפס לש לצ אלל םיענכושמ ונא !ינודא .ש
ו ז ךתעדוהב הארנש ןיינועמ התא ןיא םאו .הינפל ךלוה המש ךלש תעדה־תולילצ
ה ילא סחיתגו לכיטרפה ןמ התוא קחמנ יכ םיכסתש עיצמ ינא ,תכחוגמ םינפ־תדמעה
ן תוריל תנווכתה ימב :הניעב אופא תדמוע תמדוקה יתלאש .הנתינ אל וליאכ
ב ל־בחורב יל םתסחייש ,תעדה־תולילצ אולמ תא סייגל ןכומ ינאו .םיהולאב .ת
.וז יתנווכ לש התוריבס תא חיכוהל ידכ ,רתויב אימחמ
.עומשל םינכומ ונא .ש
ת יטרפה החגשהה ןיע תא יתשח עתפל .תמ םיהולאש השטינ ךירדירפ יפמ יתלביק עו
ך ילהת ,ןיא אלא וניא ,עודיכ ,םדאהש אלא .םדאה ןיע וז התיה .ירחא תבקועה
ש משמ אוה רתויב בוטה הרקמבו ,תוצעניהל ,יוהיזל ,הסיפתל ןתינ וניאש ימאניד
ת א רוקעל אופא יתטלחה .םיהולאה לא ףוקה ןמ דימתמ םרז ,הענ רסמימ־תרוגח
־ תנחתב ,רשגב אלו ןעשמה־תודוקנב ,ףלוחב אלו םייקב עוגפל ,שרושה ןמ ערה
י תיסינ ,תמ םיהולאהש יתייה רובסו ליאוה .רבעמה־ביתנב אלו דעיה־רתאבו אצומה
. ארבנ אלו היה אל—ףוק םוש היה אלש ררבתה םלוא .ףוקה לש ויניעב לוח תורזל
, ןיאה תא רוציל ידכ ומצע תא םצמיצש רשפא—תמ אל םיהולאהש איה הנקסמה
.וגרהל וב יתירי ,ךכש ןויכ .השטינ ירבדכ תמ אלו ,שודקה י״ראה ירבדכ
? ךתוגהנתה תרבסהל ךלשמ הנוש הסריג עומשל ןכומ התא םאה .ש
.ןכ .ת
א ה ןיש לש וניעב תשגרה םואתפ .אה ןיש לע הסמ בותכל תבשי :אופא ,עמש .ש
ה ליחת :תירזכא התיה ךלש הבוגתה .ךתביתכ תא תגייאמו םיכרחה ןמ ךב הציצמה
ז תעמש .וקיחרהל ךכ־רחאו אה ןיש תא רוונסל תיסינ

.יתעמש .ת
? וז הסריג לבקל התא ןכומ םאה .ש
.ילש יתסריג לע ףקותב דמוע ינא .אל .ת

ע שופ ךמצע תא האור תייה אל וז החנה ךותמ םאה .הנוכנה איה ונתסריגש חיננ .ש
? ךילע אה ןיש עיפשהש בוטה לכב בשחתהב ,תישעש השעמה רחאל הבוט־יופכו
ן ויכמ ;הבוט־יופכו עשופ ימצע תא האור יתייה הנוכנ םכתסריג התיה אול גו

ם אתהבו ונופצמ יפל גהונה םדא ימצע תא ינא האור ,לכו־לכמ התוא ללוש ינאש
.ויתופקשהל

? ךנעמל תובר השע אה ןישש הדומ התא .ש
.ןושארה ידי־בתכ תא ל״ומל איבה אוה .ןכ .ת
? דוע אלו •ש
.ירפסמ דחא לע רמאמ בתכ אוה .ת
?בתכ המ .ש

ירה הז לש וירופיס לש םתדמעה ךרדבש רצויה סקודאראפה" :ךכ בתכ אוה
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 השגורה האמפירית האמת את מלכתחילה הוא עוקר נס: בתוך נס למעשה, הוא,
 היא, אף מלכתחילה בלתי־אפשרית מדומה, אמת מין במקומה מעמיד משרשיה,

 היא ורק היא כאילו פניה, על הפוכה קערה אותה לקבל מתחילה מוכן שאתה וכיון
 שאינם דמיוניים, צימוקים אותה וממלא המספר בא—הכן כנה על עומדת קערה

 זולתם אין כאילו לתיאבון, אוכלם ואתה הפוכה, שהיא כמה כל מתוכה, נושרים
המשו והצימוקים—ברייתה מתחילת איננה הקערה הפוכה, הקערה בעולם. צימוקים

דווקה". בתוכה שבעולם בחים
? אלה דברים לקרוא אהבת האם ש.
אותם. לקרוא אוהב אני עכשיו ת.

? שנתפרסמו ובעת ש.
פחות. ת.
? מדוע ש.
 הפוכה קערה לא כי בלבי הייתי מתנשא נעורי, ברהב ההם, שבימים משום ת.

 שנבראו בגרמי־שמיים אלא מילאתיה בצימוקים ולא חדשה, כיפת־רקיע אלא יצרתי

מחדש.
? ועתה ש.
הספ... שולחן על הנחתי צימוקים קערת אכן כי אני סבור עתה ת.
ז דעתך ולא דעתו שניצחה על הא בשין נקמה מעין בהתנהגותך לראות האין ש.
 הפוכה צימוקים קערת היתה. תבוסה רק נצחונות, היו לא ;ניצחה לא דעה שום ת.

 לזוגות צנועה שיכון דירת—דירתי דלתות את לרווחה פתחתי השולחן, על הנחתי
 נענו מתי־מספר אך ואולם דודים. ושיכרו, שתו רעים, אכלו, :צעיריפ-והכרזתי

 פלטום רובם שטעמו, אלה ומבין הצימוקים, מן טעמו מהם כמה ורק להזמנתי,

ברקיקה.
 נסיון מעין דווקה לראות יש שמא הפוכה. בדרך לבעיה לגשת ננסה כן, אם ש.

 על מקיפה מסה לכתוב המשימה את עליך שנטלת בכך הא לשין מצדך לגמול

ז הא שין
 מתחיל, סופר של שספרו הגורם אדם של גמולו כזה... גמול "גמול". האומר ארור ת.

אלוהים. ברא לא עוד קטן... ילד כדם דמו, תמצית רוחו, פרי כתב־ידו,
 יכול שאינך משימה עליך נטלת—נרגשות ופחות יותר פשוטות—אחרות במלים ש.

? בה לעמוד
 העוסק אקדמי מקצוע בעל מבקר, מלומד, ־מדע, איש חוקר, הייתי לו אולי... ת.

 על ויפים גדושים ארוכים, מאמרים הייתי כותב—פרופיסור מרצה, מורה,—בספרות
 ועל מאמריו על מסותיו, ועל סיפוריו על שלו, הפרוזה ועל הא שין של השירה

 הייתי מוכיח שבה עבודת־דוקטור לחבר־מלומדים הייתי שמגיש ואפשר מחקריו.
 בלוק, בנוסח כתבו ארץ־ישראל משוררי שכל שעה שנה, ארבעים לפני איך

 טוב יותר הרבה ורק בימינו כותבים שהכל כפי הא שין כתב ויסגין, מאיאקובסקי
הסברה את הייתי מעלה אחר ובדוקטורט כיום. שכותבים אלה של הגדול מרובם
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ם ידכנו םינב םהימודו 1לב לואש לש םיגוצרהה לכו תור םיליפ לש םיאונטרופה לכש
.וחור ימחרב םרהו םהב הגהש ,אה ןיש לש וירופיס ירוביגל המה
? השורדה תימדקאה הרשכהה דל ןיאש םושמ קר ? תאז לכ תבתכ אל עודמ .ש
ק מוע לכ תא עומשל יתלחתה אל ןיידעש םושמ אלא ,ךכ םושמ אל טלחהב ,אל .מ
, םינכה םייודיווה ,תוכוראה תוחישה ,תוברה תושיגפה ףא לע אה ןיש לש וגישו־וחיש
ו אלמתנ םייניעה רשא דע ונברק לא ודעוהש תואלמה תוסוכה ,םירעוסה םיחוכיווה
א ל—עבטב לילצ הירחא ןיאש ,בלה תומלה תא עומשל יתלחתה אל ןיידע ...ינש
ל וק אלו םירה קרפמ קזחו הלודג חור אל ,םילע תשויא אלו תימוטא תוצצופתה
ם הירחאל ןיאש ,תוצוצינה םיזתינ ונממש ,עלסה יכבנ אל דוע יתרדח אל—הקד הממד
ה ניארתש םייניע ,יב תויפוצה םייניעמ תוצוצינ .שפנב אלו ףוגב אל תורואו םירוא
, הלא םיקמעמ ירחאמש תומוהתבו םייניע ןתוא יקמעמב יובחה לע בתכיי רשא תא

...ז ןטבמ אשא דיא ינאו
ך רואיתש החמשב וגא םיעבוק ךירבד רחא ןינע־ברו דומצ בוקיע ידכ ךות .ש 

. ונלש הרבסה לא ברקתמו ךלוה ,יודיו ול אורקל וליפא רשפא ילואו ,םשורה־בר
— תאזכ האדוה שיחהל ידכו—ךכ לע תשרופמ האדוה ךיפמ עומשל הכזנש ינפל ,םלוא
ל ע בכעתהלו רוזחל הקווד ,סקודאראפ תואריהל רבדה לולעש לככ ,ךרוצ ונא םיאור
, ומצע רבדה תא תכפוהו לוענמה רוחמ הציצמה תלוזה ןיע רבדב ,ךלש ךתסריג
אלא יוטיב ומויקל ןיאש ומצע לע סואמ רוציל—ךתוא ,ונינפלש הרקמב—םדאה תא

? הנוכנ ךתוא ונוניבה םאה .הליחבה 
.רטראס תא אלא טטצמ התא יתוא אל .הלא םירבד יתרמא אל .ת 
לא ךירבד תאו ,היתורוקמ לא ךתסריג תא ריזחמ אלא יניאש יל המדנ ךא .ןוכנ .ש 

? ץראב ורוקיב תעב רטראס תא תיאר םאה .םתבצחמ־רוצ 
י רבח ינפ תא ליבקה הצרא רטראס עיגה ובש םויב דרשמל יתאבשכ לבא ,אל .ת

חיכוה ,המימי־םימימ וכרדכ ,םעפה םגו .ימומרעה וכויחב ,ןייטשרוב החמש ,הדובעל 
תורודה לכ ףוס דע שדחל םידיתע תומואה ימכחש המ לכש םיתפומבו תותואב יל  

: רמא אוה .םישרדמב וא דומלתב ,םיאיבנב וא הרותב םינש יפלא ינפל רמאנ רבכ
:ג״י ןיבוריעב םה םילפוקמ ,ולוכ םזילאיצנטסיסקאה ףאו ,רטראס לש ותרות״ 

ר תוי ארבנ אלש םדאל ול חונ םירמוא וללה :ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ׳
:ורמגו ונמנ .ארבנ אלשמ רתוי ארבנש םדאל ול חונ םירמוא וללהו ,ארבנשמ 

. ׳וישעמב שפשפי ארבנש וישכע .ארבנשמ רתוי ארבנ אלש םדאל ול חונ
אוהש םע ,תיטנדגצסנארטה תושיה לש התמיא לא קרזנה ,םדא ותוא ךל ירה 
וישעמל יארחאו רוחבל אוה ישפח ןכ־יפ־לע־ףאו ,ומויקל הדרח יוור ומצע 
.׳"וכו ׳וכו 
ם יפוריצ ףרצל ינא בהוא ימי לכ .ינוימד תא וביהלה ןייטשרוב החמש לש וירבד   

 ,רטראס תא יניעל יתיויש התע ףא .רתויב םיינוימד םיגוויז גווזלו םינושמו־םינוש

עיפוהל הברמה חור ־שיא לש עונכיש רשוכב קמנמו לארשי ימכח דוסב בשויה 

רתוי ארבנ אלש ול חונש ,םדאה לע יאמש־תיב לש ותפקשה־תדוקנ תא רוביצב  
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 הוא אלא עוד ולא שהיא, כמו בישות נכלל שאינו היחיד הוא האדם שהרי משנברא.
 אימה אלא בעולמו לו ואין מוחלט, באין שרוי עצמו הוא כך ומתוך אותה, מאיין

 סארטר, אומר בי", מסתכל "הוא הזולת. בו מציץ ה״אין" חרכי שמתוך אלא ובחילה,
זה". מבטו על־ידי במציאותי כמוגבל כ׳נראה׳, עצמי את תופס "ואני
 אותו זה הוא מי גדולה: תמיהה ותמה הנואם של דבריו את בדמיוני שומע ואני

 במבטי אני סוקר קיומו. את ומיצר שמאי, בית של דברו סארטר, על המביט "זולת"
 סימון של לדמותה פרט ממש, של אחת דמות אף רואה ואיני הנאספים פני את

 דומה אדרבה, בסארטר; מסתכלת אינה היא אף דה־בובואר וסימון דה־בובואר.
 בספרה דה־בובואר סימון שאותה אני נזכר שבינתיים אלא עצומות. שעיניה

 פעיל קומוניסטים אוהד שהיה זה, שסארטר—קלה בהסוואה—מספרת "המנדרינים"
 סירב בברית־המועצות מחנות־ההסגר על הידיעות אליו משהגיעו הימים, באותם

 המגביל זה הוא מי לי נתחוור זאת שזכרתי ברגע העובדות. מן והתעלם לפרסמן
 זה הרי מעמד. באותו כלל היה שלא אף־על־פי במבטו, סארטר של מציאותו את

 אחד "יום סולז׳ניצין הרוסי הסופר של סיפורו גיבור שוקוב, דניסוביץ׳ איוואן
דניסוביץ׳". איוואן של בחייו
 בכפו עוון לא על שנכלא דניסוביץ׳, איוואן מאורעות. גדוש יום זה היה אכן,

 אימות כמה חש ישויות, כמה "איין" הוא זה. מיום מרוצה אפילו היה במחנה־הסגר,
 אף־על־פי בחירות, כמה שבחר אלא עוד ולא עליהם. והתגבר קיומיים, ופחדים

 האדם של בחופש־הבחירה להודות מוכן היה דניסוביץ׳ איוואן אם הוא רב שספק
כן בכלל. ובעולם בפרט מחנה באותו פי־ על־  לישון דניסוביץ׳ איוואן הלך אף־

 נכלא לא הוא יום: באותו מזלו לו שיחק פעמים וכמה "כמה שפן מדושן־עונג,
 קצת חטף הוא ביותר; הגרוע למקום־העבודה נשלחה לא שלו הקבוצה בצינוק;

 ואפילו קיר בנה הוא ;כראוי המכסות את קבע העבודה מנהל ;נוספת דייסה מנת
 מציזר דבר־מה הרוויח הוא ;ברזל חתיכת למחנה הגניב הוא ;הבנייה מעצם נהנה

 עב־ענן, ללא יום אלה. כל את עבר הוא חלה. לא והוא ;טבק השיג הוא ;בלילה

מאושר". יום כמעט
 שלפי זולת אותו היה כלשהם, חכמים בסוד ישב לא שמעולם זה, דניסוביץ׳ איוואן
 מאיין היה אותו רק ולא ומאיינו. התורה ביוצר בו מביט היה סארטר של תורתו

 נברא לא זה דניסוביץ׳ שאיוואן לסארטר היה ונוח תורתו. את גם במידת־מה אלא
 הרוסי הסופר את דניסוביץ׳, של בוראו את בלבי בירכתי אני ואילו משנברא. יותר

סולז׳ניצין. אלקסנדר
 שבאותה אלא הא, שין של למבטו הדומה במבט חשתי לסולז׳ניצין ברכה כדי ותוך
 מאד. עד הייתי טרוד אף־כהוא־זה. מבט אותו על להשתהות לאל־ידי היה לא שעה

 שולחני ועל מזמני גזלו וסולז׳ניצין סארטר על והחזיונות בורשטיין עם השיחה
 לה והכתבתי למזכירה קראתי בהם שעיינתי לאחר תיקים. עשרות היו מונחים

 תה. וכוס כריכים שני מורכבת שהיתה פתי, את בחפזון סעדתי כך כדי תוך מכתבים.
ארבע, לשעה שנקבעה הישיבה, כי להודיעני הטלפון צילצל מכתיב אני בעוד
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 ליגרב םינוידהו הבישי התואב םויה־רדס לע ודמע םיכבוסמ םיניינע .שלשל המדקוה
 לטוה ילעו ,תוחוכ־תסיפא דע םיאל לכה ויה רבד לש ופוסב .רתוי דוע םוכביס
 וחכתשי אמש יתייה ששוח .האבה הבישיב רושיאל ןאיבהלו תוטלחהה תא חסנל
 יתיהתשנו וילע יתכמס אל ,טרופמ לכיטרפ להונ הרואכלש ףאו ,םירבד המכ ינממ
 תעדל יתחכונ ינועשב יתצצהשמ .םיקרפ ־ישאר בתכה לע תולעהל ידכ דרשמב דוע
 ־סכט ןכש ,הנותח הקווד אלו הנותח תביסמ :וקוד .הנותח תביסמל ינא ןמזומש
 וליאו ,וידומילב תומלתשה ךרוצל ןתחה ההוש םש ,תירבה־תוצראב ךרענ תולולכה
.ןאכ םירוהה םיכרוע ערואמה דובכל הביסמה תא
 ןהינפש םישנו םינש הז םיתיאר אלש םידידי תוארל יתחמשו הביסמה לא יתשח
 תורענ עתפל תוציצמ ןהיניע ךותמו םיקורמתו תוחשמב םילבוזמה םיטמק םישורח
 ונרכז ,םיידי ונצחל ,"םייחל" וניתש .הנש םישולשו םירשע ינפל ןיתרכהש תוריעצ
 רסירת ודמשוה הבש ,ןונבלב לומגתה־תלועפ לע ונתעד וניויח ,םהה םימיה תא
 ,ררוצו עובצ עשר ותוא לש וימיש ונטלחה דחא־הפו ,םד תפיט הכפשנ אלו םיסוטמ
 םירופס ,לוג־הד לרנגה לש וימי רמולכ ,ונתולכל ויתועתלמ ףשיחו ויפלט הליגש

.תוחידב ונרפיסו תויסוכ ונקשה .םה
 המכו הלילה יסקודותרואה דלומה־גח ברע יכ ונרכז דימו םינומעפ ולצליצ םואתפ
 םיחרוא־תסנכה תדימל וניכז םהבש ,דלומה־גח תוליל לע תונורכז ולעה וניניבמ
 ־יכומו םייותש התיבה רקוב־תונפל םיעיגמ ונייה דציכו ,םש־יא םיסורה ונירבחמ
.ונינימיל ונילאמש ןיב ונחבה אלש דע הלילז
 -תופייע בורמ סרוק ךא ,רקוב־תונפל אלו הלילז־הכומ אל ,יותש אל—המוד בצמב
.יתטימב יתחנצו יתוחוכ תיראשב יתחלגתה ,התיבה יתעגה
 :ןיוושרגל "סבו יגרופ" ךותמ םירכומ םילילצ רוטסיזנרטה עימשה יתושארמל

 קרוי־וינל ומע עסתש סב תא לדשל הסנמ ללוהה ,יניצה ,ימהובה ףייל ןיטרופס
 -שחלב רמיז ,"יתוחא ,ימע יאוב" .םש םהל ונוכנ רשא תוגונעתו תורתומ ייח תויחל
 יתנווכתהו ליאוה ,טלקמה תא קיתשהל ידכ ידי יתחלש .התפמ ,חידמ ,תיסמ ןחל

 ינאו ,"תושדח טעמ דוע" ,יתשא הרמא .הלילה םדראש ינפל רפסב אורקל דוע

 הניחבמ תוחפל ,םיענכשמה םהייותיפ ףא לע האירקב זכרתהל יתיסינ .ידי תא יתפסא
 רדנסקלא לש "ןטרסה ףגא" היה ידיבש רפסהו .ןיוושרגו ףייל ןיטרופס לש ,תילקיזומ
 ,הביתכ־תנוכמב ספדומ ,דיה־בתכמ םולצת אוהו ,ןודנולב רואל אציש הז ,ןיצינ׳זלוס

 .ישילשה וא ינשה קתעהה אלא רוקמה הז היה אל יכ הארנ .האצוהה לא עיגהש יפכ
 :ומצע רפוסה םא יכ דיה־בתכ תא הסיפדה תיחמומ תינבתכ אל יכ הארנ דועו

 םא יכ תויועט־ינוקית קר אל םינוקיתה ,היקנ הניא הספדהה ,תורשי ןניא תורושה
 לש דבוכ ילצא ףסותנ ומצע ןמורבש יגארטהו עזעזמה לכ לעו .םייתוהמ םירופיש
 יוארכ הגומ וניאש ,יתרתחמ ןוזפחב יושע די־בתכ ךותמ האירקבש בל־רבוש ןוגי
 רפסה תאירק לש המויסב יתדמע .ורבחמ לש םימיאה ־תדלומב םסרפתהל הכז אלי

 המותרה ותלגעב עיגהש ,המורמה יגרופ לש ותקעז תא טלקמה עימשה רשאכ ולמ
.המלענ ותבוהא יכ תעדל חכונו סב ותריקיל תונורוד הסומעהו שיתל
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 בגן־חיות מהלך קוסטוגלוטוב, אולג הסרטן", "אגף של גיבורו היה שעה באותה
 שבילה לאחר—האסיאתית ברית־המועצות של שבדרומה הריפובליקות באחת עיר של

 לו נותרו ספורות שעות עיר. באותה בית־חולים של באגף־הסרטן שבועות־מספר
 לאחר הוגלה שאליה בארץ־גזירה, נידחת לפינה לחזור חייב הוא בו למועד עד

 טעם, כל בלי כך, סתם שהה בכפו. עוול לא על במחנה־הסגר שנים כך־וכך ששהה
בכך. רצה שסטאלין משום רק

 בלבד. עמודים כשלושים לי נותרו הספר. קריאת את לילה באותו עוד לסיים קיויתי
-1 שלי בס ״היכן ומרה, גדולה צעקה—פורגי של צעקתו אל אזני לאטום ניסיתי  ״

:לאמור וקראתי
 על קוסטוגלוטוב חלף הקופים, במדור ענין למצוא שיוכל שיער שלא "כיון
 מרוחק סוגר גבי על מודעה ראה שפתאום אלא לעקפו, עמד ואפילו ביעף, פניו

בה. שקראו אנשים, וקבוצת
 רזוס/ ׳קיפוף סומן: הרגילה התווית גבי על ריק. היה הסוגר לשם. "הלך
 של הלביד לוח אל בסיכה ומחוברת בחפזון כתובה שהיתה במודעה ואילו

נאמר: הסוגר
 אחד של חסרת־הטעם אכזריותו בגלל התעוור פה ששכן הקטן ׳"הקוף

רזוס׳. הקיפוף של עיניו לתוך טבק זרה רע איש בגן. המבקרים
 של חיוך שפוך פניו כשעל מהלך היה כה עד באולג. בו הלם "דבר־מה
 אשר עד לשאוג לזעוק, לו התחשק והנה זולתו, לרוח ומבין סלחן יודע־כל,

הטבק. נזרה שלו בעיניו משל—גן־החיות קצווי בכל קולו ינסר
? למה—טעם ללא ? למה—ככה סתם ז ״למה
 על הכתובים. הדברים של הילדותית פשטותם בשל הלב נצבט מכל "יותר
 נאמר לא אנטי־הומאני, היה כי נאמר לא בשלום, לו שהסתלק אלמוני, אותו
 וזה הוא. רע כי עליו נאמר האמריקאי. האימפריאליזם סוכן היה כי עליו
 ילדים רעים! תגדלו אל ילדים! רע? ככה סתם הוא מדוע שהדהים: הוא
מוגנים! שאינם באלה תפגעו אל

 והסתכלו עמדו והתינוקות המבוגרים אך נקראה, ושוב נקראה כבר "המודעה
הריק. בסוגר

 שומן. כתמי מכוסה שכולו שק, גבו שעל עם רגליו את גורר אולג החל "אז
 זקנים לזוג כשי עתה־זה )שנקנה מגהץ ובו רובים ובכדורי בגיצי־אש חרור

והדורסים"... השרצים הזוחלים, בממלכת שבארץ־גזירה(,
 אמברגו הטיל ד־גול הגנרל תחילה. ועיקרן החדשות והנה שתים־עשרה ...השעה

לישראל... הצבאי והציוד הנשק סוגי כל על
 החדשות. מהדורת של שמיעתה את סיימתי אם ספק הספר. קריאת את סיימתי לא

 רוסית־ בעיר גן־החיות אל וחשתי לתיש, הרתומה פורגי, של עגלתו את לקחתי
 תליתי ובמקומה רזוס" "קיפוף התווית את סילקתי שמה. את יודע שאיני אסיאנית

אחרי. הדלת את וסגרתי הקיפוף של לכלובו נכנסתי אחר סאפיינס". "הומו :שלט
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 ודיב קיזחה אוה .ער שיא—ןרקש ,ןטלתש ,ןצחש ,המוק הבג—לוג־הד דמע ילומ  
 תורזל הסינו ,זיראפב רשא לפייא־לדגמ תרוצכ התרוצש ,לזרב יטוח היושע הספוק  

 -חור הללוחתה םאתפ םלוא .עימדמ ,הרגמ ,ףירח קבט—יניע ךותל רשי קבט הכותמ   
,קבטהו .לוג־הד לא ינממ הנוויכו—םילדגמ רבשמו םירה קרפמ ,קזחו הלודג חור  
לע ורגינ תועמד יגלפו ויניעל רודחלו וינפ תא תוטעל לחה ,ינאמסל דעונ רשא   

 ,תולדגה־ןועגש הכומ ,ריהיה ,ןצחשה ,הובגה לרנגה ושאר ןיכרמ הנהו אראו .וייחל
 הז־התעש קוניתכ ויתועמד חנקמו רמ יכבב ץרופ ,ווג ירחא לפועה תספוק תא ךילשמ
 ודיאל יתקחצ ייח תונש םישימחבש יל רוכז אל .קוחצב ץרופ ינא וליאו ,והוקלה
 רחואמ רבכ היה זאש אלא ,־ולטיה לש ותודבאתהל ךכ קחוצ יתייה רשפא .יתלוז לש

הז דסחתמ עובצ וליאו המולח שילש תא המישגה תפרוט היח התוא ירהש ,ידמ  
עלבנש םושמ עמשנ אל הז יקוחצש אלא ,לודג קוחצ יתקחצ ןכ לע .ומישגי אל  

 ןונמהה אל ."רוצנ ךלמ לא" .חלכ וילע דבאש ןונמה תריש ,הרישבו הניגנמב
 לאהו ךלמ וניא ובש דלמה ,בל־בוטבש ךויח תררועמ ותניגנמש ,םימתה יטירבה

 ותניגנש ,הכפהמה ינפלמש ראצה לש ונונמה ,יסורה "רוצנ ךלמ לא" םא יכ ,לא וניא 
 יהולא ויהלאו ,"ויביוא לע ותיתח ליפמו םייוג לע שלוח" וכלמ ,תיגיגח־תיטתאפ

 ,הרישל יתפרטצהו יקוחצמ יתלדח .ןילאטס דעו םויאה ןאוויאמ הבקסומ־ןויטנזיב  
 אלא ,םלש בלב ,יתרש תונכב .רוצנ תפרצ לא :רומאל העמיק ןקותמ טסקטב ךא

יתייה רובסכ .םינומעפ ולצליצ .הנממ םיקזח םילילצב העלבנ וז יתריש םגש  
לחש יסקודותרואה דלומה־גח דובכל םילשורי לש היתויסנכ ינומעפ םילצלצמש  

.יתושארמלש ררועמה־ןועשה לצליצ .איה אלו ,הליל ותואב
.רחשה הלע יכ ,יתיאר ןולחל דעבמו

 תונמדזהב ונל אג־השרה .ףלאמהו קתרמה רופיסה לע בל־ברקמ ךל םידומ ונא .ש 
 אל ,ןינעה־יבר םישעמה וא ,ןיגעה־בר השעמה לכש לע ונרעצ תא עיבהל םג וז
לש דוסי לע היונב ךרופיס תלילע .ויה לשמ יכ ,םנמא רשפא ...וארבנ אלו ויה

 ־תדעו לש שאר־בשויל השרת םא ,ןמזה עבצא—עבצא עגמל תררופתמ איהו לוח 

 ,ןכבו .ךממ תעפושה תיחולחלה ןמ בוטרוקב קבדיהל ,שבוי לע הווצמה ,הריקח

 תיחטש תרוקב ינפב םידמוע םניא דחא םויב םתסיחדו ךרופיסבש תוערואמה ףוריצ 
 לש וגרבמאהו םימיה־תשש־תמחלמ ינפל הנשכ ץראב רקיב רטראס ןפש ,רתויב
לטוה ןונבלב הלועפמ האצותכ תפרצמ רחא יאבצ דויצ לכו םיקוסמ לע לוג־׳דד

 רבסה ונאצמ הז לשמב ;היה לשמ ךרופיס :יתרמא .המחלמ התוא רחאל יצחו הנשכ 
 -לוענמה־רוחל דעבמ ךילע הציצהש ןיעה תא רוונסל ךנויסנל תעדה־לע־לבקתמ

 ןייעמה תא ,תוחפל ,ירה רבסה אל םאו .לוח תיירז ידי־לע-ףוק לש וניע ,ךירבדל 

 ונתלאש לע ךתבושת :אוהו ,ךרופיסמ ונדמל רבד דועו .הז ירוקמ ןויער תבאש ונממ
 תשגפנ אל ךימימש ,ונל רורב .רטראס םע תשגפנ אל רמולכ ,תילילש איה הנורחאה
? ץראל־ץוחמ רפוס אוהש הזיא םע תשגפנ ךייח־ימיב םאה .ןיצינ׳זלוס םע םג

.גרבדלוג האל םע ,ןכ •ת 
.ץראל־ץוחמ תרפוס הנניא גרבדלוג האל .ש
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 בואה לאחר רב לא זמן זה היה לראשונה עמה כשנפגשתי אבל יודע... אני כן, ת.
 שבועות כך־וכך וכעבור הראשון, סיפורי של כתב־היד את לה שלחתי מחוץ־לארץ.

 ישישה לי פתחה תל־אביב. ,15 ארנון ברחוב אשר שבדירה הדלת בפעמון צילצלתי
 ששים שבין בגיל נשים היו ימים באותם ומאירת־פנים. לבנת־שער קטנת־קומה,

 שהוזמנתי, ידעה אני, מי ידעה היא היה. לבן ושערן כישישות נראות לשבעים
 מכאן. הרחק לא הנמצא בבית־קפה זו בשעה יושבת גולדברג שלאה והודיעתני
ומקומו. בית־קפה אותו של שמו את בזכרוני להעלות יכול איני משום־מה

 תל־אביב, צפון ההם. הימים של תל־אביב בצפון הרגילים מבתי־הקפה אחד זה היה
 בית־הקפה של עיקרו כלל. קיים היה לא שעדיין תל־אביב, של צפונה ולא אמרתי,
פני  השולחן על לפניה וסרגה, אשה ישבה השולחנות אחד ליד כמובן. המדרכה, על־

 כולה צרת־פנים, ,1רס1ארוכת־ט דקת־גו, האשה, ישבה זקופה ירוק. צמר פקעת
 באוויר. ולהמריא מכיסאו רגע בעוד להתרומם עצמו שמכין כמי כלפי־מעלה נוטה

 משום־מה, היו כבויות במשחק, השתתפו לא עיניה במסרגות, שיחקו אצבעותיה
 בה היה כל־כולה הגה קימעה, גברית קשיות היתה הטובים בקווי־פניה כי ואף

 כן לפני גולדברג לאה את ראיתי לא מודיליאני. של שבתמונותיו הנשים מן משהו
 קרבתי לפני. היושבת היא־היא שאכן ספק של קורטוב ללא ידעתי רגע באותו אד
לפניה. עצמי הצגתי ובדחילו־ורחימו שולחנה אל

 אמהי, רוך שכולו מבט עלי הקרינה והיא הזדהרו הכבויות עיניה התחייכה. היא
 שנחשפו עד־פתיעה הארוכות ולשיניים הקשוח הפנים לחיטוב ניגוד משום בו שהיה

חיוך. כדי תוך
בעיני". חן מוצא מאד "הדבר אמרה. במבוכה", נמצאת "אני
השולחנות. אחד סביב בריצת־אמוק שמחה מרוב הייתי פותח הבושה לולא

אמרה: היא מחשבותי. את האשד. קראה הנראה כפי
חמישים". ארבעים, כבן :קשיש יותר הרבה שאתה לי ״תיארתי

 חולצת הייתי לבוש בלורית, רעמת עיטרה ראשי את אז. הייתי עשרים־ושמונה בן
סנדלים. ונעול קצרים ומכנסיים ח׳אקי

מסריגתה. לאה חדלה לא שנמשכה וככל בינינו, השיחה נתארכה
פרידה. ברכת לאחר הבטיחה לד", אכתוב "עוד
הלשון: בזו מכתב בתחילה כתבה. והיא

וברכה, שלום
 עניינים, וכמה בכמה תלויה היא אך בתשובתי. כד כל שהתמהמהתי לי סלח
בהם. תלויה אני שאף
 —אני ומקווה מפורטת תשובה לד אכתוב שבועיים כעבור היותר לכל :ובכן

תכליתית. גם
הדיחוי. על סלח—הפעם ועוד

בברכה,
ג. ל.
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:רומאל בתכמ דוע עיגה ןכמ־רחאל םייעובשכ ,ןכאו

,הכרבו םולש
 .ךלש דיה־בתכל עגונב םילמ המכ דל בותכל יתיצר ץראה תא יתאצ ינפל
 וישכע דע .רתויב בורקה ןמזב וילע רובעל ינחיטבה .יקסנולשל ויתרסמ ינא
 אלש ןויכמ .חיטבה רשא תא השעי הרהמבש הווקמ ינא לבא ,דאמ קוסע היה
 בותכל דאמ ךתוא תשקבמ יתייהו ,ןינעה רחא בוקעל דוע לכוא אל הפ היהא
 ינפל דימת אוה( וילא תשגל ,א״תב היהת םא ,בטומ ,וא תורוש המכ ול
 ןכו ילע ךמתסהל לכות ךרבדב—ומע רבדלו )"ןוטלרק" הפקב םיירהצה

.בתכמב
 יתבגה אל ותעשב ,בגא .ידי תחת רחא וישכע ןיא ,עורגה ריינה לע יל חלס
.הזורפ—ךלש יוטיבה ךרדש שיגרמ התא םגש ינתבשוח .ךלש ריש לע

,בוטה לכו תוכרב הברה
גרבדלוג האל

 .גרבדלוג האל לע יתכמתסהו ,"ןוטלרק״ב יקסנולש תא יתשגפ ,ביבא־לתב יתייה
 הפיטעה יבג לעו דיה־בתכ תא ילא ריזחה הנש רובעכ .יתארק אל דוע :רמא אוה
 הביתכב טעמכ תרבחמ ךות לא ירופיס תא קיתעהל יתייה גהונ םהה םיבוטה םימיב(

.המיתח אלו יאוול־בתכמ אל .ונל םיאתמ אל ,ונארק :ןורפעב בותכ היה )המת
 ךסמ לע רשאמ ץוח ,תחא םעפ ףא איהה השיגפה ןמל יתיאר אל יקסנולש תא
 ,םיפתושמ םירבח תיבב ,יתיבב ,התיבב .הברה יתשגפנ גרבדלוג האל םע .היזיבלטה

 וגתעיסהש תינומב ,קרוי־וינ תטיסרבינוא םרפ ןמפוש ןושרגלו הל קנעוה ובש סכטב
 רייא־סיווס סוטמב םשמו םימיה־תשש־תמחלמ רחאל רפסמ־תועובש דולל דחי
1 ןונרא בוחרב תלדה תא יל החתפ זא־יאש ,השישיה המא תיוולב ,ךיריצל ל כמו .5

.הסיט התוא רחאל םירופס םימי עיתפמב המייקתנש ,תחא קר ראתא תושיגפה
 שיבכה ;ץייושב םסרופמ אפרמ־םוקמ לש וילושב לולת דרומב ימינפ שיבכב הז היה
 ,םיעובצ וקיהבה םימודאה ץעה־יתב םג .יעשמל־תחצחוצמ לענ לש םטוחכ קירבה
 ,רקוב־לט קפס—שיבכה ידצבש תונליאה תוולעב וצנצינ תופיט .םיקרוממ ,םיצוחר
 יכ היה המדנש דע ויה תולולצ הכו—שמא לילב דריש ינפטל םשג ידירש קפס
.םיקקוזמ םימ ןהימימ
 תינפתב ,דרומב השלג ,ףעיב ינפ־לע הפלח ,הריהב תלכת העבצש ,גג־תחותפ תינוכמ
 לע המת ,הירחא בקוע יתייהש דע .שאר־תבב הרצענו הכרדמה לא התלע הדח
 גהנמ ,קוח לע הדפקה ולוכש םוקמב—!הכרדמ לע תינוכמ—םיללכה ןמ וז הגירח
 ,תינועבצ הפשא־תבית לא הננב תפילק הליטהו די החלשנ גהנה אתמש יתיאר ,להונו

.הכרדמה לע בצינה דומע לא הדומצ התיהש
 —הוצמ םייקל ידכ אלא הכרדמה לע תינוכמה אופא התלע ללכ לש הרפה ךותמ אל

 המלענ הרהמ־דעו שיבכה לא תינוכמ התוא הרזח ,וז הוצמ המיוקשמו .ןויקנה תווצמ
הליטה הננב תפילק קר אלש יל היה המדנ המ־םושמ םלוא .דרומה ילותיפמ דחאכ
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 לבין ביני המרחק שהרי לי, נדמה רק אכן, דבר־מה. עוד אלא התיבה תוך אל היד
כן בכך. להבחין קצרות־הראי לעיני איפשר לא מכונית אותה פי־ על־  נתנה לא אף־

 אכן, בתוכה. והצצתי התיבה אל קרבתי מקום לאותו ומשהגעתי מנוח זו סברה לי
 לבטחון סיבה כל היתה שלא מאליו מובן דבר־מה. עוד בה היה הבננה קליפת מלבד

 אפשר המכונית. מן שולחה שעתה־זה ביד דווקה בתיבה הוטל "דבר־מה" אותו כי
 תיבת־ סקרנותי. את עוררה הקטנה החבילה על־כל־פנים, כן. לפני בה מוטל שהיה

 והעליתי לתוכה ידי תחבתי זה. ־מרפא במקום דבר ככל ברק עד־ היתה נקיה האשפה
 כאן שהקיפוני ולמירוק לציחצוח בניגוד מחברת; מתוך תלושים נייר דפי כמה
 עצמו מעמד באותו מעוכים. קמוטים, מגואלים, מוכתמים, הדפים היו ואתר, אתר בכל

 שאף־על־פי קוצני, גרמני בכתב־יד בהם הכתוב את וקראתי החלקתים יישרתים,
בו. טבוע גותי כתב של חותם היה שלאטיני

:ההם הדפים גבי על כתובים שהיו הדברים של העברי תרגומם והרי
 אותו מוסרי, ליכלוך פעולת עוול, מעשה המלווה הפיסי, הנקיון הגקיון...

 זה כן, שלם... עם על פסק־דין־מוות להוצאת המקביל חיצוני בור־כפיים
 פילאטוס פונטיוס ויקח מאז־ומעולם. נפשי עמקי עד אותי שזיעזע הוא הנקיון

 העם כל ויענו מדם... אנוכי נקי !יאמר העם לעיני ידיו את וירחץ מים
בנינו. ועל עלינו דמו :ויאמרו

 ידיו רחץ פילאטוס פונטיוס כי מזכיר האוונגליון אין מה שום על תמהה ואני
 ז בימיו סבון עדיין היה לא שמא בסבון. גם אם כי במים רק לא

 הצומח שמגי הם השמנים מאפל. בנתר המעובדים משמנים מיוצר הסבון
 ובהמה, חיה חלבי ומריא, צאן חלבי :חלבים פירושם החי שמני החי. ושמני
בני־אדם. משומן סבון מוצרי יונקים הזואולוגי המיון מבחינת כלומר

 את לרחוץ היה מרבה לחולניות. עד לנקיון רגיש היטלר היה כך משום אולי
סבון. הרבה בסבון... ודווקה ידיו,

 מתוח שהיה הגשר על בגדי את לכבס הייתי נוהגת צעירה נערה כשהייתי
 מסבנת נולדתי. שבה הקטנה העיר שכנה גדתו שעל הקטן הנהר פני על

 נפלט אחת פעם הנהר. במי אותו טובלת ואחר־כך הבגד את היטב סבן הייתי
 נואשים במאמצים ונפתל התחבט פירכס, הוא הגשר. אל הצוננים המים מן דג

 הנשמה קרוי שהיום במה להצילו וניסיתי עליו ריחמתי אוויר. לשאוף
 שפתיו את פישק הדג לתוכו. ונשמתי פיו אל שפתי קירבתי מלאכותית.

 מעין לו ששימשו דוקרניים, ־מחטים זיזים בי ונעץ אחרון רווחה פישוק־
 שניסיתי ככל אך למים, אלא זקוק הדג לאוויר שלא הבינותי אז רק שיניים.

 לפרק החלטתי אז בגשר. ונחבט מידי מחליק משום־מה היה חמימה להשליכו
 יפול אעקרנו, אם ויחיד. אחד מסמר על נשען שכולו ידעתי הגשר. את

 לעקרו בידי וכשעלה סירב. המסמר אך לעקרו, וניסיתי מצאתיו כולו. הגשר
 התרסק, לא נפל, לא צנח, לא באמת צנח. והגשר מעוקל, כפוף, מעוקם, היה

להדרדרות. נפילה שבין ההבדל את מכירה כמוני ומי הידרדר. אם כי
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 הקטנה עירנו עמדי. לטייל אמי יצאה ילדים בעגלת שכובה תינוקת בעודי
 בשיחה ופתחה חברה אמי פגשה נהר. תוך אל הגולש מדרון על היתה בנויה
 התרסקתי לא אני אבל הנהר. אל הידרדרה התינוק ועגלת ידה רפתה עמה.

ממורקה... נקיה, רחוצה, חיה, גמשיתי לגזרים. נקרעתי ולא
והשלבתים. הדפים את קימטתי לקרוא. הוספתי לא

 אין אם לראות כה־וכה סנה עברי איש מכה מצרי איש שבראותו רבנו, וכמשה
 פשע פשעתי משל סביבי, והסתכלתי כה־וכה משום־מה אני גם פניתי כך איש,

 בכך רק הוא ההבדל כביש. שבשולי מסל־אשפה שהוצאו הניירות את בהשליכי
 הסתכלתי אני ואילו בחול, ויטמנהו המצרי את שיהרוג קודם כה־וכה פנה שמשה
 להביט עיני את ומשזקפתי והשלכתיו. הכתוב הגליון את שקימטתי אחרי סביבי

 האדום, צבועי הציוריים בתי־העץ ה״שאלה", שבאחד לחלון מבעד ראיתי כה־וכה
 הבית גולדברג. לאה של ראשה משתרבב שוייץ, של מנופיה אורגאני חלק שהם

 —בבירור ראיתי אם כי חשתי לא—ראיתי ואף־על־פי־כן הכביש. מן במרחק־מה נמצא
 עשרים־ואחת כשאמרה שפתיה על שהעלתה חיוך אותו חיוכה, ואת האמהי מבטה את

חמישים". ארבעים, לי "תיארתי קודם: שנה
 שפתחתי הוא אני דבר. אמרה לא היא אך בהחלט. צודקת היתה הפעם כך אמרה אילו

:די־מון" תרזה של מ״אהבתה אחד בית באזניה ודיקלמתי פי את
 חלוני, מול וגם חלונך מול

 עצמו. זמיר אותו שר בלילה
 בחלומו לבך ירטיט ועת

אני. גם לו ואאזין אעור
 את לי שפתחה זו אמה, זו היתה :לאה של ראשו מאחרי ראש עוד הציץ בו־ברגע

לציריך. מלוד בתה בחברת עמדי וטסה שנים כך־וכך לפני 15 ארנון ברחוב הדלת
 אהיה שנים שלש שבעוד לבי על עלה ולא פיללתי ולא שיערתי לא ימים באותם

 עצמו זה בית איך ואאזין אראה העשרים־ושלושה, ביום־העצמאות בטלביזיה צופה
 בפרס וזוכה פופולארית ישראלית זמרת בפי מושר די־מון" תרזה של מ״אהבתה

 עולה איד המסך על אראה כן לפני דקות וכמה הישראלי. בפסטיבל־הזמר שלישי
 ישישה אותה גולדברג, ללאה שהוענק לספרות, ישראל פרס את לקבל כדי לבימה,

 סוויס־אייר במטוס לציריך עמי שטסה ,15 ארגון ברחוב הדלת את לי שפתחה
 למראה בשוייץ ■מרפא במקום לי חייכה שזו בשעה בתה של גבה מאחרי ושהציצה

כתוב. בגליון־נייר עשיתי אשר המעשה
 מעמיק עיון לעיין נצטרך יותר מאוחר בשלב כי אם ומרגש, ארוך סיפור עוד ש.

 מכל־מקום, לחקירתנו. נושא המשמש לענין שייכותו מידת את לקבוע כדי בפרטיכל,
 הנראה, כפי :היא שלילית האחרונה שאלתנו על תשובתך הפעם שגם לנו ברור

 לועזית. הכותבים העולם לסופרי הכוונה מחוץ־לארץ. סופרים עם נפגשת לא מימיד
? הרוחני עולמך עיצוב על שהשפיעו כאלה ביניהם יש האם

ועוד קפקא... ג׳ויס, ג׳יימס מאן, תומס דוסטוייבסקי, :ארוכה הרשימה בהחלט, יג
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 רבים היו אך סופי. חותם שהטביעו האחרונים אולי הם שמניתי אלה ועוד. ועוד
להם. שקדמו

ז כרונולוגי סדר לפי אותם לארגן תנסה אולי ש.
 כך, על עומדים אתם אם אד הנכון, הסדר הוא כרונולוגי שסדר בטוח אינני ת.

בימי־חיי. שקראתי הראשון הספר מן מבראשית, להתחיל עלי
 מתפתחים, מתגבשים, בקרבנו, נולדים הללו—חוויות רעיונות, תמונות, מושגים,

 ששוב עד ומשונים שונים כה גילגולים עליהם ועוברים משתנים ולפעמים מתים,
 משום רק זקן או מבוגר אדם מכירים היינו שלא כשם אותם, מכירים אנו אין

כעובר. אמו ברחם לנו הראוהו שאי־פעם
 ארבע כבן תינוק בהיותי בימי־חיי שקלטתי הראשונים הגיאוגרפיים המושגים אחד

 בהסגר הייתי ושרוי מידבקת מחלה פקדתני הימים באותם אפריקה.—היה חמש או
 וקוראת ילדים ספרי לי מביאה היתה אלי. לבוא הורשתה אמי רק שבועות. כששה

 עיני את מזין הייתי ואני בידי נשארים הספרים היו אחר־כך חרוזיהם. את באזני
 אנדריי של ספרו ביותר לי קסם אז, לי שהביאה הספרים מכל שבהם. בתמונות

"כרמלי". צ׳וקובסקי,

 וגיא הר על נוהם באפריקה
ברמלי. המפלצת הפרא,

 מתרוצץ הוא באפריקה
קופץ. קטנים ילדים על

 אהבתי כך משום ודווקה ברמלי, לאותו רוחי בעיני דמתה עלי שקפצה המחלה

 בנצחון עסשט!, 6מ(1ב־ בהחלמתי, אמונה לבי את שמילא הספר, את שבעתיים
 מרע הפך קרוקודילום, והתנין אויזמר הדוקטור בעזרת ברמלי, שהפרא כשם הטוב,
 רקיקים לילדים ומחלק בזמר בשווקים המהלך לרוכל קאגיבאלית ממפלצת—לטוב

חינם.
 לקרוא. למדתי שעל־פיו עד והופך בו הופך שהייתי הספר את אהבתי כך כדי ועד

 קרוא־וכתוב יודע אדם—בית־הספר גיל לפני רב הייתי-זמן מחליי וכשקמתי
 ואילו במקורו, "כרמלי" נכתב בה השפה הרוסית, בלשון דרך־אגב, הוא, )המדובר
אלתרמן(. נתן של הנפלא תרגומו מתוך הן שבפי המובאות

 את :״כרמלי״ קריאת מתוך דבר־מה עוד רכשתי הקריאה מלאכת עצם מלבד אך

אפריקה. המושג
בהלך, הולכים באפריקה

המלך. בני כמו תמרים קוטפים
אפריקה! אחי, כן,
 !אפריקה כמוך, אין
 בדרך קפצו קרנף על

 — לערר שעה ורכבו
פילוןיים עם פילים, עם
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במחניים. שיחקו
 אפריקה, בקיצור,

אפריקה. כמוך, אין

 רכובים מטיילים שבה זו, אפריקה ימי־חיי כל נשאתי נפשי בחביוני אי־שם ורק
 שמגיל ואני, המלך. כיד תמרים וקוטפים פילים עם במחניים משחקים קרנפים, על

 ואיני שונים ובעיסוקים בעבודה שקוע אני, טרוד ימי שכל כך חיי התגלגלו צעיר
 הראשון שהספר מכיון לגימלאות, לפרוש אזכה בו בגיל אלא מהם מנוח לי צופה

 אפריקה של תמונתה ימי־חלדי כל אותי מלווה "ברמלי", הוא בימי־חיי שקראתי
דן והתמוגגות, הנאה בטלה, מנוחה, של חוף־מבטחים כמעין ע  מילטון של גן־

 באמונתו ודאי חי כך האנושי. המין ויירשנו ישוב עוד הוא שאבוד שאף־על־פי

 כך חייו פעמי את מכוון והוא "בראשית", ספר הוא שקרא הראשון שהספר אדם
גן־עדן. יורש יהיה שלעתיד־לבוא

 אישי נסיון שום וחברתי, היסטורי הגיון שום פנים, על המטפחות עובדות ושום
 ילדות בתוך שרשים והיכה שנזרע זה אי־ראציונלי מושג לעקור כדי בהם היה לא

 שבו בדור הקולוניאליזם, מן אפריקה עמי של השתחררותם בדור אני חי הן רחוקה.
 ומחלות, כפן אכולי שחורי־עור, המונים ללמד כדי שליחים שולחת מדינת־ישראל

 דרכו שנה משלושים־וחמש למעלה לפני עוד עצמי אני אף חקלאותם. את לפתח
 לארץ־ הללו דמו לא עד־מה מצרים. הצרפתית, סומאלי :אפריקה אדמת על רגלי

 שהיתה אמי, את לבקר בירושלים הדסה לבית־החולים עליתי אלה בימים והנה !ברמלי
 לי הסבירה השכנה פנויה; מצאתיה מיטתה אל כשהגעתי ניתוח. לאחר מחלימה

 דחוקה. ושעתי הייתי, עייף כרגיל שיקוף. לצורך חדר־הרנטגן אל נלקחה שהיא

 ועל שלזרועי השעון על חטופים מבטים מעיף וחזור, הלוך בחדר פסעתי בעצבנות
 קלפים, סוור עיני קלטה האלה המבטים באחד לשכב. אמורה אמי היתה שבה המיטה

 הקלפים, את לערוך היא נוהגת מתעייפת שאמי אימת כל המיטה. על מונח שהיה
 זה משחק עצמו. עם אדם של קלפים משחק מעין "פאסיאנס", הקרויה שיטה לפי

 על ישבתי המיטה, אל זינקתי כמוהו. מאין העצבים את ומרגיע המתיחות את מפיג
"פאסיאנס". בעריכת עצמי ושיקעתי שלידה השרפרף

 בית־ מבוגרי הנראה כפי האפריקאים, מן צעיר :לחדר רופא נכנס זמן־מה לאחר

 הקלפים אחר עקב גבי ומאחרי אלי קרב התמחות. בתקופת הנמצאים הספר־לרפואה
 ראשי הפשלתי הסתדר. לא ה״פאסיאנס" למטה. מלמעלה ארוכים בטורים הערוכים

לעזרה. קריאה מעין מבט־שאלה, בו ונתתי לאחור

 בוז. של סלחני בחיוך לא אף בחיוך, דווקה לא נתברקו ושיניו שפתיו פישק ייוא
צחה. בעברית פלט מוחלט", "בזבוז־זמן

 תמרים אפריקה, ברמלי, :והמקווה האבוד גן־העדן מתוך־תוכי ועלה צף שעה אותה
 ;מצחוקי ייפגע זה רופא שמא החשש עברני פתאום אך בצחוק, פרצתי כמעט נקטפים.
בעוד־מועד. והתאפקתי ברוחי אפוא משלתי
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 של מותו על הידיעה את ישראל" ב״קול שמעתי הביתה ערב באותו כשחזרתי

צ׳וקובסקי. קורניי
 אסוציאציות עובדות, מסיבות, של זו להתלכדות אובייקטיבית משמעות אין או יש אם

ויש. יש—לגבי־אני אישית משמעות יודע. אינני אני—וזכרונות
 היינו מעדיפים לפנינו. זו משמעות של חשיפתה עמל את לד לחסוך יכול אתה ש.

 אחרי ברוחך שבא זה של בשמו נקוב־נא הכרונולוגי. הבסיס על איתן לעמוד שתוסיף

והמאוחר. המוקדם מבחינת צ׳וקובסקי,
 הראשונים הרומנים מן אחד שחיבר גונצ׳ארוב, אלקסנדרוביץ׳ איוואן גונצ׳ארוב. ת.

 זיעזעני עד־מה !אל־אלוהים ״אובלומוב״. :שבהם המשובחים ומן הרוסית, בספרות
 הראשונה בפעם—טועה אינני אם—שהרי בילדותי, אף ואולי נעורי, בשחר זה ספר

 אני עומד ואם שתים־עשרה. או אחת־עשרה בן כשהייתי עוד קרבי אל ספגתיו
זה־כבר. גמלתי גונצ׳ארוב של חסדיו על הרי כגמולו, הא לשין לגמול עכשיו

? עשית מה ? הגמול התבטא במה ש.
 הקדמתי תירגמתיו, !עוד עשיתי ולא אהובי ל״אובלומוב״ לעשות מה ? עשיתי מה ת.

 וכתבתי וחזרתי העברי הציבור בפני אובלומוב האיש את הצגתי לתרגום, מבוא
 לו שיויתי קוסמיים, לממדים עד הגדלתיו ובסיפור, במאמר ובפרוזה, בשירה עליו

סימבולית... מיסטית משמעות לו הענקתי מעמקים,
ז עצמך בכוחות והכל ש.
כן סארקאסטית, היא שהשאלה יודע אני ת. פי־ ל־ ע ף־  ממש. בה שיש להודות עלי א

 ביודעים בידי, שסייע מי היה שכן האמת, אל זו ריטורית שאלה קלעה בלי־משים
הסתת. וולודיה :כינויו ביתר־דיוק, או, האיש של שמו ובלא־יודעים.

 "חולדן" בנין. בעבודת הראשון ביומי שנה, שלושים־ושתים לפני פגשתיו לראשונה
 כחמש השניה לקומה שהעליתי לאחר ומנוסה. ותיק סתת היה והוא הייתי, ירקרק

 בעניי שראה הוא הסתת וולודיה דם. שתתו וידי מזרועותי העור נקרע אבני־בנין
 יש וכיצד הגב של התחתון חלקו על ולהניחה כבדה אבן להרים יש כיצד והדריכני

 זזה ולא התידדנו לימים עליך. הכבד המשוי בעוד במדרגות עולה כשאתה לנשום
 גילה ואכן לקחו. עלי מרעיף התחיל אני סטודנט כי לו משנודע ידי. מתוך ידו

 בפילוסופיה. וכלה באסטרולוגיה החל שונים, ובמדעים בתורות מופלאה בקיאות
 שירים על־פה זכר ולנין, מארקס מכתבי כלאחר־יד וציטט היה מושבע סוציאליסט

 מקובל עדיין היה לא ההם שבימים פאסטרנאק, ואפילו יסנין בלוק, משל רבים
כל־כך.

 למד לא שמעולם במתימטיקה, הרבות בידיעותיו בעיני הגיע גדולתו לשיא אולם
 של נוסחותיו את לדעת הכיר הוא התיכון. בית־הספר גמר לאחר שיטתית אותה

 המדעית המחשבה התפתחות על להרצות היה ויכול משמעותן, את הבין אינשטיין,
 במעמקי כי היה ברור לפיו, זה דבר לבו גילה לא כי ואם ימינו, עד קופרניקוס מימי
 כולה, הבריאה מהות של המקפת הנוסחה את יגלה והוא יבוא שיום האמין נפשו

שהרי הפשטות, בתכלית תהיה פשוטה והנוסחה האנושית. ההיסטוריה מהלך לרבות
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 עם־ הוא והנעלם בלבד, אחד נעלם עם משוואה לפתור צורד יהיה להרכבתה

  ישראל♦
 ארוכה תקופה ועוד עכודת־קודש, כמעין עשה הסתתות, מלאכת מלאכתו, את גם

 רגעי לי ומוצא מקומות־עבודתו אחר עוקב הייתי בבנין מעבודתי שחדלתי לאחר
 באבן צורה צר היה שובת־לב באלגנטיות אשר באזמלו וצופה אליו לקפוץ פנוי זמן

 נפשי. ומיתח רוחני מאמץ שכלי, ריכוז מפיקים וולודיה של שפניו עם ורודה,
 היכל חדש, מקדש אבני שמסתת כמי עצמו הרגיש שעה אותה כי אני מובטח

האדם. לרוח
 שנים כליל. שפסקו עד הטרדות, מחמת והלכו, ביקורי נתמעטו הימים במרוצת

 מעמקי־לב ונובע נרגש !״ ? שלומך ״מה ולאחר באקראי, ברחוב נפגשים היינו רבות
 כמצוות לי קבעתי אחד מנהג ורק רעהו. לעומת איש בביישנות היינו מחרישים

 הייתי בתרגומי או עטי מפרי כלשהו ספר שיצא כל־אימת :ייהרג־ולא־יעבור
בהקדשה. אליו משגרו

 הקלאסית. הרוסית הספרות מן מתרגומי אחד פורסם שבועות־מספר לפני והנה
 לי נסתבר ההקדשה כתיבת כדי שתוך אלא כמימים־ימימה, אליו לשלחו אמרתי
 מהחלטתי בי חזרתי וולודיה. את לראות לי הזדמן לא שנים־מספר שזה לפתע

במו־ידי. אליו להביאו אומר וגמרתי בדואר הספר את לו לשלוח
 למעלה לפני ישב בו בית באותו עוד התגורר וולודיה לפנות־ערב. הגעתי ביתו אל

 ירושלים. של הוותיקות משכונותיה אחת זו היתה ההם בימים כבר שנה. משלושים
 מנורת־חשמל הקטנה. חצרו של המרצפת אבני בין שהתנשא החרוב, תחת ישב הוא

 ספרים, שלושה מונחים היו שעליו השולחן את והאירה הענפים מאחד השתלשלה

 מפליא וממרחק הספל מן תה גמע וולודיה קיטור. העלה ענקי וספל פתוח, מהם אחד
הפתוח. בספר קרא

 נתון שהיה ספרי, את לו הושטתי על־ידו. והושיבני בחמימות בירכני משהכירני,
 נראה אז כבר לכן כשהכרתיו, הייתי נער בו. ענין כל גילה לא הוא אך במעטפה,

 אמנם, שחלפו. השנים במרוצת הזדקן לא שכמעט לי היה נדמה עכשיו בעיני. זקן
 לוואי עם שיבה הפכו לשעבר, האפורות ושערותיו, מטה, כלפי השתפלו פיו זויות

 :כשהיה נשאר בהן שנדלק הניצוץ השמש, דהויות הצהובות, עיניו אך כחול, של

 לפניו פתוח שהיה הספר על הורה דולק, הניצוץ בעוד מבליח. מנצנץ, מבהיק:
לי: ואמר

ן" אובלומוב היה מי אתה זוכר ׳אובלומוב׳. את עכשיו קורא "ואנוכי
 הורה שעליו והספר לעברית מרוסית "אובלומוב" את שתירגמתי כאמור, הוא, אני

 לתשובתי, חיכה לא הוא וולודיה. הזדקן בכל־זאת הנראה, כפי הקדשתי. את נשא
והמשיך:

 שנולד בעל־אחוזה אציל רוסיה. של בספרות־המופת שם־דבר הוא "׳אובלומוב׳
 אתה—ואף־על־פי־כן ספתו. על סרוח היה ימיו וכל בפטרבורג ומת נידחת בפינה
אי׳ז עמודים..." ־מאות מחמש למעלה—יי
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מפי. נפלט ?״ זוכר כמוני "מי
 אתה אותו... לי תן־נא שם... השולחן על השני פה... ההוא. הספר רואה? "אתה
 אינני אך רגלי... את מניע בקושי לאובלומוב... עכשיו אני דומה בעצם... יודע...
 יש כאן כך... הנה זה... ספר לי תן ובכן, היום... כל כמעט היום, כל יושב רובץ...

׳אובלומוב׳". על מאמרים אוסף
 כמי בו לדפדף התחיל הוא צהובה. בכריכה למדי, עבה רוסי, ספר אליו קירבתי
 הדגול המבקר דוברוליובוב, שכתב מה שמע, "שמע, בו. הכתוב בכל ובקיא שמצוי

גונצ׳ארוב". של בן־דורו
:הזדהות מתוך בהטעמה, בפאתום, הכתב מן קרא וולודיה

 ואפילו אובלומוב, בשם נרפה אחד וישן שוכב כיצד המתאר "סיפור־מעשה
 מרובה... חשיבות בעל סיפור שאינו ודאי להקימו, בכוחן אין והידידות האהבה

 והיא החברתית; התפתחותנו של החדשה המלה נאמרה זה בסיפור אולם
 של מלאה הכרה מתוך אך ילדותיות, תקוות וללא בתוקף בבהירות, נאמרה
 רבות תופעות לפתרון מפתח משמשת היא אובלומוביות.—זו מלה האמת.
 רבה חברתית חשיבות גונצ׳ארוב של לרומן שמ^וווה והיא רוסיה, של בחייה

 אותה ובכל אובלומוב של בדמותו שלנו. ספרי־ההוקעה שבכל מזו לאין־ערוך
 מוצאים בה גדול. כשרון פרי יצירה, מסתם יותר אנו רואים אובלומוביות

אות־הזמן". את רוסיה. של יצירת־חייה אנו
 של זמנו ההוא? הזמן "אות־הזמן. מדפדף, בעודו וולודיה המשיך "חה־חה",

 אובלומוב אדוני לא, אחרים? זמנים בדבר ומה דוברוליובוב? של אובלומוב?
 בכבודו־ובעצמו. הגדול לנין לנין, של מפיו אנו למדים כך ועל לזמן. מחוץ הוא

 לאמור..." לנין כתב דוברוליובוב של מאמרו פירסום אחרי שנה כשבעים
:המשיך המבוקש, את משמצא בספרו. ודיפדף חזר וולודיה

כן רוסיה, על עברו מהפכות "שלש פי־ ל־ ע ף־ א  האובלומובים. בה נשארו ו
 רק ולא איכר, גם אם כי בעל־אחוזה רק לא היה שאובלומוב משום וזאת
וקומוניסט". פועל גם אלא אינטליגנט רק ולא אינטליגנט, גם אם כי איכר

 שעשה הוא הרדום אובלומוב קומוניסט. היה אובלומוב קומוניסט! שומע? "אתה
 על חלות אינן ומעמד תקופה של זמן, של שהגבלות אדוני, מכאן, המהפכה. את

 —ארץ גזע, לאום,—מקום של הגבלות גם האמת, את לדעת רצונך אם אך אובלומוב.
 את אתה זוכר אוניברסלי. עולמי, טיפוס שהוא משום עליו, שליטה להן אין

?״ קרופוטקין הישיש האנארכיסט
 שבפיו. "ישיש" המושג על אני תהיתי למובאה מובאה בין מדפדף שוולודיה עד

 הארץ כל בדרך שהלך לפי שנה, מחמישים למעלה לפני ישיש מהיות חדל קרופוטקין
שבעים־ותשע. לגיל שהגיע לאחר

 ואינה המרוצה־מעצמה סביבה בכל בת־זמננו. הציביליזציה על־ידי נוצר "אובלומוב
 מסוימת מידה שהשיג "אדם לאות, ידע שלא בפאתוס וולודיה ציטט מחסור", יודעת

לראות אסור הווגטאטיבי. בקיומו ולהתמיד שמריו על לקפוא מעדיף בטחון... של
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פני מצויה היא גזעית. מחלה באובלומוב קווי־הרוחב. ובכל היבשות שתי על־

 עדיין", צעיר שאני תימה אין ישיש עודנו קרופוטקין ]"אם הצעיר ידידי הראוי, "מן
 רשלני, קיום כידוע, פירושו, וגטאטיבי׳. ׳קיום למלים לב לשיב בלבי[, אמרתי
 שמשמעותה הרי ׳צמחי׳. הוא וגטאטיבי המלה של תרגומה אולם, מנוון. עצלני,

 הצמח של הרוגע קיומו שבין החיצוני הניגוד מתוך לה באה המלה של השלילית
 בימי אכן, למקום. ממקום הנע החי של הרחשגי קיומו לבין הקרקע אל המרותק

 הזמנים, נשתנו מאז ומותחם. מוגדר והחי הצומח בין ההבדל היה קרופוטקין
 הצומח בין שאין גורסים יודעי־דבר שכן הגבולות, נמחקו וכמעט התחומים טושטשו

 שבהתרחשות המיתח עצם לגבי ואילו בלבד. פיזיולוגי תיפקוד הבדלי אלא והחי
 הצומח של שפעילותו אפשר אדרבה, החי. מן נופל הצומח אין חיותית ובעירגות

 הוא הצמח דווקה שהרי עין, לכל גלויה אינה אם אף החי, של פעלתנותו על עולה
המוכן. מן מקבלו החי ואילו אורגני, לחומר דומם חומר להפוך שיודע

 מהפכה אבל הגדולה. המהפכה את שעשה הוא הווגטאטיבי הצמחי, אובלומוב "כן,
 כי הצומח, לא ואפילו החי, לא הוא האמיתית המהפכה שנושא משום הסתאבה זו

 אומר הוא הזה, האנטישמי ההיסטוריון ? טוינבי על שמעת !חה־חה־חה הדומם. אם

 דווקה דומם, אמת־ויציב. דומם. חומר אבן, שהפך חי מאובן, הוא היהודי שהעם
 גועשת, רחשנות בו וגילו הדומם החומר על בימינו המלומדים עטו בכדי לא דומם.

 בכל מסחררים חיים פרודה, בכל נועזת עצמאות ובלתי־פוסקת, מתמדת מנועה
 הדומם לא וכי היא. מדומה שלוה הדומם שלוות כי גרעין. בכל אדירים וכוחות אטום

 אנרגיה חום, חשמל, אור, העבר. של גם ולמעשה, 1 העתיד של האנרגיה מקור הוא
 יזעזע הדומם ואילו בהתפרקותם, כלומר במותם, נרקבים חיים יצורים גרעינית...

לחלקיקיו". בהתפצלו כלומר במותו, יקום
 את הזיח לאחר־מכן זיעתו. את וקינח מכיסו ממחטה שלה התלעלע. מלודיה

 גליון־ מתוכו הוציא שולחנו, על מונחים שהיו מאלה אחר ספר נטל "אובלומוב",

:דבריו את מקטעת התכופה שנשימתו עם שוב, ופתח נייר
 מובן עכשיו ולעם־ישראל. לאובלומוב מוקדש הדומם. על שיר שיר. לך "אקרא

ז" לשמוע רוצה ? כן לא אלה, שני של הצירוף לד

 בכיכר־ יבטושנקו של דיקלומו בסגנון דיקלם הוא לתשובתי. חיכה לא י׳יא
בלבד. אחד איש היה שקהל־שומעיו אף במוסקבה, מאיאקובסקי

  
 

 דומם, ם1אט אני
 האטום. בהתפצל חי לכל י1יא

 החיים, מלוא את החיים אתם,
 אחד מפם יוותר לא

לתנות
 עיי־מפולת *לי
 החי עולמכם חרבות אי*

רב־האייל. הדומם במות

 המודחס. המאופק, העצור, הדומם, ממנו, גורו
 צורים במערות בואו

 העפר ובמחילות
הדומם פחד מפני

 ומהדר
 בקומו

 יום כי
כל על

 גאונו
 ארץ, לערוץ
לדומם

וצומח... חי
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 הבריאה, נוסחת של הרכבתה על וולודיה חלם שנה שלושים־ושתים לפני איד זכרתי
 חזונותיו את להביע והחל נכנע שבינתיים אלא עם־ישראל.—אחד נעלם עם משוואה

 אותם של כלשונם ואפילו מאז, הנביאים ככל בשירה, אלא דווקה בנוסחות לא
משום־מה. בקרבי התחמץ לבי נביאים.
לדקלם... הוסיף וולודיה

 שסטית ברור לכולנו כרונולוגי. סדר על הסכמנו אבל אותך. לשסע לנו נעים לא ש.

זו... מדרך
 בזכרוני ועלו צפו דיקלם שוולודיה בשעה כי בכך, תיוכחו ומיד לא, בהחלט לא. ת.

 לשנים בחיים דרכי את והתוו בשחר־עלומי בנפשי כמחטים שננעצו אחרות, מלים

:הזכרון מן מצטט אני רבות.
 שאינם הריבוני, הכבוד־העצמי הלאומית, הגאוה התגלמות היא "הציונות

 פחות חשובה תהיה היהודית שהבעיה כך עם אורגני באופן להשלים יכולים
 העולם גאולת כך, המרגיש בשביל עולמי. אופי ובעלות כבירות שהן מאחרות,

 העמים. שאר כלכל משלו ארץ היהודי לעם אין עוד כל מחפיר שקר אלא אינה
 בית־ הוא, וגנבים שודדים של עולם משלו מדינה היהודי לעם אין בו עולם
זכות־קיום". לו שאין קלון

? המובאה מהיכן ש.
 הראשון בחצי לידי שנפל והקומוניזם", "הציונות ז׳בוטינסקי, זאב של ממאמרו ת.

 מגיע גונצ׳ארוב איוואן שלאחר הוא־הוא ז׳בוטינסקי זאב ואכן, שנות־השלושים. של
 שעד אלא כרונולוגית. מבחינה האישיות, לגיבוש ־הזהב גביע את ממני לקבל לו

 של ו״שמשון" גונצ׳ארוב של ש״אובלומוב" הייתי סבור וולודיה עם פגישה לאותה
 וולודיה בא והנה ניגודים, לאחד נטייתי על המעידים הם הפכים שני ז׳בוטינסקי

הם. אחד אהובי־נפשי ששני אלא ביניהם ניגוד שאין בלבד זו שלא לי והוכיח
 שכל וולודיה, של האגדית־למחצה דמותו לפניך שהופיעה מזל לך היה אכן, ש.

 גדול ספק זו, מעין דמות בלעדי להתרוצץ. בלי בה לשכון עשויים שבעולם הניגודים
 למרומי ביותר נועזת הרקעה של ובדרך אינטלקטואלי במאמץ־איתנים אף אם

 בנפשך וליצור לשמשון אובלומוב בין לגשר בידך עולה היה הדמיון של שחקיו

זו. מעין דופן יוצאת סינתיזה
 מלאה כולה הארץ כל היתה הראשונה פגישתנו בתקופת אגדית. אינה הדמות ת.

 כל אסיפה, כל ;ובני־נעורים זקנים ונשים, גברים סינתיזות, ומיצרי גשרים מותחי
 זה מסוג אחד שיח סתירות. ולישב ניגודים לאחד ניסה שיח וכל שיג כל פגישה,

 מחזיק והשני בידו, מקל האחד :הכרמים את שנטרו שומרים, שני בין שיח לי. זכור
 קרוי שהיום מהם האחד ;השומר־הצעיר חבר והשני בית״רי האחד ;אנגלי ברובה
הדרום. ממושבות אחת יליד והשני בארץ(, )כשנה חדש" "עולה

 בית״רי אחת בכפיפה נזדמנו מעצור, ללא איבת־אחים ימי הימים, באותם כיצד
 מקום, מכל להסיחה. המקום כאן ולא עצמה, בפני פרשה זו הרי הצעיר השומר־ ואיש

-תרצ״ו מאורעות ימי ובעצם מבפנים השנאה על גבר מבחוץ שההרג היא עובדה
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 מכרמי באחד השומר־הצעיר של מהכשרה נער עם יחד בשמירה עמדתי תרצ״ט
 התקוטטנו, אחר־כך מזה, זה הסתייגנו בתחילה יחד. בילינו שבועות ששה השומרון.

 הויכוחים את שיככה שלא בלבד זו לא שהידידות אלא התידדנו. דבר של ובסופו
 העתידה ישראל מלכות על מידברותי נושא אני אותם. הגבירה אלא בינינו הסוערים

 העמלים אחוות על לקחו מרעיף והוא הירדן, גדות שתי על בימינו במהרה לקום
 עלי־אדמות, סוציאלי צדק ישרור עת אחרית־הימים, חזון ועל העמים שני שבין

 כשהיינו שחר, עם ואפילו הארץ. מן ייעלם פרטי ורכוש ומנוצל, מנצל יהיו לא
 לבצור הלילה, מדריכות לנוח כדי עבותת־שריגים, גפן של לצלה מזרנינו את גוררים
 פינו אל ולשלחו הלילה, מצנן טל ונתכסה אתמול שהבשיל דם־ענב, גדוש אשכול
 עדיין החרצנים, וכירסום ה!ג לעיסת תוך אז, אפילו—המזרן על שרועים בעודנו

לצדקתנו. כבדי־משקל נימוקים בזה זה היינו מטיחים
 לכרם. כרם שבין במשעול עגלה גלגלי של חריקה קול אזנינו קלטו אחד לילה

 ובה לפרד רתומה עגלה נוהג ערבי פלח ראינו ועד־מהרה הקול של לעברו הלכנו
 במרחק־מה אותנו. ראה הוא אף שהפלח תימה ואין במילואו היה הירח אבטיחים.

 בשרוולו קינח אלינו סמוך משניצב אלינו. וקרב העגלה מן ירד בפרדו, עצר מאתנו
 הלה, הזיע מה שום על יודע איני היום ועד היה קריר )הלילה ממצחו הזיעה את

:ואמר מפנינו( פחד כן אם אלא

ז" י1"מ
 הלה בה יחזיק בטרם אולם מימייתי, את לו והושטתי "מים" שפירושו כבר ידעתי
 אחת יליד השומר־הצעיר, איש—לשמירה שחברי עם הקרקע על שרוע נמצא

הפלח את הפיל אחת בבעיטה הנער, היה זריז מעליו. גוחן—הדרום ממושבות

 לערבי! מים נותן אתה ככה, "סתם בכיסיו. מפשפש בעודו עלי צרח "השתגעת!"
 ד׳ המימיה את לו מושיט כשאתה בטנך, אל שמכוון סכין לו שאין לך מניין
 שתה הוא המימיה. את לו נתתי ואני הקרקע, מן הרימו הנער סכין. היה לא לפלח

והלך. לרוויה

 מחוויר־ המזרח אופק היה כמעט, בביישנות בהיסוס־מה, שנינו. שתקנו קלה שעה
הברושים. שורת של צמרותיה השחירו וכנגדו והילד

ן" עמים "ואחוות :שאלתי

 :פייסנית ופסק בו חזר מיד אך ברוגזה. השיב בויכוחים״, באסיפות, "בחדר־האוכל,
לחוד". וזה לחוד, "זה
 ביותר. המוצלחות מן אינה שהבאת הדוגמה כי נאמר אם תיפגע שלא מקווים אנו ש.

 לחוד, זה :בפירוש אמר בחור אותו הרי בפירודם, נשארו הדברים סינתיזה. כאן איז
 נניח אבל לאחד. בך היו ו״שמשון" ש״אובלומוב" קבעת אתה ואילו לחוד, יזה

 אותנו, המעסיקה לשאלה ונעבור לפסיכולוגים, בו לענות ענין שהוא זה, לאיחוד
 האם טובה. תחת טובה ל״אובלומוב" גמלת שבה הדרך על שמענו הגמול. שאלת
לך. מובנת זו ששאלתנו מקווים אנו ז ל״שמשון" גם גמלת
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לעברית. הספר את תירגמתי דרך. באותה גמלתי בהחלט. כן, ת.
קרוא. ברוך על־ידי אלא על־ידך לא זה ספר תורגם טועים, אנו אין אם ש.
 לו שניתן מזה יותר מודרני עברי לבוש לו למצוא ניסיתי שנית. תירגמתיו ת.

שנה. כארבעים לפני
? זו בדרך לו שגמלת מישהו עוד על להצביע התוכל ש.

כן. ת.
? מי על ש.
עגנון. ש״י על ת.
ז עגנון ש״י כתבי את שתירגמת לומר רצונך ש.

מהם. כמה כן, ת.
? שפה לאיזו ש.
לרוסית. ת.

? בחיים בעודו זאת עשית האם ש.
בחיים. היה עדיין בעבודה כשהתחלתי ת.
י כך על ידע הוא ש.

כן. ת.
? מפיך ש.
כן. ת.
? אישית עגנון את הכרת ש.
כן. ת.
? נפגשים הייתם ש.
כן. ת.
? לאחרונה נפגשתם מתי ש.
לקבוע. קשה ת.

? מדוע ש.
 קשה בזמן, לשניה קדמה מהן שאחת אף האחרונות, הפגישות שתי שמבין משום ת.

האחרונה. היתה איזו בבירור לקבוע מאד
? כך על סיפור בפיך יש ודאי פאראדוקם. עוד ש.

כן. ת.
ספר. ש.
 מ״תמול־ קומר יצחק את שבן קומר, ביצחק אלא בעגנון לא הסיפור של תחילתו ת.

 את ומשהכרתי עגנון. ש״י את להכיר שאזכה קודם מספר שנים הכרתי שלשום"
 "מסות בשם סיפורים לסדרת יסוד ששימש סיפור, עליו כתבתי קומר יצחק

החמישי". בנימין
 בחור המתאר בלילה", "גנבים קסטלר, ארתור של ספרו לאור יצא תקופה באותה

 החמישי שבנימין מכיון בבריטים. שלחמו המחתרת מארגוני לאחד המצטרף מאנגליה
יצחק את ניתק בעולם־המדע, מסותיו־הרפתקותיו וכל היה, ופיזיקאי מתימאטיקאי
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 המתימטיקאי וכדרך האנושי, המין של מטבורו קסטלר( של )גיבורו יוסף ואת קומר
 בהם לערוך התחיל כן אחרי־ מיד נוסחה. של לתרכיז הסמלית משמעותם את דחס

 האטום, גרעין את מסמל קומר שיצחק לו התברר עד־מהרה הפיזיקאי. כדרך ניסויים
 יצחק את הציב לפיכך אותו. המקיף האלקטרון את בלילה" מ״גנבים יוסף ואילו
 מה ו...יצא גוברת־והולכת במהירות יוסף את סביבו הריץ החדר, במרכז קומר

שיצא.
 :לאמור שאלני לפניו, משהוצגתי אישית. עגנון את הכרתי רבים ימים בעבור

 אלי בא זה סיפור כשנתפרסם 1 קומר יצחק על סיפור אותו שכתבת הוא "האתה
 השיבותי ואני ז בך שיתעללו מניח אתה איך :לי ואמר תלמיד־חכם, עברי, סופר

מאמרים". מעשרה עלי שנכתב אחד סיפור עלי חביב לו:
 וביקשני אלי טילפן תשכ״ט חנוכה של אחרון" ב״נר בינינו. רעות נקשרה מאז

 היה יכול לא עיניו את שפקדה מחלה מפאת בביתו. שהה לבדו באתי. אליו. שאבוא
 מעומעמות, מנגינות שהשמיע הראדיו, למקלט סמוך בכורסה ישב הוא לקרוא.

 בירושלים הישן היישוב מן למ״ד־ו״ו איש על כדרכו: סיפורים סיפר וסיפר...
 הסעודה בעת שבדיה מלך של בתו באזני שהסיח דברים ועל המאה, בראשית

 יוגוסלבי. סליבוביץ לגמנו לסיפור סיפור בין פרם־נובל. קבלת עם לכבודו שנעשתה
 לבדי והשאירני יצא עגנון שבחנוכיה. הנרות משרידי הבליחו אחרונות שלהבות

 האחד- ספרים. שני החזיק ובידו קימעה, עייף נראה משחזר למדי. ארוכה שעה
 הוצאה בצדו, איטלקי ותרגום עברי טקסט—אבן־גבירול לשלמה מלכות" "כתר

מפואר. בנרתיק נתונה עגנון, לש״י במיוחד מוקדשת הדורה
שאלני. ז" מלכות׳ ׳כתר את אוהב ודאי "אתה
בחיוב. עניתי

התחייך. הוא
נחת־רוח". לך לגרום כדי הבאתי הספרים שני שאת "הרי

 נתון היה שלא מפיון החמישי". בנימין "מסות השני הספר היה הרב לתמהוני

מיד. הכרתיו לא הרגילה, בעטיפתו
 ודיפדף עיניו אל הסמיכן בצווארו, הנתון מחוט שהשתלשלו משקפיו, את נטל עגנון

:לי ואמר בידי, הספר את נתן שסימן, במקום סימן בספר, קימעה
מכאן". באזני "קרא

קראתי:

 בו. נוצרו חדשים מעגלים בחדר. מתרחש־והולך עליו שליטה לי שאין "משהו
 ושלום׳, מ׳מלחמה קאראטייב פלאטון סביב רץ ועגשו׳ מ׳החטא ראסקולניקוב

 את מקיף דה־ברז׳ראק סיראנו טל, וילהלם ששמו ציר על מסתובב פאוסט
 אינדיאני ריקוד רוקד היאוואתה האמלט, את עוקף גריי ודוריאן ולז׳אן ז׳ן

הפעמונים. צילצלו לו אשר לג׳ורדן, סביב
ז "בלט
שמוכרות מהן נשים. עשרות נשים. מופיעות הקירות מתוך אחר. משהו "לא,
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 מטאטיאנה .1פ אדגר של לנורה עד איבסן של מגזרה מוכרות. שאינן ומהן לי
 שותה קומר יצחק נתפרקו. המעגלים רולאן. של אניטה עד פושקין של

 גריי. דוריאן עם טאנגו רוקדת שלשום׳ מ׳תמול ושפרה אופליה, עם קוקטייל
 דה־ברז׳ראק וסיראנו קאראטייב, לפלאטון קורצת יוסף, של אהובתו דינה,

השקט. הדון מגדות הקוזאקית לאקסיניה אבירית קידה מחווה
סאלוני? "נשף־ריקודים

 נשרה קוקטייל וטיפת רעדו, קומר יצחק של ידיו מזה. שונה דבר־מה "לא.
 ממקומה אופליה קפצה אופליה. של שמלתה על אדום כתם והטביעה מכוסו
 :סביבה הקהל כל נאסף טראגי־היסטרית. צעקה ומרה, גדולה צעקה וצעקה

 על כעס נתמלאו מאמציהם שנכשלו לאחר לנחמה. והשתדלו בכתם התבוננו
 מין וגזע, דת הבדל בלי כולם, שפוכה. בחימה עליו וזינקו קומר יצחק

 גברים בכלי־זכוכית. ומי באבן מי בחרב, ומי באלה מי ולשון. אומה ומעמד,
 ונדחקו הצטופפות דחפו, זה, את זה הדפו התקוטטו, ודלת־העם אצילים ונשים,

 כשכוס רגליו, על עמד והלה קומר. יצחק אל להגיע הנואשים במאמציהם
 הגיח לפתע בתמיהה. מהול מורא ובעיניו בידיו רועדת עודנה הקוקטייל

 עליו וגונן ידיו שתי את פרש יצחק, לפני התיצב הוא הקהל. מתוך יוסף
 הניף גריי דוריאן ארצה. הפילתו דה־ברז׳ראק סיראגו מידי אחת מכה בגופו.

 פלאטון פיאותיו. את מרט ובעצמו בכבודו■ ופאוסט יצחק, על סכינו את
ברזל. במוט בהיעזרו הקהל בקרב דרך לעצמו פילס קאראטייב

? לינץ׳ ״משפט
 אחריה וקולנית. חדה צווחה אשה צווחה תחילה מזה. שונה דבר־מה "לא,

ומבוכה. מהומה מנוסה, בהלה, בורחים... החלו הגברים רבות. נשים צווחו
הידרופוביה!׳ ׳כלבת! באויר. יללות ניסרו "׳הצילו!׳

 משפתיו. נטף ורירו מחוריהן יצאו עיניו בחדר. התרוצץ קומר "יצחק
 קומר יצחק :שלשתנו נשארנו שוב הקירות. דרך נפשם על נמלטו הנאספים

 כה־וכה יצחק פנה תנועה. בלא הרצפה על שרוע היה שעדיין ויוסף, ואני
 הסמיך הוא נרתעתי. עיניו. את בי ונעץ אלי קרב מלבדי, איש אין כי וראה

 קפאו• ואיברי בעורקי נתנסכה זוועה שיניו. את וחישף פני אל פניו את
 ועזב שכמו על יוסף את עמס אחורנית, מעלות 180 של פגייה יצחק פנה

החדר. את
 כלומר בעבודתי, שקעתי ושוב שולחני אל חזרתי ונתגמשו אברי "מששבו
 הבלתי" הביקור מחמת להפסיקה שנאלצתי הפופולארי המאמר בכתיבת

צפוי".
 של אחרון נר ערבית לאותה ועד הדברים שנכתבו מיום חלפו שנה ושתים עשרים־

 בש״י עיני ונתתי מקריאתי חדלתי הדגול. הישיש באזני קראתים שבה חנוכה,
 ג׳אז. מנגינת השמיע הראדיו ברכיו. על נתונות ידיו וכפות עצומות היו עיניו עגנון.

בהודעת־פרסומת. שהופסקה
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שאלתי. ד׳ לקרוא "אמשיך 
לחיוב. בראשו זד הוא 

:המשכזי
את והפכה הירושימה העיר את החריבה יפאן על שהוטלה ־האטום "פצצת 

 במסחר לעסוק יכול אדם שאין וכשם פופולארי. למדע הפיזיקלית הכימיה
 בפוליטיקה, נאמר, לעסוק, יכול בימינו אדם אין כך לוח־הכפל את שידע כלי

רובו האטום ביסודו: הוא פשוט זה מבנה האטום. מבנה את שיידע נלי 
לגרעין, מסביב כלומר וסביבו, גדולה מסה בעל קטן גרעין—במרכזו ריקות, 
אלקטרונים. המכונים קטנה מסה בעלי גדולים גרגרים במסלוליהם נעים 
האנרגיה סוגי אלקטרון. שהוא ובין אבן שהוא בין ;אנרגיה יוצר נע דבר כל 
תנועת על־ידי נוצרו וכר, וחום חשמל כגון כה, עד לנו ידועים שהיו 
עצמו, הגרעין את נטלו ו באמריקה המלומדים אותם עשו מה האלקטרונים. 
חדשה אנרגיה קיבלו זו בדרך חלקיקיו. את והניעו פיצלוהו והכבד, הקטן 
וקל גדול מגזר־עץ מכה לקבל כידוע, מוטב, אטומית. אנרגיה הקרויה 
תלויה שהאנרגיה דבר של פירושו המדע בלשון וכבדה. קטנה מאבן מאשר 

מאליו מובן פ. = 1102 גאונית: בנוסחה זו תלות ניסח ואינשטיין במסה. 
מסובכים הדברים כי גסה, הכללה הריהי שהבאתי הדוגמות מסוג דוגמה שכל 
מכושר הוא וקטן שבהפשטה ענין הוא הגרגרים של וגדלם יותר, הרנה 

כן שכלנו. של התיאור פי־ ל־ ע ף־  בעזרת הגרעין את לפצל המדענים הצליחו א
 השאלה אדיר. כוח־נפץ בעלת פצצת־אטום והרכיבו מחוכמים מכשירים

וכבר האטום. של האנרגיה את לרסן כיצד היא האנושות בפני עתה העובדת 
 והמשילונו בימינו, והטכניקה המוסר שבין אי־ההתאמה על החכמים עמדו

אקדחים". המחזיקים לקופים או בגפרורים המשחקים לתינוקות

 סיבוב תנועת עשה עיניו, את עגנון פקח תומו עד הסיפור קריאת את כשסיימתי
:ואמר בכתפיו מעך באצבעו, 
 יישפך לא הישן והיין יתן מי החדשים. השבורים הכלים הם אלה שבנמת "אפשר  
מהם".  

 וכשבאתי חליו. מיטת אל ריתוקו קודם עגנון ש״י עם האחרונה פגישתי היתה זו
 עשה שוב כן משעשיתי פיו. אל אזני את שארכין לי רמז חליו מיטת אצל לבקרו 

 לא שבמאמץ הברות, באזני ולחש בה ששלט יד אותה של באצבע סיבוב תנועת

כלומר ,£106 £386 :גרמניות מלים שתי כדי לצרפן בידי עלה קטן
משונת. מצב

מחייך. שדיוא הרגשתי
? מאמרו את הא שין כתב שעליו זה הוא החמישי״ בנימין ״מסות הספר האם ע. 
כן. וג  
*.תודה.  

? נסתיימה שהחקירה זו תודה של פירושה האם זג
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כן. ש.

? המסקנות את אקבל מתי ת.
 מדויק רישום לחתימה תקבל כן לפני אך זו, ועדה שמינה למי תוגשנה המסקנות ש.

 זה רגע לדבריך, משהו להוסיף נפשך את יש אם עליו. לחתום תצטרך עדותך. של

המתאים. הרגע הוא
סיכום. להוסיף רוצה אני כן, ת.

בבקשה. ש.
:לאמור רחל, המשוררת משל משלי. לא ת.

ידעתי לספר עצמי על רק
 נמלה, כעולם עולמי צר
 כמוה עמסתי משאי גם
הדלה. מכתפי וכבד רב

הדו״ח שלישי: פרק

 זכור לא פי ואף תיאמן, שלא במהירות שהוגש למי הוגש החקירה ועדת של הדו״ח
 עצמו לילה באותו הגיעני הדו״ח מן אחד עותק כלשהו, פרטיכל על שחתמתי לי

 ועדה גותה שעשתה המרובה העבודה מפליאה שבעתיים השחר. עלות עם ממש
 וזו שם־ג־יתר, וללא בצימצום נוסחו עצמן המסקנות כי אף קצר, כה בפרק־זמן

:לשונן

 הפאתולוגיה לחקר הוועדה של ועדות־המשנה שלוש מבין אחת היא זו ועדה
 הוועדה של בכתב־המינוי נפשית. לגהות הבינלאומי המכון שליד הסוציו־היסטורית

 קיום של לאפשחת ומודעת ערה להיות הוועדה של תפקידה השאר: בתוך נאמר
 שהיו בעבר מחלות־נפש לאותן דמיון משום בהן שיש בהווה פאתולוגיות תופעות

 לעריכת בזריזות להיחלץ ;האנושות של דברי־ימיה על רבות־משמעות השפעות להן
 או מעשים שאירועים, להניח סביד יסוד שיש כל־אימת אלה, תופעות על מחקר
 על ולהמליץ סימפטומאטית; משמעות משום בהם יש מסוימים התנהגות דרכי

 התופעות של התפשטותו ולמניעת המחלה של התפתחותה תהליך לקטיעת צעדים
הפסיכופאתולוגיות.

ועדות־המשנה: שלש הן ואלו
 צבי", שבתי "ועדת בשם המכונה מאנית־דפרסיבית, לפסיכוזה הוועדה

 לבין עילאית והשראה אקסטזה בין קיצוניות תנודות מקרי חקירת שעניינה

ומרה־שחורה. דיכאון
 מקיף עליה המוטל המחקר שתחום—סטאלין" "ועדת—לאפותיאוזה הוועדה

האלהה־עצמית. כדי עד המגיע פרוגרסיבי שגעון־גדלות של תופעות פני
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בהת שעיסוקה ניטשה"(, )"ועדת הנפשיים הכלים לשבירת הוועדה ג.
 נטרפת שרוחו אדם לבשר שבא הבשורה שבין הפער בשל רוחנית מוטטות
 אוזן להטות הציבור נכונות לבין שבנפשו האינטלקטואליים המתחים מעצמת

לבשורתו.
 ;ניטשה״ ״ועדת של לטיפולה הנתונים מאלה טיפוסי כמקרה הוכרה שנחקרה התופעה

 כדי בה שיש הסימפטומאטית, ההתנהגות את שחקרה היא זו ועדת־משנה ואכן,
לבוא. העתידה להתמוטטות אות־אזהרה לשמש

:זה במחקרנו לפנינו הצגנו שאלות שלש
ז לאנושות להביא התימר שהנחקר הבשורה טיב מה
? לבשורתו האנושות של אטימותה מידת מה
 בלילה הנחקר של המוזרים שמעשיו המסוכן, התהליך לבלימת הדרכים מה

? התהוותו ראשית על מעידים זה
 כל חסרת היתה ולמעשה הרצויות לתוצאות הביאה לא במישרים החקירה דרך

אוטוביו סיפורים של בדרך חמקניות תשובות שאלותינו על השיב הנחקר :תועלת
 של מיעוטם היו. ושלא שהיו מעשים על—מכאן ומיתממים מכאן חכמניים—גרפיים

פורה. דמיון פרי ספק, ללא רובם, אך אותנטיות של חותם בהם יש הסיפורים
 ולפשפש בספריו לעיין מעונו, אל לחדור לאל־ידנו היה מביתו נעדר והנחקר הואיל

למסקנותינו. הגענו זה בעיון הסתייעות ומתוך הפרטי, בארכיונו
 הצימצום בתכלית הערוכה תמציתית תשובה—שלמעלה אל״ף לשאלה תשובתנו
:היא כולו(, זה בדו״ח בידנו הנקוטה )דרך והקיצור

 לועזי בשם בכתביו הגדירה עצמו שהוא חדשה, תורה בכתביו לגבש ניסה הנחקר
 הוא האדם לא :משמע ;האנטי־אנתרופוצנטרית״ ״המהפכה :וקשה־היגוי מסורבל

 החומר, עולם את מתוכו יצר העולם חלל האדם. יצירת אם כי ותכליתה הבריאה נזר
 והאדם האדם, לרבות האורגאני, העולם את יצר כדור־הארץ כדור־הארץ, לרבות

 בהתפתחות יותר גבוה שלב הוא האורגאני שהעולם וכשם רוחו. יצירי את יצר
 בהשתלשלות יותר גבוהה דרגה הם האדם של רוחו יצירי כך הדומם, מעולם קוסמית
 בנפרד משלה, ממשות אפוא לה יש האדם של יצירתו האורגאני. העולם מן הבריאה

 כדור־ של מקיומו בנפרד משלו ממשות לו יש והצומח החי שכל כשם האדם, מן
 האורגאני העולם של—כדור־הארץ ;החומר של משכנו מקום מחוללו, הוא החלל הארץ.

 אין אך בו, אשר כל גם ייכחד המשכן בהיחרב אנוש. יצירי של—האנושית והחברה
 האדם של יצירי־רוחו יצירו. על והיוצר בו השוכן על עדיף שהמשכן מכאן להסיק

ז כן האנושית, החברה בלעדי משמעות להם *  עם ממנה. הם נעלים ואף־על־פי־
 בחרבות־צור החל האדם, שיצר מה כל הנחקר, של משנתו לפי נמנה, הרוח מידי
 שהוטלה חיה אנוש במלת החל באלוהים, וכלה בציור החל אלקטרוני, במוח מלה

 נוסיף ואם אחת. רגל על כולה התורה כל זאת בחלל. שהוטס בלוויין וכלה מוזיר
 הוא החץ של ומכוונו זמן, של חץ קיים הבריאה בהתפתחות שלב כל שלגבי כך מ

תהיה הרי—האנושות של ימיה בדברי־ ישראל עם־ כגון—היוצר שבגורם ר1שא איתי
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 השטח מבחינת מדי היא דחוסה אם אף רכיביה, מבחינת וממצה שלמה תמונתו
דיוננו. לגבי חשיבות בכך שאין אלא העומק, מבחינת ורדודה

 לתורתו הציבור של אטימותו מידת על עמדנו הרי לפנינו, שהצגנו ב׳ לשאלה אשר
אחוז. מאה כמעט ביותר, גבוה לשיעור והגענו הנחקר של
 בו יש שכן ניטשה", "ועדת של טיפולה לתחום הענין הכנסת את מצדיק האמור כל

 בשל הנפשיים" הכלים "שבירת של מובהקת דוגמה לפנינו כי נוסף אישור משום
לשמעה. המסרב הקהל לבין הבשורה בין התהום

 נקודות שלש להבהיר עלינו הפאתולוגי, התהליך לבלימת המלצתנו את שנגיש לפני

:נוספות
? הציבור אטימות של סיבתה מה

י שבחר בדרך משנתו את להגיש הנחקר בחר מדוע
 ההשמעה בין הגדול הפער בשל שנגרמה הנפשית, ההתפוצצות אירעה מדוע
? דווקה לילה באותו לשמיעה,

העלתה: חקירתנו
:הנחקר של משנתו את לקבל מסרב הציבור

 ייצור מכשיר בחינת אך־ורק עצמו לראות מוכן אינו שבשר־ודם משום
 ידורגו בה הנעלה הדרגה תהיה אשר תהיה הבריאה, של התפתחותה בשלבי

מוצריו.
 בה יש—הזמן חץ את והמכוון שבעיסה-המתסיס השאור שתורת משום

 פופולארי שאינו בחרתנו", שב״אתה השוביניזם של חדשה מהדורה משום
בדורנו. אנשי־הרוח בין כל־עיקר

 בדרך האגטי־אנתרופוצנטרית מהפכתו את לבשר משום־מה בחר הנחקר
 של ולבטיו נפתוליו, בעיותיו, את לתאר אלא לעולם באה שלא סיפורת, של

 ואת אותו המוצאות את ולספר אדם, הוא באשר האדם היחיד, האנושי, הפרט
 ראסקולניקוב על המשקיף כל ביצירי־רוחו. הנעשה את ולא בו המתרחש

 שני כעל אינשטיין מאת האטום של האנרגיה נוסחת ועל דוסטויבסקי מאת
 לבוא רשאי הוא אם ספק אחד, אמנותי במישור הנעים שווי־משקל יצורים

זה. אמנותי כמישור הסיפור את לקבל מוכן שאינו על הקהל עם בטרוניה

? זו הגשה בצורת הנחקר בחר אפוא מדוע
 הגענו היטב שקול בדעתנו ושקלנו שבידינו הנתונים כל את בחשבון שהבאנו לאחר

 שהעלינו דברים ביישנות. :הפסיכולוגיה בתחום נעוצה לכך שהסיבה מסקנה לידי
 ובמישרים במפורש לבטאם הנחקר העז לא מימיו שלמעלה, בסעיפים הכתב על אנו

 פתלתלים בנתיבים בעקפי־עקיפים, והוליכם באליגוריות אותם הסווה אם כי
 סיפור־מעשרי׳ אלא זה אין רצונכם לימוד, וצריכה היא תורה—רצונכם ועקלקלים.

 עוי מרהיב אינו עליו, האהובים המשוררים כאחד אשר, אדם תומו לפי שמסיח
ם הבריאה, מנוחת את להפריע בנפשו פני כל־ ״110 3מ1 1 10) בגלוי. לא על־ ^ 

<(1181111־1נ 1116 11ח1¥6ע86 "?
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 ביתן באותו הלילה שנתהווה הנפשי, לקצר שהביאה היא זו ביישנית רהייה ג.

בחורשה. אשר שבבית־ההבראה
 ותמך בכתיבתו שעודדהו עליו, האהוב ידידו, הא, שין על מסה לכתוב התחייב הנחקר

 לראות ממנו נבצר הא שין אל רגשותיו בשל הספרות. בשדה הראשונים בצעדיו בו
 יוצרו של מזו—ונשגבת נעלה ואף—נפרדת ממשות כבעלות זה של רוחו יצירות את

 של הצופיה עינו לנוכח עצמו בשורת את לקבל עצמו הוא סירב הפעם נפשו. אהוב
 עתה אילמת. תוכחה בנבכיו צפן כמו ודומה מתוכו, שצף האנושי המבט זה ידידו,

במעשה־אלימות. פורקנו את מצא שנוצר והמיתח שלו, בנפשו התהום נפערה
:לאמור המלצתנו את בזה מביאים אנו האמור כל לאור
 שהועבר החיצוני הפער מן יתעלם בה, בחר אשר בדרך ללכת יוסיף שהנחקר רצוי
 בש״י טיפל שלו עדותו שלפי כמו הא שין בידידו ויטפל פגימה, קרבו אל עתה

 שין על לא יוצרו. את שיכיר קודם קומר יצחק גיבורו את להכיר לו שנתמזל עגנון,
 הא שין על רבת־הגיגים מסה ולא זה. של גיבוריו על אם כי דבריו את יכתוב הא

 של לוריין, ושל ההגרי יחיאל של בחברתם רב־הרפתקות מסע אלא זו תהיה
 אקסט ליאון של טולי, ובנו לוסקין לייזר של ניוטה, אשתו ושל פולר פרופיסור
 הללו היו לא משל אדם, של רוחו מפרי וכהנה כהנה דמויות ועוד לינה ואוהבתו

 המגמאות ספינות־חלל או חובקות־זרועות־עולם, מתימטיות נוסחות אלא רומן גיבורי
מרחבי־תבל.

 שידרוש עתקים מספר בכל בכתב ערבות לנחקר לתת מוכנים מטה, החתומים יאבו,
 יהיה ואם—יבין הא שין כי—בחירתו לפי בנק־דם בכל המקורי העותק את ולהפקיד

יסלח". אף—לסלוח מקום
*

 מסע־ של שתיאורו אלא תומן. עד וביצעתין ועדת־ניטשה של ההמלצות את קיבלתי
 בניהם, משבר", "עד גיבורי בחברת והתהפוכות, הפתיעות רב המופלא, ההרפתקות

 ששמו אחר לסיפור אם כי החקירה" ל״ועדת ענין אינו וריבעיהם שילשיהם גכדיהם
 נאלצתי מסע לאותו אצא בטרם שעוד רק אציין כאן המסע. הוא: אחד ונושאו

ת־הדין של מיגעות ישיבות בארבע להשתתף  של בעבירתו שדן המשמעתי, בי

 שניתן פסק־הדין של עיקרו את להזכיר בלי זה סיפור לסיים ואין צוקרמן, אהרן
 עליו, הממונה לפני להתנצל והתחייב נזיפה קיבל צוקרמן אהרן משפט: באותו
 צוקרמן, של לאשתו מזונות דמי ולהבא מכאן לשלם חויב ארמסטר דן ד״ר ואילו

בעלה. של בביתו מגדלתם והיא ארמסטר של בניו את שילדה

ב"ד2? ג  —צוקרמן את שאלתי לא תלוי־ועומד המשפט היה שבה תקופה אותה כל ׳א
 אחרי עקב מה שום על—לישיבה ישיבה שבין בפרקי־הזמן לא אף הישיבות בעת לא
 דל־שפתיו על העלה לא הוא ואילו בבית־ההבראה, שלי לביתני עד לילה יתומ
כל־עיקר. בו ניכרה ולא ביותר קלה הנראה, כפי ,שהיתר. פציעתו, דבר את



וינקלר: מנפרד
שבד* משודר עם ספרות* בערב הרהור*ם

 אור על קרחונים רואה אני
 וכחלים( לבנים - שלישה או )שנים

 הערפיליים, מעקפיו מאחרי
 על מטפסים העני הקטב וסודות
 ועולה. יורד ללא עבותים סלמות
 הלילית, ירועלים - לחלון מעבר
אחר. קדמוני על ספק עלי, ספק

 עוד אין עלו באין־הסוף
 של גלגלים אלא אדון,

 ביותר. רצינית קונדסות
 והוא מעברים אותו מחפש אני

 גבי מעל להפליא מסתתר
 על בעבי הזגוגי המסך•
דיופטרין. תשעה

 מעצמו עונה בן־אדם כל
 כבר כי להזדהות, עוד יוכל ולא

 אחרת, מרות עליו אחיו כפה
 אחד. ביום היא אף להעתמט סופה אער
 - נכרי מיעהו הופך בן־אדם כל

 לבבות־לולינים תיאטרון בית פחלץ
הזולת. על המקמר בראיו
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 עתה, ביותר פיוטית אינה הקשבתי
פורח כדור עם שוהה אני

 עצמי עם משוחח אפורים. בשמים
 סבור כמעט ואני זרים חיים על

 החיצוני העולם אל קשר כל שלי. שהם
והקר; הדק באויר נאבד

 - שלשה או )שנים אור של קרחונים
וכחלים(. לבנים

 עכשו נופל אני אפשר
 סגל, בזק של על־קולית במהירות

 שלי הבדידות זו אין ואפשר
 לענן מעבר מישהו של אלא

בחר אשר נטול־שם,
רב. בגוי כמו דוקה, בי

 ידיו תוך אל מעצמי נופל ואני
 אבך, מגשי לשני המקערות

רב. מגבה

 העבים משקפיו מאחרי מחיך המשורר
 דיופטרין, תשעה של

מאליו. ומובן עצוב בלעג

 ויותר יותר מבין אני
 הטוח. קצרת אמונתו את

 חג והגן יורד הלןלה
 פריחה של מחוגים מחוגים
הלילית. העיר לפני לחלון, מעבר



מהרכבת הנערה עמיר: עליזה
 להקליט רצתה היא לחדר. מקלטה שאול, של רעייתו תקוה, הביאה זמן־מה לפני

 ולהפעילו במכשיר להשתעשע היה אפשר בינתיים אבל בערב, ששודר ראדיו תסכית
 סביב מכונסת המשפחה, וכל ארוחת־ארבע בשעת בפינה לו סובב המכשיר סתם. כך

 צהלו הילדים הסרט. שקלט למה הקשיבו אחר־כך כדרכה. להתנהל הוסיפה לשולחן,
 ? קפה ? מה רוצה מי כנדהם. היה ושאול ועוד. עוד קולם את לשמוע ורצו מהנאה

 אבא, תודה. הסוכר. את בבקשה לי תעבירי ? מרקחת אולי ? קלוי לחם עוד ? תה
 התה. את לך אקרר אני רגע, ? איפה כן, איילות. של שלמה משפחה היום ראינו
 ונרד לשתות נגמור נכון. אותם. שתתקן הבטחת ואתה באופניים תורי היום אבא,

 הכדור. את גם נקח מאד, טוב אותו. לנפח צריך שלי, הכדור את גם תקחו אז למוסך.
 המעטות, המלים ממנו. השופעת השלוה שבקולו. השקט זעזוע. לו שגרם קולו זה

 לא אין. ? זה היכן ן זה כל נעלם לאן הרף. ללא דיבר הוא והרי הרוגעות. השתיקות
 המכשיר צווח. כן, ז צווח לא האם אבל קולו. הוא השלם, החם, השלו, הזה הקול יצא.

כאן. רק ולא היום רק ולא בארוחת־ארבע רק ולא זולתו. אחד לא ואף שמע לא
 רוצה. לא המיטה. מן לקום יצליח לא היום יקום. שלא פתאום ידע בבוקר למחרת

 לא והוא רוצה לא והוא רוצה, לא בגופו תא כל בשום־פנים. בשום־אופן, רוצה לא
 לישון. רוצה רוצה. לא ? לקום למה טובה. אחת סיבה לי תן ? לקום עליו למה קם.

 לשוב להירדם. עצמו, בתוך להתקפל לשמיכה, מתחת עמוק הראש את להחביא
 לקום צריך שבן־אדם כתוב זה היכן י מה בשביל קם. לא להיות. לא מהר, ולהירדם

 רוצה. לא אני שעה. באותה ולקום ולהוסיף שעה באותה בוקר כל שנה עשרים
הרוחות. לכל כולם ושיילכו

 מחמם ההגה, ליד כבר יושב חזי את ומצא המכונית אל ובא והתלבש קם ואחר־כך
ענקיות. עיני־תינוק בעלת פתיה איזו ולידו המנוע, את

 לא הרי כי להירגע, ניסה לתוכו. אותו מוזגים כאילו ומטפס עולה ברוגז חש שאול
 מאלה אנחנו אין הרי נהוג. כך ההגה. אל יושב שבא מי—? יש מה ברוגז. טעם כל היה

 לו, נחוצה מה בשביל אבל נכון, אמו. שדי אל תינוק כמו אליו הנצמדים חולי־ההגה
 לבוקר ההפתעות עדיין הסתיימו לא באלה הבוקר? מן כאן הזאת הפתיה לחזי,

 שעליו חזי לו הודיע גדולים ברעשים המנוע את מחמם שהוא תוך זה. מבורך
לשמור. בעמק, למטה, היום להישאר

 אין כזו שהודעה טענות בלי גם הסברים. כל בלי לא. שהיום לומר פשוט היה צריך
 שואל היה לא איש וגמרנו. לא, שהיום לומר היה צריך היציאה. עם בבוקר, מודיעים

דבר. אמר שלא אלא מתווכח. או שאלות
צהובה תלויה השמש היתה במזרח כחלב. ואטומים לבנים הדרך על רבצו הערפילים
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, הלאה םיליפרעה ,םיפעצמו םילתהמ םה םלועה לכ תא .השוב אלל הפושח ,המלשו
ה חוטש תיקסידש ןמאיי אל .הימתהל־בולע הארמ םיפשוחו ,םילגמ םה התוא הקוורו
ם שמ ךל הנחקו די טשוה קר .הליל האיבמו םוי השועה ,יח לכ םא איה וז הרקעו
.ךנוצרל הלילו םוי השעו
ו מכ םלומ רשייה תרהודו הלוע תיאשמ לפרעה ךותמ החיגה הארתה לכ ילב עתפל
, הלטלטיה קר הנטקה תינוכמה .ןיע־ףרהכ שחרתה לכה .םייניע־תבוהצ תיקנע תצלפמ
ה רענה .םוטאה שיבכה לע סוטל האנו לגועמ ףוקיעב הרזחו ,םוהתה תפש דע התטס
ה ארנ ,םנמונמה וטבמב הילא ךייחמ ,יזח_.הדי ףכב היפ המסחו הקונח הקעצ העימשה

.חדובמ
.לאוש "ז והשמ הרק"
.תולעפתה ופוסו הדרח ותליחתש ךויחב תלצנתמ איה ,"יתלהבנ"
.הגצהל םעט ןיא להק ילב .הרענה דיקפת המ רורב תוחפל וישכע .קתוש לואש
ה לשחנתה ביבסמ .רוונסמ לוחכב םיליפרעה ךותמ םיימשה ורעפנ הובגה לוקיעב
ה ל ןיאש ,תמלשומ הגיזמ הז לא הז םיגזמנ ,הארמל םילוגס ,םיכר םיסכרב ץראה
.ןיעה אולמ ךלוה־בבוס לגעמ אלא הניאו ףוס הל ןיאו הלחתה

.ימדקה בשומה ןמ תוגגומתה העמשנ ״! המיסקמ ךרד !יפוי הזיא״
.אבס־רפכמ הריעצה תרייתה יפמ ךרדה יחבש .רקובה ןאכ ץוחנ הז קר
."היפהפי ,ןכ"

ב שו דרוי אוה רתויו הנש הרשע־שש הז .ךכ־לכ הפי איהש רתויו הנש הרשע־שש
ל כ תא הפ־לעב עדויו היתורומהמ תא שחנמ ,הילוקיע םע לתפנ ,הילותיפב הלועו
ר תויו םינש הרשע־שש ירחא רבג לש ובל ריעסהל הלוכי היפהפי וזיא .היתומחג

? ךכ־לכ הבורק תורכיה לש
ו ל המסק ךיא .םירועג־דסח לואש הל רכוז ,תומוצע םייניעב ,ירוחאה בשומב לטומ
ת חפונה חורה לומ לא ,חותפה םלועב ,רטרטמה פי׳גב ,דבל ,רקוב־רקוב ,וזה הדיריה
ר קובה תעיסנ התיה ךיא רכוז .היבגעב וינפ לומ האבו ורעש תרתוסו ותצלוחב

ת ווהתהל ליחתה רשא לכלו ןאכל ץוחמ לא .ץוחה לא .העיסנ—לכל תישאר איהה
ל ק המכ .עבק ךפהיל דמעש לכמ חורבל היה גהונש תוחירבל ךשמה התיה ךיא .ןאכ
ף רוח ,הנש הרשע־שש ורבע קוחרו ןושאר ףרוח ותוא זאמש ,וישכע תאז תוארל

ה מדא הצוח ךרדהו ,םהמ הלטינ העתפה לכש םיקיודמ םירוזחמ רשע־השש .ץיקי
ח ימצמו אשד קירומ אוה—םימשגה םיאב .עונכ ףונ ,םיינתיצ םיימש ,תעמשוממ
, וישכע ומכ ,ויתסה וירחאו ,ל^קו םינוברח הסכתמו ביהצמ אוה—ץיקה אב ,בשע
ר יוואבו ןמגראו זפ םהילושש םיננע םישדגנ םימודמידה ,םיצורעב םיטטושמ םיליפרע
, בבוס בבוס .ותעב רבד לכ .ףרה אלל .הגופה אלל .הלילח רזוחו .םשג חירהל רשפא

.עגרל ,ב1םמ הזה לגלגה תחא םעפ דמע ול .תרוחרחס דע
 ,ךרד התואב .התיבה ,ךרדב סט .תינוכמב ודבל ,קמעה ןמ הלע הלאה םימיה דחאכ
ם ע רזוחה רויע סוס ומכ .סוס ומכ ,םהילאמ התוא םיעדוי וישוח .תרחא ןיא יי,ד
־תוחור בורצו יולק ,ביהצמה רושימה בלב .עגרל ,רצע זאו .סובאה לא תינתייצ ברע
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?  ךחוגמ אל .הצור יכ תושעל .תרחא תושעל .והשמ תושעל ידכ ? רצע המל .םידק
ת א עמשו עונמה תא םימדה .ךפוהמ לכה .תושעל יורק הזו—קיספהל ,לודחל ,רוצעל
ת ויראשש ,הבוהצ ,החוטש תחלצ לש התיתחתב ומכ ,ודבל םש דמע .תלצלצמ הממדה
. אצומ אלל ,םימוטא ,ביבס וממורתה םיילושה .טיבהו ,התיעקרק לע תוצבצבמ שקה
, ךוליהל סינכי ,הגהה לא רוזחי ,עגר דועב םוקי ךיא עדיו דבכה ריוואה תא םשונ ,דמע
ה פקה לא ,תחלקמה לא התיבה עיגי .ךרד התוא ,ךרדב ךישמיו השוודה לע ץחלי
ת ויה ,םדא .ויברק תא תכפהמ הליחבה תא שחו ויניע םצע .םידליה לאו הוקת לאו
ו רבגי םלועל ,היהיש לככ ךבוסמ .ןכ—רמוחה ? יוזח־יתלב תויהל ושוריפ ןיא ,םדא
י רה ז םדא לבא .םנוצרכ וב וגהניש םפוסו םייומסה ויקוח תא ולגי .םדא־ינב וילע
, םיקיקלחה דחאכ ,אוה .לואש ,אוה אל לבא ,םדא .האבה הקדב וישעמ אבנת אל םלועל
ם ירהב הלועה ךרדב ךישממ ,עינתמ ,תינוכמה לא רזוח אוה ךכ הנה .קיודמ יוזיחל ןתינ
ו תואב ,ןאכ בוש אוה וישכעו .הפוצמכ ,השאהו הפקה לא ,דעומ דועב התיבה עיגמו

.ךופה ןוויכב קר ,םוקמ
ת ננושמה הדגל טרפ רבד םיאור ןיא ,םיליפרעב ולוכ לותח ,קמעה הלגנ טעמ־דוע
ם ירעוס ,שחר אלל םישעוג ,םינבל םיררה לפרעה ףיצקמ הטמל .דגנמ תממורתמה
, םיכבאתמ ,םירעסנ ,םתוא הארת .עמשנ וניא םלוקש םינבל םיליפרע לש םי ,לוק אלל
.לוק אלל ,שחר אלל לכהו ,הקושתו־חור־יפודר םיארנ

, תטמשנ תידיהו םיידיב שיטפ םילטונ .הלאכ שי .בולע הדובע־םוי היה םוי ותוא
ן יידעש ,הרענה .לגלגב רקת שיו הלגע םיחקול ,קלדנ וניא אוהו רוטקרט לע םילוע
. םיקימסמ םינפו תורועפ םייניעב םיילגרה ןיב הטבלתה ,ןאכ הישעמ המ ררבתה אל
. התוכזל הזה םויה תוחמשמ קלח ףוקזל היה רשפא ,תורחא תוביס ףלא ויה אלול
ת וארוהה לואשל ומדנ ,תועמושה היניע לומו ,יזח ליבשב קר אל להק התיה איה
.דימתמ תוזיגרמ די־רחאלכ יזח קליחש
י תשב ליכאהל ךירצ םייתניב .רחמ לש חולשמה ןינעב ןפלטל שגינ ינא ,הארת"
ת א זרגל םג יאדכו תידוסי הקידב לבא ,תשרה תא קודבלו תונושארה תוכירבה
."חולשמל לכימה תא ןיכהל םגו הבאשמה
״? הקסאלאב ,וילא עסונ התאש הזה ןופלטה הפיא״
״? הקסאלא םואתפ ־המ״

״? בונאכאטס ,ינאש בשוח התא המ זא״
״? הצור התא המ"
. תוקד רשע הז—ןפלטל שגינ התא .תונויערב יתוא ץיצפת אלש ?הצור ינא המ"
״ ? םוי־תארוה ,יל ןיכמ התא המ .רבדל ךישמנו רוזחת .הלגע םותרל קוידב קיפסמ

."ךנוצרכ ,רטסימ .ייק .וא"
.ויתובקעב רמתימ קבא־ןנע ,הריהדב אציו תוארפב עינתה יזח
א והש וא ךכל ןווכתמ אוה םאה ? השוע אוה המ ,הזה רוחבה ,עדוי אוה םאה
ה עורג לואשל התארנ הינשה תורשפאה .הארנ אוהש יפכ ,שיגר־יתלבו םוטא תמאב
םוי־םוי ,םינש שמחמ הלעמל רבכ ,דומצב ,ךכ םילבמ םהש יפ־לע־ףא ךא .תוחפ
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י כו .הבושתה תא עדוי וניא ןיידע—םיימש םתוא תחת ,הדש ותוא לא ךרד התואב
ת ינוכמ לש שדח םגד ,רוטקרטב םגפ לע ,ןכ .םיחחושמ םניא ךא ,םוי־םוי ? עדיי ךיא
י מ דגנ ,םימעפל םירבח תויהל וליפא רשפא ,םינכשה לצא לוביה וא ,קמעב ץופנש
.ןאכ דע .םילמב שקשקמ קרו דבוע וניא ללכבש ימ ,ןיבמ וניאש ימ ,בכעמש
י לב ףרה אלל להנמ אוהש חיש־ודה ןמ .ךלוהו־קנחנ אוה ךיא לואש שיגרה םויה
ר ופאה קבאהו םוחהמ רתוי שיתמ הז .הלמ רמוא אלו .םימיה לכ .םויה לכ .ףתוש
א רוק .רבדל עדוי אל ? לזאזעל ,רבדמ וניא עודמ לבא .העונת לכ םע ןאכ אשנתמה
ם יבשוי .םירבדמ םה המכ .תילאמשה הדגה ישנא לש ,םהלש םירפסה תא םימעפל
ם יקסוע .םיראבמ ,םיריבסמ ,םמצע תא םירבדמ .ףרה אלל ,םימי ,תועש םירבדמו
, המוצע ,האנק םג שח .הליחב שחו ,ארוק .תזכורמ ,האלמ בל־תמושתב םמצעב
.םמצע לש םמלוע זכרמב דומעל ,ךכ םהל רתומש הלאה םישנאב .תברוצ
.ןכ ? אל ,הזה ףנעה תא להנל בייח והשימ ירה י שי המ ? םצעב ,ךתוא לכוא המ
י לוא ,תוקיתשה ללגב ילוא .ןושארה עגרה ןמ יזח לש ותרבחב תוחיתמ שחש רכוז
. היישעל םיהדמה ןורשכה ללגב ילואו ,העמיק תומוצעה ,תושידאה םייניעה ללגב
ו השמ אוהשו ,הצרתש־ךיא וא םייפכ־תנובת וא בהז־ידי יורקש המ .היישע לכ
.ותוא תגשהש ,םלוכ זא ורמא ,לזמ ךל שי .םסק ומכ ךשומ ,םלשומ
י לולכיש לכב דיוצמה ,טהולמה ףירצב םיירהצה־תחורא תא םהל הניכה הרענה
ח מוצהו יחה ןמ םינמוש ץבורמ קבא לש תובע תובכש םיסוכמ םהשכ ,שידחה חבטמה
 תרתוימה תוחכונה תרזעב ,םויה לואשל הארנ םוי־םוי ול עירפה אלש המ .םמודהו
א יהש אל .בשח ,תבכרהמ הרענה תא יל הריכזמ איה המ־םושמ .לבסנ־יתלב ,תאזה
, אל .רועה עבצ ילוא וא ,רעשה הז ילוא לבא .ידמ רתוי תצצורתמ םגו ,הל המוד
? תבכרהמ הרענה םואתפ־המ .רכוז אל ינא םצעבו .אל ללכב

ל כבו .םינשה ןיב םיכוחיגו הקיתשו הסיעל לש עזוימו טהולמ יוניע התיה החוראה
ה נאובתש ולאו ,םיעוגעגב ולא תועש רוכזלו בושל קיפסיש ןמזה לכ לואש עדי תאז

.המכ־יפ תועורג הניהת
ן עשנש לואשל הנורחא תודוקפ־תצובק ריאשה ,הגהה לצאמ ,יזח .וקלתסה עבראב
, ויתפשבש תינכשנה הבירצה יפל ןודל םא ,םייתאמה הירגיסה תא ןשעמ ,חתפב
. ףעפע דינה אלב בישקה אוה .תפכיא אל ,תפכיא אל—הכלהכ ודיקפתב קחשמ
־ םהדנה טבמה תא סופתל קיפסה אוהו ,אירמהל הבשיח וליאכ הקניז תינוכמה
.הגהה לעש ריבאב הרענה החלשש לעפתמה
ק וניזב ,אוהו .התיעבמ ,וילע הטע יקנע ףלטע ומכ .הממדה וילע הלפנ תחא־תבב
ל ש ולוק ,הזיא בושח אל ,תולוק עומשל ,חותפל .רהמ ,רהמ .וידארה לא ,המינפ
ת ודעורו תוחל ויה וידי .הנחת םוש טולקל חילצה אל עגר .רמאיש ,רבדיש ,והשימ
ק ר טילחה םעהש רפיסו רכומה לוקה עקבש דע ,טחמה תא ןווכל חילצה אל איהי

ו תמישנו ,תולוקהו תופשה לכב ,תואב תוניגנמה .עיגרמ ,בוט היה הז .תילע הפק
ף קומ היה אוה לבא ,הקיר ,הלודג ,ביבסמ םש התיה םנמא הממדה .התחונמל הרזח
.הלצה־לגעמב ומכ ,ולש םירכומה ,ולש תולוקה לגעמ
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 את ממנה ומוצץ מיבש המאפירה, הצמחיה את וקולה מוסיף הגוסס הקיץ היה בחוץ
 דלוחות הבריכות, ודליל. צחיח נעשה שממול המדרונות על הקמל הלחלוחית. שארית

 על שירמז דבר נראה לא גדה עד מגדה חסרות־חיים. כשלוליות נראו ושטוחות,
 מקום הוא אין בתמוז לא, פריון. השופע הזה, העמק על־אודות המהלכות האגדות

 הצוננים. המים במקורות מסתור ומוצאים כברק בו חולפים התיירים משובב־נפש.
מתמיד. יותר מים מקורות גם מתמיד. יותר תיירים השנה,
השנה. ושוב השנה השנה,

 מרוצה להיות צריך היה הרי ? ממה ? במכשיר מקולו כל־כך אתמול הזדעזע למה
 נועם איזה שקוף. אנגלי אקווארל כמו ביתית. שלוה של מופת כמו ששמע. ממה

 היטב מתורגל צוות קאמרי. קונצרט אולי ? לו הזכיר זה מה מופלא. ותיאום ורוגע
 מה זה כן, ן לא תרבות, שקוראים מה זה צרימות. ללא ומושלמת, נקיה נגינה מנגן

 טם־טם תופי מתופפים בלב כאשר מוצארט, מנגנים איד אבל תרבות. שקוראים
? לא שמפליא, זהו העורקים. לאורך עט1ש פראים ועדר
 ולהודיע תקוה אל לגשת ממנו ביקש ולמה ? נשאר שאינו בבוקר לו אמר לא למה

? לה להודיע שלא היה יכול וכי ולמה. ולמה, ? הערב יחזור שלא לה
 הצר, העמק את ולהאפיל לזחול החל שממול הגדה וצל להסתלק השמש החלה כאשר

 אפשר רק ואם הזאת השעה את שונא הוא מאז־ומתמיד הצריף. תוך אל ברח שוב
 חנויות־ ,בחלוקים אמהות בראש לו יש תמיד בפנים. אי־שם להיות מפניה, נחבא הוא

 נדלקים, אורות נוהמים, אוטובוסים מגבעות, חבושי חוזרים אבות קטנות, מכולת
בפיו. ועזובה אבק של נורא טעם ואיזה
 ולחשוב אור בו להדליק היה אפשר חשוך. כבר שהיה הצריף תוך אל ונכנס נגרר

 ים־ ייבבו בקפריסין האתר. גלי מעל הרפתקות לחפש גם היה אפשר לילה. שכבר
 שידר הבי.בי.סי. של המיוחד והשירות בצרפתית לילדים סיפרו בביירות תיכונית,

 עשרים בת קטנה, צרפתיה מרי־אוו, את מראיין מקינטוש אלקס התיכון. למזרח

מטר־וחצי. וגבהה
 עלולים נראית, שאת כפי אבל, לפאב. להכנם אוהבת שהינך לנו כותבת את "מרי־אוו,

להיכנס". לך לתת לא
נהנית. מצחקקת, מרי־אוו

 לא". כבר היום, תשע־עשרה.—שמונה־עשרה בת הייתי כאשר הבעיה היתה זו "אה,
ד׳ בנסיעות מרבה את "האם

 פורטוגל• שוייץ, ספרד, הולנד, שבדיה, דנמרק, איטליה, באוסטריה, הייתי כן. "הו,
הקנריים". לאיים אסע הבא ובשבוע

?״ לבריטניה אלינו, אותך שהביא ״ומהו
בבריטניה". שאהבתי הראשון הדבר זה הביטלס. "אה,

״1 לכאן אותך שהביא הדבר בעצם, זה, ״האם
נהדרת". לונדון אה, הצעירה. האווירה זה. אולי כן. אולי האווירה, אבל בדיוק. "לא

ד׳ בלונדון בה אוהבת את "ומה
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תא ,םיסובוטואה תא ,הפשה תא ,םישנאה תא .תבהוא טושפ ינא .תעדוי ינניא" 
.הריוואה תא טושפ ,עדוי התא .תובוחרה תא ,םידגבה תא ,באפה תא ,םיקראפה 
 ,המיסקמ םהב הקיזומה .םינודעומ רקיעב לבא .המניס הברה ,ןכ ,המניס ,הא ? רודיב 
."אלפנ הז ,םיעשעשמה םידגבהו .דוקרל תעגתשמ ,דוקרל תבהוא ינאו .המיסקמ  

"ז ףתושמ והשמ ,תפתושמ הפקשה םיריעצל םויה שי םאה ,ווא־ירמ"
 תחא המוא קר ללכב היהת םינש המכ ךותש תבשוח ינא .ןכש תבשוח ינא .ןכ"
 ונחנא ךא .לגוטרופו הילטיא ,דרפס םורדל טרפ ילוא ,עדוי התא ,הא .הפוריאב

."רבד ותוא הז ,ןופצב ,ןאכ  
״? הדירפל עומשל הצור תייה המ .תאבש לע הדות ,ווא־ירמ ,הבר הדות״  
."הנילרמל רישב ׳שבדה־יקנוי׳ תא"  

ךשארב רתכהו יתכלמ תא ,הגילרמ 
ךכויחמ באוש ינא יחוכ לכ תא 

ירצע ,עגרל קר ,הקדל ,ןלרמ ,אנא
ינא רשא לכ תא ,ירפסו ירצע 

.ייחב ץימחמ
.שבדה־יקנוי יפב םייח־םיהולא־ירבד .טפשמ הזיא .ייחב ץימחמ ינא רשא לכ

 םויה .ןמזב אל .םינמזה ןיב .ידמ םדקומ .ידמ רחואמ .רבח ,ןוכנ־אלה ןמזב תדלונ 
ירמ תובקעב עוסנל ,םיעשעשמ םידגב שובלל .דוקרל ידכ קר דלויהל היה רשפא

 םע דחי ונחנא .ןופצב םלצא—הפיא תעמש לבא .ילוא !ןכ .בוהאלו ,שמשהו ווא 
 ,קחשמל ץוחמ ונחנא .ווא־ירמ הרמא ךכ ,קחשמל ץוחמ ונחנא ,דרפס־םורדו לגוטרופ

.ריהז חוסינ .םויה ם ג .םויה םג 
 החותפה תלדל דעבמו ךושח היה ףירצה .תולוק־ילוקב ןגנלו רישל ףיסוה וידארה

 תועגונ וילגר ,הרצה הטימה לע בכש לואש .םיקירו םיקוחר םייברע־ימש וארנ;
 תונקירב שח .הרוק והשמש ,שחרתמ והשמש עדי .ויניע לע תוסכמ וידי ,הפצרב
 וכותמ קנויו ץצומ .הטמ־יפלכ בלה תא ץצומו באוש והשמ ומכ ,ןטבה ילופישב
.העיזמ בוטרה וחצמב תועגונ ויכרב .םינשל לפקתהש ךכ־ידכ
 םהל הרוק המ ,םהל שי המ .המ וא ותעדמ אצי ,לזאזעל ,הזה וידארל שי ידמ

? םלוכל '

 תופשה לכב הבהא םיקעוז ,םימלוח ,הבהא םישחול ,הבהא םירש ,הבהא םיחרוא
 ןיב ,רדסב ?םכלוכל םכל שי המ .םתנועב םילותח ומכ .תונונגסהו םיבצקימהו

המ ליבשב זא ? ךכ־רחא לבא .עדוי ינא .ןיבמ ינא .הבהא—םירשעל הרשע־הנומש
 תא עינמה חוכה הז וליאכ ,הבהא םיינזאב יל חורצלמ קסופ וניא הזה רוראה וידאריז

 לכ ,תועונתה לכ ,םיפוצרפה לכ ,םיטבמה לכ ירחאמ רתתסמש המ הז וליאכ .םלומ  
 .םלוכ .םמצע תא םימרמ .ומצעל ?ימלו ?םלועה לכ רקשמ המ םשל .םישעמיד
.םיטוידיא
.ילוא .דיחיה טוידיאה התאש ו*
.תמאב תוארל .תוארל ול עירפמ והשמ .ןיעה לע לולבת ול שי ומכ ומצע שח םימעפל
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 עצמם, הדברים הדברים, את אבל חיצוני. מיתאר עבים, רחבים, קווים רק רואה
 כמה י הזה בשדה כאן, חי הוא שנים כמה רואה. לא האמיתיים, הקטנים, הפרטים

 —לזכור רוצה הביתה. מכאן העולה בדרך נסע כבר פעמים כמה כאן, בילה כבר לילות
 את הפרטים, את ריקים. חללים בתוך גדולים כתמי־צבע סתמיים, קווים רק ורואה

 ? זה מה ראה. א ל כאילו. לא ראה. לא כאילו זוכר. לא—הדברים את שעושה מה
 יותר. אין אולי נראים. שהם מה הם הדברים אולי צריך. כך אולי או י שבו ליקוי
 אמא לד הבטיחה מה ? אמור מצפה, אתה למה צרתך. כל זו אולי הצרה. זו אולי
 אתה, ורק מזמן, כבר קיימה, היא אבל י מקל על סופריה ? בונבון ? מה ? קיימה ולא

 עוד־ תגמור. ועוד־מעט אותה מלקק מזמן כבר שאתה מרגיש אינך שכמוך, מטומטם
 קיבלת. שלא מילל עוד ואתה המלקקות, שפתיך בין כליל ותמוג תתמסמס מעט

קיבלת. ולא לך הבטיחו
 בוקר. עם והגיעו הלילה כל נסעו העירה. דגים של משלוח ללוות נסע אחת, פעם זוכר
 וגרר יצא הביתה. הנסיעה לפני סידורים אי־אלה עוד היו לנהג אבל וסחוט, מיוגע היה

 הים. אל הגיע בבלי־דעת מעורפלים. וחושיו הסואן הרחוב לאורך כבדות רגליים
 וכמו מאד קרוב בו. והביט הים מול עמד ישן־למחצה. מנומנם, מטושטש, שם, עמד

 המליחות, את והריח חדלה שאינה התנועה את ראה נהמתו, את שמע למחיצה. מעבר
 ממש, לחוש עד־לכאב השתוקק מאד, רצה פתאום, למחיצה. מעבר כמו—ובכל־זאת

 משום אולי מאד. עייף שהיה משום אולי לזוז. יכול ולא אותו, למוש תוכו, אל לבוא
 שיבוא מהים ביקש אז בחורף. הים תוך אל באים משוגעים שרק וידע חורף, שהיה
 יכול. אינו הוא וגם רוצה הים שגם ראה לכלב. כמו בשפתיו מיצמץ לו, קרא אליו.

יכלו. ולא זה, מול זה עמדו כך
פה. תקוע אתה זה בשביל הכל, אחרי המנוע. את ולבדוק לצאת צריך עכשיו
 העולם פני מעל האבק את מחה ומישהו ערב היה כבר החוצה. עצמו גרר שאול

 של לחים ריחות מדיפה החלה עדנה, לה היתה כמו האדמה, רכה. קטיפה ועטהו
 שאול של גבו את וחרשה הדוממות בבריכות המים חלקת את הרעידה אדןד< פוריות.

 ידע זאת. ידע מזמן כבר היום. לא זה ? היום לי קורה מה ? לי קורה מה צמרמורת.
 בדיוק. הקול. את זוכר אותן. שמע כי המלים את יודע עכשיו במלים. חשב לא אבל
 כלא־ הזה הקול את לעשות היכול בעולם כוח שאין אבוד, שזה ויודע מלה. כל זוכר
 נארי שלא נכון זכרונו. של מסרט־ההקלטה אותו למחוק היכול מכשיר ואין היה,

 היה לזוז. יכול ולא החלון אל אותו הדביק ממנו חזק משהו אבל בגניבה, להקשיב
 רק גינדורים. או הכרזות או חגיגות בלי יומיומי, לגמרי, פשוט חזי. של קולו זה

 כאילו דבר כל לועס אותי. הורגות שלו העצות שמע, :עובדה וקובע למישהו מספר
 עצה לי מצאתי כבר דוד, שמע לו, לומר לי מדגדג לפעמים עברית. מבין אינני

 עזרה• בלי לפתור אצליח האלו המסובכות הבעיות את גם אז יותר קשים במצבים
לנוח. יכול אתה ואתה,

 על־ידי• הזמן כל הוא גמורה. עובדה זאת ועכשיו שמעתי, שמעתי. דוד. שמע, הכל. זה
מדרג׳ אותי, קובע לידי, הוא הדלת. משקוף על ילד בשביל שקובעים לוח־מדידה כמו
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ר בכש המ לכ עבוק ידי־לע ומויק םצע קר .הלמ אלל ,טפשמ אלל וליפא .יתוא סחימ
א ל הז לבא .דוד ,עמש .םירמסמה לכב קופדו רגסוממו םיוסמו רומג רבכ .ינניא
.ןכ דוע ינא .ןוכנ אל ירה הז !ןוכנ
י ל המדנ המ־םושמ .הלילה הזה עונמל ןאכ הרוק המ הארנ אוב וישכע זא .רדסב

.ףייזמ אוה םגש
ם יגדה .ןוטבה תכירב ךותל םיחוליקב ומרז םימהו הערפה אלל לעפ עונמה .אל לבא
ד מעמ קיזחהל שאונה םנויסנב םיטבלתמו םיטבחתמ ויה אושנ־אלל הב ופפוצש

ך ושכיש ,תקסופ הניאש הסוחדה השיחרה .המ־םושמ ,רכומ היה הארמה .המ־יהיו
ה מודו רכומ הארנ .הגופה אללו ףרה אלל ,תיזזת־יזוחאכ הקיתשב םיככחתמה תופוגה
ו יהש העש רקו ףוסכ קרבב הכשחב וצצונתה םימב םישחורה תופוגה .והשמל דאמ
ה מ םשל .םילאונ םירוצי .שאונו םוגע עבמ היה םירעפנה תויפלו ,לע־לא םיצפוק
? םייח .םייח לש תחא הממי דוע ליבשב קר ז ץמאמה
ב ישקה םכותל םיחנוצו םיבשה םיגדה לש תומומעה םהיתוחיפטו םימה ןואשל דעבמ
ה שוחתה עודמ ןכבו .הליגרו הבוצק התיה ותמיעפ ךא .עונמה תומיעפל בוש לואש
, הרושכ וניא לכהש םושמ ילוא ? הרושכ־וניא והשמש ,ונממ הפרמ הניא הקיצמה
ל ע םוקמוק תפש ,זגה תא קילדה .הפק ןיכהל ףירצה לא רזח אוה .רדסב עונמה לבא
ו ליאכ הדמע הממדה .םויה םוח תא ףידמה חפה לא ןעשנ .ץוחב תוכחל אצי שאה
.היבוק ומכ .הזה קמעה לע והשימ התוא חינה
י שארה שיבכה לע תוסטה תוינוכמה לש ןהיתודוא .אל תולוקה ,םיעיגמ תורואה
, םיבושייה .עמשנ וניא ןלוק ךא .וניבהל חילצמ אוה ןיאש והשמ תונבצעב םיתתואמ
ז  הלילה םיעדרפצל הרק המו .דחא לוק אל ףא ךא ,ותוא םירטוע ,תורוא לש םירז ומכ
ם ש םג .תוקלחו תוממוד ,תוכירבה תוקירבמ ןימימ .תוקתוש ? המ וא ,והשמ ועלב

ש פחמ ,םהמ דחא ץפוק םעפ־ידמ קר .םהל תיעבט הקיתשה ,תוחפל ,םיגד .םיקתוש
. לוק םיעימשמש םידיחיה ,םיגדה .וימימ ךות לא החיפט לוקב רזוחו אוושל והשמ
.םינתשמ םניא ןאכ תולילה קר .הזה םוקמב םיכופיה אלמ לכה

ה יה זא םג .רחאה הלילה תא רוכזל הצור התא .ףוס־ףוס הצוחה תאז איצוהל ,ןכבו
ה מו .םוחהמ היה אל הז ,אל .ועיזה ילש םיידיה ,םח היה דוע .םיבכוכו ,ץיקה "ויס
י לש םיידיה .רוכזל המ ןיא ,והז .רוכזל המ ןיא ,םצעב .הרק המ רכוז אל ינא ז ׳ירק
ש ירחהל וחילצה אלו ,וחווצ ,םיינזא ושירחה .ורקריק ןכא םיעדרפצהו .לכה הז ,ועיזה
י לצאו .הממדהו ןהלש םירוקריקה ,םיבברעתמ םניאש םילזונ ינש ומכ .הממדה תא
ם ש חנומ הזה ילכהש יתעדי ןמזה לכו .המוטא ,הרוחש ,הממד הררש ןכ־םג ,שאיכ

. תופייעה תא רכוז .םיגדה ןמ לולזל םיאבה םינך1מר1קה תא חירבהל דעוימ ,זימ
. םולכ־אלו הירחא ןיאש תופייע .םינומש תב תושישת .תרפועכ הדבכ ,תואלה תא
. ומצעמ לדחי ומכ לזאו דלוה .טאל ,טאל םרוז .םדב ,םייפעפעב ,םיילגרב הזכ דבוכ

עווג הליל ותוא היה יאדו ,היה רשפא קר ול .עווגל ארקנש המ ילוא הז •טעמ"^

ל תחמ קותמ דא ומכ ,תלפרעתמ ,תשטשטימ ותרכה תא רכוז .לדחו הבכ .ומצעמ
.הולשו תורכמתה לש תוקיתמ ,לכמ רתוי רכוז התוא ,תוקיתמהו .יתי•
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א ל .השע אלו .השעמ תושעל וילע היה .ךב עווג םדא ןיאו ,אב וניא הזכ דסחש אלא
ו מצעבו ומצע לשמ ולוכש .וימימ השעש דחאה יתימאה השעמה הז ילואו ,השע
.םלוכ םע אלו םיברה־ךרדב אלו .וייחבו
ה מל .םימעפ תואמ .זאמ ןאכ רבכ הליב םימעפ תורשע ירה ? הלילה הקווד המל ךא
? הלילה הקווד
1 רומשל הלילה ןאכ יתוא ריאשה המלו
 ריכמ ינא .האור ינאש יאדו ,האור ינא .ריעצה רוביגה לא ,םייניע וילא תרקסמ איה
. ךכב הצור יתייהש יל המדנ .האור אוה םגו ? הארא אל הז ךיא ,הנש האמ רבכ התוא
ב אוכ .יח ינאש שוחל .םייחלה תא טובצל ומכ הז .והשמ שיגרא ילוא .הז תא השעתש
י עורזב ,ינפב ךותחאו ןיכס חקא םאה .רבד־םושמ רתוי הז .םייק ינא עמשמ ,יל
, אנקמ ינא .בשוח התאש המ אל הז ,אל י ללכב יח ינא םאה .תעדל ,שיגרהל .ינטבב
.הב םא יכ הל אל ךא .ןוכנ
, שממ לש תחדק .תחדק יתפקתנ ,תחא םעפ רכוז .ןמזמ היה הז לבא .הל יתאניק םעפ
י מ לש ותעדב התלעש דע ךא .טושפ ןיניכב םיאפרמש וזכ ,תוצבה־ישבימ ומכ
ל א יתוא לטלטמ םוחה היה ,הליגר תחדק לש ,וזה הרזומה תורשפאה םיאפורהמ
ע פושו חל ,רוקל םוח ןיב תופילח הלועו עקוש ,תורומרמצ הפומ יפוג ,הרכהל ץוחמ
ת וכשמנ ,תוקלח תורוצ .ילאד דחא לש ולוחכמב ומכ תוריוצמ תונומת ןיב ףחרמ ,העיז
ת וברק ,תובהבהמו תוסמנ ,תובוהצ ,תולוגס ,תומודא ,תולוחכ ,וז לא וז תוגזמנו
ם ייניע הפוג לכ ,םי־תלותב רעשכ הירחא ךשמנ הרעש .תורוצה לכב ,איהו .תוגומנו
ת עגונ אלו תעגונ ,תרבועו הקילחמ ,ףרה אלל ידיל תפלוחו הטש איהו םייתפשו
, םיכובנ תצק ,םיזילע .םכותב איהו ,הרובחה לכ .ואב םואתפו .ררמתסמ ירשבו
ם יחירפמ ,המוהמו גהל םיברמ ,םילוח־רוקיב תווצמ יב םימייקמ דיא םיעדוי אל
, םיקחרממ ומכ עמוש אלו עמוש ,חדוק ינאו ,ירדעיהב שחרתמה תא םירפסמ ,תוחידב
, תובג תפקוזו הינפ וילא המירמ ,והשימ לא תכייחמ ,תקחוצ התוא האור .האור לבא
, הכלה ךכ־רחאו .האור קרו עמוש יניאש והשמ תרמואו תקחוצ ,תכייחמו וב תלכתסמ
י תיצר ינאו .הכלה .יתוקרב םלה יבלו טהל יפוג לכ ? הכלה הז ךיא ,הז ךיא .םלוכ םע
, הבוט התוא יתיצר .תוכורחה יתפש לע היתפש תא יתמלח ,יחצמ לע הדי ףכ תא
. דובא ינא ,דובא לכה ,דובא .רחא והשימ לא ,הכייח קר .הלמ הרמא אל .ידיל ,המוחר
ל ע ףלוח ,וטאל ענ ,הירחא טש קוריה הרעשו הטשו הענ איה .וקירוה תונומתה לכו

א וה .רחא והשימ ירחא הטש איה .םייקנע םיסירב הפוגב תופרפרמ םייניע תואמו ינפ
ו רואל עגה הרעש לא םישחנכ תוכורא םיידי ןומה טישומ ,עגונ אלו עגונ ,הילעמ ףצ
ה שענ ירשבו ,תעגונ אלו תעגונ ,תלתפתמו הטש ,ודיל איהו ,דחי םיפחרמ םה .הפוג

. רחאל הקלחש ךויחל יתאניקש האנקה םצועמ חפיתמ ינאו ץמחתמ יבלו םידודיח
ו ל ןיאש ,לואשל ,ול המדנ םימעפל ירהו .תאז תא רכוזש רזומ .ןמזמ היה הז לבא
• רחמ ראשיי אל םויה הרוקש המ םג .רוב .קיר ללח ולצא ,ןורכז םוקמב .ללכ ןורכז

• תכרעמב אל ילוא .אל וא .הארנכ ,תכרעמב הלקת .תרכזמל רפא ילב ,הלכ ,ףרשנ לכה
זיא ןכלו הרוק וניא רבד םושש הז ילוא .רוכזל ה מ ולש ןורכזל ןיאש םושמ ילוא
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 לו נדמה והזכרון דברים. עולים הבור מתוך לפעמים ־זאת, ובכל זכר. שישאיר מה  

שפנים. אין—רוצה אינו החלל, מתוך שפנים מעלה—רוצה וצילינדר. בשפם קוסם 
 נכון. מאות. מאז. לילות עשרות כבר כאן בילה הרי 1 הלילה דווקה קורה מה אז

ובלשים. חוברות עתונים, ספרים, של גבוהה סוללה היטב. ומוגן מוכן תמיד אבל 
 מיטיבים סטרים ודלה מייסון פרי גם שלה. ופוארו אגאתה כמו אין בלשים. הרבה

 באים אם בששי. או בחמישי להפריז. לא המידה, על להקפיד צריך רק לעזור.
 במקרה בהן להשתמש שחבל יעילות תרופות כמו מכוחם. מאבדים הם ברציפות, 

 קרובה הסכנה מתי מראש יודע קשים. למקרים לשמור כדאי חולפת. הצטננות של
 ספר, שום דבר, שום בלתי־מוכן. אותי תפס היום היום, אבל להתכונן. ואפשר יותר,
 כדי בהם אין הראדיו וקולות אחת. מלה לא אף כלום. ישן. שבועון לא אפילו

ד.1ד דוד. שמע, ברקותי: ההולם ההוא, המנומנם הקול את להשתיק
 קופלנד. למוצאי־שבת. ואלס בראדיו, לפניו. ארוך לילה עוד קפה. לו להכין נכנס
 וממולא. מלא מדי. מלא כבר והוא במה. יודע השד רק הלב, את הממלא המוזיקה סוג

 ובעצם היפוכים, כמו מצלצל לגמרי. ריק או לגמרי מלא אם להבחין יודע לא בעצם
 כמו לפעמים מרגיש זז. אינו דבר שום תנועה. שום אין כך, ואם כך מצב. אותו

 קולט והוא-רק הרף ללא אותו סוקלים החיים אליו. קולעים שהכל גדול לוח־מטרה
במה. לו אין משיב. לא גקולט,  

 שלם. עוד היה הבוקר מאד. מוקדם לעבודה ויצאו לשלייה התכוננו אחדים ימים לפני

 השלמות נוכח פולח כאב חש והוא דממתו. את פרע לא ניע בו, שרט לא קול
 אלים דחף והרגיש קונכיה. מתוך כמו הנפתח העולם מראה של המוחלטת המופלאה,

 לשלוח מקרוב, בו לגעת פניו, על תוכו, אל ללכת לבוא, הזה. ביופי משהו לעשות

 במכונית, אחר־כך הזו. החומקת העמומה, הנהרה את שתחבוקנה ענקיות זרועות
עוד. לראות לא להירדם, ניסה עיניים, עצם האחורי, במושב השתרע
 משגעת שלו הגיטארה הזו. הנגינה את קומע העיור. הצועני ג׳נגו, בראדיו, ,עכשיו

 היו שלו העיניים רואה, ולילה. יום מלחששים שהם האהבה מלות מכל יותר אותי
 לא וזה גמורה. אפלה רק יופי, ולא בוקר לא כלום. כלום, ראה לא לגמרי. עצומות
 להיות צריך עיור, להיות די לא אולי לספר. יודעת הזו הגיטארה מה קזמע היעיל.

 צעירים, ואשד. גבר שגים, ? בתחגת־האוטובוסים ההוא הזוג את זוכר חירש. ט
 התחנה. של המזוהם השחור, האבק בתוך נקיים כל־כך, רעננים נשמרו היטב, •לבושים

 נאלחים ריחות מטמטם, רעש מסביב דביקות. וסופגניות קפה של בפינה ישבו מ!
 שניהם. סביב הילה וכמו אחוזות עיניהם זה. מול זה פרצופים וזוג עכור *אוויר

 בו, דבק לא שהאבק הצונן הנקיון בגלל אולי שוב. להביט שלא היה **אפשר
^לי  אולי בו, דבק לא שהאבק הצונן הנקיון בגלל אולי שוב. להביט שלא המבט    

^בט  כמו חבוקים, וכמו נגיעה ללא זו, מול זה רכונים ישבו בזו. זה שהביטו   
 באצבעות הבחנתי כאשר לפרגוד. מעבר הצצת כאילו נבוך ואתה מפלסים•

תנועעות,  לפרגוד. מעבר היו שאמנם הבינותי מלים, וקוצבות סימנים חותכות    

;*מניס בדולח. של כדור בתוך    
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   ,ילוא .ןוטגנילא קויד וישכע .הזב יד ,יד זא .רויע אל ,םליא אל ,שריח אל ינא לבא
 הרידסמ סנ־ךרדב התיה איהו הכותל גואשל ינא םג יתלוכי הרצוצח יל התיה וליא
   .יל ןיא לבא .בטיה םינדועמ ,םיפי םילילצ םיעקוב ויהו הגאשה תא

   המלהו וינזאב הלצליצ ,תדהדהמ ,הממדה .םמד םלועהו רותפכה תא בבוס סעכב
   רשייה ול תעדוה אלו ןוראווצב ותוא תמרה אל המל ? ול תינע אל המל זא .ויתוקרב
ו יניע חקפו רומש ,ךומכש ריעצ לוגנרת ,אנ־עמש :דימת תומוצעה ויניע לומ לא
   תדלומה תא יתלצה אל םנמא ,ששו־םישולש ןב לטב־רבוע ינא םנמא .תחא םעפ
   וזה הדובעל עגונש המב לבא .ךילגרל ינא רפע .תמא ,ץראה תא ררחשל יתיכז אלו
    הז אוה ינא—תאזה תחדינהו תירוחאה המבה לע ,הזה ןברוחמהו ןטקה חטשב ,ןאכ
    םימטמוטמה םיגדה תא ןאכ יתלדיג ינא יכ .ןאמת םאו הצרת םא .קרפ ךתוא דמלאש
   חורה־יבצמ לע ,םהילע עדוי ינאו .אמא לצא תיכבו ןגל תצר דוע התא רשאכ הלאה
    םדא־ןב לכמ רתוי םהיבהבהאו םהיקחשמ ,םהיתונועגש ,םהיתורצ ,םהיגהנמ ,םהלש

    ,ינא :ריעצ שיא ,ךינפל םושר דחא רבד דועו ?ןבומ .הזה רוראה רוזיאב רחא
   םק אל שיא .ינממ תאז עבת אל שיא ?רורב .דוקיפה תא ךל יתרבעה ,ינוצרמ
    עמשו בטיה ךינזא יתש תא חקפ קר התא .רתויב בוטה ינניאש ,בוט ינניאש ןועטל
   ולמ אוה לואש ?הכירבה ךלמ והימ—והצק דעו קמעה הצקמ ךלהמה לוקה תא
    וכ תשר ךושמל לגוסמ ןיידעש ששו־םישולש ןב דוד .ינא הז .ןלפק לואש .הכירבה
    .םנא׳צ ךל תתל יתיצר ?המ.קר .םייסנכמה תא ודבאי םיחורפאה דיערמו התאש
  םיברעב תצק יל חונא אל המל ? אל המל זא .האלה ןכו .ץרמנ ,ססות ,ריעצ התא
  תובוט םיידיו ,םיילגר־לק אוה .רענה השעי .הלילח־רזוחו גהנו ןופלט ןיב ץצורתהמ
   לאו בנזב ףנפנת לא ,התא לבא .המידק זא .ער אל דבוע שארה םג .תמאב .ול שי

  ול יתתנ ינאש המ תלביק התא ?תעמש .דוד־ןב אלו ךל ינא דוד אל .ףצחתת
  ? רורב .הביבסב רחא דחא ףא אלו
  ? ל״נה לכ תא ותעדוהו ןוראווצב ותוא תמרה אל עודמ זא ,ןכ
   ומאי אלו ךייחי אל וליפאו ולאה תוזיגרמה םייניעה תא םוצעי .עצב ןיא יכ—? עודמ
   •קיר קש םע ששוגתהל ומכ .ךכ־לכ ףייעמש והז .ךלייו .יק .וא טולפי ילוא .הלמ
  .םייק ,ול יולת קר .בישמ אל—אוהו חוכה לכב חגונ התא
  לע ןעשנ לואש וב ןיחבה ,התיבה יזח רזחש ירחא המ־ןמז ,תועובש המכ ינפל

  •תומוצע וארנ ויניע .םהילעמ רשייה תאשנתמה המרב הלעמל תועוקת ויניעו רוטקרט
   רמוא היה ול .ןשי אל אוה ,אל .םימותח וינפו חותמ היה ופוג לבא .ןשי וליאכ
  יתייה אל :רמוא היה ול .םוקמ ותוא הזש ןימאהל השק ,עמש :רמוא היה ול .והשמ
  קר ול .תפות־שאב ונילע םהו ונילע םשמ ,הארת :רפסמ היה ול .בוש תאז השוע
  ׳ולוע ךיא שיגרה לואשו .קתוש אוה לבא .לזאזעל ,ףנוטמ םלוע הזיא :רמוא היה
  ינא אל .תושעל הדובע ןאכ שיש םשא ינא אל .רדסב ,רדסב ,תיחשהל המיחה וב
  ליוגב ךילעמ תבצינה תוברקה תפמ לומ ,ןאכ הקווד תושעיהל הכירצ איהש םשא

  וופהיש .רכז ראשיי אלש ,םיסיסרל ,הלוכ תא ,התוא ץצופמ יתייה יתלוכי ול .יעבט
  "ולאה םיטבמב יד .יד ןכבו .לוכי אל ינא לבא .היה־אלכ היהו רושימל בוקעה
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עוד. לשאתך יכול ואינני עוד. לשאתם יכול אינני הקרביים. את לי חותכים הס        

 שיצנח מכת־שמש. שיקבל מכת־שמש. יקבל נוע. בלי בשמש, שם, לו עומד וחזי        
 שיהיה הוא. גם שייעלם מת. שיצנח הזה. הענק המזבח לרגלי כאן הרגע, בזה

לגמרי. לגמרי. שיימחק כלא־היה.      
פעם. אף מת. אדם ראיתי לא אני כי תופס. לא אני ? במלחמה שם ראה הוא מה      

 נגעתי, לא ראיתי, לא תופס. לא אבל אולי, מבין מת. להיות זה מה מבין לא אני        
 לא גם מת. ראיתי ולא בעצמי, למות מתחיל כבר שלי. מהחיים חצי חייתי וכבר       

 ? נולד איך הבנתי מה, אז בחלון. חבילה שלי, הבן את ראיתי נולד. אדם ראיתי       
 לחברו, מאדם עובר לא זה אבל יודעת. היא אולי כן. אולי שלו אמא דבר. שום       
 וזה ? חיים נקרא זה שאני, מה זה ? החיים על יודע אני מה אז באהבה. לא אף       
 אלי, מגיעים דברים מגיע. אינני שאני רק משהו, יש אי־שם להיות. יכול לא ז דגל       
 כזה. מום אצבעות. ידי לכפות אין כאילו לגעת. יודע לא מונח, רק ואני בי נמעים       
? מהרכבת הנערה את זוכר       
שיש כל שאין. זהו ז שם לזכור יש ומה מהרכבת, הזו הגערה עם הלילה לך יש מה      

החיים מחצית תגיד, שלא ומה שלושים־ושש בן אני אז קרה. שלא מה הוא לזכור לי     
מת. בן־אדם ראיתי ולא חיי. כל אחת, אחת, אשה רק וידעתי הייתי. כבר      

לראות, רצה במו־עיניו. אפשר, מה לראות ויצא שאול מיהר ביום־הראשון כבר      
וטנקים מכוניות שלדי ראה הבין. ולא ראה, ראה, להבין. ואולי להריח, למשש,       
מאיימים לועות עמדות, ראה גדרי־תיל. של אינסופיים טורים ראה לעשרות. מפוחמים       

ראה זוועה. לשונות כמו מתוכם מזדקרים ארוכים וקנים מבעית בגיחוך מעורים      
את פער בסרט. כמו נגע. ולא ראה, מוות. עד ויגעים מלוכלכים עייפים, חיילים       

לבו את דירבן עוד. ולא אבק מאומה. בא לא משהו. או דם או אש להריח נחיריו      

 ממצפה לו המוכר המראה את ראה לראשונה פעימתו. החיש ולא—שיתרגש שירגיש,
 ישוב שלא שינוי בו שחל משהו התרחש. שמשהו תפס העקרה. השחורה, הבזלת

מחמיץ. הוא העיקר שאת ידע אבל     
 בצווארון פשוט אותו הרמת לא מדוע לו, ענית לא מדוע לך אומר אני עכשיו אז      

 צודק, צודק. הוא כי :לא מדוע לד אגיד אני צעיר. תרנגול שמע, :לו אמרת ילא
לעזאזל.      

יוצא. אני עכשיו        
בלי נשמע הקולחים המים של העמום שאונם גם פועל. למנוע. להקשיב ונעצר *גא     
לעלות צריך המנוע? בצליל צרימה איזו לשמוע דימה בכל־זאת מדוע ?■יעה.      
כל לבדוק. רוצה לא לעלות. רוצה לא רוצה. לא שם. מתרחש בדיוק מה ולראות      

ייצאו ולא יתמרדו שלא הדגים על לשמור? יש מה על בדיחה. הזאת, ?ממירה      
תקלה, שום כאן קרתה לא מעולם ? הפתוחה הבריכה אל בחזרה מהמחסן ^!פגנה      
מסתלק. אני החמורים. כל כמו שיגרה, מתוך לשמור. ממשיכים *נל      
 פנסים. הדליק לא בדרך. ויצא המשתעל המנוע את התניע הג׳יפ. אל ובא פנה ■^יל      

ם      צורך להם אין מדי. רב זמן האלו הדרכים את יודעים הזקן גי׳פו וגם הוא ג
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 את יגרש המנוע ורעש בלילה הגוברים הצמיחה ריחות את הביאה הרוח בפנסים.

 מהר בדרכים, לנוע לנסוע,—השנים עם בו דהה שאינה היחידה התשוקה זו הדומיה.
 הושיט ובבלי־דעת וחמים, בשום מולו, הבא האוויר את עמוקות נשם בלילה. ובעיקר

ללטיפה. כמו פניו
 כאן שביקרה הקצינים חבורת את זכר מזרחה המתעקלת העפר בדרך־ פנה כאשר

 כדרכם ערומים־למחצה, עמדו וחזי הוא הפיקוד. ממטה משלחת שעבר. בשבוע
 בענין להזהירם באו לגמרי. ערומים עצמם הרגישו הלבושה החבורה ולמול בעבודה,

 ההודעה את ובכל־אופן מהן. להימנע כדאי אד מלא, בפה לא אמנם דרכי־העפר.
רשמית. למסור, יש

ז" מלכז־הענף אצלכם כאן מי "אז
 מרכז. הוא ומרכז לשמור. יש הסדר על אבל דרגות, ואין צבא לא כידוע אצלנו אז

 באותו דברים ביניהם החליפו ההוראות, את והמקבל הנותן מאד. קיים אבל קטן, פרט
 אך ערום־למחצה, והשני מאד לבוש היה האחד ארוכות. הפסקות בין מתמשך קול,

החוצה. הרחק הושלך והוא, מאד. וחברים מאד דומים נעשו הם
 שאול את אותו, לחשש. מקום אין אך דובר. עליה דרך־עפר באותה נסע עכשיו
 מאד. לכך השתוקק אילו גם רצה. אילו גם יקרה. ולא קרה לא דבר. יקרה לא קפלן,

שנה. מאתיים אולי או מאה לפני לילה אותו למשל. לילה, באותו כמו
 שמעבר מה ועם התבוסה ועם העייפות ועם הלילה עם לבד לשמור. כאן, נשאר אז גם
 ולחוש ולראות לשוב לא לשוב. שלא ובלבד לו, איכפת היה לא כבר ההשלמה.—לה

 שניהם, הם בו שחוללו והאכזרי המטורף המעגל מתוך פורצת ונקוה את ולדעת
 שיחיו אחר. מישהו של כפיו על ומאושרת חפשיה לה ונישאת פורצת כמכושפים.

 להיות. ולא לדעת ולא לראות לא לדעת. לא לראות, לא רק ובאושר, בשלום
,לא. רק
 ערכו ודאי והקורמורנים ביותר. יעילה כנראה, השמירה, היתה לא לילה אותו גם

הבריכות. מעל זלילה של הילולה
 וכמו מזיעות, הידיים כפות את זוכר חמה. שחורה, ריקנות רק היה. לא ? היה ומה

גמור. שקט ושקט. עצומות. בעיניים שוקע, רק לפרפר. או אבר הניד בלי שוקע שוקע,
 מקרבו הוציאו כאילו מלים. שום בלי מלים, בלי מחשבה, בלי שלוה. אפילו אולי

   ברוך, אותו מערסל ומשהו מתוק. ומתוק, כבד סמיך, נוזל ומוזגים האברים כל את
ועדנה. קלה סחרחורת שחש עד

 ובמרחק נוע בלי רבצה אטומה קדרות שמיים. ללא בוקר היה אחר־כך ? ואחר־כך
 לישון• הביתה, עליתי ואני לעבודה הגיעו האחרים בזעף. מתרים רעמים נהמו

תקוה. אל ובאתי
   החלונות העולם. את מרעיש מתפרץ, סואן, ראשון, בגשם הסופה התפרקה בחוץ

חושי. את עירפל האבק את המרביץ הגשם וריח פתוחים היו
   ז ואני גיבור־החיל. נער־החמודות, אל אליו, עיניים משקרת שהיא רואה אני ועכשיו

לי׳ איכפת ולא כמעט ן שהיתה מה להיות תשוב האם לראות. רוצה סקרן. רק לא,
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ת ירורהס ,הרועל התנתוכ ,הפחי ,הלילב וילא ףחרת םאה .תויהל בושתש דבלבו   
ז וינפ תולחל לחלחכ רואב   

, ידלי םא ,תבשוימה ,הרקיה יתשא :ךכ הנה ? בתכמ הלילה הילא בותכל רשפא ילוא  

תספסאה ןיב ,תורטממהו םיגדה ןיב ידבל ,ןאכ הלילה ךתוא רכוז ינא .יתדמח קית
ךיתויאצח לכמ רתוי הקושת יב םיררועמ ויהש ךיבתכמ תאו ךתוא רכוז .הנתוכהו   

,עסונ ינא בוש .םולחכ הכרו הזיגרמ ,תינוהמתו תירורהס ךתוא רכוז .תוינוחרפה  

.עסונ ינא ךממ קחרה .ךממ .ךילא אל לבא .דימת ומכ ,זא ומכ ,הרקיה יתדלי
ראשנ לואש .רתוי הצור אל אוה םג ילוא .ףייעו ןקז 1 הז המ .פי׳גה םמד עתפל  

, ודעב רעתסהל הרהימ בוש הממדהו חתפ רעפ ומכ םמדש עונמה .הגהה דיל בשוי
ו לומו רוחאל ושאר לישפה ?הלילה ול הרוק המ .םיפות םלוהמ רתוי תינפקות

? דיגת ,יתוא האור ללכב התא ,םיהולא .םיבכוכ אוביר יעורז םיזילע םיימש וגגח   
,תאזה הנקזה המורגה תא ןאכ ריאשמ .קלתסמו ,עגרה הזב ,וישכע םק ינא ,הארת 
? יער לש רבחו יתשא לש לעבו ידלי לש בא ינאש ןויכמ קר ? אל המל .קלתסמו 

ת ויהל ,ךלוה ינא .ררבל ךלוה ינא זא .רורב אל ? ימצע לש ינא המ ,ימצע לש לבא
ד רוי אל .לגעמל ץוחמ לא רשי וקב ,טושפ ךכ .הצוחה ,קלתסמ .ימצעל—ינא קר תצק
.וזה ךרדב דוע עסונ אלו הלוע אלו
ל צא םג .ירמגל ,ימוקמ תא אלמיש .ירחא ריאשמ ינא שרוי וליפא ירה ? המ יכו
. תירורהסו הריעצ בוש היהת ילואו הלחתהמ לכה וילע ליחתת איהו ,רדסב אוה .הוקת
ש משה ירחא ךלא .ירורהסו ריעצ היהא ינא םג .הצור ינא םג יכ .קלתסמ ינא
. םירמוא ןיאו םישקבמ ןיאו םילאוש ןיא וב םוקמ .דימת־ץיק לש םוקמל .ווא־ירמו

ת א ורבש .קחשמה ןמ אצוי ינא .הרומג החונמב ,שמשב ,בגה לע בכשא .ךלוה ינא
ה סיממו יכותל תכפשנ שמשהו יניעב םיהו לוחה לע בכוש .ץוחב ינאו .סופ .םילכה
ע יגת ילוא ,תבכרהמ הרענהו .תומיסח אלל .םעונב ,עונל ליחתמ םדהו םירופכה תא
, רבד הנממ הצור אל ? אל המל ,הנטק ץראה ירה ? תבכרהמ הרענה תא רכוז ? םשל
ב כשל קר ,ביאכמ הז ,תוצרל אל .םולכ תוצרל אל .אל הז םג ,אל .היהתש קי
ם ושנל .דחי ,עעונתהל ,ול ענכיהל ,בצקה םע ,הניגנה םע ,דוקרל םג ילוא .החונמכ
.תבכרהמ הרענה םע ילוא •דחי

. שפחל אל .םואתפ המ .אל ? ןוכנ ,התוא שפחל אצוי אל התא ירה .רבכ הז תא ב1זע
, הקירפאל הגילפמה הניפס ,ןכ .הינא לע הלעא .אוצמל ךלוה ינא וישכע .שפחל יתרמג
א יה ,םיילאמוס םיחלמו ינווי חבט הב שיו הנטק איה ,ןופיסה לע ינא הנה .יליא
. הארא-סיניעב אוביש לכ ,היהא—גילפת רשא לכב .ףוחה ךרוא לכלו שבחל הגילהמ
ך שומ והשמ .עדוי אל ? הקווד המל .דנלטוקסל םג ילוא עיגא .דוע אל ,שפחמ אל

, םמצע ךותב םימותחה םישנאל ,רוקל ,םירהל ,רופאה םיל ,תוריטל .דנלטוקסל יתוא.• 
. עדוי אל ? דנלטוקסל המל לבא .םנשי .םיחמש אל ,םיבוצע אל ,םישפחמ אל ,םידוסי 
א ל ,תירבע חכשא .רבדל חכשא .טקש היהיו .ילב םג רשפא ז תעדל ילע המל י^ 

היהיו םילמה תא חכשא .תיכרות וא תילגנא אלו תינווי אלו תיליהאווס
.טקש
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 נגה הדק ואור־הירח כמלמלה רך בצעיף העולם את היתל הבריכות מן שעלה האד
 כן, נרעד. ושאול זוחלות באצבעות לעור מתחת אל חדרה הלחות מתנוצץ. בעדו

 את הפקיר מאז משעה למעלה כבר חלפה כי לחזור צריך בינתיים אבל להסתלק.

 למרבה־ההפתעה שדמם. המנוע את להתניע וניסה ההירהור לשמע גיחך משמרתו.
 להדליק היה צריך עכשיו מאד. אנושי המנוחה. לאחר כוח אסף כאילו המנוע, נענה

 בה. נסעו לא רב שזמן וניכר משובשת היתה הדרך כי בזהירות ולנווט הפנסים את
 רוחות־רפאים כמו בלילה עולים שהיו רקבובית של כבדים ריחות הדיפה האדמה

 כפס־פלדה. שהבריק חלק כביש עם הצטלבה דרך־העפר שהודברה. הבצה של
 אל וימריא יתרומם שהנה היה נדמה כרדוף־רוח. טס והג׳ים מזרחה ופנה שב הוא
 להר מעבר שעלה מאד ונוצץ דק חרמש־ירח מול אל היישר נסע הוא הלילה. תוך

 בקושי התחרה ואורו החגיגיים, בשמיים שם נראה ובודד קטן כה המזרח. את החוסם
הכוכבים. של העז באורם

 וחצה יצא הוא רחוקה. כנהמה עמום, מים משק נשמע המנוע את והדמים נעצר כאשר
 באפו היכר. הסמיכה הצמחיה ריח משכר. לח, חום מדיף גבוה סוף של צפוף בסבך
 רצים העברים, מכל זורמים הסבך. מתוך שהתגלו עד גבר, המים סאון ומריר. דחוס

 ראשיהם שרק סלעים סובבים כהים, איים יוצרים זה, לתוך זה נופלים קטנים, בפלגים
 הרוחשת התנועה הממהרים, המים קול קריר. בבוהק ומתנוצצים מבצבצים החלקים

כחגיגה. היו עבר מכל ומנצנצים המרצדים והזהרורים סביב
 הרגליים מכפות טילטלתו עזה צמרמורת הצוננים. במים וחצה סנדליו את חלץ שאול

 מתערבלים, אלה, לתוך אלה ומתגלגלים זורמים צד, מכל נהרו המים העורף. עד
 חלוקי על ומועד מחליק ? באים הם מהיכן אך אבקת־יהלומים. ומקציפים מתנגשים

 כפות תחת וחומקים מפכפכים המים. מקור את לגלות מנסה וסבב, שאול הלך האבן
תמצא. אולי חפש, חפש, בעיניו. כמהתלים היו רגליו,
 עזה. בשיבולת סובבתו והזרימה המים מעל שבלט שטוח סלע על והשתופף נעצר
 הרכין החי. בבשרו ונגעו לעורו מבעד חדרו כאילו המים במגע וחש זרועו טבל

 האקליפטוסים בעלוות המלחשת ולאוושה סביבו הרוחשים למים והאזין ראשו
 חזקים המים היו אולי במקורם, כאן, הזו. הפינה את ליבש הצליח לא איש הגבוהים.

 הזרה, הזרוע את ק1לל לשונות ושולחים נמשכים ושבים, חומקים סביבו, חגו הם מדי.
קדימה. אותם הכופה בזרימה שנבלעים עד והולכים מתרחקים במעלים חגים

 אל רק אולי ז כך כל־ איומים געגועים חש הוא מה אל ? בלבו הזו המועקה מה

 והעצב והקולות הריחות את ביחד שישא ביחד, שיחוש ביחד, שיראה מישהו. עוד
 משום אולי ? לא וממתי לא, למה ז תקוה לא ולמה פשר. כל לו אין אם גם הזה,

 סביב הרמוניות ארוחות־ארבע יש להם עצמו. הוא בערך היא מישהו. עוד אינה שכבר
   ומרי ובנועם. בחן ביתה הליכות צופיה ואמא שלוה מרעיף ואבא שולחן־המשפחה,

אין. להגיד. יודע לא תגיד. כבר, תגיד י אין מה ? לא
 בצבעים. כולה אותה זכר מהרכבת. הנערה בזכרונו ועלתה צפה המים שיקשוק מתוך

  נופים פני על וחולפת שטה והיא מסנוור, בלובן מבהיקה חולצתה מולו, יושבת
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. טהול םודאב ,תויצרח לש גגוח בוהצב ,םוחב ,םיחל םיקוריב ,קהוב לוחכב םירהוז
 תרגסמב עורזה הארמ תא רכוז אוה .השח הניא ,תעדוי הניא וליאכ ,החונינ תבשוי
, הרענה ןמ עפש רועיש ול ןיאש ךור .תומימח תנרוקו הבוהזו הלגלגס ,ןולחה
ם יהדהל־םיזע םיעבצב התוא רכוז .חורו שמש ףטולמה הרעשמ ,הוולשה התבישימ
ע די אל .םילג ומכ ,ובל תא ףיצה םדה .המח־ףוטשו לוחכ םוי־רואב תלבוט איהו

ב רקיל הצר .הפירח ,תלטלטמ ,הזע ,וזכ הקושת לש המעט רכז אל רבכ .ושפנ תא
ו יניע םצע .התחקל ,וילא הצחלל ,הקלחה עורזה תומימחב שוחל ,תעגל ,הילא

.קרבכ ,ויניעב היניע ויה ,ןחקפשכו ,דוסה ץורפי ןפ ,הקזחב
ה שע .והשמ תושעל .תבכרה תא רוצעל .וישכע ,רהמ .והשמ הל רמול ,הילא רבדל
ו גוסנ תורדגה ,םיצעה ,תוגגה ,תודשה ,םיתבה .תפשוכמכ הסט תבכרה לבא !והשמ
, ןכתיי אל .הצקל העיגה ךרדה לבא !רוצע ,עגר ,עגר .םהב סנכנ קוביד ומכ רוחא
ב יבס תבחרתמה תיאצחה תא טעמ הקילחמ ,וישכע המקש יפכ ,ךכש ןכתיי אל ירה
. םלעיתו ,אצתו הירפס תא ףוסאת ,הקית תא ףתכת טושפ ךכ ,םיזילע םיעבצב הינתמ
, חקו די טשוה ,די טשוה קר .התוא רוצעי ,די טישוי .עגרכ ,וישכע והשמ השעי אולה
.ךיא עדוי אל .ךיא עדוי אל .לגוסמ אל !ךומכש שפנ־בולע
ן מז המכ ? םדרנ םאה .ובאכ תופופשה וילגר ירירש .םירקה םימה ךותב האפק ודי

ח ריה־רוא הז םאה ? ביבס םיצרה םימה ךופכיפ ותוא םידרה םאה ז ןאכ בשוי אוה
 ואיבהו ולגליג םהו םיקמוחה םימה תא שומל ודי חלשו בש ? הלוע רבכ רחשה וא
ר יבעה ויחל לא ןבאה תא ץחל רשאכ .הארמל־םלשומו לגלגס ןבא־קולח ופכ ךות לא

.ופוגב טטר קלחהו ןנוצה עגמה
ם ידבועה ועיגיש ינפל ,רוזחלו רהמל ךירצ .רקוב אב אל ןיידע ךא ,ךלהו ףסאנ הלילה
.ובלב הבעתמ םומע ששחו תוריהמב עסנ .חולשמל םיגדה תא סימעהל

ת ולוקה תא עמש עונמה תא םימדה רשאכ קר ךא .תורואה תא האר קוחרמ רככ
ן וטבה ןסחמ לא הקולעכ הדומצה תיאשמה ןואש ,תילעמה קותקית .םיינתחדקה
פ י׳גה ךותמ ןוזפיחב אצי רשאכ .הז לא הז םיארוקה םידבועה לש םהיתולוקו לפאה
.הצורמב וילע הלע טעמכש ,יזחב לקתנ
.תצק ונרחיא וליא םירגפתמו םיקנחנ ויה הלאה םיגדה ז רצענ עונמהש עדוי התא"
״? התא תייה ,תוחורה לכל ,הפיא זא
."דנלטוקסב"
ך "0̂״
."םולכ"
, אוושל .וירחא שפחל ןחג ךכ־רחא .ודיב תופלה ןבאה־ קולח תא סעכב ךילשה לואש
.ןבומכ
.קלתסה הבושתל תוכחל ילבו ,יזח רבעל גאש ,"התיבה הלוע ינא ,רדסב"
ד ע השוודה תא טחס לואש .בלחכ לפתו ריהבו חצ רקוב .רומג רקוב היה וישכע
ך ישמהו םידחה םיבוביסב קירחה ,לולתה הלעמב ספיטו הלע .הלוכ הדיערה תינוכמהש
.לאמשו ןימי תוטסל ילב התיבה הלועה וי"0



למרחקים ארכה מאיר: מידה
 צריך למרחקים, ארפה לתת יש

 בח^כה ב^קט לעזקע להם להניח
 הפסלת קסם את בח^אי לתסס
ושלג אשרות ופח ותהומות ועננים
והווה הזוי ועתיד חי ועבר

קרות ואבנים חטא לוהטות ואבנים
 אפילה פריחה להם - קדו^ה
^עתה. בבוא הזמן מאפלת צומחת

 צריך למרחקים, ארפה נותנים אם
 להאיץ למה לשקע. להם להניח
פריחה. בטרם בהם

שעברה בשנה

הגבעות על .ירק פתבתי שעברה ב^נה
אדומות בכלניות אותן ונקדתי
מאהבות רקפות עטרתי הסלעים לרגלי

לעונתה. המצדה החרצית את הכנתי ובקפדנות

מעצמן. פרחו הן מ&ים, בבלי ה^נה,
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הבלהות בחלום

 שלי הזימוע הבלהות בחלום
 אחריך רודפת אני

 בוצית זרה, העיר
 שלוליות פני על

 - להסביר ומנסה
 רודפת אני שלם לילה
 והשחר להסביר ומנסה
 לי נדמה בינינו. מפריד

מפיסת. שאני

עוד צרימות זוכרת ו

רמות צרימות זוכרת אני ועוד
אדם דמויות כגון
צחוקים כגון
בית־ספר פעמון צלצול כגון
 מסמא אור כגון
אהבתי. כגון

האתר המקום

בי צומח האחר המקום
המלחמה כמו המטוס בזמזום
 בבתים אותו להטמיע ןכולה רדיתי
בדשא האור ממת

 אבל להפליא, רעיל פשוט בתהליך
אדם. רק אני



רשכחת בשליחות צ׳כוב: אנטון

 המוות. שלאחר ניתוח לבצע סירניה לכפר נסעו ורופא־המחוז בפועל שופט־חוקר
 בצהריים, לא למקום והגיעו ארוכה שעה תעו הם סופת־שלג, אותם הדביקה בדרך

 1הןמסטבו בביקתת ללון נתעכבו חשיכה. עם ערב, לעת רק אלא ברצונם, שהיה כפי
 סוכן■ של גופתו הגופה, גם הןמסטבו, בבקתת כאן, נמצאה דרך־מקרה הכפר. של

 ולאחר ימים שלושה לפני לסירניה הגיע אשר לסניצקי, הזמסטבו, בשירות הביטוח
 של הגמורה להפתעתם בירייה התאבד מיחם, לו שיגישו ודרש זו באכסניה שהסתדר

 ומיני מיחם כשלפניו כזאת, משונה בצורה לחייו קץ שם שהוא עובדה ואותה הכל,
 כאן שהיה חשד להעלות עילה לרבים שימשה השולחן, על בסדר ערוכים מטעמים

הגופה. נתיחת את שהצריכה והיא רצח, מקרה
 ידם כשעל■ רגליהם, חיבוט תוך השלג מן בפרוזדור התנערו והחוקר, הרופא

 ריח נדף להם. להאיר קטנה עששית־פח מחזיק לושאדין, איליה הזקן 2הסוטסקי
נפט. של חריף

הרופא. שאל ?״ מי ״אתה
הסוטסקי. ענה "צוצקאי",

צקאי.1צ :בדואר גם שמו את כך חותם היה הוא
?״ הגופה שומרי הקרואים, העדים הם ״והיכן

כבוד־מעלתך". תה, לשתות הלכו "בוודאי
 הנכבדים". "חדר גם ונקרא לאורחים, אכסניה ששימש הנקי החדר היה מימין

ולמנוחה. לשינה אצטבה עם גדול תנור היה שבו "השחור" החדר—משמאל
 נכנסו מראשו, למעלה העששית את המחזיק הסוטסקי, ואחריהם והחוקר, הרופא
 נוע בלי מוטלת היתה השולחן, לכרעי ממש בסמוך הרצפה, על כאן, הנקי. לחדר
 הכיסוי מלבד ברור, נראו העששית של הקלוש לאורה לבן. מכוסה ארוכה גוויה
 הקירות גם :מפחיד לא־נוח, כאן היה והכל עדיין. החדשים ערדלי־הגומי גם הלבן,

 עמד השולחן על המת. גוויית של והקיפאון הערדליים, ואלה השקט גם הכהים,
מאכלי־מטעמים. הנראה, כפי שהכילו, חפיסות וסביבו זה־כבר, צונן המיחם,

 "התחשק הרופא. העיר הטוב", בטעם ליקוי איזה—דווקה הזמסטבו בביקתת "להתאבד
 במחסן". אי־שם בבית, אצלו לו יורה היה נו,—רקתו אל כדור לשלוח לבן־אדם לו

 הספסל. על וישב צנח הלבד, במגפי בפרןה, בכובע, לבושו, במלוא כך שעמד כפי
למולו. ישב החוקר בן־לוויתו

הכפרי. היישוב של אזרחית מקומית רשות—זמסטבו1
כפרי. זוטר שוטר—סוטסקי2



5תימשר תוחילשב 7

 .תורירמב אפורה ךישמה ,"םה םילודג םיטסיאוגא—םינטסרבנהו םינקירטסיהה הלא"
 דעוס אוהשכ .ונותעב ךל שרשרמ אוה ,ךתא דחא רדחב ןשי הזכ ינטסרבנשכ"
 הקשח םאו .הכובמב ואיבת ךתוחכונש ילב ,ותשאל לדנקס ךרוע אוה ,ךתרבחב
 הדרטה תוברהל ידכ ,ובטסמזה תתקיבב ,רפכב דבאתמ והירה ,הייריב דבאתהל ושפנ
 .םמצע לע קרו־ךא ,םמצע לע קר םייחה תוביסמ לכב םיבשוח הלאה םינודאה .ללפל
."ונלש הזה ריעצה רודה תא םיבהוא ונימיב םינקזה ןיא ןכ לע רשא

 .קוהיפ ךות רקוחה רמא ״? םינקזה יניעב ןח םיאצומ םניאש םירבדה םיטעמ יכו״
 זאמ דבאתמה .התעו זא םידבאתמה ןיבש לדבהה לע םינקזל םהל עיבצתש בטומ"
 הז וליאו יתלשממ ףסכ זבזיבש םושמ דבאתמ היהו ׳ןוגה םדא׳ םיארוקש־המ היה
"ז ףידע המ .תובצע ,וילע וסאמנ וייח—וישכע לש
."ובטסמזה תתקיבב אל םג דבאתהל רשפאש םיכסת ךא .תובצע ,וסאמנ וייח"

 גאדומ םעה .םיימשה ןמ שנוע טושפ ,תאזכש הרצ" .יקסטוסה הנענ ,"תאזכש הרצ"
 בולחל םיכירצ .םיכוב םידליה .םינשי אלש ישילשה הלילה הז .םכתלעמ־דובכ ,דאמ
 ןודאה הלילחו־סח עיפוי אלש תודחופ ,תפרה לא תואצוי אל םישנהו תורפה תא
 ברעה אובי קר .םידחופ ןכ־םג םירבגש רזומ לבא ,תוישפיט םישנ ,עודי .ךשוחב תמה
 םיאורקה םידעהו .רדעב ,דחיב קר ןמזה לכ .התקיבה די־לע דבל שיא ףא דליי אל

."ןכ־םג
 ,ןי׳זיל רקוחהו ,ףקשוממ ,ההכ ןקז לעב ,הדימעה־ליגב רבג ,וקנ׳צראטס אפורה
 ,דיקפלמ רתוי טנדוטסל המוד היהו וידומיל תא רמג םייתנש ינפל קרש ,ןיידע ריעצ
 דע תוכחל םהילע היה התע .אובל ורחיאש םהל היה רצ .םירהרוהמו םיממוד ובשי

 ךורא ךרע םמצעל וראית םהו ,תיששה קר הנדוע העשהו ,ןולל ןאכ ראשהל ,רקובה
 לש רוק ,םינקית ,םהיתוטימ לש תוחונ־יא ,םומעיש ,ךשוממ ,לפא הליל וירחאו
 ןיא המכ ,םהינש ורהריה ,גגה ללחבו הבוראב הללייש ,הפוסל הנזאה ךותו ;רקוב
 םה םיקוחר המכו .םעפ־יא ומלח םהילעשו םהל וויא םתואש םייחל המוד הז לכ

 םיראומ תובוחרב ריעב םתאנהל התע םהל םיכלהתמה םליג־ינב םהידידימ םהינש
 רפס םיארוק וא ןורטאיתל תכלל התע םינווכתמ וא ,הזה רירגסב םישיגרמ םניאו

 לויט־ךרד רובעל תורשפאה דעב קר וישכע םינתונ ויה המכ יוה .םתדובע־רדחב
 הרמז עומשל ,הבקסומב הקבורטפ יגפ־לע וא גרוברטפב יקסקביינ טקפסורפב
...הדעסמב םייתעש־העש תולבל ,המשל היוארה
 לעש טלשה יאדו ,םעזב ץוחב טבחתה והשמו ,גגה ללחב הפוסה הרש —ו-וא-יא
.ו—ו—וא .ובטסמזה תתקיב
 .וילגר לע םקו וקנ׳צראטס רמא ,"ןאכ ראשיהל ינוצרב ןיא ינא ,אל םאו םיכסת םא"
 קוחר אל .רחא םוקמ הזיאל יל עסא ינא .םדקומ דוע ןושיל .תיששה ןיידע העשה"
 הלבאו וילא עסא .הינריסמ לכה־ךסב תואטסרייו שולש ,ץינואט־ןופ ררוגתמ ןאכה?
לאש ״? המ התאו .םיסוסה תא ריתי אלש ןולגעל רומא ךל !יקסטוס .ברעה תא םשו

,ןי׳זיל
."ןושיל בכשא יאדו .עדוי ינניא"5
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 המצילות צליל העגלון, עם דיבורו קול הגיע מבחוץ ויצא. בפרוותו התכרבל הרופא
לו. נסע מקור. הרוחפים הסוסים ריתמות על שהתרעדו

 לא שם ההיא. למחצית "לד הסוטסקי. אמר פה", ללון אדוני, בשבילך, לא "זה
 אחר־כך, אותו. אחמם האיכרים, אצל מיחם אקח תיכף דבר. אין אחד ללילה אבל נקי,

בשלום". כבוד־מעלתך, ותישן, שחת של ערימה לך אכין כן,
 והסוטסקי תה, ושתה השולחן, ליד השחורה, במחצית החוקר ישב קלה שעה כעבור

 מאד, כחוש קטן־קומה, ומעלה, ששים כבן זקן היה זה ודיבר. בפתח עמד לושאדין
 תמיד ממצמצות ושפתיו דומעות, עיניו פניו, על תמים חיוך לבן־שער, כגיבן, מכווץ
 וידו מגפי־לבד נעול קצר, מעילון־פרןה לבוש היה הוא סופריה. הוא מוצץ כאילו

 כך, ומשום רחמים של רגש כנראה, בו, עוררה החוקר של צעירותו ממקלו. משה לא
"אתה". בלשון אליו דיבר לשער, יש

 חוקר- או מפקד־המשטרה יבוא שאם ציוה, מאקאריץ/ פ׳יודור 1הוולוסט, "זקן
 ויירסטאות. ארבע הוולוסט עד עכשיו... ללכת צריך ענין. מין זה, ככה לו, שיודיעו

 שמע שמע, חצות. לפני לא שמה תגיע ודאי כמה. נורא מאד, הצטבר השלג סופה.
נוהמת". היא איך

כאן". לעשות מה לי "אין ליז׳ין. אמר לי", דרוש אינו הוולוסט "זקן
:ושאל בסקרנות בזקן הסתכל הוא

?״ כסוטסקי כך הולך אתה שנים כמה סבא, "אמור־נא,
 ללכת. התחלתי 1השיחרור אחרי שנים חמש בערך. שנים שלושים כבר זה "כמה?

 והולך. הולך ואני חג האנשים אצל יום. כל הולד אני ההוא מהזמן לספור. תוכל מזה
 ואני—לתחייה׳ קם ׳ישו ברכות פעמונים, צילצול בכנסיה הקדוש, ליל־הפסחא בחוץ

 הזמסטבו, לראש בדירתו, לקצין־המשטרה לדואר, הממשלה, לגזברות התרמיל. עם
 נושא אני הפראבוסלבים. הנוצרים לכל לאיכרים, לאדונים, לעיריה, המסים, למפקח

 משמע, ועכשיו, רשימות, שונים, טפסים מכתבים, גליונות, הודעות־הזמנות, חבילות,
 מספרים-טפסים לרשום כאלה טפסים ללכת החלו עכשיו כבוד־המעלה, הטוב אדוני

 מה, ויהי חייב, עשיר איכר או אבא־כוהן או אדון וכל—אדומים, לבנים, צהובים,
 במשקל, וכמה במידה כמה ונאסף, נזרע אצלו כמה בשנה פעמים עשר בערך לרשום

 מיני וכל מזג־אוויר איזה משמע, וגם, שחת שיבולת־שועל, כמה שיפון, כמה
 לד ואתה בלבד, פורמה רק זה רוצה. שאתה מה לכתוב יכול שאתה נכון רמשים.

 את להוציא למשל, נאמר הנה, ותאסוף. שוב לך ואחר־כך הטפסים כל את וחלק
 את רק ריק, דבר יודע, בעצמך אתה ? נחוץ זה למה—המת האדון אצל המעיים
 שבשביל מפני ובאת, נסעת כבוד־מעלתך, טרחת, הנה ואתה, תטמא. הידיים

פי כך הולך שאני שנה שלושים ברירה. אין הפורמה,  ;דבר אין—בקיץ הפורמה. על־
 בקור קפאתי גם כמעט, טבעתי וגם לי קרה נוח. לא—בסתיו בחורף, אבל יבש. חם,

 כך. נקרא בוולוסט הראשי הכפר גם כפרי. איזור—וולוסט1
 .1861 בשנת השני אלקסנדר בימי הצמיתים האיכרים לשיחרור הכוונה 1
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ת וכמ םגו ,לימרתה תא יגממ וחקל רעיב םיער םישנאו .הרק לכה ,טעמכ תוומ דע

."טפשמב יתוא ומישאה םגו ,וציברה
״? טפשמב המ לע״
."תואמר לע"
"ז תואמר לע תרמוא תאז המ"
— תרמוא תאז ,ולש אל םישרק ןלבקל רכמ ביירוגירג ףנאסירכ רלבלה ,עמשמ .הככ״
, ונ .חזרמה־תיבמ הקדוו איבהל וחלש יתוא .הזה ןינעל בורק יתייה ינא .המיר
י פל ,ונלש תוינעה יפלו תויה לבא .שיגה אל תיסוכ וליפאו רלבלה קלחתה אל יתא
י תואו אלכל ותוא ,דחי ונינש תא וטפש זא ,הווש אל ,קפקופמ שיא ינא ,הארמה
, םידמב םלוכו הזכש ןוילג טפשמב םש וארק .תויוכזה לכ יפ־לע וכיז םיהולא דסחב
ו ניאש ימ ליבשב ונלש הדובעה ,ךתלעמ־דובכ ,ךכ ךל דיגא .טפשמב—תרמוא תאז
, ךלוה אל התא רשאכ .רבד ןיא—ונליבשב לבא .יתימא ןודבא .םיהולא ונרמשי—ליגר
ת א קיסת ךל ,טסולווב ,תיבב .רתוי ונל השק םג תיבבו .םיילגרה תובאוכ וליפא זא
."םייפגמה תא רלבלל חצחצת ,רלבלל םימ איבת ;רלבלל רונתה
.ןי׳זיל לאש ״? ךתרוכשמ המו׳'

."הנשב לבור העבראו־םינומש"
"ז אל ,דצה ןמ תנוסגכה דוע שי יאדו ,תאז־לכב"

ק ר זא ,הייתש־ימד םינתונ םא םויכ םינודאה !איה וזיא דצה ןמ ונלש תנוסנכהה״
— אוהש הזיא ריינ ול איבת .םיבלענ דימת ,םה םינדפק םויכ םינודאה .תוקוחר םיתעל

ה סינכה דצמ אל תסנכנ—רמוא אוה-התא .בלענ—וינפל עבוכה תא תדרוה .בלענ
א וה ,ךומכש םלוג ,לצב לש ןוחרס ךממ ףדונ .רוכיש ,רמוא אוה ,התא .הנוכנה
ם יגעולש קר ?םהמ חקת המ לבא ,םיבוט םינודא םג שי ,ןוכנ .הבלכ־ןב ,רמוא
, תודוהל ,םג ,בוט שיא םג :ןיכוטלא ןודאה ,לשמל .תומש ינימ לכב ךל םיארוקו

. המ ומצעב ןיבמ אל ,קעוצ ףכית יתוא האור קר הגהו ,ותעדב יופש ,התוש א

"...רמוא אוה ,התא .יל ףיסוה הזכ יאוול־םש
.יהמ ןיחבהל היה רשפא־יאש דע ךכ־לכ הפר לוקב לבא ,הלמ וזיא אטיב יקסטוסה
."רוזח" .ןי׳זיל לאש ״? דיא״
ם ינש שש .ךכ יל ארוק אוה ןמזמ" .לוקב יקסטוסה התע רזח ,"היצרטסינימדא"

ו זיא םימעפל .ותא םיהולא ,דיגיש .םולכ—ינאו .היצרטסינימדא ,ךל םולש .דימ
ר תוי לבא .הייחל התוש ךניהו הגוע תכיתח םע הקדוו תיסוכ תיבה ןמ תחלוש תרבג
ם ינתונ .םבלב םיהולא־תארי .רתוי םיישפנ הלא—םירכיאה .םירכיאה םינתונ םהמ
 .האבסמב התב םידבכמ םירפכה ינקז ...םישיגמ וליפא שיו .םוגלל הצימח ימ ,םחל ימ
ה תא ראשיה׳ ,ורמא ,׳ןידאשול׳ .הת תותשל םיאורקה םידעה וכלה וישכע םג הנמ

א לש ינפמ ,הפ םהילע לפונ דחפ .דחא לכ הקייפוק ונתנו ,׳תצק רומשל ונמוקמב
."ושיגה תיסוכו תוקייפוק הרשע־שמח לש עבטמ ונתנ לומתאו .םילימ
״? דיחפמ אל ךתוא ׳התאי*

רבעש ץיקב .הנממ חרבת אל .תאזכ איה ונלש הדובעה אלה לבא ,ינודא ,דיחפמ״
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. רעי ,הדש ביבסמו !ץיברמו !ץיברמו !ץיברמו ילע—אוהו הריעה ריצע ליבומ ינאו
ה נה ,ןוטנטק היה רשאכ ינא רכוז יקציגסל ןודאה תא .הפ םג הז הככ י חרבת ןאל
ם ינודאה ,םהו הבוטו׳צשודינ רפכה ןב ינא .ומא תאו יתרכה ולש אבא תא םגו .הזכ
ד י־לע הדש ,הזמ תוחפ וליפא ,רתוי אל ,ונתאמ תחא הטסרייו קחרמב ,יקצינסל
ר וכז ,בל־תבידנו םיהולא־תארי הלותב ,תוחא יקצינסל ןודאל ול התיהו .הדש
ל כ תא הקליח התומ ינפלו ,האשינ אל .חצנ הנורכז הילוי ךתחפש תמשנ םיהולא
ר פכה לש םירכיאה תדעל ,ונלו עקרק ןיטאיסד האמ הבתכ רזנמל :הלש שוכרה
ר יינה תא ריתסה ,ןודאה רמולכ ,היחאו .םייתאמ—התמשנ יוליעל ,הבוטו׳צשודינ
ו תבוטלש בשח ,תרמוא תאז .ומצעל חקל המדאה לכ תאו רונתב ףרשש םירמואו
א ל ןכ־ירחא .חא ,רובעת קדצ־יאב ךייח לכ אל .תצק ךל הכח ...אל-הנהו .ותאנהלו
י לב תמו היסנכה ןמ קתינ רמולכ ,ךרעב הנש םירשע ךשמב תודוותהל ןודאה ךלה
ן ודאהמ וחקלו ואב ךכ ־רחא .ךרואה לכל עקפתהו דאמ ןמש היה .עקפתה .יודיו
, קוחר עיגה אל םידומילב ,ונ .לכמ־לכה ,תובוחה דעב ,לכה ,הזויריסמ ,ריעצה
ה ׳זוירס תא ,ותוא חקא :רמא ,ובטסמזה דרשמ שאר ,ודודו ,רבד םושב ול ךלה אל
ה אג שיא ריעצה ןודאה לבא .הלודג המכח אל .ול חטבי ,ןכוס ילצא היהיו ,הז
. תוחונב ,תובישחב ,הבחרהב רתוי רשפאש המכ ולצא היהי לכהש אוה םג הצורו היה
ט יבמו ול ךלהתמ .םירכיאה םע רבדל ,תגורפרכב זוחמב טבלתהל ול ןובלע ,ונ
" ץייגרס ייגרס׳ :ונזא די־לע שממ ,ומשב ארוקו וילא הנופ התא .קתושו טיבמ ,ץראל
, האור התאש ומכ ,וישכעו .ץראל טיבמ בושו ׳ז הא׳ :הככ ושאר תא הנפמ אוהו

ל וכי אל התא .הזה רבדה אוה קדוצ אל .ךתלעמ־דובכ ,הרושכ אל .ושפנב די חלש
ה ז .ינע התא ,רישע היה אבא ,ןוכנ .םימחרה־יהולא ,םלועב הז אוה המ ןיבהל
־ דובכ ,יל ויה .בוט יתייח ינא םג .לגרתהל ךירצ ז שי המ לבא .ןבומכ ,ןובלע
ן מזה עיגה הנהו .יתקזחה שאר םירשעכ םישבכ ,תורפ שלש ,םיסוס ינש ,ךתלעמ
ת יבה וישכעו .הלשממה לש—אוה ילש אל הז םגו ,דחאה לימרתה םע יתראשנו

ה עברא םילקל ויה—םירמואש ומכ .עורג לכמ עורג ,ונלש הבוטו׳צשודינב ילש
ו ישכע .קארטפל ויה 1םיקלטב העברא .םיתרשמב ומצע םילק וישכע ,םיתרשמ
."קארטב ומצעב קארטפ
.רקוחה לאש "ז הששורתה הז ךיא"
ד יגהלש דע םיתוש ךכ־לכ ,םיתוש ךכ־לכ .תוטיהלב הקדוו םיתוש ילש םינבה"
."ןימאת אל ,םילמ ןיא
ה בקסומל רחואמב וא םדקומב בושי ,ןי׳זיל ,אוה הנהש ובלב בשחו בישקה ןי׳זיל
ש גפיהל םייחב ול ןמדזי דוע המכו ;דימת תכלל ףיסויו תותימצל ןאכ ראשיי הז ןקזו
ה קזחב ויחתה םתמשנב רשא ,"םיווש אל" ,םיקורס אל ,םיטפורמ ,הלאכ םינקז םע
י כ הקומע הנומאו תיסוכ ,תוקייפוק הרשע־שמח לש עבטמ סומכ חרוא הזיאב
ול איבהל הויצו עומשל האלנ ךכ־רחא .ךייח לכ קדצ־יאב חילצת אל הז םלועב

.יאלקח לעופ—קארטב1
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 להביאה היה ואפשר ושמיכה כר עם מיטת־ברזל עמדה בחדר־האורחים למצע. שחת
לי כמעט ימים שלושה במשך המת שכב על־ידה אולם משם,  או  עליה ישב גם )ו
שון נעים היה לא ועכשיו מותו(, לפני  בה. לי
!״ נורא זה ״כמה בשעון. הצצה אגב ליז׳ין, הירהר וחצי״, שבע רק ״השעה 
 והתכסה שכב הזמן, את אי־כה לקצר כדי מאפס־מעשה, אך רצון. היה לא לישון 
 ברגליו ודישדש ונכנס יצא כך ותוך הכלים את אסף לושאדין בשמיכת־הדרך.  

 ויצא. שלו העששית את לקח לבסוף ונאנח. בשפתיו ממצמץ כשהוא השולחן סביב
:והירהר הכפוף, גופו ועל והארוך הלבן שערו על אחריו, הביט ליז׳ין

באופירה". פנטום "כמו 
החלונות נראו בהירים כך כדי עד הירח, הופיע העננים מאחרי כי זאת אין החשיך. 
מסגרותיהם. על והשלג 
או".—או—"או הסופה, שרה או",—או—"או 

א", ב א- א- שלי". בא—א—"א כך, הדבר נשמע שרק או בעליית־הגג, אשה יבבה "
!״ ״טראך מבחוץ, בקיר משהו נחבט !״ ״בוך;

 התכסה והוא קר, היה הרוח. ייללה היתה. לא אשה שום לשמוע. אוזן הטה החוקר
 הביקתה, גם הסופה, גם—זה כל כמה התחממות תוך וחשב לשמיכת־הדרך מעל בפרןה

 חיים מאותם רחוק זה כל כמה—הקרוב בחדר המוטלת המת גופת גם הזקן, גם
 או במוסקבה האיש התאבד אילו מעניין. לא קטנוני, זה כל וכמה לעצמו שאיחל
 חשוב מעניין, הדבר היה שם הרי חקירה לנהל צורך והיה מוסקבה בקרבת אי־שם
שון מפחיד אפשר, ואפילו,  ויירסטאות אלף במרחק כאן, ואילו הגוויה. עם בשכנות לי

 בני־ בגדר אינו חיים, בגדר אינו זה כל אחר. באור מופיע כאילו זה כל ממוסקבה,
 לא זה כל לושאדין. שאומר כפי ה״פורמה", על־פי המתקיים משהו אלא אדם,

 המולדת, סירניה. את ליז׳ין יעזוב כאשר מיד ויישכח זה כהוא־ רושם בזכרון ישאיר
 כשהינך קולוניה. פרובינציה, פה ואילו פטרבורג, מוסקבה, זו הרי—האמיתית רוסיה
 חוקר למשל, שתהיה, מפורסם, שתהיה חשוב, תפקיד למלא שתזכה כך על חולם

 בחברה, ארי שתהיה הגלילי, בית־הדין של תובע־כללי או במיוחד חשובים לעניינים
 אינך כאן ואילו במוסקבה, רק הרי לחיות אם מוסקבה. על אלא חושב אינך אז    
 מן מבקש ואינך המבוטל תפקידך עם על־נקלה משלים ואתה דבר, לשום אתאווה 

ז׳ין האפשר. ככל מהר לעזוב !לעזוב :אחד דבר אלא החיים לי  בעיני עצמו ראה ו
 עם קרובים, עם מתראה מכרים, בבתי נכנס מוסקבה, ברחובות נישא כשהוא רוחו   

ם רי ב  יצליח ואם עשרים־ושש, בן רק עתה שהוא לרעיון בנעימים מתכווץ ולבו  ו
ץ ל ח הי  זה יהיה לא אז גם שנים, עשר או חמש בעוד אפילו למוסקבה וייקלע מכאן   
חר מאו  מחשבותיו בתנומה, שוקע לפניו. פתוחה תהיה עוד ארוכה ודרך־חיים מדי   

ר >נ  בית־ של הארוכים המסדרונות את בדמיונו עוד העלה להתבלבל, מתחילות   
ז י ^י היא ־מה שמשום התזמורת את אחיותיו, את נאום, הנושא עצמו את במוסקבה,  

מעדימת מן: כל     הז
או".—או— 
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 "!ךוב" .שדחמ עמשנ "!ךארט !ךוב"
 הבתכמה לא שגינ ,ןסקנפה םע ובטסמזה דרשמב חחושמ ותויהב ,םעפש רכז םואתפו
 ־יתלב םייניע־תשרא ול התיהו רויח ,רשב־לד ,רעש־רוחש ,תוהכ םייניע לעב דחא
 תידודצב עגפש רבד ,םיירהצה־תחורא ירחא ןושיל וברהש םישנא לצא ומכ ,המיענ
 םימשוגמ וארנ ,ותוא ומלה אל וילגר לעש םיהובגה םייפגמהו ,ולש הנובנהו הקדה
 .ונלש ובטסמזה־ןכוס הז :ותוא גיצה ןסקנפה .ידמ
 .ןי׳זיל התע ספת ,"ומצע שיא ותוא—יקצינסל הז היה ןכ םא"
 ודי־לעש ול המדנו ,וכוליה תא ומצעל ראית ,יקצינסל לש טקשה ולוק תא רכז אוה
 .יקצינסלו מכ קוידב ךלהתמ ,והשימ ךלהתמ

 .ושארב תורירק שח ,דחפ ופקת םואתפ
 .ולוכ רעסנ לאש "?ןאכ ימ"

."יאקצוצ"
״? הפ ךל המ״

 דחופ ינא ,שורד אל רפכה־ןקזש םדוק תרמא .הלאש לואשל ,ךתלעמ־דובכ ,ינא״
 ״? תכלל זא .וילא אובל הויצ אוה .סעכי אוהש
 .בוש הסכתהו ןי׳זיל רמא ,״תסאמנ ,ךל יא״
 ."ךל םולש .ךלא .ךתלעמ־דובכ ,סעכתיש ינא ששוח"

 .ורזח םיאורקה םידעהש הארנ .הפר לוקב ורבידו ולעתשה ןורדסמב .אצי ןידאשול
 שגינ רקובה רואי ךא״ .ןי׳זיל רהריה ,״םדקומב הלאה םינכסמה תא ררחשנ רחמ״
 םיינססה אל םעפה ,םידעצ לוק בוש עמשנ םואתפ רשאכ םודמידב עוקשל לחה אוה
 ...םירורפג ףושפיש ,תולוק ,תלדה הקרטנ .םינאוס ,םיריהמ אלא
 קילדמ ,וקנ׳צראטס רוטקודה סועכו זוחפ לוקב לאש "?ןשי התא ?ןשי התא"
 ,םוק ? ןשי התא״ .ונממ ףדנ רוקו ולוכ גלש הסוכמ היה אוה .הז רחא הזב םירורפג
 ־ןבכ ןשית ,דעסת םש ,עסנ .ךתוא תחקל ויסוס תא חלש אוה .ץינאט־ןופ לא עסנ
 ."תוקד םירשעב עיגנ .םירדהנ םיסוסה .יתאב ימצעב ,האר .םדא

 ״?וישכע העשה המו״

.״עברו רשע״
א ציו םדרבהו עבוכה ,הורפה תא שבל ,דבלה־יפגמ תא לענ ,םעזנ ,םנמונמ ,ןי׳זיל
ב וחרה ךרואל ףדרו רדוח קזח חור בשנ ךא הזע התיה אל הרקה .הצוחה אפורה םע
ו מרענ רבכ תוסינכה דילו תורדגה תחת .המיאב םיחרובכ וארנש גלש יננע ירחא
ף פוכתה ןבלה ןולגעהו תלחזמב ובשיתה רקוחהו אפורה .םיהובג גלש־ירוביצ
.םהינשל היה םח .םיילגרה יוסיכ תא םהל ףורפל ובשוממ םהילא
.ןולגעה ארק "!זוזל"
דציכ וטיבהב לושירב רקוחה רהריה 1,"תשרוח םיירירמצ םימלת" .רפכה ךרדב ועסנ

 םימלת / תשקמ־ץח הקיורט תרהוד״) "ןיגיינוא ינגבי״ב ןיקשוס לש ףרוחה ירואיתמ1
 .(״תשרוח םיירירמצ
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 האיכרים גדול. חג בערב כמו אורות, היבהבו הבקתות בכל הצדדי. הסוס ברגליו עובד
 ליד עמד כאשר השתעמם ודאי קדורנית. שתק העגלון המת. מפני פחדו ;ישנו לא

במת. הוא אף הירהר ועתה הזמסטבו יקתת
בביקתה ללון נשארת שאתה להם נודע "כאשר סטארצ׳נקו, אמר טאוניץ", ואצל

אתי". אותך לקחתי לא מדוע־זה כולם, עלי התנפלו
:גרונו מלוא פתאום העגלון נצטעק במפנה, הכפר, מן ביציאה
!״ הדרך מן רד !״הצדה
 הטרויקה. אל והביט הדרך מן בסורו הברכיים עד בשלג שעמד אדם דמות חלפה

 לושאדין, זה כי לו ונדמה האיש, של בצדו ותרמיל וזקן כפוף מקל ראה החוקר
ונעלם. לרגע הופיע מחייך. שהוא היה נדמה ואפילו
 ביעף חלפו נרחב. מבורא במערה־יער אחרי־כן היער, בשולי תחילה עברה הדרך
 מחוספסי־קליפה, גבהי־קומה, צעירים אלונים צעירים, עצי־ליבנה זקנים, ארנים

 התערבל במהרה אך מכבר. לא היער שנגדע מקום פנויות, רחבות על בודדים שעמדו
 ראה לא החוקר ואילו יער, רואה שהוא אמר העגלון השלג. ענני בתוך באוויר, הכל
בגב. נשבה הרוח הצדדי. לסוס מחוץ דבר

הסוסים. נעמדו לפתע
ברוגזה. סטארצ׳נקו שאל ״1 ״2x0 מה ״נו,

 עקביו על דורך כשהוא המזחלת, סביב לרוץ והחל שותק הדוכן מן ירד העגלון
 כאילו היה ודומה ממנה, והתרחק הלוך והתרחב הלוך שהלכו במעגלים אותה ומקיף

ימינה. הסוסים את להטות והחל חזר לבסוף רוקד. הוא
סטארצ׳נקו. שאל ?״ מה או הדרך את ״איבדת

ד־ב־ר!..." "אין
 סטו ושוב שדה, יער, ושוב בו. נראה לא אחד ניצנוץ־אור שאף קטן כפר איזה הנה
 ונכנסת פורצת הטרויקה וחוזר. ורקוד, רוץ הדוכן, מן ירד שוב והעגלון הדרך מז

 בדופן ברגליו מכה חם־המזג הצדדי כשהסוס מהירה בדהרה נישאת אפלה, לשדרה
 דבר לראות היה ואי־אפשר מפחיד, בהידהוד עמומות, העצים רעשו כאן !המזחלת.

 מבהיק אור בעיניים הצליף ופתאום תהום. לתוך אי־אנה נישאו כאילו חושך,5
ידידותית, טובת־לב, כלבים נביחת נשתפכה החלונות, ומן הכניסה מן

הגיעו. ^לות•"
 חח" בפסנתר למעלה ניגנו בפרוזדור למטה ומגפי־הלבד הפרוות את שפשטו ד

16> 1 761x6!נאפפו האורחים ברקדם. ילדים רגלי רקיעת ונשמעה 2 ש6ז 
 אשר בחוץ מזג־האוויר ויהיה—בו אשר ישן, אצילים משכן של וריח בחמימות די

■ י כל־כך. ונוחה נקיה חמה, באווירה החיים להם קולחים—י
ה  וצוואר פיאות־לחיים בעל כבד־בשר, אדם פון־טאוניץ, אמר !״ נהדר זה ככה ע

ע תי  שמח הבא! ברוך ככה. נהדר "זה החוקר. יד את לוחץ כשהוא ברחבו, ^

קליקו. וסית3ן
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 לזמן לא אך משנה־לקטיגור, הייתי אי־פעם קצת. עמיתים אנחנו הלא להכיר. מאד
 זקן תרח כאן, והזדקנתי המשק בענייני לטפל הנה באתי כשנתיים. ־הכל בסך רב,

 והאורחים כשהוא מאופק, בקול המשיך בבקשה", היכנסו לדבר! יש מה שכמותי.
 לאחור ובפנותו בנותי".—להציג אתכבד—ואלו נפטרה. לי, אין "אשה למעלה. עולים

 לשעה הסוסים את מחר שיגיש לאיגנאט שם "הגידו :מטה כלפי רם בקול קרא

שמונה".
 אפורות שמלות לבושות כולן נאות, צעירות, נערות בנותיו, ארבע נמצאו בטרקלין

 ומעניינת. צעירה היא גם ילדיה, עם שלהן ודודנית אחידה, תסרוקת ומסורקות
 הנערות מן ושתים משהו שתשרנה לבקש מיד החל ממכריהם, שהיה סטארצ׳נקו,

 הדודנית ישבה לבסוף תווים. להן ואין לשיר יודעות שאינן ארוכות, לשכנעו התאמצו
 סס ניגנו שוב פיק". "דאמה מתוך דואט רועד בקול שרו והן הפסנתר אל

 סטארצ׳נקו וגם הקצב, לפי רגליים רקיעת תוך לפזז החלו והילדים סמזסע (10 0113001
בקול. צחקו כולם לפזז. החל

 הבנות אחרי חיזר קדריל, רקד צחק, החוקר לישון. והלכו הילדים נפרדו לאחר־מכן
 ערימת הזמסטבו, ביקתת של "השחורה" המחצית חלום. זה כל אין אם חשב ובלבו
 קולותיהם בו, ואשר החדר של המנוולת העניות התיקנים, רישרוש בפינה, השחת

 חדרים ופתאום—בדרך לתעות הסכנה סופת־השלג, הרוח, הקרואים, העדים של
 צחוק מסולסלי־שער, ילדים יפות, נערות הפסנתר, צלילי אלה, שופעי־אור מפוארים

 כאלו שתהפוכות להאמין היה וקשה כאגדה, לו נראתה כזאת תמורה—מאושר עליז,
 הציקו הזמן כל קלה. שעה מסע של ויירסטאות, שלש כמו של במרחק הן אפשריות

 אלא חיים אינו כאן אותו שסובב מה כי נוגות מחשבות לשמוח לו והפריעו לו
 וצר כלשהי; מסקנה מזה להסיק ואי־אפשר מקרי כאן שהכל קטעים, חיים, בדלי

 במקום ימיהן סוף עד ותחיינה עתה חיות שהן האלו, הנערות על אפילו לו היה
 והכל בה מקרי אינו דבר ששום תרבותית, מסביבה רחוק בפרובינציה, זה, נידח

 ומה אירעה מדוע להסביר וניתנת מובנת התאבדות כל למשל, הוקי. מחושב, בה
 בשממה שמסביב, החיים שאם סבר הוא החיים. של הכללי החוזר בגלגל משמעותה

 קיימים הם שאין הרי אותם, רואה אינו הוא ואם לו מובנים אינם זו, נידחת
כלל. כאן

לסניצקי. על השיחה נסבה ארוחת־הערב בשעת
 האנשים על ובכלל הנברסטניים "על סטארצ׳נקו. אמר וילד", אשה הניח "הוא

 מהם שולל הייתי לנישואים. להיכנס אוסר הייתי כשורה אינה שמערכת־עצביהס
 חולי* ילדים לעולם להביא להם. הדומים יצורים להרבות והאפשרות הזכות את

פשע". זה—עצבים
 צריך "כמה מנוד־ראש. תוך חרש, נאנח כשהוא פון־טאוניץ, דיבר אומלל", "צעיר

 לחייו קץ לשים לבסוף שהחליט עד נפשו את ולענות מחשבות להרבות האדם היה
 למעלה מנשוא, הדבר כבד נורא. וזה כזה, אסון להתרחש עלול משפחה בכל הצעירים.

מכוח־הסבל".
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ו ילע םגש שיגרה ןי׳זיל ,םייניצר םינפב ןהיבא לא וטיבהו וקתשו ועמש תונבהו
:רמא קרו רבד אוצמל חילצה אל ךא ,והשמ דיגהל
."איה היוצר־יתלב העפות תודבאתה ,ןכ"
ה מ־םושמ ךא ,ןנערו קד ןידס הדופר הכימשב הסוכמ ,הכר הטימב ,םח רדחב ןשי אוה
ץ ינואט־ןופו אפורה תוכורא וחחוש ךומסה רדחבש ינפמ ילוא ,תוחונה ןמ הנהנ אל
ה בביי םש ומכו ,ובטסמזה תתקיבב ומכ הפוסה השער ,רונתבו הרקתל לעמ ,הלעמלו

:םירורמת
״! וא־וא־וא״
ה ירחא םחניהל לוכי אל אוהו םייתנשכ ינפל וילע התמ ץינואט־ןופ לש ותשא
ה מואמ וב ראשנ אל רבכ .אוהש ןינע לכב ורבד ידמ התוא ריכזמ היהו םויה דע

.עבותה ןמי
ו עמשבו ומדריהב ןי׳זיל רהריה ״? הזכ בצמל םעפ־יא עיגהל ינא םג לולע םנמאה״'*•
.םותי לוקכ קפואמה ולוק תא ריקל דעבמ־
ו תיבב אל יכ ותנשב ול המדנו ,חונ־אל ,םח היה .הטקש התיה אל רקוחה לש ותנש  

, תחשה יבג־לע ,ובטסמזה תתקיבב אלא יורש אוה היקנו הכר הטימב אלו ץינואט לש 
, םוקמ־תבריקב אצמנ יקצינסל יכו הפר לוקב םירבדמ םיאורקה םידעה ךיא עמושו

, רעשה־רוחש ,ובטסמזה ןכוס תא ותנשב בוש רכז אוה .ןאכמ תועיספ הרשע־שמח
. "ונלש ןכוסה והז" .ןסקנפה לש ונחלוש לא שגנש ,םיקבואמ ,םיהובג םייפגמב
, גלשה לע הדשב םיכלוה ןידאשול יקסטוסה םע יקצינסל וליאכ ונוימדב הלע ךכ־רחא
ת בשונ חורה ,םהילעמ הפוסב ךבאתמ גלשה .והערב שיא םיכמות םהשכ ,דצב דצ
:הפוסה בצק יפל םירשו םיכלוה םהו םבגב
."םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא"
:ןורטאיתב ומכ תמאב ורש םהו הריפואב םוטנפל המוד היה ןקזה

, םכל ךר ,םכל ריאמ רוא ,םכל םה םתא .םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא"■ 
ם יעדוי ונניא ,החונמ םיעדוי ונא ןיא ,קומע גלשב ,הפוסב ,הרקב םיכלוה ונחנאו

ו נלש םייחה ,םדבכ אולמב הלאה םייחה תא ונבג לע םיאשונ ונא .איה המ החמש  
."םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא .וא־וא־וא .דחאכ םכלשי 
ן כוסה ומולחב ועיפוה המלו ,רדוק ,ער םולח הזיא :הטימב בשיו ץיקה ןי׳זיל 

ו שארו הטימב בשוי אוהו הקזחב םעופ ובלשכ ,התעו !תוטש וזיא .דחיב יקסטוסהו
ף תושמ והשמ תמאב םהל שי יקסטוסו חוטיב־ןכוס ותואש ול היה המדנ ,וידיב סופת

ה זיא ? והערב שיא םיזחאנו דצב דצ תואיצמה־ייחב םג םיכלוה םניא םאה .םייח  
, ץינואט ןיבל םניב וליפאו ,םהינש ןיב םייק ,ץוחנו בושח לבא ,הארנ־יתלב רשקי

ם וש ןיא ,רתויב חדינו םמש רבדמב וליפאו ,הלאה םייחב .םלוכ .םלוכ תוירבה ןיכי■
ן יבהל ידכו ,תחא הרטמ ,תחא המשנ לכל ;דחא ףתושמ ןויער םעופ לכב .ירקמ רכ^
ר ודחל רשוכה םג ,המוד ,דוע שורד ,ההובג רבדל יד אל ,הבשחמב יד אל תאז■ 

ל שוכ ללמוא ותוא םג .וב הכוז ,הארנכ ,םדא לכ אלש רשוכ ,םייחה לש םכות־דיתל
לכש ,ןקז קי׳זומ ותוא םג ,רוטקודה וארקש יפכ ,ןקינטסרבנ ותוא ,ומצע תא גרהש.
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 בעיניו חיים קרעי שבמקרה, דברים הם לאיש, מאיש והולך חוזר הוא יום־יום, חייו,
 אחד, אורגניזם של חלקים והם כדבר־שבמקרה, שלו קיומו את גם שרואה מי של

 ומבין רואה הזה, הכללי מן כחלק חייו את גם שרואה מי בעיני ורב־תבונה, מופלא
 בהכרתו נפרשה עתה ואך מכבר, הכמוסה מחשבתו היתה וזאת ליז׳ין הירהר כך זאת.

והבהירות. הרוחב במלוא
:ושרים ביחד הולכים הם שוב ופתאום להירדם, והתחיל שכב הוא

 והמר הכבד כל את החיים מן לוקחים אנו הולכים... אנו הולכים, אנו הולכים, "אנו
 לארוחת־ בשבתכם יכולים ואתם והנעים, הקל את לכם ומשאירים בהם שיש ביותר
 בריאים אנחנו אין ומדוע וכלים הולכים אנו מה בשל והקר הישר בשכל לדון הערב

כמוכם". ושבעי־רצון
 תקועה היתד. זו שמחשבה אלא ליז׳ין, של במוחו קודם גם עולה היה ששרו מה

 והוא ערפל. ביום כקרן־אור מהססת וניצנצה אחרות מחשבות מאחרי משום־מה
 עם להשלים שלו. מצפונו על גם רובצים המוז׳יק של וצרתו זו שהתאבדות הרגיש

 והאפל הכבד כל את עצמם על העמיסו לגרלם הנכנעים האלה שהאנשים זה, מצב
 חיים עצמך בשביל בו־בזמן ולבקש זה עם להשלים מחריד! זה כמה—שבחיים
 כאלה- חיים על תמיד ולחלום ושבעי־רצון מאושרים אנשים בין סואנים, מאירים,
 והדאגה, העמל עול תחת הנמקים אנשים של נוספות התאבדויות על לחלום משמעו

 בארוחת־הערב עליהם משוחחים רק שלפעמים לנפשם, עזובים חלשים, אנשים של או
:ושוב באים... אין לעזרתם אך ביטול, של חיוך מתוך אם במורת־רוח אם

הולכים". אנו הולכים, אנו הולכים, "אנו
הצדעות. על בפטיש מישהו נוקש כאילו

 הסמוך. החדר מן הרעש אותו עורר בראשו. חש כשהוא לקום ליז׳ין השכים בבוקר
:בקול הרופא אל דיבר פון־טאוניץ
 שתשאל מוטב תתווכח. אל בחוץ. מתרחש מה הבט עכשיו. לנסוע לכם "אי־אפשר

במיליון". אפילו כזה במזג־אוויר אתכם יוביל לא הוא העגלון. את
תחנונים. הרופא טען ויירסטאות", שלש רק הלא "אבל
 שם—השער מן תצאו רק אפשר. אי הרי אפשר אי אם הויירסטה. מחצית גם "ולו

 לכם אתן לא פנים בשום הדרך. את תאבדו אחד ברגע ממש. חושך של גיהנום
לאו". ואם בעיניכם טוב אם לנסוע,
התנור. בהסקת שטיפל האיכר העיר לערב", שישתתק לחשוב "צריך

 האדם של אפיו על לרעה המשפיע הקשה, הטבע על הסמוך בחדר לדבר החל והרופא
 השכלית התפתחותם את ומעכב חופש־התנועה את המגביל הארוך החורף על הרוסי,

 השלג ציבורי על החלון מן הביט במורת־רוח, הדברים את שמע ליז׳ין הבריות. של
 על לעין, הנראה החלל כל את הממלא הלבן האבק על הביט הגדר, על שנערמו

 והירהר ודפיקות, יבבה קולות שמע ושמאלה, ימינה מיואשים שהתכופפו העצים
:עגומות

עוד". ולא סופת־שלג ? כאן להסיק ניתן מוסר־השכל מה ״נו,



ם עפב־ םעפכ ושגינ ,הרטמ ןיאב תיבב וכלהתה ןכ־ירחא .רקוב־תחורא ודעס םיירהצב
.תונולחה לא
א רפ וכבאתהש גלשה תולוברעמ לע טיבמ ,ןי׳זיל רהריה ,"בכוש ודוע יקצינסלו"
."םיכחמ םיאורקה םידעה ,בכוש יקצינסל" .תומירעה לעמ
ם ירקמב קרו תוממי יתש הפוסה תכשמנ ללכ־ךרדבש הז לע ;ריוואה־גזמ לע ורביד
, םיפלקב וקחיש ןכמ־רחאל .םיירהצ־תחורא ודעס שש העשב .הזמ רתוי םירידנ

.ןושיל ובכש .רבע םויה .ברע־תחורא ודעס ףוסבל .ודקר ,ורש
ו דמע ,תונולחב ופיקשהו םתנשמ םישנאה ומק רשאכ .לכה עגרנ רקוב־תונפל הלילב
. הטמ יפלכ ןויפרב םילפתשמה םהיפנע לע ,ירמגל םיממוד םימורעה הברעה־יצע
ש פוחבו םיינועגשה תולילב ,ותוללותשהב התע שייבתה ומכ עבטה ,טקש ,לפרועמ היה
, רקובב שמח העשמ הסינכה דיל וכיח ,תיפרע םימותר ,םיסוסה .וירציל ןתנש
י פגמ תא ולענו םהיתוורפ תא רקוחהו אפורה ושבל אלמ רואב םויה ריאהשמו

.ואציו תיבה־ לעבמ ודרפנ ,דבלה
, שאר־יולג ,ןידאשול היליא ,רכומה יאקצוצה דמע ,ןולגעה דצב ,הסינכה ינפל
ם יבוטרו םימודא ויה וינפ .גלש הסוכמ ולוכו ופתכ לע ול לשפומ ןשיה רועה־לימרת

.העיזמ
ט במ וב קרז ,םהילגר תא תוסכלו תלחזמב םיחרואה תא בישוהל אציש תרשמה

:רמאו ףעז
״! קלתסה ? ןקז דש ,התא ,הפ דומעת המ״
ו ינפ אולמ םימת ךויח ךייחמ אוהשכ ןידאשול חתפ ,"גאדומ םעה ,םכתלעמ־דובכ"
. ךכ־לכ בר ןמז םהל הכיחש םישנאה תא האור אוה ףוס־ףוסש הזמ הצורמ הארנו
. הריעה בוש םתעסנש ,םכתלעמ־דובכ ,ונבשח ...םיכוב םידליה ,דאמ גאדומ םעה"
"...ונלש דסח־ילמוג ,תיהולא תובידנ וארה
.הינריסל ואציו תלחזמב ובשי ,רבד ורמא אל רקוחהו אפורה

18 9 9

(ןח ץרפ :םוגרת)



תוצב *ריעש :קולב רדנסקלא

 טושב ףיתקפד םיחיש ןיב

 ,םויה ירהצב
 תופחל דחיב ןאפ
.םתמה תחונמל

 קלי בוזא תעבג לע

.הבשנ תוצב בלב

 קוחרמ חריה

.הוע וינפ תא

 ,בש רגת ןב ינא םג

.וחמנ ינפ םג
 - ףדנ הלע לכמ םנ

.תוחנ ןטש רוכב

 םיליסכה תפנצמ לע

 ,תודירפ ילצלצ

 םיליפרעב רוחאמ
.תודג ילוקע

 ,תופופש בשנ וךות ךכ

 ...רוחש ימ ןת ,ספר

 תופנצמה תוקירומ
.רוחאל םדק

 ,םתנשב והב־ימ םולח

...םילגה שפע

 םתש המ־רבד דירש ונא
...לילכ חכשנו
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ת״זזע לש הריש

 טיבא יכ ךיניעב םג
 ,תינועפצכ ,ךרח יניעב
- ,ךדי ךותב ידיו

 !שחנ ילכ !רהזה ,וה
 ,שח עגר יתייה ךלש
!ךתוא חנזא הנהו

 !ברקת לא ,ךלכ !יל תסאמנ
!בכשא רחא םע הלילה
!ךתגוז תא שפח

 ׳ףטלתש ,קשנתש
.בצעה תא םחנתש
!ךב ףילצא ןפ ,ךל

 ,ינג ךות לא אובי אוב ימ
 ,יניע דוק; רוחש לא ץיצי
!יח ינבזע; אל

 ,בהלא ילכ ,ביבא ילכ
 ,ואתא ,ןיתמא ולש הז םג
!ילא ברקת לא ,רוס

 ,בש וא ,אוה רבג ,רענ ןיב
 ,בר ףסכ יל איב; קר םא
!ארוק ילוק לילצ ול

 ,םכתמכח לע ,םכדסי לע
 ,םכתולכס לש הדקדק לע
!אגה יטוש ףילצמ

רטא השמ :תיסורמ



טוטואולה עמוס נוימרקט: פאול
העולה האפריקאית כספרות נוגד קול

 הקשורות השונות ־המחשבה באסכולות לדיון להיכנס זו מסה של ממטרתה זה אין
 המעסיקה השאלה העולה. אפריקה של בחקירתה הסוציולוגית האנתרופולוגיה בתחום
 כלל מתימרים שאינם סופרים יוכלו שעליו בסיס לקבוע איך בעיקר היא כאן אותנו
 לפעולות כזירה לאפריקה הנוגעות בתופעות דיון לפתח השחורה היבשת ילידי להיות

 המודרניים האנתרופולוגים מן אלה של לדאגתם ביטוי נותן דוב ו׳ ליאונרד ספרותיות.
 צפוי ־מערבית לא בחברה המערב מן פסיכיאטרית קטיגוריה של שימושה כי הגורסים
 כי משוכנעים והאמריקאיים האירופיים הפסיכולוגים "בדרך־כלל מופלגות. לסכנות

 יצורי־אנוש, בקרב הן בעלי־חיים מקרב הן מבית, בלתי־פתורות בעיות די להם יש
 1אפריקה". של האקזוטיות התופעות לתוך לצלול צריכים הם אין כן על וכי

 למשל, כמו, פסיכיאטריות קטיגוריות אלו אי־ יש טוטואולה עמוס עם בפגישתנו
 כאשר בחשבון. להביאן יהיה שצריך )זיאוב( וליקאנתרופיה פאראנויה של התסמנות

 בקרב במקרה חי הוא אם בין להפרעות־גפש, נתון הריהו נרדף עצמו חש אדם
 הציביליזציה מגידולי מאד מתקדמים אנשים בקרב או אפריקאיים, ננסים אסקימואים,

 מפלט, לו לתור יכול אלה בכמו המתיסר היחיד אם אפוא היא השאלה המודרנית.
 המשמשת קיבוצית מסגרת של הבטוחים הגבולות בתוך בלא־יודעים, או ביודעים

 מידה מספקת הפרימיטיבי, אצל שקורה כמו שלו, החברה אם ממוסדת. ספירת־מניעה
 תהפוכה של הקשה הנסיון מן שיינצל אפשר למשל, פולחן, של במושגים תמנועה, של

בחב! שקורה כמו דיפרנציאציה, של מובהק תהליך עליו עבר אם ואולם, נפשית.

 קיבוצי, בטחון של כזה לתחום נסיגתו דרך שנותקה אפשר מודרניות, מערביות
 ההפרעות מערכת כל עם בד־בבד החל ניכור־עצמי היא התוצאה רעתו. למרבה

 תחומים שני בין ־שם אי נמצא טוטואולה עמוס של מקרהו הנפש. של הפאתוגניות
 הסופר של הקיומי הרקע על לתהות היא הזאת המסה ותכלית אלה, פסיכולוגיים

 שלטה לא־מכבר שעד הלבן האדם של לתרבות־העל מתיחס שהוא במידה הנדון
השחורה. היבשת על

בן־זמננו האפריקאי הטיעון
 האפריקאית המקהלה בפני בבירור אותנו מעמיד תמבה קן האפריקאי הסופר

 לרכוש מאד רב זמן לעזאזל, לו, היה "המערב בהחלט: מודרני טיעון המשמיעה
 רעיונות המערבי. הנוצרי לאורח־החיים המערבית, למחשבה אותנו לרכוש אותנו.

 התכוונו לא הם אך נפלאים, היו שלהם הנוצריים והאידיאלים שלהם הדמוקרטיה
הנצרות. של האידיאליזם את מקבלים אנו למדי. דתיים אנשים אנו ברצינות. להם



7הלואוטוט סומע 1

 םינימאמ ונא ,ינשקע ,ישעמ ןבומב לבא .םילענה היתונורקע תא םילבקמ ונא
 ןוטלש תויהל הכירצ היטרקומדה .תישממ תויהל הכירצ תירצונה הןחאה .תואיצמב
 לילא־אפור םא ,ונלצא .רוחש הטיסרבינוא־רמסומ לע ןבל חחופ לש ונוטלש אלו םעה
 תא םג אלא דרוי םשגה תא קר אל הארנש דע םיכחמ ונא ,םשג ריטמי אוהש רמוא
 םישנרב ינאו התא ...? אל ,םימשג־דירומ שי ךכ םשל .המדאה ןמ םיטבונ םילוביה
 תוישעמה תא לבקל םיצור אל ונאו .םיפשכה־תוישעמ תא םילבקמ אל ונא .םיליכשמ

 יארפה םדה טטרב םיצור ונא ןיידע ,תאז שיחכנש המכ לכ לבא .הניגנה־תבית לש 
2."וניתובא־תובא לש 

 .הלופכ היעב ונינפב הדימעמ הלועה הקירפא לש המלידל הבמת לש היולגה ותשיג  
 איה אליממו ינוציח רוקממ האב ברעמה־ינבכ ונתכרעהש הדבועב הנומט הנושארה 

 לעמ הלעתנש רחאל קר .תורחאה לש יגולוכיספה םקרימה תולבאה תא הבוחב תרצוא   
תא שדחמ־רוציל רמולכ ,הינשה היעבב לפטל םינכומ היהנ תאזה תבכרומה החנה   

 םיאקירפאה יפוסיכ םע דדומתהל תנמ־לע תיאקירפאה היגולותימה לש ילמסה ןכותה
 ךילהתל ארוק ראוכולש יראה .םהיתובא־תובא לש "יארפה םדה טטר" תא תויחל 

 יגולותימ רופיסב תרדחומ התועצמאבש ,סותימ־תאירב רמולכ ,"סיסאופותימ" הזמ
 תופוקתב ...וטושפכ הדגאה לש הרופיס תא לבקל ןיא בושש" ןמזב תילמס תועמשמ 

3."יתוכמסה הנבמב הנומאה תכעוד רשאכ ,יתוברת רבעמ לש ,רבשמ לש

ונתאו תיגולופורתנא םג איה הינשה ,תיגולוכיספ הבר הדימב איה הנושארה היעבמ
 הלאוטוט סומע לש תיתורפסה הריציה לעו ,ללכב הלועה הקירפא לע רוביח .תיגול    

 םייטסירטלב ,םייאכרא םיגשומל ספתיהל אלש ץמאמ לכ תושעל בייח ,טרפב
 ,הרוחשה תשביה תא םיאור" ןיידע םיבר .ט״יה האמב התייאר תא ולפריעמ  

 ־ישנא :דובילוה ידי־לע םהינפל הגצוהש יפכ הקירפא תא ,רבה־תויח ,םילגנו׳גמ    
 םיספות ןיא טעמכ .ףצק־ףצשבו—תוזילעב םידקורה וא ,םירעבנה ,שפנה־יזע םיטבשמ  
 ,םיינרדומ םיכרכ :םירשעה האמה וניפב יורקש המב קלח הל שי הקירפא םגש  
 תומדקתה ,עודי ןבומב 4."האלה ןכו תוינוכמ ,הסועת־תודש ,םישיבכ ,רפס־ית  

 ןכש הז גוסמ רקחמ החלצהב םילשהל ונייוכיס תא תרפשמ וז תיללכ תיגולונכ  
 .תיגולונכט הניחבמ ,תוחפל ,םצמטצמ יאקירפאה יווהה ןיבו ברעמה ןיב דירפמה רעפמ    

 תיברעמ־אל הרבחל תוירטאיכיספה תוירוגיטקה תלתשהב בוד .ו דרגואיל לש וניינ  

 עגונב הירואית לכ״ש ,ןכ־ירחא איבמ אוהש הרעהה .ידמ רתוי ונדירטהל ךירצ וניא  
 תוברל ,םוקמ לכב םישנא תקידב לע םסבתהל תבייח םישרשומ וא םייסיסב םיפחדל    
 עגונב ובמאל .א .ת לש ויאצמימ תא ןכ־ירחא לבקל ותוא העינה 5,"הקירפ  

 לע לבקתמ .הירגינב הבורוי־ינב לצא ,ררבתמ ךכ ,תוחיכשה הדרח־לש־ת1ז1רכנ    
 וב יתרבחה רשקהל ץוחמ שפנ־ייוליג לש םיפערה תא רוקחל רשפא־יאש תעד     
 יתוברה סופדה" :רשבואל .פ .׳ג .ב לש ענכשמה וחוסינ יפכ לבא ,םישחרתמ ם    

 הרוצה לע עיפשמ וניא ךא ולש ינחורה ןכותה ביט תא עבוק ...ךייש דיליה וילא  
 שחרתמה ןמ הלידבהל ידכ דע ,הלש הנבמה לע רמולכ ,שפנ־תערפה לש תדקוימ    
םייוסינ רואל הנשמ־תועמשמ םהל םינוק רשבואל לש ויאצמימ 8."תיפוריאה תוברת     
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ר ייצל םהל ורמא .םלועב םינוש תומוקמב םיידיאוזיכס םילוחב ןורחאה ןמזב ושענש
 יבחרב םייאופר םיזכרמ ינימ לכמ ולא תונומת ףסואו ,רותליאה ךרד־ לע תונומת תצק
ל ש שממ םולב רצוא והז ."ינומת יוטיבו היגולותאפ־וכיספ" םשב עיפוה לבת
ה מ לדבה ילב ,םיינגותאפהו םיישפנה םייוליגה תרגסמ ךותב תילסרבינוא המגמ
 7.תונושה תויוברתה לש םינושה םינכתה

םייכיספ םירוהיט לש םיספודמ םיסופיט
ם ידבועו־םידיבעמ יסחי לע םאירמ לש ח״ודה אוה הזל רשקב תניינעמ המגוד
ו לש תולעופה תונלבוק לע עדונ וז ןיעמ העטמ לש הילעבל .הקירפאב הפק־תעטמב
ן מזב־וב ;העטמה־לעבל העודי התיה אל תמוערתה" .ןהיריש תא חתינש ךותמ
ת ונמדזהה תא ולצינ ,םירשימב וינפל ןהיתוקפס תא עיבהל וצר אל תורענהש
ק ינעמש תוריח לש דחוימ גוס ותוא ללגב .םיפיקעב בצמה לע ול רוסמל ןהל התרקנש
ם יריש לש םיטסקט אופא םישמשמ ,הקירפא לש םיבחרנ םיקלחב ,הארנה יפכ ,רמזה
 8."תרחא ךרדב םהילא עיגהל ןיאש םיגוסמ תועידי תגשהל רתויב ליעומ יעצמא
ם ילעופ ויה הב הרוצה ןמ "והשלכ" הנוש יאקירפאה יווהב וז האחמ תשבולש הרוצה
 םישובכה תושגרה םלוא .יברעמה םלועב הדובעה־ קושב םהיתונלבוקל יוטיב םינתונ

ם יישממ ,הרואכל הרז איה וניניעבש ,האחמ לש וז הטישב חטשה־ינפ לע םיפצה
ת ועמשמה .םתעבה תרוצב יתוברתה ינושה ףרח ,ונלש תושגרה ןמ תוחפ־אל םה
 יאוול־תומינ הרסח הניא הלעמל תרפוסמה תילקיזומה האחמה לש תיגולוכיספה
 הדובע־ךוסכיסל הקיזומה תסנכה .ןתוא דומלל יברעמה שיאל ול יאדכש תוינוריא
ת תחפהל איבת הרכהבו דגנכש־תומשאהו תומשאה לש ןתרמוח ךוכירל תעייסמ

 התיה דיבעמלו ,ןבל םע רשא תא ורמא תורענה .הז גוסמ בצמב המולגה הביאה
 תרשפאמה תיעבט ןוניצ־תפוקת הרצונ ךכו ,םחתנלו םירבדב ןייעל הקיפסמ תוהש
 םירוהיט לש םיספודמ םיסופיט״ תועצמאב .הלוקש הריוואב ןתמו־אשמב ךישמהל
 םינותנה לש םידחוימה םיסופיטה תנבה ידיל עיגהל רשפא הלא ןיעמ 9 ״םייכיספ

 דוסי םג וב שי הלעמל ראותש בצמה ,דועו תאז .עדומ־אלה יגשומב םייתרבחה
 םיוסמ דיחי הזיאל ןסחיל רשפא־יא הלא םירישב תועבומה תונלבוקה .יטסירולקלופ

ן מ ונלש םעה־ירישל דאמ המודב ,יצוביק ןוצר לש ויוטיב ןהש לילעב הארנ לבא

 הטישב הז םרוג לע זמור םוקסאב םאיליו .תורודה תצורמב ונידיל ולגלגתהש רבעה
 תומרונל תולגתסה ףכוא רבדהש ןעוט אוה .יאקירפאה ךוניחה לש תיתרוסמה

 ןקרופ איצממ אוהו ;תד־ינחלופלו םייתרבח תודסומל ףקות ןתונ אוה ;תויתרבח
 עיקוהל דבע לוכי םע־ירופיסב שומיש ידי־לע ,הרבחה הפוכש םיגייסה ןמ יגולוכיספ
 ענמנ דוע לכ שנוע לש הנכס םושב ןותנ היה אל תוישעמה־רפסמ .ערה וינודא תא
 תיירואיתב תמאה תא םמצעב אופא וליג הקירפא־ברעמ ינב .תומשב בוקנלמ
 ןכ אלולש רבדל ןקרופ ושקיב וז הרוצב יכ ,םינקיטילאנא־וכיספה לש "תוקחדה״ה
 םייוליגה לש תוילאסרבינואה תא רוכזנש ךות .ןכוסמ ךיבסת תושעיהל היה לולע
 •הלואוטוט תריציב יגולוכיספה דצה םע דדומתהל רתוי התע ונא םינכומ ,םייכיספה
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הלואוטוט םומע לש דגונה לוקה
 תונשרפה ירבד .הזה ירגינה רפוסה לש ותריצי לע טעמ ךא הכ דע ובתכ תיסחי

 ןמ רדניראפ ירפ׳ג .תוחפה לכל ,םיכיבמ םהו םיכתוח םניא רוא וארש םיטעמה
 הלואוטוט לש ויבתכב האור הירגינב רשא ןאדאביא לש יאטיסרבינואה ׳גלוקה
 דע םיקיודמ־יתלב םירבד הלא 11."תילגנא־ורפא תורפס לש שדח סופיטל תישאר"
 .תוגייתסה לש ןושל לכב וז הכרעהמ גייתסהל יתייה הצור ,תמאה ןעמל .דירחהל
 ויתונווכל דוגינב הבר הדימב יתורפס םותס יובמב עוקת הלואוטוטש ןעוט ינא
 תפקשמ ונימי לש תיאקירפאה תורפסב הלואוטוט לש ותובישח .ולש תועדומה
 .וננמז לש תיאקירפאה תורפסה תא גצילמ הקוחרה תקהבומ תיגולוכיספ הזיתיטנא
 החוכבש ושפנב הגוסנ הייטנל ,בלה־ןובאדל ,הרושק ןודנה רפוסב וז תידוגינ המינ
 לש הקירפאב תיתורפסה תושחרתהה זכרמב .ולש הייצרה רשוכ תא לאל םישל
 תוליעפ ול אורקל ביטימ ראוכולש רשא רבדב םיקסועה םירפוס םידמוע ונימי
 רפוסה הלגמש שדוחמה יוליגב םויקה־תוכז אופא איה סותימ־תאירב .תיאפותימ
 םיעטמ אוהשכ יקסבונילאמ סחיתמ הילאש הדבוע ,ולש יתוברתה ורבע תא יאקירפאה
 אלא לבה לש הישעמ ונניא אוה ;תישונאה תוברתב ינויח ביכר ...אוה סותימה״ יכ
 יתונמא םייומיד־רורצ וא ילאוטקלטניא רבסה אוה ןיא ;השק וב ולמעש לעופ חוכ

 םנמא םא 12."תירסומ המכחו תיביטימירפ הנומא לש יטמגארפ תויוכז־בתכ אלא  

 הז היהי יאדכ ירה ,תיאקירפא תורפס הווהתמ וכותבש םחרה איה סותימה־תאירב
 וזיאבו תאזה תיאפותימה הלוגסה תא םיפקשמ הלואוטוט לש ויבתכ םא קודבל

.םויכ הקירפאב שחרתמש המ תרגסמב יגולוכיספ יוליג ידיל האב וז הלוגס הדימ  

תילכראירטמה החנהל לעמ תולעתהה  
 םישדח םייח" רצקה הרופיסש ,דנלרדאס הרודואית האופא תיאנאגה תרפוסה
 ־תשרפ לע תדמועה הרבחב סותימ תאירב לש תפומל־המגוד אוה *"וסאפרייקב
 איהש יד אלש ,םאה־הכלמה תטלש וב קהבומ ילכראירטמ עקר תראתמ ,םיכרד
 דנלרדאס תרבגה .םולש־תלא ןימ תניחב הל םידגוס םגש אלא הרבחה שארב תדמוע
 האב איהש יפכ םירכזה תאחמ לש האוגה הלהקמה תא בר ןורשכב ונינפל הלעמ
 הניאו הטבש לש םיריעצל הזבה ,םאה־הכלמה לש התב ,הןורופל ביבסמ יוליג ידיל

 תאצומ הדי־ישקבמ םירזחמה ןיב תרבוגה תמוערתה .םהיניבמ לעב הל רוחבל הנכומ
 הלותבה דגנ קר אל ןווכמה (האחמל יוטיבכ רמז :הלעמל ׳שה) רמזב יוטיב הל  

הכלמה ןיידע הארנה לככש ףא .ולוכ ילכראירטמה רטשמה דגנ םג אלא הריעצה  
 םיחצנתמהש ךות ,תבה לע תולצאומ תוקחדומה תונלבוקה ירה ,יפוד לכ לע הלענ סאה  
 ־הנועבו־תעב שחנו טבש־שאר ,יתצלפמ ירכז יומיד בואב םילעמ לשכה־ישגר ילמא  
:םירבגה םירש ינחלופ דוקיר בגא .ףוסבל התוא ףרוט ךא הלותבה םע גוודזמה ,תחא  

 ,מ״עב רפסה םע ,"וננמז־ינב םייאקירפא םירופיס" ,רהז־ןבא רמתיא לש ירבע םוגרתב ׳ה "  
J 96 3 5 ׳טע    .׳וגו 8
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ה רענל ורפ5 ,הרענל ורפס"
, ףי׳צ ומכ היה הארנ הלש שיאה
, והומכ ןיאמ הארמל־רדהנ

, ןתפל היה אוה ךא
, ןססל היה אוה ךא
."עלב התוא םייחו

ת צלפמ לש למס הז רופיסב שמשמ ,יבקנ רשקה לע תובורק םיתעל זמרמה ,שחנה
ת א סורהלו ץרפתהל דמוע רכזה שפנל בורקה קחדומ ןכותש הדבועל זמר תירכז

" הכיספו ןודיפוק״ב ראותמ המוד בצמ .טילשה ילכראירטמה רטשמה לש ןגמה־ירכס
ת ויהל ךפוהה הבהואל תסרואמ ,אילפהל הפי הלותב ,הכיסנה ןאכ 13.סואילופא לש
ת א השיתמו העיגומ איה ברחו שאבו רתאב תפפועתמה תירזכאו תיסרא" תצלפמ
ן תפה לע רבדמה ,ןמיונ ךירא לצא םג ןודנ ירכז למסכ ןתפה וא שחנה ."שיה לכ
ה ריצי ,שחנה־ילכב ראותמ אוהש יפכ ,לואשה־תוחור לש ילכה תא הרפמה ירכזה
ם יילקיזומ םיחנומב ןאכ תעבומ םותימה־האירב יכ ףא 14.׳ב סונימ תפוקת יהלש לש
י נוטיר תאז־לכב ,הרבחה הפופש תושקה תוקחדהה ןמ יגולוכיספ סונמכ ,םיינושלו

ת ולווע הב תיצוביק תרגסמ לע םיעיבצמ םהו עמשיהל םינתינ תירכזה תמוערתה
.רבד לש ופוסב ,רתפיהל תודיתע ולא ןיעמ
ת א הלעמ איהשכ תיצוביקה שפנב וז ההימכ לע בטיה תעדוי דנלרדאס תרבגה
י ווהה תא .תיתימא הבקנ—רכז תופתוש לש םיגשומב רכזה תעפוהל הלש ןורתפה
ת ראותמ איהש יפכ סותימ־תאירב לש הז עקר לע תוארל ונילע ונימי לש יאקירפאה
, הקניזוס .דלוו ,הב׳צא האוני׳צ ןוגכ םירפוס ראשו דנלרדאס תרבגה ידי־לע ןאכ
, תרחא וא וז הרוצב ,םיקסוע םלוכ .דועו דועו לוקיג הסויבא ,הללאפמ לאקזחי
י וליג הזיא רוזחיש ידי־לע ,ונימי לש הבשחמה רושימ לע תועמשמ־תלעב העפוהב
" יארפה םדה טטר" תא ריאשהל ןיא בושש םושמ ,רמאנ רבכש יפכ ,ילוא ,רבעה לש
ל ש יטגיגולי׳פה ןורכזה .םיאקירפא לש תשביכ הקירפא םוקת םנמא םא ,דמועו־יולת
ו שפנ הכירצ ונממש ולש ימינפה רצואה אוה ,ןבלה וינודא לש הז אל ,רוחשה םדאה
ו רבע לא ותריזחש המכ לכ יכ ,ונלש ןוידב תיזכרמ הדוקנ יהוז .התויח תא קוניל
ת א שדחמ אורבל ידכ טטרה לא ףסכנ אוהש המכ לכ ,רובעי־אלו יאנת איה ולש
, ןבלה םדאה םע ותשיגפ תא חוכשל לכוי אל םלועל ,םינומדקה ויתובא לש סותימה
ד עצ לכ לע "ותונוילע" תא ןיגפה היצזינולוקה לש הכוראה הפוקתה ךשמ רשא
.הקחדהל לק וניאש רבע לש קלח הז םג .לעשו

יגולוכיפפ דוגינ
ם וי־םוי לש םיתומיעבו תורגתב תדמוע תיאקירפאה שפנה וב ברקה־הדש אופא והז
ם ושמ הב שי הלואוטוט סומע לש ותריצי וז הכרעמבו ,תועמשמ־רב םויק ןעמל
ר אוכולש יראה לש ורוביח תא בוש ריכזהל יתייה הצור וז הדוקנב .יגולוכיספ דוגינ
תייעבל קקזנ סותימה״ש החנה דימעמ אוה וב ,"סיסאופותימ" ,ןורחאה ןמזה ןמ
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י נאגרוא רשקש תולאש תקידבל רבוע אוה ןאכמו דינא ימ׳ לאוש אוה ,תוהזה
ןושלב ׳ז עיגהל ידכ תושעל ילע המ׳ו ,׳? דלוה ינא ןאל׳ ,׳? אב ינא ןייאמ׳ :ןהיני
ת א הקיסעמה תוהזה תייעב 15."שופיחבו לרוגב ,האירבב תוקסוע תויעבה ,סותימה

ם נמא .הלואוטוט יבגל תספות הניא ראוכולש לש ויחנומב םייאקירפאה םירפוסה
ק ספ ןאכ לבא ,יגולוכיספהו יגולופורתנאה ,ינתאה ,ואצומב ובורו־ושאר אוה עוקז
ף ושחל ידכ קימעהל שי וב םוחתה והז ,תיטילאנא־וכיספ הניחבמ .תוהזה רחא ושופיח
."שופיח״הו "לרוג״ה יווק לא הנפ אלו "אב ינא ןייאמ״ה רדגמ גרח אל המ ינפמ

י פלכ תובייחתהב םייתורפסה ורוד־ ינב םע הלואוטוט אוה ףתוש םא :תרחא ןוש

ת ולאשה תא גיצהלו תאזה החנהה רדגמ תאצל ןוכנל האר אל הז עודמ ׳רבעה
־ תכישמ יכ המוד "?עיגהל ידכ תושעל ילע המ״ו "?דלוה ינא ןאל" תועלוקה
ה יה אלש ךכ ידכ דע התיה תערכמ תוהז רחא שופיח לש ותוהמב העובטה דבוכ
ך כמ האצותכו ולש הרכהה ףסל תחתמ םייאמקה םינכתה תורעתסהמ ץלחיהל ליכ
י פ־לע־ףא ,וצרא־יגב יניעב הקירפאב בשחנ הלואוטוט ןיא ךכ םושמ .הל ענ
י כ זמור רומ דלאר׳ג .םיטעמ אל םידה ותריצי הררוע םייפוריא םייתורפס םיגוחב

ו ב םלועל סנכיהל בוריס ,תישממ תודגנתה שי םייאקירפא םיארוק הברה דצמ
ט למיהל םיסנמ םהש המ לכב הלקנ־לע םהל ףלחתמה םלוע ,הלואוטוט ןכו

ה יונאראפ לש םלוע אוה תוהדזהל חילצמ אוה ותאו ןכוש אוה וב םלועה 1*."ונמ

ן כא יכ קפוסמש ימ שי םא .םוקמ לכב םש יוצמ דחפה" יכ רמוא רדניראפ .הרומג
ו תוא ענכשי הלואוטוט לש ורופיסש ןידה ןמ ירה םייאקירפאה םייחב דחפ שי
ם יצע ומכ ,ןהיתועורז תוחלשמה תודיחפמה ויתוחור לע םלענה ׳שוב׳ה .ותושממב
, המיא ליפהל הדגא־ירופיס םילוכי .ליהבמ םוקמ אוה ,םהקר רותרא לש םושירב
ר תוי יניצר רמוחמ ץורק אוהש יפל םירג םיחאה ןמ רתוי דירחמ הז רופיס לבא

1."םויכ םיאקירפא לש םינוילימ וב םינימאמ 7

ב צמ םייקש התחנהב תיביטקייבוא הניחבמ ,המודמכ ,תקדוצ רדניראפ לש ותרעמ
ו בש וא ינייפא הז בצמש ותללכה לבא ,הלואוטוט לש ותריציב דחפ לש ילל

ר בד לש ותימאל .תוריהזב הלבקל שי "םויכ םיאקירפא לש םינוילימ םינימא
י עדמה הגוהה לע הקווד אלו רנויסימה רדניראפ לש המלידה לע הדיעמ אי
ן בלה םדאה תשרומ לש קלח ותוא אוה דחפהש ,ןבומכ ,תודוהל שי •יביטקייבו
ה פוקתה ךשמ הרוחשה תשביה לע ותטילש תא שבגל זלה רתח ותועצמאבש
ה ז םיוסמ קרפל יאנג איה הלואוטוט לש ותריצי ,וז תואר־תדוקנמ .תילאינולו

־ תב תיאקירפאה תורפסה לש רתוי בחרה רשקהב םלואו .תיאקירפאה הירוטסיזמ
ה חנהה לש םימצמוצמה תולובגה ןמ תגרוח סותימה־תאירבש רבדה יאדו ,וגבמ
ה תואב םיינרדומה םירפוסה לש םבור־בור ,תמאה ןעמל .הלואוטוט לש חיתייפ

. תועמשמ־תלעב תוהזל םקבאמ לש ותילכתבו ונוויכב ינויח ןינע םהל שי תשב*
ה להקמב ידוגינ לוק הז יכ הלקנ־לע םדא לכ ענכתשי הלואוטוט לש ותריצי ארקמ“
־ וכיספ םידממ ילעב םיטבל ויטבלב הארנש חרכה ךכ םושמו ,תיללכה תיאקירפ
תוינגותאפ תוערפהמ םילבוסה הקירפאב םיבר םויכ שי םתסה־ןמ .םיישיא םייג
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 יותר הוא פרטי מקרה וכל כללית מגמה מהיות רחוק זה דבר לדעתי אך דומות,
 בעולם. אחר מקום כבכל הרבה, במקורות לתלותה שאפשר אישית, צרה של ענין

 האדם של לתרבותו זיקה או חברתי, מאבק מתארת אינה טוטואולה של יצירתו
 על בבוש־הרפאים", "חיי בספרו שד הרוורנד של דמותו אפילו כשלעצמה. הלבן

 תופעות כולם יום־א׳, של בבית־הספר החינוך ועל שלו המיתודיסטית הכנסיה
העיקרי. הנושא לפיתוח חיונית זיקה כל להן שאין שוליות

יין־התמרים שתיין
 טעמים. וכמה מכמה לניתוח נבחר יין־התמרים"," "שתיין טוטואולה, של ספרו

 נתקבל ובמערב הספרותית דרכו בתחילת עומד הוא כרונולוגית מבחינה קודם־כל,
 את קיימו לא הבאים פירסומיו אולם מבטיח. אפריקאי סופר של כיצירתו בתרועה
 שלו, המיוחדת הפסיכולוגית לדילמה זאת ליחס אפשר קוראיו. בהם שתלו התקוות
 הקולע כניסוחו השתיין, של ההרפתקה להבהירה. נוסיף ועוד עמדנו כבר שעליה

 מידה באותה אבל הנצחי, האפריקאי הבוש תוך אל "מסע :היא מור, ג׳ראלד של
 שבכל עולם־רוחות אותו תוך אל התת־מודע, תוך אל הגזע, דמיון תוך אל מסע גם

 אם או, אותו. חופף ואפילו שבהקיץ ה׳מציאות׳ עולם עם בצוות קיים הוא מקום
 איניאס או היראקלס אורפיאוס, גילגמש, כמו—יורד הוא מיתית, בלשון זאת לבטא
 אל מלקוח איזה להביא ולנסות עצמו המוות עם שם להיפגש השאול, לתוך—לפניו
18העולמות". שני על לשליטתו כסמל החיים

 למיתוס־הגיבורים. הטיפוסיים השלבים כל את עובר יין־התמרים" ב״שתיין הגיבור
 של בשורה לעמוד הוא חייב חי, הוא בה החברה של יסודי עיקר איזה שהפר לאחר

 טיב כפי חטאיו, או חטאו על יכפר אשר עד העבירה, לחומרת בהתאם מבחנים,
 קאתארסים, של במושגים הגיבור של רוממותו תיאור בדרך־כלל הוא הסוף הענין.
 או אפוליאוס, של ופסיכה" ב״קופידון כמו אפותיאוזה של צורה ללבוש העשוי

 יין־ שתיין ביותר. הרמות ספירות־הרקיע אל עולה שגיבורו גיתה של ב״פאוסט"
 מאומה עשה לא ימי־חייו כל פשוט. מחדל מכוח עצמו על עוון העמיס התמרים

 )לא־ ״Taugenichtsל־״ האפריקאי המקביל הוא בחברה. למעמד ראוי יהיה למען
 הולך־בטל של למדי, חביב זאת ועם טפילי, טיפוס פון־אייכנדורף, יוזף של יוצלח(

 הבית. מן בקוצר־רוח מגרשו ואביו למחייתו משתכר אינו שמעולם וחובק־ידיים
 ובסופו נפתוליו, בכל נחמד יצור בכל־זאת השתיין נשאר הגרמני למקבילו בדומה

 הסדר של התפקידים־כביכול מן שהשתמטו אף שכרם על באים שניהם דבר של
 הטבעי במזגו שאין בעובדה טמונה הגיבור אל זה ליחס־העדפה הסיבה המקובל.

 Taugenichtsשה־ בו־בזמן נקמנות. או לרשעות זכר שום טוטואולה של השתיין של
 הגיבור הרי כמעט, אגדתית במסגרת עולם" ועד מאז "חיי־אושר חי אייכנדורף של
מדאגות אותו הפוטרת ביצת־הפלאים—היפה גמולו כי עד־מהרה מוצא טוטואולה של

 למעלה׳ ע׳ בני־זמננו", אפריקאיים ב״סיסורים קנז, יהושע של עברי בתרגום גם, *ר׳
וגו׳. 40 עט׳
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ו תוהמב עובטה לוציפה ללגב רקיעב ,םונהיג־ תועווז םג איצמהל לגוסמ—רמוחה
.םינדע־רשוא חיצנהל ןויסנ לכ לכסמו םדאה לש תישפנה
ש גונה עיפומ הליחת .םיישיא םירוסיי לש השרפ איה "ןייתש״ה לש ותוחתפתה
. ולש "תמ״ה גזומה לש ואצמיה םוקמל עגונב תועידיה תא טוחסל ךירצ אוה ונמש
ל יצהל ידכ חצנמ אוה ותואש םדא־לכוא תצלפמ־רוצי ,םודאה גדה ונשי ךכ־רחא
ו ליצהב ותרובג תא תולגל רוביגה בייח ,ועבט יפ־לע .תוומו תודבעמ םלש בושיי
ת כלוה הלותבה .תילכתב שטולמ אכדמ ןימ ,"םלשומה ןודאה" לש ותזיחאמ הלותב
ד לונש קוניתה .ול םינופצה םייחה ימיא לכ ךותב הנמאנה ותגוזכ רוביגה רחא
י לאמשה לדוגאה ןמ ץצש ,תע־םרטב רגוב ,ףוג־יצח לעב ,םויא רוצי אוה הז גוויזמ
ה ילא סחיתהל ןיא ,תוינימ יאוול־תומיג הנועטה ,וז השרפ .רוביגה תשא לש יובצה■

ת רגסמ ךותב רוביגה לש ישפנה ובצמ לע רוא תכסונ איהו ליאוה שאר־תולקב
ה יצאודיבידניאה ךילהת תא םסוחה רוצעמה תא האור םורפ ךירא .תתוועמ תוינימ לש.

ו נתוא דילומ הז הבשחמ־ךלה 19.עקרקהו םדה ,םאה לא תוירע־יוליג לש ןועביקכ
ל צא היונאראפה תנומסתל קודה רשק רושק אוה דיורפ לש ותנעט יפלש רבדל
9 2.סוריסה ךילהת—תעדה לע רתוי םילבקתמ םיחנומב וא ,השאל תוכפהיהה :רכזה

, ותוינימב הערפהה תא אופא המרג תיהמא היצטניירואל רוביגה לש תיתגיסנה הייטנה
ל ש "יובצה לדוגאה" ןמ אצוי דליה .תורכזה־רבאל ףילחת־יגשומב וישכע תאטובמה
ל לכמ האיצומ םולא׳פה תועצמאב הדיל ,םלואו .הילע לצאומה ילא׳פ ףילחת ,םאה
ה דיל לכב רובעי־אלו יאנת איהש תיבקנה תיטאמורילפה הריפסה תא תורשפא
.ףוג יצח לעב תצלפמ־ רוצי אוה אצאצה ךכיפל .הניקת
־ ףסל תחתמ ררושה הגיסנה בצמ תא תנייצמ ןבלה ץעב הנמאנה םאה םע השיגפה
ן כשמ םג אוה יתמדאה דוסיה ךותל וישרש קימעמה ץעה םלוא .רוביגה לש הרכהה
ן כומ םדאה ןיא דוע לכ לכאנ וירפ ןיאש יארקמה תעדה־ץעב ומכ ,הנוילעה תעדה
א יבהל "תוהמאה תוכלמ" לא חלשנ התיג לש טסואפ ."הלודגה םאה" לע רגת אורקל
. היורטמ הנילהכ ךכ־לכ הוואמ סרפ וינפב תרגוסה תלדה תא חתפיש חתפמה תא
ד דונה בייחש קמעה־חור ,"תיטסימה הבקנה" לע עיבצמ וצ־ואל יניסה ררושמה
ה לואוטוט לש ןייתשה .רהה שאר לא ליפעהל תוסנל לכוי םרטב הילע רבגתהל
ו תגיסנב ליבסה דגנמ־דמועה אוה םצעבו ,הלודגה םאב ליעפ חרואב הרגתמ וניא
ם יעלבנ ותגוזו רוביגה ןכש ןודבא האיבמ איהש הפוס וז תוליבס .תיטמוארטה
ם חר ךותל הגיפסה ."בער רוצי" תויהל תכפוה איה התעש ,הנמאנה םאה ידי־ל*

ם יחנומב קר הנממ ץלחיהל לוכי העגפ וב םדאהש תונערופ איה תיהמאה המ1ריל8>י
ה אוושהה תשקבתמ הילאמ .תשדוחמ הדילב תופוכת רושקה ,םירוביג־קבאמ לש
ר צואה לע רמושה ןוקרדה תא גרוה דירפגיז הב ,תינמרגה "םיגנולבינה־תריש״ל

־ ידממ תשבול איהו הבקנה לש המורילפה תא תלמסמ הרעמה ןאכ םג .הרעמב
ר פכל בייח אוה רבד לש ופוסבו ,רוביגה לע ןווע הסימעה םאה תגירה םלוא .תוצ^
ר שקהב העיפומ איה םג ארקמב ןתיוולהו הנוי השעמב ןוועה־תרפכ .וייחב ויל*
.הזל המוי
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 הורג השתיין פסיכולוגיות. נימות־לוואי טעונה הרעב" "היצור של מכרסו הבריחה
 בחרב. לצאת דרך לו מבקיע הוא מעט־מעט, ואחר־כך, ברובה מבפנים היצור את

 המפלצתית האם שכן פדות, בהכרח פירושו אין היצור של הפיזי שמותו לכך רמז כאן
 לגזרים אותה קורע שהוא על־ידי אחר. נפשי בהקשר וללכדו לו לארוב עלולה

 האמהי הרחם שבאמצעותם הרבים־מספור הניבים מן בפועל־ממש משתחרר הוא
כגיבור־אני. והופעתו יציאתו על מכביד

 שמנסה ככל הרמוני ואינו עד־להפתיע ריאליסטי הוא טוטואולה של הרומן סיום
 כגיבור השתיין של האישית התפתחותו "פתרון :אומר כשהוא לתארו מור ג׳ראלד

 השתיין לו שקנה החדשה הבינה כי שלו, לאלים האדם בין ההרמוניה בחידוש קשור
 שבגללו הקוסמי הריב את לישב לו המאפשרת היא ההרפתקה של הקשה בדרך
 לפי לאי־הבנה פתח פותח מור, אצל כאן כשימושו "חידוש", המונח 21סובל". האדם
 השתיין, אצל נטול־דאגה נפשי מזג על או סתם הרמונית הנחה על מרמז שהוא
 שלו" לאלים האדם בין ל״הרמוניה ההתיחסות היא. ולא הרפתקותיו. אל צאתו קודם
 התפתחותו זה, מסוג להנחה בסיס בכלל יש אם ספק כי מידה, באותה דו־משמעית היא
 !התובענ המחבוק מן השתחררות של אטי תהליך היא שהטעמנו, כפי השתיין, של
 מיש. אל לאחר־מכן ויציאתו המטריארכלי, המשטר נציגת הגדולה, האם של

 "הבינה האלים. עם הרמוניה של מראית־עין אין מקום בשום המודעת. ההכרה
 נפשו של להאצלה ביטוי אלא אינה ההרפתקה" של הקשה בדרך לו שקנה החדשה
 "ביצת־ על־ידי מתאמת זה דבר אמיתית. הבחנה דווקה ולא המודחקת הזכרית

 המהותית הנסית בתכונתה ספק מטיל הוא שאין זמן כל נפלאות העושה הפלאים",
 דבר קורא־התגר. את מוות עד להלקות מסתובבת היא ומיד סודה על תהה אך הוא

 להעריך טוטואולה מנסה בו היחיד הקטע זה אבל מור, שמניח ההרמוניה מן רחוק זה
שלו. הקיומי הרקע את יותר או פחות ריאליסטי באופן

השוקעת החברתית הזיקה
 הנוראות, מצוקותיו על הפרם "ביצת־הפלאים", ובידו מצללי־תופת יוצא השתיין אם
 לפחות אנו יכולים שלל־יגיעותיו, של המפוקפק באופי העגומה בהכרה גם אך

 אולם מבשילה. טוטואולה של בשורתו שבתוכה חברתית מסגרת איזו על להצביע
 הזמן יסוד כרומנים. להגדירם אפשר אם בכלל שספק הבאים, בספריו המצב כך לא

 שהרקע מקום טוטואולה, של רוחש־הרפאים הבוש של הנצחי החושך מן נעדר
 משולל לקיום שהמאבק ומקום אדם של לקיומו יעבור ולא־ תנאי אינו שוב החברתי

 ספק כך הנה עצמו. נגד לקרב הערוך גס כוח וכל־כולו אנושיות של מראית־עין כל
 המונח. של המקובל במובן כרומנים טוטואולה של ספריו את להגדיר אפשר אם

 השתפכויותיו טוטואולה, של אופוס המאגנום יין־התמרים", "שתיין את להוציא
 בריאת־מיתום, של במושגים כהנחות שלוכואר שמעמיד מה לגמרי נטולות השופעות

 הפאתוגנית ההפרעה במבוך לכוד לכוד, איש הוא טוטואולה ו״חיפוש". "גורל" כלומר
ספק בלי נהיר זה פסיכולוגי נתון אבדנו. את עליו תביא במאוחר או שבמוקדם שלו,
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 םותס יובמל רתוי הברה םימוד הלואוטוט לש וירפס" :בתוכ אוהשכ רומ דלאר׳גל
 יובמה .םירחא םירפוסל םירשימב ליעומה רבד הזיא לש ותישארל רשאמ ביהרמ
2*."אצומ ונממ ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו ,תואלפנ אלמ םותסה

 אוה רפסמה הז רפסב ."םיאפרה־שובב ייח" ,הלואוטוט לש ורפסב רווחתמ הז רבד
 סנכנו תיבה ןמ חרוב אוה .ויבא ישנ ןיב האנק־ישגרל ןברק אוהש עבש ןב רענ

 .(הלעמל הנודנש תיהמאה המורילפה ׳שה) לודג לתב ר1ב ךרדב םיאפרה־שוב לא
 למג ,סוס ,ו׳ז־ו׳ז לש לקמ ,הרפל תופילח הנתשמ אוה םילוגליג לש הרוש ץקמ
 זמר—ותרצמ טלמיהל ףסכנ אוה ןיא בוש .םיאפרה ןיב םייחב הסנתמ אוהש ךות ,ףוקו
 םויסה הז .ושפנב חטבל םינגועמה עדומ־אלה לש םילפאה תוחוכל ענכנש ךכל
 וזיא אורבל ומצעל הבוח שח הלואוטוט יכ לילעב הארנ ךא ,רפסה לש ינויגהה
 .םינגרואמה םייחה לש תושירדל בלו־בלב רותיו ידי־לע יתרבח ףצר לש ןיע־תיארמ
 .ןיקת םויקל הרזחב ותוא הכילומו ותבוטל תברעתמ היזיבלטה ןמ תיאפרה אופא ךכ

 וירבד לבא ,תוחפה לכל ,ענכשמ וניא הנימזמ סקא סואד תניחב הז ןשוימ ןורת
 רסומ לש בוטרוק סינכהל ךחוגמ ןויסג םה 22,"האנשה התשע המ הנה" ,םינורחאה
.רשופ יתורפס ןורתפ לבקל ארוקה תא ךכב תותפלו

 ןאכ ."לפאה לגנו׳גה לש ריטאסהו יבמיס" ,הלואוטוט לש ורפסב ררוש המוד בצמ

 תאצויו המא תורהזאמ תמלעתמ יבמיס םשב הריעצ הרענ .יגולוכיספה עקרה ךפהתמ
 הריפסה םוקמ לע האב םעפה תאז .שנועו תולד לש םתועמשמ תא הרשבמ דומלל

 לע תטלשה תינימ הניחבמ תתחשומ בא־תומד ,ריטאסה לש וז תילכראירטמ
 תאו התוא לסחל ובל לכב ןווכתמ הז המיז־ףוטש רכזש יבמיסל הל עודי .הרענה

 :הרורבה ותאדוהב תופקתשמ הסגה ותוינימ לש םירשבה־תוואת .ילאר התרב

 ,המ־יהיו ןהיתש תא גורהא ינאו ,הזה לגנו׳גל הנרוזחת תורבגה יתש ,בשוח ינא"
 רבגתהל החילצמ יבמיס םלוא «*.״ילש רשבה ןה ,יאדו הז .ןתוא שוגפאש (!)םוי לככ
 ךותל תבנגתמ איה םימ־בובז תכפוה איהש ידי־לע .בערה ריטאסה לש ותוואת לע
 הניחבמ יטנבלר רבד הז .קנח־תתימ ותוא התיממו ,ינויחה ריוואה־רבעמ ,ויריחנ
ועמשמכ) שפנו המישנ םג ומכ חור ותארוה ריווא םודקה סותימב ירהש תיגולוכיספ
 לא חלצוי־אלה לש םירוסאה ויפוסיכ ףרודנכייא תאמ רכזנה רופיסב םג .(תירבעב
 שוטיע תפקתה םרוגו ויריחנ ךותל בנגתמה בובז ידי־לע עתפל םימייתסמ הלותבה
 תאש יבמיסל הל עודי 25.רוביגה לש תוסומכה םירשבה־תוקושת תא תלכסמה
 .ירכזה סוגולה תא ןיזמה רבעמה םרה ידי־לע קר תימהל רשפא הארונה באה־תומד
הלואוטוט שח בוש ךא ,ינויגהה ומויס לא ךשמנ רופיסה ,םדוקה רפסב ומכ ,ןאכ
 לש תיפוסה התרימא .תיתרבח הרושב םוש רפסב ןיאו ליאוה רסחב הקול אוהש
 ליצהל שולח ןויסנ דוע אוה 25,"ךתווצמ תא רפהל דוע בושא אל ,ימא" ,יכמיס
.הלואוטוט לש ויבתכב טלוב ורדעיהש ,יתרבח עיקר ןימ הזיא
 םתוארהל ידכ יאקירפאה שובה יקמעמ לא ויארוק תא רבחמה ךילוה וישכע דע םא
 םינומא רמש תוחפל ירה ,םיאפרה־ייומד ויבשויו םיואמה םונהיגה ןמ והשמ ףעיכ
וליפא הלכ ,"הצימאה תיאקירפאה תדייצה" ,אבה ורפסב .ומצע ולש רסוימה ינאל
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ו כפה םיאקירפאה ויחא יכ ספות אוהש םע ,תישיאה ותוואג לש ןורחאה רוישה
ע יבצמ רומ דלאר׳ג .םייניעה תא רקנמ םיפוריאה ויארוקל רותיווה התע .ףרוע ול
ם ירוציה תמישר .לילב גפ ומסק״ש רמוא אוהשכ הלואוטוט לש ותורשיב וז הדירי לע
. הארונ הבזכא איה ...םירג םיחאה תודגאמ רשייה םיחוקל םייפוריאה םהיתומשש
ת וקוחר םיתעל קר יכ ,יפוריאה םעטל רותיו לש לילצ הל שי ׳לגנו׳ג׳ הלמה וליפא
ה לואוטוט לש וכרדכ /שוב׳ה לע דימת םירבדמה ,הקירפא־ברעמ ינב הב םישמתשמ
"."םינושארה וירפסב

היפורתנאקילו היונאראפ
ת מיוסמ תידיאונאראפ הייטנ יכ יל היה המדנ הזה רוביחה תא בותכל יתשגינ רשאכ
ש מח השעש רחאל דחא ידנק רטאיכיספ ריעהש ומכ ,יכו הלואוטוט לש ושפנב תררוש
ל כ לצא ולוכ םלועה לכב םיאלח םתוא ונא םיאור רבד לש וללכב" ,הינקב םינש
ע ודמ איה הלואוטוט תריצי לש חותינ לכב יזכרמ םוקמ תספותה הלאשה 28."םיעזגה
ה ז גוס ול קפיס םאה .וילא םיוולנה בואיזה ירואיתלו שובה ייותיפל שיאה ענכנ

ף דרנ ומצע שח ובש םלוע ,ץוחבש םלועה ינפמ וילע ךכוסש ןוחטב־רוזא םויק לש
ן וגכ םייאמק םינכת יכ בטיה םיעדוי םלועה יבחרב םיגולוכיספ ?ומוקמב־אלשו

ת ינגותאפ הגיסנ לש הער־ירשבמ םינמיס םה הלוח לש ושפנב בואיז לש םירואית
ה לואוטוטש הדבועה .ינאה־ ירוציב לש םיטעמה םידירשה תא רערעל הלולעה תיניצר
ם ירומזמל ומצע ףשחש רחאל ,הארנה יפכ ,וליצהל הב היה יד אל ירצונ ךוניח לביק
ל א ינויגהה ןמ הז הנפמ .יאקירפאה שובב תונריסה לש םהינפב־דומעל־ןיאש
ר בדה .םינד ונא וב ישפנה ךילהתה לש יתגיסנה יפואה תא שיגדמ יגולוכיספה
ר תויב ךומנה ףתושמה־הנכמל עיגה "תיתבשחמה המרה תדירי" ול ארוק הנא׳זש
ל ש הנושמ ןכות םניא בוש בואיז לש םירואית הז גרדב .הלואוטוט סומע לצא
י בגל" יכ רמוא לירב־יול .תערפומ שפנ לש םיטירפ־תמישר אלא םדא לש ונוימד
ם ייח־לעב עיפויש ךרפומ אל םג םידקת־רסח רבד הז ןיא תיביטימירפה תוילאטנמה
 חא שבולה םדא תוארל דיחפמ אל םג עיתפמ הז ןיאש ומכ שממ ,שונא תומדב
" יארפה םדה טטר״ל הלואוטוט לש ותופשחיה 28."םייח־לעב לש תינוציחה ותרוצ
ד ימ ררבתמ הז בצמב .הפוצמה לע ,הארנה יפכ ,התלע םינומדקה תובאה לש
ת שגל שיו ומוצמיצב יתורפסה דצה רדגמ תגרוח הנודנה היעבה לש התריקח יכ
.תינרדומה םיקמעמה־תייגולוכיספ ילכב הילא

ת לוכיה וב שי םדאה חומ יכ ןעוט ,דאמ רשכומ רפוסו אפור ,סנומייס .ו .ת .א
 הצירממה ,הוקת־רסוח לש השגרהל הגאדה טקניטסניא תא ךופהל הנימב־הדיחיה
ת וביטח יבגל ןה םידיחי יבגל ןה הווש הדימב הפי וחוכ הז רבד .דבאתהל דיחיה תא
ו ניבה הנאוצב־ץראב םינושארה םינבלה םיבשיתמה ועיפוהשכ .תומלש תויעזג
ת ונוירה תא וליפהו תודגנתהל רחש ןיא יכ ,םחולו האג טבש ,םורירה־ינב םידיליה
ה ילרטסוא לש היבחרמב םידיליה .תיעזג תודבאתה לש השעמ ושע ךכבו ,םהישנ
•תוריהמב םיכלוהו־םילכ םה םיעודי־יתלב םימעטמ לבא ,תופידר םילבוס םניא
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 ־אל ךא ,םילגנו׳גב םידייצכ םיטטושמה ,ואינרוב־ןופצב םייביטימירפה םיטורומה
 לע תוססובמ תויגולופורתנאו תוינילק תוריקח .היצזיליביצה םע עגמב ואב רבכמ
 ,ןכ לע רתי .תוריהמב ךלוהו־תחופ םרפסמש הדבועה תא ושיגדה הקיטסיטאטס
 הדימה לע רתי ערפומ ןלודיגש תוינתא תוצובק םג ומכ םידיחי יכ ןעוט סנומייס
 םימיה תוברב קחדיהל םילולע הטילש לש יעצמאכ רורט ליעפמה טילש חוכ ידי־לע•
היונאראפ־הלוחב ולפטב רשא דיורפ ידי־לע רשאתמ הז רבד 30.הגיסנ לש בצמל
 לצא דוחייב ,היונאראפ לש התמירגב םיהדהל־דע םיטלובה םיווקה" יכ רמוא אוה
31."םייתרבח תונובלעו תולפשה םה ,םירכז

 תלהקמב .תיגולוכיספ הניחבמ הפוקש תישענ הלואוטוט לש המלידה הז רשקהב
 חוכה םע השיגפהש רזומ טועימ ותוא גצימ אוה וננמז לש םייאקירפאה םירפוסה
 ,"םיררופתמ םירבד" ,ולש ןמורב .תישפנ הגיסנ לש בצמל ותוא הקחד ילאינולוקה

 .ןבלה םדאה לש ואובב תורושקה תויתרבחה תויגוסה לע הב׳צא האוני׳צ רבד

 .ישיא רשוי לעב שיא אוה ,ט״יה האמה יהלשב יח רעושמה יפלש ,1קנ1ק1א רוביג
 עבשל שרוגמ אוהו ולש טבשב וחיר שאבנ תוערואמ לש תיגארט תולשלתשה תמחמ
 וטבש־ינבמ םיבר בל תא ונק םירנויסימ .שדח בצמ ינפב דמוע אוה ובושב .םינש

 תא םיפרוש האנשו םעז לש לושחנב .גלופמ וקנוקוא לש "ןאלק״ה .השדחה הנומא
 .יצוביק סנק רפכה לע ליטהל זוחמה־ביצנ תא ררועמ ודצמ הז רבד .רפעל היסנמ

 ורוביג .וייחל ץק םש אוהו ויניעב רקיה לכ לוליח תא תאשל לוכי וניא בוש 1קנ1ק1א
.םונהיגה תפש לא אבחנו גוסנה ספרתמ ןדחפ וניא ןאכ ראותמה הב׳צא האוני׳צ לש

 הזמ שובל רבעמ תמ אוה לבא ,ותודבאתה ידי־לע המואמ גישמ אוה ןיא םנמא
 ךלמה׳ב ימצע־ןברוח" ורמאמב ,רבאפ .ד .מ .תודגנתה לש יח למס איה ותודבאתהו
ישגר תמחמ תודבאתהל המשא־תשגרה תרגסמב תודבאתה ןיב לידבמ ,"׳סופידא
 לש ותודבאתה 32.םינפ־יפלכ ןווכמה ינפקות השעמב ןקרופ םהל םיאצומה לשכ

 לש ישפנה עקרה לכ תא הליצאמה ןוויכ־יונישב תונפקות ,השעמל ,איה 1קנ1ק1א
 אוה הב׳צא לש ןמורה .ןבלה םדאה ידי־לע הובגמ התפכנש תוברתב רוחשה דיליה
 לש ותריצי תלשכנ הקווד הז ןבומבו .רתויב האנה ןבומב תיאפותימ תוליעש
.הלואוטוס
 ןדבא .וביבסש םירבדל וסחי תא הנישש לכ־ףיקמ תומיע שובה תייווח הכפה ויבגל

 םינוש םיווק לא הנופה שובב םויקל התעמ ןווכמ ויבתכב דכל הוולתמה הדימה־שוח
 תקתונמה תוכז ,הלשמ םויק־תוכז הל שי שובה תיווה .םוי־םוי ייחב םיגהונה הלאמ
 םינמרגה ורמאיש יפכ ,איהש תוכז ,ונלש תימוימויה תרושקתה תריזמ בישה־ילנל

V e r r f i c k t q”. םירבד לש יללכה םרדסב םיאתמה ומוקממ קתעומ הז לש ושוריפ, 
א 3מה ףטשב ןוריטה ףצומ ,הז םייח־חרואל שפנה הענכנש העשמ ."ףרוטמ" ןאכמ

 דצ איה בואיזה .םדא ותואב ורתונש תוישונא לש םינורחאה םיריישה תא תוועמ
 ןמ קמחתהל ידכ המהב תרוצ םדא שבול םא .יתגיסנה בצמה שובלל יושעש דח
 הרוקש יפכ ,ףרט רחא רתה ימהב דייצב לגלגתמ אוה םאו ,תימצע־הנגה ךרוצל היח
וב םלועב יטנבלר וניא בוש הז רבד ,הלואוטוט לש ותריציב דומע לכב טעמ
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 המושלת־בכיפה מנא של קסם־הכישוף על־ידי מנופחות חיי־היומיום של התופעות
 בו מקום שבכל נאמר אם לנו די התת־מודעת. הנפש של הקמאיים הגילומים בין

 פסיכוטית, תסמונת על הם מעידים האנאליטי כתהליך כאלה גילומים מופיעים
 המוזכר־ בספר הכלולה הראשונה הרישומים במערכת בעיקרה. כלומר-נסיגתית

 השלבים את אנו רואים א׳(, )כרך התמוני" והביטוי "הפסיכו־פאתולוגיה למעלה,
 ספירת־האני אליו. המתלווים הזיאוביים התיאורים עם קאטאטוני מצב של השונים

 משונים, דפוסים על־ידי מוכתמת היא ובעצם מקום, בכל נראית בתיפקודה הכושלת
תת־ההכרה. מנבכי ועולים הפורצים קמאיים

סוף־דבר

 ביטויו גם הוא העכשווית. אפריקה של בזירה טוטואולה עמוס של קולו הוא כבוש
 הפסיכולוגית ההשפעה על להתגבר ממנו נבצר שלכאורה מחונן איש של הניגודי

 בני־זמננו שאפריקאים עם בימי־חלדו. לו שנצטייר כפי וחברתי מדיני מצב של
 מסתערים שהם עם אבות־אבותיהם, של הפראי" הדם "רטט חוויית אל נכספים
 בהיקף בריאת־מיתוס של בפעילות זו כמיהה תתגלגל לבטח לעצמאות־אמת, להגיע

 מבחינה האפריקאיים. האינטלקטואלים לרוב כבר המובנת הנחה ויותר, יותר רחב
 מה בשאלה בוויכוח להפליג טעם אין בחסר. לוקה טוטואולה עמום של יצירתו זו

פי רק אותו לדון אני יכול הבאות. בשנים לעולם לתת זה סופר עשוי  שהוציא מה על־
פי לא ידו, מתחת  בשום־פנים כה, ואם כה אם בעתיד. לכתוב עשוי שהוא מה על־

 אפריק: של הספרותית בזירה הנוגע דיון בכל טוטואולה של קולו על לפסוח אין
 ניגר אותו מגלם הריהו הבוש, לתוך בבריחתו עדותו שהרחיק כמה כל בהווה.

 עדיי! הגיעה לא אולי החדשה. אפריקה של עצם־מעצמה שהוא ופסיכולוגי ספרותי
 השעה הגיעה לא שעדיין כשם הולמת, ספרותית במסגרת טוטואולה את לשבץ השעה

 הלבן• האדם עם האפריקאי של הגורלי העימות שילבש הסופית הצורה על להינבא
 בבריאת־מיתוס• בת־משמעות מפעילות תוצאה רק להיות יכול לזהות־עצמית המאבק

 פסיכולוגי ניגוד להיות טוטואולה עמוס של קולו ממד עתיד זה בהקשר אולם
לשנותו. שאין
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דחא ץיקל חיפס :קזח לאיחי

ימדק רמשמ

יוטנונלהא
 ,תנלמעמ העיךי
 חט^ה לע םידרפתמ םירז
 ,רטבה ותוא ונמחל ,ונתנב םיכרוד
 הלץלה לכ ןופצה ריסב חתור ץנהשכ
 - םדזאב םיניסמח טהלנ
 - ורעב וניתורורצ ,לכא ונתפ
 ׳רבע ןרדה לע ובכרו
םנורגב רבשנו
ם יסרח
, םיסרח
 ורעב? םנרהצ ורמא וניטט ןיב םילמנ

תולילה לכמ

ץח־שאר

בר!ק והורצע םימד ספא
הקזעו הכט ןיב
וכהט וינפ לע תא םג והילאל ברןל
רעבל ה!לזעו הכט קב
- ובכר לע
- רוחאל וינפ תא ךפה חיע םג
,טוחלאה תממדב םיחתמנ םירוחל ךלשורב זא
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ידאוה תא םיביאכמ ךתביק יקולח

והובזע םיכוב םפאב
הצש ןיב ובכר לע רהוד

הקזעו

ברקז

- רחא אל רעובה ובכר לע

ונממ םג ,קזח קמעה לא ךתביק ליבוי אוה

טוחלא תממד .ג

 ויה ךןשורב ונממ םג םיקזח
םידדונ םיטוחלא

- תוממוד תורמצ
 ,םירהל םתכלב רוחאל ונפ אל

שקכ אל

קמעה לא וצורב ורזפנ ויתומצע
לע בהלתמ לזרבכ ךפשנ

- ךיתודג
 םירהה תליזנ לוקו ךיכרי ודבכ תרפוע

.םאפקב ןורדמה ילתלת

המרק תרבוש םירהצ םד שמש
 ,ויללג תא ליטמה סוסה םג ,וצורב ערכ

 ךרד לע ברחה תא ופלשב דעור םעזכ אל

- - שורבכ

הכובו דדונתמ טוחלאה



הכפר נאות הלו>: יואב

 את ולנדיר, לשדה מעבר לראות, אתה יכול הטרקלין של הרחב לחלונו מבעד
 בלילות מאד. שוממה המסילה התפוח. יפרח עוד חדר־המיטות ובחלון מסילת־הברזל,

 אל ופורטוגל ספרד פירות מיטב :חתומים שקרונותיהן רכבות בשתיקה בה חולפות
 אחר־הצהריים, אחת, ופעם האומניבום, וערב, בוקר בה, עובר בימים העיר. שוקי

 בוהקת מצוחצחים, קרונות אדומת מפאריז, רכבת־האקספרס חולפת נוקבת, בשריקה
 הדממה, על סוגר ההר,—ובמרחק השדה, עץ־התפוח, חדר־המיטות בחלון באור.
 הקצור השדה ומרשרשים, זהובים נושרים, התפוח עלי היו כשבאת האופק. את נועל
 ומעוקלים שחורים עתה ומדמם. פתוח פצע וז׳קלין ירוק, ההר ומיחל, ריחני היה

 כיפתו רק ועמום, כהה ההר וממתין, חרוש השדה האפור, באור בחלון, התפוח ענפי
 השעורה ותעלה התפוח כשינץ ואטום. חרישי כאב וז׳קלין השלג, בצחות מסנוורת

 אחת, צלקת עוד ז׳קלין תהיה הכחולים, השמיים בצל בהר, הכרכומים ויפרחו בשדה
 אהבה, בעת לעיניה היה צבע מה לזכור עוד תוכל כשלא עבר. זמן עוד זכרון, עוד
 תוכל או־אז—הנוקב בקור לשפתיה היה טעם מה הזהוב, החול על לירכיה היה ריח מה

פרי. לשאת לזרום, ללכת,
 שני המטבח; שבפינתו גדול, סלון קורותיו. חורקות ובלילות וגמלוני ישן הבית

 בעליית־ כיסאות. וכמה ושולחן ספה ובשני והארון, הגדולה המיטה באחד—חדרים
היום. שעות כל באח האש דולקת ובטרקלין תוהו־ובוהו הגג

 מול מתרחבת חצץ, מכוסה למוסך הכביש מן המובילה דרך־העפר הנחלה.—בחוץ
 להוציאן הכבשים, את להאכיל יש בוקר בכל הדיר. צמוד המוסך קיר אל הכניסה.

 החורף בתרדמת שקעו עצי־הפרי עתה. שוממות הכוורות קת.1בש מים למלא לחצר,
 זרע• לעת נהפך והשדה קמלו והפרחים יבש העשב כתמיד. ירוקים האשוחים ורק

 עמה• ממתינים—והעצים הצמחים—ובניה החורף יעבור עד בסבלנות ממתינה האדמה
 ולבנות, אדומות משבצות שווילונותיו, החלון בעד הכפר. נאות לנחלה, מעבר

 דשנים עגלגלים, רכים,—המשתפלים השדות את לראות אתה יכול תמיד, מוסטים
 שדות, עוד לה ומעבר מסילת־הברזל לנהר מעבר המלא. האפור, הנהר אל—ומלאים
 וקרים צלולים יפים, בימים אולם במרחק העיר צללית מעורפלת בדרך־כלל והיער.
 הגבעה חורש הוא מימין הכהה הכתם ופרט. פרט כל בה לזהות יכול אתה וחדים,
 העיר בתי של האפור התל מתוך מתנשאים הקתידרלה צריחי ;קארוז׳—לו ומעבר

 ;סן־ג׳רווז—ביניהן המפריד הנהר של השני מעברו למעשה אך ובצדם, העתיקה
 בפצעי לו, ומעבר וקר, צלול לימאן—כחולה בוהק פיסת והעיר, היער בין לימין,

 ימים שנתיים לשווא! לשווא, לשווא, ארניס-הסאלב. של וירקות־תמיד מחצבות
 יפעה׳ קולות, חמדה, גלים, המיה, תנועה,—עיר ולא־כלום. הלכת והנה בה היית
הרכבות שריקת וכיכרות, רחובות מוצלות, מדרגות ברוח, שער ואבנים, קירות פנים,



רפכ־תואנ

 תוחירצ ,רקובב םידעצ תחת גלשה תוצפנתה ,תוסוכב ןייה ךופכיפ ,תוגילפמה
 ךילע חוכשל ידכ .קפדתמו חרוב ,רזוחו טלמנ ,בשו דלוה .תערקנה הממדב םיברועל
?ןאכל ךאוב תילכת התיה וז אל םאה ,רוכזל

 .וב שח ךניא םלוא ,רפכה אצמנ העבגל רבעמש עדוי התא .הולש—ינשה ןולחב 
 תע לכבו הלילבו רקוב תעל .ביציה ,םוחרה ,לודגה רהה תא האור התא ול רבעמ 

 תא ליבגמ ,ךכרד תא םסוח אוה יכ ךל היה המדנ םיתע .ךל הנעי ,הצור התאש? 
 .םידיחיה םייתימאה םירבדה םה רהנהו םגאהו רהה .תועט .ךתצואת תא םלוב ,דיקפא  
 רהנהו םגאהו רהה :ךירחא ךינבל רכזהו תאז רוכזו רומש .ויתונועו חופתה־ץעו םח 

 .ביבא יהלשב גרפכ השומכו הלמק ,הטאל תרגסנה ןילק׳זו .ויתונועב חופתה־ץנה 
 םימה םע תמרוז ,םיברועה תוחירצ דה םע הגפ ,רקוב־ילפרעב הגומנה ןילק׳זו 

.םיה לא
 עינתמ התא עובשל תחא .וב שח ךניא םלוא ,רפכה אצמנ העבגל רבעמש עדוי התא!

 ,תיבה תא תוקנל—הפואה תשא תא איבמו רפכל דרוי ,ךסומב הרוגסה תינוכמה תא
 הנחמ ,רהה לא ךתינוכמב הלוע התא .תיבב אצמנ ךניא ובש םויה הז .לשבל ,סבכל!
 םיחישה ,םינראה ידומע ,ףוקשה רואה :תאזה הממדה .הלועו ,ןטק קדנופ לצא התוא■

 םילוע ,םילתפתמ םיליבש .הקיתשב ףנע תפילצ ,גלשה סמוע תחת םיחש םיחלה
 .ףטונו םידאמ ךפאו ךיפמ הלוע לבה .תועש .חצה גלשה סמרנ ךילגר תחתו ,םידרויו 

 תוינק ךרוע ,התיבל הפואה תשא תא ריזחמ התא .תורק ךידיו ךייחל תומודא ךבושב
 .תוראומ ןניא תופלוחה אשמה־תובכרו לפרעב םידבוא ריעה תורוא .רזוחו רפכב 

 ,הילעו היקנ הפמ השורפ ןחלושה לע .קוקז התא ול רואה לכ איהו שאה תקלוד חאב
ץורפישכ ,הדשב הרועשה הלעתשכ ,חופתה חרפישכ .טעו תרבחמ ,הרונמה דיל

.רהב םימוכרכה לש םמשב  

*

 תוטילב םיעורז ,םימקועמו םילתופמ חופתה יפנע .ישירחו ,רואה רופא םירקבב
 הכוב ןילק׳ז .תורוניצ תכרעמ ,םימוגיפ ,דלש .תושקונ תויופעתסהו תוספסוחמ
 ךידיו ,הקיתשה קר ילולפאה םיחרואה־רדחבו ,רקוב־תונפל שלשב ,לוענה הרדחב 

 ,תוניתממו תושפיטב םישבכה תועופ רקובב .לאינד לש םורעה ופוג לע ןטאל תוענ
 תומח ןילק׳ז לש היכריו תטהול שמשהו לוחה היה בוהז .ןאיצותש ,וז לא וז תוקוחד
 ,ותעב־אלש תוומב החושק ,םייפנכ־תשורפ הנוי ,ךסומה תלד לצא ,םושלש .תוחולמי
 זתינה רואה ,שמשה־יפקשמ ולפנ דח בוביסב .תוגגוזמ היניעו תועורפ היתוצונ
 תא ףפוכל תרחיאו ךיניעב תצמצימ באכה ינפמ ;דחו עצופ היה גלשה ןמ הרזחב■

 תושבי ,ןילק׳ז לש היתפש ךכ־רחאו טרושו רקוד היה גלשה .וירחאלש בוביסב ךיכרב
 תא תמרה טאל־טאל .קנתשמה הקוחצו ,גלשה ןיבל ךניב הפוג תופרו ,תוטהולד

 .ןוחצנב תרהונה ןילק׳ז לא ךטבמ תינפהו ךויחב תמגל ,ךיתפש לא יקסיווה תיסוב
 לא תשלוג ,לאינד לש ושאר ילתלתב תקחשמה הדי תא תושידאב ונחב דיני*
תבשונ חורה "!יתריקי ,החלצהב" :תרמאו סוכה תא בוש תמרה .ותצלוח חתפימ
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ה מדאה .התמיא ינפמ םינכורה ,םילועבגה ינורחא תא תצפנמ ,תינקרושו הזע ,םיתעל
 תוקרי ךותב ,ףולח־רבו ןבל ,אשנתמו ךיפמ דאה הלוע רהב ךלהמ התאשכו האופק
, םינבלה הינפ תא השיגמ .לכה לע תרתוומ ,תסבומו העונכ ,ןילק׳ז .םינראה לש דוהה
. ךלוה התאו .רבד שורדל ילב ,היתווקת ,היתופיאש ,הייוואמ תא ,בוהזה הפוג תא
. תוכיישה תא ,תודימצה תא ,דימתה תא הצור ךניא .קיפסמ ,ךל יד .הצור ךניא
ם ימי ,הלא ןיעמ םימי לא ןכותמ טלפיהל ידכ ,שאו תולוברעמ ,תורעס שפחמ התא
.הגופת־אללו הקותמ ,תיטא תוכשמתהו הממדו רוא לש

*

ז  הז היה ןכיה .דרפיהל ןמזה עיגהש הל תרמא ,םישדח העברא רחאל ,דחא םוי
ת א תעצפ ןהב ,הבורמ הכ הדיקשב תרחב ןתוא ,תוקיודמה םילמה ויה המ ? דציכ
ך גולחבו תאז לכ רוכזל לכות דציכ יכו ?ןורחאה ךנוחצנ היה המ ?התסובת

?רההו ,חופתה
, םידבכ םיידש :דמצנה הפוג .ןושאר .ךורא דחא הליל .םירחא םימי ויה ןכ ינפל
: רחא .ךיפב הנושלו ךראווצ לע היתפש ,הנטבמ עפושה םוחה ,תולסרעתמ םייכרי
: דועו .הבעה הדופאל תחתמ ,הפוג לע ,הדיב תלבומ ,הינשהו ךבג לע תחאה הדי

 תורת ךיניעו ,םירוגש הכ ,הזל הז םיעדומ הכ ,םכיתופוג םידמצנ ינכומ־השעמ
 .ראבה דיל ,לאינד לש הנבלה ויחל רחא ,םייתוכאלמה םימודמידב ,הפתכל רבעמ
ה רעש .ךלגר תא ףרוש הנטבמ עפושה םוחה ,תוינתחדקה היכרי ,דמצנה הפוג בושו
ם וימ .ךווגב תוינתבערו תונטק תובהל תוחלשמ דפרע לע הידיו בוט וחירו ריהב
ע גרמ .ךתוא ףודרלמ הקספ אל הלש תייהש םוימ .התונעלמ תקספ אל ךלש התיהש
ת עמ .תרחא תורשפא רחא שופיחב ביבס ץצורתהל ךיניע ולדח אל ךתוא השבכש
 תימיד .חפב הלפנו תדוכלמ ךל םישל התמיד .ךילע רוצלמ הלדח אל ךל התנענש
ו ראשית הככו .ץורית וליפא ,הלתמא וליפא היה אל לאינד ךא דעומ־דועב קומחל
ן ורגב ,עקובמ ןוירשו תוהק תוברחב ,םרשפ עדוי ןיאש םירבדה ראש ךותב ,וזל הז

י ע ,ביבאה אוביש דע .תוירגיסה־ןשע תויבהנש ,תולקועמ תועבצאו יקסיו־ךורח
.רהב םימוכרכה וחרפיש דע ,הדשב הרועשה הלעתש דע ,חופתה ץניש

*

י פנע תא ףטלמ ,ישירחו רופא רואה רקוב־תעל .תורוא שי וזה תיטאה תוכשמתהב
י מגפ לכו ,םרו לולצו רק אוה םיננעה דעב שמשה תעקובשכ .תיערא םיתמה חופתה
 ירירמצ הטעמו חופתה יפנעל לחלחכ עקר אוה ברע־תונפל .המכ־יפ םיטלוב המדאה
ת הכ ,רירמ ,םודא אוה ,חאה שאמ ואובב ,הלפאב .םקמעבש ריעלו רפכה־תואנל
ש ורחה הדשב .הבוחט ותמישנ ,יבוזאו קרקרי אוה ,רעיב ,רהה לע .ידמ בוט ,ידמ
ל א תיטא הביש אוה ,תיתכתמה העיקשב ,ןתפמה לע ;ריהב ,ימואתפ בשמ אוה

ת צצונ החטבה ,ןועשה יגוחמ לש קרקרי בזכ אוה הלילה תלפאב .המלשההו הןלשה
םולחמ ךתוא הריעמה באכ לש המילאו תימואתפ תבהלש ,יופצ־יתלב בכוכ לש
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 תלדה ,ההכה ןוראה ,ךדי :םיימוימויה ךייח לש םירכומה םימצעה .קיעמו לברוסמ 
 רוא תבהלש ,רתויו רתוי תוקוחר םיתעל ,םיתעלו .םדבל הלא—ץעה יפנע ,הנבלה 

 לע היתורהבו חאב שאה ,םגאה ימב תלבוטה הדימ םילוחכ תוצוצינ ,הרעשב 

•הרוצ 
 תפילצ .רידב םישבכה לש תמטמוטמה ןתוקחדיה .תוריקב ץעה תקירח .תולוק שיו 
 .רופיצ יפנכ קשמ .םמורתהו רתינ יכ דע וילע דיבכהו דיבכה גלשה אשמש ףנע 
 רבעמ שונא תולוק .רהנה לע הדסא לש קחורמ רוטריט .סרפסקאה־תבכר תריפצ 
 םיפדה שורשיר .הפצרה לע ךילגר שודשיד .ןולחב חופתה יפנע תטירש .העבגל  
 .הרגסיהב ךסומה תלד לש הטבחה .שאה לע םימה עובעיב .וב קיזחמ התאש רפסב  
 רתוי תורידנ ,םיתעלו .ץצחה לע ךילענ תסירד .האופקה המדאב תככחתמה חורה קשה 
.הנובלע תחווצו ,רכה לע הרעש שחר ,המהמה הלוק ,קנתשמה הקוחצ ,רתויו  

 בשעה חוחינו ,לבזה לש וחיר םח ,רידהמ םישבכה תא איצומ התאשכ ,םירקבב 

קלדה .בחרו רמ וחירו ,לפסל ךימסה הפקה תא גזומ התא ךבושב .ךירפו שבי אופקה
 .ךפאב תופירח תרקוד םיינישה־תחשמו ,םהזמו רוחש ,ןיחצמ תינוכמה עונמב ףרשנה  

 חיר ומכ ,ךפוג חיר תא ,ךיפ חיר תא שפחמ ,ךיפ לע הרועק ךדי ,בשוי התא תועש 
 לש וחיר .הטימה לע הפואה תשא הריאשמש םייקנה םידגבבו םינידסב ןלימעה
 ,בוהזה לוחב ,היכרי חיר לש תוחילמב דוע ברעתמ וניא טעמכ ,ךזו רוהט ,רופכה
.הידש ןיב ןומטה םשובה לש המימחה תוכרב וא
 זופת ,םמדמ םשב ,עיעש בלח :םתוא תכיישמ ךנושלו םירבדה תא תומעוט ךיתפש
 תכשנש ,רירמה םדה קרו .קתקתמ קור ,םיקיר ,םילולצ םימ ,קומע ןיי ,ץמצמח
 תוקוחר םיתעל התע םילוע עיזמה הרוע תוחלו המחה התוורע תוקיתמ ,היתפשמ
.דבלב

 םסופסיח ,םישבכה לש קיבדה ןרמצ .םעגמ תא תושפחמ ,םירבדב תועגונ ךיתועבצא
 תיחרקה התניצו תינוכמה הגה לש ותוקלח ,םינידסה לש םתוריבש ,תיבה תוריק לש
 יפנע ;יחו בש ,וצחור התאשכ ,ךפוגו ךיתועבצא ןיב ץחלנה ןובסה ;תלדה תידי לש

 תקבוח די .ךידי תופכ תא םיעצופ האופקה המדאה יבגרו םיינרקודו םישק חופתה־ץצ
 שדחמ התא רקובב רקוב ידמ םלוא ערפ לדג ךרעש .תשפחמו תששגמו תששממ ,די

 קרו ,להוא לש ודב ומכ תומצעה לע החותמה ןתושימג תא שח ,ךייחל תקלח תא
 ישמב ,למשוחמה ,בוהזה הרעשב ,עגונ התא הרועב יכ תעכ ךל המדנ תוקוחר םיתעל

.הווג תקלחב ,םימרפנה הידגב
 םירגסנו םיבש ,םיכלוהו־םימצמטצמ ךייח .הנופת־אללו טאל ,ךלוהו ךשמתמ התא
 .באכה רוקמ תא ,עינמה חוכה תא ךכותב שפחמ התא .ךפוג לש יחה זכרמה ביבס
 ריע ,הבהאו השא העדיש ,איהה תושיה רחא רת התא ךירבא לש ןיקתה לועפיתכ
 ץנישכו הז רחא הזב םיאב םימיה .רתו שפחמ ,שפחמו רת .הלומהו תוצרא ,הימהו
 .אצת—רהב םימוכרכה וחרפישכ ,ביהרת—הדשב הרועשה הלעתשכ ,לכות—חופתה
.זא קר .ךוליבויו ךדיב וזחאי ,ךומדקי םחו ריהב רואו םילוחכ םיימש

*
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 ניתוח של באשליה הזמן, מרחק מבטחון עתה, היה, מה לעצמך ומשנן חוזר כשאתה
 חן מצאת אשה. פגשת חברים, אצל אחד, יום כך: זאת אומר אתה וקר, הגיוני

 ידיים ארבע זה, את זה משלימים גופות שני הייתם בעיניך. חן מצאה היא בעיניה.
 בפינותיה גופותיכם מחבואי את גיליתם אהבה. עשיתם ואשה. גבר זו, את זו מחפשות
 ובערימת אביבי גהר גדת על בזו זה התערבבתם ואפורה. סובלנית עיר של הנסתרות

 אחר־צהריים ובשעות גשומים בבקרים האגם, על ובסירה רבות במיטות שלג,
 את עד־כלות, ושוב, שוב בם, לחתום כשר מקום וכל טוב היה רגע כל רעשניות.

זו. בריתכם
 לאט־לאט והקיטרוג הבריחה והאשם, החרטה והקנאה, רגשי־הכשל באו אחר־כך

 האהבה במעשה אין וכי ונפרדים אתם בודדים כי וראיתם הגוף מחגיגת השתחררתם
 וכבלי אזיקים מחשלת התשוקה כי נוכחתם לאחדכם. ביניכם, לגשר כדי בלבד

המראה. עם השלמתם לא אך ונוכחתם, ראיתם עתק.—התאןה
 וסיבה. ומפלט מוצא אחר־כך, ולה קודם לך לשניכם, היה והוא בדניאל, פגשתם ואז

 לפנות בחרתם אחר־כך, והיא קודם אתה ושניכם, לאיש, מעולם סירב לא דניאל
 באצבע עליו להורות מפלט, נותר כשלא אליו לכרוע הדרכים, שאר כשנחסמו אליו

מאשימה.
 וכניעתה מושלמת תבוסתה היתה לעשות בכוונתך מה לה כשאמרת הלכת. ולבסוף

 מעולם אבל הזמן, כל זאת ידעת אחרות, היו שכוונותיה לך ברור היה ללא־תנאים.
 מודעות. שלוה, בטחון, בך: למצוא שציפתה למה היתה מכורה שכה חשבת לא

 אצל היציבות ובקשת היא דמותה אחר החיפוש שבין בסבך היתה אבודה שכה
 גילית אחד בהנף והחלטי. ברור היה הכל במעשיך. פיקפקת לא המשלים. האחר,
 המשעבדת התלות מפני הפחד ואת עליה, שבשליטתך התענוג שלהבת את לפתע

 את ולקבל, ממנה, לדרוש בכוחך כי לך ברור היה רגע אותו הזה. לתענוג הרומסת,
 היו נשארת לו ועוד, אותך. הרתיע זה וגם מזה, יותר ואף לתת, בידה שהיה כל

ברחת. ולכן לעולם, עוד היפתח לבלי ונסגרים נחתמים העכשוויים חייך
 להתמשו כדי הלכת הולך. אתה לאן לאיש אמרת לא חיפשה. אותך לא כי הלכת,
 ייסגר המחזור, ייחתם האביב שיבוא ועד והסנאים, הדובים כמו בחורף, לאטך,

החורף. צלקות את הרך העשב יכסה המעגל,
 בשעות ואפילו עמם, פנים אל שפנים הדברים ובין הקר ההגיוני הניתוח בין אבל
 בערפלים• שרוי חפיר מעומעם, טווח צר, מרחב יש להתיצב, מתיראים אנו חסד,

 העמימות מתבהרת הערפלים, עולים שהנה לך כשנדמה חסד, ובשעות לבד ולעתים,
 משוריינת דלת איזו ? נמלט אתה הזיה איזו אל ז אז עושה אתה מה המרחב, ונסגר
? סוגר אתה

 מסילת* נאות־הכפר, השני ובחלונך וההר, עץ־התפוח, האחד בחלונך תאמר. אל
 הבט תפרוץ. אל תצא. אל תאמר. אל במרחק. העיר וצללית המלא הנהר הברזל,

האביב. יבוא עד והתמשך, והגה
*
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 ףטלמ דחא םוי .םהב הלועה להומה םע תככרתמ חופתה יפנע תוחישק .אובי ביבאהו
 אוה רבכו ,ורתאל ידכ ,הכו־הכ בבוס ,ךממורתהבו דיחל תא םושבו לילק בשמ
 תניר םיתעל עמוש התא רהבו ,הלילב ,רידב םישבכה תועופ רתויו רתוי .היה־אלכ

 רוקה תעב ךכותב תחפיטו תרצנ רשא וז ,הרוצפה ,החושקה ,הדבכה תושיה .םירפצ
 ,ריהב רוא ,הכר הקיזומ .ךנורגב הניתממו הלועו האוג ,םיזעה םימשגהו םיגלשהו

 .ןיתממ .ךמצע תא ןסרמ התא .ץורפת הנה יכ ךל המדנו—רפכב תינבז לש בוהז ךויח
 ,גנוע לש ףלוח קרב ותוא לע בשוח התא .תואגלו חופתל המילאה תוחישקל חינמ
 .סוכה התצומ אל ןיידע .ךתפילק ךותב רגתסהל בשו ,ןילק׳ז לש הייוניע חכונל
 םיבחרנ תוירבדמ ,םידבואו םיכורא םימי ,םילומאו םירק תוליל ךל םיפצמ ןיידע
 השקתהש םחפ רירבש ותואכ עצופו ץצונ ינעבותו השק םדא התא .דדוב רהוז לש
 .םירחאב ךלש ךתולתו ךב םירחא לש םתולת לבוס ךניא .םינש תובבר ךשמב ןבאתהו
 ךייח תא םלשמ התא וב ינויחו השק עבטמ ותואב םלשמ התא ךתוא בבוסה לכל
 םייקל לכותש ידכ .הריחבמ קותינ ,ןוצרמ קוחיר ,הלולצ הבשחמ ,ןנוצ חותינ :ךלש

 הריאממה תא ,ךפוג תקעזמ הזעה הקעזה תא ,ךב הנומטה החטבהה תא המכ־יפ
 ,םימחרה תא בואב הלעמ ךניא ,ךירחא תראשהש םילמב רהרהמ ךניאו .תולחמבש
 קר םימייק ךמצע לע ליטמ התאש וזה האופקה תודידבב .דסחה תא ,הבהאה תא
.רמושו רכוז .עבותה ,חפותה ,האוגה ,ברוצה ,קעוזה ךשפנ לוקו התא
 ־תואנב ,תסבומ ,ןילק׳ז תא האור התא בוש םא ,דסח לש העש ךל האב בוש םאו

 ,ןילק׳ז תא םעוט התא בוש ;ךפוג חירב ,הבוהז ,ןילק׳ז תא חירמ התא בוש ;רפכה
 הגה לש הקלחה ותוחישקב ,המח ,ןילק׳ז תא שח התא בוש ;ךימסה הפקב ,החולמ
 ךל םיאב בוש םא ;רהה תיימודב ,תננרמ ,ןילק׳ז תא עמוש התא בוש ;תינוכמה
 לכ תא םירמ ,ךירוגס לכ תא חירבמ ,ךירעש לכ תא רגוסו רהממ התא הלא לכ
 .ךביבסמ ,ךירחא ריתומ התאש תלוברעמב הפוצ ,תינכייח ,המויא הקיתשבו ,ךירשג
 הנתמהה איה התע ךישעמ תיצמת .טרחתמ ךניא םלועל .רוחא בש ךניא םלועל
.ביבאל

 ךכוליה .םיללצב תועבוט ךיניע .תולילב תדדונ ךתנש .אב ביבאה ,אובי ביבאהו
 ךתנש .יקסיווה תוסוכו תוירגיסה ןשע ,הפקה ילפס תורמל תודעור ךידיו ביצי וניא
 תורמדזמ ךפוגב יכ תודעור דידיו ביצי וניא ךכוליה ,םיללצב תועבוט ךיניעו תדדונ

 םיבשמ םיטהול ,םרוקמל עיגמ ךניאש םירוא םיצנצנמ ,ךל תועמשנ ןניאש תוניגנמ
 םע הגומנ תומילאה ,הפרתמ תוישקה ,תככרתמ תוחישקה .ךל עודי הכ םאצומש
 התא .הנענ ךניא לבא .תוחדוקה םיידיה םע ,תוטהולה םייניעה םע ,לברעתמה םדה
 ךפוג תיימה תא ןברדמ התא .ךמצעל םיגייס םישל ךחוכב שיו ינעבותו השק התא
 ידכ הואתה תא םמור התא .תוכשמתהל ,הקיתשל תאש־רתיב בישקהל לכותש ידכ
 לכ תא ,ךישוח לכ תא דבעשמ .לגוסמ התא הל הדיחיה הבהאל ןיזאהל לכותש
.הכרא התואל ,תוהש התואל ,הייפיצ התואל ךמד־ילכ לכ תא ,ךירבא
 םירקבב .הדשב הרישפמ המדאהו רהב סמנ גלשה .ןיתמהל דוע ץלאנ התא בר ןמז אל

ךר ,לכלכת דא הלוע קוחרה םגאה ןמו תוצצונ לט תופיט םיסוכמ חופתה יפנע
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, התע םה םיבר הכ ,יארקאב םימח חור־בשמ דוצל ידכ םמורתמ ךניא בוש .םימחו
ב חרו לוחכ רואהו תוקורי תובהלש הדשה ילושב .תינתלעבו הזע םירפצה תנירו
. חופתה ץע לא ךינפ עיגמו ,תוקרוח ויתורוקש ינולמגה תיבה תא בבוס התא .אלמו
ו יעקפ ינצינ תא תולק ששממ ,תויחו הגרע לקומ םיאלמה ,םיחופתה ויפנע תא האור
. הירופו היוור הנהו השקה ותפילק תא ףטלמ .םיפאושה ,םילחימה ,ןיידע םימותחה
ף רפרמ .םינשדו םיכירפ הנהו םיבגרה תא םירמ ,הדשה לא דלוהו ונממ בוסנ התא
. םמוקמל םיבגרה תא בישמו ,םינידעה ,םירויחה ,םיכרה םיציצה ינפ־לע תולק
. הנגהל םיקוקז הכ ,םיעיגפ הכ םיטבנהו רקוב לש תועשב תוניצ תויופצ ןיידע
ב שעה ךותבו םיקלקלחה םיעלסה ןיב ,הרעמבו םיכבסב ,שפחמו רהב הלועו םק התא
ך תיבל בש התא זאו .ןנוצו דחו קלח ,ןושארה הלעה בהל תא אצומ התאש דע ,שביה
ד חא םתוא תונומ סרפסקאה־תבכר תוריפצ ,םימיה םירופסו םיבורק .ךמצע תא ןיכמו
 ךבוחב ןמוט ,הולשה תא רגוא ,רפכה־תואנ לא ףיעמ התא דחא טבמ דוע .דחאל

.העפיה תא

*

. םוכרכה חרופ הנהו רהל הלוע התא םילוחכה םיימשב תודיסחה תורבועש םויב
ם יקלח ,םיכר תוצוצינ ועקב הנהו חופתה לא שגינ .הרועשה התלע הנהו הדשה לא אב
ן חלושה לא בשוי ,ויתותלד תא לעונ ,תיבה לא בש התא .וינצינ יעקפמ ,םירויהו
ח תופ ,רואה תא קילדמ ,םיצבושמה תונוליווה תא ךשומ ,בחרה ןולחה לומ ,לודגה
ל וכי ןילקרטה לש בחרה ונולחל דעבמ" :בתוכו ךדיב טעה תא לטונ ,תרבחמה תא
ד וע תוטימה־רדח ןולחבו ,לזרבה־תליסמ תא ,רהנלו הדשל רבעמ ,תוארל התא

"...חופתה חרפי



תוומ םה םיטיהר :רמוע ןד

יטא תומ םה םיטיהר

 םיטיהר םיכפוה םהב םיעגר םנער
.םמצע םייחה תויהל

םירפסה ןוראב הזה טבמה

 המצעמ תקרפתמה החפשמכ הארנה
 ןמזה תובוחת תא ףל איבמ

סמנה
.םיאתפ לע סנ הדד ולאב

ןוטרק תוזיראל םיסנכמ םירפסה

םימוח םיכירכת
 תומ וכפהע םיטיהרל

.ףמע תא עחולה

םלועל םישרגתמ םניא םיחמצ

 םלועל םיערגתמ םניא םיחמצ

.םמצעל םילבונ קר אלא

ץיצע רחא ץיצעב םתוא לתוש ןנג

ויחאב ץיצמ דחא ליתעו

 יאפוריא ביבא ומכ קלי אוהשכ
 ותחירפ עבצב ולכ רדהתמ
.וחיל סנ אל יכ לכעל הארמ

 םיאוענ תלולה אוה ץיקה

םיחרפה לש
.םיבהצל םתוא ךפוה ויתסהו

 םירעלו םישבגתמ םיחמצה
.םלועל םיערגתמ םניא לבא



ירבג :לדאנ דויב
 הלילב לעלעמ דאמ ירכנ והטימ
.ךח םבלאב

 יתמחל אלט תומחלמ לט םיקירה םיפדב
 יתבכט אלט םיטג לט תונבלה תועיריב
.עבצא יתפקנ אלט םידלןה לט םד עבצב ריגבו

 הל;לב ץרופ ד^מ ירכנ והטימ
ךח ךותל קמע
.תתוסאה םימינה לע םט טרופו

תונשונ

 ,תאזה תימ&ופה תוטיגרה
 ,םיטוחה לפ תודדחתה
 ,עתפל תולגנ וטענט תורתסנה
;תלוא ךפהט בוטחה לפ

,תאזה הךזומה תונידעה
 ,תוהות תועבצא רטעל וקטפנו תחקל ועד^ט ךיד;

 ,ריהבה חפה םוקמ לע אבט םיתאה־ןיא
;םימוטפ םיטעמ ופילחהט תובר םילמ

ת א1ה האלפמה תונוכנה
 ,ךל רוט המ תא לבקל
 ,רבד רמול םוקמב ןיזאהל
- התא תויהל אלו

.הלאה םירבדה תא םינכמ םה הבט הגטונה הלמהו
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רמול ןכומ ינא

ךל רמא ןכומ ינא ןיפולחלו...
 .םיצעה ןיב םיסבכ תולתל ילכות תאו ,הנג םע תיב יל שש
 ,םיעשעתשמ םידליה :תוארל ,ןגה לא תחקל הסרכ רשפא
.ונלש - הז לכש תעדלו
 ,לויט־תניפס ךל תמקל ןכומ ינא
 ,םילמנו ןת ייא לא הב טושל תאצל
.יצרה אל םא ,ןאכל רזחל אלו ,םיזראב ןופס אתב ךמע רוגל

ךל רמול ןכומ ינא ןיסולגב
 .דימת םיצוחרו םיאירב ,םיבוט םיךלי ךל דילואש ,ךיתבהאש
 ,רבש ךל רבשל ,ךרכה לא רקב לכ אצא
.םןחיר־ינבא הואנב אשונ ,בושאו

ךל רמא ןכומ ינא ןיפופגב
 ,םעפ ףא תובוהא יל ויה אלש
.הנבלכ תופ; אלו תודבכ אלו תויבב אל
עבשהל ןכומ ינא
.יתבהא ךתוא קרו ,ךתלב ןיאו ךומכ ןיאש
.רמא רשא לכב קמאהל ןכומ ינא ףאו

ךא
.תעדוי ךומכ ימ



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



תימס שנ םאיליו100

־ 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
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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

תולאשיבגלקפסתעדהלעתולעהלןיאםתניחבמ.תוביסמלשתכרעמלכלהאיה

השגרהלואתירוקמהבשחמלהשעמלםילגוסמםהןיאךכםושמ.רסומואםעטלש

ויתוריציברתוי ךומנםדמעמשםיסופיט.םתואתלבוכםתוניגהםצע.תינאטנופס

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
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 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



>>ח תודלות :ןיטקיט .ד השמ
 תועבן תומצע ראעב אמא־אבא ובחסנ
 .הלודגה המחלמה לע ןוחצנה גח־ורסאב
.תועבכנ תוצראל האושה ןמ םירוקע הנחמל

,הלילעב תוארנ ץח תודלות ,הלע ךסמהו

וצ םע עמע .תבעק ןזא יבאל
.םינונז תעא ןתיצה חקלו
.וקהו הלעועה ול רעק ינע תוקתב

.םינב םלובגל םיבעה ןיב הנממ דילוי

.הרבע םעמעמ דיתעל הדלת ץע ימאל
.הב םירמוג לכהע םירמוא ויה םעפ יא
.הרפכה יננה ועכעו ינתדלי

.הביבסב תולחותו תולחתה - יתלמגנ ךכו

 םימי הברמ ,ונקמ ררועתמה לוח ינא ,ונעמל
.י״לינ רובג - ימואלה ךעמהה תנגהב
םימחרו הבהא תכוסח הבעי הייח לכע הנעמלו

.יל היתעראו - םולעה תעעל הפצמ הנוי ינא



המ .ובח .לחכ :בל־רב לואש

 ,יל תוניב לא תכרתשמ רדג
 םגו ןתיא זועמ יכרד ינא
 ,דחא זגפ אנ ,עעחלמ לדו
 .הבךה ךכ־רחאו דחא דועו
 ורבנה םיליח ,יתוא ינא
רהנ ירבע ינע יככות לא

.דילפמ

 עקב ,חק אנ !העמ !העמ
ינא רהנ יכות וצחיו הברחל
.דירפמ
 אלמ םודא אנ לא ,אנ לא ךא
 .ארקא אל רהנ ,הזה םדמ
 םיזרא ונא ונתוא רבע .עדו
.םיפוזע .ןונבל לע
 ,םהל אנ אע ,אנ לא ,ךא

.אלע םירענ

 היגטרטסא ומכ לכה .ןאכ לכה
 םיצור .ונא אל ,רז םע ןועל לע

.רבענו הברח
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ם יטטורה םיניכסהו ,םחל ךותיחל הנוכמה תידי לע ץישפיל םייח קיעה חוכ־הנשמב
ו שגפשמ ךא ךשמייש לככ ינפצפצה רוסינה לוק ךשמייש הצר .ךירפה רשבל ורדח
ו לס לא לזרבה ןורדמב קילחהו סורפה םחלה רכיכ םהמ קתינ הלאב הלא םיניכסה
ק וחצה יצרפו ךועמה לוקה ירבש תא עמש בוש .הנוכמה תא םימדהל סנאנ אוהו
ר יק שמישש םחלה־ןורא לש םישרקה־תציצח אלא היה אלש ,ריקל רבעמ םיעוטקה
.לכואה־רדחל םחלה־רדח ןיב

.ורביד ובש ענכושמ היה וישכע
ם ימינה תולחלחמ הנה דע .ותוא ועטי אל ךמוהש לוקה יסוריס .ילוא ? ה׳ציא אל הז

א ל "...ינילק ןינע הז..." .המלשהב םוקמוקה תשרפ .ותער שחר דימתמ .תוינודזה
ף סונ לוק( ...יוציפ ןיעכ ...םישולשה םירשעה תונש לש רוסחמה תשוחת..." טלק
ק וצקיצ ירחא ינעדי לוק( ...הפ הצפי אל שיא......?קש תחקל לוכי ירה... )המת
א ל... )הרגתמ לוק( ...?ירה )ההימת לוק( ?ןקרופה הפיאו !הא... )םר םייתפש

...! ? הא םינימאמ
ו יכרב ,ויניע לומ םיפרטימ הרוצ־יווענ םישוג ,הלק תרוחרחס ילוא ,השלוח שח םייח
ם ישוגה ןיב םיקיזבמ םינבל םיקרב ילוא .ןאכל ןאכמ ותוא םיפיצמ רוק ילגו תוקפ
ה כילומה הבחרה הרדשל אציש דע ,לשכיהו ךולה .עתרנכ רוחא ךלה ? הרוצה־יווענ
.ורדח םש ,םיקיתווה־ןוכיש לא הטמ

"ן םייח"
."הנח ןכ"
.הלאש ״? בוט שיגרמ ךניא״
."עברא־תחורא דע תצק חונא .הלק השלוח קר" .הנע ,"...הז אללללל"

ה לטליטש ןמזב הלעב ינזאב ץישפיל הנח הקספ ,"בוזעיש ,בוזעל הצור אוה םא"
י בל שממ לש םיטפשמ הנחו םייח ופילחה אל בר ןמז .סמנה התה קיקש תא וסוכב

׳ תחוראב ,םויה .םהינשל העודיה ןפוצ תפש ןיעכ ויהש תורבה יאצחו םימוהמיהמ
י רעברא־השולש רבכ ורשק ,םהלש םיקיתווה־ןוכיש תספרמב העובקה עבראה
א ל םייח .דוע וב שודל הנווכתה תוחפל הנחש ,שדח ןויער רבשו םימלש םיטפשמ
י לעב םיטבוח הנאו ־הנא םיכלוהה םימה תפונת ,הרטממה קוצקיצ אלמ ושאר ,הנע

א וה ךכ ,העמיק רועפ ויפו םיפר וינפ ילפק .זוגאה עזגב תיחולחל וק םימחות תולכה
ל ע ץבורה דבכה םוחה תקע תא חידתש הלקה ברעה־ חורל ץיקה לכ ץיק לכ ןיתממ

םינש רשעו הדשב הדובע תונש םישולש ירחא ךכ ,יבלח בוהצ וחצמ םור .םיאשדה
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ח ״הנה דרשמבש ורדחב םינואינה לש רקה לוחכה ךסמנ וליאכ .תונובשח־תלהנהב
ם חתנ םיקומע םיטמקב םיתעל עבגתמה הזה ץרפמה לכו בורצה ותפזש יבקעב
.היושקו הרופא ,רעש יצינא לש תחרפתב הלעמל
ר מא לומתא .התה תא החנאב בריקו תודבכב רעננ וסוכב תיפכה ילוצליצ וקספשמ
ו ז הרימא ירחא דימו .שדוח ךות .ץוביקה תא בוזעל דמוע אוה יכ ,ורוכב ,יבצ ול
ה פלח רבכ־הזש ףא ומכוס אלש עטמה תונובשח ןינעל גלד תימתס המינב הרמאנש׳

.לאש "ז םש םכלצא הרוק המ" .האבה הנועה לש המוציעב עטמה דמוע רבכו הנשה
ו דרט רבדהו העיז וגפתסנ ותייפוג תוצק יכ ,ךכב שח אל יכ ףא ,עדי ץישפיל םייח
ם עפה .וב וטבצ םינוא־רסח זגור לש םיטועפ םיצוצקע .אפורה לש ותרהזא תמחמ
. ןשיה ןבאה־תיבב הינשה המוקב ודרשמ לא תוכילומה תועוערה תוגרדמה ללגב הז?
ן מ וליפאו ,הרבח־תדעו ,קשמ־תדעו ,םירבח־תדעוומ עבות אוה םינש שמח הז
- םימוכיסב רוחיא לע םיאלפתמ ןכ־ירחא ,עקרק־תמוקב רדח ול רדסל ,תוריכזמה

.ףעזב רהריה
ו השמ םהמיה ״? ונממ הצור התא המ ,לודג דלי רבכ אוה״ ,ץישפיל הנח העבת ,"וג״

ם ייח לש ומד היה ? זאמ רבע ןמז המכ ,םינש ינפל .ומצע ול ףא רווחמ היה אלש:
, תולילכ םימי תושעל היה ןוכנ .םירחאו .ולאה תונעבת ילילצ עמשל רמוח ץישפיל

ם יטרפו הרבחה ייוויצ ירחא תבהלנ תוקידאב אלמל ,רקובה תגיצבכ ןיסמח ירהצנ?
. העיבת לש יהשלכ הזימר םע ולוכ דפקתמ היה הפוקת התוא ירחא .ץראהו םעהו ,הכ
ה חמש תונוכנ התואמ םיכלוהו ־םישלקתמ תונורכז לש םימומע םידה קר ויה וישכע
ת ולגרמל לפרעב הניפסכ ודיל הטש תירקמ השקבו םיטולחל יוהק אוה .הניתנ לש:

.התריפצ דהב תדבוא איהש דע קוצ
.תויגוע השודגה תירעקב ןנובתמ ,םייח רמא ״? ןאכ ול ער המ״
א ל רבכ ןה .רונתהמ ןתוא יתאצוה םייתעש ינפל" .הנח ותזריז ,"לכאת ,לכאת"
ם ע" ,הניגל הכילה ידכ ךות העיבצה "...תוהכה ,ולא ...תאזה תוירטה לבא ,תומח
ה רטממה זרב תא הרגס תספרמה תא תרטועה הגיגה לא התדרב ."םינבדבוד־תביד:
ת וכירפה תויגועה תותיכמ לש ךועמה קוסירה לוק ויתוצקב ,טקש היה תחא־תכבו.

.םייח יפכ
ת וחונב םרשיק יתרגיש תובוח ־יולימ לש קצומ לגרה קרו ,ול רז היה ורוכב ינג
ם הינש וליפא ,תחא הפיפכב םירד תוחונו רשק ןיאש יפל—תקפקופמ .תקפקופמ
ה יחמצה־ךובס ידאוול דחי וכלה זאמ רבע ןמז המכ .תויגוע תירעק התואמ םימטפתמ
ה דבכ הענ ונושל ,ותסיעלמ קספ םייח .הנש םירשע ישוקב .םולכ י םינשאר דוכלל

. םנמנמ אוה .םיאצחל תוחוקפ ויניע .תויגועה לש םיכיכרה םישישוגה ןיב היושקו
ת חרופ ,רדחב איהשכ וליפא הנניא איה .איה םג .ותב ,ותשא ,ונב ? םנמנמ אייי
ל ש תונובשחה לע חקפמו דרשמב ולומ בשויה אריפש קחצי .ררקמהו וידארה זינ
י לוא .םילמל וקקזנ אלש יפל תרשופ תוער ירשקב ודמע הארמ .םיתורישה יפנע:
ויה ,םייתנש ,הנש ינפל קר .בושיחה־תנוכמל תרבוחמה הנקזה הלותבה ,רתסא:

.רכזשמ עתרנ היה וניבל־וניב וליפא—דוסהו .םיזמורמ ןושל־יעושעשב המע םיקח:
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 םע וב קימעת הלילה תועשב ותטימב קורז אוהשכ תיפוסניאה תודידבה תשוחת
 ךכב החוטב ,חילציש הצור ,ךכב הצור וליפא הנח .ךלייש יאדו .ילוא .יבצ לש ותכל
 דחא לכ .תויונרות שי .ץוביקב תוחלצה ןיא ןכש ,המינפ תנרוק ותחלצה היהת זאו

 אלממ םימעפ .רותה יפל הרושה תא ערופו רותה יפל רוסמ ,ורותב ער ,ורותב בוט
 וירחא אבה ףאו ,רומגל ופוס ךא רחא וא הזכ רותב תופוצר תויצנדק יתש רבח ותוא
 וביבס תחרוט היהת םלועל ? תיפוסניאה תודידבלו הנחל המ .רומגיש ופוס ,ולומ וא
 תקולחב תיפוסניאה התוליעפ ,הניגה ,רדחה הל שי ךכ־רחאו .ותוא ריגפתש דע
 ,הגוצתה תונתמ תריחבל םירקס סומלוב תזוחא איה גחה יגפל הנש יצח .חספה־יש
 דוקינה ךובמב הקטלז םע תדמתמ תודדותסה ,תוימש תומישר תנכה ,הגוצתה ןוגריא
 ;תונחל תונחמ היתונש םישש תא ביבא־לתב תררוג איה ךיא .רחאו הז רבחל עיגמה
 םע הטורפ־הוושב התוחקמתהל ןלבס ךא דבכ בלב בישקמ ,הירחא חרסנ םעפ
 ,םייח לש וניעב עגפו הקוצמב ויניע תא יאנוטיסה םירה חוכיו לש ואישב .יאנוטיסה
 ריחמל םיכסהו תחאב רחוסה ענכנ זאו םיגוא־ןיא ופוצרפ הוועהו םייפתכ ךשמ םייח
 תחקל בייחתה אוה ,ןכ .ולוכ ט?ה לכ תרומת תורוגא םישולשו הרשע־ שלש לש
.המיגפ לש הרקמב הרזחב
 ,תוזחשומ םייתפשב ,הככ .תולכה ילועבג ןיב התרמזמ תא הנח תבתות תוזירזב

 איהש דע םיקוריה םיעזגה יביצנ ןיב הדובע־תפפכ היוטעה הטומקה דיה תרתוח
 הרמזמה יתפשב תכחול איה השק דיב ,םיביהצמ וילושש רחאו הז הלע ינפל תרצענ
 הדי ,תצצוק איה תינשקנ הקישנבו למקה הלעה תא אשונה לועבגה תא תודחה
 הניפב ךילשת התוא הלמק הפוסא תמרוע ,הניגה תאפב החינמ תפסוא המוחר הינשה
 ,םידכנה ועיגיש דע שופל םייח לכוי הכרדב הקטלזב שוגפת םא .םזגה ףוסיא לש
.וטיעלהל וילע טועת הנחש ינפל ןטקה לג םע עשעתשהל לכוי וליפא ילוא

."םייח"
."הנח ןכ"
 הענ םא תוארל איה הלוכי ןיע תיינפהב .יח ונדוע םא תקדוב לוכיבכ ,דימת ךכ
.תאז השוע הניאש אלא .תיגרחרח ריווא־תקירש םע שולק דינ ותוא וסרכ

."םייח"
."הנח ןכ"
"...יתבשח"
."הנח ןכ"
 לכ .תימוי שדוק־תכאלמ הל היה הלימק ןמיס הלעהש הלע לכ לש ףיקתה ףוסישה
 ,םידכנה אוב ינפל עברא־תחוראבו ,הניגב תושלוב םייניעב הרת איה ,ץיקה לכ ,ץיק
 ,לומתא וא ,התע ךא התפאש תויגועה תא ול העיצהו התה תא םייחל הניכהש ירחא
 תודחה ןמ םוי־ידמ עתפומ םייח .הניגב חושל תדרוי איה ,םיימוי יגפל רתויה לכל
 הלמקו תכלוה איה דועב .תוררגנו תוכשמנ ןה ליגרבש ,היתועונתב תכסמנה הרוצעה
 תחירפו ,הטומקה ףעפעה תעבג תחת ןיעה תילולשב ךסמנ רוכע קוד ,הקירומ התניג

.םדרנ םייח .חרזמה־ןופיש לכב הדגא הכפה הינשוש
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."םייח"
."הנח ןכ"
"ז דסומה םויסל ןיכהש הדובעה תא רכוז התא ,רשכומ ,אירב רוחב ירה אוה"

."הנח ןכ"
 דדונ ץישפיל םייח לש וטבמ ,ויתורוצת הניש ןוטבה תספרמ לע לצרואה דברמ
 .ונכש ינש יכדרמ לש ותב ,הוח לש היתופחי לא הנח לש תודדונתמה היתובגעמ
 תומימקעב ןועש .ויניע לומ רידת שרפנה רופאה ךסמה תא הפלח הלק הגנע ןיעכ
 תומחותה םישורבה תורמצ תוצעננ ולומ רשייה ,ולש ןשונה ןגה־אסיכ לש דעסמה לע
 ־חור יכו והשלכ העז תוקוריה תותינחה תחאש ול המדנ ,םיימשה קמועב עטמה תא
.הקד החפי ויתואירמ ריוואה תקירש .אל ךא ,האבו־הברק הלקה ברעה
 תומידקמ ,םישק םילולבד ורעשו טורמ ובנזש ,רעוכמהו ןטקה בלכה תוחיבנ דימת
 .תיגוע ול דירומ םייחו ןטקה ןחלושה לא ץפקמ אוה רבכ .תירונו לג לש םאוב תא
 ,לג רמוא ,"לכה לכוא אוה" .רשעה ןב לג תא םייח לאוש ״? בער אוה ךכ ידכ דע״
 חגש יבצ הירחא אלממ ,"םייברג רקיעב" ."םייברג-םג" :הפיסומ ששה תב תירונו

 רטנסה תא שרי ונממ ,םייחמ הובג יבצ .הכומנה הצריפב םיחישה הבעממ םהירחא
.העותה טבמה ןמ והשמ ילוא ,דבכה
 קשמ־תדעווב םהינש ובשי לומתא .לואשל םייח זרדזה "ז בקעי לע רמוא התא המ"
 המחג לכל םיינוטיסה וירושיא .רבזגה לש ושאר לע םיננוצ לש תונותיק ורעהו

 הנשי תבהלש וב הרועינש םייח ,המיח םהינשב וריעבה ףנע־זכלמ לכ לש תפלוח
 בקעי היה זא םג .רוחאל םינש םישולש רזח ףא ופטשבו תורמו תושק םילמ וב הרי

.ומזי םייחש תשורח־תיב תמקה ענמו רבזג
 תמיא־לכ חנאיהל גהנ "זתשורח־תיב זא םימיקמ ונייה םא םויה ונייה הפיא"
 רתו ינולמג שאר ענעינ הזו ,יבצל תאז רמא םויה םג .והשלכ ןועריגב שפשיפש
 עסשל תודכלתמ ןה ולצאש אלא םייחמ שרי תובגה תא םג .יואר שמשימ רחא עבצאב
 איה ז הל רתוות ילוא" ,תודבכב תורבה ךשומ אוה ,"לג" .חצמה ילופישב ףעוז
 םייחו תחרוצ הנטקה ,ענ אל ןכ־יפ־לע־ףא רתווי אל רוכבהש ול רורב ."ךממ הנטק
 ףטחב העיפוה ותשא הקבר .יבצ לש ודי־ףניהמ עתרנ ברעתהל הסינש ץישפיל
 םידליה תעקפ לע טעמכ ,המירצב הרצעו הרצה הכרדמה לוקיעב הינפוא לע

.םישתכתמה
 לש ןינע קר אל הז .ךל בוט המכ עדוי אל טושפ התא ילוא" :הפר לוקב הסינ םייח
 שי ןוחטב הזיא ?םיבוט םייח לטבמ התא םתס הככ .םיבוט םייח—טושפ ,תויחונ
 ןחלושה תא רקוס יבצ ."הפ ער אלש רמוא ךמצע התא 1 בוט רתוי היהי ריעבש דל

 ,הטורחה תיכוכזה תרכסמ ,םישמשימ הסומעה תררוחמה קיטסלפה תלסלס ,ןטקה
 חספה־ישל ןורחא דירש ,םייח לש תרטועמה הפקה סוכו ,םייתנש ינפלש חספה־יש
 המע התיתחתו תחא סוכ הנש לכב תרבשנ לרוג יפ־לע וליאכ .םינש עברא ינפלש
 השעישכו התוא רתיא אל ןיידע ןטקה לגש תיקנעה תויגועה תיחפו ,הל ךומסב וא
ךכ־רחא .הכותבש תויגועה תא קד־דע שותכיו ושאר תאו וידי תא הב בוחתי ןכ
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ת וחפותמה וייחל ומטח הצק ,יולימה־תבירב תוקובד וידי ,ךייחמה ושאר ףלתשי
.המימוטנפ־רופיאכ קדה רכוסב םיקוזב ויתועורזו
.תיחפל ותוברקתה תא ומא רתאת ןכ םא אלא
ו תומדקתה תא הווסמ אוהו—תוביסמה הרוכמ—ימומרע דליה ךפה ןורחאה ןמזב
ה נטקה לש התולתפנב וישכע תדרטומ הקבר תמאבו ,בסה יפלכ םיבזוכ <דןחא ייוליגב
א וה וז תא אלש אלא .תחא קר .דבלב תחא תיגוע איצוהל תיחפל ודי בחות לגו

■ ושאר רבכ .הב הצור אוהש וז תא שפחל ודדועמ םייחו וב ההכמ וניא יבצו ,הצור
. לג לא רשאמ יבצ לא רתוי תנווכתמ הקבר לש התקעצ ,העוברה תיחפה ךותב ובורו
ל בקל ,הכר הטימ לע בכשל הז םלועב חונ יכה" .דבכ ףעזב יבצ ןטור "ז חונ הז המ"
ה מכ םע היזיבלט ךסמ ,לוממו ,םייעמל רשי תוירוניצ ךרד םיתורישהו לכואה תא
, דאמ הבושח הלאש תויחונ .ונצרא יפונ דחאו הידגרט דחא הידמוק דחא .םירותפכ
."וישכע ילצא דבוע הלאה םימימעפלה דחא .הבושח יכה אל םימעפל לבא
ה קבר לוקו תקנפתמ תונעבת לש םיכשמתמו םימר םילילצ הנטקהו לג לש םהיתולוק
ר יקו ןקיפה ץע ןיב קמח ברע־חור לש ןושאר בשמ .השק תונקספב םהיניב ךתח
ת רומרמס .הדערנ הפמה ףנכו ,םיבטואמה ריינה תויפמ תלוברכ תא ףינהו תיבה
ם יפסונ םיפוטילל ןיתממ אוה וישכעו ללטצה וטבמ ,ץישפיל םייח תא הפלח הנטק
ם וחה ישוג תא וקחדי ,ותמישנ םע וביטיי ,תועזוימה ורוע תוקלח תא וננציש
• םישורבה תרוש ירחא קשמל תיחרזמ תוהבגתמה תועבגה תרשרש רבעל םילודגה
.הקטלז התיה אל וז .הנח לש ינפכפכה השודשיד הלע ליבשה ןמ
.תויגועה ןמ ומעט רבכ םא יבצ תא הלאש ותשאש ףא ,םייח רמא ,"הנח ןכ"
.םוקמוק תקירשב בברעתה תוספוק לילצו חבטמה לא הרעתסה הגח
ת ונפואה םע םתא" .הגאו־הנא הנטקה םע התכלב הקבר הרמא ,"רכוס יל ימישת לא"
ש י הפקלו רכוס ןניא ןיידע תויפכ יתש" ,ינקסע ןוטיר ןוחבטמה ןמ הלע ,"תושדחה
. "התעשב הרצל היד !הרוגיפ ? םולכ לע תונעתהל םכל המל ,קותמ אוה םא קר םעט
. "הדומח יאוב" .םבק־דע קותמ היה הפקה ךא הנוטירל ועש אל ץישפיל תחפשמ ינב
ה קיתשב םלוכ ובשי ךכו ."אתבס לא יאוב" ,הקבר תועורזמ הנטקה תא הנח הלטנ
• םידכנה לש טועפה םבירב ,תולקה חורה תוטבחב ,תבורקתה ןחלוש ביבס תלגרומ
ו יה חוניקלו ,רחאו הז רבד רסח םא גואד לוקב תלאוש איהו ולש העדי אל הנח קר
ה היבגה רעתכ הדח הווחמבו הזרדזה הנח .ןתוצימחל וינפ הוועה לגש תוילוכשא יאצח
ה נחו הקבר לא תילולתה ירחאמ הייהתב תוציצמ ויניע ,לג לש ומטח ינפל רכוס רה
."ידומח לכאת" :קסורמה הלוקב הזלע הנחו הפתכ הטמש הקבר ,תופילח
ל ע .(תותבשה איצוהל) יעובשה־וד םנחלופל דקש טבש ישנא ףסאתהל ולחה םלומ
י פרפרש לע תוקוניתו םירבג םיפופש יטפילא יא ןימכ אשדב קוציה ןוטב חטשימ
ם יסט לע .םיפרפרשה םיסלכאתמש לככ ךלוה־רבוג םרוצ טופטיפ לוקו עולק שק
׳ הליהתל םיעדונה ,הלש םאקירובה תא דקש הדלז תמרוע העוקר תשוחנמ םילוגע
ת וינשמשמ םיידי לכה םיחלוש ריוואב אשינ םחה חירהו שודג שגמ החינמ איה דועב
ירחא .םייח רהריה ,תוננב לוכשא ביבס רעי־תחרקב החנ םיפוק תחפשמ" .תובאתו
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 לגעמ ןיעכב לג ירחא עונל לחהו יבצ םק תוילוכשאה־יאצח תא ומייס לכהש
 לש ובל ,דקש טבש רבעל ץישפיל םייחו הנח לש םרדחמ קחרתמ ולש סוידרהש
 יורש אוה םויה לכ ירה .םוי־םוי טעמכ תאז האור אוהש ףא וב ץמחתמ םייח
 ףילחמ ,תמזמזמה תופפוטצהב עלבנ רבכ יבצ ךא ? הז דקש ידיג םע הלודג התורבחב
 ,עבש העשה תארקל .םיטוטאז ינש לש םרעש טרומ לג ,דקש ידיג םע םיידי־יעונענ
 הקברו יבצ וכלה ,הנקורתה רבכ תויגועה תיחפו ,הניגל רבעמ לא וטנ םיללצהשכ
.ףרפורמ םולשב הנטקהו לג
 ריזחהל הפר דיב הל עייסמ םייח ,יוניפו יוקנ לש הזטסקאל הנח הסנכנ וכלהשמ
 הלא .תספרמה תואסיכ לופיק לע דקפומ אוה םינש הז .ונוכמ לע תספרמה רדס תא
 םע טוהירה ביצקת לש ויפסכ תיראש לש ראופמ ןורמית ידי־לע וגשוהש תואסיכה
 ןאכמו ,רפסה־יש ביצקת תא ךכל הפריצ םג הנח .חספה־יש לש דוקינה תיראש
 יבועב תוקורי קיטסלפ תופיפרו םיבחר די־ידעסימ תואסיכל שי .לוגעה ןחלושה
.לופכ
 תואסיכ יגש תא םהילע ,סוסיקה יחוור ןיב עובקה םמוקמב םניעשמו םלפקמ אוה
 םצפיש דבל .טוהירה ןסחמ לע יארחא היהשכ ודיל ולגלגתהש םימודאה תוטועפה
 ןמ םודא לג היה ןבומכו לג םע םעבצ הנורחא םעפ .םתוא עבצ ץיק־ידמו הירגנב
 ידכ ההש םייח ,תיכוכז שוקריק הלע חבטמה ןמ .םהינשמ המודא הקברו ןחלושה
.תספרמה יטיהר תא חינהל רמגש העשמ המיעפ

."םייח"
."הנח ןכ"
 ,הלוחכה הלוגעה הספוקה םע וז ,השדחה ןובסה־תקבא תא יל איבהל לכות ילוא"
 ־תחשמ די־לע ,עדוי התא ,הטמל לאמש דצמ ןטקה ןוראב ,תימינפה תספרמב
."םייח ,תרפופשה תא ךועמל אל רהזית ,הרוחשה םיילענה

."הנח ןכ"
 ביזאמה תיחולחלה רויש דע ,םוסיקה לתוכל םינשושה תחירפ ןיב וטאל הךדמ אוה
 רמא לכואה־רדחל םתאציגפל .תולכה תומוג לא ןוטבה חטשימב זרבה ןמ ךלוהה
 םייח .תלדה דיל םישק םינפב התכיח הנחו ,ךועמ לוקב ,"דחא עגר" ,ולגרהכ םייח
 לטנו וחתפ ,ריקה־ןורא חתפמ תא איצוהו תחלקמה־רדחבש םיגבלה־ףדמב ששיג
 קיטסלפ תויקש םש ול ויה .םימוחה ויסנכמ יסיכ תא תמאותה קיטסלפה תיקש תא
 םיעבצ םיגוס םיניממ תוספוק לש תובר תורשעו ,ויסנכמ תוגוז לכל ,םינוש םילדגמ
 ,וסיכל תיקשה תא בחת אוה .ריקה־ןורא יפדמ לש םכראל םירודס ,םיגוש םילדגו
 לע ומוקמל חתפמה תא ריזחהו ,ויניעב םוטא קוד ,תלדה תא רגס ,הכותב ודי רעינ

.םיגבלה־ףדמ
 ויכרובמו ויכרבמל ויתוכרב תא םייח בצק לכואה־רדחל הלועה הבחרה ךרדב
 אוה המע תשבוחה הקנחל .ותשא המולב ביבס עטרקמה אריפש קחציל .םיעובקה
 יניינעל עגונה לכב ",ויתונובשחב קודא ךמות םג אוה .םיעובק םיכויח לע דיפקמ
םשבתהלו רחאו הז שוחימ עובש־ידמ קודבל עובק לגרה ול השע רבכמ ,האפרמה
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ם הרבאל םג בוט־ברע סרופ אוה .אבה עובשל דע—אפורה לש "רבד םוש הז״ה ןמ
ם יגהנ עפש רבצ ותונמלא תונשבו םינש הברה ינפל ותשאמ ןמלאתהש דמוע

.תעגושמ־קפס הריעצ־קפס וחורו םיינוגסס
ת ועובק תועשב םיאב לכואה־רדח ידעוס בור .טעמכ עובק יתניפ ןחלוש םהל היה
 ומכ תדחוימ הביס בקע םימידקמו םירחאמ וא ,םיבער םה םלועלש םייעראמ דבל
.ותטימל סנכיהל ןאימש ןשקע דלי וא ריעב הגצהל העיסנ
ט במ םיטישמ םה םעפב־םעפ ,הנחו םייח אלא ןחלושה דיל וראשנ אל החוראה םותב
י מתכ ,הניבג תוסיפ ,חלצת אלש הכועמ היגבגע .לכואה תויראש לע דנדנתמו עגי

ש ילגמו לוהב ףטחב וביבס טיבמ םייח .הטסורינה תיחולצב ורייתשנש דבכה־חרמימ
 .וכרב לע החנה תינמיה ודי לא החוראה תליחתב האלמל דיפקהש תרכסמה תא
ר יזחמ אוה .םישק הגח ינפ ,קיטסלפה תיקשל וסיכל הנקורמ אוה ןמואמ ףניהב
ר וביד לש הכרה הימהה וביבס ,תודעור וידי ,לולח השוקינ ,ןחלושל תרפסמה תא

ף ידה ,ןטקה ונב םע קחצמ רבע הז־התעש םורבא .תוזזות קוחצ תוצרפו הסוהמ
.הצומח העיז לש יסוס חוחינ
. םילכה־תחדה ןולח לא רשייה וכרד השעו לאמשו ןימי ושאר בסה ילב םק םייח
ה נח .םיסוקי׳פה לש הןלעה תא תומחות רק לוחכ תורחבו תילולפאב היורש הרדשה
, תישילשה וא הינשה םעפב תאז התליג איה .םיכר הינפו הניע ךא וב הטיבמ הניא
א יה .בחתש ינפל דוע םיידי בחתי ימל העדי םתוריעצב .הלגתש חוטב היה םייח
ו ליפא ,םיחותיפה לעב לודגה לטרגאה תא הרביש ,ףלעתהל הבשיח ,תעזעוזמ .דתיה
ה ילע םג .הלגרתה הנחו הפכנכ ויתוספוק אלמל ךישמה םייח ךא ,םישוריגב המייא
ם ירצבתמ ,םדוס לע וננוג םימחול־תווחא לש תתוועמ השוחת ןיעכב .לצה ץבר
, הלא םיעגרב םהיניב טבענ םיאשח־רשק .ןכ־ירחא הלקההו בלה ירופריפב וביבס
ל ילצ ךלוהו טמשנ ,ןינעה לחה זאמ ,םייחל ול המדנ ךכ ,תונורחאה םייתנשבו
א לא —יסה תא תפשונ התיה אל ,םייח :תרמוא התיהשכ .הלוקבש תונעבתה
ב וש ? ךכ לע תעדוי הקטלז .ךכב חונ םייחלו תננוגמו המוחר תוהמאב ותוא תמשונ

ה ׳ציא ? וישכע היהי המ .םחלה רדחל רבעמ םיירהצה־רחא עמשש תולוקה והודרט
.אל טושפ אל אל אל אל .הקבר .יבצו .הפ וביחרי םיריעצהו .הרובחהו
.וינפ לע ופלח וזמ תושק תורעסו ,וזמ תושק תורעס ינפ־לע ףלח רבכ
ת א האר (1 ןכתיי ,יוארכ הלוענ התיה אל( ריקה ןורא תלד תא לג חתפ הנש ינפל
ה רזנ רכוסה לכו וידימ הטמשנ ןבומכ .הבוהצה תא ,ןהמ תחא לטנו תוספוקה ירוט
ר דסל הנח לש התושקעתה ,לג לש ויתוקעז ,הקבר יניעב ינדשחה ץונצינה .הפצרל
.תספרמב ומצע ולש תופחורה ויתומצעו ,הדבל לכה
ר כל שרדנ היה תירקת התוא ירחאו לג לש ונוימד תא הריג תוספוקה־ןורא ןינע
ו יתממ אוהשכ הרמ קוחצ־תבב ותוא רטופ היה םייח .ןוראה ינפ־לע רבעש תמיא־לכ
ם יטאקאלפב ותותפל רהממ וא ,ודכנ לש תוינשושה ויתפש תרוצתל בל־תומלהב
.הז ךרוצל ומע םירומש ויהש םירוטקרט לש םילודג

הלאש "ז והשמ הרק" .תיפסכה־תרונמ לש דומעה לא ןעשנו השלוח םייח ףקתנ בוש
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ףיקת הת ול הניכה רדחב ."לבווש ר״דל רקובב רחמ שגא" ,הנע ,"םולכ־אל" .הנח
,ויתושארמל לדלדימ ושאר ,דנדנתמה אסיכב ךלשומ היה םייח .סמארב תא החינהו

ם יעבגתמ םינקזה ויפעפע .תרעוסמו הבוטר המונתב עקש אוהו םיכ והופפא םילילצה
ותבבוס הנחו קוסרו קד יהנ טלממו תוועתמ אוה םימעפל .יחלה תעבגב םיללצ לע
ששחב וביבס הפרפיר הנח ךא וגהנמ ךכש יפל גיאדמה ןמ הזב היה אל .רפרפמ בלב

היהת אלש ותבישנ תסוול ,םייח רבעל ררוואמה תא חיזהל תעגיתמ איהשכ יומס
.ותעיז תא שביתש ידכ הייד הזע ךא ןנטצי אמש ידמ הקזח
ה זב־יא .הניגה ןמ הלוע הנח לש התרמזמ לוק .קוידב שמחב ולגרהכ ררועתה תרחמל
ן יב תלרטפמ תיבה־לעבשכ וזה הניגב והשמ לדג ךיא :הנשי ההימת התוא וב הממע
ש וחירה אב ןכ־ירחא ?תעה לכ רמדזמ קוצקיצה לוקו הפולש הרמזמב תוגורעה
ך יא םייח בשוח ותטימ לע דבכו הפרנ לטומ אוהשכ .םירגינה הרטממה ימ לש גלוזה
, הנטקה ותב ,תירוא .רפסה־תיב םויס לש םיירהצה־רחא קינקיפב יבצ תא סופתי
םירבד המכ ול רמאי ותוא הארי םא .םלקדל וא רישל ילוא וא .םש דוקרל הכיר
ו תורבחל קוקז אוהש אל .טעמכ ודבל ,םייח ,אוה ראשיי יבצ ךליי םא ירה .םירורב
ו ל רמאי אל ,אל .הבריק לש ,תוכייש לש ןינע הז .ולשל קוקז יבצש וא ,יבצ לש
.םולכ־םוש לע דבכ לוקב לגל ריעיו המילבב ההק טבמ ץעני יבצ יכ הלאכ םירבד
ת א סימעמ אוה תירוא לש העפוהה ירחאש ול רמאשכ יבצ ועיתפה רקובה־תחוראב
ה ז־המ" .םת־תלאש םייח לאש "?רבכ" .ריעל רקוע אוה ברע־תונפלו העאקמ
א יהו הנחל רפיס םיירהצה־תחוראב ."ברע־תונפל" ,דרטומ אוהש יבצב רכינ "?רבכ
ם ולכ לש תועט לע רתסא לע ולוק םירה התקיתש תמחמ טונק .השאר הענעיג

ז ובזיבה לע הכורא החיש אריפש קחצי םע חחוש רחאו ,היתונובשחב אצמ לוכיבכש
ד חא םוי ומייתסי היכראנאה לצב םייחה יכו קשמב הקלח לכב השופה ארונה
— ךכ םירומ םיקצומה תונובשחה םגו—רוריבב שח אוה ,םיזגמ וניא אוה ,אל .רבשמב
, ןכל־םדוק רתסא הענעינש יפכ ושאר ענעינ קחצי .וזה תוללותשהה לכל ףוס אובי

ט הרש ויתונעט םרז םג לדח םואתפו ךדכדנ םייחו רתסאל םדוק הנח הענעינש יפכ
ם יללצה ,הווג תחונת ,ול הרז התיה הנשה־חולב תקחוצה הרענה וליפא .םדו
ה דבכ ותמישנ .םיינגלגל וכפה ,הצרתמ יותיפ םהב היה ליגרבש ,הנטב לע םיכר

.אציו םק אי<
, רפסה־תיב תאשדמ לא הגפו לקה םוינימולאה אסיכ תא לטנ םיירהצה־תמונת רח
ל טלטמ ויפתכ לע לג הקבר ירחא ררגנ והארו יבצ רחא רת .תירוא לש םויסה־תגיגחל

ב ורק יבצ ול המדנ קוחרמ הקווד .תואסיכב קיזחמ הינשבו הטועפה תא תחאה ודי
ה טומ השאר ,חייסכ הדודמ הטעשב וינפ לע הפלח .תירוא תאז ״! אבא יה״ .ויל
־ בוהזה השאר רבכ והשמ רמול קיפסהש דע .תירולב־ךובס חחרפ הדיל ׳םייי

ת ולגרמל היבוברעב דבוא אוהש דע םישארה ןיב שטשטימ ,םתככ המידק ענ
ה שעמהש בשוח ינא .תויחונה ןינע אל הז ,יבצ" :םייח רמא אשדה לע םתבשב .המ

ת ורמצ תא רקוס .הליחת הנע אל יבצ ."ןוכנ אל אוה .בוט אל אוה השוע התאמ
טיבהל סונא היה םייחו םייח לא וינפ בסה ,רחא לוחכב ץעניהל תורמיתמה םישוד
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ת א ולעהשמ .ךובסה ידאווב םינשאר דוצל דחי וכלה זאמ הזה רבדכ ול הרק אל .וב
ם ויה .םימעפנ הזב הז וטיבה םהלש תוררוחמה חפה־תוספוקב םירוחשה םירוציה
־ תומוחה ויגיעו הדבכה ותסל ,וילא רומס וינפ תא האר ,יותירב ונבב םייח טיבה

ר מוא ,"םייח ,הארת" .תיהבאו הטקש הניב ןיעכ םיקיפמ ,םירגוב םינפ האר ,תונטקה
ל ש םינימטיוו תוקירז ומכ תורדוסמ תונמ יב ובחתו הזה ץוביקב יתלדג" ,יבצ
ו איבה וליפא ,רבד לכל תומגוד ואיבה וליפא .העטומלו ןוכנל ערל בוטל תורדגה
ם ירבד ןיאש המיהדמ תונקיידב עדוי ינא לבא .הירואית םתס אל ,םייחהמ תומגוד
י נימ לכ שי םישעמל .םישעמ קר שי .םיפי וא םיעטומ וא םינוכנ וא םיער וא םיבוט
א ל הז לבא ,ולש יוניכהו השעמה ןיב ףיקע רשק הזיא וליפא שיו ,הלאכ םייוניכ
ם תוא קיבדהל ידכ ילשמ םייוניכ יל רחבא רבכ ינא—םייוניכל רשקבו .רבד ותוא
."השוע יגאש המל
׳ ד ןוכנ־המו־ער־המ־בוט־המ יפל ךישעמ תא טפוש אל התאש יל דיגהל הצור התא"
ה רירמה תוכמסה תמינ םייח לע הקיעה תילכשה תלוגרתה ןמ רתוי .םייח לאש
ו ליאכ וב גופנ םייח לש ובל ״? התאו״ :לאשו וטבמ טיסה אל יבצ .יבצ לש ולוקב
ה שע" :יבצל רמאו ויפתכ ךשמ .חצמב תיחולחלהו םייכרבב רוראה דערה בוש .עקש
."ךנוצרכ
ח חרפ ותוא היה לוחמל הגוז־ןבו הדקר םנמא תירואו הז אשונב רבדל ופיסוה אל
ת חפשמ וחוגינ ביבס אשדה לע .ינתבהר לובריסב הירחא ענש תירולב־ךובס
. הצק דעו האשדמה הצקמ ורסינ תוהמאה תולוקו ובברעתה םיטועפה ,םימייסמה
ת יימהב םיעבוט ,הנש םירשע הז הכרב התוא ךרבמה ,םירומה־ןקז לש וירבד
ת א איבה אלולו תוחפו תוחפ םיעמשנ וירבד הנש לכב .הבונגה הלילזהו טופטיפה
־ ןיב .דקתשא לש הזל המוד אוה המכ דע עדוי שיא היה אל קשמה־ןולע ךרועל ומואנ
ת ופרתה התוא ,אשדב החונינה תולסרעתהל ץישפיל תחפשמ ףא הררגנ הכו־הכ
.ריישל םגו שגפימה תיחולחלמ םועטל םדיב םהיתותעש םישנא לש המלש
ל קה אסיכה .דחוימה םוינימולאה־אסיכ םע וטאל םייח להנתה הגצהה ירחא
ן מזמ םילשוריב רגה ויחא תנתמ אוה אסיכה .ץיקה־יטרס ומכ ,ץוח־ילוטליטל
ן חלוש ויחא ול איבה הז אסיכמ ץוח .חספה־גחב םינש שש וא שמח ינפל חראתהש
. הנוכשב ןושארה תספרמה ־טוהיר היה הז .איה ףא תלפקתמ הלק הסרוכו לפקתמ
ן יינמ המת היה םייחו הנוכשה תוספרמ לכב םימוד תואסיכ וצצ הנשה וזב טעמכ
ת א לאש תחא םעפ .תוריל האממ הלעמל איצוהל סיכה־בחורו חורה־זוע םירבחל
ק חצי םע תחא םעפ אלא ךכב קסע אל זאמ ."שי" :תיטלחה ול המתס איה ךא הנח
.ןינעה ןמ ושאר ךשמ םימוד תואסיכ שי קחציל םג יכ ול רבתסהשמו אריפש
ם ש הדמע רבכ תיאשמה .הקברו יבצ לש םרדחל הנחו םייח וכלה ברע־תונפל
י דיג ,שובכ לוקב וחחושו הביבס וצבקתה םיריעצ המכ .הטימ־ילכו םיטיהר הנועט
ה מינב תופשנתה ךות יבצו ,תספרמה ןמ הנשיה תיננוכה תא יבצ םע ףינמ דקש
. "הליל יוליב תרומת הנידמה תודוס לכ תא יתרכמש שיגרהל ליחתמ ינא" :תצמואמ
.ביבס ןנורתמ לגו תושקנתמ תוחלצ ןוסחיאב ףעזב תחרוט הקבר .קקחיצ והשימ
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ו השימ .ןאכ תאזה תנברוחמה היליתפה תא יריאשת" :הקברל יבצ רמא תיבה ךותב
ת ואלפנ לע תובישחב ול הצרה הזו לג םע בבוס םייח ."התוא אוצמל חמשי רבכ
ם ג איה .ומא ול הרמא קוידב ךכ ,םירוהה־רדחב ןושיל דיתע אוה .הלודגה ריעה
, םייח רמא ,"יאדו" .הנחו םייח לש םרדחב םיאצמנה ויעוצעצ תא תחקל ול הרמא
. רוקיבל ואובישכ הטועפהו לג תא וב ןיינעל והשמ ול היהיש יוארה ןמ יכ בשחש ףא
.הנטקה לש היתובובו לג יעוצעצ תא איבהל חרזמה־ןוכישל וכלה דחי
ר יסחה אלו ליגב וילא בורקה טוטאז לכ יפלכ תובישחב עירמ לג היה הטמ םכרדב
ו ביבס ליהקה הרהמ־דע .תוירותסמ תוביסמב םהמע דדוימ היהש םינש וא רגוב
ך לוה אוה יכ םינפ־רדהב בהלתשה םהינפב םינפחי םיטוטאז לש תווצמ ףוספסא
ה לודגה ריעב שי יכו ,םירוהה םע ןמזה לכ רוגל דיתע אוה יכו הלודגה ריעב רוגל
ו עיגה טעמכ ,וירופיס תא אמצב םיתוש םיטועפה .ךרעב אלו קוידב ,תוינוכמ ןוילימ
ה דילגה־רה לש םיעבצה לע ךוסכיס םהיניב עלגתה ,ערפ רהד לג לש ונוימדו רדחל
ה נטקה ץעה־תיאשמ לע ויעוצעצ ןיעטה לג .ודרפתהו ,רוגל לג דיתע ויתולגרמל
ם ייחל עידוהו הנטקה לש היתובוב תא גהגה־אתב חינה ,הירגנב יבצ ול עיצקהש
, רדחב והשמ חכש יכ לג רכז תכלל וליחתהשכ .הלעמל לכה ףוחדל דבל לכוי יכ
ט במ ליזפה ןורדסמב םרבעב .שאיתהש דע הכו הכ טטוש לגו םהיתובקע לע ורזח
. ..הא" :םגמיגו רוק תפיקנ שח םייח ,םייח לא ונממו ריקה־ןורא לא יורי
ל ש הנשה־תוחול תא הנוילעה תיננוכה ןמ דירוהו שגרד לע הלע ,"...םיטאקאלפה
 .אציו הקיתשב םלטנ הז .לגל םטישוהו םלגליג ,טאיפו ןוסדרופו ןוסוגרפו ריד ןו׳ג
ק עצ "אבס ןכ" ."אב ףכית ינאש אבאל דיגת" .םייח לאש ״? ילג ,דבל תולעל לכות״
.ןוטבה־ליבש ילותיפב תוזירזב הטוונמ ,תיאשמה תא ריהדהו לג
, תיאשמה לגלגב וילגרב שטוב ,תונלבס־רסחו ףעז ויבא תא לג אצמ הלעמל ועיגהב
.הלעמל התכילשהו הנטקה תיאשמה תא ונממ הפטח ומאו

.יבצ ןטר "ז םייח הפיא ונ"
.הקבר הרמא ״? יבצ ונ״
י לוא" :הרמא קר ,םואתפ תקתושמכ התיה הנח .״ונעסנ״ ,גהנל יבצ רמא ,״וקשוי"
"יעגר דוע וכחת
ר חמ רזוח אליממ ינא ,ןמזה לע יל לבחש םייחל ידיגת" ,יבצ רמא ,"ךרוצ ןיא"
ד ע וירחא הכלה הנח ״! ׳תהל ,זוזנ זא ,ץראה תא בזוע אל ינא הכו־הכ־ןיבו רקובב
ה טבחב תלדה הרגסנשכו ,הטועפהו הקברו לג רבכ ובשי םש תיאשמה את לא הלעש
ם ש ,ןשיה רעשה דע הנח םהירחא הכלה הלודג המהנב תיאשמה הענ ךכל ףכיתו
.האל ךודכידב די הפפונ
ם ירפרפכ הדיל ופרפירש םילמ הרמא .הדיל הקטלז םואתפ התיה הרדשב התדרב
ה פפכב הדי תא הבחתו םילכה־ןוראל רשי השגינ .ודרפנ ןהיליבש ףעסימבו
ל צא העירכהש ףא ,לותחה־ינרפיצ ןיב ידוסי רוהיט השעת איה וישכע .התרמזמכ
ל ומתא רבכו םתגורעב הרבע אל עובש הז .התמישנ תא הדיבכמ םיכומנה םיחרפה
.תורושה ןיב תורוזפ תובוהצ תונושלב הניחבה
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שנתה. "חיים", תשובה. היתד. לא אמרה. "חיים",
מובלעת. היתד. שהתשובה אלא חנה", "כן

 ארון־הקיר ליד עומד חיים את וראתה מובלעת תשובה אותה בגלל לחדר נכנסה
אי־מאן. שהביאו גדול שק אל הקופסות עשרות את ומרוקן הפתוח

"חיים".
חנה". "כן
 פולחת ערוגות־הפרחים. בין גאיונה כספינה שטה שם לגינה ויצאה השיבה לא

 והאמרילסים הסטורציות ובנות־החן לועי־האריה והאסתרים הציניות גלי את ברהטה
 מזעף נחה שם שקד. צביה של זו עם גינתה גבול את התוחמת הריחנית האפונה עד

 לקראת התרככה. קמטיה רשת הקלה, אליה באה רוח ובשאפה האווזיים תמרוניה
 עיניים בשבע אחריו עוקבת היתד. ברגיל לחיים. כמעט לבה שמה לא ארוחת־הערב

 מעל הכוננית, מאחורי הכיור, מאצל הדלת, מאחרי חטופים. מבטים שביבי ובשבעים
 החדרים. בין החוצץ הווילון ובסדק הרשת, לחלון מבעד הגבוהה, הכורסה מיסעד

החדר. בחלל עיניה מול חלפה דמותו בבואת רק אותו, ראתה לא כמעט היום

 המקשקש בגבב עתה התעסק וחיים הקדמית המרפסת בקרן מונח היה הסוכר שק
 בגב זיעתו מחה החיצונית, המירפסת בפאת לדחקם כשסיים הקופסות. ערימת של

ידו.
"חיים".

חנה". "כן
לאכול". "נעלה

 שקית את והוציא ארון־הקיר דלתית את פתח מורגלות בתנועות אמר. חנה" "כן
 הזקנות שמורותיה את הקפיץ הרישרוש מרשרש. כשהניילון בכיסו תחבה הפלסטיק.

 ללוח־ הכפות ההרגל מכוח רפוי. ופיו עיניה בין תועה מבטו בו. נתלו ועיניה חנה של
 בואכה הרחבה בשדרה והלאה בחדר כך מוכני. פולחן מעשה תנועותיהם היו זמנים

חדר־האוכל.



האלפומה ןאמ תחפשמ :רוניבא הטיג
ת ורפסה לש לודגה תויחה־ןג" תא טלובור תאצוהב יילב ץנארפ םסריפ 1922 תנשב
, ןבומכ ,םיאצומ ונא תינמרגה תורפסה לש תנווגמה הנוא׳פה ךותב 1."תינרדומה
ם וקמ ותואב דימת תואצמנה תוישופיח יתש ,"ןאמכירנייה״הו "ןאמסמות״ה תא םג
ת ולעב ןה ןאמסמותה לש ןגמה־יפנכ ,תאז דבלמ .ןהיתועדב וזל וז תודגונמ דימתו

ת ומודא תודוקנ םע םודא־ןבל־לוחכ ןה ןאמכירנייהה יפנכ וליאו םינבל־םירוחש םיספ
.בוש תומלענו תועיפומה ,תונטק
ט עמ אל ומצעל השרהש ףא ,יילב ץנארפ ,בגא .יניצר אשונל הזילע המדקה קר וז

ר אתמ אוה הנה .תולכתסה־ןורשכ רדענ היה אלש יאדו ,ולש תויחה־ןגב םעט־רסוח
ר אתמ ,"םוטסואפ ר״ד״ב ,רתוי הברה םירחואמ םימיב ;זע תרוצב 2 בלוק הטינא תא
ת לעבכ (ןאמ תחפשמל הבורק תישיא הדידי ,בגא ,התיהש) בלוק הטינא תא ןאמ סמות
ה יורק הניא רפסב תומדה יכ רמול ךרוצ ןיא .(היפאב היטאפמיס םנמא) זע ינפ
ה רהמ־דע החנעופ התוהז דא ;האווסה־תולמש המכ דוע הילע שי ןכו3 יתימאה המשב
.השחכה עימשה אל ןאמ סמות םגו

 ןיב לודגה סויפה תנש התיה הקווד 1922 תנש ;״תבכרה תא רחיא״ רבכ יילב ,בגא
, הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב םיסחיה תא םינשה וקתינש רחאל ,ןאמ סמותו דירנייה
, ונל םיריכזמ יילב לש וירבד .רובידה תא וילע דחינ דועש תופקשהב ינוש לשכ
ם הידגנתמ תא ,םמד תיצמתב םיחאה ינשל הלעש ,הז ביר עשעיש המכ דע ,ןבומכ
א שונ תורפסה ינקסעמ לזג יגיגחה סויפה ;תינמרגה תורפסה ישנא ברקב םהידהואו

ה יה אל יכ ןאכ ףיסוהל יאדכ בוטה קוידה ןעמל .תויורשפא־ברו חמשמ ,יראלופופ
ע ר דעו בוטמ רביד אל דירנייה .ןאמ תחפשמב דיחיה "זגורב״ה םינפ־םושב הז
ה תיה אל הנכסמה הילוי ךא ;תויביטברסנוקה היתועד לשב ,.דילוי ותוחא םע
ש יא ןיינעתה אל ןכ לעו ,(ןאמ תחפשמב רידנ הרקמ) הבתכ אל וליפאו ,תמסרופמ
ה לדנ־יתלב אשונ םה ןאמ תחפשמב הייחדהו הכישמה ,םיימינפה םיסחיה .בירכ
ה דבועה ןמ תרשעתמ תינמרגה תורפסה האצמנ רבד לש וסוסב .תורעשהו תורבסל
ן יב תוקבאיהה ירהש ,רתוי וא תוחפ ,דחי םיכורכ םלועל ודרי סמותו ךירנייהש
ה צקע היה לטינ ,ויה םיחא■ םישנא אלולו ;הברה תויתורפס תוריצי הדילוה םינשה
.תורחתה לש

ל מנו־רחסמ־ריע ,הינמרג ןופצב הנטק ריעב דלונ םדוקה רודה לש הינמרג ירפוס לודג
ז אמ טעמכ הנש האמ ופלח רבכש הדבועב בשחתהב .1875 תנשב הז היה .קביל םשכ
. םייטנבלרו םיינרדומ ויבתכ לכ המכ דע רבדה עיתפמ ,ןאמ סמות לש ותדלוה־םוי

,הפוקת התואב ודלונש םירחא םירפוס יבתכל ויבתכ תא הוושנ םא רבדה טלוב דוחייב
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 יבתכמ טעמ אל םג .רוא־תונש המכו המכ קחרמ ינרדומה םדאה ןמ רבכ םיקוחרה
 ןכה היה סמות ,רוכבה ןבה היה ךירנייה .םייתניב ונשיתה ,ךירנייה ,סמות לש ויחא
 .םיגושו םיבר םירפס בתכ ןאמ סמות .דירנייה ירחא םינש שמח דלונ אוה .ינשה
 םיששמ תוחפ־אל הכשמתנ—הלא םיפורט םימיב ןימאהל השק שממ—ותריצי תפוקת
 ויבתכ תמישר .(םינש רפסמ ותוא הכשמתנ ןאמ ךירנייה לש ותריצי םג ,בגא) הנש

 ,"רגרק ויגוט" ,"ןטסירט" ,"קורבנדוב תיב" ןוגכ תוריצי תללוכ 1954—1901 םינשב
 /׳הלודגה היצילאוקהו ךירדירפ" ,"היצנווב תוומה" ,"תוכלמ־דוה" ,"הצנרואיפ"
 /׳רמייווב הטול" ,"ויחאו ףסוי" ,"םימסקה־רה" ,"יטילופ־יתלב םדא לש םינויע"
 ."לורק סקילפ לכונה לש ויודיו" ,"םוטסואפ ר״ד לש ותווהתה" ,"סוטסואפ ר״ד"
.הלוכ המישרה וז ןיאו

 ,לודג לעפמב דוסי־יאשונ המכ םימייק ןאמ סמות לש ותריציבש ןוויגהו ינושה ףרח
 ,הלעמ הניא הרזח ;ומצע לע רזוח וניא ןאמ םמות :תועט עונמל ידכ .הז ףנעו ףיקמ
 ךכמ האצותכו וז הנוכתב םיקולה הברה םירפוס לש םהיבתכמ ונל רבתסמש יפכ
 בוש םנמא לפטמ ןאמ סמות .(רקבמה לעו) ארוקה לע הרהמ־דע םיסאמנ םהירפס
 ,קימעמו ףיסומ ,תונוש תורוצב םהילא רזוח אוה ךא ,םיידוסי םיאשונ המכב בושו
 תומגוד המכ קר הנמא .קמוע לש ףסונ דממל הכוז ותריצי ףוג אצמנ ךכמ האצותכו
 תויומדב תישפנ תוהז לש םיווקה ;״םימסקה־רה״ו ״ןטסירט״ ןיב הבריקה :תוטלוב
 לש הלועפה־תוטיש ןיב ןוימדה ;ךבנשא־ןופ בטסוג ,רגרק וינוט ,קורבנדוב ןוגכ
 ־דוה" תרוביגו לחר ןיב שפנה־תבריק ;(וירוענב בקעי לש םגו) ףסויו לורק םקילפ
 בורב הקיסומל דעונש דבכנה דיקפתה תא ריכזהל יוארה ןמו .דועו דועו ;״תוכלמ
 ותוהז לע—בושו בוש תרזוחה הדירטמה הלאשה תאו ,ןאמ סמות לש ויתוריצי
 ךירנייה לש ותריציב םג יזכרמ םקמ תספת וז הנורחא הלאש .ןמאה לש ותוחילשו

 אשונ שדחמ םעפ לכ חתפלו קימעהלו רודחל ,ןאמ םמות לש וז הנוכתש רורב .ןאמ
 ותריצי תא תוארל ול תרשפאמה ,תורפסה־רקוחל רתויב היוצר הנוכת איה ,םיוסמ
 וטע ,ןכאו .רתוי תינללוכ הפקשה ךותמ הב ןודלו רתוי הדיחא הייאר רפוסה לש
.םנומהב ןאמ סמות תריצי לע תורפסה ירקוח
 הלודגה ותריצי םג אוה .ןאמ סמות לש םירוענ־תריצי אוה "קורבנדוב תיב" ןמורה
 ןמו הקיטאמיתה ןמ םהב שיש םירופיס רפסמ םסריפו בתכ רבכ ןכ ינפל הנושארה
 תיב" לע ןאמ סמות דבע םינש שלש .םינשה תצורמב ותביתכ תא ודחייש ןונגסה
 יפל .שארמ םיננכותמה םידממל רבעמ הברה ,וידי תחת לדגו לדג רפסה ."קורבנדוב
 —הליבונל ילוא ,רופיסל התיה תינושארה תינכתהש רבתסמ רפוסה לש ויתומישר

 ,הרוכבה־תאצוהב םידומעה רפסמ הז) םידומע 729 ןב ןמורל אל ןפואו םינפ םושב
 ,ךירגייהו סמות ,םיחאה ינש ונווכתה הליחתש ןאכ ןייצל ןיינעמ .(רשיפ תאצוה
 ;עודי ךירנייה לש ומש היה רבכ םימי םתואב ."החפשמ־ןמוי" ןיעמ דחי בותכל
 הסוח ןיידע ,ונממ ריעצה ויחא ,םמות ;יתורפס םוסריפ ול תונקל קיפסה רבכ אוה
 .הרהמ־דע השבתשה תודלי־תונורכז דחי תולעהל תינכתה .רוכבה חאה לצב היה
תוארוהל עגונש המ .םינוש םיטרפל סחיב ותחפשמ ינב תא ןאמ סמות רקח ,םנמא
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ס מות בייח הז חטשב—תוירנילוק תודוקנ המכ דועו ,םינויפרק תנכהל תוטרופמ
.תשרדנה היצמרופניאה תא ונממ הכסח אלש ,ומאל הדות ןאמ
ת נש התיה וז הנש .25 ןב רבחמה תויהב ,1900 תנשב המייתסנ ןמורה תביתכ
ר רחושו—אבצל סייגתהל ץלאנ אוה .תורחא תוניחבמ םג ןאמ סמות ייחב תורומת
 4,השרפה לע רוא םיכפוש הפוקת התואמ ןאמ סמות יבתכמ .העיתפמ תוריהמב בוש
י משרה קומינה .םיבתכמה בתוכ ול ןווכתה אלש ,ידמל זילע רוא :רמול וליפא ןתינ
י אדכ) .ןעט ךכ ,תינמיה ולגרב םיבאכמ לבס ןאמ סמות .היוקל תואירב היה רורחישל
ה דובע דבעו ,םינומשה ליגל עיגה סמות יכ העודיה הדבועה תא ןאכ ריכזהל קר
ם א ךכ־לכ רורב הז ןיא .(דירגייהב םג ןידה אוהו ;ןורחאה ומויל דע טעמכ הירוס
י רמגל רורב םלוא ;תויאבצה תויוכמסה תא וענכישש םה שדחה סיוגמה לש ויבאכ
ת וחונה־הברמל היהש ,ןאמ ׳בג לשו ןאמ תחפשמ לש דידי ,דבכנ ראות לעב אפורש
ת ובהלתהה־רסוח ילוא .ןודינב ותעפשה תא ליעפה ,יארחאה יאבצה אפורל ברוקמ םג

ם ינוממה תטלחהל והשמ אוה ףא םרת אבצה ירדסל קוריה לייחה לש ןיעל־הארנה
ו ז ןיעמ הרעשה לע תכמוס יתייה אל לבא—ינמרגה אבצל הז ףסונ סכנ לע רתוול
ם ירפסמ ןאמ סמות לש ויבתכמ ,ונרמא רבכש יפכ ,םוקמ־לכמ .םיזוחאה תאמ לכב
 5 סנטראמ טרוק ודידי לא בתוכ אוה וסויג רחאל רצק ןמז רבכ .השעמה־ רופיס תא
, אבצ־ידמב ותוארל הכזי אל דידיה יכ העונצה הוקתב םייסמו ,יאבצה םילוחה־תיבמ
ו יחאל םיבתכמב וליאו 8,םינושארה םימיה ןמ וב המעיפ רורחישל הוקתה—רמולכ
ה שרפב רתויב זילעה ערואמה 7.דידיה אפורה השעמ תא טוריפב סמות רפסמ ךירגייה
, ןועטל זעהש ,ףפרודסט םשב ףתושמ רכמ לע דירנייה ינפל םמות לש ותנולת אוה
ס מות .םינפ־תדמעה ידי־לע יאבצה תורישה ןמ קמחתה סמות יכ ,ןאמ אמאל בתכמב
ה ארנה לככש תורשפא 8,תיטפשמ העיבת לש תורשפא ךירנייה ינפל ריכזמ וליפא
ה שרפ היואר עודמו .תמאב ימוק אוה "הלילעה" לע סמות לש ומעז .השממתנ אל
ת ליחתב יאבצ תורישל ותובהלתה־רסוח ,תישאר :תוביס יתשמ ? הילע בכעתנש וז
ם לועה־תמחלמ תונשב תצלואמה תיטוירטפה ותוגהנתה םע הפי הלוע וניא האמה

ן אמ סמות תוקמחתה ןיב רשקמה טוחה איה ,רתוי הבושח ,הינש הביסו ;הנושארה
ל ש םיבוהאה וירוצימ דחא ,לורק סקילפ הב האלפנה הניצסל יאבצה תורישה ןמ
ו ב ויה אל אליממ .יאבצ תורישל ותורישכ תא םינחובה יניע תא זחאמ ,ןאמ סמות
ס קילפ .לורק סקילפ לצא תאזכ הביחב םראתמ אוהש תונורשכ םתוא ןאמ םמותב
ו ילכנ תא שרי אוה ;םיטושפה םילכונה ךרד לע לכונ היה אל ,תעדל תאז ,לורק
ם ינמאה לש ,העודי הדימב ,םגו ,םיאמרהו םיבנגה לש םנורטפ ,םמרה לאה ןמ רשי

ם ייתונמא אלא םימשוגמו םיסג םניא םקילפ לש וילכנש ןאכמ ;יודב םלועב םיקחשמה
ל ש וז ןוגכ תיזוידנארג תואמרל ללכ לגוסמ היה אל ןאמ סמות ,יאדו .ןח־יאלמו
ה פי אצי ,ובש תינגרובה תידוסיה תוניגהה תולבגימ לש םוחתב ,לבא ;לורק סקילפ
, ותוא םיאצומ ונא רבכ םיטעמ םישדח רובעכו .יאבצה תורישה ןמ ורורחיש ןחביממ
.שמשה־תיוקש הילטיאב ,ויחא תרבחב ןמזה ןמ קלחו םמורמ חור־בצמב
תיב" .רואל "קורבנדוב תיב" אצי ,1901 ־ב ,הילטיאב ןאמ םמות לש ותייהש תעב
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. החטיבבו טאל וכרד השע אוה ךא ,ותעפוה םע תררחסמ החלצהל הכז אל "קורבנדוב

ן אמ סמות הכז ,ןמורה םסרפתנש רחאל םינש הנומשו־םירשע רמולכ ,1929 תנשב
ו מלעתהו "קורבנדוב תיב" תולעמ תא םהירבדב ושיגדה סרפה יטפושו—לבונ־סרפב
. ןאמ סמות תא הזיגרהש תומלעתה ,(1924) רואל םייתניב אציש "םימסקה־רה״מ
ת קולח רחאל םיטעמ םישדח ,די׳ז הרדנא לא ןאמ סמות לש ובתכמ הז ןינעב ןיינעמ
, וילע ולבקתנש תובוגתו "םימסקה־רה" תא ןאמ סמות ריכזמ הז בתכמב 9.לבונ־סרפ
ס רפב הכז יכ ריעמ אוה ןכו ,םימי םתואב עיפוהל דמעש יתפרצה םוגרתל רשקב
, דתיה ותעדש ,םירקבמה דחא ."קורבנדוב תיב" ,ולש םירוענה־ןמורל תודוה רקיעב
. "םימסקה־רה" דגנ תופירחב ותעשב אטבתה וליפא ,סרפה ןתמ תעיבקב תועירכמה ןמ
ת יב" ירהש ,ףיסוהל ןאמ רהממ ,ירמגל תיעטומ תידבשה הימדקאה תסיפתש אלא
ר שא הרקויהו םוסריפה ,הדמעה תא םלועמ ול הנקמ היה אל ומצעלשכ "קורבנדוב
, "תעשעשמ" איה וז השרפ םאו .סרפה לבקמכ וב רוחבל הימדקאל ורשפיאש םה
א לו ומצע ןאמ סמות אלש ,הדבוע רתוי דוע תעשעשמ ירה ,ןאמ סמות תרדגהכ
ב תכ רתויב תובושחה ויתוריצי תא :םימי םתואב שארמ השחנל ולכי אל םירחאה
־ השעמו "ויחאו ףסוי" סופאה םה אלה ;לבונ־סרפב הכזש רחאל םינש ןאמ סמות
ו ליפאש ותעשב ואצמ םידבכנה םיטפושהש רחאמ ."סוטסואפ ר״ד" לש םיזרה
ה טעמ תובהלתה םילגמ ויהש חינהל שי ,ונממ ומלעתהו ידמ זעונ "םימסקה־רה"
."סוטסואפ ר״ד" ארקמל רתוי דוע

*
ן ובשח לע ולש םירוענה־תריציל זרפנ לקשמ סוחיי דגנ ןעט ומצע ןאמ סמות םא םג
ב הז־הרכמ ,ראשנו ,היה "קורבנדוב תיב" הנה ,רתוי תולשבו רתוי תורחואמ תוריצי
ם ידיתעש רפסמ־םיאשונ לש חותיפ הז רפסב שיש םוש לע ,רקוחל .רקוחלו ףרגויבל
ד יקפת היה הקיזומל .לשמל ,הקיזומה אשונ—וייח־ימי לכ ןאמ םמות תא קיסעהל ויה
ל קש ותוריעצבש אוה הרקמ אל .ןאמ םמות לש ותריציבו וייחב ,עירכמ ילוא ,דבכנ

ר וכבה ויחאש העש ,ודועייו ודי־חלשמ הקיזומה היהתש תורשפאה תא ןאמ סמות
א ל םג םא .הביתכל םיחאה ינש ונפ ףוסבל .רויצה רבעל המ־תפוקת הטנ ךירנייה
־ יתלב הארשה רוקמ ןאמ םמותל הקיזומה ול השמיש ירה ,יעוצקמ יאקיזומ השענ
ס מותמ הפריה אלש ,רחא אשונ ."סוטסואפ ר״ד״ל דעו "קורבנדוב תיב" ןמל ,הלדנ
: רמול בטומ אמש וא—רפוסה תייעב אוה ,ןאמ ךירנייהמ הפריה אלש םשכ ,ןאמ
, תדבוכמ תינגרוב החפשמ לש הז אצאצל ול ויה הארנה יפכ .ללכב ןמאה תייעב
ט עמכ ,רחבש דע םיטעמ אל םיישפנ םיקבאמ ,קביל ריעה ןמ רוטאניס לש הז ןב
ת יזיפאטימ הקדצה שי םא םיתעל המת ןאמ סמות .רפוסה לש ודי ־חלשמב ,וחרכ־לעב
, יניצר רומוהב ,ומצע לע רמא םעפ אל .ךכ־לכ ץוחנ וניאש ,ןמאה לש ומויקל

ז  םינגוהמ םיחרזא ןיב ,רפוסל ,ול המ .םייניע־תזיחא לע תססובמ תירוביצה ותדמעש
ו רואיתב ,"קורבנדוב תיב״ב רבכ עיפומ הרבחב ןמאה לש הקיטמילבורפה ןמ והשמ
ך רעל) הרשע־שש ליגב תמ םנמא גונעה קורבנדוב ונה .ריעצה קורבנדוב ונה לש
תוחתפתה ללכל עיגהל קיפסמ אוה ןיאו ,(ויבא וילע תומב ןאמ סמות לש וליג
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ו גממ תלטונ ,וייח ןכות איהש ,הקיזומה .םייחה ינפב ןוסיח ול ןיא .המלש תיתונמא
ר פסה .קורבנדוב־תיב תרגסמב ריעצה ונה תא תוארל שי םנמאו .תויחל ןוצרה תא
ן ורחא רצנ אוה ונהו ,הנשמה־תרתוכב רמאנש יפכ ,החפשמ לש התדירי תא ראתמ
ת וריציב עיפומו רזוח תוומהו תונמאה ןיב רשקה ךא .שארמ הילכל ןודנו וז החפשמל
ו יגוט" הליבונב ."סוטסואפ ר״ד״ו "היצנווב תוומ״ב ומכ—ןאמ סמות לש תורחא
א וה ,ונה ומכ אלש .ונהל ותוהמב בורק וינוט .זכרמב ןמאה תייעב תדמוע "רגרק
־ רוחש ,וינוט !ריחמ הזיאב ,םלוא .חילצמ (רפוס) ןמא ךפוה אוה ,ותרטמ תא גישמ
, םימיענהו םילילקה ,הבשחמה־ירסח ,םייניעה־ילוחכ לא ךשמנ ,הגותה־דבכו םייניעה
ב הוא תרגסמל ץוחמש ןמאה .םיינוניבה תא בהוא אוה .דוקירב ןחב םהילגר םיעינמה
ם הו ,תויעב םהל ןיאש ,תרגסמה ךותבש םינגוהמה םיחרזאה תא ,םינגרובה תא
ו ינוט .ךכ־לכ תונדועמ תושוחת םהל ןיאש םושמ אלא ער ןוצרמ אל ,תצק םיירזכא
ם דה תלעב ,וכותב ומא תשורי ילוא .וילע תבאוד ושפנ ךא ,ושקובמ תא גישה רגרק
, תינופצה ריעב ומוקמ תא אוצמל ול תנתונ הניאש איה ,קחרמל םיעוגעגהו רזה
ת ובר ןאמ סמות ההת קפס ילב .םייניע־ילוחכ הישנאש ,הרקה רחסמהו־למנה־ריע
, ויבא תיבב לגרוה הב הייזעעה תרגסמל ץוחמש הז םויק לע ,ןמאה לש ודועיי לע
ו תדובע ךרד ,תוגהנתהו סומינ יללכ לע תיטנאדיפה ותדפקה .קביל ריעה ןמ רוטאניסה
ה עפוהל עגונה לכב תומכסומב הזיחאהו תמיוסמ תושקונ לע הרימשה ,תיתטישה
ה יופצ ־אלהו הכוראה וידודנ ־ךרדב םג םהילע רמש ןאמ סמותש םירבד—תינוציח
ה רבחל תוכייתשהה ןדבא לע יוציפ ןיעכ םה הלא אלה—1933 תנשב הליחתהש
ר בגתהל היה רשפא־יאש תונורשכו תויטנ לשב ,ריעצ ליגב דוע תססובמהו תנגוהמה

.םהילע
ם יווק ,ןבומכ ,שי םהינשבו ,קורבנדוב ונה לש ותומדל ףסונ חותיפ אוה רגרק וינוט
ס מות .ןרצוי םע ירמגל ולא תויומד תוהזל ונל לא ךא .ריעצ ליגב םרצוי לשמ םיבר
ג רובגניאב םיעוגעגבו רעצב ןנובתמ ,וינוט ומכ ,דצה ןמ בל־באכב דמע אל ןאמ
ר יכה התוא ,םייהסגנירפ היטק ירחא תובהלתהב רזיח ןאמ סמות .םייניעה־תלוחכ
ד רפלא רוסיפורפה לש םתב התיה היטק .1905 תנשב השאל האשנו 1903 תנשב
ת א בזע םימיל ;ידוהי דלונ םייהסגנירפ דרפלא ;םוד תיבל גיוודהו םייהסגנירפ
ם תב ,תיטנאטסטורפ התיה גיוודה ותשא ;תרחא תד ומצע לע לביק אל ךא ,תודהיה
, םוד גיוודהו 01"׳ץאדארדאלק" יריטאסה ןועובשה ידסיממ דחא ,םוד טסנרא לש
. ןחורל םיניבמ םניא ןהילעבש םישנ לע םינמור תרבחמו םישנה תויוכזל תמחול
ה יטק יאושינ ויה תויודעה לכ יפל .םייניע־תרוחש התיה היטקש רמול אוה רתומל

ה ניא גוזה־ינב ןיבש הינומרהה .דאמ םירשואמ םיאושינ ןאמ סמותו םייהסגנירפ
ם ירבדל דעו ויבתכמו ומצע ןאמ סמות יבתכ ןמל ,תובר ךכל תויודעה .קפסב תלטומ
ל ש םהיאושינו םתשיגפ לע םיסקמ רואית .םהל םיבורקה לש הפ־לעבשו בתכבש
ו רפסב .ןאמ סמותו היטק לש רוכבה ןבהו ינשה דליה ,ןאמ סואלק בתכ וירוה
, החפשמה־ינב בורכ ,אוה ףא) ןאמ סואלק רפסמ 11,"הנפמה תדוקנ" ,יפרגויבוטואה
וויק רשא ,םישיגרו םידדוב םינש ןיב תירב" וז התיה ,(קהבומ יתורפס ןורשכ לעב



רוניבא ה ט י ג126

17(  ׳ע) ״ומצע ינפב םהמ דחא לכל ידמ הדבכ התיה ילואש הכרעמב דחי דומעל
 ןתילכתש תירסומ הטלחה ,ןבה יניעב ,איה םיניקת םיאושינ־ייח תונבל באה תטלחה
 אלא םירוהה לע קר אל םידמל ונא ןבה ירבדמ .תוומה לא הזעה הכישמה לע רבגתהל

 לש םואתה־ חאה םש לע סואלק—ןאמ סמות ךירנייה סואלק לע ,ומצע ןבה לע םג
 רבגתהל חילצה אל ןאמ סואלק .באה םש לע סמות ,לודגה דודה םש לע ךירנייה ,םאה

ל ש תויחאה יתש) ןאמ תחפשמב החוור התיהש ,תוומה לא תימוהתה הכישמה לע
 ומע־ינבש ינמרג ,לודגה ויבא לצב דמועה רפוס ,ןאמ סואלק .(ודבאתה דירנייהו סמות
 21־ב .תוומה ייותיפ ינפב דמע אל ,יאקירמאה אבצה תרגסמב םהב םחלייש ול ומרג
 רחאל םיטעמ תועובש דבאתה אוה .רבקנ םג םשו ,ןאק ריעב דבאתה 1949 יאמב

ו תוחאלו ומאל שידקה רפסה תא ;״הנפמה־תדוקג״ל םירבדה־תירחא תא בתכש
ת עשב ןגינ ,םיחאה ריעצ ,ןאמ (יביב) לאכימ .רתויב הבורקה ותדידי התיהש ,הקירא
 .דפסמ םוקמב ,היוולה

ה תיה ושפנש ,יאקיזומ ,םואלק ,םואת־חא םייהסגנירפ היטקל היה ,ונרכזה רבכש יפכ
. "םיגגוזלווה םד" ,ןאמ סמות לש רופיס םסרפתנ 1921 תנשב ,הנהו .השפנב הרושק
, םא יכ ,םילודגה ןאמ סמות יבתכ לש םבור־בורכ ,רשיפ תאצוהב אצי אל רופיסה
ח אב וניינע הז רופיס .ןכנימב "סוזטנפ" תאצוהב ,יטרפ סופדבו תמצמוצמ הרודהמב
א יה—ותבהוא הניאש רבגל אשניהל תדמוע תוחאה .וזל הז דאמ םירושקה תוחאבו

־ תדימב .תושיא ירשקב תוחאהו חאה םיאב הנותחה ינפל דועו—היחא תא קר תבהוא
ב רע ותוא םרוקיב לש ידמל תינויגה האצות אוה תוחאהו חאה לש הז השעמ המ
־ תעבט" רוזחמה ךותמ) רנגאו לש "דירפגיז" הריפואה התלעוה םש הריפואה־תיבב
ם הב שי החפשמהו עקרה תריווא ירה ,תונורכזהו םירואיתה לכ יפל .("גנולבינה
ס מות אטבתה םוסריפה רחא רצק ןמז יכ ןאכ ריכזהל יואר .םייהסגנירפ תיבמ והשמ
א וה רופיסהש רמוא אוה דראהרג הלדא תרפוסה לא בתכמב .רופיסה תונגב ןאמ
ם יוסמ אשונב ןיינעתהל ןאמ סמות ליחתה רשאכ ,בגא 12.ידמ עטוקמו הינש הגרדממ
א שונה לא בוש רזח תרחואמ הריציב ןכאו .ונווגלו וקימעהל ,וילא רוזחל גהונ היה
ע שעשמה ןמורל הנווכה ;(ןבו םא תבהא םג ךכל ףסונבו) תוחאו חא תבהא לש
ם יבוט םיסחיב דימת היה ןאמ סמותש ןייצל יאדכ ,העטמ םשור עונמל ידכ ."רחבנה"
.םייהסגנירפ סואלק וסיג םע דאמ
ל ווע ירה ,הלעב ידימ היטק הלביקש ידמל תקפקופמ הנותח־תנתמ ונרכזה רבכ םא
. 1909 תנשב םסרפתנש ,"תוכלמ־רדה" ןמורה תא הז םוקמב ריכזנ אל םא השענ
י כ המודו ,םייהסגנירפ היטקו ןאמ סמות לש םהיאושינו םתבהא תא ראתמ הז ןמור
ה מיסקמה השאה :חכשנ אנ לאו .וזמ רתוי הפי םיאושינ־תנתמ השא הלביק אל םלועמ
ת א תאשונ ,"ויחאו ףסוי״בש לחר איה אלה ,ןאמ סמות יבתכב רתויב הבוהאהו

.םייהסגנירפ היטק לש הינפ־יוות
♦

ל ש םשוביג תליחת רחא בוקעל הנהנ ןאמ סמות יבתכ לש רקוחהש רבכ ונרכזה םא
שממ רעסנ ףרגויבה ירה ,"קורבנדוב תיב" םירוענה־ןמורב רפוסל םייניפאה םיאשונה
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, ומצע רפוסה ייחב תולבקה םהל אוצמל רשפאש תוביסמהו םישנאה ,םיטרפה עפשמ
 קורבנדוב תחפשמש קפס לכ ןיא .הריציה זכרמ אוה־אוהש ,םירוהה רוד ייחב טרפבו

ן יינעמו תועמשמ ןהל ףאש תויצאירו ,ןבומכ ,תולק תויצאירווב ,ןאמ תחפשמ אי,ר
 ןאמ תיב לש םימדוקה תורודה .ןאמ ךירנייה ,לודגה חאה יבתכ םע ןתוושהל רתויב
ה נירטקו יטראמ דירגייה ןהוי ,אתבס ירוה ."קורבנדוב תיב״ב אלמ גוצייל םיכוז

ה קיתו החפשמל רגרק םשה ,בגא .רגרק םדמו רגרק טכרפלכ ןמורב םיעיפומ ,תבזילא
ו נהכ אוה ףאש ,"רגרק וינוט״ב בוש עיפומ תינופצ למנ־ריע התואב תסחוימו
ם ייורק םה ןמורבש ,בסה ירוה םיעיפומ ןכ .רפוסה לש תיקלח הלצאה קורבנדוב
ן אמ דנומגיז ןהוי ,הבסהו בסה .פמשוד תיבל קורבנדוב טנאוטנאו קורבנדוב ןהוי
, םירוהה רוד .יסטב ותשאו קורבנדוב ןהוי לוסנוקה םה אלה ,יטראמ תיבל תבזילאו
, ןאמ סמות לש ויבא .וב תועטל ןיאש טוריפבו הבחרהב ראותמ תודודהו םידודה

א והו ;קורבגדוב סמות רוטאניסה אוה ,ןאמ ךירנייה ןהוי םמות רוטאגיסה אוה אל,ך
ן מ ורייתשנש תונומתב םילכתסמשכ .רפסה לכב רתויב תניינעמה תומדה ילוא
ת יב״ב הזכ טוריפב ןאמ סמות ראית ימ תא טלחהב רורב ,יקבילה רוטאניסה
 ,קורבנדוב סמות לש ומפש לע הברה םימעפ רפוסה בכעתה ,לשמל ,ךכ ."קורבנדוב
. םינפה ידצ ינשל םיכושמו קד דע םילסלוסמ ויתוצק ינשו הבר הדיפקב יושע היהש
ן נובתהל יד .חפוטמ יושע ,רכזנה גוסה ןמ ראופמ םפש ןאמ רוטאניסל היה ,ןכאו
, הברה םישנא לש םהינפ לע אצמנו הנפואב םעפ היה הז ןוגכ םפש ,ןבומ .םולצתב
. הנומתל םיפרטצמ הברה םיטרפ ךא ;החכוהו תודע שמשל לוכי וניא ומצעלשכו

, םצעב .עגרכ ונראיתש ינפקותה גוסה ןמ אל םלוא ,םפש חמיצ ןאמ םמות םג ,בגא
ם ירפסמ "קורבנדוב תיב״מ םיפד הברה—התיה המודמ באה לש ומפש תונפקות םג
ל ע תופחל האבש תוינוציח ,ותוינוציחל רוטאניסה לש טעמכ תינלוחה הגאדה לע
ה ילוי היה הירוענ־םש רשא ,ןאמ הילוי ,םאל סחיב בצמה אוה הגוש .ימינפה סרהה
 תירותסמה ,המיסקמה השאה ,קורבנדוב הדרג ,ןבומכ ,יהוז .םנורב הבליס־הד
ת שבול ןאמ הילוי ,ותומדבו ומלצב שממ עיפומה ,באה ןמ לידבהל ,םלוא .תכשומהו

. רעש־תרוחש התיה ןאמ הילוי .רעש־תמודא איה קורבנדוב הדרג .יהשלכ תשופחת
ה ילוי לש היקרועב .רוניכב תנגנמ קורבנדוב הדרג וליאו ,רתנספב הנגינ ןאמ הילוי

ז מר לכ ןיא ךא ,התביבסמ תגרוחו האלפומ איה הדרג .ילואירק םד תצק םרז ןאמ
ד חוימב ,רוטאניסה לש תויחאהו חאה ןה רפסב תובושח תויומד .הנוש אצומל
ר מול שי .ינוטו ןאיטסירכ תומשב םיעיפומה ,ןאמ הטילופיה תבזילאו ןאמ ךירדירפ
ר וצי אוה ןאיטסירכ .הקווד תודורו םייפקשמב הדודבו דודב ןנובתה אל ןייחאהש
ר אתמ "קורבנדוב תיב" םא .חור־ילוחל הסחמ תיבב וייח תא םייסמה ,ידמל בולע
. רתויב היולגה הרוצב וז העיקש למסמ ןאיטסירכ ירה ,החפשמ לש התעיקש תא
ך א ,הדובא הכרעמהש עדוי אוה .םייאמה לרוגב םחלנ קורבנדוב סמות רוטאניסה
, הלקה ךרדה תא דימת ול רת אוה .ןאיטסירכ ןכ אל 13.ימצעה־ודובכ לע רמוש אוה
ת בוגת איה תינייפא .תוירחא לכמ רענתהל ידכ םיינפוג םימגפ ובלמ הדובו
לכש ,אוה .הכומו המורמ ומצע שיגרמ אוה :וינפל תמ סמות רשאכ ,ןאיטסירכ
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 םיוקמ חאה יגשיהש ומצע תולשהל הסנמ היהו ,ףוגה יעגפ לע ןנולתמ היה וימי
 התע דייצ היה אוה—שונא הלוח ,ןאיטסירכ ,אוהש העש אירב חאהש ךכב טושפ
 .וז הנושמ המחנ לע רתוול

 סמותש העש תימוק תומד איהש רורב םלוא ,רתוי דהוא רואיתל התכז קורבנדוב ינוט
 .המואמ התוא םידמלמ םניא הילע םיאבה תונוסאה לכ .תיגארט תומד אוה קורבנדוב
 ןיא ךא—דאמ המע וערה ןכא םייחהש ,םישימח תב השא איה רפסה לש ומויס םע
 ןושארה דומעב ונשגפש ,הנומשה תב ,טעמ הקיחצמו תקנופמ הדלי התואמ הנוש איה
 אלש ריעצ רבג ינוט הבהא ,תרשואמו הרצק הפוקת ךשמ ,הירוענ־ימיב .רפסה לש
 אשניהל הילע ועיפשה ןכ לעו ,קורבנדוב תיב לש יתחפשמה סוחייל םיאתמ היה
 תוחפ הברה תחלצומ התיה החפשמה תריחבש התיה רבדבש הינוריאה .רחא והשימל
 .םישוריגה רחא הירוה תא המישאמ הניאו בל־תבוט איה ינוט ךא ,ינוט לש התריחבמ

 העמשש תופקשהו םיטפשמ המכ ינוטל וראשנ הדיחיהו הנושארה התבהא ימימ
 תומוקמב הירובידב םיתעל תבלשמ איה הלא םיטפשמו ,ןטר1מ הבוהא לש ויפמ
 תדבעמ הניא איה .הלודגה התבהאמ ינוטל ראשנש לכ והז .רתויב םיירשפא־יתלב

 -יתלב הנומתל םתפרצמו םתוא תטקלמ טושפ איה ;תונויסנה תאו םימשרה תא
 .הידגארטה תארקל חתפתמ סמות .הגתשמ־יתלבו תיטאטס תומד איה ןכל .תינגומוה
 .תימוק תכפוה איה ןכ לעו הנתשמ הניא ינוט
 םיטלוב םיחרזאו החפשמ־יבורק ,םינוש םישנא דוע תוהזל רשפא ולא תויומד דבלמ

 ינימ לכ קביל ריעב ומסרפתה ןמורה תעפוה רחאלש ךכ ידכ דע .קביל ריעה לש
 ןאמ םמות תא ומישאהש ויהו ,רפסבש תויומדה תוהז לע םיינויצאסנס ״םייוליג״

 .״לוז״ חתפמ־ןמור בתכש
 ,רומאכ ,ויה הלא .קורבנדוב תחפשמל ןאמ תחפשמ ןיב תוהז לע ונרביד ןאכ דע
 סמות רוטאניסל .תועמשמ־בר יוניש שי םינבה רודב .החפשמה לש היתובא תורוד
 ,תרדרדימ החפשמל גונעו ךר רצנ ,דחא ןב קר דלונ הדרג הפיה ותשאלו קורבנדוב

 טעימ רשאכ ,םימיל .ורצוי לע דאמ בוהא ,קורבנדוב ונה ,הז ןב .הילכל שארמ ןודנש
 םיווק ונהב שי .ונה תא הבוטל רכז ןיידע ,ולש םירוענה־תריצי תובישחב ןאמ סמות
 .ןאמ סמות לש וז הניא קורבנדוב ונה לש וייח־ךרד ךא ,ורצוי לש םייפרגויבוטוא
 ןמאהש ןאמ סמות אוה קורבנדוב וגהש רמול היה רשפא ,רתי־טושיפ ךכב היה אלול
 ,העיבק התוא .תויחל חוכ וב אצמנ אל ןכלו עמשוממה חרזאה תא ירמגל עירכה ובש
 .ךבנשא־ןופ בטסוג רפוסה ,״היצנווב תוומה״ רופיסה רוביג יבגל םג הנוכנ ,בגא
 ךירנייהל ןאמ סמות בתוכ 1901 תנש ראורבפל רשע־השולשבש ןאכ ריכזהל יאדכ
 ,התורמל ןותנ תויהל רשפא ךיא ןיבא אל םלועל !תוומה איה תורפסה״ :ויחא
 :הז אוה ונדמלל לכותש המ בטימ ,רבד לש ופוסב !תונמאנב התוא אונשל ילבמ
 ותואב .(רוקמב רוזיפה) ״םייחל ,וכופיהל עיגהל תורשפאכ תוומה תא סופתל

 ןכמ־רחאל שדוחמ תוחפו ,תודבאתה תובשחמ בגא־ךרדבכ ןאמ סמות ריכזמ בתכמ
 השעי אל ,סמות ,אוהש ןייצמו !עיגרמ ,1901 סרמב העבשב ,חאל בתוכ אוה בוש
 גואדל ךירצ וניאו הילטיאל שפג־תחונמבו הןלשב עוסנל ךירנייה לוכי ;״תויוטש״
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" תויוטש" הלמה תועמשמל סחיב ססהמ דצה ןמ ארוקה ןיידע םאו .רתוי ריעצה ויחאל
ו תנווכ ןאכש םילקבש־לק לצ ףא ריישמ וניא בתכמה לש וכשמה ירה ,הז רשקהב
. ןמאכ אל ךא ;םדאכ ,טרפכ תוומה תכישמ לע רבגתה םימיל .תודבאתהל סמות לש
 אוהו ,ןאמ סמות תריציל תרתוכה־תלוג ,"סוטסואפ ר״ד״ב ורדה לכב עיפומ תוומה
ת וומה לע הבשחמה .םינשה ןיב דירפהל ןיאש דע הריבכ תיתונמא תלוכיב בלושמ
ת יזיפ הניחבמ אלא םייזיפאטימ םיעוגעגב קר אל ןאמ תחפשמב םיכלהמ הל האצמ
, הכרד יפ־לע הללמוא ןהמ תחא לכ ,ןאמ הילויו ןאמ הלראק ,תויחאה יתש :שממ
ה לראק .םיחאה ינש תוריציב אצמנ ,הלראק תא דחוימבו ,ןהיתש תא .רומאכ ודבאתה

. עשתו־םירשע תב איהו ,1910 תנשב ,ףא־ירחב םייחה ןמ הדרפנש הנושארה התיה
ת ודבאתהב האור אוהו ותוחתפתהב הז בלש ןמזמ ןאמ סמות רבע רבכ ןמז־קרפ ותואב
ב תוכ הלראק תומ רחאל .ודועיי תא אלממה םדאל תרתומ הניאש השלוח ,ירסומ םגפ
ם הילא הנופ אוהש רתויב םיטעמה םישנאה דחא ,גרבנרא לואפ ודידיל ןאמ םמות
ת לגוסמ הלראק התיה ול" :ישילש ףוג לש קוחיר ןושלב אלו ברוקמה חכונ־ףוגב
. תאז השוע התיה אלש רובס ינא ,הז השעמב ונלוכל הללוע המ המצעל ןיימדל
ל ק וניאש ןינע ,הנכסמה הלראקל תוכז דצ אוצמל הסננו לכה לע רבדנ דוע-------
ו תודבאתה רחא .תונחלס תוחפב ףא תודבאתהל ןאמ סמות םחיתמ םימיל ."ךכ־לכ
ג ייוצ) חונמה לש הנושארה ותשא ,גייוצ הקירדירפל ןאמ סמות בתכ גייוצ ןפיטס לש
ת וירחא שגר לכ שח אל [גייוצ ןפיטס] אוה םאה" :(הינשה ותשא םע דחי דבאתה
י  ותוקלתסהמ השק ובזכאתה קפס ילבש ,לודג ומש היה םהיניב םיפלאה־תואמ יפלכ
ך ורע־ןיאל השק םידודנה־םחל םהל רשא ,לבת תוצק לכב לרוגל םיברה םירבחה יפלכ
״1 תירמחה הגאדה רסחו ץרענה ,ול היהשמ
ם ינוש תושגר .סואלק ונב לש ותודבאתה התיה ןקזה ךראירטפל רתויב השק הכמ
ו ל תודוהל ,6.7.1949־ב ,ה?ק ןמרה לא ןאמ סמות רגיש ותוא בתכמב םיפקתשמ
ק פס ןיא ,יהשלכ תימצע־המשאה םגו ,לבאהו רעצה םע דחי .רעצב תופתתשהה לע
ה חפשמה יפלכ אל—ויתויובייחתהב דמע אל סואלק .הבוחל סואלק תא ןד אוהש

־ תריצי זאמ ויתופקשהב ןאמ סמות רבע הכורא ךרד .הרבחה יפלכ אלו הבורקה
.ולש םירוענה
ן יב לדבהה בר ןאכו .קורבנדוב תיב לש ןורחאהו דיחיה ןבה אוה ונה ,ונרמאש ומכ
, ןאמ הילוי ותשאלו ןאמ סמות רוטאניסל ירהש ,ןאמ תחפשמל קורבנדוב תחפשמ
ה יה ינשה ;רוכבה היה ןאמ ךירנייה :םידלי השימח ודלונ ,סנורב הבליס־הד תיבל
ך כ־רחא ;(ךירנייה ןהוי סמות :הבוטה תיתחפשמה תרוסמל םאתהב ,אלמה ומש) סמות
ה יה רוטקיו .רוטקיו ןטקה חאה דלונ ףוסבלו ;הלראקו הילוי ,תויחאה יתש ודלונ
, האובתב רחסמל הרבחה הקרופ באה תומ רחאל .באה תמ רשאכ דבלב םייתנש ןב
ה רבעו יתחפשמה תיבה תא םאה הרכמ ךכיפל .החפשמה שאר חינהש האווצל םאתהב
ם לועמש רבתסמ .רתוי הזילעהו תימורדה ,ןכנימ ריעל ןטקה ןבהו תונבה יתש םע
ת ותימצל םוקמה תא הבזע הבש תוריהמ .קביל ריעב הלש ךותב המצע השח אל
רבכ ןכנימ ריעל םינטקה הידלי תשולש םע םאה הרבעשכ .וז החנה רשאל הב שי
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ר ככ ןאמ דירנייה .םמצעל ךרד שפחל ,ךירנייה טרפב ,םילודגה םינבה ינש ולחה
, רפסה־תיב תא הכ־יא םייס ,קבילב ופגב ראשנ סמות וליאו ;ומצע תושרב דמע
י נשל .םייאמצע םירוגמל רבעו תועסמל אצי ךכ־רחאו םאל הרצק הפוקתל ףרטצה
, דיה ךירנייה .באה ןובזעמ ,הלודג אל םג םא ,העובק הסנכה התיה םילודגה םיחאה
, קפס ילב ,היה אוה .רדתסה םמות .תיפסכ הכובמב יורש אוהש דימת ןנולתהל גהונ
ת חפשמל קורבנדוב תחפשמ ןיב ינושה ןינעל רוזחנ ךא .םיחאה ינש ןיב רתוי יתטישה
ן ובשח יפל .השימחה ךותמ העברא תטמשה ןינעל ,קויד־רתיב :םינבה רודב ןאמ
ר יעבש תיתחפשמה הירוטסיהל ךייש רוטקיו ןטקה חאה ןיא רבכ ,םיאנתהו ןמזה
. הזילע השרפ ללכב איה םילודגה םיחאה ינשל ןטקה רוטקיו לש ויסחי תשרפ .קביל
ה נהנ היה םא בר קפס ;סמות ויחא לש ויבתכמ תא ארק אל ןכסמה רוטקיווש בוט

.הז האירק־רמוחמ
ב תכמ .2.2.1922 ,םרטרב טסנרא לא ןאמ סמות לש ובתכמ אוה בלל־עגונו ינפשוח
ן יב בירה .ןאמ סמותו ןאמ ךירנייה ןיב תוסייפתהה רחאל םיטעמ םימי בתכנ הז

ת ישיא תורחתמ םינשה ךשמב חתפתה םירחתמה־םיאנושה־םיבהואה־םיחאה ינש
־ תמחלמ) המחלמהו ןאמ םמות לש תכבוסמה השרפה לכ .השק תיגולואידיא תקולחמל
 קולחמב הבר הדימב הליחתה ,תחנ־יאו הנבה־יא הברה המרגש ,(הנושארה םלועה
 ונשב החקלתה ךא ןכ ינפל תמייק התיה רבכש תקולחמ ,ןאמ סאמותו ךירנייה ןיבש
ם יחאה ינש תא דחיאו יצאנה םויאה אב רשאכ ,םינש רובעכ קר לילכ הלסוחו המחלמה
 הביתכ לכמ רזניהל ומצעל הבוח ןאמ סמות שח המחלמה ץורפ םע .דחא הנחמב
י בגל .רומג־אלה "םימסקה־רה״מ דרפנ ךכו ,םואלה יכרצל םירשימב תנווכמ הניאש
ש יגדהל שי .לודג ןברק םא יכ םינפ־תדמעה וז התיה אל ןאמ סמותכ יתטיש דבוע
ה יה םג אוה .תורמגומ־יתלב תוריציו םירבד־יעטק וירחא ריתוה אל טעמכ אוהש
ה יוצימל עיגהש דע ,הריציל הריצימ !ביחרמו וב קימעמו שד ,םיוסמ אשונל רזוח
ק יספה ןורחאהו יעיברה ךרכה ןיבל ףסוי ירופיס לש ישילשה ךרכה ןיב םנמא .אלמה
ה טול" תא הבר תולקבו ףטשב בתכו ,אשונה ןמ תצק "ררוואתהל" ידכ ,ותדובע תא
ל לכ־ךרדבש ףא—"טעה ןמ ול חליק" שממ ,ולש ותודע יפל ,הזה ןמורה ."רמייווב
, השרד "ויחאו ףסוי" המוצעה היגולארטטה לע םיקנעה־תדובע .1טאל דבוע היה
ת א םעפ הררועש הנקזה השאה לש םיסקמה רואיתה רחאלו ,הלק הקספה ,הארנכ
ו לש "ףסוי״ל תונמאנב ןאמ סמות רזח בוש םינמרגה םירפוסה ךיסנ לש ותבהא
א וה אלה ,ותוא םייס אלו רופיס ןאמ סמות בתכ םעפ .ויתולילע רופיס תא םייסו
ו אשעו הז רופיסל רזח ,םינש־תורשע לש הקספה ירחא ,וימי בורעבו ,"לורק םקילפ"
ב ושחה טנמגארפה והזו ,המייתסנ אל ןמורה תביתכ .םש ותואב ןמורל החיתפה־קרפ
.ןאמ סמות לש העודיה ותריציב דיחיה

*
ל ע הדובעה ןמ רזנתהל ןאמ סמות לע היה השק ־המ ריהבהל אלא הז לכ אב אל
ן אמ סמות טקנ ללכב םא ,יאדכ הז ןברק היה םא איה תרחא הלאש ."םימסקה־רה"
.םירזומ םירבד המכ ןאמ סמות רמא המחלמה ץורפ םע ,ןכא .הנוכנה הדמעה תא



131ןאמ ת חפשמ

ה שגרתהשכ ,םימיל .ותדלומ םע לילכ ההדזה אוה ;״תיגיגח םע־תמחלמ" לע רביד אוה
ד וע רזנתה אל ,ותדלומ דצל הב דמע אל בוש ןאמ סמותו תרחא המחלמ האבו

ת ורזנתהש ןימאה אל בוש ךא ,דאמ הרורב הדמע טקנ אוה ;וייח־לעפמ ,ותביתכמ
 האר "סוטסואפ ר״ד" לע הדובעבו "ףסוי" תמלשהב :אוה ךופהנ .הליעומ הביתכמ
 .תרחא בשח ,רומאכ ,1914 תנשב .הינמרגב םימיאה־רטשמ תללפהל ותמורת תא
. "המחלמב תובשחמ" תרתוכב רמאמ "ואשדנור היונ" ןותעב םסריפ 1914 רבמבונב
: רורב העשה־ינייגעל הניב רשקהש ,לוכיבכ־תירוטסיה הסמ םסריפ ךכ־רחא
ש י לבא ,ךירדירפ לש היצזילאידיא ןאכ ןיא ."הלודגה היצילאוקהו ךירדירפ"
, "ןברק" היה ךירדירפ ."םלועה לכ דגנכ היסורפ״ל הצרעהו ויגשיהל הלודג הכרעה
 רבתסמ תורושה ןיב ארוקל .השדחה הינמרג לש הבוציע ןעמל שורד היהש ןברק
, ךירדירפמ רתוי בתוכה לע הביבח ,ךירדירפ לש הלודגה ותבירי ,הזירת־היראמש
ם עה תורישב הביתכ—ןאמ םמותמ שרדנש ןברקה ,הארנכ ,הז .ןגהל אצי וילעש
א וה ףא .ןאמ ךירנייה לש םוסריפ היה אבה םוסריפה .ויתופקשהל םיוסמ דוגינבו
ו קספ הז םוסריפ רחאלו ,הלוז לימא לע הסמ ,הרואכל תילאוטקא־יתלב הסמ בתכ
ף יקתהו ףיסוה דוע ןאמ סמות .תוכורא םינש ךשמ הז םע הז רבדלמ םיחאה ינש
ם ינש ופקתב דמע רבכ "זגורב״ה ךא ;״יטילופ־יתלב םדא לש םינויע״ב ויחא תא
ה שק הלחמ—תינוציחה הליעה .1922 תנשב ,רומאכ ,אב סויפה .רפסה םוסריפ ינפל
ת ורמל ,הזל הז םתכרעהו םיחאה ינש תבהא—תיתימאה הביסה ;ןאמ ךירנייה לש
 ואצמנ םיחאה יגש רשאכ ,םיצאנה תיילע םע ולסחתנ תקולחמה ידירש .םידוגינה לכ
.דחא הנחמב ,ףוסבל ,םייורש
ט סנראל רכזנה בתכמב .רוטקיו ,םיחאה ריעצ לא םירזוח ונא 1922־ב לודגה סויפה םע
; דחא חא קר יל שי הלמה לש הלענה ןבומב ירה) יחא״ :ןאמ םמות בתוכ םרטרב
ר פסמ ינפל השק הלח (ירשפא־יתלב אוה ביר לכ ותא רשא ,בוט רוחב אוה ינשה
ם היתובשחמ תא עדי אל "בוטה רוחבה״ש בוט ,רבדנ המו רמאנ המ ."---------םימי

ז א ויה אל רבכ תויחאה יתש) השולשה ןמ דיחיה היה רוטקיו ...םילודגה ינש לש
, ול וסחיי אל ץראה לש םישדחה הינודא םג .1933 רחאל הינמרגב ראשנש (םייחב
ד וע םהו ,םיחאה ןיב רשקה שדוח הינמרג תלפמ רחאל .הריתי תובישח ,הארנכ
ם יחאה ריעצ) ותומ ינפל ןטקה רוטקיו קיפסה ,ןוהמתה־הברמל .שגפיהל וקיפסה
ם ילודגה תא עיתפהל (רוכבה ךירנייה ינפל םיטעמ םישדח ,ומלועל ןושאר ךלה
, תונורכז־רפס הז היה !רפס אוה ףא םסריפ ןאמ תיבל הז חפוקמ רצנ .תטלחומ העתפה
ם ייטמולפידה םיבתכמה 11."ןאמ תחפשמ לש הנומת ,ונייה השימח" תמלוהה תרתוכב
ע ושעש םה ,ןטקה חאה לש יופצ־אלה ולעפמ לע ביגמ אוה םהב ,ןאמ סמות לש
ם יקרפה תא םילודגה םיחאל חלש בוטה רוטקיווש רבתסמ .תונמא־תמקירו ארוקל
ל ש ןושארה הבוגתה־בתכמב .הנכה לש םיבלשב רפסה היה ןיידעשכ ,םינושארה
, ולש ויתורוקב זכרתי םיאבה םיקרפבש בטומש תונידעב ויחאל זמור אוה ןאמ סמות
, ברעתה סמותש אלא תאזב יד אל ...םילודגה םיחאה ינשל חיניו ,ומצע רוטקיו לש
רוטקיו שקיב הארנה יפכ .רפסל תרתוכה ןתמב ,תויטלחהב םג ךא תונידעב םנמא
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ל בקמ סמות .ןבומכ ,"ויחאו ףסוי" לקשמ לע—"ויחאו סמות" רפסל אורקל הליחת
, וז העידי איבהש ןותעה בתכ ידיב התיה תועטש חוטבו־דימס אוה וליאכ רבדה תא
" תועטה ןוקית" תא רדסל וילע לבקמו ,השחכה ,םמותל ,ול חולשל רוטקיוול ץעוי
א ל ,ןבומכ ,ןבומכש) וז ןיעמ תרתוכש רוטקיוול אוה ריעמ םג ןכו ,ןותעה יכרוע םע
ס עט־רסחו דבכ ןובלע איה (איה םיאנותעה תועט ךאו ,הב שמתשהל הצר רוטקיו
 ,ונייה השימח" תרתוכה לע רוטקיו טילחה רבכש רחאל אלא דוע אלו .ךירנייהל
 רדסב איה ןאמ תחפשמ לש הנומתה יכ םמות ול בתוכ "ןאמ תחפשמ לש הנומת
ד רפלא יכ תעדל תאזו !ןמיונ טרפלא תא ידמ רתוי ריכזמ ״ונייה השימח״ ךא ,רומג

ס שב ןמור 1944 תנשב םסריפ—ותחפשמו ןאמ סמות לש בורק דידי ,בגא—ןמיונ
ר יעב יארלטיהה רטשמה דגנ םיטנדוטסה תוממוקתה עקר לע ,"השש ויה םה"
ו לש תרתוכה יכ בוטה רוטקיו טילחה ילוא .תרתוכה הראשנ ,תאז־לכב 15.ןכנימ
ו יד תוצע רבכ לביקש היה רובס רשפאו ;ןמיונ דרפלא לש ורפס לש וזל המוד הניא
ם ייוניש סינכהל קיפסה אל תימואתפה ותריטפ ללגב ילואו ;םילודגה םיחאה ןמ
־ רקבמ ,רבכשמ ועדוימל בתכמ ןאמ סמות בתכ דוע ,הלא לכב יד אל םא .חסונב
י אדכ אל ךא דאמ ביבח רפס אוה רוטקיו לש ורפסש ,באב םוילוי קיתווה תורפסה
16.וב בותכה לכ לע ידמ רתוי ךומסל

ן טקה חאה תטמשהש ונל רבתסמ ,ימוק דממ רדענ וניאש ,הז וצמרטניא רחאל
ו ניא תמאב אוה .טלחהב תעדה לע תלבקתמ קורבנדוב תחפשמ לש םינבה־רודמ
ת ועיפומ ןניא םנמא וללה ,תויחאה יתשל עגונש המ .תיקבילה הירוטסיהל ךייש
ה ירוטסיהכ ,רשא ,"סוטסואפ ר״ד״ב תועיפומו תועיפומ ןה םלוא "קורבנדוב תיב״ב
. םירופיבה־ןמורבש תיתחפשמה הירוטסיהה ןמ רתוי לקשמ־לעב אוה ,ןאמ לש תינחור
ף לאמ קרפ הז ףאו ,"סוטסואפ ר״ד״ב םיתשה וראות הב הרוצלו ךרדל עיגנ דוע
ר תויב תטלוב :ןיינעמ טרפ בלה־תמושתל ןאכ ראשנ םייתניב לבא .ומצעלשכ
ס מות לש והרחתמו ובירי ,ןאמ ךירנייה ,לודגה חאה לש וז ,תחא תיניצר תורדעיה
 ראית ןאמ ךירנייה .ינשה דצה ןמ םג ןובשחה תא ןזאל ונא םילוכי .תובר םינש ךשמ
י בתכש המכ לכש ןיינעמ .הברה תוליבונבו םירופיסב וירוה תיב תאו וירוה תא

, םינשה םיבורק םירוהה תא םתייארב ירה ,הזמ הז םינוש ןאמ סמותו ןאמ ךירנייה
, לשמל ,םיעיפומ באהו םאה .תונושה תוריציב תויומדה תא תוהזל רשפאש דע
ה בריק אוצמל השקי אל 17."םיחרזאה תפוקת וא יג׳גוי" ,ןאמ ךירנייה לש ןמורב

ל וסנוקה וכרבתנ "ינ׳זוי״ב הנהו ."קורבנדוב תיב״בש תויזכרמה תויומדה ןיבו םהיניב
ן אמ ךירנייה לש הזחמבו םיבר םירופיסב .רוכבה ןבה אוה אלה ,דחא ןבב ותשאו

ל ש ונוימדו ובל תא התבש רשא ,(1910—1881) הלראק הללמואה תוחאה העיפומ
־ תודוקנמ ,בושו בוש םיראותמ ,תעדל־דוביאב ומייתסנש ,םידובאה הייח .רוכבה היחא
, הלראק לש התומ ינפל דוע ובתכנ וללה תוריציה ןמ המכ ,תמאה ןעמל .תונוש הייאר
ך ירנייהש ןיוצ רבכ .הלא םייח לש יגארטה דממה תא ךירנייה שיגדמ רבכ ןהב ףאו

ס מות לצאש העש .הרבחב ומויקו ןמאה תייעבב קוסעל םהינש וברה ןאמ סמותו ןאמ

(דועו ןיקרבל ןאירדא ,ךבנשא ןופ בטסוג ,רגרק וינוט ,קורבנדוב ונה) ןמאה ןאמ
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ל ש תויתייעבה תמלגתמ ןאמ ךירגייה לצא ירה ,ומצע רצויה לש םיוסמ דצ םלגמ
ן אמ ךירנייה עיגה ןאכמו—תינקחשה תוחאה תומדב תובר תוריציב ןמאה םויק
ן קחשה לש תיתואיצמה תאז םעו תעתעתמה תימולחה תוהמה ישרשב בחרנ קוסיעל
ת וריציל הנווכה .םהבש תוחפה וניא התיגו ,הברה םירפוס קיסעהש אשונ והז .קחשמהו

, תרתוכ התואב רופיסה ןכו19 ״תינקחש״ הזחמה 18,״הרייעה״ ןוגכ ןאמ ךירנייה לש
.הילושב וא הלילעה זכרמב דמוע אשונה ןהב תובר תוריצי דוע ףא
ם נמא העיפומ וירוענ לע ןאמ ךירנייה ירופיסמ המכבש ןאכ ףיסוהל שי קוידה ןעמל
ו א םירוהה ומכ תוריהב התואב אל חטבל ךא—רתוי ריעצ חא תומד ףורפירב

.תוחאה
ם אה תא ראתל ול תרשפאמה איה וז הנוכת .ינוריא ,גייתסמ רפוס אוה ןאמ סמות
ה בולעה הדור תירוטאניסכ-פינש רובעכו ,המוסקה קורבנדוב הדרגכ הליחת תצרענה
ו יתויחא ןה ,הסיראלקו םניא ,תירוטאניסה לש היתונב יתש ."סוטסואפ ר״ד״בש
ה בהא תוחפ הברהב הלראק תוחאה תא ראית ןאמ סמות .הלראקו הילוי ,ןאמ לש
ר ומג ןולשכ ,הנכסמו תיטתאפ איה ולש הסיראלק—ירזכא ורואית .ךירנייה ויחאמ
ך ירנייה .הלודגו תויטנמור לש דממ הל הנקה ךירנייה וליאו—םייחה יחטש לכב
. תחלצומ־יתלב החידבכ טעמכ הייח תא ראתמ סמות ;הידגארטכ הייח תא ראתמ
, תוכוראה התונמלא תונשב .םאב לחש יונישה יאדו אוה רתויב םיהדמה יונישה לבא
 הסנמה ,תכחוגמה הדור תירוטאניסל קורבנדוב הדרגמ הכפה ,קונית ןבב תלפוטמ
ה טעה רשא ןירותסמה הטעמ .התוינוציחב ללוח ןמזהש םימגפה תא ריתסהל אוושל
.תנקדזמה רוטאגיסה תנמלא לצא ןכסמ םזיריינאמ ךפה קורבגדוב הדרג לע

ה דור תירוטאניסהש ןאמ סמות שיחכמ (20.2.1948 םוימ בתכמב) ויחא רוטקיו ינפב
ה רק הנומת יהוז :בתכ רחא םוקמב וליאו .םאה תומד איה־איה ״סוטסואפ ר״ד״ב
.ימא לש
ת ינופצה למנה־ריעל העיגהש ,ילואירק אצוממ ,ליזרב תדילי ,סנורב הבליס־הד הילוי
ר ״ד" בתכיי םרטב תובר םינש התמ ,ןאמ ךירנייה ןהוי סמות רוטאניסל ול המסקו
, םאה לש התנקיז ךא .ןאמ סמות זא רמא ,"ךכ־לכ בוצע יתייה אל ימימ" ."סוטסואפ

.תוומה ןמ רתוי דוע התיה הבוצע ,הארנה יפכ

ב ר רשא ,המוק־רועיש ילעב םירפוסכ ונילע םילבוקמ ןאמ ךירנייה ויחאו ןאמ סמות
ל כל רורד־תאירקו תוצירע ,יוכיד לש ןמזב תוברתהו רשויה ,ןופצמה בוציעב םקלח
ם תמוק־רועישב לזלזל ונל הלילחו ,הרקיעב הנוכנ וז השיג .םייביטימירפה םירציה
ג הנמה אוה רזומ ,תאז םע .םיקוחרה־םיבורקה םיחאה ינש לש ירסומהו יתונמאה
ם ינושה ,םיחאה ינש ורבעש הכובסהו הלתלתפה ,הכוראה ךרדה ןמ ןיע םילעהל
.רואנה םזינאמוהה לא ועיגהש דע ,הזמ הז ךכ־לכ
ח ינהל שי ךא ,ןוטלשל םיצאנה ולעי םרטב דובעל ןאמ סמות לחה "ויחאו ףסוי" לע
 ויכבנ לא רדוחה ם1פא בותכל ונוצרב רפוסה תא וקזיח םייטילופה תוערואמהש
יכיראת .םדאה לש וכרעו ודובכ תא השיגדמה הריצי ,הקווד ידוהיכ לבוקמה רבע לש
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 ינפכ רופיס םה האצוהה־תיב לש ומוקמ ןכו היגולארטטה יכרכ תעברא לש העפוהה
 ,ינשה קלחה ; 1933 תנשב ןילרבב עיפוה ,״בקעי ירופיס״ ,ןושארה קלחה :ומצע
 ;׳םירצמב ףסוי״ ,ישילשה קלחה ; 1934 תנשב ,ןילרבב רואל אצי ןיידע ,״ריעצה ףסוי״
1943 ־ב רואל אצי ,״ריבשמה ףסוי״ ,ןורחאה קלחה וליאו ,1936־ב הניווב םסרפתה

 ,דיטק לש הינפ־יוות תא תאשונ תינניחהו הואגה לחר יכ ונרכזה רבכו .םלוהקוטשב
 ריכזהל יאדכ תאז םע .הירצונ םאו ידוהי אצוממ באל תב ,םייהסגנירפ תיבל ןאמ
 תודהיה ןיאש ותפקשה תא טלחומ רוריבב ןאמ סמות עיבמ סופאה לש ומויסבש ןאכ

 בקעי תכרבבש ושי תרושב לע הבחרהב בכעתמ אוהו ,תורצנה תרשבמ אלא
 1•וינבל

 תוימשיטנא לש תומגוד לע םא יכ ולא ןיעמ תויוקד לע בכעתהל ינוצרב ןיא ךא
 יבתכב רשאמ תוחפ תטלוב וז הדוקנ (םימדקומה) ןאמ סמות יבתכב .תישממ

 .תימשיטנא הייטנל רכז לכ ןיא רתוי םירחואמה םהיבתכב ;(םימדקומה) ןאמ דירנייה

 תינורבה ,תחא תרבג העיפומ 20,"רשואל ןוצרה" ,1896 תנשמ ןאמ סמות לש רופיסב
 הינזאבש םעט־תרס הרופא הלמשב תרעוכמו הנטק הידוהי איהש ,ןייטש־ןופ
 ץנצנתהל תדחוימ הייטנ םהל שי ללכב םימולהיה .םילודג םימולהי םיצנצנתמ

 םיחאה ינש ירופיסב (םיינשמ םידיקפתב ליגרכ) תועיפומה תוידוהיה לש ןהינזאב

 תחפשמב הרחתמה ,םרטסנגאה תחפשמ תראותמ ״קורבגדוב תיב״ב .הפוקת התואב
 .ןוחצנה תא לוחנל הדיתע איה רפסה לש ומויסבו ,ריעב הרוכבה לע קורבנדוב
 תיב לש רומגה ודוגינ ,תוריהמב רשעתהש טסיריירק אוה םרטסנגאה ךירנייה

 תורוחש היתורעשש ,טרופקנארפמ תרבג וזיא םע ןתחתה אוה .יצירטאפה קורבנדוב
 ."רגנילמז היה המש בגא־דרדו" ;ריעב רתויב םילודגה םימולהיה הינזאלו תותובעו

 המצעל תארוק איהש יפ־לע־ףא ,הרש תרבגה לש המש יכ תנעוט םג קורבנדוב ינוט
.הרואל
 21,"הלילזה ץראב" ,ןאמ ךירנייה לש ןמורב .םינידע םיזמר אלא םניא הלא ךא

 התוא לש םידוהיה םילודגה םיאקנבה לע הרורב הפקתה שי ,1900 תנשב עיפוהש
 ןניאש ןיבו תוידוהי ןיב ,רפסב תועיפומה תויומדה לכש שיגדהל יואר םנמא .הפוקת
 ,ףפק רפוסה ,תחא הנשמ־תומד קר איה הז ללכמ תאצויה ;תוילילש ןה ,תוידוהי

 תא תופירחב ןאמ ךירנייה ףיקתמ ןמורב .ןאמ ךירנייה לש תימצע־הלצאה אוהש
 .םילודגה םיפסכה־ישנא גוח אוה ראותמה גוחה .הדמעו העפשה ,שוכר רחא הפידרה
 םייח ןוהה ישנא .ןימה ייחבו םייתרבחה םייחב ,ןוהה יקסעב :לכב תטלש תותיחשה
 םניאש ךכ ידכ דע םיתחשומ םה .ללכ תאז סופתל ילב ,לוצינה לעו המרמה לע
 ,רמייהקרט .ל םמיי׳ג בצינ ןוהה־יליא שארב .תותיחשה תוהמ תא סופתל םילגוסמ
 ימואלה ןוהה ןמ קלחו תינמרגה הרבחב טילש ,ידוהי אוהש רמול אוה רתומלו

 ,הסרובה לע םישלוח םילעבהש העש .ונוצר תא השועו ול העונכ תונותעה .ול ךייש
 .חורה םלועב חילצי ימו ימ תועבוקו תונמאהו תורפסה םלוע לע תוטלוש םהישנ
 דימת אל וז הקולח .היבוהא ןיב רתויב תינמשה החלצהה יחתנ תא תוקלחמ ןה
הלדא לש הבהאמל ךפהיל רתויב יאדכש ןבומ אליממ .םיכוכיח אלל תרדתסמ איה
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 תובישחב ירהש—(ןבומכ ,הידוהי איה ףא) רמייהקרט .ל סמיי׳ג לש ותשא ,רמייהקרט
 .תלגוסמ השא לכ אל היבהאמל לומגל הלוכי איהש המו ,השאה תובישח ןכ לעבה
 תובזלו רוזחל ידכ הירצונ ינפ דימעהל הלדא הסנמ רפסבש תכחוגמו הבולע הניצסב
 ירטסיה קוחצב ץרופ ןורחאה הזו—הידי ןיבמ טמשנה ייזמוצ סאירדנא לש ותבהאב
 ,רפסה לש םישיאה־לדחו החודה "רוביג״ה ,ייזמוצ סאירדנא .המימתה תימרתה עמשל
 תטלתשמ ותרהוישכ .לדא לש הידסחל תודוה הרצק תיתורפס הריירק תושעל חילצה
 הקצמ הסאנייב םע אלא הקווד הלדא םע אל הטימל דלוה אוהו בשוחמה ולכש לע
 .המודמה ותלודגמ הרהמ־שיח דרומ אוה ,רמייהקרט .ל םמיי׳ג לש ותבוהא ,הפודשה
 םונהיג היהי הז ;תיראגלווה המאנייב תא השאל תאשל ותוא םיבייחמ ,דועו תאז
 גוזהש הפ ןייצנ ,ןאמ דירנייה יפלכ הבוח ידי תאצל ידכ .גוזה־ינב ינשל חוטב
 סמיי׳גו הלדאמ תוחפ־אל ליחבמ גוז םה הקצמ המאנייבו ייזמוצ זאירדנא ירצונה
 םיעיפומה םירטלורפה םג ;םיתחשומ םידוהיה ףסכה־יליא קר אלו .םידוהיה רמייהקרט
 ףסכה תלוצא קר אלו .(היבאו המאנייב :היארל) םתומכ םיעורג הגלפמה־ירבחו

 תימשיטנא המינ לעב ידדצ־דח ןמור הז ןיא .תתחשומ םדה תלוצא םג ;תתחשומ
 ןוכנ הז היהי אל ךא .התוללכב תינמרגה הרבחה לע תרוקב ןאכ שי ;תנגפומ
 ימואלה ןוהה לע םישלוח םידוהיה היפל ןמורב תעבומה הסיפתה ןמ םלעתהל

.ינמרגה
 ־יתלב הרוטאקיראק :תנגוה הניא יאדווש תחא שי רפסבש תורוטאקיראקה תיירלגב
 םויסב ךפוה ןקזה־הפי רוטקודה .םינויצה לע יסרא גולגיל הוולמ ,לצרה לש המיענ
 הבהאמ תא הדביאש לע הללמוא הלדא ירהש ,רמייהקרט הלדא לש הבהאמ רופיסה
 ־תלמכ "םינויצ" הלמב שומישה ,ןכא .ןויצ ילבא תא םחנל אוה תונויצה וצו םדוקה
...םייופצ־יתלב םיגוחב הקוודו ,1900 תנשב רבכ חוור היה יאנג
 תובר םימעפו הנאטנופ רודואית היה ןאמ סמות לע רתויב םיבוהאה םירפוסה דחא
 םימעפו ,ובלל דחוימב בורק היהש 22,הנאטנופל "טסירב יפא" ןמורה תא ריכזה

 הירוטסיהה םג ,ןכא ."בחרנ הדש והז" :רכזנה ןמורה ןמ ןקזה טסירב ירבד תא טטיצ
 הפוקתב ויח םה .בחרנ הדש איה ןאמ תיב ינב לש תיתדבועהו תינחורה ,תיתונמאה
 ־יתלב תושגנתה ידיל ועיגהש םינמרגכ םכרד םהילע התיה הלק אלו ,הרמו השק
 םינמרג םה ויתימעו ויחאו אוה יכ םעפ אל רמא םנמא ןאמ סמות .םתדלומ םע תענמנ
 םיאשר םניאש םדמ־םיבוקעה הינמרג יטילש אלו הלמה לש יתמאהו קומעה ןבומב
 ובשי םיצאנהו הלוגב ובשי ןאמ תחפשמ יגב ךא ,תינמרגה תרוסמה לע שחיתהל ללכ
 ,ןאמ סמות לש ומש ביבס הסואמ תקולחמ הצרפ המחלמה רחאל ףאו הינמרגב
 םירפוסה־ךיסנ םהב הכזש םייתורפסה םיסרפהו ברה דובכה תא חוכשל ןיא םא םג

 לע ןאמ סמות לש ובאכ תא ריכזהל םג יואר .וצרא־ינב ידימ ותומ ינפל שישיה
 ,עודיכ ;תונורחאה ויתונשב ךירנייהמ לילכ טעמכ המלעתה תיברעמה הינמרגש
.ותינכת תא םישגי םרטב רטפנ ךא ,הינמרג־ חרזמל ב״הראמ רוקעל ךירנייה דמע
 המכב שרפתהל ןתינ רפסה ."סוטסואפ ר״ד" אוה ןאמ סמות לש רתויב בואכה ורפס
ינמרגה לש ורפס והזו ,ול לוכי וניאו ודועייב קבאנה ןמא לש ורפס והז .םירושימ
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 ,דבהא־תרהצהל וכזש םימעה םיטעמ .התבא תא עונמל לוכי וניאו הינמרג תא בהואה
.שרוגמ ןב יפמ תאזכ

תורעה
073112 8161, 1)35 8x0586 80541371301 <101 31040711011 114073437, 801701114 1

767138, 1922
£ 111116116נ2  ןוטלשה תונשב הינמרגמ הרגיה ,יתפרצ־ינמרג אצוממ הינמרג תרפוס ,>011

.יארלטיהה
 םשב העיפומ בלוק הטינא לש הינפ־יוות תא תאשונה "סוטסואפ ר״ד" ןמורב תומדה3

.36371116446 80116371
 הבוהאהו הרוכבה ותב ידיב ךורע ,םיכרכ השולשב ןאמ םמות יבתכמ לש הלועמ רחבמ שי4
 חורה תבריק ,ןדוא .ה .ו ררושמה םע םירזומה היאושינ ,ןאמ הקירא תודלות .הקירא ,רתויב
 השרפ םה ףא—היבא לש יתורפסה ולעפמל התוריסמו סואלק היחא ןיבל הניבש הנבההו
 תיאנותע םג התיה ןאמ הקירא :תוריהב־יא עונמל .ןאמ תחפשמ לש היתודלותב תקתרמ
.יפוד אלל איה תיעדמה התכירע .המצע תוכזב תרפוסו
.11011138 1431111; 8710)0. 3 ( 1 6391-988 . 11( 1 7491-739 . 0 ( 1 5591-849 ׳ 1־118 .

0731117)374 3.14., 8  עסמ 43^ 871173ממ, 1965 ,1963 ,1961 ,01801167 .
£ 3 7 4  143746118, 1 8 7 0 - 1 9 4 5 5

 הקירא תכירעב םיכרכ השולשב האצוהל הנווכה ,ןאמ םאמות יבתכמ םירכזומ וב םוקמ לכב6
 םש תאו רכזנה בתכמה ךיראת תא תנייצמ ינא הרקמ לכב .הלעמל היתרכזה רשא ,ןאמ
.׳ג םוי ,11.1900 ,םנטראמ טרוק לא .ןעמנה
.25.11.1900 ,ןאמ ךירנייה לא7
.29.12.1900 ,ןאמ ךירנייה לא8
.20.1.1930 ,די׳ז הרדנא לא9

.1848 תנשב ןילרבב דסונ ,1318011103164431£(
061: ז¥סמ4ססטמ61 ,4{1מ 061נ6מ81נ671ס1949 ,114 ”

134עז6146מ 38מ§68,12  ̂ 6נ2 181 £ מ 9.7.21 ,06711374 4616.£ : ..."̂ג3183¥מ?1̂1
? 3161367 113111 67״. 7043174103— 011 1 מ161ת1 8611184 6ממ3361740418011 211

 הדומ ןאמ .באב סוילוי רקבמל 31.8.1910־ב ןאמ סמות בתכש בתכמ הז רשקהב ןיינעמ13
 ."םיינרדומ הרובג־ייח״כ קורבנדוב סמות ייח תא ותייארל םיכסמו ותנבה לע באב םוילויל
” ,138 £ 334830 1 031111116 461 804761188־2 3( 611מ3334״,  3 ” זע1731 11־8114 ,(

1949
£ 11.111:64ם 560118 :111161 1731611״, 1944 " 3331336 : ”£

.24.3.1950 ,באב םוילוי לא18
83861116 0461 416 81178612011, 1928 17

01 6  £161116 84344, 1909 “
0 .801133831610713מ 41־1910 867113 .£17463 61” 1337 3  1

60מ011101720 1 7  !¥1116 23
'1 801113731)61113114. 8111 8 3130 3  311467 )61363 0 36436 1ס2 1900 ,1411301163 .

1160407 001143116 )1 8981-918 (: 8 )0 ׳1־22 1895 ,371054 



לורטפ :לטימ ללה
 םיצעה ששוקמ ששוחשכ
 דיצה־הבור תא הלות אוה
 .ענכנכ התקבה ריק לע
רזוח זא לורטפה
רמה םיה ןמ
 םירומישה־תוספוק תא חתופ אוה
רפעה־ךרדב
.םגאה דיל

םישודקו שודק אוה שולישה
 ,המדאה לע םיהולא יל ןתנש םימיה םה
.ןקזה חנאנ
 שישקה רמוא םיגוהה ימי תא רכוז ינא
,הלודגה הקילדה תאו
 ,דכנה סנכנ זאו
.הלכה זאו

ןקזה רמוא ...םה םייחה
.רמוג וניאו

דבה ףוע

ןיחבהל השק רבכ הלאה םימיב
םודאו לוחכ ןיב
הרקי הזש רובס ינא לבא
אוהו הרבס וז ,םויה
שלתנ רבה־ףועו הרי תמאב
.םימב ץצופתהו
תוננאשה וז םתוא םרוה תמאבש המ
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 םירבסה ,ריבסה אוה
.ריבכמל ול שי
 ? םירבד םירוקשכ ביגמ וניא ןקזהש הז ךיא
 המחלמב ולפנ ולש םיבוטה םירבחה
 המיאה ןמ לבוס אוהו
 םישחרה ןמו העיזה יצרפמו
.תוגוודזהה לש םידחוימה
 תוגה אלל בוש ןאכ אוהו
 הרירב ול התיהש העשבו

 רבה־ףוע לבא
 ,וב הרי
.הרזחב

הסנמ ינא
 הבהא םע םיריש יל ויהיש הסנמ ינא
םירדחה ןיב לבא
.תרתסומה הביאב לקתנ ינא
 יתש הפקה לא סינכמ ינא ,רקובב
 ידכ שפנ־ןויווש לש תוילבט
 ימצע תא ןסחל
 תולקה תוינוירשה ינפב
 םיריהמה םיבתכהו
 סנכנ ינא רקובב רבכ לבא
 ,םיהולא .תורוחשה תורגסמה לא
 ןמצע תא תומיאתמ ןה ךיא
 םירפיצה תא ליחשמו יבודל יבוק רמוא
.תחא ,תחא
 ,רעטצמ ינא ,ןוימד שי םידליל
 .םבלל םיבורק ךכ־לכ םירבדה
 הבהא םע םיריש יל ויהיש הסנמ ינא
.דוע עירפהל אלש לדתשמ ינא לבא



ובינאקואראה :ןפ לאיתא
 שפנ־ףוריחב םחלנש ינאידניא םע לש ןפוד־תאצוי המחלמב ןודנ הז רוביחב
 תואמ־עבשכ ,הלי׳צב יחש ינאקואראה םעל הנווכה .יאמצעה ומויקל ראותי־לב
 השעמלו הנש 350־ל בורק הכשמנש תוריח־תמחלמלו .וגאיטנסל המורד רטמוליק

.1882־ב קר המייתסה
 ירפסב ףא יכו (הלי׳צל ץוחמ ילוא) וז המחלמ לע םיעדוי םיבר ןיאש הדבועה םצע
 תודע איה הילע רפסל םיטעממ (םיינלי׳צל טרפ) םיאקירמא־וניטאל הירוטסיה
 יוסיכהש ןובשחב תחקל שי ,ןבומכ .היפרגוירוטסיהב תויביטקייבואה טועימל תפסונ

 טעמכו רתויב םצמוצמ היה ינאקואראה דצה ןמ תאזה המחלמה לש יביטמרופניאה
.םידרפסה םישלופה לש םיידדצ־דח תורוקממ אב ונל עודיה לכ
 ורשפיאו ינאקואראה םעה תא ועינהש תוביסה תא חתנל רקיעב איה רוביחב הנווכה
 תורסיקה דגנ הבר הכ תונשקעבו תוליעיב םחליהלו וידיב ולרוג תא לוטיל ול
 תואמצעל םקבאמו םימעה לש םתואמצע תייעב רשאכ ,ונתפוקתב .הרידאה תידרפסה
 ־תמחלמל תעדה תא תתל יואר ,תיתרבחהו תינידמה הבשחמב בושח םוקמ םיספות
 םדאל דגנתהל חילצה הכורא הכ הפוקת ךשמש יביטימירפ ינאידניא םע לש הרובג

.ןבלה

 םינוירוטסיההש ןייצמ הראוויג סאמוט ינילי׳צה ןוירוטסיהה ? ינאקואראה םעה אוה ימ
 ,היבנידנקסמ ,קיתע ימור אצוממ םינאקואראהש ורבסש ויה .תונוש תורבס ןאכ ולעה
 ־ייא ,(םייראנאקה םייאה הארנכ) סאדירפסהה ייא ,דרפס ,(דנלוהב) דנלזירפ
 חטשמ ואבש תעדה לע רתוי לבקתמו ,לארשי־ץראו הירוס ,היסא םורד ,םיניפיליפה
 הרבסה דחוימב ,דתיה הצופנ הראוויג יפלש ןיינעמ ךא .םויכ הלאוצנו אוהש
 ןשלבה .םיטבשה תרשע יאצאצ םה (םינאקואראה הקווד אל) הקירמאב םינאידניאהש
 םעב שי ,וירבדל .ידמל הנושמ העד עיבמ ודצמ הגיראב היראמ הסו׳ח ינלי׳צה
 תודוסי ינש לוכיבכ ץרתמה רבד ,יאקירפאו ינאיסא םד לש בובריע ינאקואראה
 ,תדלומה־תבהאב אטבתהש יבויח דוסי ,דחא דצמ :הלא םינאידניא לש םייפאב םינוש
 אטבתהש ילילש דוסי ,ינש דצמ ;םואנה ןורשכב ,בל־ץמואב ,המחלמב הישותב
 עיגהש ןמזב) יתרבח ןוגריא רדעיהב ,"תויתייח" תונוכתב ,תטלחומ תויביטימירפב
 .הקירפאמ ילילשה דוסיה דועב היסאמ השרומ יבויחה דוסיה לוכיבכ .(ידרפסה
 םינאיסא ויה םינאקואראה לש רתויב םימודקה םהיתובאש םינעוט וז העד ילעב
 הנש םיפלא־תשולשכ ינפלו ,תימוקמה היסולכואב וברעתה םש ,הקירפאל ורגיהו
.הקירמא תשביל "ורבע"
 שממ לש תועידי לכ ונל ןיא השעמל .סוסיב לכ ןהל ןיאש תורעשה ולא לכ ירה ךא
האמל הינשה תיצחמה ינפל םהיתודלות לעו הלא םינאידניא לש יתימאה םרוקמ לע
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   החרזמ ,הניטנגרא ברעמבש ןיקואנ רוזאב םידדונ ייח ויח םהש ךכל טרפ ,ג״יה
   רקיעב וסנרפתהשו ,הסודנמ ריעהמ המורד מ״ק םישמחו תואמ־עבשכ ,םידנאה־ירהל
   .ריבכמל רוזיאב םייוצמ ויהש ןעיה לשו (המאילה תחפשממ היח) וקאנאווגה דיצמ
   -םהמ רכינ קלח ,תוחפל ,וא—םינאקואראה וצח ג״יה האמל הינשה תיצחמב הארנכ
    ידי־לע .תינלי׳צ הירוטירט םויכ אוהש חטשב ויח זאמו הברעמ םידנאה־ירה תא

   םיברוקמ ויהש ,םי׳צילוההו םי׳צניוקיפה ,רוזיאב םימע יגש ןיב ודירפה וז הריגה
   ורבעו םידודנ ייחמ ולדח שדחה חטשל ועיגהשמ .תינושלו תיעזג הניחבמ םהילא
  .רקב לודיגו תואלקח לש םייחל
   םתודגנתה תא ריבסהל עייסת ילואש בל־תמושתל היוארה העפות ונא םיאור ןאכ
   ירהמ הברעמ ועיגהש רחאלש הדבועה םצע .רזה שלופל םינאקואראה לש תצרמנה
   הקזח הקיז לש יוטיב הזיא יאדו איה םידדונ ויה ןכ ינפלש דועב ובשיתה םידנאה

   םתפש תא ושטנ םינאקואראה .םיפסונ םייוטיב ינש תוחפל ךכל שי .השדחה ץראל
   רתוומה חצנמו שבוכ םע לש רידנ הרקמ ןאכ .םוקמה תפש תא םהל ולגיסו המודקה

   םמצעל וארק הלא םינאידניא :דועו .שבכ התוא רשא ץראה תפש תבוטל ותפש לע
   ואר םה ,רמולכ—םישנא ושוריפ "ה׳צ״ו ץרא םתפשב ושוריפ "ופאמ"—"ה׳צופאמ"

   .השדחה ץראל רשק לש הלא םינמיסל ךמסומ רבסה ונדיב ןיא ."ץראה ישנא" םמצע
   םידודנ תפוקת רחאל ״הלחנה לאו החונמה לא אב״ש םע לש דוסי ןאכ שי ילוא
   הילע ץרא־תרבכ התואמ אוה ינאקואראה םעה לש ואצומש םג רשפא .תכשוממ

   הכה דימו ותולגמ הילא רזח התעו המודק הפוקתב הנממ שרוגש אלא התע טלתשה
  .דבלב תורעשה ,רומאכ ,ולא לכ .םיקומע םישרש הב
   ןוירוטסיהה .״םינאקוארא״ הז םעל וארקש םה םידרפסה יכ וז תונמדזהב רמאיי

   "וקגאר" םשה שוביש הארנכ הלמה לש הרוקמש ןייצמ הלאוסנלאו סאירפ ינלי׳צה
   רצבמ םידרפסה םישלופה ומיקה וב םוקמל ןתינש (םיוסמ גוסמ תיריג ןבא ןימ)
   ינאקואראה ןולימה לע הארנכ תססובמ וז הסריג .הלא םינאידניא דגנ םתמחלמב

   םשה רוקמ תרחא הסריג יפלש עבוק הלאוסנלאו ךא .ךמסומ בשחנה סירבפ לש
   ושוריפש ״ארא״ :(היבילובבו ורפב םינאידניא תפש) האו׳צאק תפשב םילמה אוה

   תוסרגה יתש ךותמ רורב ."בהלנ םחול" ןפוריצבו ,םחול ושוריפש "הקוא״ו בהלנ
  .המחלמל הלא םינאידניא ןיב ץימא רשק הבשחמב היהש

   םידרפסה ועיגהשכ .ר״מק 50,000־ כ םיגאקואראה ובשיתה הב ץראה לש החטש
   הקירמא תשביב תינאידניאה היסולכואה תמועל סחיב־הפופצ היסולכואה התיה
   ונמ םינאקואראהש עבוק הניסנא וקסיסנרפ עדונה ינלי׳צה ןוירוטסיהה .הללכב

   יצחב םרפסמ תא ךירעמ ודצמ ןוראפ םיאול יאקירמאה גולופורתנאה .שפנ 350,000
   איה רתויב ההובגה הכרעהה .600,ססס־ל עיגה םרפסמש רובס הראוויג וליאו ,ןוילימ
   התנמ היסולכואהש עבוקה ,םא׳צאל ודרקאיר ינלי׳צה גולואיכראהו ןוירוטסיהה לש

   ־וארא" חנומל םינושה תורוקמה ונתנש תורדגהה יכ שגדוי .יצחו־ןויליממ תוחפ־אל
  ,םיפפוח ויה אלש םיחטשב םינאידניאה םיבשותל .דתיה הנווכהו תוהז ויה אל ״ינאק
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־ ואראה היסולכואהש הארנ םלוא .הז םע לש ולדג יבגל םיגשומב שוטשיטה ןאכמו
 .דתיה אל איה .ןוילימ לע התלע םידרפסה דגנ המחלמב תברועמ התיהש תינאק
.דאמ תרזופמ .דתיה אלא םירפכב אל ףא םירעב תזכורמ
1 רבגה לש עצוממה והבג .המוק־ךומנ םדא ינאקואראה .6 4. 1 קר .דשאה לשו רטמ 1 3
ת רמוא ותעפוה .בר יזיפ חוכ לעב ,"הבע" ,םרג־בחר םדא אוה תאז תמועל .רטמ
.הבר תלוכיו תויטלחה ,קזח יפוא ,קזח ןוצר
ד גנ ןושאר המיחל ןחבמב םינאקואראה ודמע םידנאה־ירהל תיברעמ וזחאנש רחאל
1 תנשב םירז תוחוכ 4 8 ך ילהתב זא .דתיה הקניאה תכלממ .הקניאה דגנ ברקב ,5
ה מורד םג ראשה ךותבו ,םאצומ ץרא ,ורפמ ומדקתה היתואבצו תוטשפתה לש יללכ
2־כ ךשמ .םיבחרנ םירוזא ךותל ו שבכ םינאקואראה םע תודדומתהה ינפל הנש 5
ה מורד ךרענש ברקב .קזח יאבצ חוכב התע ולקתנש דע ,הבר תודגנתה אלל םיחטש
2־כ) הלואמ רהנהמ 5 ת א םולבל םינאקואראה וחילצה (וגאיטנסל המורד מ״ק 0
ה נושאר תודע הז ברקב תוארל שי .םיביריה ינש ןיב לובגה השענ רהנהו םישלופה
ר ועיש ןיאל םהילע הלעש םע ופדה םה .םינאקואראה לש תיאבצה םתודגנתה רשוכל

.ןוגראבו תוברתב
1־ב ,רומאכ ,הלחה םידרפסה דגנ םתמחלמ 5 3 א יבצמה םהילא עיגה וז הנשב .6
ר זענש ידרפס אבצ שארב ,ורפ חטשמ אוה ףא ,ורגאמלא־הד וגאיד ידרפסה
ע סמ רחאל םינאקואראה םע עגמב אב אוה .ותירב־יגב םינוש םימעמ םינאידניאב
ם וקמב ללוחתהש ברקה .םיהובגה םידנאה־ירה תייצח לש רתויב עגימו ךורא
, ץרמבו ץמואב תיתיזח ופיקתה םינאקואראה .דאמ ירזכא היה ןילאוגוניאר ארקנה
; םישרפב ,ראשה ךותב ,ושמתשהש ורגאמלא לש ויתוחוכ םהילע ורבג ףוסבל ךא
. םתסובתל עייס קפס ילבו םעיתרה רבדהו ,םיסוס םינאקואראה ואר הנושאר םעפ וז
. םינאידניאה ידי תא הפירש שודיח ויה םידרפסה ידיבש תכתמה־ייושע ןיזה־ילכ םג

ה ז היה השעמל ךא .יבשב וחקלנ םהמ האמכו ברקב וגרהנ םיבר םינאקוארא
ר וזיאה תא שוטנל םתעינהש הפוסו םתדירחה ברקה תרמוח יכ םידרפסל סוריפ־ןוחצנ
ה תוא .דתיה אל םינאקואראה ץראש הדבועה :תוביס דוע םנמא ךכל ויה .ורפל רוזחלו
.הנש התוא רוזיאה תא דקפש השקה ףרוחה ןכו ,הל ופיצש ,"ודארוד־לא"
ש לופה אבצה שארב דמע התע .םינש שמח רובעכ םורדל ורפמ ורזח םידרפסה
ד ועיי ול הארו ןוזח־שיא םג היה אבצ־שיא ותויהל ףסונ .היבידלו־הד איבצמה
ת מקהל םג אלא יאבצ שוביכל קר אל ןווכתה אוה .רוזיאב השדח המוא תמקהב
ה ז קלחב רתויב תובושחה ושענש םירע רפסמ דסי אוה .םיחרופ םייחרזא םיבושיי

ף א אוה .ומש תא תאשונה ,היבידלאוו ןויספסנוק ,וגאיטנס ןהב ,הקירמא־םורד לש
.שרתשהל םישדחה םיבושייל רוזעל ידכ םייח־ילעבו םיערז רוזיאל איבהל חרט
־ יא לשב תונולשכה ויה םיברו םייאליע םיצמאמב ךורכ היה םירעה םויק םלוא
. םינאקואראה תונפקות ללגב דחוימב ךא ,םידרפסה ברקב הסיסת ףאו םירדס
ת פקתה תא המלב בר ישוקבו דירחמ בער הלבסו הרוצנ .דתיה המצע וגאיטנס
.הסרהלו ריעה תא שובכל ושקיבש ,םינאידניאה
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 ויתוחוכ ןיב ברק שטינ לפאקוט ארקנה םוקמב .יגארט היה היבידלו לש ופוס
 ץימאו ןנוחמ ,ריעצ דקפמ דמע םינאידניאה ילייח שארב .םינאקואראה תוחוכל
 הלועמה ותוגיהנמל תודוה .םישלופל תודגנתהה למס השענש ,וראטואל םשב
 לצנל עדיש ךכב ותחלצה רקיע ילוא .םהיתוחכ תא שיתהל חילצה ויתולובחתלו
 ,ןוגראב םידרפסה לש לודגה םנורתי לומ וישנא לש ירפסמה ןורתיה תא אילפהל
 ויהשכו ,םימיאתמ ןמז ־יחורב ,םילג־ םילג ברקל וילייח תא ליבוה אוה .קשנבו ןויסנב
 .םיננער תוחוכב ףוסבל םסיבהל היה לוכי ירמגל םישתומ היבידלו לש ויתוחוכ
 אבצה תא בוש חצנל וראטואל חילצה רצק ןמז רובעכו ,ברקב לפנ ומצע היבידלו

.תוטיש ןתואב ידרפסה
 םהל עדונ .םהיבירי לש הפרות־תדוקנ לצנל וחילצה םידרפסהו בר ןמז רבע אל ךא
 ,וראטואל תא ועיתפה ,תונמדזהה תא וצימחה אל םה .ורכתשה וראטואל לש וישנאש

.םותימהו םינאידניאה תא ופיקתה

 תוטלוב ןיידעו וטלב ,וראטואל לש וזו היבידלו־הד ורדפ לש וז ,תויומדה יתש
 םישיא ינשבש איה תחא .ךכל תוביס המכ יאדו .םימעה ינש ןיב הכרעמב דחוימב
 םיקהל ןוצרה היבידלווב—םהימעבש יביטקורטסנוקהו יבויחה ,יאוריהה ומלגתה הלא
 תוריחהו תואמצעה תא םייקל ןוצרה וראטואלב ,דרפס תא ראפלו השדח המוא
 ךרד־לע ,תויומדה יתשל ןתינש קזחה הרובגה־יוטיב איה תרחא הביס .ומע לש
 וסנולא ידרפסה ררושמה לש "הנאקוארא הל" לודגה יפאה רישב ,היצזילאידיאה
 העיבטהש הריבכ הריצי יהוז .םידרפסה תורושב םחלנ ומצע אוהש ,היליסרא־הד
 וראטואלב אטיב" הרבחמש ןייצמ הניסנא .תידרפסה הפשבו תורפסב המתוח תא
 הלודגל דגסו םידרפסל םינאקואראה ןיב תוומל ברק־ודה לש תישיא תומלגתה
."וז תומד לש הליגר־יתלבה
 תושעל ולכוי םהו ביואה תודגנתהל ץק םשוי וראטואל תומבש וויקו ובשח םידרפסה
 ךא ,איבצמכ ןייטצה וראטואל םנמא .םתווקת הבזכנ שיח .םהלש ךותבכ וצראב
 ומויקב ךישמהלו רזב םחליהל רמוא רמגש םעל ינייפא ןב המ־תדימב היה אוה
.הכשמנ המחלמה .יאמצעה
.םיירקיע םיבלש העבראל המחלמה תא קלחל רשפא טושיפה ןעמל
565 1 דעו 1536־ב ןושארה ברקהמ לחה ,הנש םישולשכ ךשמנש ,ןושארה בלשב
 םכרדכ דאמ םייביטימירפ קשנבו תוטישב םתמחלמ תא םינאקואראה ולהינ ,בוריקב
 תויושגנתהב ףא וא םירחא םיטבשמ םינאידניא דגנ םהיתומחלמב ,םידרפסה אוב ינפל
 וא העברא ךרואב חמור ,עלק ,םיצחו תשק רקיעב היה םקשנ .םמצע ןיבל םניב
 ףורגא יבעבו םירטמ השולש ךרואב הצקב הפופכ הלא ןיעכו םירטמ השימח ףא
*(תידרפסב "הלודאילוב") "תרודכ״ב ושמתשה ןכ .םיסוס תלפהל השמיש רשא

 לעמ תוריהמב ותוא םיבבוסמ ויה םינאקואראהש ,םירודכל תרבוחמה העוצר יושע קשנ♦
 העונתה לשב ותוא תפפול התיה העוצרה .ביואה לע םיכילשמו העוצרב הזיחא ידכ ךות שארל
.ותליפמו וב תלבחמ ,תיבוביסה
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ל ש דחוימב ,םיבע תורוע יושע היה ףוגל ןגמה־ןוירש .םתסונמב םישנא תלפהל
ם יטעמ םג םא ,םיחתות םתושרל ודמע ןכו ,םיסוס ויה ,רומאכ ,םידרפסל .םי־יבלכ
ח מור היה בושחה יפקתהה קשנה .העונת־תמחלמל ללכ ומיאתה אלש םילברוסמו
ש רפה .הדלפ ידוח העברא וא השולש והצקבש םירטמ השולשל בורק לש ךרואב
ם ידרפסה .ותעיגפ רשוכ תא קזחל ידכ סוסה ףכוא לע תועוצרב חמורה תא ןיעשמ היה
ה זחה לע ןגהש ןוירשב דיוצמ היה םילגרה־ליח .ןזרגבו ברחב םג שמתשהל וגהנ
ד עו שארמ ןוירש םיטוע ויה םישרפה .העונתה לע דיבכהל ילב ,םייפתכה לעו
ם יניגמה .םינפה לעו שארה לע ןגהש הדלפ־עבוקב םידיוצמ ויה םלוכ .לגר־ףכ
־ ואראה לע דאמ ושקה הלאה הנגהה־יעצמא לכ .רוע םייושע ויה םהידיב וקיזחהש
ת וברב םלוא ,טעמ ךא םוליעוה םהידיבש םיעלקה ןכו םיצחהו תותשקה יכ םינאק
ף רח .ותעיגפ קוזיחל ,תכתמ והצקב וביכרהו חמורה תא ללכשל וליכאה םימיה
, תוברקב תולודג תוחלצהל ,וניארש יפכ ,וז הפוקתב וכז קשנבו ןוגראב םתותיחנ

.בר רקויב םהל ולע תונוחצנהש אלא
־ ואראה .ז״יה האמה ךשמבו ז״טה האמל ןורחאה שילשב אב המחלמב ינשה בלשה
ת א טעמב אל תוקחל וחילצה םה .םהיתוטיש תאו םקשנ תא רפשל וקיפסה םינאק
, ןבומכ ,התיה וזו ,םיסוסב שמתשהל ולחה םה .םהיביוא לש הלועפה־יכרדו קשנה
ם יבכור ושענ רצק ןמזבו הביכרה תרות תא ודמל תוריהמב .תינכפהמ תוחתפתה
ש וק ילב םימימת םימי השולש סוס לע בוכרל םילגוסמ ויהש רפוסמ .םילועמ
ו כישמהו עלקהו םיצחהו תשקה תא וחנז םה .םלצא דאמ ליעי קשנ םוסה השענ ןכאו
ם הבש םיעצמאה יוקיח ידי־לע ,דאמ ורפוש םהלש הנגהה־יעצמא םג .חמורה חותיפב
־ תוריפח רופחל ודמל ,ףוגה לע הנגהל רתוי בוט ןוירש ורצי םה .םידרפסה ושמתשה
.םינוש תוריהז־יעצמא וללכיש ןכו ,הנגה
 אוה .ט״יה האמה עצמא דע ךשמנו ח״יה האמה תישארב לחה ישילשה בלשה
ת א שרי הלי׳צ אבצו תואמצעל הלי׳צ התכזש רחאל הנש םישולשכ אופא םייתסנ

ה לח אל וז הכורא הפוקת ךשמ .םינאקואראה דגנ המחלמב דרפס אבצ לש ומוקמ
ת וברקהש ןייצל יואר .םקשנבו םינאידניאה לש המיחלה יכרדב שממ לש תומדקתה
ם יגאקואראה תא וקיסעהש חיגהל שיו ,תוחפ םיירזכא םג ילואו תוחפ םיפוכת ויה
.ןכ ינפל רשאמ תוחפ
ת נשב םינורחאה תוברקל דעו ט״יה האמה עצמאמ ךשמנ ןורחאהו יעיברה בלשה

ם תוינויח תא דבאל ולחה םינאקואראה .חתימב הבר הדירי הנמתסה וז הפוקתב .1882
ת א רערעלו רודחל הלחה תיפוריאה היצזיליביצה ,המגפנ םתרוסמ ,תיתמחלמה
י בשות ראש םע ןיקת עגמו םיניקת רחסמ־ירשק םייקל וגהנ םה .ימצעה־םנוחטב
ו לצינ םה .יאמצע םעכ םייקתהל ןורחא ןויסנ ושע 1882—1880 םינשב .הנידמה
ד גנ ,הנורחאה םעפב ,םמוקתהל ידכ היבילובו ורפ דגנ הלי׳צ לש התמחלמ תא
ת ואבצ ושמתשה וב סחיב־ינרדומה קשנה .הוקת־ךוסח ןויסנ היה הז ךא .ןבלה םדאה
ת מחמ רקיעב קבאמה םת השעמל יכ ףא ,תוממוקתהה תא רהמ־שיח עירכה הלי׳צ
.םחול םעכ םינאקואראה לש לארומה תדירי
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ל ש היגולואידיאב הברה תוכופהת ולח המחלמה תונש םישימחו תואמ־שלש ךשמב
ת ונושארה םינשב .המחלמה יפוא םיתעל הנתשה ךכ בקעו המחלמה יבגל םידרפסה
ו עינכהש ומכ ,דאמ רצק ןמז־קרפב לילכ םינאקואראה תא עינכהל וויק תומיעה לש
ר ויפיפאה תטלחהמ הקני םהלש היגולואידיאה .םירחא םיינאידניא םימע הברה
־ ואראה ץרא ,דתיה הקולחה יפל .לגוטרופל דרפס ןיב הקירמא־םורד תקולח רבדב
ת ודגנתהו וז המצעמל תונמאנב םיבייח היבשות לכ ויה ךכיפלו דרפסל תכייש םיגאק
. םישלופה תורטמ תא התצימ אל וז הירואיתש יאדו ךא .הדיגבכ הומכ םידרפסל
ת צפהו ,לוז םדא־חוכ תחטבה ,ףסכו בהז תורכמ תאיצמ וללכו דאמ תוישעמ ויה וללה
ן ופצמ תעגרהל ,המחלמל תירסומה הקדצהה השעמל .דתיה היגולואידיאה .תורצנה
ם ינאקוארא לש םתשיבכ תא ףאו תירזכא המיחל םג לוכיבכ קידצה רבדה .ףקונ
.םיבר םירקמב םידבעל
ה תניש םצראב טולשלו הלא םינאידניא עינכהל םידרפסה לש םתלוכי־יא םלוא
ו יה .דיסנכה ךותב ןכש יונישל םיאתמ עקר היה .היגולואידיאה תא ןמזה ךשמב
ם ישיאה דחא אוה היבידלו־הד סיאול יעושיה .תונכ תויטסיגאמוה תופקשהל םיכלהמ
: וז .דתיה וידיסח לשו ולש הירואיתה .תיטסינאמוהה השיגב ולגדש םיטלובה
י אנתב תויחל ףיסוהל םנוצר ירהש ,םידרפסה דגנ םתמיחלב הקדצה םינאקואראל
ר דסה ידיל םתא אובל שי אלא םתעגכהל רותחל ןיא ךכיפל .תואמצעו תוריח
ה פכי אלו ,םייובשה לכ תא ררחשי ,םיחטש שוביכל םיידדהה תונויסגה תא קיספיש
־ ואראה ץראב לועפל ושרוי םירנויסימ םלוא ,הירגנא־תדובע םינאקואראה לע דוע
ר דסה גשוה ןכאו .דרפס לש התורמב הרכה לש ןוויכב םש עיפשהל םגו םינאק

.וז חורב
ל א וחלשנש םירנויסימ .הפי הלע אל תוסייפתהה ןויסנש ררבתה הרהמ־דע םלוא
. רדסהה םויקל תעמשמהו ןוגראה תא ויה םירסח םינאידניאה .וחצרנ םינאקואראה
ת וביס לשב ימו תויאבצ תוביס לשב ימ ,ול ודגנתהש םיבר םידרפס ויה ינש דצמ
־ ץראב תורקי תוכתמ אוצמל םידרפסה לש םנוצר ךותמ ,תויתרבחו תוילכלכ
.הדובע יכרצל םייובש לצנלו םינאקואראה
.התמצע לכב המחלמה השדחתה ךכ
ת ויעב ררועו רתויב דבכ ,ןבומכ ,היה תכשוממה המחלמב דרפס העיקשהש ץמאמה
ר פסמ לע תכמסומ הקיטסיטאטס ןיא .דועו ןוגרא ,ןומימ ,םדא־חוכ לש תוכובס
ף לא־םישולשכ זא דע וגרהנ ז״יה האמה עצמאמ ןדמוא יפל ךא ,הכרעמב תונברקה
ו יה דימתש רוכזל שי) םתירב־ינבמ םינאידניא ףלא־םיששכ ,םידרפס םילייח
. םינאקוארא ףלא־םייתאממ תוחפ־אלו ,(םידרפסל ורזעש םינוש םימעמ םינאידניא
ף לא־האמכ ופסנ ,םינאקואראה דגנ המחלמה לכ תונברק תא םכסמה ןדמוא יפל
ה נתינש ,״! הלי׳צל חלשיהל ונוכה״ ,דאמ הצופנה תיגייפאה הארוהה .םידרפס םילייח
ו השמ תאטבמה ףנכ־תרמא התשענ ,וז ץראל חלשיהל ודמעש םידרפסה םילייחל
" תינאידניאה הירדנאלפ" הלי׳צ תא וניכ דרפסב .םינאקואראה דגנ המיחלה תרמוחמ
ונמזב הלהנתהש וז ומכ םד־תבוקע םינאקואראה דגנ המחלמהש ןייצל .דתיה הנווכהו
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ם יזוחא הרשעמ תוחפ־אלב דמואה יפל ומכתסה ,המחלמה תואצוה .הירדגאלפב
ם ידרפסה םילשומה דחא ירבדלש ןייצמ הניסנא .הקירמא תשבי לכב דרפס תוסנכהמ
."הקירמא יקלח רתי לכ שוביכמ רתוי הרקי םינאקואראה תמחלמ הנויה"
ה דימע ינאקואראה םעה לש וז תינשקעו תכשוממ הדימעל הביסה אופא התיה המ
 תומוקמב עריאש הממ ךכ־לכ הנושו ךכ־לכ תנבומ־יתלב איה ןושאר טבמלש

? הקירמאב םירחא
, םיבוט םימחול םינאקואראהש התיה ,תירקיעה וא ,הדיחיה הביסה יכ םינעוט שי
: ןויגה־לוטנ וניאש ףא ,דאמ ינטשפ רבסה הז .״םחול עזג״ תניחבב ףא ,״םחול םע״
ח ינהל שי .םיבוט םימחול לש םע היה יאדו ךכיפל ,החלצהב םחלנ ינאקואראה םעה
ס נ לע הלעוה וב ,"הנאקוארא הל" יפאה רישה ןמ האב וז השיגל הבושח המורתש
ם ינאקואראה ושענ הבר הדימבש איה תמאה ךא .הלא םינאידניא לש םחולה םייפא

ת צרמנ תודגנתה ךות םיברה תוברקב ושכרש ןויסנה ןמ האצותכ םינייטצמ םימחול
.םישלופל
ו יח םהש רוכזל שי .םיבוט םימחול ויה םיינאידניאה םימעה לכ טעמכש איה תמאה
ם ינאידניאה ימע .(לגגו׳גב שממ ,ןבומכ ,יח םהמ לודג קלח) "לגנו׳גה יקוח" יפל
, םישנ שוכרל ידכ ,ללש ןעמל ,לווע םוקנל ידכ—תובר תוביסמ הזב הז ומחלנ
, ןמזה ךשמהב .טרופס םשלו הרובג תכרעהמ ,ברקל־ןושש ךותמ םיבר םירקמבו
ת ולעב יבגל םיכוסכיס םג וררועתה ,עבק־תובשיתהל םהמ םיבר ורבע רשאכ
.עקרקה לע
ץ רתנ ךיא ,םימחול םימע ,לודגה םבור תוחפל וא ,םיינאידניאה םימעה לכ ויה םא
ף א םקלחו) רצק ןמז־קרפ ךותב ול וענכנ ןבלה םדאה םע עגמב ואבש םהלמ הלאש
ם יתעלו הרובגב דמעמ וקיזחהש םינאקואראל טרפ ,(תורודה ךשמב דמשוהו ררופתה

.ותוא וסיבה םג
ם ינאידניא) תוברה תוינאקואראה תוליהקה לש ןלדג ,קפס ילב ,איה ךכל הבושח הביס
. (תיתרבח־תיתחפשמ הניחבמ תושבוגמ ויה יפרגואיגה ןרוזיפ ףרחש תוליהקב ויח הלא
ל ע תרכינ העפשה התיה ברקב ןתסובתלש ךכ ידכ דע תולודג ויה אל תוליהקה
. יאמצע חרואב דדומתהל ולכי אלש דע תונטק הכ ויה אל ינש דצמו ,המחלמה ךלהמ
.תחלצומה תודגנתהל תוליהקה לש ןרוזיפ םרת ךכל ףסונ

ל הנלו תחא־תבב םינאקואראה תוחוכ בור תא הכרעמל ךושמל םידרפסה ולכי וליא
. תולקב אל יאדו םג םא ,דעו־תחא הז םע סיבהל ילוא היה רשפא לודג ברק םתא
ו עיגה םידרפסה .רמול רשפא םא ,"תיתגרדה" הנויה םינאקואראה דגנ המיחלה םלוא
ה תיה הערכהה ךא ,התוא וסיבה ףא ילואו תימוקמה הליהקב ומחלנ ,םיוסמ רוזיאל
ר וזיאב תוינאידניא תוליהק ריהזהל הלא םינאידניא וחילצה םייתניב .דבלב תימוקמ
ם תוא וצלאנ עגימ ברק רחאלו ,תרחא ךרד לכב וא ןשע וא הרודמ תועצמאב ךומס
 ברקב הפתתשה אל ןיידעש תינאקוארא הדיחי דגנ בוש םחליהל םידרפסה םילייחה
ה יה הארנ .האלה ןכו ,תורחא תוליהק םייתניב הריהזה וז הליהק .ירט חוכ התיהו

רורב .שאיל ידכ ךכב היה יאדו .וז "תיתגרדה" הכרעמל ץק ןיאש םידרפסל אופא
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ת וכורא תופוקת ךשמ תוברקה יפוא היה ךכ רבד לש וללכב .ירמגל ושתוה םיתעלש
ן ליאש ןבומ .הז בצמ לע רבגתהל םידרפסה וחילצה אל הארנכו ,המחלמב דאמ
ס יטלתשמ ויה—תחא־תבב םילייח יפלא הברה—דאמ לודג אבצ רוזיאל חולשל ולכי
, תחא־הנועבו־תעב תורוזפה תוליהקה לכ תא םיעינכמ ויה ירהש ,םינאידניאה לע
• ואראה היסולכואה התיה וליאש םג הארנ .לודג הכ חוכ שירפהל ולכי אל םה ךא
ת א ויה םיקתנמ יאדו יכ ,בצמב טולשל םידרפסה ילוא ולכי תוחפ הפופצ תינאק
.השתהה ןמ ויה םילצינ ךכו ןהלש הנגהה־ךרעמ תא םיטטוממו וזמ וז תוליהקה
ה תיה אל .םינאידניאה לש תויטוירטפה םצע .דתיה תודגנתהה תחלצהל תרחא הביס
ו ז התיה .תדלומל "תטשפומ" הבהא השוריפש ,ונלצא לבוקמה ןבומב תויטוירטפ וז
ת ילוקסוגימה תדלומה תשגרה״ש ןייצמ הראוויג .םוקמה תמדאל רתויב הזע הקיז
־ ימע לצאמ רתוי תוליעפו חוכ ידיל םינאקואראה לצא העיגה [תימוקמה המדאה]
, "ץראה ישנא" ושוריפש "ה׳צופאמ" םינאקואראה םמצע וניכ ,רומאכ ."תוברתה
ד וסיל" ,הראוויג ריעמש יפכ .םצראל תדחוימה םתקיזל יוטיב ומצע אוהש םש
ט שפומ גשומל הנווכ וב ןיאו תימוקמ המדא לש תמצמוצמ תועמשמ םשבש ׳ופאמ׳

. "םיפתושמ תובוחו םיגהנמ ,םילאידיא םהל רשא םיבשות לש ףתושמ רוקמ לש
י שגרה רשקה תא יוארכ ןיבנ אל ילוא םינאקואראה לש תוילאטנמה תא ריכהל ילב
ה קיזהש" הראוויג עבוק דוע .םתמדאל םהל היהש דחוימה קומעה יגולוכיספהו

. "רחא רבד לכל ותקיזמ רתוי הבר המצע תלעב .דתיה ותמדאל שח ינאקואראהש
.הנתיאה ותדימעל תובושחה תוביסה תחא וז התיה קפס ילב
ה מיחלל ץוחמ תובר תורוצב יוטיב הל האצמ ותמדאל ינאקואראה לש ותושיגר
ת ועקרק תריכמ לע טלחומ רוסיא ולצא היה תרחואמ הפוקתל דעש עודי .תשאונ
ב שחנש עשפ ,הארנכ ,היה אל .תוומ היה הז רוסיא תרפה לע שנועהו ,ןבלה םדאל
.רתוי רומחל
. רמצ יסומע םידרפ םיוסמ ינאקוארא רוזיאב םיריבעמ ויה םידרפסהש רפוסמ
ת ולגעב רמצה תא ריבעהל םידרפסה ולחהש דע תאז םע ומילשה םינאקואראה
. תחא־תבב הרוחס לש רתוי הלודג תומכ עיסהל ולכי וז ךרדב יכ ,םירוושל תומותר
א יבהל לולעה דעצ הזש וששח םה .םינאקואראה לש םדשח תא דימ ררוע רבדה
ת א דודשלו םהב עוגפל ידכ םיחתות הרוצ התואב ועיסי םויה אובבש ךכ ידיל
ו רתפ ראשה ךותב .תולגעה רבעמ תא עונמל םתלכי בטימכ ושע םה .םהיתומדא
. וב ןומא םהל היה רשא ינלי׳צ ןיצק ינפל וננולתה םג םה .םיבע ץע־ילוב םיכרדב
ר שאכ ךא ,השעמל םיארחאה תא שינעהל ךירצש רמאו אלפתמכ םינפ דימעה הז שיא
ם יינע םישנא םה תולגעה־ילעב ילואש ריעה רמצ איה תעסומה הרוחסהש ול ורמא
. םינאקואראל םהל הארנ הז רבסה .רמצה תרבעהל םידרפ תונקל תגשמ םדי ןיאו דאמ
ו לכויש דע ,םייתניב תולגעב רמצה תעסהל ודגנתי אל ירה רבדה ךכ םאש ורמא םה
.ינמז תויהל בייח רדסהה םתעדל ךא ,םידרפ תונקל ןהילעב
י לותאק ןהוכ הנימזה םינאקוארא תצובק .המדאל תדחוימה םתושיגרל יוטב דוע ירהו
ךכל הדגנתה ךא ,שאב הלעו רבעב םוקמב דמעש רזנמ שדחמ םיקיש ידכ םרוזאל



1םינאקואראה 4 7

ת וטלתשהל ןושאר דעצ הז היהי ןפ ששחמ ,"םינמואל" ,םינאקוארא לש תרחא הצובק
 תוצובקה יתש .לרוגה ידיב הערכהה תא ריאשהל טלחוה .םהיתומדא לע םינבלה
ה נוצר חצנתש וזו (יקוהל המודה ינאקוארא קחשמ) "הקיאו׳צ" הנקחשת תוביריה
ת א הנימזהש הצובקה החצינו הבר תוימשרבו תויגיגחב םייקתה קחשמה .השעיי
ה יה רזנמה תא תונבל ידכ .השרפה המת אל תאזבש אלא .ןהוכה אב ךכו ,ןהוכה
־ ואראה ודגנתה ךכל .םינבל םיאנב ומע איבהל ןווכתה ןהוכהו םילעופב ךרוצ
. םהיחטש לע םיפוריאה תוטלתשהל הלחתה וז היהת ןפ ששחמ ,ףקותב םינאק
ת דובע תא ועצבי םמצע םהש טלחוה .םינאקואראה ןוצרל ענכיהל ץלאנ רמוכה

.ותכרדהב ,היינבה
ה אמה תלחתהמ (ומשב בקונ וניאש) ןוירוטסיה לש הלא וירבד תא ריכזמ הראוויג
ם ירגובמה ןמ םינאידניא ודכלנ םיתעל" :םינאקואראה שפנ תא תעדל ביטיהש ז״יה
ד בלבו תעדל םמצע דבאל ופידעהש וא םירזגל םפוג תא ורזגיש ופידעהש םינקזהו

."םצרא תולובגמ םואיצוי אלש
: :ע םש רבקיהלו םתמדא לע תומל התיה םינאקואראה לש תוקזחה תופיאשה תחא
ר פוסמ .יאבצה קבאמה םות ירחא בר ןמז ףא אטבתה המדאל הז רשק .םהיתובא
ו בריס וגאיטנסב תונורחאה םינשה־תורשעב ודמלש םיבר םינאקוארא םידימלתש
ה שפוחה תא וליבו םייותיפה לכ ףרח הרגפה תפוקתב וז ריעב תוהשל ףקות לכב
ם יניגמ םהיתמש םינאקואראה ויה םירובס הארנכ .בר רוגיפ ררש הב ,םתמדא לע
.תדלומה יביוא דגנ המחלמב םמע םידחאתמ ףאו םהילע
ה קיזה ינשה־טוחכ תרבוע םינאקואראה לש יתורפס רמוחבו הרישב ,רולקלופב
.הילא םיזעה םיעוגעגהו המדאל
[ םינאקואראה ץרא לש] עבטהש" העד העיבמ סלאסנוג הנימרליג םינאקואראה תרקוח
."שלחו לפש םע דילוהל היה לוכי אל יכ דע האג הכ ,יח הכ ,ססות הכ
ה דבועל םג םינאקואראה לש םתדימע תא םיסחימ ונימיב םימיוסמ םיינלאמש םיגוח
י נאקואראה םעבש םיסרוג הלא םיגוח ."ידמעמ־םורט תוחתפתה בלשב" ויח הלאש
ד וגבל וטנ ןכלו םירכיא םידיבעמה םילודג תועקרק־ילעב לש דמעמ חתפתה אל
ו שעש יפכ ,ברה םשוכר לע רומשל ולכויש תגמ־לע םישלופה םע רבחתהלו םמעב
ת שביב םירחא תומוקמבו ורפב ,וקיסקמב—םתנעטל—םינאידניא תועקרק־ילעב
א לו אוה־ותמדאל םחול אוהש עדי ידרפסה דגנ םחלש ינאקואראה רכיאה .הקירמא
י דיסח ןיב .תוליעיבו ץרמב ,בל־ץמואב םחלנ ןכלו םידיבעמ לש םיסרטניא ןעמל
" הנאקוארא הל" הריציה ןמ םיעטק טטצמה ,ץישפיל ורדנ׳חלא גולויצוסה וז הירואית
ף סונב—זמר ךכב אצומ אוהו ךלמ םושל םיפופכ ויה אל םינאקואראהש םישיגדמה
.םעב תודמעמ רדעיהל—תורחא תויודעל
ם חליהל םינאקואראה לש םנוצרו םתלכי תא ריבסמה לקשמ־בר םרוג דועש ןייצנ
ף א ,"תכבוסמ" ,תינוגבר היפרגופוט תלעב איה ץראה .םצרא לש יזיפה יפואה אוה
ם יניינעב החמתהש הרי׳חאנ־הד םלאסנוג ןוירוטסיהה ירבדמ טטצמ הראוויג ."תיארפ"
[םינאקואראה תא] דדועש רבד היה אל" :המודקה הפוקתב םינאקואראה לש םייאבצ
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ס תמדאב םייוצמ ויהש םייעבטה הסחמהו טלקמה דבלמ [םידרפסה דגנ] דרמתהל
, םינאוס תוידאו ,תועקב ,תועבג ,םירה לש עפש היה הב המדא ,לודג רצבמכ התיהש
, ודבל ומצע לע ןגהל היה לגוסמ הלאה םימרוגה ןמ דחא לכ .תוצבו םילודג תורהנ
. לעש־לעש ,בר למעב קר ושבכל היה רשפא וילע ןגיש והשלכ םדא היהיש ילבו
ף קות חוכ םע דדומתהל הנגהבש דחא םדא לוכי םישק תומוקמבו תויהש יל הארנ

."םתמדא לעו םתוריח לע ןגהל םינאידניאב חורה םהב המק ,שיא האמ לש
ם יגלש םידרוי ,םיכשוממו םיזע םימשגה ,ירזכא רוזיאב ףרוחה םיתעל יכ םג שגדוי
ם היסוס .םידרפסה לע דאמ דיבכה ,ןבומכ ,הז ףא .ךימס לפרע הטוע לכהו םידבכ
ם ידרפסה וצלאנ םימעפ .טלחומ קותיש ידכ דע ,תוצב ללוכ ,םימב םיעקוש ויה
ה נתינ ךכו ,יפרח ריווא־גזמ לש הכורא הפוקת ךשמ המחלמה תולועפ תא קיספהל
.האבה תוברקה תגוע תארקל ששואתהלו שדחמ ןגראתהל םינאקואראל תוהש
ת וטיש וחתיפו ,הנגה יכרצל םצרא לש היפרגופוטה תא לצנל ואילפה םינאקואראה
.םיבראמלו תודוכלמ תנמטהל תוליעיו תונווגמ ,תובר
ך כב ונייטצה םימעפלו ,םידרפסה לצא וארש המ תוקחל ,רומאכ ,ועדי םינאקואראה
ם יאיבצמ המכו המכ .תומכוחמ לוגיר יכרדב םג ועייתסה ךכב .ןמאית־אל הדימב
ל לוהמה וראטואל ומכ ,םתורישב ויה ףא םידרפסה תבריקב המ־ןמז ויח םינאקוארא
. םהיביוא לש תוטישהו קשנה תא דומלל ודקש םהו ,היבידלו לש וסייס היהש ומצע
. תכשוממה ותודגנתה תא ץרתל עייסמה דאמ ידוסי והשמ ינאקואראה יפואב םג היה
ל עב םדא לש המגוד אוהש" ריעמ הניסנא .תוירבגו תוינויח עפוש םדא היה אוה
. ..העינכ לע תוומ ףידעמ וא ...וכרדבש לושכמ לכ סרוהו ךעומה ...תססות תוינויח
ה ואגה ...ץמאמה תא ,קבאמה ,בלה־ץמוא תא שוחב ץירעמה ינפקות םע ינאקואראה
ו יחש םינאידניאה ראש לש תענכנה תוליבסל רתויב ףירח דוגינ איה תינאקואראה
ו ארנש םימעה לכל יולג זוב הגה ינאקואראה .הלי׳צ לש המורדבו הזכרמב ,הנופצב
, אוה־ותמרל םיאתמ בירי וב הארו הווש לא הוושכ ידרפסה לא הנפ אוה .םיתוחנ ול
."תוברתבו תוחוכב ,קשנב ידרפסה לש ונורתי ףרח
א ל ךא ,םיינאידניאה םימעה לכל ,ןבומכ ,התיה תפתושמ יפוריאה שלופל האנשה

ר מוא .םתאנשב םג ויה רתוי םינפקותו םיזע שגרה־יזע םינאקואראהש ענמנה ןמ
ק ומע םעז ידכ דע הפירחו הביקע השגרה התיה שבוכה עזגל האנשה" :הראוויג
. ..ונימי דע התרמוח לכב רתוי וא תוחפ הדמע איה .ןבל באמ רסמנש גהנמ התשענו

, םינאידניאה גשומ יפל ,היה ושוריפ [ןבלה םדאה תא םינאקואראה וניכ ךכ] ׳הקניוה׳ה
ם יתעל ,תומדא תליזג ,םידליו םישנ תבינג ,המרמ ,תולפש :בעותמה ןמ וב שיש לכ
ל ופנ ירחאש רפסמ ראנימ םקילפ יתפרצה תועסמה־שיא ."תופגמ תצפהו ףושיכ
ם הבש ןקזהו ךתומ בהז תורטיל שלש ויפ ךותל םינאקואראה וסינכה ברקב היבידלו
ו נישעש ףא ךייחב בהזל ךתוואת תא עיבשהל תלוכי אל םלועמ ,היבידלו וה" :רמא
! ךתומ ירחא הרכשל התש ,ךכב ונחלצה אל הכ דעו ליאוה .ךקפסל ונתלכי בטימכ
ו השמ ילוא אטבמ אוה ךא ,תמא רופיסה םא קפס ״! ךנואמצ תא הוורת תאזב הנה
.םידרפסה יפלכ םינאקואראה תשגרהמ



149םינאקואראה

ו ב שי הז רבד םג יכו השאה םג המחל ינאקואראה רבגה לש ודצלש םינעוטה שי
ה ל" לש גולורפב ,היליסרא ףאש ריעמ הראוויג .תודגנתהה־רשוכל רבסה םושמ
ם ירבגה ךרדכ תומחול ןה םיתעלו המחלמל םישנה םג תואב״ש ןייצמ ,"הנאקוארא
ה מכ ירבדל ,םנמא .דוסי הל ןיאש הללכה וז יכ הארנ ."תוומל ןשפנ לכב תורסמתמו
ת ונושארה םינשה־תורשעב טרפב ,תוברקב ליעפ קלח םישנ המכ וחקל םינוירוטסיה
ת וטעמ ויה המיחלב ופתתשהש םישנהו תודחוימ תוביסמ הז היהש המוד ךא ,הכרעמל
ידניאה תותקב לע שממ םידרפסה ורעתסה רשאכ דחוימב ומחל םישנש רשפא .דאמ
ת ינאקוארא השא לע םג רפוסמ םלוא .ומויק םצע לע םחליהל בייח היה םדא לכו םינא
. םידרפסה דגנ תוטישפב היחאל הפרטצה ברקב הלעב לופנבש ואיקינא׳ח םשב
.ףטהו םינקזה םע דחי הכרעמה תעב םישנה תא םיריתסמ םירבגה ויה ליגרב
ת ומוקמב םיזע םידה התכיה םידרפסה דגנ םינאקואראה לש תכשוממה המחלמה
ם ינשה תא ילוא איצוהל ,דאמ םילבגומ ויה תרושקתה־יעצמאש ףא םלועב םיבר
ו ז המחלמ לצנל הפוריא תונידמ וסינ םדקומ בלשב דוע .הכרעמל תונורחאה
ם ינאקואראה יזוכירמ קחרה אל ףוחב תומוקמ ינשב םילגנא ותחנ 1586־ב .ןהיתורטמל
. הרהמ־שיח םושריג םידרפסה ךא ,םיבשותה םע תודידי־ירשק רושקל ולדתשהו

ת ורכל ונווכתהו םינאקואראה ץראל ועיגה םה .םלזמ תא םידנלוהה וסינ 1600־ב
ם ינאידניאה ךא ,םידרפסה דגנ וליעפהל לכוי ןעמל קשנ ול קפסל ףאו הז םע םע תירב
ו רזח 1643־ב .םיביוא תאז־לכב ואר םירזה םידנלוהב ןכש ,ץמאמה תא ולכיס םמצע
ר דסה ועיצה םה .רתוי יניצרו ידוסי ץמאמ הז היה םעפה .םנויסנ לע םידנלוהה
ת רומת ןוזמ םהל קפסל םינאקואראה תא בייחיו םוקמב רצבמ םיקהל םהל רשפאיש
ם דשח תא הררוע םידנלוהה תורצבתה .לשכנ הז ןויסנ םג .םירחא םיכרצימו קשנ

א וצמל רשפא הפיא ,םידרפסל המודב ,תעדל ושקיב םג םידנלוהה .םינאקואראה לש

.ידדה ןומא־יא רצונ הרהמ־דע .דשחה תא קזיח הז רבדו ,בהז
ם ושמ םג םידנלוההו םילגנאה םע הלועפ־ףותישמו עגממ םינאקואראה ועתרנ יאדו

ע ונמל ידכ ,ןבומכ ,תאזו הלא םיפוריא ינפמ דחפ םהב רידחהל וגאד םידרפסהש
, ןבומ .םמצע דגנ יהשלכ תירב תתירכו םלועה לש הז קלחב לגר־תסירד םהיבירימ
̂ י .םירזב דושחל םינאידניאה וטנ אליממ ירהש ,דחפה תא ררועל השק היה אלש
.םילותאק־אלה ,םידנלוההו םילגנאה דגנ ולעפ םידרפס םירנויסימש חינהל םג
ה אמל ישילשהו ינשה רושעב ,םידרפסה דגנ םינלי׳צה לש תואמצעה־תמחלמ תעב
ל ודגה םבורב וטילחה ףוסבל .טוקנל הדמע וזיא טילחהל םינאקואראה וכרצוה ט״יה
ו ב היה ךא ,ןושאר טבמל רבדה רזומ ילוא .םינלי׳צה דגנ הקווד םידרפסב ךומתל
ם הו ,קלתסהל וכרצוי רחואמב וא םדקומבש םידרפסהש וניבה םינאקואראה .ןויגה
, הלי׳צב ראשיהל םידיתעה םינלי׳צה תא שיתהל רוזעלו תונמדזהה תא לצנל וצר
ו ז השיג .תושדחה תוביסמב ,דיתעב םה־םדמעמ תא וקזחי ךכבש הוקת ךותמ תאזו

ה לי׳צ התכזש רחאל ,ןכאו .הבשחמ קימעהל םילגוסמ םינאקואראה ויהש הדיעמ
ד וע ךשמ תואמצע לש הדימ ודיב םייקל םהמ קלח היה לוכי דרפסמ אלמ רורחישל

.םינש־תורשע המכ
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1 םינשב 8 6 1 — 1 8 6 ת א םייקל םינאקואראה לש םהיצמאמב הרזומ תולשלתשה הלח 2
 יוטיבה הז היה אל ןיידעש ףא ,יאמצע םעכ םהלש רוברבה־תריש וז התיה .םתוריח
ן אוטנא־ילירוא םשב יתפרצ ךיסנ עיגה םינאקואראה ץראל .םקבאמל שממ ןורחאה
א והש ריבסה הבו השיגפ המייקתה .םהלש גיהנמ םע תוארתהל שקיבו ןאנוט־הד
ל ש ינופצה םלובג בשחנה) ויב־ויב רהנהמ המורד םהיתומדא לע ןגהל םהל רוזעי
ו הוריתכיש שקיב ךכ ךרוצל ךא ,םינלי׳צה ינפמ ללכב םהיתויוכז לעו (םינאקואראה
ם ימיה ןמ םויבש ומע־ינבל ינאקוארא גיהנמ רשיב ןכ ינפל םינשש ררבתמ .ךלמ
ך ולמל דעונש שיאה אוה ךיסנהש היה הארנ התע ;םכלמ היהיש ימ םהילא אובי
ה לי׳צ תונוטלש .דבלב םימי המכ הכשמנ ותוכלמ תפוקת לבא .ךלמ זרכוה ךכיפלו
ו ינועיטב םשור השע ףא ןורשכבו הנובתב ןנוגתה אוה .טפשמל דמעוה אוהו והורצע
. שפנ־ילוחל דסומל חלשנ ךא הכוז אוה .םינאקואראה ירוזאב םינלי׳צה תורמ דגנ
ו ררועש םירפס ינש םינאקואראה לע םסריפ םש ,תפרצל רזחו ררחוש רצק ןמז רובעכ

.בר ןינע
ן עמל ץרמ־ רתיב לועפל הלי׳צ תונוטלש תא עינה יתפרצה ךיסנה לש הז ןויסנ

.םינאקואראה־ץרא לכב תטלחומה םתטילש
ה יהשכ ןבלה םדאל דגנתהל ןורחא שאוג ןויסנ הלא םינאידניא ושע ,ןיוצ רבכש יפכ
1 םינשב היבילובו ורפ דגנ המחלמב דורט הלי׳צ אבצ 8 8 0 — 1 8 8 ץ ק םש םיוכיד .2
.הכוראה המחלמל דעו־תחא
ת ישפנו תיזיפ תונוונתה אלא המחלמה םויסל איבה תיאבצה הלפמה םצע אל ,רומאכו
 הברה ,דאמב ףירחה התעו ןכל-םדוק הברה לחהש הז ךילהת .ינאקואראה םעב
ם ינאקואראהש תויפוריא תולחמ תוטשפתהל איבה םינבלה לש םאוב .ול ויה תוביס
, תבגעמ ,תורוחש תועובעבאמ ותמ תובבר ילואו םיפלא .ןהינפב דומעל ולכי אל
ם ה ףא ועיפשה םידרפסה וקליחש םילקולק םיפירח תואקשמ .תורחא תולחמו תפחש
ת ובקעב בער ףאו תונז ,תותיחש םג םרג םיפוריאה לש םאוב .תינסרהה םתעפשה תא
 תודירחמה םהיתודיבאל ףסונב ,הז לכ .ליגרה םייחה־חרוא שובישו ןברוחהו גרהה
א ל וגמ ט״יה האמה ףוסב .םתייסולכוא תא דאמ םצמיצ ,המחלמב םינאקואראה לש
, יצחו־ןוילימ דע ףלא־םישימחו תואמ־שלש תמועל ,שפנ ףלא־האממ רתוי הברה
ה נושארה תיצחמב ,הקירמא לש הז קלחל םידרפסה עיגהב ,םינושה םינדמואה יפל
.ז״טה האמה לש

ה קזח הכש ,תינאקואראה תרוסמה .חורה םוחתב םג רוריבב האטבתה תונוונתהה
ם יתעלו לדלדיהל הלחה ,המחלמה־רשוכל תובר המרת רשאו םיבר תורוד ךשמ התיה
ת וינויחה הרדענ .הרטמ־תודחא דוע התיה אל .ףפורתה ינאקואראה רסומה .החכשנ ףא
ע בק וקיימוד ויסאנגיא (ינלופ אצוממ) ינלי׳צה רקוחה .ןכ ינפל תינייפא הכ התיהש
4־ה תונשב דוע ח ורה (תומלעיהל ,תוחפל ,וא) תונוונתהל יוטיבש ט״יה האמל 0
ה קספה איה ...תואמצעלו תוריחל םוצעה טהללו תובהלתהל רוקמ התיהש הקיתעה
. ..םינאקואראה תודלותבש םירוביגלו םישעמל תעגונה תרוסמה לש טעמכ תטלחומ
ולוקולוק ,םילעפ־בר ורטואל היה ימ םויכ עדוי וניא [םינאקואראה ןמ] דחא ףא
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 התוואג ...םירצונה לש הרישבו תונורכזב קר םימייק הלאו ,ץימאה ןאקילופואק ,םכחה

."תכעוד הקיתעה וקוארא לש
 םויקה־תמחלמ המייתסה זאמ ופלחש םינשה םיעשתל בורק ךשמ הז םעל עריא המ

 וברתה אלא דוע אלו ,םימייק םדוע םינאקואראהש ןייצל בושח ,לכ־םדוק ?ולש
5,ססס־מ תוחפ־אל וישכע םינומ םה ,ידמל תכמסומ הכרעה יפל .דאמ 8  רמולכ ,שפנ 0
 ףא .(סחיב־ךומנה ןדמואה יפל) םידרפסה עיגה תעב םרפסמל רתוי וא תוחפ ורזח
 ט״יה האמה ףוסב םרפסמ דמעוה ויפלש ןחב ותוא יפל עבקנ אל יאדו הז רפסמש
 לחש קפס ןיא-היסולכואב ריהמ הכ לודיג ןכתיי אל ירה—ףלא־האממ רתוי תצק לע
.דאמ לודג יוביר
 גוהנל דציכ הלאשב הלי׳צ תלשממ הטבלתה םינאקואראה םע המחלמה םות ירחא
 ולכויש ידכ םיישעמ םיעצמא טוקנל תבייח איהש הל היה רורב ,דחא דצמ .הז םעב
 ־היתורטמל לצנל התצר ינש דצמ .םיישונא םיאנתב ,םיניקת םייח תויחל םינאידניאה
 םדיקפהלו הלי׳צב םיחבושמה ןמ ויה םגש ,ויח םהבש רשפאה לככ םיבר םיחטש איה
 .(תידרפסב "סגויסקודר") "תורומש" לש תוינידמ לע הטילחה ףוסבל ."תובוט םיידיב"
 דחוימ טופיש לוחי םהב םינאידניאה ירוזאב םילבגומ םייאלקח םיחטש העבק איה
 םירמתשמ ןהב תועלבומ ןיעמ ןה "תורומשה" .הלש התוחונלו—םהיכרצל םאתהב
 םניד השעמל ךא ,ינאקוארא רטשמ ןהב ררושש רמול םג רשפאו םינאקוארא םיגהנ

 .הלי׳צ תלשממ תודסומ לש איה "הנוילעה" תוירחאהו םיניטק ןידכ םיבשותה לש

 םינשה־תורשעב ןייפאב המ־תדימב ונתשה םג םא ,םויה דע תומייק "תורומש״ה
 םינאקואראה רתי ;ןהב היח תינאקואראה היסולכואה תיצחמכ .ןתמקה זאמ ורבעש
 ,םילעופכ (וגאיטנס ללוכ) םירעב םידבוע וא םיכומס םירוזאב תואלקחב םיקסוע

.םירטושכ ףא וא ,תיב־תורזועכ
 םירגהמ םהב ,םיבשיתמ הלי׳צ תלשממ הבישוה "תורומש״ה תמקה םע דבב ־דב
 "תורומש״ל םיכומסה םירוזאב ,דרפסמו ץייושמ ,הינמרגמ ןכ ינפל רצק ןמז ועיגהש
 םינכשה םינאקואראה לש םהידעצ תא השעמל ורצה ךכב .םיאלקחכ םודבעי ןעמל

 ־שארב התיה ןתרטמ רשא וקומטכ תושדח םירע םג ומקוה .חתימו םיכוכיח ורציו
.הלא םינאידניא ינפמ הנגהל רצבמ שמשל הנושארו
 םעב ללובתהל םה םייופצ אמש וא ,הלי׳צ ךותב דרפנ םעכ דיתע םינאקואראל שיה
 .וז הלאש לע בישהל השק ? םיבורמ םינאידניא םימע ראשכ םלעיהל םפוסו ינלי׳צה

 םיפיסומ םהש ,"תורומש״ב םיזכורמ םינאקואראה ןמ םיברש הדבועה ,דחא דצמ
 ולכויש תורשפא לע העיבצמ ,תוריהמב םיברתמו םהיגהנו םתרוסמ יפל םש תויחל
 אלא תיאבצה םתלכיל רכז רתונ אלש יד אל ,ינש דצמ .דרפנ םעכ םייקתהל דוע
 םירבדה בתוכ לש תכשוממה ותוהש תפוקתב .תינאקוארא תינידמ תוליעפ לכ ןיא םג
 העדותל וא ינאקוארא יטילופ ןוגראל והשלכ זמר שי םא ררבל הסינ הלי׳צב הלאה
 ילעב םיינאקוארא םינוגרא המב שי .תילילש התיה הנקסמה ךא ,תינאקוארא תיטילופ
.דאמ םצמוצמ םתוליעפ ףקיהו דבלב יתרבח־יתוברת יפוא
התוברת .תוללובתהל םיפחד שי .הרורב המגמ לכ םהל ועבק אל םמצע םיגאקואראה
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ת רושקתה־יעצמא ןכו הבש תורתומהו תויוחונה ,הנידמב םיינרדומה םייחה ,הלי׳צ לש
ך שמהל םינאקוארא םיבאשמ םימייק ןיידע תאז םע .תדחוימה תוהזה תקיחמל םילעופ
ן יידע שיו ,םעה ןמ לודג קלחב תינוטכוטוא חור תרכינ לכה תורמל .יאמצעה םויקה

.דרפנב תויחל זע ןוצר
ת ודמע וספתו ,ההובג הלכשהל ףא תובר תורשעו ,הלכשהל וכז הז םע ינבמ םיבר
ן מ קלח .יגלי׳צה טנמלרפל ורחבנ םהמ םינשו ,ןיד־יכרועו םיאפור ,םירומ ,םידיקפכ
ק לח דא ,םמעמ לילכ וקחרתהו םינאקואראכ תויחל השעמל וקספ םנמא םיליכשמה
־ ינב תא םירהל םדואמ לכב םיצורה םיליכשמ םינאקוארא שי .ותוא םיתרשמ םהמ
.םתרוסמו םייפא יפ ־לע תויחל םהל רשפאלו םינותנ םה וב ןווינה יאנתמ םמע
? םויכ תיגלי׳צה תימואלה העדותב םינאקואראה םיפקתשמ דיא
ה לגדב ,הלי׳צ לש ימואלה ןונמהב ול זמר ןיא .ידמל שולק הבש ינאקואראה דוסיה
ם ינאידניאב םינלי׳צה ומחל ןכש וילאמ ןבומ הז ירה הרואכל .הלמסב ,הנידמה לש
ם ינאקואראב םימולג ויה תואמצעו תוריח תבהאו הרובג יכ רוכזנ ,ינש דצמ .רבעשל
8־כש ןובשחב איבהל שי ךכל ףסונו ,תינלי׳צה המדאל הקומע הקיז ךות 0 י בשותמ %
ת ורמל ,היהש יגולויבה עגמה םשב תאזו ,ינאקוארא םד והשמ םהיקרועב שי הלי׳צ
ת ומלעתהב .ז״טה האמה זאמ תורודה תצורמב םינאקואראל םידרפסה ןיב ,המחלמה
ת ילמרופה הלי׳צש ךכל יוטיב יאדו הב שי ילמסה־ילמרופה רושימב ינאידניאה ןמ וז
ה מ־תדימב אוה תידיליה היסולכואל הסחיו ,תיפוריא ,הנבל הנידמ המצע תא האור
ל זונ ינאקוארא םדש היסולכואהש ןייצל בושח הז רשקהב .תויבונסו זוב לש סחי
 תרהט לע איה הנוילעה הבכשהש דועב תויממעה תובכשה לע תינמנ היקרועב
ת ינלי׳צה תונותעה יכ אוה בל־תמושתל יוארה תועמשמ־לעב רבד דוע .תויפוריאה
ה לי׳צב םירפס־תויונחב אוצמל השק םג ןכ .םינאידניאה אשונב קוסעלמ טעמכ תענמנ
ך כל תוביסה תחאו ,וגישהל השק ךא םייק וניאש רמול ןיא .םינאקואראה לע רמוח

.שוקיבה טועימ איה
 .ינאידניאה םויקה ןמ והשמ רכינ ימואלה שגרה לש םירחא םימיוסמ םייוטיבב ,ןכא
ה ל" יפאה רישה .תינלי׳צה תורפסבו הרישב ,רולקלופב המ־תדימב עיפומ אוה

ז ״טה האמה ףוסב ותארשהב ובתכנ תוריצי רפסמו ,הבר הדוהת ררוע "הנאקוארא
ת וילאוטקאהו העפשהה לע דיעמה רבד ,(דרפסב ןכו) הלי׳צב ז״יה האמה תליחתבו

" ודמוד וקוארא" יפאה רישה תא ריכזנ הלא תוריצי ןיב .םינאקואראה־תמחלמ לש
1) הינוא־הד ורדפ הלי׳צ דילי ררושמה לש וטע־ירפ ,(״תפלואמה וקוארא״) 6 4 3 1 —
?1 5 7 ד עו זאמש רבדה אילפמ םלוא .הנושארה תינלי׳צה הריציה תבשחנה ,(0
ת ינויע תורפסמ לידבהל) תינלי׳צ הפי תורפס דאמ טעמ העיפוה םירשעה האמל
ף א .חותינלו רוריבל היוארה העפות יהוז .םינאקואראה אשונ לע (היפרגויבו

ת ורפסב בושח ביטומ ללכ־ךרדב איהש ,המחלמב ךכ־לכ ונייטצה הלא םינאידניאש
ה כ הפוקת ךשמ תינלי׳צה הפיה תורפסב רבדל יוטיב אצמנ אל טעמכ ירה ,הפי

.הכורא
.הפיה תורפסב רוריבב םינאקואראה אשונ עיפוה תונורחאה םינשה םיעבראב םלוא
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 ילעב ,הלא םינאידניא לע םינמור רפסמ םסריפ סאקנאי וראטואל ינלי׳צה רפוסה
 לע םירצק םיריש רביח הדורינ ולבאפ םסרופמה ררושמה .רקיעב יתרבח יפוא
 ףא ומסריפ תוחפ םיעודי םירפוס .יטוירטפה םקבאמל הכרעה תעבומ םהב ,אשונה
.םינאקואראה לע תוריצי םה
 ,דחא דצמ :הלא םידילי םיבשותל םינלי׳צה תשיגב תמיוסמ תויברע־וד שי ,םוכיסל
 יתרכה־תת ןויסנ םושמ ךכב שי ילוא .תלבגומ םג םא ,הקיז ,ינש דצמ ,תומלעתה
 לא םיעוגעגל יוטיב םג ןאכ ילואו ,םהל השענש לוועה לע םינאידניאה תא תוצפל
.ינלי׳צ ימואל שגר לש טקפסא ךכב ףקתשמ השעמלו הלי׳צבש ינוטכוטואה
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זזובוגת

 ן״טשנגטח לש ומוגמיג :ן״טשפרש ימע־ןב
 ,וירבדל ,ומצע ןייטשנגטיו .תעדל ומצע תא דביא ןייטשנגטיו לש ויחאמ דחא תוחפל
 קשח וב םק תובורק םיתעל .רתויב הנכסמ םירוענ־תפוקתו הללמוא תודלי ול התיה
 ורדחמ ותאצבש עידומו לסאר דנארטרב לצא רקבמ היה ׳גירבמקב ותויהב .דבאתהל
 תויחא םינש ךשמ יכ הדוותה ,טנסניפ דוד ,ורבח ינפל .ושפנב די חלשי לסאר לש
, .ותוא ליצה לסאר לש היפוסוליפה דומילש אלא ,תודבאתה לע םוי לכב טעמכ בשח

. .
 היהתש הזמ עורג רבד ןיא לבא .ךלש ךירוציב לע תורעתסה דימת איה תודבאתה
.ךמצע תא עיתפהל יופכ
״! הנומא יל ןיאש הדבועב םכתסמ הז לכ ,ןבומ״
ל א בתכ ,"ילוא" .ותדובע לע םג ומצע וילע םג לח ןייטשנגטיו לש הנומאה־רסוח
 לכוא ךיא לבא ;ימצע לע בושחל יליבשב הז אוה ןמז־זובזיבש בשוח התא״ ,לסאר
 ."רוהט תושעיהל בייח ינא רחא רכד לכ ינפל !שיא ינניא ןיידע םא ןקיגול תויהל
, םלועה ןמ קתניהל ומצע תא דדוע וינמויב .רהוט ילבו תורבג ילב הקיגול ןיא ,המוד
 ,דחפה ןמ ררחתשהל ךכו ,הווהב םא יכ ןמזב אל תויחלו ,הטילש ול .דתיה אל וילעש
 .תוומה דחפמ וליפא
 ונממ הלטינש ןנולתה תובורק םיתעל .ךרוצה־יד הליעוה אל תופסלפתהה לבא
ו ב םיאור םיברש רוביח ,תויפוסוליפ תוריקחל אובמב .תיפוסוליפ הבישחל תלוכיה
ק פס ליטהל דוסי לכ ןיא .בוט רפס הז ןיאש רמוא אוה ,ולש תפומה־תריצי תא
 ויתוחוכ תא ושיתה ןה .ויה תוער ,שיגרה ךכ ,ויתואצרה .וז הטיפש לש התונכב
ן מ ררחתשהל הסינ דימו ,"ומצעמו רמאש הממ הדלס ושפנ" .סואימ וב וררועו

א ל הרומכ םג .עונלוק טרסב תועקתשה ידי־לע ותוא וניעש תויפוסוליפה תובשחמה
ו יתואצרה יכ ואצמיש וידימלת תא ריהזמ היה הנש לכ תליחתב .ומצעמ הצורמ היה
א ל ותרות יכ היה רובס רבכ ולש הרדיתקה ןמ רטפתי םרטב .ןוצר־תועיבשמ ןניא
.שדח ןוגר׳זמ ץוח רבד םוש וירחא חינת
. וגזמ תא םלה םגזמש הלא ,ןבומכ ,ויה ןייטשנגטיו ךירעה םתואש תועדה־יגוה
ה בריק שח אוה לבא .גנועב ארק ןוטלפא תא .והשמ ול ונתנ םויו טנאק ,הזוניפש
ו טוא תא ץירעה אוה .יוטסלוטו יקסביוטסוד ,רוגקריק ,שודקה סוניטסוגוא לא
 תאו רגדייה תא םג ךירעה אוה .דיורפ לש דימלתכ ומצע גיצה המ־ןמזו ,רגניגייו

ל ש ותורעתסה איה תודבאתההש ומכ יכ היה רובס .ןושלה תולובג לע ויתופקתה
ה ירוציב לע תורעתסה איה הקיזיפאטימה וא הקיתאה ךכ ,ולש וירוציב לע םדא
.ןושלה לש
ותשיג יכ ויה םימודמ וחקל יעמושמ המכ .הקיזומל הזע הבהא הגה ןייטשנגטיו

ל ש ורמאמ תובקעב ונועיגהש תובוגת רפסמ ךותמ םיתש ןה ,הירחא האבה ןכו ,וז המישר *
.אנ "תשק״ב ספדנש ,ןייטשנגטיו לש ותנשמ לע ןדרי הימחנ
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ו לש שומישב רבדה ףקתשנש יפכ ,הרקיעב תיטתסא איה תויפוסוליפ תויעבל
, ראואהנפוש לש ותרמימ לע הבורמ השגדהב רזח אוה .םיקזח ,םירזומ םייומידב
 ,תיטסימ תולגתה הקיזומב הארש ,ראואהנפוש ןכא ."ומצע ינפב םלוע איה הקיזומה"
ל ש וינמוי .ןייטשנגטיו לש וייחב הנושארה הלודגה תיפוסוליפה העפשהה היה
, םייראוהנפוש תונויער לש םיפד המכ םיליכמ 16—1914 םינשה ןמ ןייטשנגטיו
ם נמא םעפ־יאש חוטב ינניא .ולש םוטאטקרטב ,אלמ אל םג םא ,דה םהל םיאצומה
י וטיבל תנתינ הניאש הנומא םהב תוארל ףידעה יכ ףא ,הלאה תונויערה תא חנז
.הריסמל אל ףא
ם ניאש םירבד תניחב חסופ אוה ךא ,רמאיהל ןתינש המב זכרתמ סוטאטקרטה
. םייתימא ךרע וא תועמשמ תוושל לוכי וא ןתונש המ לכ לע רמאיהל םינתינ
ת א קלחמ אוה—וינפל םייתד תועד־יגוה הברה הכ ושעש המ השוע ןייטשנגטיו
ת נתינ הניאש "תימינפ" תואיצמלו הער וא הקיר "תינוציח" תואיצמל םלועה
י כ ףא" .הלודגה ולש ותויכרע־וד לש לדגומ יומיד היה הזה קולחה םלועה .רואיתל
ת ישונאה תומימחה ."םהב לודג ךרוצ יל שי" ,רמא ,"הביח ישגר תתל לוכי ינניא
ה טנ תאז םע .תונדמל וא תוחקיפמ רתוי הברה ויניעב הבושח התיה הטושפה
ת ונויערה תוכזב אלא ומצע תוכזב אל ותוא םיבבחמ וידידיש היה ששוחו ,תונדשחל
ת ויכרעה ־וד יכ קיסה פאגראק ףוסוליפה .ונממ לבקל םייושע םהש םייפוסוליפה
, ןייטשנגטיו לש ודידי .רתוי יסיסב ימינפ דוגינל האובב איה ולש תיפוסוליפה
:רמא ,םלוקלמ
ת ושירד ותא החיש הדימעהש יד אל .ותציחמב תויהל ץמאמ הז היה דימת"
ן ניאש ויתוטיפש ,ותרמוח םג ךכ לע ופסותנש אלא דאמ תולודג תוילאוטקלטניא
ת ודחא תועש יתיליבש תמיא־לכ .ונואכדו ,הנונש תרוקבל ותייטנ ,םחר תועדוי
י תשגרה .םיבצע־טורמו שושת וינפלמ אצוי יתייה 47—1946 ףרוחב ותציחמב
."בוש ותוארל דוע לכוא אל םידחא םימיש התיה תיסופיטה
ת או ויתושגר תא ,ולש טקלטניאה תא לצנל ןויסנ התיה ןייטשנגטיו לש תופסלפתהה
: ותוא םיזחוא הדיל־יריצ וליאכ היה המוד .ולש תויכרעה־וד לע רבגתהל ידכ ופוג
ם יתעל ונשח ,תיפיצפס תיפוסוליפ היעב וזיא לע ותפקשה תא חסנל ליחתה רשאכ"
ל דתשה ותועצמאבש קבאמ ,שממ עגר ותוא וב ללוחתהש ימינפה קבאמב תובורק
, ףוסבלשכ .העבהה־יזע וינפב רכינ היהש ,ריבכו זע חתימב הרואל הכישחמ רודחל
ו נינפל ולש הרימאה הבצינ ,ותבושת האב ,עגימו ךשוממ ץמאמ רחאל םימעפ
."תיהולא תולגתה ומכ וא הארבנ הז־התעש תונמא־תריציכ
ו ילותפנשכ ואסיכ לע בשי ןייטשנגטיו .הזמ הברה לפונ וניאש ץמאמ התיה הארוהה
ו יעמוש .הרומח וינפ־תעבה ,תועז וידי ,זכורמו ךורד ,שירחמ היה אוה .לילעב םיארנ
ל ש תופתתשה ,םיקתרמ םילותפנה ויהש יד אל .םידחפנו םימסקומ ויה םינמאנה
ל וכיש םשכ ,וחיע־ישנא םע דירחמ חור־רצוק גוהנל היה לוכי םגש אלא ,וחורב ופוג
.בילעמו ןטלתש ,ררוש ,רזכא תויהל היה
. הליחתב הכיבמ התיה םג הלש תויביסנטניאה ןמ דבל ,ןייטשנגטיו לש ותארוה
ן מ עבנ תואצרהה ירחא בוקיעב רכינה ישוקה ...וז יבג לע וז תומרענ ויה תומגוד"
ם יתעלש ,הלאה םיישחומה םיטרפה לכ םיכילומ ןאל תוארל היה השקש הדבועה
ך יאו תומגודה ןיב ימינפה רשקה המ—םומעישל דע םמצע לע םירזוח ויה תובורק
."םיטשפומ םיחנומב ךמצעל גיצהל תלגרוהש היעבל רשקתמ הז לכ
ת וריקחל אובמב .ןייטשנגטיו לש ותטישלו וכרדל רבעו טשפ םלועה לש וקוסיר
. תומלש הזיא ידכל ויתורעה תא דחאל החלצה ילב הסינ יכ בתוכ אוה תויפוסוליפ
הזיא ןהילע תופכל יתיסינ םא םומ־תולעב ושענ הרהמ־דע" ,בתוכ אוה ,"יתובשחמ"
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* ש העבט םצעב רושק היה ,ןבומכ ,הז רבדו—תיעבטה ןתייטנל דוגינב דחא ןוויכ
[.״הריקחה  
; מסינ ךכ־רחאו רתוי וא תוחפ תורשוקמ תורעה בתכה לע הלעה טושפ ןייטשנגטיו
 !ןוה םימוד תונויער לש םיבורמה םיפוליחבו םיפוריצב .תחא תינבת ללכל ןפרצל
; יוטיב ידיל האב אלש תימינפ היעב לע הבוגתב תיתייפכ הרזח לש השגרה ררועמ
 'יורקה ורפסל םיכרועה תמדקה ךותמ דומעל ונא םילוכי ולש הביתכה תטיש לע
* :(״קתפ״) לטצ ,תוטשפב
. קוית זגראב וחינהו ומצע ןייטשנגטיו ןיכהש םיעטק לש ףסוא ןאכ םימסרפמ ונא"
ם יעטקה בור לש תורוקמה ורתואש רחאל ...ולש םיבחרנ די־יבתכ דיתמ ורזגנ םבורב
 ,תוירוקמה םהיתורוצ םע םתאוושה ךותמ רוריבב חכוה ,הביתכ־תנוכמב םיספדומה
ם ג אלא ׳ילאה םיעטקה לע רמש קר אל ןייטשנגטיו יכ ,םייזיפ םיווק המכ םע דחי
ז גראהש הנקסמ ללכל ונעגה ךכיפל ...םקותינב םשטילו םתוא הניש ,םהילע דבע
ר וזשל ותנווכב היהשו דחוימב תוליעומ ןייטשנגטיוול ול וארנש תורעה ליכה הזה
."ןליבשב תומוקמ ועיפוי םא תרמגומה ותדובע תכסמב ןתוא
ז כרתה תאז תחתו ,רתוי תויללכה ,תומדוקה ויתוטשפה תא ןייטשנגטיו שטנ התע
ה מל יוטיבל־ןתינה ןיבש קספהב שח ןכל־םדוק .םימיוסמ תואידיאב וא םישומישב
ן הש תואידיא ןיב עגמב אוה ישוקה וליאכ היה הארנ וישכע .יוטיב־רב ונניאש
ן ושל ידי־לע ומצע לא רבדל לוכיבכ םדא לוכיש שיחכה אוה .הרואכל תוינרצמ
: רחא שיא לש םיימינפה תושגרה תא סופתל לכונ ךיא תוארל השקתה אוה .תיטרפ
, ולש ובאכ תנוכתמ יפ־לע רחא שיא לש ובאכ תא ונוימדב ול רייצל םדא ךירצ םא"
י פ־לע שח ינניאש באכ ינוימדב יל רייצל ילע ירהש !ותושעל ידמ לק רבד הז ןיא
־ הנשב ותביתכ לע היה דקושש ,תואדווה לע ורוביחב ."שח ינאש באכה תנוכתמ
ם ינקיטסימו םינקפס לש םייסאלקה םיקופקיפל ספתנ ,וייח ימיל תונורחאה יצחו
.והשמב חוטב תויהל ללכב םדא לוכי ךיא םיהותה
, העבש עדת אלש תדרפומ הייהת לש השגרה ררועמ ולוכ־לכ רחואמה ןייטשנגטיו

ב תכ ,"לבס אוה" .םגמיג ןכא םיוסמ ןמז ־קרפב ,ןיינעמ .םוגמיגכ הצוצר הבישח
ה יה אוה .ןמז רובעכ םלעב םוקמ־לכמש ,רובידב לק יוקילמ" ,ןמלגנא לואפ ,ודידי

י דמל תובורק םיתעל .החנה וזיא חסנל דאמ לדתשמ היהשכ דוחייב ,םילמב עגיתמ
. בשח הילעש החנהה תא ימצעב יתעבהש ידי ־לע תונוכנה םילמה תא אוצמל יתלוכי
. רמול שקיבש המל השיגר הנבה יב התיה תמאבש ינפמ תאז תושעל יתלוכי
ת ולעהל חילצמ ינניא םא' ,החוורה ךותמ םעפ אל ארוק היה ולאכ תויונמדזהב
."׳יכותמ התוא רקועו ולש םייחקלמב ןמלגנא ול אב ,החנה
־ םוגמיג ליבקה ,דימת וב ורמתשנ ונממ םידירשש ,ןייטשנגטיו לש ומוגמיגל
ב יבאב .ץפנ־רמוח ןועט ,ינססה ,יארפ שופיחל ןווכתמ ינא תאזבו ,ולש תואידיאה

 חתימב יורש היה דימת .תובושת אצמי טנפוהמ ותויהבש הוקתב ,הזונפיה רבע 1913
ר שאמ ,סיא© ףלוו ,וידימלתמ דחא .הנבהל עיגהל ומצע םע לתפנ אוהש ךות לודג
קלטניא םוגמיג ןיעמ ,יתשמתשה ןהבש םילמב ,התיה ןייטשנגטיו לש ותארוה יכ
, תוינחור תומיסח תובורק םיתעל ול ויה תומישרב שמתשה אלו ליאוה" :ילאוט
ה יה הארנ ןכא ...תוכיבמ תוקיתש ויה זאו ,תונויערהו םילמה ןייעמ וב ברח רשאכ
."וינפוא לע רובד רבד תניחבב היהתש האצרה ודי תחתמ איצוהל השקתה וליאכ
ו קיסעהב .תישונאה ותייעב תא עגרל ול הרתפ ןייטשנגטיו לצא הארוהה יכ יל הארנ
, עיגהל ךכבו םהמ ץלחיהל ול ורזעיש ידכ םתוא קיסעה ולש םיישקב וידימלת תא
ם וטאטקארטה תא ןיבהל והשימ לכוי יכ ןימאה אל אוה .שגר־תבריקל ,לק עגרל
עיגיש והשימ אצמיי םימיה דחאב יכ הויק אוה לבא ,ותאירק ידי־לע טושפ ולש
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א ובמה .ןייטשנגטיו לש ורפסב קוידב תועבומ ןתוא אוצמל חמשיו תובשחמ ןתואל
 רחא שופיח ויה וירפס יכ המוד .וזל המוד הוקתל יוטיב ןתונ תויפוסוליפ תוריקחל
.ינחור עגמ םג תאז םע דבב־דב היהש תמאה
א וה .ולש הזעה תויכרעה־וד אוה ןייטשנגטיו לש םוגמיגה רבד לש ופוסב ,ןכ םא
א טבמ אוה .םהיפלכ הביאל םדא־ינבב ךרוצה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ
ד צמ ,ןומאו תומימת ןיבל ,דחא דצמ ,קפסו םשא ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא
ת ואידיא אוצמל הוקתהו שואייה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ אוה .ינש
ל ע תורעתסהל קיפסהל לכותש הדימב תוחפל וא ,והשלכ לאוג חוכ םהב שיש
.העידיל ןתינה לש ויתולובג
ט הול ץג לע רומשל ,םייחב ראשיהל ןייטשנגטיו לש ץמאמה ,אוה םוגמיגה ,לכה לע
. "םלועב תויחל תוכז ול ןיא" יכ םעפ רמא אוה .ותושי לש םידגונמה םיבטקה ןיב
ם ייקתהל ףיסוהל ומכו בושחה םלועה תא לטבלו קלחל הליחת הסינ וז השגרה ךותמ
ת שר רוציל הסינ ןכ־ירחא .םויק־תוכז ול הרמשנ ודבל וב קרש דירש־םלוע ותואב
א וה .ןבומ־יתלב טעמכ ךא בכרומ םדופילש םיינושל םיסחי וא םיקחשמ לש הבולש
ה ב הצובק לש הנמיסכ ול שרפתנש ,"יתחפשמ ןוימד" לש גשומב שמתשהל לחה
ו ק םוש היהי אל רשפא הבש אלא ,ףתושמ דחא וק תוחפל םהל שי םירבח ינש לכ
ר שאכ שונא־תוחפשמל ,חינהל רשפאש יפכ ,היה ןווכמ םא .הירבח לכל ףתושמה
ו תחפשמ תא םלהו ליאוה ויניעב ןח אצמש רשפא ,הנושארל הזה חנומב שמתשה
ם יבר־דחאו בזוכ־יתימא ,קוחר־בורק ,רזכא־םוחר לש םגמוגמה ומלוע .ולש השקה
ם יפוסוליפ הברה .תובורק הכ םיתעל ומצע לע םייא ובש ,תוומל ותבושת היה
ן מ והשמ םהל וקינעה ולש תופסלפתהה חרואו ויתונחבה יכ וישכע םידיעמ
.ותבושת לש תוינויחה

1971 רבוטקואב 24

תיזיפוכיספה היעבה :יורק השמ
רחואמה וייקשנגטיו לש ותביתכב
, תויזפוימס תויעבב ןייטשנגטיו קסע ,"הינשה ותפוקת״מ ויבתכ לש עירכמה םבורב
ה יעבה לש הגוסמ ,תויסאלק תויפוסוליפ תויעבל .ןושלה לש הירואיתב תויעב
א ל ,(שפנה לש הביטו הדמעמ תייעבו ,שפנל ףוג ןיב הקיזה תייעב) תיזיפוכיספה
א יה תרכזומה היעבה יכ ןעטיש ונממ תופצל ןתינש אלא דוע אלו .שרופמב קקזנ
."הפשב הערל־שומיש״ב הרוקמש ,"המודמ היעב"
:תואבה תורעשהה תא הז רמאמ תרגסמב עיצהל יתנווכב ,תאז םע

ה תקיז ,שפנה לש הביטו הדמעמ תייעב יבגל תעלבומ הדמע טקנ ןייטשנגטיו
ר ומא .ולש "םלועה־תנומת״מ קלח התיה וז הדמע .תינוציחה תוגהנתהלו ףוגל
.ותביתכל רשפ תתל רשפא וז הדמעל סחיב קר :ןאכמ

ה חד אוה .המימת תיטסילארטאמ התיה הנודנה היעבב ןייטשנגטיו לש ותדמע
ה סינו—םמויק תחנהב ךרוצה תא וא—"םיימינפ" םיישפנ םיכילהת לש םמויק תא
" םיישפנ םיכילהת" לש תוירוגיטקב לילכמ רשיה לכשהש המ לכ שדחמ ראתל
.םייזיפ םיכילהת לש םיחנומב

ה מר לכב ,הפשב שומיש לש םיכילהת ןיבהל ויתונויסנ ומייתסנ ךכמ האצותכ
.תועלבומ וא תושרופמ ,תוידרוסבא תואצותב ,הנבה לש איהש
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א ובמה .ןייטשנגטיו לש ורפסב קוידב תועבומ ןתוא אוצמל חמשיו תובשחמ ןתואל
 רחא שופיח ויה וירפס יכ המוד .וזל המוד הוקתל יוטיב ןתונ תויפוסוליפ תוריקחל
.ינחור עגמ םג תאז םע דבב־דב היהש תמאה
א וה .ולש הזעה תויכרעה־וד אוה ןייטשנגטיו לש םוגמיגה רבד לש ופוסב ,ןכ םא
א טבמ אוה .םהיפלכ הביאל םדא־ינבב ךרוצה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ
ד צמ ,ןומאו תומימת ןיבל ,דחא דצמ ,קפסו םשא ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא
ת ואידיא אוצמל הוקתהו שואייה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ אוה .ינש
ל ע תורעתסהל קיפסהל לכותש הדימב תוחפל וא ,והשלכ לאוג חוכ םהב שיש
.העידיל ןתינה לש ויתולובג
ט הול ץג לע רומשל ,םייחב ראשיהל ןייטשנגטיו לש ץמאמה ,אוה םוגמיגה ,לכה לע
. "םלועב תויחל תוכז ול ןיא" יכ םעפ רמא אוה .ותושי לש םידגונמה םיבטקה ןיב
ם ייקתהל ףיסוהל ומכו בושחה םלועה תא לטבלו קלחל הליחת הסינ וז השגרה ךותמ
ת שר רוציל הסינ ןכ־ירחא .םויק־תוכז ול הרמשנ ודבל וב קרש דירש־םלוע ותואב
א וה .ןבומ־יתלב טעמכ ךא בכרומ םדופילש םיינושל םיסחי וא םיקחשמ לש הבולש
ה ב הצובק לש הנמיסכ ול שרפתנש ,"יתחפשמ ןוימד" לש גשומב שמתשהל לחה
ו ק םוש היהי אל רשפא הבש אלא ,ףתושמ דחא וק תוחפל םהל שי םירבח ינש לכ
ר שאכ שונא־תוחפשמל ,חינהל רשפאש יפכ ,היה ןווכמ םא .הירבח לכל ףתושמה
ו תחפשמ תא םלהו ליאוה ויניעב ןח אצמש רשפא ,הנושארל הזה חנומב שמתשה
ם יבר־דחאו בזוכ־יתימא ,קוחר־בורק ,רזכא־םוחר לש םגמוגמה ומלוע .ולש השקה
ם יפוסוליפ הברה .תובורק הכ םיתעל ומצע לע םייא ובש ,תוומל ותבושת היה
ן מ והשמ םהל וקינעה ולש תופסלפתהה חרואו ויתונחבה יכ וישכע םידיעמ
.ותבושת לש תוינויחה

1971 רבוטקואב 24

תיזיפוכיספה היעבה :יורק השמ
רחואמה וייקשנגטיו לש ותביתכב
, תויזפוימס תויעבב ןייטשנגטיו קסע ,"הינשה ותפוקת״מ ויבתכ לש עירכמה םבורב
ה יעבה לש הגוסמ ,תויסאלק תויפוסוליפ תויעבל .ןושלה לש הירואיתב תויעב
א ל ,(שפנה לש הביטו הדמעמ תייעבו ,שפנל ףוג ןיב הקיזה תייעב) תיזיפוכיספה
א יה תרכזומה היעבה יכ ןעטיש ונממ תופצל ןתינש אלא דוע אלו .שרופמב קקזנ
."הפשב הערל־שומיש״ב הרוקמש ,"המודמ היעב"
:תואבה תורעשהה תא הז רמאמ תרגסמב עיצהל יתנווכב ,תאז םע

ה תקיז ,שפנה לש הביטו הדמעמ תייעב יבגל תעלבומ הדמע טקנ ןייטשנגטיו
ר ומא .ולש "םלועה־תנומת״מ קלח התיה וז הדמע .תינוציחה תוגהנתהלו ףוגל
.ותביתכל רשפ תתל רשפא וז הדמעל סחיב קר :ןאכמ

ה חד אוה .המימת תיטסילארטאמ התיה הנודנה היעבב ןייטשנגטיו לש ותדמע
ה סינו—םמויק תחנהב ךרוצה תא וא—"םיימינפ" םיישפנ םיכילהת לש םמויק תא
" םיישפנ םיכילהת" לש תוירוגיטקב לילכמ רשיה לכשהש המ לכ שדחמ ראתל
.םייזיפ םיכילהת לש םיחנומב

ה מר לכב ,הפשב שומיש לש םיכילהת ןיבהל ויתונויסנ ומייתסנ ךכמ האצותכ
.תועלבומ וא תושרופמ ,תוידרוסבא תואצותב ,הנבה לש איהש
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י וטיב ןייטשנגטיו לש ותביתכ לש ידרוסבאהו הנושמה היפאב תוארל ןיא ךכיפל
א לא איה ןיא .שרופמ םלוה חוסינ הל תתל ןכתייש ידכמ הלודגה הבשחמ תוקמעל
ת ועפות לש ךרעמ לע תיטסינומ םודס־תטימ תופכל יתטישה ןולשכל יוטיב
.ותגצהל עקרכ תיטסילאוד םלוע־תנומת בייחמה ,תויריפמא
ט טצא ,ןייטשנגטיו לש ותביתכ תא ריבסהל ולא תוחנה לש ןרשכ לע דומעל ידכ
ת א תוצמל ןויסנב ,תולאש רפסמ גיצא ןכמ־רחאל .(ימוגרתב) ויבתכמ דחא עטק
, תיקלח תוחפל ,תונעל היהי רשפא ולא תולאש לע .עטקה לש תורזומה תורוקמ
ו לא תולאש םלוא .ןייטשנגטיו לש "םלועה־תנומת" לע הלעמלש תוחנהל סחיב
ת או ,ולא תוחנה לש תוידרוסבאה תויועמתשהה תא ריהבהל הנשמשת זמצע
ר ווחתת הז בלשב .ןהמ תלשלתשמה ןייטשנגטיו לש םלועה־תנומת לש תוידרוסבאה
.הפשה תנבהב ולש דוסיה־תועט םג

ב
:ןורחא עטק ,1 הקספ ,ןושאר קלח ,״םייפוסוליפ םירקחמ״ ,ןייטשנגטיו

ו ל ןתונ ינא .תונקל והשימ חלוש ינא :ןושלב אבה שומישה לע ב1שח התע
, ינוונחה לצא קתפה תא לטונ אוה ."םימודא םיחופת השימח" ןמוסמה קתפ
ח ולב "םודא" הלמה תא שפחמ אוה זא ;״םיחופת״ תנמוסמה הריגמ חתופה
- םינומה םירפסמה תרדס תא עימשמ אוה זאו ;עבצ לש םגדימ הלומ אצומו

א והש רפסמ לכ דגנכו "שמח" הלמל דע-הפ־לע םעדוי אוהש חינמ ינא
ת ומוד םיכרדבו ,ךכ—.םגדימה לש עבצב חופת הריגמה ןמ איצומ אוה עימשמ
ה למה תא שפחל וילע ךיא ול ןיינמ לבא"—.הפשב םישנא םישמתשמ וזל
י פכ לעופ אוהש חינמ ינא ,ןכבו—"? ׳שמח׳ הלמב תושעל וילע המו ׳םודא׳

ה למה ןבומ המ לבא—.אוהש םוקמ הזיאב םירמגנ םירבסהה לכ .יתראיתש
ה למב םישמתשמ הב ךרדה קר ,ןאכ ונניינעמ היה אל הזכ רבד םוש—"? שמח"
."שמח"

ג
ם עט םוש ןיא יכ שיגדהל יואר .ןושאר טבמל ,רתויב רזומ אוה הלעמלש עטקה
ו תביתכל יסופיט עטקה .אוהש ןבומ הזיאב "יניצר־יתלב" וא "ינוריא" אוהש חינהל
.יניצר וניא בתוכ ןייטשנגטיווש רבד םוש ירה ,"יניצר וניא" םאו ,ןייטשנגטיו לש
:תולאש רפסמ תועצמאב רתאל רשפא עטקה לש ותורזומ תא

? קתפ ול ןתונ אלא הנקיש ונוצר המ וחילשל רמוא ןייטשנגטיו ןיא המ ינפמ
? הזה קתפה ץצ ןיינמ ? קתפה תכיתכ לע רבד רפסמ ןייטשנגטיו ןיא המ ינפמ
, לשמל ,רמואו קתפב לכתסמ וניאו תונחל ןייטשנגטיו לש וחילש דלוה המ ינפמ

־ השימחה ףזוי־ץנארפ לש ותומ תא ומרגש םה םימודא םיחופת השימח ןכבו ,ההא"
, קתפה תא דימשמ וא ,קתפה תא עלוב וא ,"הדיאא״מ הירא רישל ליחתמ וא ,"רשע
? ...וא ,ןייטשנגטיו תא הכמ וא

א לא ינוונחה ינזאב קתפה לש ונכת תא ארוק ןייטשנגטיו לש וחילש ןיא המ ינפמ
? הלמ רומא ילב ינוונחל חתפה תא ןתונ אוה

ם לקדל ,תוחולב שפחל ,תוריגמ חותפל ליחתמ אוה ינוונחל קתפה ןתינשכ ,עודמ
" יצחו־הריל ךל הלעי הז" :לשמל ,רמוא אוה ןיא עודמ ? םיחופת איצוהלו םירפסמ
״? םיסגא ףידעמ התא ילוא״ וא

ן ייטשנגטיו ןיא םולכו ? םיעבצ־תוחול ותונחב קיזחמה ינוונח ותוא לש ומוקמ היא
? םיחותפ םיזגראב רשאמ רתוי הברה תוריהמב תוריגמב םילקלקתמ םיחופתש עדוי
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? ךיא ? םיעבצה־חול תא ןיכה ימ
? ךיא ? תוריגמה לע תויוותה תא קיבדה ימ
ם ישדח םיחופת םישל עדוי ינוונחה ךיא ? םיהופתה יאלמ רמגנשכ הרוק המ

? תרחא הקיר הריגמב אלו הריגמ התואב
, תיפוסניא הרדס יהוז ? םינומה םירפסמה תרדס תא הפ־לע ינוונחה דמל ךיא

? והשלכ ״יחצנ״ ינוונחב ןאכ רבודמ םאה ? ןמז לש ףוסניא שרוד הדומילו
ל ש ותוליעפ רבסהל הלעמ ומצע אוהש השירדה תא ןייטשנגטיו החוד המ ינפמ

ת וחנהל סחיב םירבסה םינתונ יכ ,"רמגיהל בייח רבסה לכ״ש ןוכנ ?ינוונחה
ך בתסנ זא ירהש ,דימתו ,תוחנהה לכ תא ריבסהל רשפא־יאו ,םיריבסמ ןתועצמאבש
.רמוג אוה רבכו ,רבד םוש ריבסה אל ןיידע ןייטשנגטיו לבא .תיפוסניא הגיסנב

ר שפא ןבומ הזיאב ? הזה עטקב ראותמה ןושלב שומישה לע בושחל םעט המ
ר אתמה עטק הז ירה "?תומוד םיכרדבו ךכ" הפשב םישמתשמ םישנאש רמול
ן ניא ןבומ םושב רשא ,הזה םלועה ןמ אל טעמכ ,רתויב תונושמ תויושחרתה
!״תויסופיט״

ר וביגש יאדו ? ראיתש יפכ ״לעופ״ ינוונחהש ״חינמ״ ןייטשנגטיו ןבומ הזיאב
 ךכב ןיאו ,רופיסה רוביג אוהש ינפמ טושפ ,רופיסב ראותמש יפכ לעופ ולש רופיסה
? ךכ גהנתמה אוהש ינוונח הזיא שי יכ זומרל הצור ןייטשנגטיו םאה לבא .החנה לכ

ם ע טקייבוא תאצוהו שמח דע הריפס ידי־לע לח "שמח" הלמב שומישה םאה
ה רוצב "שמח" רפסמב ,אוהש רשקה הזיאב ,שמתשמש ימ שי םאה ?רפסמ לכ
?(םיטוידיאו םידלי איצוהל) וז תיליווא

ד
ל ש תוחנהל סחיב בישהל רשפא־יא םדוקה ףיעסב וגצוהש תולאשה ןמ הברה לע
ס חיתהל תירשפא הביס ,ןבומכ ,יהוז .ירותסמ אוה רופיסה ןהילא סחיב .רשיה לכשה
."ןיבמ ךניאש המ ץרעה" :עדונה ללכה יפ לע ,דאמ ״קומע״ רופיס לאכ וילא
ל בקתמ ןייטשנגטיו לש ורופיס ןהילא סחיבש תוחנה חסנלו תוסנל רשפא םלוא
ה יצקינומוק־תייצאוטיס גיצמ הז רופיס ובש ירשפא םלוע ראתל ךכבו ,תעדה לע
."תיסופיט"
. הזל הז םיעמוש םניאו הז לא הז םירבדמ םניא םישנא וב םלוע ,לשמל ,ןיימדנ הבה
ם ניא םג םישנא וב םלוע .םניבהלו םיעבמ קיפהל רשוכ םיללושמ םישנא וב םלוע
.רבדב םירכזנ םניאו רבד םירכוז
ה לא םיקתפ לע .םיקתפ לש םינסחמב שומיש ידי־לע האב תרושקתה הז םלועב
א שונה קתפ רחוב רדשמה ,תרושקתה ךילהתב .םיירשפאה םירסמימה לכ םימושר
י די־לע ,טלוקה ידיל תיזיפ רבעומ ,םילמ תרדסכ גצומה ,הז רסמימ .םיוסמ רסמימ
ת א תעבוק םילמה תרדס לע םייניעה תרבעה .םושר אוה וילעש קתפה תרבעה
ה לחה הנוכת ,רמולכ—גשומ תנמסמה הלמב לקתנ אוהשכ :רדשמה לש ותוגהנתה
, תוחפל ,וא—הלאכ םימצע םייוצמ הבש הריגמ שפחמ אוה—םימצע לש הצובק לע
ו תוא שפחמ אוה ,עבצ םשב לקתנ אוהשכ .גשומ ותוא תנייצמה הלמה הילע הבותכש
ש י" םא תוארל ידכ הלמה לומ חולב אצמנש עבצל םימצע הוושמו ,םיעבצ־חולב
ם ירפסמה לכ תא םלקדל ליחתמ אוה ,רפסמ־םשב לקתנ אוהשכ ."עבצ ותוא םהל
ם א .הריגמ וזיאמ םצע ףלוש אוה םלקודמ רפסמ לכ םעו ,הז רפסמל ועיגה דע
ה ב הביבסל ךלוה אוה ,תוחולו תוריגמ הליכמ הניא רסמימה טלוק לש ותביבס
.הביבס התואב ול םדקש והשימ ידיל קתפה תא רסומו הלאכ םימצע םייוצמ
,ריבעהל םיצור ותוא רסמימב הריחב לש תוליעפ איה תינושל תוליעפ לכ הזכ םלועב
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  די־לעו ׳ילש תיתרדס הריקס ידי־לע ,רסמימה לש וחונעיפ וא—(תיזיפה) ותרבעהו
ס ש ,רפסמ םש :תרקסנה הלמה גוסב תויולתה חונעיפ לש תויגטרטסא תלעפה
.עבצ םש ,הנוכת
. ונממ התוא ףולשל וא היצמרופניא ןסחאל ידכ ישונא ןורכזב ךרוצ ןיא הזכ םלועב
.סיכהמ התוא םיאיצומו (קתפ תרוצב) םיכב היצמרופניאה תא םיקיזחמ תאז תחת
ם יינוציחה םייוריגה לש חושקה םנוטלשל םישנא לש םתוגהנתה הנותנ הזכ םלועב
ר שפא הב הביבס םישפחמ וא ויפל םילעופ םה ינושל רסמימ םהל ןתינשכ .םהל
.ויפל לועפל
ן יא .םיישפנ םיכילהתו םיישפנ םינונגנמ םישנאל סחיל ךרוצ אופא ןיא הז םלועב
ם יטקייבוא תוהזל םילגוסמ םה ןיא .םיעבמ םיחנעפמ םה ןיאו םיעבמ "םירצימ" םה
.םיתואנ יוהיז־יללכ לש תכרעמ תלעפה ידי־לע םירשימב הנותנ הנוכת ילעב

ה
. ןלוכ לע אל דא—ד לש תוחנהב גב תולאשה לע בישהל רשפא ךיא תוארל לקנה
א לב תרתונ םינומה םירפסמה תרדס לש הפ־לע דומילה יבגל הלאשה ,לשמל ,ךכ
.דב ונעציבש ליגרתה לש ויתולובג לע םג העיבצמ וז הלאשו .הבושת
ת לוכיה תא החינמ םינומה םירפסמה תרדס תא "הפ־לע דומלל" תלוכיה ,הנה יכ
ל ש םדאה וליפאו) םדאכ יפוס רוצי ,לבא .אוהש ןבומ הזיאב "שאר״כ התוא גציל
ם א ,לשמל ,ךכ .םילדבנ םירפסמ ףוסניא גציל לגוסמ וניא (ד לש ינוימדה םלועה
ם יקתפ םג לבא .םיקתפ ףוסניאל םוקמ ול שורד ,רפסמ לכל שארב "קתפ" ןימ ול שי
.דחא שארל סנכי אל יאדו םהמ ףוסניאו ,םוקמ םיספות םיקדו םינטק
ו נדמל" אלש יאדו ז םינומה םירפסמה תרדס תא "םלקד״ל אופא ונא םילגוסמ ךיא
ו נל תרשפאמה םיללכ תכרעמב םיטלוש ונא ,השעמל .ןבומ םושב ,"הפ־לע התוא
.תאזה הרדסה ןמ יוצר ךרוא לכב םיעטק רציל
:םיללכה יגש תב תכרעמה ,לשמל ,ךכ

,רפסמ אוה 0
."וירחא אב״ש רפסמ לבקת ,אוהש רפסמ הזיאל 1 ףיסות םא

ך כ־רחא ,(ןושארה ללכה) 0 :םירמוא הליחת .הרדסה לכ תא רציל ליבשב הקיפסמ
, 2 םילבקמו (ינשה ללכה) 1 בוש םיפיסומ ,1 םילבקמו (ינשה ללכה) 1 םיפיסומ
ס חיל השק .םיקתפ ןיב הריחבב איה ותמזי לכש רוצי אוה ד לש "םדא״ה לבא .רכו
.םיריצי לש ףוסניא רציל תולגוסמש םיללכ־תוכרעמ ול
ם יריציה לכ .םייזיפ םה ד לש םדאה תוליעפב םיכורכה םיכילהתה לכ אלא דוע אלו

. םיקתפ ,תוחול ,תוריגמ ,םיקתפב קסוע אוה .םייזיפ םה ףא ותוליעפב םיברועמה
ן יא :תורפס תומושר םהילעש םיקתפ םה ןיא םג .םייזיפ םירוצי םניא םירפסמ לבא
.םירפסמה לכ תא םהילע םושרל םיקתפ יד
ת ריצי לש רשוכ םהל שיש םירוצי לש םמויק חינמ ד לש םלועה אלא דוע אלו
ר אשנ הלא לש םביטש אלא ? תוחול ןיכה ימ י םיקתפ בתכ ימ :םיינושל םירסמימ
.לפרועמ
ר וציל ידכ םירחא ידיב םינכומ םיקתפל םיקקזנ ונא ןיא ,םוקמ־לכמ ,ונלש םלועב
.םיעכמב םהב םישמתשמו םיקוספ םירצוי ונא .רשק
ו נל שי ,לשמל ,ךכ .םירפסמ תריצי לש ךילהתל המוד םיקוספ תריצי לש ךילהתה
ק וספ אוה פש םשוח ינא םג ,וב שמתשהל רשפאש קוספ אוה פ םא :הזכ ללכ
.וב שמתשהל רשפאש
.םיקוספ לש ףוסניא רוציל םילוכי ונא הזה לכה תלעפה ידי־לעש תוארל לקנה
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י נא" הלעמלש ללכה ףקותב ירה ,"בער ינא" ןוגכ והשלכ קוספ הקנ םא יכ י עודמ
י נאש בשוח ינאש בשוח ינא" םג ןכלו ,שומיש־רב קוספ אוה םג "בער ינאש בשוח
.האלה ךכו ."בער
. םיקתפ לע םלוכ תא גיצהל רשפא־יא ,םיקוספ לש ףוסניא ונתפשב שי םא לבא
ר מול ןיא ןבומ םושב ,ןכל .םיקתפ ףוסניאל ץראה־רודכ ינפ־לע םוקמה קיפסי אל
ף וסניא םיירשפא .םיירשפא םירסמימ המכ ןיב הריחב אוה רדשמה לש ודיקפתש
.יוצרה רסמימה תא רציל ךירצו ,םירסמימ
ם תאוושה ידי־לע םימודא םיטקייבוא םיהזמ וגא ןיא ונלש םלועב אלא דוע אלו

" םדוא" לש יוהיז־ללכב שומיש ידי־לע םירצוימ םיעבצ־תוחול .םיעבצ־חולב םגדימל
ן הילעו תויוות ןהל רשא תוריגמב םייוצמ םיטקייבואש ןויערהו .ונישארב גצוימה
ל יפ לכל ילוא וא י ולאכ תוריגמל סינכהל רשפא םיליפ :קיחצמ אוה םמש םושר
ת ומושר ןהילעש תויוותב םיטשוקמ םיליפ םא לבא י "ליפ" בותכ םשו ורוע לע תיוות
. תוירשפאה תויוותה לכ ליבשב ליפ לש םוצעה וינפ חטש םג קיפסי אל םהיתונוכת
, םימוטא לש תמייוסמ תומכ ,תולוקלומ לש תמיוסמ תומכ ליכמ ,לשמל ,ליפ לכ
.האלה ךכו ,ןותנ ילקיזיפו ימיכ בכרה ול שי

ל ש םנוטלשל הנותנ ונתוגהנתה ןיא ,ולש ינוונחלו ,ןייטשנגטיו לש חילשל דוגינב
ם ינוונח הברהו ,תלוכמה־תונחל תכלל םיברסמ םידלי הברה .םיינוציח םייורג
.תוחיפל היפיצב םירגוא םה התוא ,הרוחסה תא שפחלמ םיענמנ

ו
ם הש ,םתוגהנתה יבגל תוטלחה םילבקמ םישגאש חינהל ךרוצ אופא שי ונמלועב
, םתוגהנתה ךרוצל (םיקוספו םירפסמ ומכ) םיטשפומ םיריצי ינימ לכ םירצימ
ם יטקייבוא יוהיזל םיללכ םיגצימ םהשו ,תומיאתמ םיללכ תוכרעמ לש הלעפה ידי־לע
.ןיחבהל םילגוסמ םה ןהבש תונוכת ילעב
א לא דוע אלו .יזיפ (םוידמ) עצמימב תושחרתמ ןניא ולאה תוישפנה תויוליעפה לכ
, םייגשומ םימעטמ ,רשפא־יאש םיטשפומ םיריצי םה ןהמ קלח לש םירצותהש
ק וספ .םיקוספ םג לבא .ונרמאש יפכ ,םירפסמ ,לשמל ,ךכ .ןמזבו ללחב םרתאל
ם ימעפ קוספ ותוא עיבהל רשפא .ותביתכ וא ,ותעמשה לש טקאה םע ההז וניא
ו תוא ונעבה ךכו) .תובר םימעפ קוספ ותוא עיבהל רשפא :החכוהה תאזו .תובר
.(תונוש תורוש יתשב ,םיימעפ קוספ
, םייזיפ םיחנומב רואיתל תונתינ תוישונאה תויוליעפה לכ ד לש םלועב ,ינש דצמ
ם ימושר םהילע ,םיקתפ שי—םיקוספ ומכ ,םיטשפומ םיריצי םש חינהל ךרוצ ןיא
.םירפסמל רשאב קר תררועתמ ,רוכזכ ,היעבה .םייזיפ םירוצי םה הלאו ,םיקוספ
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- תוכרעמ לש םיחנומב קר וראתל רשפא םילמ לש שומישש איה הרצה .םילמ לש
ל ש םיחנומב םוגרת הל ןיא םיללכ־תוכרעמ םיליעפמ םישנאש החנההו—םיללכ
.םיילקיזיפ םיכילהת

ח
. תיתטיש הניא ,תשרופמ הניא ,תרדוסמ הניא ,ויבתכ לכב ,ןייטשנגטיו לש ותביתכ
. ולש היגולוכיספה יחנומב רבסה ךכל תתל רשפא ילוא .תזמורמו תעטוקמ איה
־ תנומתל קר םיסחיתמה םיחנומב (בשיתמו) ליבקמ רבסה תתל רשפאש יל המדנ ךא
ן ייטשנגטיו לש םלועה־תנומת :(ותוישיא תא תפקשמ איה ףא יאדווש) ולש םלועה
ל ש םמויקל תועדומה םע ,דחא דצמ ,םזירויבהיבו םזילאירטאמ לש בוליש איה
ב ולישו .ינש דצמ ,םילעופ םישנא םהבש (הקיתמתירא ,הקיגול) םיילמרופ םיבישחת
ה ריהבו הרודס הנשמ חוסינ ונממ הענמ איהו—הריתסב שח ןייטשנגטיו .ביקע וניא הז

.הפשה :רהצומה וקוסיע םוחתב וליפא

זשנסו עושעש ן>ב :תבט *תבש

.1971 ביבא ,אנ ״תשק״ ׳ר *

ה רומשה ןמ יתוא ואיצוה *,"ותבו עושעש" ירפס לע .ש .ב לש ותרקבב ,תורוש יתש
ם א .רקבמה לש הדימה־הנק קוידל תעגונ הנושארה .רקובמ רבחמ לש היופכה
ה ביתכו תיעדמ־תידועת הביתכ ,תיאנותע הביתכ ןיב ןיחבהל .ש .ב חרוט הכ
.תיתרקב הביתכב תונלשר לע ול ריעהל רתומ ,תיתורפס
ל ש וירפסו וירקחמ ,המודמכ ,ויה תבט יתבש דבע ויפ־לע םגדה" יכ בתוכ .ש .ב
ר פסב גיצמ יאקירמאה־ידוהיה גולופורתנאה .לשמל ׳זשנאס ידלי׳כ םיאול רקסוא
, קודבל לוכי ץפחה לכו ,הרבחה ילושמ תיאקיסקמ החפשמ לש םייח־תלילע קתרמ
ן תיווהכ תוראותמ רפסבש תויומדה לכ----------.הדבועה תא ךירפהלו תמאל
 רקוחה ןמ ענומו םייודב תומשב וירוביג תא הנכמ תבט .םיירוקמה ןהיתומשבו
."רקחמב ךישמהלו אובל ,תוגצומה תודבועה תא תמאלו אובל
ם יבוט םייודב םילאקולו תומשש אצמ ומצע סיאול רקסוא יכ .ש .בל רשבל ידיב שי
ת ובקעב אבש ,"הדיו־הל" לודגה ורפסל .יגולופורתנא־יגולויצוס רקחמל וליפא ,רתוי
ת וימינונאה לע רומשל הנווכב" :תולודג תויתואב הרעה םידקה ,"זשנאס ידלי"
ף א ינא .םהינכשו םהירבח ,תוחפשמה ינב לכ תומש ופלחוה ,הז רקהמ יאשונ לש
ן ולמ־יתב ,םיראב ,םיסובוטוא תונחת ,ויתובוחרמ המכ תומשו רוורפה םש תא יתיניש
."ונוש אל רוביצ־ידיקפו תוירוטסיה תויומד לש םהיתומש .םירחא םיירוביצ תומוקמו
י דלי״ב ומכ ,םייתימא תומש לע רזח אל בושש ךכל ול ויה םיחוכנ םימעט יאדו

ו קיסקמכ סחיב־הקוחר ץראב קסע אל "הדיו־הל״ש התיה ןהמ תחא ילוא ."זשנאס
ד בעש הדימב ,םוקמ־ לכמ .המצע תירבה־תוצראב ,קרוי־וינבש םלראהב קסע אלא
ו תוא לש ותעדלש תעדל היה לוכי "סיאול רקסוא לש םגדה יפ־לע" ותרקבב .ש .ב
.רקחמה ביט לע ללכ דיעהל םייודב וא םייתימא תומשב ןיא ללוהמ גולופורתנא
י רוביגל םייודב תומש רחב עודמ ומצעמ ןיבי םיאול רקסוא ירפס תא ארק ןכאש ימ
, קרוי־וינ וליפא .םלראהב םינקיר־וטרופה לש ינועה תוברת־תת לע ותדובע
ר ורב .וליבשב "ןטק םלוע" התיה ,לארשי יסולכואמ המכ־יפ םיבורמ היסולכואש
ינוע־תנוכש יבשותל םייודב תומש טוקנל ילארשיל אוה חרכה עודמ םייתעבש
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ו תוא ףא—טופאק ןמורט םג יכ יל המדנ ךא ,ךכ לע עבשיהל לכוא אל .תיביבא־לח
ם דב" ירוביגל םייודב תומש רחוב היה—ירמגל יטנוולר־יתלב חרואב .ש .ב ריכזמ
.םהיתומשב בוקנל רתוי לק םיתמ םישנא .ויה םייח וליא "רק
ת ודוסיה ןמ דחא" :איה .ש .ב לש ותרקב לע ריעהל יתוא האיבהש הינשה הרושה
א ובל םדא לכל רשפאמה תויבמופה דוסי—תידועת תורפס לש רתויב םיבושחה
ה דיעמ וילע הרזחהו ןוכנ וניא תויבמופה ןינעש וניאר ."םלגה־רמוחב ןנובתהלו

" םלג־רמוח" הלמב שמתשהש יתחמש לבא .יהמ תידועת תורפס עדוי וניא .ש .בש
א יה הדועתה־תורפס לש וז הקיז .תשורחלו הישעתל הרשי היצאיצוסא הב שי ןבש
ה נושארל ירה ,םיטלחומ הדימ־יגק הנורחאל םא ;הפיה תורפסה ןמ התדחימה
.םייסחי הדימ־ינק
ג וס תליחת הרשפיא" הטלקמה יכ סיאול רקסוא ןייצמ "זשנאס ידלי״ל המדקהב
 תטיסרבינואב היגולופורתנאל רוסיפורפכ ,ןכאו ."יתרבח םזילאיר לש השדח תורפס
ם ידימלתו םירזוע קיסעהל היה לוכי ,דרופ־ןרק יפסכב וירקחמב רזענש ימכו ,יוניליא
. םירחא ידי־לע ושענ "הדיו־הל" ורפסל תונויארה לכ טעמכ .תוטלקמ יליעפמכ םיבר
ר בחמה תושרל דמעש הזמ ןווגמו בר היה ותושרל דמעש םלגה־רמוחש קפס ןיא
.היוקל םהיניב האוושהה ןכל ."ותבו עושעש" לש
י פ־לע" דובעל אלש ידכ לכה תושעל הקווד יתשקיב ולא תורורב תוביסמ הנה
ה טיש יפל אלא ,םיעצמאה־בר יאקירמאה גולופורתנאה ,סיאול רקסוא לש "םגדה
.לארשי לש תוביסמהו םיאנתה תא תמאותה ,ירמגל הנוש
" דבע ויפ־לע םגדה" תא רבחמל רחוב רקבמ רשאכ איה הלוספ הטיש יכ יל המדנ
.ןכומה ןמ ומע תויוצמה תורעהה לכ תא ול רשוקו

הלא םימיב עיפומ

םולשבא
םיבתכמו םיבתכ
גרבנייפ םולשבא לש
םידקהו סופדל איבה
"היפרגונומל םיווק"

רימא ןרהא
עיפוהל םיבורק
לדאנ דורב
ןרטש (ריאי) םהרבא
בוקסל תימלוש
רודלפמורט ףסוי

הפיח ,מ״עב רואל האצוהל הרבח הנומקש
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ןוסנרהא ןמוי
 לעמ סוטמ תנואתב .א .א הפסנ 43 ןב
א ישב אוהו ,15.5.19־ב ,שנאמאל־תלעת
 הדמעמ לע קבאמה ימיב ,תינידמה ותוליעפ
ו רדחב .םולשה־תדיעו ברע לארשי־ץרא לש
ו ידידי ואצמ ןסכאתה םש ינודנולה ןולמב
ם ושרל גהנ וב ,תיתפרצ בותכ ,ונמוי תא
919 1 ראורבפל 1916 ראוני ןיב ויתורוק תא
. (ותומ ינפל םישדח השולש דע ,רמולכ)
ב תוכה ןהבו דאמ תוטרופמ ןמויב תומישרה
שחמו ויתוחיש ,ויתושיגפ ,וישעמ תא ראתמ
ם ישדחה טעמל) ומויב־םוי־ידמ טעמכ ויתוב
ן מ םירסחה ,1918 תנש לש םינושארה
־ בתכב רסחה תא אלמל גאד ךרועה .(ןמויה
ת ורעה םע דחיש ,תואבומ ידי־לע דיה
י כמסממ ללכ־ךרד) םירחא תורוקממ תוראהו
שה םושמ ןהב היה (יטירבה ץוחה־דרשמ
ר בחמה םהילאש עוריאל וא רואיתל המל
ת נבהב ארוקל תועייסמ ולא תומלשה .סחיתמ
.ןמויבש תויושחרתהה
ה אוושהב ירמגל רחא רואב ןאכ עיפומ .א .א
—1904 םינשה ןמ וינמויל ר וא וארש ,1910
ח מצ״ו "ןדריה־רבע חמצ" םירפסה תרגסמב
־ יפורפה תכירעב ומסרופש) "ןדריה־ברעמ
. (ירא־ןבא לאכימו רמייהנפוא ללה םירוס
ה לגמהו ןעדמה ,רקוחה ,םונורגאה תמועל
ץ ורפל דע .א .א ונל רייטצמש יפכ ,ינ1גברה
ה לגתמ ןמויב ירה ,הנושארה םלועה־תמחלמ
ת ינתלעפ ,תקהבומ תיטילופ תוישיא ונל
ת פתושו םיזע םיקבאמב העוקש ,תצרמנו
ה פוקת לש תועירכמ תוינידמ תוכרעמב
.ודואמ לכב יח אוה התואש תרעוס
ה נייפיאש תיזכרמ תחא יפוא־תנוכת םלוא
ת וראותמה םינשב םג תטלוב וימי לכ ותוא

ן וסנרהא ןרהא ןמוי :(ךרוע) יתרפא םרוי*
. ׳מע 1970 ; 518 ,ינרק תאצוה ;(1919—1916)

ם ע גייס אלל תוהדזהו תוריסמ :ןמויב
ם עפהש קר .ומצע תא שידקה ול אשונה
א לא יאלקחה עדמה םודיקל אל אוה רסמתמ
ב ושייה לש תינידמה תואמצעה םודיקל
, ןמזה תוערואמ חכונל .לארשי־ץראב ירבעה
ך ישמהל לוכי וניא יכ הנקסמל .א עיגה
־ ינידמ ןוגרא שארב בציתהו ,םימדוקה וייחב
ת או ומצע תא ןכסמ אוהש ךות ,יתרתחמ
.הלועפ ומע ופתישש לכ
וא םיריבעמ ןמויב םיראותמה תוערואמה
ן מז ותואמ תצק קר .תונוש תוצראל ונת
 לש הנושארה תיצחמב :ץראב .א השע

 םעטמ הבראב המחלמה שארב דמעשכ ,1916
 לש הנושארה תיצחמבו ,היכרות תונוטלש

ל ארשי־ץרא לש המורד שוביכ ירחא ,1918
ז א השע ןמזה בור .יטירבה אבצה ידיב
ץ ראב י״לינ תלועפ לע חצינ םשמ ,םירצמב
א צי םשמו ,יטירבה ןיעידומה תא תרישו
־ תוצראבו הפוריא תוצראב תונוש תויוחילשל
.תירבה
 המכ דע חיכומו רזוח .א .א לש ונמויב ןויעה
ר וא ךופשל לוכי הז ןיעמ ירוטסיה רוקמ
ד ימת .וידעלב תומותס תוארנה תועפות לע
ה הימתו ,הדיחל שיאה לש ותודידב .דתיה
ו תא ףתשל םדא־ינב ושקתה עודמ התיה
ת אירק קר יכ המוד .רוביצ־שיאכ הלועפ
ו יתושגרה תא אטבמ בתוכה וב ,ישיא ןמוי

ה בושת איצמהל הלוכי ,רתויב תוסומכה
 ןכא יכ הרואכל ררבתמ .ולא ןיעמ תולאשל
־ שיאל תושורדה תונוכתה לכ טעמכ ול ורסח
ו סחי :תווצ שארב דמועה גיהנמל ,רוביצ
א וה ,תוינוציק ידכ דע יתרקב היה םישנאל
־ תהל הטנ אלו םהיתושלוח תא תולגל רהימ
 רטנ אוה ;הנבהב וא תונחלסב םהילא סחי

ד ימעהל לגוסמ היה אל ,וידגנתמל הביא
א לש םישנא םע תודידיב ךלהלו םינפ
ת ושימגה תונוכת תא עדי אל אוה ;ךירעה
ר יכה ,ינש דצמ .לבוקמה וקל תולגתסההו

, ודובכל היה שיגר ,ולש וכרעב ןוכנ־לא
רומ תוישיא .ותקדצבו ותלכיב חטובו האג
ל וכי ישיא ןמוי קרש ,תאזכ תספסוחמו תבכ
ד קפלו גיהנהל הל האי ,ארוקל התוא ףושחל
. םיגיהנמ לש הצובקמ קלח תויהל אל ךא
יעטקמ םיברב ינשה־טוחכ רבועה יוטיבה
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ם יאנתב דובעל ךישמא אל" :אוה ןמוי,י
״! ייד יתעבש ינא .הלאכ
, 26.1.19 םוימ ,םינורחאה ויבתכממ דחאב
ר יבסהל הסנמ אוה ,רנסקלפ .ב ודידי לא
ו ידוקפ לש םרכזל תונמאנב ותונשקע תא

א לא הפ ןיא יכ ןימאת אנ לא" :ולפנש
ה ביאו הביח קר יכ ,םיישיא תושגר לש ןינע
ת וקנל ילע .אל טלחהב .ףכב ןאכ ומשוה
ת ועשב .ילש םינועמה תא ,יתמ תא םשאמ
ו ניגיהנמ דועב ,קבאמה לש רתויב תולפאה
ם ע הכרעמל יתאצי ,םיססהמ םדוע לוכיבכ
, םינמאנ םישנו םישנא לש הנטק הצובק
ם יווקמ יב םטעבב .ותמו הרובגב ומחלש
ם דובכמ תיחפהלו םתונדחפ חא קידצהל םה
ת אשל תוכז יל ןיא הז תא .ינועמ לש
(492 ׳ע) .״הולשב
, הדילסב תלבוגה ,ותרקב התיה השק דחוימב
ע גונש המ" :״בושיי״ה יגיהנממ קלח יפלכ
א יה [ץיבולידויו ןיקסולג] הלא םינודא ינשב
 םה רשא ןאכ והשמ השענו ןכתייש הדבועה
צוצחבו םיפותב ,ימשר ןפואב וב ופתוש אל
־ ינב לש תישפט־תילבה הואג ,תויספא .תור
ל כוא אלו ליאוה" :דועו .(24 ׳ע) ״םדא
ל כל ימצע ףושחלו ,וזכ הרוצב ךישמהל
־ פטה םהיתואצמה לכלו ,תובידהו תויוליכרה
ר בחו ןילרב ,הפי םייורקה הלא לש תויש
ימעמ ןכ־יפ־לע־ףאו םינרקש םלוכ ,םהיערמ
. "ורבח לש וירקשל הז םינימאמכ םינפ םיד
ד גנכ תרוקב תלמ ףא ןמויב ןיא יכ ןיינעמ
ד וגינב ,ץראב םילעופה־תעונת לש היגיהנמ
ר וביצ לש וישאר יפלכ לוזליזלו זובל
ו נפשכ קר) .תובשומבו םירעב "םיחרזא״ה
ודגל סויגל ודי ןתיש "רמושה" ישנא וילא
ן יד־קספ תא םהל ריכזה ,םיירבעה םיד
א ופא הארנ .(יקסנשיל ףסוי תשרפב תוומה
ד גנתמכ .א .א לש ורואיתב םיזגהל םיטונ יכ
־ לכ־לע .ויגיהנמו "לאמש״ה לש יגולואידיא
.זמר ךכל ןיא ולוכ ןמויה לכב ,םינפ
ם יכוז תינויצה העונתה יגיהנממ קלח םג
מהל" .ודצמ םיפודיגו יאנג תולמ לש עפשל
ף ידעי הב ,וז הרואמ ךותב ראשיהלו ךיש
א לש דבלבו העונתה תא גורהל בולוקוס
ך להתי זאו ,ולש תלשושה תויוכז לע רתוול
א לל ,ינא וליאו ...רכו ,תוצונב טשוקמ

, החמיי־לב םומ תניחבב ונהש רבד ,טדנמ
ד וקרל אירבחה דעב ענומה הז תויהל ךישמא
! םוקמבו .(469 ׳ע) ״!הדות ,אל—לגעמב
 הכ םה ילש םיתורישה ,םילוונמה" :רחא
. (446 .ע) ״םתומכש ןיע־ירצ .םיבושח־יתלב
ם יעטקה דחאב אטבתה רתויב הפירח הרוצב
ך ישמהל יל יד" :ונמויב בתכש םינורחאה
ם יבהוא רשא ,שגליפ לש ,הז בזוכ בצמב
ת ודוהלמ םיענמנ םלוא ,הטימב דאמ התוא
(503 ׳ע) .״רוביצב התושי לע
ו מעש ,ןמצייו םייח לא ול שי יכרע־וד סחי

ן מצייו .םידחוימ הבריקו תודידי יסחי ול ויה
ח א ,.א לש ויתוריש תא דאמ ךירעה ומצע
. וגשוהש םיגשיהל ותמורת תאו ויתועידי

־ תרהצה דובכל ביבא־לתב הכרענש הביסמב
ק לח ךל שי ,ןרהא ,ןכבו" :ול רמא ,רופלב
ב ר ריחמ תמלישש ריחמהו ,הז לכב לודג
תהב .א ול םרג תאז םע .(389 ׳ע) ״אוה
ס ימעהש ךכב תובר תויומיענ־יא ותוגהנ
ו דצמ .א ."בושיי״ה וא—ינא :הרירבה יגפב
ל ש וסחי לע תונולת םעפב םעפכ ול ויה
ז נוצרש וינפב ול חיטה םעפ אלו ,וילא ןמצייו
ה סינ ןמצייו וליאו .תוליעפ לכמ שורפל
פתב ךישמיש ולדשלו וסייפל הלא םירקמב
א וה .ראשאש יבל לע רבדמ םייח" .וידיק
ב וש ותרבחב .ומצע רובעבכ ירובע קבאיי
א ל םא .תירשפא־יתלב יתדובע היהת אל
ב וזענ—אלמ הלועפ־שפוח גישהל חילצי
ו פוסבש קופיסה ול היה ,ינש דצמ ."ונינש
־ ימשמ יניעב םג לקשמ ויתועדל שי רבד לש
ו תרמא תא אוה איבמ ,הואג ילב אל .ויצ
ך שמב" :וילע רמאש ,ןוסבקעי ר״ד לש
ן וסנרהא לש ויתועד תא םילבקמ דימת ןמזה
ק יפסמ ןמז רובעיש יאנתב ,ןהיפל םילעופו
( 494 ׳ע) .״ןתוא הגה ימ חוכשל ידכ
י גיהנמ םע ויסחי ויה ירמגל רחא רושימ לע
שק ול ויה םתצק לאש ,ב״הראב םידוהיה
ו ירשק תא דימעה אוה .םייתודידי םיר
ש כר םתוא ,ב״הראב םיניוצמה םיישיאה
, םלועה־תמחלמ ינפל םש ויעסמ תונשב
: ינייפא זוירוק .תינויצה היטמולפידה תושרל
א ישנה םע שגפיהל ןיינועמ ןמצייו היהשכ
, תאז רידסהל לגוסמ .א קר היה ןוסליו
טפושל .א .א לש ותצרעה .םיעלקה ירחאמ
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ה עונתה לש גיהנמה תא האר וב ,םידנרב .ל
ד חא םוקמב קר יוטיב ידיל האב ,תינויצה
ו תרשמ לע רתווי אל םידנרב םא" :ונמויב
, וידיב הגהה תא סופתל ןאכל אובי אלו ,םש
. "הירוטסיהה חכונל הדבכ תוירחאב אשי
(460 ׳ע)
- ילעבמ םג םיפירח תרוקב־ירבד ךסח אל .א
ד ימעה םתורישל רשא ,םיטירבה ותירב
. לארשי־ץרא תויווהב תוברה ויתועידי לכ תא
ו נאב וב םויה תא ללקל קיספמ ינא ןיא"
ק ר .ונידידי םע הלועפ ףתשל הטלחה ידיל
, םח וניא ומדש ימ ,םיבצע ול ןיאש ימ
: דועו .(167 ׳ע) ״אתווצב םמע דובעל לגוסמ
ת א רמולו םינפב םהל קוריל קשח יל שי"
ל ע דומעל טלחומה םנורשכ־רסוח לע יתעד
(171 ׳ע) .״וניבהלו בצמה
ת צק הנוש רואב ןמויב הלגתמ י״לינ ןוגרא
ץ ראב תולועפה םנמא .תורפסב לבוקמה ןמ
. א .א היה רומאכ ירהש טעמכ תורכזומ ןניא
ף פור היה רשקה יכ רבתסמ ךא ,םירצמב
, היתונולשכו תרושקתה יישק לשב רתויב
גומ התיה שחרתמב טולשל .א לש ותלכיו
ו יה אל לכה־ךסב יכ םג הארנ .ידמל תלב
ל ככ םשור־תובר ץראב ןוגראה תולועפ
ד ימת אל וישנאו ןוגראהו ,םימעפל ראותמה
ה מורתה תא יכ אופא הארנ .הבוגה לע ודמע
ן אכ םרת יטירבה המחלמה־ץמאמל תירקיעה
ק רש ,םהל קפיסש היצמרופניאב ,ומצע .א
ת ונעט .ץראב וירבחמ הבאשנ ןטקה הקלחב
י ״לינ ירבח יפלכ םג .אל ול ויה תוטעמ אל
ס חי ול היה םהמ םינש לא קר .ץראב
ו תליפנ לעש ,גרבנייפ םולשבאל :דחוימ
ה תוא ,הרש ותוחאלו ,רעטצהמ לדח אל
א יה" .םלועב רחא םדא לכמ רתוי ץירעה
ה מ תרעשמ איה ןיא .התולדגב הטושפ הכ
ב רע הקווד .(224 ׳ע) ״התמשנ תוליצא הבר
י די־לע לוגירה תשר לש הלוסיחו היוליג
ו תמישמ החילצה יכ .א ןימאה םיכרותה
־ ראל ונלש ידוהיה להקה תודגנתה" :ודיב
א ל דשח לש לצ ףא .תתחופו תכלוה וננוג
( 336 ׳ע) .״תונוטלשה בל לע הלע
ו תומד תא ףשוחה ,.א לש ונמוי :םוכיסל
ו יתושלוח תא ,ןבומכ ,םג הלגמ ,ותוישיאו
א וה תאז םע .םיעודי תוחפה וידדצ תאו

ח ותינ־חוכ לעב ,ןנוחמ םדאכ ונינפל רקדזמ
א יקבו המזיו ןוזח שיא ,דחאכ הלועפ־רשוכו
ל יכשהש ,םיבר םיחטשב הליגר־יתלב הדימב
ת ושרל וב היהש בוטה לכ תא דימעהל
.היתורוקב תוילרוגה תופוקתה תחאב ותדלומ

.ג .ד

  רחש ריד ירופיס
   וירופיס לכב ,רחש דוד לש ותביתכ דוס
   ־וריל ותודימצב אוה ,םינורחאהו םינושארה
   זירכמ אוה ״האיצמה״ םירופיסה דחאב .םילש
    םירהה לע הלוכ םילשורי״ :שרופמב ךכ לע

   םירהה תא בבוסה ולוכ בחרמה לע ,הל ביבס
   יפוגו ,יכותב םייורש הלא לכ ,םיימשה תאו
   ,םיעבונ םה וכותמו ביבס םתוא ףיקמש אוה

   יוצימל וז הרדגהכ ןיא .״םימייק םה וכותבו
   .םילשורי לש הרפסמכ רחש דוד לש ודוחיי

ה יורש ומכ ,היתוארמו היפונ לע ,הלוכ ריעה
    התוא ףיקמ אוהש אלא ךכב יד אלו ;וכותב
   .ותוימינפ לכב התוא םייקמו
   דוחיי לש וזכ הגרדמל רפוסה עיגמ דיא
ן לוכו רחש דוד ךלהמ תובר םיכרדב 1 תוהזו
ו לודיגו ותדיל .וצפח־זוחמל ותוא תוכילומ
   האב לודגה םלועב ותולכתסה :םילשוריב
ה שענה לש םיינושאר םייניע־תוארממ ול
   ־שורי ישנא לש םדוחיי ;הבורקה ותביבסב
   ־ללכה םהיתונוכת לע הנושארל ודימעה םיל
ה יתוטמס ,ריעה ינבא ;תוירבה לש תוי
ם יקהבומ רכיה־ינמיס ול ויה ,היתונוכשו
ורי ימש ;הללכב היפרגואיגה לש היוהיזל
ם ידמועו םימייקו" םילולצ ול ויה םילש
     ־צע ךותמ םיעבונו םמצע ךותמ םירבסומו
."םמ
ת קהבומ תימלשורי העבה ול חתיפ רחש דוד
ה כותב עלבנ םילשוריל ץוחמש םלועה לפש
ר יעה םתוח תא ,םיררוע אלל ,וילע לבקמו
ל ש היתוליל וליפא .הבש תדחוימה הריוואהו
   ,תוננוצ חור תונושל״ :םה םידחוימ ריעה
,קוחרמ ןתא ואיבהו םיפנעה ןיב ושחר ,תולק

;(םירופיס) רויפיפאה לש ומפש : רחש דוד *
; 242 ,ןקוש תאצוה   .׳טע 1971
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ה עונתה לש גיהנמה תא האר וב ,םידנרב .ל
ד חא םוקמב קר יוטיב ידיל האב ,תינויצה
ו תרשמ לע רתווי אל םידנרב םא" :ונמויב
, וידיב הגהה תא סופתל ןאכל אובי אלו ,םש
. "הירוטסיהה חכונל הדבכ תוירחאב אשי
(460 ׳ע)
- ילעבמ םג םיפירח תרוקב־ירבד ךסח אל .א
ד ימעה םתורישל רשא ,םיטירבה ותירב
. לארשי־ץרא תויווהב תוברה ויתועידי לכ תא
ו נאב וב םויה תא ללקל קיספמ ינא ןיא"
ק ר .ונידידי םע הלועפ ףתשל הטלחה ידיל
, םח וניא ומדש ימ ,םיבצע ול ןיאש ימ
: דועו .(167 ׳ע) ״אתווצב םמע דובעל לגוסמ
ת א רמולו םינפב םהל קוריל קשח יל שי"
ל ע דומעל טלחומה םנורשכ־רסוח לע יתעד
(171 ׳ע) .״וניבהלו בצמה
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ה תוא ,הרש ותוחאלו ,רעטצהמ לדח אל
א יה" .םלועב רחא םדא לכמ רתוי ץירעה
ה מ תרעשמ איה ןיא .התולדגב הטושפ הכ
ב רע הקווד .(224 ׳ע) ״התמשנ תוליצא הבר
י די־לע לוגירה תשר לש הלוסיחו היוליג
ו תמישמ החילצה יכ .א ןימאה םיכרותה
־ ראל ונלש ידוהיה להקה תודגנתה" :ודיב
א ל דשח לש לצ ףא .תתחופו תכלוה וננוג
( 336 ׳ע) .״תונוטלשה בל לע הלע
ו תומד תא ףשוחה ,.א לש ונמוי :םוכיסל
ו יתושלוח תא ,ןבומכ ,םג הלגמ ,ותוישיאו
א וה תאז םע .םיעודי תוחפה וידדצ תאו

ח ותינ־חוכ לעב ,ןנוחמ םדאכ ונינפל רקדזמ
א יקבו המזיו ןוזח שיא ,דחאכ הלועפ־רשוכו
ל יכשהש ,םיבר םיחטשב הליגר־יתלב הדימב
ת ושרל וב היהש בוטה לכ תא דימעהל
.היתורוקב תוילרוגה תופוקתה תחאב ותדלומ

.ג .ד
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;(םירופיס) רויפיפאה לש ומפש : רחש דוד *
; 242 ,ןקוש תאצוה  .׳טע 1971
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ת יחולחל לש חיר ,ןירדהנסה תורבק רבעמ
, םיחצפתמ ,םימזמזמ ,םינטק תולוקו המדא
, םיקרוח הליל ייח לש תולוק ,םירסנתמ
ת יווהו ,םואתפ םיקספנו םואתפ םיתתואמ
־ רישו ליאומס־יבנ ירה—ביבס ביבס םירה
— הכשחב םלוכ םייורשה םיפוצה־רהו חאר׳ג
ת והמ דבוכב המישנ תרצועו תחכונ התיה
ר בעמ םהש הידממב המויא ,המישנ־תקיתע
ח צנל רבעמ םהש היחצנב ,םדאה־תדימל
 לע שחורה ןטקה םדאל התושידאבו םדאה
ל ש ונונגסל ינייפא הז ךורא טפשמ "..,הבג
י עלס .דבכה ולקשמ תא ךילע ליטמה ,רחש
ו השמו ,המשנה לע םיקיעמ הינבאו םילשורי
וסה חילצמ—והשממ רתויו—וזה הקעומה ןמ
.ויטפשמ ךותל סוחדל רפ
, הבשחמ תעפושה ,וז הביתכב זונג בר רשוע
ם יקומע םייומיד האלמו תימינפ היווחו שגר
ת ולוק ,חור לש תונושל .םיבחרנ םירואיתו

ם יארנ ,םימלענו םיעמשנה הליל־ייח לש
ה דבכו הקיתע ,םירה לש היווהו ,םימלענו
 לע תולוע היתודימש ,המויא ,המישנ־תרצועו
ת מייקו ,םדאה ןמ תיחצנ איהו ,םדאה תדימ
ו זיא—תאז לכ םעו .םלועה דעו םלועה ןמ
ש חורה" ןטקה םדאה יפלכ תנווכמ תושידא
ר מוא וניא הווהב יחה םדאה !״הבג לע
, רחש דוד יפ־לע .םילשורי־חצנ ותואל הברה
ת א ,ריעה תודלות תא הצממ םילשורי חצנ
ה מוקמ תא ,הלש היפרגואיגהו הירוטסיהה
ל ש ובלב המוקמ תא—רקיעהו ,הדוהי ירהב
ש בולו הרוצ טשופ הז חצנ .לארשימ םדא לכ
ם ילוגליגב לגלגתמ ,וירופיס לכב הרוצ
. ןושאר ףוגב רבדמה ,רבחמה לש םיברה
, רשב ,רוע רבחמה הלעמ לוגליג לכבש אלא
שורי לש הישנאו הירתא לע תומצעו םידיג
י רהכ ןרוחמו ןונבלמ םיברעה ירה אל .םיל
ת ודעה ירהכ הלא ירה אלו ,הילגנאמ הריזנה
ת ועיפומה תויסופיטהו תונושה תוידוהיה
ו נושלב רבדמ שיאו שיא לכו ,וירופיסב
.חצנה־ריע לש םינפ םיעבשמ דחא גיצמו
ת בצועמה ,רופיסה תונמא תא ךכ לע ףסוה
רדומו תומודק תוחסונ גוזימ לש ןורשכב
ם יאיבנו הרותמ אב םהב קיתעהש ,תוינ
ה ז דועו .הנשמה ןמ עיגמו רהונ וכשמהו

, םייניבה־ימי תורפסמ הלועה—הזו רבדמ

חא אב—םידיסחהו םיאריהו םינברה ירפסמ
ם ידבר םיאבו םיעיגמ הלא לכ ירחאו .ויר
ם ינורחאו םינושאר הלכשה ימי לש םירחואמ
ר ופיסה חרוא ךותב םיבלתשמו םיבברעתמו
ח כוש רחש דוד ןיא ."ןכדועמ״הו ינרדומה
ו יהש ,תויממעה תוישעמה חסונ תא וליפא
ם ימעפו ,ןזואל הפמ תורסמנו םעב תוחוור
בושמ תויטסירולקלופ תומינ תולוע תובורק
־ השעמ לכהו—ולש "תוישעמה" ךותמ תוח
ם יברה תודוסיהש ,דיחאו םלש דחא הבכרמ
.רתויב תיעבט ךרדב וב םיבלושמ
ה מאתהל רחש דוד לש וירופיס םיעיגמ ךכ
י מלשוריה ןכותה לש ברה ורשע ןיב האלמ
ת ומלש יהוז .ןונגסהו ןושלה תורישע ןיבל
ו מוקמ תא רחש דודל תדחימה העבה לש
.וננמז לש תרופיסב דבכנה
ו מצעל ןנשמו רזוח רחש לש םירוביגה דחא
ל ש לפאה הלילה" :תועמשמ־בר רצק קוספ
ת ובר תושפנ לש םילפא תוליל ."שפנה
.רחש דוד לש וסנפב םיראומ

.פ .י

רוכזל תנמ לע אלו
י חימע הדוהי לש ןושארה ורפס עיפוהשכ
- ץרופ הריש־רפסכ דימ רבוה 1955 תנשב
ם ירקבמ .הריעצה תילארשיה הנרדומב ךרד
יעצ םירקבמ ;תופירחב ותוא ופקת םיקיתו
ס פת 1955 זאמ םלוא .טהלב וילע ונגה םיר
, השידחה תירבעה הרישב יזכרמ םוקמ יחימע
ת רוקבה הרבעש הז ךילהתל דאמ רע אוהשכ
ר חואמב וא םדקומב יכ ןוחטב־תשוחת חתפמו
. תיבויח הכרעהב הערה תרוקבה ףלחתת
ה כזי יחימע לש ןורחאה ויריש רפס םא קפס
.המוד לרוגל
הו ולש הריש־ יצבק רפסמ תרוקבה ינפל
ם הימדוקל םינורחאה םירישה ןיב האוושה
ת ורדרדיה לש הפירח השוחת דימ הדילומ
א לא תומכ־לד ץבוק איצוה אל יחימע .ןוויגו
ת וחכונה תפיאשו עפשה תוואת רחא ררגנ

ת אצוה ;רוכזל תנמ לע אלו :יחימע הדוהי *
.׳מע 1971 ; 139 ,ןקוש
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.׳מע 1971 ; 139 ,ןקוש
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 רשפא .םיריש האממ הלעמל ןב רפס איצוהו
 היהי הסונמו קיתו ררושמ יכ חינהל היה
 ןורחאה ורפסב קסוע יחימע לבא ,רתוי ןררב
 והז .תויווחב אל—םימשרו תונורכז יטוקילב
 ,ומצע לש ןוגיפא אוה יחימע ובש רפס
 םיריעצ םינוגיפא לש רודב אנקתה וליאכ
 עדוי אוה םגש םתוא דמלל שקיבו ונממ
 ."עורג יחימע" תויהלו יחימע תא תוקחל
 הלועו הבש םימדוקה וירפס לש הקיטאמיתה
 תרגובו רתוי תימיספ הייארה קר ,שודיח אלל
 .קוחשו יתוכאלמ ירישה יוטיבה וליאו ,רתוי
 ךיבהל וא עיתפהל ודעונש םייומידה םג

 ךותב דבא הז דוסי .םשור םישוע םניא בוש
 םילגמ םשו־הפ קרו ומצע לא רזוחה עפשה
 יחימע יכ תודדוב תורושו םידדוב םיריש
 הז םעפ היה "םירחא םימיבו וישכע" לש
 בלתשה ולש דחוימה תורופאטימה םלועש
.תירישה הקיטאמיתב הפי
 ,ררושמ היהיש החיכש־יתלב העפות וז ןיא
 ולשמ תורופאטימו םייומיד םלוע חתיפש
 רובעכ ביגמ ,תמא לש תויווח אטבל ידכ
 ,ול ןמדזמה אשונ לכ לע תינכומ הרוצב ןמז
 רקבמ .ירישה ומלוע תא הפיעל־לצנמ אוהשכ
 לש הקיטאמיתה .ןיגע ךכב אצמי יעוצקמ
 תרהבתמ רתוי םיבכרומה יחימע ירישמ המכ
 תופוקתמ םיריש םישרפתמ ךכו ןורחאה רפסב
 תריש ןיא ,תובכרומ התוא ילב ךא .תומדוק
 תויפוסוליפ־ודבספ תורימא ףסוא אלא יחימע
 הז .רתויב םייטסינרדומ יומיד־יקזבה ללשו
.לכה
 רומגל אלא ,יח / התא רוכזל תנמ־לע אלו״
 (ךילע ןכ־יפ־לע־ףא) ךילעש / הכאלמה תא
 / בהוא התא ראשיהל תנמ־לע אלו / ,רומגל
— (77 ׳ע) ״באוכ התא בוהאל תנמ־לע אלו
 ץבוקה םש םג איהש ,הנושארה הרושה
 לש ונוצר תא לכמ רתוי ילוא תאטבמ ,ולוכ
 ירעצל .ףרה אלל בותכלו ךישמהל יחימע
 ,ולש ןורחאה ןמורה רוביג תא יל ריכזמ אוה
 ררושמ ,הזה םירישה־רפסמ םג ותמרב לפונה
 ונניא ררושמ .ונממ הסנ הארשההש ןקדזמ
 הכאלמה וילע אלו םלועב םינוקית עצבמ
.רומגל
 רישב עיתפמב הפ םילקתנ ונאו שי ,םנמא
 ,"התמ גרבדלוג האל" ומכ ןכו בלל־עגונ

 תוגונו תומכח תורוש תועיפומ וב
 £ןיחל ילוא ןכומ / היה ,הבש רוסיפורפה״
 התצר אל תררושמה ךא / .תובר םינש דוע
 ןתרימא יהוז .(56 ׳ע) ״החצינו .ןמדזהל
 [קיודמ רויצו ,הב שי הרמ תמא הברה לבא
 [רישכ ,וירחאל דימ ךא .תראותמ תומד לש
 [וזוה ,םידידי גוז לש םיאושינ תובקעב ,רחא
 ;יתש / :הדרוו למיש" :ראשה ךותב בתוכ
ס *חעה יפב / טאל תוסמנ / העגרא־תולולג
, שחומ המכ דע .(59 ׳ע) ״טטומתמהו שגרנה
 "םלוע־רעצ" !רקה ,יתוכאלמה הנבמה הפ
ולעת ולוכש ,"רומזמ־ריש" םייסל אב ףיוזמ
 / ןיידע הרוכש םילשורי״) תולאשה לש םיל
.(58 ׳ע) ״היתפש לע םיריית ףצק
 קליח יחימע .תפיוזמ םירעשל הקולחה םג
 ;״סרייא־סונאוב יריש םע״ל רפסה ירעש תא
 -סונאוב יריש רחא" ;״סרייא־םונאוב יריש״
ראה הריבב הייהשה .דתיה וליאכ—"סרייא
 .ותביתכב העירכמ םימ־תשרפ וזיא תיאניטנג
 ילב ,םה ,"םרייא־סונאוב יריש" :איה אלו
.יחימע ירישב םיעורגה ,קפס
 םימדוקה וירישל יחימע יריש תא םיוושמ ונא
 רמול םזגומ הז היהי אל וז אצומ־תדוקנמו

ישה הבוגתה ןמ טעמ שופל יחימע בייחש
 תוירישה תורושב תוארל אלו תינכומה תיר
 ותחונמ תא דירטמה ןינע לכל הבוגת־יעצמא
 תירוביצ הדמע לעב ררושמכו יטרפ שיאכ
 :השקבב .לוק עימשהל ״עבתנ״ ומצע האורה
 אל ונחנא ז הקיטסיצילבופ תצק אל המל
 "היזיבר״לו תואבה םינשה לש תרוקבל הכחנ
."םדקומ״ה יחימעל רוזחל ףידענ אלא הלש

 ץיק־לילב םישנא

 ;ץיק לילב םישנא : הפנאליס לימא םנארפ *
 םוגרתה לא האוושה ךותמ תינמרגמ םוגרת
 הירפס / דבוע םע ;לרפ הנאירמ :ילגנאה
 .׳מע 1971451 ; ,םעל
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 רשפא .םיריש האממ הלעמל ןב רפס איצוהו
 היהי הסונמו קיתו ררושמ יכ חינהל היה
 ןורחאה ורפסב קסוע יחימע לבא ,רתוי ןררב
 והז .תויווחב אל—םימשרו תונורכז יטוקילב
 ,ומצע לש ןוגיפא אוה יחימע ובש רפס
 םיריעצ םינוגיפא לש רודב אנקתה וליאכ
 עדוי אוה םגש םתוא דמלל שקיבו ונממ
 ."עורג יחימע" תויהלו יחימע תא תוקחל
 הלועו הבש םימדוקה וירפס לש הקיטאמיתה
 תרגובו רתוי תימיספ הייארה קר ,שודיח אלל
 .קוחשו יתוכאלמ ירישה יוטיבה וליאו ,רתוי
 ךיבהל וא עיתפהל ודעונש םייומידה םג

 ךותב דבא הז דוסי .םשור םישוע םניא בוש
 םילגמ םשו־הפ קרו ומצע לא רזוחה עפשה
 יחימע יכ תודדוב תורושו םידדוב םיריש
 הז םעפ היה "םירחא םימיבו וישכע" לש
 בלתשה ולש דחוימה תורופאטימה םלועש
.תירישה הקיטאמיתב הפי
 ,ררושמ היהיש החיכש־יתלב העפות וז ןיא
 ולשמ תורופאטימו םייומיד םלוע חתיפש
 רובעכ ביגמ ,תמא לש תויווח אטבל ידכ
 ,ול ןמדזמה אשונ לכ לע תינכומ הרוצב ןמז
 רקבמ .ירישה ומלוע תא הפיעל־לצנמ אוהשכ
 לש הקיטאמיתה .ןיגע ךכב אצמי יעוצקמ
 תרהבתמ רתוי םיבכרומה יחימע ירישמ המכ
 תופוקתמ םיריש םישרפתמ ךכו ןורחאה רפסב
 תריש ןיא ,תובכרומ התוא ילב ךא .תומדוק
 תויפוסוליפ־ודבספ תורימא ףסוא אלא יחימע
 הז .רתויב םייטסינרדומ יומיד־יקזבה ללשו
.לכה
 רומגל אלא ,יח / התא רוכזל תנמ־לע אלו״
 (ךילע ןכ־יפ־לע־ףא) ךילעש / הכאלמה תא
 / בהוא התא ראשיהל תנמ־לע אלו / ,רומגל
— (77 ׳ע) ״באוכ התא בוהאל תנמ־לע אלו
 ץבוקה םש םג איהש ,הנושארה הרושה
 לש ונוצר תא לכמ רתוי ילוא תאטבמ ,ולוכ
 ירעצל .ףרה אלל בותכלו ךישמהל יחימע
 ,ולש ןורחאה ןמורה רוביג תא יל ריכזמ אוה
 ררושמ ,הזה םירישה־רפסמ םג ותמרב לפונה
 ונניא ררושמ .ונממ הסנ הארשההש ןקדזמ
 הכאלמה וילע אלו םלועב םינוקית עצבמ
.רומגל
 רישב עיתפמב הפ םילקתנ ונאו שי ,םנמא
 ,"התמ גרבדלוג האל" ומכ ןכו בלל־עגונ

 תוגונו תומכח תורוש תועיפומ וב
  ןיחל ילוא ןכומ / היה ,הבש רוסיפורפה״
 התצר אל תררושמה ךא / .תובר םינש דוע
  תרימא יהוז .(56 ׳ע) ״החצינו .ןמדזהל
  קיודמ רויצו ,הב שי הרמ תמא הברה לבא
  רישכ ,וירחאל דימ ךא .תראותמ תומד לש
  וזוה ,םידידי גוז לש םיאושינ תובקעב ,רחא
  יתש / :הדרוו למיש" :ראשה ךותב בתוכ
ס *חעה יפב / טאל תוסמנ / העגרא־תולולג
, שחומ המכ דע .(59 ׳ע) ״טטומתמהו שגרנה
 "םלוע־רעצ" !רקה ,יתוכאלמה הנבמה הפ
ולעת ולוכש ,"רומזמ־ריש" םייסל אב ףיוזמ
 / ןיידע הרוכש םילשורי״) תולאשה לש םיל
.(58 ׳ע) ״היתפש לע םיריית ףצק
 קליח יחימע .תפיוזמ םירעשל הקולחה םג
 ;״סרייא־סונאוב יריש םע״ל רפסה ירעש תא
 -סונאוב יריש רחא" ;״סרייא־םונאוב יריש״
ראה הריבב הייהשה .דתיה וליאכ—"סרייא
 .ותביתכב העירכמ םימ־תשרפ וזיא תיאניטנג
 ילב ,םה ,"םרייא־סונאוב יריש" :איה אלו
.יחימע ירישב םיעורגה ,קפס
 םימדוקה וירישל יחימע יריש תא םיוושמ ונא
 רמול םזגומ הז היהי אל וז אצומ־תדוקנמו

ישה הבוגתה ןמ טעמ שופל יחימע בייחש
 תוירישה תורושב תוארל אלו תינכומה תיר
 ותחונמ תא דירטמה ןינע לכל הבוגת־יעצמא
 תירוביצ הדמע לעב ררושמכו יטרפ שיאכ
 :השקבב .לוק עימשהל ״עבתנ״ ומצע האורה
 אל ונחנא ז הקיטסיצילבופ תצק אל המל
 "היזיבר״לו תואבה םינשה לש תרוקבל הכחנ
."םדקומ״ה יחימעל רוזחל ףידענ אלא הלש

  ץיק־לילב םישנא

   ;ץיק לילב םישנא : הפנאליס לימא םנארפ *
   םוגרתה לא האוושה ךותמ תינמרגמ םוגרת
 הירפס / דבוע םע ;לרפ הנאירמ :ילגנאה
  .׳מע 1971451 ; ,םעל



ו7וארירש הנשוש

ם ירקסנ םיבר םישנא לש םייח־תוארמו ,דןןי

י ושע רופיסה .עונלוק לש רוקרזב ומכ
ה רושק הילוחל המוד עטק לכו םיעטק־םיעטן,
, הירחאל היהיש המו הינפל היהש המ לא
, תיתונמא ,תירויצ תואמצע וב שי תאז םעו

ק וקז וניאש דע ולשמ םויק־תוכז ול תנתונה
ק ידצהל ידכ םירחאה םיעטקה לש םדסחל
ר בחמל םיעייסמ םניא עבטה יפונ .ומויק תא
, דבלב עקרה תטלבהלו הריוואה תשחמהל
— תויומדהו ,עקרהו הריוואה םה־םה אלא
ת ישארמ ןהב תולותש—ללכה־ןמ־אצוי אלל
ו ז הניחבמ .ןהיקבאמו ןהירצי לע ,ןתאירב
ל שו םדאה לש תחא תומלש הפנאליס גישה
ץ ראב יכ ארוקל רורב .ותויחו ולודיג עקרק
ם ישנאה ויה אל ,םירחא עבט־תוארמב ,תרחא
.ךכ םילעופו ךכ םיארנ ,ךכ םייושע
ם הישעמ תא הסכמ תעגור הקיפא לש חור
ש חרתה אל המ .םירובגה לש םהילדחמו
, הדיגב ,האנש ,הבהא ,חצר ז הליל ותואב
ן יזהל הלוכי המצעל השרפ לכו ,הדיל ,תוומ
ל כ הפנאליס לצא וליאו .רעוסמו םלש ןמור
ורקימ םינפ־טועימב אבומ םישעמה ןמ דחא
יאה .תילידיאו הטקש חורב ,טעמכ יפוקס
ם ימיאתמו תוחונמ־ימ לע םימרוז םיעור
ב יבאה־תודובע ומת רבכ הב הנשה־תפוקתל
ל ש םמסק .ןיידע לחה אל תחשה ריצקו
ל שו םיצרפמה לש ,תורעיה לשו םימגאה
ם יימשה םסק ,לכה לעו—םירכיאה תותקב
.םדאה ירצי תא םיליעפמ—םאבצו

ב יטומ רשאכ ,הייח םויסל העיגמש הנקז הנה
ת מייסמו תעגור הרוצב אוה ףא אבומ תוומה
ח לכב אובת" בויא רפס לש ןויערל המודב
ח צר ירהו ;"ותעב שידג תולעכ רבק־ילא
, החיצר לש העדות אללו םישמ ילבמ השענה
ם ילפא הליל־תוחוכ ידיב רישכמ חצורה וליאכ
ה שוע קר אוהו ותביבסבו וכותב םימייקה
תמה ,שדח םדא לש ותדילו ; םתוחילש תא
א לב תיעבט הדילכ תועש ןתואב תשחר
ת א םיריעצ גוזב תררועמ ,אפור תוברעתה
ה דיגב השעמו ;םתבהא לש תולשבה ישגר
־ לעב תא הרכשל הקשמה ,תירכיא לש
י נפ־לע רייצ ןמא לש וידודנו ;הזוחאה
ו לרוגמ חרובה ןמא ,םגאה ינפ־לעו הלילה
ה סנתמו רזוח ,רקוב־תונפל וילא רזוחו

ו תשא לא ותריזחמה תינחורה ותייחתב
.וידליו
ה גיזמה לעו ,רופיסה יכרד לע ךוסנ ךר ןח
. הלילה־ישנא םע הלילה לש תינומרהה
ת לפא לע הסכמ וניא הפנאליס לש הלילה
ה ז לא הז םיארוקה םיישונאה תומוהתה
ת א ררועמ יניפה הלילה .העדותה יכבנב
יהלו תולעל םהל ארוקו םימודרה תוחוכה
ת א םיליבגמה םימוחתה לכב לועפלו תואר
.םדאה לש וייח
, הפנאליס בתוכ ,"הזה יניפה ץיקה ליל"
ך שמב וב םירבועה לע אוה בוהאו רכומ"
, וב םייח םה אלה ...םיבלבלמה םהייח לכ
ת עדומש אלב ,םהיניעב םג ןרוק ויז ותואו
ה עשב ...רהוזה הלילה לא םבל תברק םהל
ם ינפה יוות תא ןופצה־ןבל ץראה הלגת וזכ
, וילגרל תחתמש עקרקה ,םאה לש םיבוהאה
, בושי הילאו אב הנממ ,המדא אמא איה
ו א ץק ול ןיאש ,ושארל םמודה עיקרהו
ת ואנב הייחתל םוקל ושפנ תפסכנ—לובג
־ טלפממ ילוא הדונמ .םימיה ןמ םויב ולאכ
ה לילב ידיחי טטושמה םדאה אוה הז דסח
ר ורחשה תא ובלב שח וניאו ,הרטמ אלל
"...רעצה ןמ לאוגה
ר ופסה לש תיגלאה־תיפוסוליפה המינה וליפא
ד בלמ תואיצמ ןיא ירהש תוימומגעמ הקוחר
ם יצרפמה ,םימגאה ,םישורחה תודשה לש וז
ם דאה״ש וז ,המדאה—רקיעבו ,םירהה יסכורו
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ופיס) הנאתה יצע תוכזב : ארירש הנשוש *
ת אצוה ;ןהכ לאירא תאמ םימושיר םע ,(םיר
.׳מע 1971 ; 112 ,דקע
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.8 .י
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: םוגרת ; םייאמ ילע ךיש :םירדא ףסוי *
; ךמוס ןושש ר״ד : המדקה ; שומש היבוט
.׳ע 186 ; א״לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה
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י פל ,דדובו םיוסמ הרקממ רתוי ארוקל
.יללכה תא ףקשמ אוה ותועצמאבש
, תישאר .תוביס המכב ץוענ רומוהה רוקמ
ה וולמ אוה .רפוסה לש דחוימה ונונגס
ר קיעב ,תויחו הנינש יאלמ םייממע םייוטיב
ת וימוק תויצאוטיס ,תינש .רובידה יעטקב
, לאה לא םימויאבו תושירדב היינפ ןוגכ
ם ימימת תומולח וא ,םולכ־אל לע הבירמ
וימה תיפצתה־תדוקנ ,תישילש .רחש־ירסח
ל ש ורופיס תא רבודה רפסמ הנממ תדח
א לא ורוביג תא טטצמ אוה ןיא .רוביגה
ם לועל הרידח ךות ,ישילש ףוגב וילע רבדמ
ל וכיבכ תיפמילוא תיפצת־תדוקנמ ויתובשחמ
ך כ .רוביגה לש ותפשמ םייוטיב ץומיאו
.םילמל תינוריא המינ רפוסה רידחמ
־ ייח רואיתמ םתויח תא םיבאוש םירופיסה
י לב ,ריעה תוטמסב וא רפכב םוימויה

.םתופיל
ם ירצק םירופיס המכל שומש .ט לש ומוגרת
ל ע רמוש םירדא לש וטע־ירפ הליבונלו
ר תוי יכ רמאיי תאז םע .רוקמה לש ומסק
ת יממע הפשב שומישמ םגרתמה עתרנ ידמ
.םירדא לש וז ןוגכ תססותו
ף סוי לש ותריצי לע המדקה הוולתמ ץבוקל
ר ״ד תאמ ,תיברעה תורפסב המוקמו םירדא
.ךמוס ןושש
א רוקל ןה ,הנהמו תיאדכ ץבוקה תאירק
צמה לש ירמחהו ינחורה םמלועב ןיינעתמה
.המשל תורפסה בבוחל ןהו ,םיר

.ח .כ

תניתוכהו רועה
ר וביצל רכומ דלפלפא ןרהא היה הכ דע
, תיביטקפסורטירה הליבונה ןמאכ םיארוקה
ר חאלש הפוריאב םירוקע םידוהי הזכרמבש
ם ייחב זחאיהלו בושל םישקבמה ,המחלמה
ט סינויסרפמיאכ .םרבע תונורכזב םחליהלו

ד לפלפא חילצה ,תינוקאל תיריל ותביתכש
סמב תיתונמאה ותלכי תא חיכוהל המודמכ

/  דבוע םע ;תנותוכהו רועה :רלפלפא ןרהא *
1 ,םעל הירפס 6 6 .םידומע 1971 ;

ת א המלהש תרגסמ ,רצקה רופיסה תרג
ם לועה הלא םירופיסב .ולש יוטיבה תרוצ
. המילב לע דמועכו אוה ךירפ דימת ינוציחה
ל כ .םילועו םיפצ ,וב םיעקוש םירוביגה
ע קר :םינפ ינש ילעב םה תלוזה םע םהיסחי
. יוזה יתבשחמ םלועב וישרשש יתואיצמ
ל בקתמ ,תאז תמועל ,ולש שדחה ןמורה
ר ורב האירקה רמג םע .תגיוסמ תובהלתהב
 רצק רופיס םא יכ ןמור הז ןיא יכ ונל
ה מכמ תאזו ,הקדצהו ךרוצ אלל ךראתהש
:םימעט
־ לפא לש תוטלובה ותביתכ תונוכתמ תחא
ן אכ הכפהו םימדוקה ויצבקב הרכינש ,דלפ
י ומידה אוה ,הלעמב־ןושאר יזכרמ םרוג
. ירופאטימ דעי ויטפשמל שי .הרופאטימהו
ד יחיו־דחא יעצמא יומידה ךפה ןאכ ךא
. םילתפנ שפנ־ייחו תומצועמ תושוחת יוטיבל
ם יישיבג םייומיד לש רובצמ םרענו ךלוה ךכ
ל ש הריהב הטילק לע םידיבכמה תולאשהו

תמ יומידל הפוכת תוקקדזה לשב .הנומתה
 רויצהו ,םימזגומו םיצלואמ םיטפשמ םילבק
: ותרטמ תא איטחמ השחמהל לוכיבכ רתוחה
ם מסל הסינ אוהו ןוסאכ וילא דרי ביבאה"
 רבכ ןמזורג" :וא ,(69) ״הייתשב ונוסא תא
ו ליאו ,(79) ״וינפ תא הפיקה ותנשו ןשי

ה תע ומרז םילמה" ומכ רוגסו קפואמ טפשמ
ם ימעפ רזוחה ,(55) ״תלחוז תומימח ןימב
ת דלות אלא וניא ,תונוש תויצאירווב הברה
ר צקה רופיסה תולובג תא ץורפל ץמאמה
גר תויצאוטיס לש חותיפו הבחרה ידי־לע
.והותב הלועה ץמאמ ,תויש
ב גשל תואיצמה ןמ תעקפומ הנומתה םיתעל
־ ורט דמוע ידוה ןהוככ" :השועמ יטנמור
, הלעמ יפלכ תוטושפ וידיו [אפורה] יקסנוכ
. (75) ״ןתופיקש אולמב זא ואריי ויתועבצא
, ןכמ־רחאל ףאו ןכל־םדוק עיפוה הז רויצ
ה מוד .עיפוה ןבל שובלב שיא") 95 ׳עב
ודגב תכלוהה ןושלה .("וישובלב ןהוכל היה
י מוימויה דמעמה תא תמלוה הניא תול
־ כדמהו תימשגה ןתייווה תראותמ) רופאה
 רותב הוקתב תוכחמה תורקע םישנ לש תכד
ת יטתאפו תיגיגח העונתב .(םישנ־אפור לצא
י בג לע ,עובשב םעפו" :הנומתה תטטרושמ
ידוה ןהוככ .תולמעתה יליגרת ,תואלצחמ
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. הלעמ יפלכ תוטושפ וידיו יקסנוכורט דמוע
ם ישנהו .ןתופיקש אולמב זא ואריי ויתועבצא
. גליע ךויח והשמב ןלובריס ךותמ תויושמכ
ל ע םיילענ אלב ,רשע העשב ,עובשב םעפ
ת ועונתה לכו .תובוטרה תואלצחמה יבג
־ תליפנ וזיא .המאתה־יא ןימל תודכלתמ
. ול ודבא ויתועונתש דבכ ףוג לש םייפא
ז חואכ וינתמ תא וידיב תופלי יקסנוכורט
ו מצע אוהו ןלוכ ומוקי זא .דבוכה־תדוקנב
ו ינפ תא שובכי טאל טאל .ערכי ויכרב לע
ן הינפ תא ושבכי ןה םג םישנהו ;עקרקב
. ..ונינפל יתד סכט וליאכ—(75) ״תלצחמב
ן ויזחל םידע ונא ןכמ־רחאל םידומע ינשו

יצמה ןמ קחרה ונתוא ריבעמה יטפילאקופא
ן ימ עתפלו" :רבודמ הבש הטושפה תוא
ל וקה היה זע הכ .םלוע ןודא ;העורת
ם ודא רוא ...לפוהו ןבא ךותמ בצחנ וליאכ
־ העישוה ...המוחה תא תיצהו םיעיקרהמ דרי
יפת ךותמ תורויעה וצרפ—אנ־העישוה ,אנ
ת וחקפנ ויה תורויעה ןהיניע םג .ןהיתול
.(78) ״תולבלפמו

ת פטוע הזה םלועה ןמ אלש תויאליטרע
ח תימ .םייחירכ הדיבכמו ולוכ רפסה תא
ו ניא םירצרצקה םיטפשמה לש וטאקאטסה
ן מור ךרואל תואיצמה ביוחמ וניאו קדצומ
־ ךלה בכרומ תויהל לוכי וניא םלועלש םלש
ם ריכה םירצקה םירופיסב םא .דיחא שפנ
י נונגס רתימ לע הטירפה ןאכ ירה ,םמוקמ
ר תויב הטושפה הרימאה .תמגופ דחא ינושלו
ן יב) רוביגה םא .ןונגס תוצלחמ ןאכ הטוע
ו יניע םירמ (ןמזורג הז םא ןיבו יטב וז םא
א וה ירה ,וחיש־ןבב וא ותביבסב טיבהל
וחה הרוצ—(55) הקווד ״וכותמ ויניע םירמ״
י נושלה שדוגה תאפמ .תובר םימעפ תרז

י ובמל םיעיגמ ונא םישטולמ םישיבגכ ץרוקה
ל ע רוחס־רוחס תוכשוממ תורזח לש םותס
ן ושל־תועבטמבו םילמב ןויער וא ןינע ותוא
ו ניעב ראשנ טפשמה הנבמ רשאכ תורחא
־ יטפשמ הלא בורל ;טעמכ ןווגתמ וניאו

ו רועינ םיחוכשה וייח" :איה םתרוצש יוויח
ן מזורג" :וא ,״תכשוממ הניש רחאלכ וב
ר ישפהש םרזכ ,הינעה וריע תא התע רכז

, םירצק יוויח־יטפשמ הלא .(53) ״ונואפקמ
־ שכו .םינשל םקלחמ יומידהש ,םיירופאטימ

ה נבמ ותואל ףרה אלל קקזנ רצוי
010! £ םתואלו ןושל־תועבטמ םתואל ,טפשמ
 ■וגה תא ןסחמה יריביסה רוקה) םיב
 ׳ישה ,ןורכזה ,תומרוזה תובשחמהו החכישה
 דישחמ רבדה—(רכו תופועה ,םינשה ,הנ

 יתויחל תכפוהה ,ותריצי לש התוינוגינ תא
 *!סונ חותיפ .תוינוטונומ תושקה לש הרדס
 ןאכ עייסמ וניא ביטומה וא הרופאטימה לש
̂ ש ץיפנה יומידה .הקווד תודחא תריציל
י טושיק טנמלא ןמורב ךפוה ,לשמל ,תופועה
ה אנהה תא ונתאמ ענומ הז לכ .םתס ןנגוסמו

ת לוכי רפסב וב שי ירהש ,האירקה ןמ
ו ירפסב ונדמע הילעש תלטובמ־יתלב תיטויפ
ה יה הלא םיידוסי םימגפ אלולו םימדוקה
ה מ .וילעבל םשור־בר גשיה הזה ןמורה
ר ופיסה ןמא תוארל ונילע דלפלפאב ,תושעל
.ןטסינמור אלו רצקה

.ד .כ .י

 תותה תחת
 ■צרא׳י תואיצמב קםוע ולש קחצי לש ורופיס
 ירואית .םישולשה תונש לש תילארשי
 בושייה ייחב םישרשומ תויומדהו הלילעה
 ־שכב תויארה רמוחב טלוש רבחמהו ,ירבעה
1   תשרפב תינויגהו הבר תוביקע שי .בר ןור
 יתשב תרזענה ,ישארה רוביגה לש וייח
 .בר חתימ ,םימעפל, האלמו הנשמ־תויומד
 ארוקה תא ףתשמ רבחמהו ,ףטוש רופיסה
 לש ןקבאמו ןלרוג רחא דימתמ בוקיעב

 הלותש ןהמ תחא לכ .תולעופה תושפנה
 עקר לע ,תויושחרתהה לגעמ ךותב תינאגרוא
 .ןהיניבש םיידדהה םיסחיה

 ־גפימה .םיכשמנ םדועש ,ותורגבתה ילבחב
ם ימרוג בהא רשא השאה םע םינושארה םיש

־ ןיול תאצוה ; תותה תחת :ולש קחצי *
.׳מע 1971 ; 224 ,ןייטשפא
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.׳מע 1971 ; 224 ,ןייטשפא



ו 75לזרב רדנסכלא

 לכש אלא .הנושארה הבהאה רבשמ תא
 ־ותב שורחל תוקימעמה ,ולאה תויושחרתהה
 ימיל תודומצ ,ריעצה טנדוטסה לש ותעד
.39—1936 לש ״תוערואמ״,ר
 בורקו קוחר עקר תשמשמ קבאמה תריווא
 התוריעצב הסנאנ תבהואה השאה .הלילעל
 המושיר תא הב תאשונ איהו ,םיברע ידיב
 ול ןיאש המשא־ךיבסתכ העיגפ התוא לש
 הידליו הלעב םע םייתחפשמה הייח .הנקת
 םיברעל האנשה .התפמל הכורא םילעמ םניא
 חנוז ריעצהש רחאלו ,התעד לע התריבעמ
 אלא הינפל אצומ האור איה ןיא התוא
 לש ןורחא ןגוע הל התיה התבהא .תודבאתה
 הנובלעל יוציפ ותבהאב התאר איה .הלצה
 הקעומה ןמ ררחתשהל התסינ התועצמאבו

 הריכהש הדבועה .התעדות לע הטלתשהש
 תיבב הלדג המ־ןמז—וירוענמ טנדוטסה תא
 דוע וילא התוא הרשק—םילשוריב וירוה
 הביאכמ קותינה תיווח ,דתיה ןכ לע .רתוי
.תרניכב התעיבט תא המרגש דע ךכ־לכ
 "קיתו" לש תומד רפוסה הלעמ דגנ־לקשמכ
 ןושל אצמש ,"תישילשה הילעה" ישנאמ
 —ךכמ רתויו ,םיברעה ויער םע תפתושמ
 תוערו הוחא ללכל ועיגה םיידדהה םהיסחי
 ראתמ וז ךרדב .שפנו־בלב םידידיל ויה םהו

 .םיברעו םידוהי יסחיב םיבטק יגש וילש
 םיברע םיעור ידיב תידוהי הרענב העיגפה
 ,םיסחיה לש דחא טקפסא לע רפסל האב
 לפאה דצה" הז .לזגו דוש ,סנוא ,חצר ללפש
 תנווכמ קיתווה לש ותומד ךא ."חריה לש
בוסו הנבה ךותמ ףתושמה םויקה תא גציל
 ,םדא־תבהאו םייח־תבהא אלמ הז שיא .תונל
 העירי עקר לע םירסמנ ויתונוכתו ויפאו
 ־םימי־עבש אוה .תוימורת תודימ לש הבחר
 עדויו ריכמ ,םיבר תונויסנב דמולמ ,םישעמו
 .םהיתושלוח תאו תוירבה לש םביט תא
 ,וביבס ןירקמ אוהש תירסומ העפשהב וחוכ
 קתניש ריעצה לע םג עיפשמ אוה וז ךרדבו
 ותבהא לכ םע ,השא התוא לא וירשק תא
.הילא הברה
 רבחמה ראתמ טנדוטסה לש ושפנ־יטבל תא
ותה םרז״ל קקדזהל ילב ,יטסילאיר ןונגסב
 .ללכב תינרדומ הביתכ לש היכרדלו "העד
 שמשמה רבשמל עיגמ אוה עבטה־ךרדב

 וירשק תא קיספמ אוה :וייחב הנפמ־תדוקג
 ;רחא עוצקמ ול רוחבל טילחמו השאה לא
ושמ לש ןפוס תא תלמסמ םילשוריל הרזחה
 ,"רשיה ךרד" לע היילעה תאו םירוענה תוב
.(וירוה וצרש יפכו) ומצעל עבקש יפכ
 לש התוחתפתה תויעבטב רופיסה לש וחוכ
 רופיסה .תפטושהו הריהבה העבהבו ,הלילעה
.ופוס דעו ותישארמ האירקל־חונ ולוכ

לזרב רדנסכלא לס ויתוסמ
 השיג ורפסב חתפל הסנמ לזרב רדנסכלא
ובמה ,"תורפסה לש היפוסוליפ" לש השדח
 רשא ,םוקיב "היומסה תומלשה" לע תסס
משמ תאו התויח תא לבקמ טרפה הנממ
 תויועמשמ רוביח" לע ההות אוה .התוע
 ,םלועה תייווחל םדאה תא ןימזמה "םלענ
 .תיתורפסה הריציה תועצמאב וילא םרוזהו
 תוכזבו המצעל ,אופא ,תמייק הניא הריצי לכ
 תדימב דדמנ הכרע לכ .הדוחייו המצע
 החבש .םדאה לש ותיווה ללכ לא התורבחתה
 ותעדל—אוה הלודג תיתורפס הריצי לכ לש
 :״תומשנ־לוגליג״ל תנתינ איהש—רבחמה לש
 תדלונ ירה ,תחאה התועמשמ תעקושש לככ"
 הפיסומו תרמשנ המשנה :השדח תועמשמ
 יוליג רוד לכ הב האור תאז םעו ,תויחל
 לזרב ר״ד ןחוב וז הטיש יפל ."השדח תומד
 תחא לכ לע שרודו ונתורפסב תפומ־תוריצי
 ,תואיקב לשו תופירח לש "םישורד" ןהמ
 —טעמב אל םיעיתפמהו םיברה ״וילוגליג״ו
.םיניינעמ
 תחתופה הסמה םש אוה "הלודגה החישה"
 ילוגליג לש היגולואידיאה תא הריהבמו
 הניא לזרב ר״ד לש ונושלש אלא ,תוריציה
 —ארוקל לק אלו ,תעצקוהמ הניאו הרורב
 לש הקמועל תדרל—ןייעמו רזוח אוה וליפא
 םוקמ וז ןושלל שי רשפא .השדחה הכלהה
 ריבסמ הצרמהשכ ,תורפסל־םירנימסב והשלכ

 תוסמ) הלודגה החישה :לזרב רדנסכלא *
;  1971 ,םילעופ תירפס ;(תורפסו תוברת לע
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 לכש אלא .הנושארה הבהאה רבשמ תא
 ־ותב שורחל תוקימעמה ,ולאה תויושחרתהה
 ימיל תודומצ ,ריעצה טנדוטסה לש ותעד
.39—1936 לש ״תוערואמ״,ר
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 תנווכמ קיתווה לש ותומד ךא ."חריה לש
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 .םהיתושלוח תאו תוירבה לש םביט תא
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 .ללכב תינרדומ הביתכ לש היכרדלו "העד
 שמשמה רבשמל עיגמ אוה עבטה־ךרדב
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לזרב רדנסכלא לס ויתוסמ
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משמ תאו התויח תא לבקמ טרפה הנממ
 תויועמשמ רוביח" לע ההות אוה .התוע
 ,םלועה תייווחל םדאה תא ןימזמה "םלענ
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 תוכזבו המצעל ,אופא ,תמייק הניא הריצי לכ
 תדימב דדמנ הכרע לכ .הדוחייו המצע
 החבש .םדאה לש ותיווה ללכ לא התורבחתה
 ותעדל—אוה הלודג תיתורפס הריצי לכ לש
 :״תומשנ־לוגליג״ל תנתינ איהש—רבחמה לש
 תדלונ ירה ,תחאה התועמשמ תעקושש לככ"
 הפיסומו תרמשנ המשנה :השדח תועמשמ
 יוליג רוד לכ הב האור תאז םעו ,תויחל
 לזרב ר״ד ןחוב וז הטיש יפל ."השדח תומד
 תחא לכ לע שרודו ונתורפסב תפומ־תוריצי
 ,תואיקב לשו תופירח לש "םישורד" ןהמ
 —טעמב אל םיעיתפמהו םיברה ״וילוגליג״ו
.םיניינעמ
 תחתופה הסמה םש אוה "הלודגה החישה"
 ילוגליג לש היגולואידיאה תא הריהבמו
 הניא לזרב ר״ד לש ונושלש אלא ,תוריציה
 —ארוקל לק אלו ,תעצקוהמ הניאו הרורב
 לש הקמועל תדרל—ןייעמו רזוח אוה וליפא
 םוקמ וז ןושלל שי רשפא .השדחה הכלהה
 ריבסמ הצרמהשכ ,תורפסל־םירנימסב והשלכ
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 ויתונווכ תא םירחבומהו םיטעמה ויעמושל
ל ככ—הסמה לש לפשהה־רסומ .וידוחייו

ניסה השיגה אוה—הדמללו הניבהל רשפאש
ה זילאנאב תקפתסמ הניאש ,ארוקה לש תיטת
 רוריבו םקוריפ ,םיינחורה םיביכרה לש
ת ברקמ אלא ,םהמ דחא לכ לש ותועמשמ
. "התודחאב היגאמוהה ךותמ" םישדח םיביכר
ת ויווחה לולכמב ארוקה תא תבלשמ וז השיג

ת ורודה םע ותוא תרבחמ ,תוישונא־ללכה
ה אנהה תעש תא תקתרמ״ו ,וירחאלשו וינפלש
."תישונאה הדלותה תועש לא
ה פיט לכב תשפחמה ,וז תידוסי הטישל ןמאנ

ם יה םע הבש דחואמהו ףתושמה תא םיבש
־ גיסבו תוזילאנאב לזרב ר״ד קסוע ,לודגה
ע בקש תויתורפס תוריצי רחבמ לש תוזית
־ רה" ;הקפאקל ״הריטה״ :ןה תוריציה .ול
. נל "םירצמ תוכמ יריש" ;ולב לוסל ״גוצ
; קילאיב .נ.חל ״רדגה ירוחאמ ;ןמרתלא
ן אמ םאמותל "רחבנה" ;ןוגגע י״של "ירופיצ"
ו לאה תוסמה לכ .שירפ סקאמל "רבאפ ומוה״ו

ת חא לכבו ,ותטישל תומגדה ול תושמשמ
, בישמו לאוש ,םילוגליג לגלגמ אוה ןהמ
ל א רפוסה לש ירוקמה דוחייה תא רשוקו

.תיללכה "הינאמוה״ה
ה יווהה תא לזרב ר״ד קדוב "הריטה״ב
. אקפק ץנארפ לש תיתמילבורפה תידוהיה
ם עויסבו ,רופיסה ןמ תובר תואבומ תועצמאב
ך ותמו ,אקפק לש וייחמ םינוש םיטרפ לש
ם ידוהי םירקבמ םע המכסה־יאו המכסה
ם לש ןינב לזרב ר״ד ביכרמ ,םידוהי־אלו
א לא וניא ולוכ רופיסה יכ חיכוהל אבה
. םלועב ידוהיה לש ולרוגו ותוחילש לע לשמ
ה מוליג" אלא וניא ,לזרב לש ותעדל ,אקפק
, "םלוע־תפקשה תכרעמכ תודהימ תיוומ לש
ם א ,עפשב ול אצמנ שורדה תויארה רמוחו

ו תודע ידי־לע םאו ,ומצע אקפק ידי־לע
ר בוב .מ ירמאמו דורב םקמ לש תכמסומה
ו חילש אלא וניא דדומה .ק ףסוי .םירחאו

ם לועה תא ןקתל אבה ,ידוהיה לרוגה לש
ת דבוע .תוירבה לש םהיתודימ תא רפשלו

, רפכב ירכנו רז קתונמ ומוקמב ותוראשיה
, םלענה הריטה־לעב אוהש ,םיהולאמ קחרה
עהל םיאב הלא—םיבשותה ןיב ויטבל לכו

.ותוחילש תאו ותוא השק ןחבמב דימ

 גיצה "הריטה״בש ,לזרב ר״ד לש ותנקסמ
 ןמאנ השעמ" ,ידוהיה השעמה תא אקפק
י דוהיה ׳ק" :הזמ רתויו .״םלועב םדאה לש
ן וויהל םדאל תורשפא לש תפומ והירה
. "ונוקית תארקל םלועה דדומ תויהל ,רזועה
א קפק יבתכ לע םינושהו םיברה םישוריפל
.לזרב .א ר״ד לש ושוריפ אופא ףסונ
ו ניא ,ולב לוס לש ורוביג ,"גוצרה" םג ךכו

- סואפה היגולוידיאה לומ ידוהיה ךיסנה" אלא
ך יסנ ,טלמאה לש ולוגליג ,גוצרה ."תיט
ת א גצימ אוהש יפל ,יאכז ולוכ ,קרמנד
 ,ךובנ םלוע לומ ישממה ידוהיה בויחה
ר צימה ןמ .ונדבא תארקל דעוצ ,ררופתמ
ה אצותכ ,גוצרה ןותנ ובש קומעה ישפנה
ה זיא ךלוהו־שבגתמ ,הווהבו רבעב וייחמ
ה שדח הרושב ובוחב ןמוטה ,הי־בחרמ
־ המאו ,האושה לש הנברוח—הדילומ־היבאש
. לארשי־ן׳ראב הרובגהו תואמצעה—התדלוי

י לואו "דובעישל ןורחא" תניחבב אוה גוצרה
ל בקל זעמה ,"הלואגה" לש ןושאר רשבמ
ת ושונאה תא ליצהל ידכ השדח תוחילש וילע
ם יטטיצב לזרב ר״ד עייתסמ בוש .הלרוג־רממ
, םירקבמ לש םהיתועדבו רפסה ןמ םיבר
־ לוגליג .ויללוש ןיבו ,"גוצרה" יבייחמ ןיב
ט למה־גוצרהב האורו תכל קיחרמ הז תומשנ
ם יעבש ןיב תחאה השבכה לש הלוגליג תא
.םיבאזה
ם ידממה תלאשל) "ונחנא לש הקיריל" הסמב
: ריצה־תריציב ןוידו ןמרתלא תריש לש
ל ע לזרב ר״ד שרוד (םירצמ תוכמ יריש
ל כב הלות אוהו דוסבו זמרב "תוכמה רשע"
ן ימה לש הירוטסיהב םיוסמ בלש הכמ
, ןומדקה אטחה אלא וניא םדה .ישונאה
רפצה—םדאה לש ותומהבתה ידיל איבמה
ת וארמו ,ילוחה ,ןווינה וילע ואב ךכו ; עד
א לו ;ןיחש ,רבד ,ב1רע ,םינכ לש םיעגנה
ה בראב ,דרבב םקונו ףיסומ עבטהש אלא דוע
ר וא־אלו הלפא םתס וניא ךשוחהו .ךשוחבו
, "םויק ןיא לש הקצומה תוקירה אוה אלא"
ך שמהה רסוח—תורוכב תכמ האב וירחאו
ת א ןמרתלא הנב הז עקר לע .םויקה ןולדחו
 אוה ידוסיה ביטומה רשאכ ,העודיה ותריש
סיהה תא האלממה וז ,םימדה־תכיפש—םדה
־םימד תניחבב היפרגואיגה תאו הירוט
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ת בהאב רושק הלואגה ןויער .ועגנ־םימדב
י רבדכ ,םלשה םויקה לש האידיאה תא םדאה
ה רוכמ ינפ הברא החמ ,ירוכב" :ררושמה
/  ,םלצ ילב הבהא הנבהאנ ןעמל / ,םלצו
ב וש / ,הרוחש םידוא ומכ איה וניניעל תע
ה ווצמ ךכ ."הרוחצ הנוי ומכ איה ונבלב
.םויקה ךשמה ןעמל ונב לא באה
ל ש עודיה ורופיס לוגליג אוה רתויב זעונ
ל ש ותעדל ."רדגה ירוחאמ" קילאיב .נ .ה
ם יעוגעגה ןמ אב רופיסל עקרה ,לזרב ר״ד
ן ברוח" ללוכ אוהו תורדגה םלועל ץוחמ לא
ה ריפסב ,תרדגומ תוהמ לכ לשו דוחייה ילמס
• א ,םיינושאר עבט תוחוכ לש תיתימה
ע בטה תיווה ךות לא עלקנש ,חונ .םיירוטסיה
ס רה חוכ ,יסינויד תויח־חיל וליאכ אלמתנ
 לע לח ןיד ותוא ."הזב הז םילולב האנהו
" רדגה ירוחאמ" לש הריוואה לכו ,הקנאירמ
ר ״ד ידי־לע שרדנה ,יגארט סותימ האלמ
. טשפב אל קרו ,שרדבו דוסב ,זמרב ,לזרב
ק באמ" ,אופא ,איה רבחמה לש ותנקסמ
ק באמ :ידוהיה ארוקה לשו רצויה לש ימינפ
ן יבל תורדגל־ץוחמ לא הגירחה רצי ןיב
ם ג ךכב שי אמשו ,תאזה תוענמנה תואדו
, דוחיי וריבגה :רסוימה וננמזל רבד םושמ
י לבמ ,הרישע םדא־תוברת ,תוהמ ,תורדג
. "ןוסא טיממו הביא רצוי םרוגל םתושעל
ר דנסכלא ר״ד לש ותטישל תומגדה המכ ולא
.ראשה לע דמלל ןהב שי .לזרב

.פ .י

תוסמה רפס
ת אצוהב הנעפות ויתומישרש םדא יואר םא
ל ארשימ ךכל יואר ןיא ,ויראת לשב "ריבד"
ד ובכ־ר״ד ,היפוסוליפל ר״ד אוה .תרפא
י קסבוחינרשט־םרפ לעב ,תירבע תורפסל
ל עב ,ריפסקש לש תוידגארט םוגרת לע
א וה .הריש ירפס לע אולימ־םרפו רנרב־סרפ
לת תטיסרבינוא לש ןושאר רוטקר היה םג
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ל ביקו ,הלש דובכ־אישנ ןכמ־רחאלו ביבא
ם ודיקל ותמורת" דעב דלאס הטיירנה תוא
יחבה םא םלוא ."לארשיב ההובגה הלכשהה
, תיתורפס תוכיא איה וז האצוהב םוסריפל הנ
רופש ,תרפא לארשי לש ויתומישר םא קפס
" ריעצה לעופה״ב "רבד״ב ,"םיינזאמ״ב ומס
.רוא תוארל תויואר ב״ויכו
ת חאו־םיעברא האירקל ןאכ ונל תועצומ
ה שולשו־םירשע םייתאמ תוספותה "תוסמ"
" סחיתהל" תוחפל רשפאש ןהמ שי .םידומע
ם ירבד אלא ןניאש תורחאו ,ןרקבלו ןהילא
ה ינשה הירוגיטקל .הבשחמ־ילדו םישודנ

:יקסרבט ןנחוי םשב ״הסמה״ ,לשמל ,תכייש
, ךנורא די־לע םידמוע ונא ןוגי ימולה"
ם ואתפ הכ תקלתסנש ,רקיה יקסרבט ןנחוי
.רהמ הכ
ותמ שלתנש לבא הטוע םירפוסה־תדוגא
. רישעמו רישע ,תוברת־בחר ,רבח הכ
.(200 ׳ע) ״...םיברה ויצירעמו ךיארוק

" ריעצה לעופה״ב הספדנ וז הבושח הסמ
ת רגסמב רוא בוש האור איהו ח״כשת
."םשורהו חורה דוסב תולכתסה"
ת וסמה לכ אלש ,הארנכ ,ןיבה תרפא לארשי
ח תפ״ב שיגדהל חרט ןכלו תחא השקמ ןה
ה נוכמה ןושארה תוסמה ץבוק יכ "רבד
ץ בוק .רפסה לש ורקיע אוה "תולכתסה"
ה בשחמב םינויע" ,המדקהה ירבדל ,ליכמ הז
ך א ,תויללכ תויפוסוליפ תולאשבו תיארקמה
ה יאצומ ,תירישה הריציה לש התוהמב רקיעב
ר קבל ןגוהה ןמ אופא הז היהי ."היאבומו
ו ב האור ורבחמש המ יפ־לע רפסה תא
י תש יפ־לע תושעל יתרחב תאז .רקיע
" יגארטה לש ותוהמל" ,דחא אשונב תומישר
. (18 ׳ע) ״יגארטה לש ותאנה״ו (14 ׳ע)
־ זאמ״ב הליחת המסרופ הנושארה המישרה
ו רמאנש םירבד—הינשהו ;ח״ישת "םיינ
ו ספדנו ך״שת־יקסבוחינרשט־סרפ תלבק םע
."רבד״ב ךכ־רחא
ם ירבד םתוא טעמכ םירמאנ תומישרה יתשב
ה מישרב ,לשמל .תונויער םתוא םיעבומו

ל ש םוטאה ריקה" :תרפא בתוכ הנושארה
ם וילוי׳ב ,הינשה הידגרטב םג הלגתמ לרוגה
א וה ,רסיק סוילוי אל ,אוה אל יכ .׳רסיק
קלוסמ אוה ףוס־ףוס ירהש ,יגארטה רוביגה
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ת בהאב רושק הלואגה ןויער .ועגנ־םימדב
י רבדכ ,םלשה םויקה לש האידיאה תא םדאה
ה רוכמ ינפ הברא החמ ,ירוכב" :ררושמה
/  ,םלצ ילב הבהא הנבהאנ ןעמל / ,םלצו
ב וש / ,הרוחש םידוא ומכ איה וניניעל תע
ה ווצמ ךכ ."הרוחצ הנוי ומכ איה ונבלב
.םויקה ךשמה ןעמל ונב לא באה
ל ש עודיה ורופיס לוגליג אוה רתויב זעונ
ל ש ותעדל ."רדגה ירוחאמ" קילאיב .נ .ה
ם יעוגעגה ןמ אב רופיסל עקרה ,לזרב ר״ד
ן ברוח" ללוכ אוהו תורדגה םלועל ץוחמ לא
ה ריפסב ,תרדגומ תוהמ לכ לשו דוחייה ילמס
• א ,םיינושאר עבט תוחוכ לש תיתימה
ע בטה תיווה ךות לא עלקנש ,חונ .םיירוטסיה
ס רה חוכ ,יסינויד תויח־חיל וליאכ אלמתנ
 לע לח ןיד ותוא ."הזב הז םילולב האנהו
" רדגה ירוחאמ" לש הריוואה לכו ,הקנאירמ
ר ״ד ידי־לע שרדנה ,יגארט סותימ האלמ
. טשפב אל קרו ,שרדבו דוסב ,זמרב ,לזרב
ק באמ" ,אופא ,איה רבחמה לש ותנקסמ
ק באמ :ידוהיה ארוקה לשו רצויה לש ימינפ
ן יבל תורדגל־ץוחמ לא הגירחה רצי ןיב
ם ג ךכב שי אמשו ,תאזה תוענמנה תואדו
, דוחיי וריבגה :רסוימה וננמזל רבד םושמ
י לבמ ,הרישע םדא־תוברת ,תוהמ ,תורדג
. "ןוסא טיממו הביא רצוי םרוגל םתושעל
ר דנסכלא ר״ד לש ותטישל תומגדה המכ ולא
.ראשה לע דמלל ןהב שי .לזרב

.פ .י

תוסמה רפס
ת אצוהב הנעפות ויתומישרש םדא יואר םא
ל ארשימ ךכל יואר ןיא ,ויראת לשב "ריבד"
ד ובכ־ר״ד ,היפוסוליפל ר״ד אוה .תרפא
י קסבוחינרשט־םרפ לעב ,תירבע תורפסל
ל עב ,ריפסקש לש תוידגארט םוגרת לע
א וה .הריש ירפס לע אולימ־םרפו רנרב־סרפ
לת תטיסרבינוא לש ןושאר רוטקר היה םג

ת ולכתסה) תוסמה רפס :תרפא לארשי *
;  1971 ,ריבד תאצוה ;(םשורהו חורה דוסב
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ל ביקו ,הלש דובכ־אישנ ןכמ־רחאלו ביבא
ם ודיקל ותמורת" דעב דלאס הטיירנה תוא
יחבה םא םלוא ."לארשיב ההובגה הלכשהה
, תיתורפס תוכיא איה וז האצוהב םוסריפל הנ
רופש ,תרפא לארשי לש ויתומישר םא קפס
" ריעצה לעופה״ב "רבד״ב ,"םיינזאמ״ב ומס
.רוא תוארל תויואר ב״ויכו
ת חאו־םיעברא האירקל ןאכ ונל תועצומ
ה שולשו־םירשע םייתאמ תוספותה "תוסמ"
" סחיתהל" תוחפל רשפאש ןהמ שי .םידומע
ם ירבד אלא ןניאש תורחאו ,ןרקבלו ןהילא
ה ינשה הירוגיטקל .הבשחמ־ילדו םישודנ

:יקסרבט ןנחוי םשב ״הסמה״ ,לשמל ,תכייש
, ךנורא די־לע םידמוע ונא ןוגי ימולה"
ם ואתפ הכ תקלתסנש ,רקיה יקסרבט ןנחוי
.רהמ הכ
ותמ שלתנש לבא הטוע םירפוסה־תדוגא
. רישעמו רישע ,תוברת־בחר ,רבח הכ
.(200 ׳ע) ״...םיברה ויצירעמו ךיארוק

" ריעצה לעופה״ב הספדנ וז הבושח הסמ
ת רגסמב רוא בוש האור איהו ח״כשת
."םשורהו חורה דוסב תולכתסה"
ת וסמה לכ אלש ,הארנכ ,ןיבה תרפא לארשי
ח תפ״ב שיגדהל חרט ןכלו תחא השקמ ןה
ה נוכמה ןושארה תוסמה ץבוק יכ "רבד
ץ בוק .רפסה לש ורקיע אוה "תולכתסה"
ה בשחמב םינויע" ,המדקהה ירבדל ,ליכמ הז
ך א ,תויללכ תויפוסוליפ תולאשבו תיארקמה
ה יאצומ ,תירישה הריציה לש התוהמב רקיעב
ר קבל ןגוהה ןמ אופא הז היהי ."היאבומו
ו ב האור ורבחמש המ יפ־לע רפסה תא
י תש יפ־לע תושעל יתרחב תאז .רקיע
" יגארטה לש ותוהמל" ,דחא אשונב תומישר
. (18 ׳ע) ״יגארטה לש ותאנה״ו (14 ׳ע)
־ זאמ״ב הליחת המסרופ הנושארה המישרה
ו רמאנש םירבד—הינשהו ;ח״ישת "םיינ
ו ספדנו ך״שת־יקסבוחינרשט־סרפ תלבק םע
."רבד״ב ךכ־רחא
ם ירבד םתוא טעמכ םירמאנ תומישרה יתשב
ה מישרב ,לשמל .תונויער םתוא םיעבומו

ל ש םוטאה ריקה" :תרפא בתוכ הנושארה
ם וילוי׳ב ,הינשה הידגרטב םג הלגתמ לרוגה
א וה ,רסיק סוילוי אל ,אוה אל יכ .׳רסיק
קלוסמ אוה ףוס־ףוס ירהש ,יגארטה רוביגה
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ם וטורב אלא ,ןויזחה תליחתב המיבה לעמ
ו משבש לאידיאה םע םהירבחו םויסאקו
, םעה ןוטלש ,תוריח :הדירמה לגד ומירה
ה ירחא דימ האבה הינשבו ."תוצירעה תקחרה
א ל יכ ,׳רטיק סוילוי׳ ,תישאר" :בתוכ אוה
ק לוסמ אוה .רוביגה אוה רסיק סוילוי
־ ורב םע הליחתמ הלילעה .ןויזחה תישארב
ם שב םברח תא םיפינמ םהשכ וירבחו סוט
."היטרקומדו שפוח לש םילאידיאה
ם יקול קיתווה רקוחהו ףוסוליפה לש וינויע
בדב .תוצילמב םשו־הפ תדפורמ ,תויחטשב
א וה בתוכ "ריל ךלמה" לעו "ולתוא" לע ור
ו מכ ושנעו אטח דוע הנניא ןאכ הלילעה" יכ
־ םקשה תומארדב ומכו ,תינוויה המארדב
־ ארטה .השנעו תועט אלא ,תומדוקה תויריפ
ק ר תושגנתה לש תומארד ןניא ולאה תוידג
ם ייניע־תוימס לש ,היתואצותו תועט לש
ל ש ,הנובקר ךותב םיצרושה םיעלותהו
. "הליפאב םירוסייה־לוחמו למשח סנפ יוביכ
ארדה יבגל תרפא ׳םורפ ןאכ העוט ,יתעדל
, לשמל ,רמול רשפא םא קפס .תינוויה המ
ו ל אב ולרוג "ךלמה םופידא״ב סופידא יכ
, ומאמ םינב דילוהו ויבא תא חצרש םושמ
ו לרוג ;תיתימאה םתוהז תא עדי אל ירהש
ת יב—ותחפשמ לע ץבורה אטחה ןמ עבונ
ת א עציב אל ס1יל ויבאש םושמו—סוקדבל
ו נב תא גרה אלו הנושלכ ולופא לאה תווצמ
. ריפסקש לש תוידגארטב ןידה אוהו .סופידא
ה ןאג״ב םיעוגנ ךלמה ריל םגו ולתוא םג
־ לע האג ריל ךלמה .(סירביה) "תיגארטה
ק לחל זעמ אוהש דע ותנובתבו וחוכב ךכ
ו חוכב ןוחטב ךותמ וייחב הכלממה תא
 אל בושש רחאל םיניינעה לוהינב ךישמהל
ח ידמ אוה תשפוטמ הןאג ךותמו ,ךלמ היהי
ע ייסל הלכיש—הילדרוק תא—תחאה תא
ץ ק־ןיא־דע האג ,אבצ־רשכ ,ולתוא .ודיב
ק פקפל זעה אלש ואטח .וידוקפ תונמאנב
ן כומ וניאו ,ודוקפ ,וגאי לש ותונמאנב
, בוש םירבדה תא קודבלו השאל ןיזאהל
ן יאש ררבתמ היה הנומדסד הקדצ ול יכ
ה ואגה ןאכ םגו ןאכ םג .והנחמב תונמאנ
ב תוכש יפכ אלו ,יגארטה רוביגה תא העיגמ
."השנעו תועט" ,תרפא
ם סריפ תרפא לארשי ׳םורפכ הרופ םדא

ם סרופש המ לכ אל .םיבר םירבד וייחב
א לש לבח .שדחמ םפדיהל יואר ותעשב
א לו וילוקישב רתוי תרפא ׳םורפ רהזנ
ישר תא ץבקל ואובב יופינב רתוי רימחה
ו רבעבו ומשב יד יכ רבס וליאכ המוד .ויתומ
ת וכיאו תובישח רפסה לע ליצאהל ידכ ולש
, ךכ רבדה ןיא ,רעצה הברמל .תיתורפס
.ידמל תבזכאמ האצותהו

.כ .זע

תיברעב תירבע הריש
ד וד שיגדמ ,ךרע ותוא ץבוקל ותמדקהב
י תוברת עגמ רוציל אוה דעונ יכ ןדיבא
. ילארשיל יברעה םדאה ןיב יעצמא־יתלב
ם רוקמב הלא םיריש ארוקה יכ ףיסומ אוה
ה בריקב שוחי יברעה םמוגרתבו ירבעה
ש גינ וז תואר־תדוקנמ .תופשה ןיב הברה
י נוניב ,םיריש רחבמ םגרתל הסדאיב דומחמ
ן מ ,םיריעצ םיררושמ הנומש לש ,גצימ ךא
י רוא םיעיפומ ןדיבא דבלמ .ץראב םיטלובה
ה ילד ןכו ,הדש סחנפ ,רוד השמ ,ןייטשנרב
־ וקיבר הילדו יחימע הדוהי ,ךז ןתנ ,ץרה
.ץיב
א וצמל רשפא .דאמ הבחר םיאשונה תשק
ו א השולשמ" ןוגכ ,שגרו תוגה יריש ןאכ
סמב ראתמה ריש ,יחימעל "רדחב העברא
ר רושמה לש ומוקמו ודיקפת תא תיבצמ תרג
ן יב לוועה תא תוארל חרכומ״ש ,םוקיב
ב יבס םירוהריה יריש םיעיפומ ."םיצוקה
, הדשל "ךאלמה" תמגוד ,לרוגהו םלועה ירדס
ה נוש הכ ותעפוהש תוומה־ךאלמ ראותמ וב
ר יש םג יוצמ .וישעמבו ומשב רושקה לכמ
, "לואשל םיעדוי םניאש" םשב ןדיבא לש
ם ירישב שוגפל רשפא .ץראב בצמב קסועה
, "ותרק ןוזניבור" חסונ ,םיפונ וא םישיא לע
ה ריווא יריש ןכו ,ךזל "םי ףוחל וכע" וא
, םולח תשגרה ךוסנה ,ץיבוקיברל "םיפושיכ״כ
.םיאשונה םיבר דועו

ה רישה ןמ רחבמ :(ךרוע) ןדיבא דוד*
־ איב דומחמ :םוגרת ;וננמז־תב תירבעה
ת אצוה ; הרומ לאומש ר״ד : הקידב ; הסד
.׳ע 1970 ; 74 ,םישולשה האמה
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ם וטורב אלא ,ןויזחה תליחתב המיבה לעמ
ו משבש לאידיאה םע םהירבחו םויסאקו
, םעה ןוטלש ,תוריח :הדירמה לגד ומירה
ה ירחא דימ האבה הינשבו ."תוצירעה תקחרה
א ל יכ ,׳רטיק סוילוי׳ ,תישאר" :בתוכ אוה
ק לוסמ אוה .רוביגה אוה רסיק סוילוי
־ ורב םע הליחתמ הלילעה .ןויזחה תישארב
ם שב םברח תא םיפינמ םהשכ וירבחו סוט
."היטרקומדו שפוח לש םילאידיאה
ם יקול קיתווה רקוחהו ףוסוליפה לש וינויע
בדב .תוצילמב םשו־הפ תדפורמ ,תויחטשב
א וה בתוכ "ריל ךלמה" לעו "ולתוא" לע ור
ו מכ ושנעו אטח דוע הנניא ןאכ הלילעה" יכ
־ םקשה תומארדב ומכו ,תינוויה המארדב
־ ארטה .השנעו תועט אלא ,תומדוקה תויריפ
ק ר תושגנתה לש תומארד ןניא ולאה תוידג
ם ייניע־תוימס לש ,היתואצותו תועט לש
ל ש ,הנובקר ךותב םיצרושה םיעלותהו
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.׳ע 1970 ; 74 ,םישולשה האמה
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 הפיאש ךותמ .הברה םייוקיל םומע םוגרתה
 הסדאיב םגרתמ תופשה ןיב ברקל תמזגומ
 ולש ותפשמ קחרתמו ,טעמכ ילולימ םוגרת
 ־עהל ליפשמ וניא אוה .תויתוכאלמ ידכ דע
 לש םינידעה םיינכטה םיעצמאה תא ריב
 ־צ.דו יטאנמיסה רושימב הנרדומה יררושמ
 ,םידחוימ םילמ־יפוריצ ,תורזח ןוגכ ,יליל
 .רכו םילולצמ ,תיקלח וא תימינפ הזירח
גרתמה ןיב הצופנה הלחמב הקול ףא אוה
 םניאש םירבד שוריפ וא "ןוקית"—םימ
 ךכ .רוקמב םכרצ לכ םיריהב ול םיארנ
 יטנאמיסה יוביעהו תויביטסגוסה םימלענ
.לבחו ,םירישה ןמ קלחב
 והשמ ריכהל יברעה ארוקה הכוז ,תאז םע
 ךכ לע .הריעצה תירבעה הרישה םי ךותמ
 ,דיתעב הז ןוויכב ךשמהל תווקלו ,ךרבל שי
.רתוי התואנ המר לע

תיברעב ןריבא
 ןוכנה יוניכה אוה "םיירשפא־יתלב" ,ןכא
 םגרותש ,ןדיבא דוד לש ויריש ץבוקל
 רואל אציו יסדאיב דומחמ ידיב תיברעל
 םיריש םיעיפומ ץבוקב .רבחמה תאצוהב
 םע השיגפ ;םינוש םיאשונמ םיאשונ לע
 ףוגה ןיב תינוימד החיש ,תודיתע־תדגמ
 ךרוע םע ןויאר ,התימה ינפל עגר שפנל
 אל ובש ,המחלמה יאשונ ביבס רעונ־ןותע
 ץע ןיב תינימ הבהא ,רבד םצעב רמאנ
 ,םדאה תומב םדוחיא לע תזמרמה םדאל
.דועו דועו
 תוברהל ןדיבא לש םישאונה ויתונויסנמ דבל
 הברהב םינוש ויריש ןיא ,םילמ־יקחשמב
ועה יאלפמ" חסונ ןותעמ תוחוקלה תוקספמ
 רבד םוש ןיא "הפקב האירק" ורישב ."םל
 ־תדגמ םע תיתימא השיגפ רואיתל טרפ
 תוקינכטב שמתשהל הברמ ןדיבא .תודיתע

 ; םיירשפא יתלב םיריש :ןדיבא דוד *
 : הקידב ;יסדאיב דומחמ :תיברעל םוגרת
, 30־ה האמה תאצוה ;הרומ לאומש ר״ד

.׳מע 1970 ; 57

 לע ,םילמ לע תורזח :ןוגכ ,תונוש הביתכ
 וא םילמה רדס יונישב תורוש לעו םיפוריצ
 הלא לכ םלוא .תחאל םילמ יתש רוביח
 תא םירישעמ םניאו המואמ םימרות םניא
 הינומרה לכ ןיא ,ןכ לע רתי .רישה יאשונ
 תונויערה ןיבל וללה תוקינכטה ןיב רשק וא
 רחב ןדיבא יכ הארנ .וירישב םיעבומה
 "תוינוכמ ןיב הבהא" אוה םא ,םיוסמ אשונ
 ־תמושת תא ךושמל הווקמה הנקז השא" וא
 ול ףיסוהו ,"תינוכמב הגהנב םירבגה בל
 .רישל ךכב וכפהל ותווקב ,םילמ־יקחשמ
 יטפשמ ןיב רשגתש תרצויה תוהמה הרסח
 איהש ,תחא תינגרוא הדיחיל םנגראתו רישה
.הירבא םוכסמ הלעמל
 םוגרתל בורק ץבוקל יסדאיב לש ומוגרת
 ,ןפוד־יאצוי םירקמ רפסמ איצוהל ,ילולימ
 בורה־לע "ןורחאה ינפל עגר" רישה ןוגכ
 םמוגרתב םירישה תא רוריבב ןיבהל השק
.דבלב יברעה
 הרישה ןמ (השעמל) םימוגרת לכ רדעיהב
 השענ אלש לבח ,תיברעה ןושלל תירבעה
 ,םירחא םיררושמ לש םיצבק יבגל הזכ ןויסנ
בעה הרישה ןמ יברעה ארוקה לבקיש ידכ
.רתוי טעמ תיתואיצמ הנומת תיר

.ח .כ

תירבה־תוצראב תינויצה העונתה
ירמאה תינויצה העונתל ויה התישאר זאמ
 השפיח ןהל הל תודחוימ תויעב תיאק
 היבגל היה אל ינויצה ןויערה .הבושת
 תיתרבח וא תימואל הקוצמ ןורתפל ךרד
 םידוהי לש םתקוצמ ןורתפל ךרד אלא הלש
 אלא הקירמא יפוחל ועיגה אלש ,םירחא
 םיאקירמאה םינויצה .חרזמל עוסנל ופידעה
 םירשואמהו םירישעה "םידוד״ה תניחב ויה
 םה םילוכי ךכיפלש ,תוריח לש ץראב
 תימואלה םתוהז תלאשב הברה קסעתהל

 ־תוצראב תינויצה העונתה : לזירפ רתיבא ♦
—1914 םינשב תירבה ת טיסרבינוא ; 1887
;  1970 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת
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 ןוכנה יוניכה אוה "םיירשפא־יתלב" ,ןכא
 םגרותש ,ןדיבא דוד לש ויריש ץבוקל
 רואל אציו יסדאיב דומחמ ידיב תיברעל
 םיריש םיעיפומ ץבוקב .רבחמה תאצוהב
 םע השיגפ ;םינוש םיאשונמ םיאשונ לע
 ףוגה ןיב תינוימד החיש ,תודיתע־תדגמ
 ךרוע םע ןויאר ,התימה ינפל עגר שפנל
 אל ובש ,המחלמה יאשונ ביבס רעונ־ןותע
 ץע ןיב תינימ הבהא ,רבד םצעב רמאנ
 ,םדאה תומב םדוחיא לע תזמרמה םדאל
.דועו דועו
 תוברהל ןדיבא לש םישאונה ויתונויסנמ דבל
 הברהב םינוש ויריש ןיא ,םילמ־יקחשמב
ועה יאלפמ" חסונ ןותעמ תוחוקלה תוקספמ
 רבד םוש ןיא "הפקב האירק" ורישב ."םל
 ־תדגמ םע תיתימא השיגפ רואיתל טרפ
 תוקינכטב שמתשהל הברמ ןדיבא .תודיתע

 ; םיירשפא יתלב םיריש :ןדיבא דוד *
 : הקידב ;יסדאיב דומחמ :תיברעל םוגרת
, 30־ה האמה תאצוה ;הרומ לאומש ר״ד
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 לע ,םילמ לע תורזח :ןוגכ ,תונוש הביתכ
 וא םילמה רדס יונישב תורוש לעו םיפוריצ
 הלא לכ םלוא .תחאל םילמ יתש רוביח
 תא םירישעמ םניאו המואמ םימרות םניא
 הינומרה לכ ןיא ,ןכ לע רתי .רישה יאשונ
 תונויערה ןיבל וללה תוקינכטה ןיב רשק וא
 רחב ןדיבא יכ הארנ .וירישב םיעבומה
 "תוינוכמ ןיב הבהא" אוה םא ,םיוסמ אשונ
 ־תמושת תא ךושמל הווקמה הנקז השא" וא
 ול ףיסוהו ,"תינוכמב הגהנב םירבגה בל
 .רישל ךכב וכפהל ותווקב ,םילמ־יקחשמ
 יטפשמ ןיב רשגתש תרצויה תוהמה הרסח
 איהש ,תחא תינגרוא הדיחיל םנגראתו רישה
.הירבא םוכסמ הלעמל
 םוגרתל בורק ץבוקל יסדאיב לש ומוגרת
 ,ןפוד־יאצוי םירקמ רפסמ איצוהל ,ילולימ
 בורה־לע "ןורחאה ינפל עגר" רישה ןוגכ
 םמוגרתב םירישה תא רוריבב ןיבהל השק
.דבלב יברעה
 הרישה ןמ (השעמל) םימוגרת לכ רדעיהב
 השענ אלש לבח ,תיברעה ןושלל תירבעה
 ,םירחא םיררושמ לש םיצבק יבגל הזכ ןויסנ
בעה הרישה ןמ יברעה ארוקה לבקיש ידכ
.רתוי טעמ תיתואיצמ הנומת תיר

.ח .כ

תירבה־תוצראב תינויצה העונתה
ירמאה תינויצה העונתל ויה התישאר זאמ
 השפיח ןהל הל תודחוימ תויעב תיאק
 היבגל היה אל ינויצה ןויערה .הבושת
 תיתרבח וא תימואל הקוצמ ןורתפל ךרד
 םידוהי לש םתקוצמ ןורתפל ךרד אלא הלש
 אלא הקירמא יפוחל ועיגה אלש ,םירחא
 םיאקירמאה םינויצה .חרזמל עוסנל ופידעה
 םירשואמהו םירישעה "םידוד״ה תניחב ויה
 םה םילוכי ךכיפלש ,תוריח לש ץראב
 תימואלה םתוהז תלאשב הברה קסעתהל

 ־תוצראב תינויצה העונתה : לזירפ רתיבא ♦
—1914 םינשב תירבה ת טיסרבינוא ; 1887
;  1970 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת
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ע ייסל הליעיה ךרדה יהמ הלאשב חכוותהלו
, ונינפלש רקחמה רבחמ .םירחא םידוהיל
טקה תרוקבה תא לבקמ וניא ,לזירפ רתיבא
 לע ןוסנרהא ןרהא ותעשב חתמש תינל
ה יגיהנמ יכ ,תיאקירמאה תינויצה העונתה
ם ילגמ םניא יכ ,ןוצרו חוכ ירסח ,םישולח
ם מצעב אל םינימאמ םניאו תונברקל תונוכנ
ת ולגל ןתינ ותעדל .ינויצה לעפמב אלו

י מוחת לכב םיניינעמ םייוטיב" תורוקמב
ך א .תיאקירמאה תונויצה לש "התלועפ
ה קירמא ינויצ וסמלפתה םא הנניא הלאשה
ראה יפוא לעו תונויצה תוהמ לע םהיניב
ן יינעמו רע סומלופ והזו—םיינויצה םינוג
ת ינויצה העונתה התיה םא אלא—ומצעלשכ
—1897 םינשב תירבה־תוצראב ה עונת 1914
ויצ" תוינידמ הלהינש ,רדגומ ףוצרפ תלעב
ה רוקמ ןוסנרהא לש ותרקב .שממ לש "תינ
ב ״הרא ינויצ לש םחוכב היה יכ השגרהב
ם ינכומ ויהש הממ המכו המכ יפ תושעל
. שממ־לעופב ושעש הממ ןכש־לכ ,תושעל
ל ש תינוציקה ותרקב תא רבחמה החוד םא
ק יזחמ אוהש םושמ ילוא הז ירה ןוסנרהא
ך כ םא .תונויצה תילכת לש תרחא הרדגהב
ה רדגהב ורקחמ תא חתפיש היה ןיד ,רבדה
.ותעדל "תונויצ יהמ"
ירמאה תונויצה יכ רבחמה בתוכ ותמדקהב
ת ועפשה תטילק ידכ ךות החתפתה תיאק
 עקרל ןלוגיסו תיפוריאה תונויצה ןמ תונוש
ה תולגתסה רשוכ" .תירבה־תוצרא לש דחוימה
ה חורלו הקירמא יאנתל תינויצה הבשחמה לש
ת ידוהי היגולואידיא לכ לש הזמ לפנ אל
־ תוצראל ןשיה םלועה ןמ הקתעוהש תרחא
ה בוט החכוה אוה ורקחמ ,ןכאו ."תירבה
וצעה תושימגלו ,הז םיהדמ תולגתסה־רשוכל
ר שפאש ,םיינויצה "הנומאה־ירקיע" לש המ
, ךכ־לכ םינווגמו םינוש םיבצמל םמיאתהל
ם הינימאמ ינפב םיגיצמ םהש רבדל אלש
.ולאמ ולא תילכתב תונוש תועיבת
ד חוימה הבצמ תא חתנמו ראתמ רבחמה
ה ריגהה תפוקתב תירבה־תוצרא תודהי לש
— השולש יפ הניינמ תא הלידגהש ,הלודגה
ם ינוילימ השולשל 1897 תנשב שפנ ןויליממ
ה ז דחוימ עקר .םלועה־תמחלמ ץורפ םע
ויצה לש םיירקיעה םיעינמה יכ ךכל איבה

ת ייעב תא רותפל הפיאשה—תיאפוריאה תונ
ת וללובתהה תא םולבל ןוצרה ,תוימשיטנאה
א ל הלא לכ—תולגה ןמ שואייה תשוחתו
י דוהיה רגהמה" .תירבה־תוצראב אצמנב ויה
, תותימצל עקתשהל ידכ תירבה־תוצראל אב
, דתיה אלש טעמכ .הב תונביהלו תונבל
ת לעב הלודגה הריגהב תרחא תינתא הצובק
. "אצומה־ץראל הביש לש ךומנ הכ זוחא
ץ ראל הריגה לש :ךכ לע ףיסוהל ןתינו
.לארשי־ץרא תוברל ,תרחא
ה אמל 90־ה תונשב תינויצה תונגראתהה
ת ודגנתהב הלקתנ ,דאמ תיטא התיה תמדוקה
ן ויערב וארש ,םיגוח דצמ הפיקתו הלודג
ת ובלתשהה תומגמ תחת רתוחה דוסי ינויצה
, ןבומכ ,ולקתנ ןכו ,תיאקירמאה הרבחב
חאו םיינוגרא ,םיישיא ,םיימינפ םיכוכיחב
ת וררועתה וז הנויה תוררועתה הלח םא .םיר
ו כרענש םימורגופ לע האחמ־תובוגת לש
י לעפמל האיבהש תוררועתה ,הפוריא־חרזמב
ו שפיח הקירמא ידוהי .היפורתנאליפו המרתה
ת יאקירמאה המואה ךותב תימצעה םתוהז תא
ח וסינ לע והת הזמ תוחפ הברהו תינגורטהה
ו אב אלש םינויצו םידוהי ןיבל םניב רשקה
ו רבסש םנמא ויה .תירבה־תוצרא יפוחל
ת ויהל לארשי ץרא הדיתע יכ (לייהטוג)
ו אובי תירבה־תוצרא ידוהי םגש ימואל תיב
ה תיה תלבוקמה העדה לבא ,םעפ־יא וילא
, הפוריא־חרזמ יטילפל הדועי לארשי־ץרא יכ
י נחור זכרמ שמשל איה הדיתע רתויה לכלו
־ תוצרא ידוהי ומרת םא .םעה־דחא חסונ

מולפידה הלועפל ךרע־תלעב המורת תירבה
ה תיה תימלועה המחלמה ברע תינויצה תיט
ם יידוהי םישיא לש תדדובה םתמורת וז

ה פוקת התואב יאקירמאה לשמימב ותרישש
־ תוצרא לש הגיצנ ,סוארטש רקסוא ןוגכ
ל ש ןתמו־אשמה ימי םצעב אטשוקב תירבה
ת רהבתמ הז עקר לע .ןטלושה םע לצרה
י כ תנעוטה תולבוקמה תוחנהה תחא רתוי

ומעת תוליעפל איבהל הנווכ רופלב־תרהצה
ה תסינכ דעב תירבה־תוצראב תידוהי תיתל
. הינטירב דצל המחלמל הנורחאה וז לש
ה עונתה לש החוכ תולד תא ףשוחה ,רקחמה
ת ורעה טועימ תאו תיאקירמאה תינויצה
המודמכ חיכומ ,התליגש ינידמה ןוימדהו
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ל ש תואיצמב דוסי .דתיה אל וז הנעט יכ
•1917 תנש
נויצה םינוגראה תודלות ירחא בקוע רקחתת

, תרכזנה םינשה־תפוקתב תירבה־תוצראב י
ל ש הישארמ םידחא לש םהיתופקשה רחא
־ דירפ ,םנגמ ,רטכש—תינקירמאה תונויצה
ר חאו—םירחאו גרבדלוג ,יקספיל ,רדנל
ת ולאשב העונתה לש היטבלו היטוכיח
ת ונמאנה" תלאש ןשארבו הל תוינויחה
. ("ן תד וא המוא") תודהיה תרדגהו "הלופכה
ת יאקירמאה תונויצה לש התליחת ,השעמל
ה נחמה ךותב חוככו והשלכ ינידמ חוככ
ה מחלמה תונשב קר הלח ימלועה ינויעה
ס יידנרב יאול לש ותריחב םע ,תימלועה
ו תיילעו "ינויצה לעופה־דעווה" תואישנל
ו ז הניחבמ .תיאקירמאה תונויצה תושארל
ק רפ קר לזירפ רתיבא לש ורקחמ שמשמ
. תיאקירמאה תונויצה לש היתודלותל אובמ
.וינפל ודוע רקיעה

.ש .י

"ריעצה רמושה"
ן ויסנ אוה ,לכל לעמ תעכ ץוחנש המ"
ב טימבו תודועתה יפ־לע רבעה תא רזחשל
שמה תא תולגל ,תילאוטקלטניאה תונכה
ת ורותלו םישעמל ,תויווחל התיהש תועמ
ם הה תורודה וא אוהה רודה ינב יבגל
־ ושפה הלאשה לע תונעל ; העונתב ולעפש
ו יה ימ :דאמ תבכרומה ךא ,הרואכל־הט
ו יה המ ,העונתה תא ומיקהש םישנאה
ה מו ובצינ םיחרוכ הזיא ינפב ,םהיעינמ
ו שקיב המ ;עירכהל וארקנ ןהבש תורירבה
ת תל ושקיבש תועמשמה המו גישהל
."םהייחל
ת ינויערה ותוחתפתה תא קדב תילגרמ הנקלא
ד אמ בר רמוח יפ־לע "ריעצה רמושה" לש
ת וחיש הברה ךכל ףיסוהו םיינושאר תורוקממ

ת דעמ—"ריעצה רמושה" : תילגרמ הנקלא ♦
ת טיסרבינוא ;ינכפהמ םזיסכראמל םירוענ
 ; 1971 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת
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א ל יכ קפס ןיא .הירבחו העונתה ישאר םע
" ריעצה רמושה" לש וכרד רחא בוקעל השקי
י טוקילב ,חוכיו לש םיברה םיסרטנוקב
. רכו תופוסאב ,תונורכז ירבדב ,"םיסיזת״ה
ת וינידמב אלו היגולואידיאב רבודמהו ליאוה
ה ז ירה ץוח־יפלכו םינפ־יפלכ תיתגלפמ
ק יפהש האצותה .טלחהב קפסמ תורוקמ־רמוח
ן יבו ,רתויב םשור־תבר איה תילגרמ ר״ד
־ ןוכמה הנורחאב איצוהש רקחמה־תודובע
ב יבא־לת תטיסרבינוא דילש תונויצה־רקחל
, רתויב תמלשומה הדובעה קפס ילב יהוז

ת ונכה .הבש דחוימה ןינעה לע רבדל אלש
, ומצע אוה) תילגרמ לש תילאוטקלטניאה
ה דותימהו (רבעב "הינודרוג" שיא ,המודמכ
ת דימ בקע תומגפנ ןניא תינדפקה תיעדמה
ה עפותה יפלכ ןוירוטסיהה שחש הכרעהה
.רקוח אוה התואש
ם יינויערה הילותפנב וקסע םיטעמ אל
" ריעצה רמושה" תעונת לש םיינידמהו
ה בוחב הררצש העונת וז .דתיה .הילוגליגל
ת ויחישמ־תוינכפהמ תויווחו םירוענ־תויווח
ת ווצ־םויק תרוצ אורבל הנווכתהו תובר
ת ריז םג התיה איה .לארשי־ץראב השדח
־ חוכ היה .דמ .םיזע םייגולואידיא םיסומלופ
ם ויק־ךשמ הל רשפיאו הב ןניקש םייחה
־ יטסילאיצוסה הנחמה "שאר״ב ךכ־לכ ךורא
ש שואתהל חוכה תא הב ןתנ המ ? ינויצה
ר שאכ םג ךרדה ילושמ בושו בוש םוקלו
דמל בורב םיחסונמה "םיסיזת״ה יכ האצמ
־ קוחירב םש־יא וראשנ הרוסמה בטימבו תונ
7 השדחה תואיצמה ןמ ןמז

ו תעיבקב ילוא אצמנ ולא תולאש לע הבושת
א וה "ריעצה רמושה" יכ תילגרמ ר״ד לש
ה נושארה תרוסמה ןמ אצי אוה" : םייאלכ־ףוג
, יטסינאמוה םזילאיצוס לש ,םזילופופ תרוסמ)
ה דעה תא שיגדמה ,יטסילאודיבידניא־וכראנא
ת ויטרבורטניאל הטונה ,דיחיה לולכיש תאו
ת ראותמה הפוקתב ,הילע ביכרהו (תויתדלו
ם זיסקראמה תא—הינשה תרוסמה תא ,הזב
ר מושה" יכ ףיסוהל שי ךכל ."ינכפהמה
ם יבושיי לש תראופמ תרשרש םיקה "ריעצה
ם יצולח לש תורוד המכ םהב חפיטו םייצולח
י לארשיצרא הדע־ץוביק ורציש ,"םיישרש"
תיתיבה "תיתדע״ה תרוסמה .ונימב־דחוימ
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ל ש תואיצמב דוסי .דתיה אל וז הנעט יכ
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נויצה םינוגראה תודלות ירחא בקוע רקחתת

, תרכזנה םינשה־תפוקתב תירבה־תוצראב י
ל ש הישארמ םידחא לש םהיתופקשה רחא
־ דירפ ,םנגמ ,רטכש—תינקירמאה תונויצה
ר חאו—םירחאו גרבדלוג ,יקספיל ,רדנל
ת ולאשב העונתה לש היטבלו היטוכיח
ת ונמאנה" תלאש ןשארבו הל תוינויחה
. ("ן תד וא המוא") תודהיה תרדגהו "הלופכה
ת יאקירמאה תונויצה לש התליחת ,השעמל
ה נחמה ךותב חוככו והשלכ ינידמ חוככ
ה מחלמה תונשב קר הלח ימלועה ינויעה
ס יידנרב יאול לש ותריחב םע ,תימלועה
ו תיילעו "ינויצה לעופה־דעווה" תואישנל
ו ז הניחבמ .תיאקירמאה תונויצה תושארל
ק רפ קר לזירפ רתיבא לש ורקחמ שמשמ
. תיאקירמאה תונויצה לש היתודלותל אובמ
.וינפל ודוע רקיעה

.ש .י

"ריעצה רמושה"
ן ויסנ אוה ,לכל לעמ תעכ ץוחנש המ"
ב טימבו תודועתה יפ־לע רבעה תא רזחשל
שמה תא תולגל ,תילאוטקלטניאה תונכה
ת ורותלו םישעמל ,תויווחל התיהש תועמ
ם הה תורודה וא אוהה רודה ינב יבגל
־ ושפה הלאשה לע תונעל ; העונתב ולעפש
ו יה ימ :דאמ תבכרומה ךא ,הרואכל־הט
ו יה המ ,העונתה תא ומיקהש םישנאה
ה מו ובצינ םיחרוכ הזיא ינפב ,םהיעינמ
ו שקיב המ ;עירכהל וארקנ ןהבש תורירבה
ת תל ושקיבש תועמשמה המו גישהל
."םהייחל
ת ינויערה ותוחתפתה תא קדב תילגרמ הנקלא
ד אמ בר רמוח יפ־לע "ריעצה רמושה" לש
ת וחיש הברה ךכל ףיסוהו םיינושאר תורוקממ

ת דעמ—"ריעצה רמושה" : תילגרמ הנקלא ♦
ת טיסרבינוא ;ינכפהמ םזיסכראמל םירוענ
 ; 1971 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת
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א ל יכ קפס ןיא .הירבחו העונתה ישאר םע
" ריעצה רמושה" לש וכרד רחא בוקעל השקי
י טוקילב ,חוכיו לש םיברה םיסרטנוקב
. רכו תופוסאב ,תונורכז ירבדב ,"םיסיזת״ה
ת וינידמב אלו היגולואידיאב רבודמהו ליאוה
ה ז ירה ץוח־יפלכו םינפ־יפלכ תיתגלפמ
ק יפהש האצותה .טלחהב קפסמ תורוקמ־רמוח
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־ ןוכמה הנורחאב איצוהש רקחמה־תודובע
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, רתויב תמלשומה הדובעה קפס ילב יהוז

ת ונכה .הבש דחוימה ןינעה לע רבדל אלש
, ומצע אוה) תילגרמ לש תילאוטקלטניאה
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ם ויק־ךשמ הל רשפיאו הב ןניקש םייחה
־ יטסילאיצוסה הנחמה "שאר״ב ךכ־לכ ךורא
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 הגוף את ומקים הדוחף המנוע תמיד נשארה
הדוקטרי ובעל האידיאולוגיה נושא הפוליטי

המדיניות. נות
 משתנה למציאות אידיאלים בין ההתנגשות

 הצעיר". "השומר אצל מאד חריפה היתה
ההתפכ עצומה, באטיות השתנו האידיאלים

 זאת כל ועם מאד, אטית תמיד היתה חות
 קומץ על החברתי־המדיני, הגוף הוסיף

 בעלי־ וה״מנדרינים" "הנצחיים" מנהיגיו
 להתסיס, לפעול, להתקיים, שלו, הוותק

 ולחזור מתרדמות להקיץ ולהתפלג, להתאחד
חדשות. תנומות אל

 התקופה בכל עוסק אינו שלפנינו המחקר
 בימי הצעיר" "השומר של דרכו—1936 שמאז

 דו־לאומי. לפתרון הצעתו הבריטי, המנדט
 הלניניזם־ אימוץ האיחודים, מפ״ם, הקמת

 של בצמיחתה דן הוא וכר. סטאליגיזם
 של החברתי־התרבותי הרקע על התנועה
 המאה, בראשית והתיכונה המזרחית אירופה

 עם לארץ־ישראל הצעיר" "השומר בוא עד
 העולמית המלחמה בתום השלישית" "העליה

 של והחזון ההגשמה לבטי ועל הראשונה,
 התעניינות רקע על בארץ. התנועה אנשי

ה "השומר של ב״דימונולוגיה" אופנתית
 בפולחן הארצישראלית, דרכו בראשית צעיר"
 מוצבים אלה כי להעיר יש ומנהיגיה, העדה

 במסכת אחד כרכיב הנכון במקומם כאן
 ורו־ מאד מורכבת אידיאית־רגשית־חלוצית

 דרכו, מראשית הצעיר", "השומר חשת־חיים.
 היה לא לאחר־מכן, שהצטייר מה למרות
 סינתטית, תנועה אלא מונוליתית תנועה
 בתוכה התרוצצו דעות שהרבה זה במובן

 ההרמטי־ צביונה את שלבשה עד ועיצבוה,
 פוליטית להנהגה גדולות יומרות הדוגמתי.
 בגדר נשארו חברתית־כלכלית ומשיחיות

 היה לא הצעיר" "השומר בלבד. יומרות
 האנושיים־החברתיים והפתרונות אוואנגארד,

 בלבד בודדים לקבוצות פתרונות היו שהציע
 שבמבט־ היא פליאה לא להמוני־עם. ולא

 קומונות למעשה הקים כי נגדו טוענים לאחור
 בהם המתקבצים ליחידים מרפא לתת שנועדו

 פארא־ באורח וכי הרבים לגורל אדישות תוך
 לקיבוצי־ספר אלו קומונות הפכו דוקסלי

 במעלה ראשון אסטרטגי־מדיני ערך בעלי

 שהוכיחו ומבוגרים צעירים המאוכלסים
מעולים. כלוחמים טיבם

  003 הראשון הפרק על במיוחד להמליץ יש
תנועת־הנועף*   של "המורשת :מרגלית של

 נסקרת הצעיר״ ״השומר של התפתחותו
  1 במערב, התופעות של הרחב הרקע על

השפעו   בין הרצוף המאבק אחר מעקב
היהודית   הנעורים חברת על ופעולתן שונות

ק  ור המחקר בגוף הזאת. הציונית־החלוצית
שרינו   ובהירה שיטתית כתיבה דרך מרגלית
הדברים   עיקרי על בה מכסה אינו החומר

"דפוס   בתיאור בספרו חלק כל פותח הוא
הנדונות   בשנים הארצישראלית המציאות"

המציאותי   עם התנועה פגישת את מתאר
עיצבה   בהן הדרכים ואת תגובתה דרכי את

סוק    כן התנועה. דפוסי את החדשה הסביבה
בתקופ    הצעיר" "השומר יחסי את המחקר
   ואת האחרות השמאל מפלגות עם הנדונה

 המדיניות בתחומי עמדותיו את לערבים, יחסו
    הארגונית־הרעיו■ ההתפתחות ואת המקצועית

  .1936 שנת עד נית

  * י•

    ככרות
 

  / חלוני אל /מגיף הפיקוס עפאי בין ״הרוח
     עלים / רעים יד / רחב־כף עלים שרביט

     בקול וסערו / שלכת לעת נשרו רבים
 / בד על ירוקים מהמה רבים / —סירים

.28) השיר״ ציפורי עם )
 בספרו קיבץ ב׳, דגניה חבר בן־אמיתי, לוי

 שירים 25 עם הראשון, מן מבחר השני
 בקעת־—ואווירתם גופם שמקורם, חדשים

 תיאורי של עדינים פיוטים הם אלה הכינרת.
 צמי־ :הצרופים הטבע ערכי אל וכמיהה נוף

 ואמת נצחי מחזור שהם חה־סריחה־פרי,
בחיינו. בסיסית

 בן־אמיתי מתאר ורומנטי תם־לב רוח בהלך
 צמחיית את ובזעפה, בשלוותה הכינרת את

בה. המסתודדים בעלי־הכגף ואת חופיה

   הקיבוץ )שירים(; כנרות :בן־אמיתי לוי ♦
  .׳עמ 74 ;1971 המאוחד,
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ה מצע הליבגמה ,וז איה תמעפנ תוגגובת•,
א יה ,ינש דצמ ,דא—הז םיאשונ-סלוע*
ל ש תימסוקה תמאה לא ונממ העין>ר־נ

ח סונ עבטה־לא־הבישה לש ,עבטב הגומאה

.ןודרוג .ך .א
 דסמה ןמ תימיטפוא הריש יהוז ןכ לע

 םדאה לש ומוקמ הב רעצימש ,תוחפטה רע
ר אש לא רשפאה לככ תומדיהל וצפח־ריואן

ף קשנה הז ןליאכ עקרקה לא דמציהל ,יחה
ן מ תקתונמה הריש אופא וז .ןולחל דעבמ

ם א ;היתוכופהת לע ונרוד לש תואיצמה
ה רודח ,םוקמהו ןמזה ןמ השולת :וצרת
.תומימת ידכל עיגמה בבל־םות
ה נקסמה םג ךא ,עבטה איה אצומה־תדוקנ
י רמגל םלענ ישונאה ףוגה .וילא תרזוח
י ול םאה :ויתונקסמ קיסהל ישפח ארוקהו

ה נבש וא ,ונממ םלעתהל ןווכתמ יתימא־ןב
י קנ עבטה םג הבש תיתוכאלמ הביבס ול
ז םיטבלמו קבאממ

.ג .צ

לארשיב דוקמא ירענמ
 ביבא ־לת ,מ״עב רוקמא

ריוא גוזימו רוריק ירצומ

בינא-לת ,ץאמא
 מ״עב יופיצו ליאמאל רוקמא ׳בת  

 שמשו למשח ידוד ,תוכתמ יופיצ
 יתריד הקסה רונת ,םימ םומיחל  

׳ב הילצרה ,מ״עב ןורמא

 היזיוולט ,וידר תיישעת
הקינורטקלאו

ן ולוח ,מ״עב זילפ
 הקיציו תכתמ ילעפמ

 םיררוואמ ,ןוזמ ילברעמ
קבא יבאושו

 מ״עב רוקמא דנומדר
ם ילשורי

םיריעז םיילמשח םיעונמ

ש מש ■תיב ,מ״עב רונמא
 םייתיב למשח ירצומ תיישעת

 דויצו םיירחסמ םיררקמ
טקרמרפוס תויונחל

םילשורי ,הפיח ,ביבא־לת ,מ "ע ב א םמא :ץראב םיציפמה

:ל״וחב םיציפמה

285 .ד.ת-מ״עב טרופסקאל רוקמא תרבח ביבא־לת ,0



תרבוחב םיפתתשמה

  ורפסב קוסעל הברמ ,"האלפומה ןאמ תחפשמ" לע ןאכ תבתוכה ,ר ו נ י ב א ה ט י ג
  מממ הספדנ ,״67—47 תינמרג תורפס״ל ולוכ שדקוהש ,הל "תשק״ב .השדחה תינמרגה
  רשיה היזיבלטה בתכ ותעשב ,רמש־ןיע ץוביקמ ,ט ס י ל ד א ןר ."העווזב הרוחא טבה"
  חפס״ב 1969־ב אצי ולשמ ןושאר םירופיס ץבוק ."תשק״ב הנושאר םעפ וז ףתתשמ ,תיל
  םיירבעה יהולא" ,ולשמ םדוק רופיס .וניארוקל בטיה רכומ ןרוא (.י) קחצי ."םילעופ
  ש ותומל 50־ה תנש איה הנשה .וגיארוקמ םיבר לע זע םשור השעו נ "תשק״ב ספדנ
  וגרתב םה ףא) וירישמ השולש .(1921—1880) קולב רדנסקלא יסורה ררושמה
  יצק ןמ ררחתשה התעש ןיצק ,ב ל ־ ר ב לואש .טל "תשק״ב וספדנ (רטא השמ לש
  נלצא וספדנ ,ערז־תיב ץוביקמ ,י ו ל ה באוי לש וירופיס .נ "תשק״ב הנושארל םסריפ

  וועבצא ןיב" ,רלקניו דרפנמ לש ןורחאה ויריש ץבוק לע .םימעפ המכו המכ רבכ
  ןיא יאדו ,םיקיפא שיא ררושמה ,קזח לאיחי תא .אנ "תשק״ב הריקס הספדנ ,"ריעה
  תרוהב" ,הנורחאה ותפוסא לע הריקס הספדנ טמ "תשק״ב .וניארוקל גיצהל ךרוצ דוע

  אוה וז תרבוחב .ןייד השמ לש היפרגויבה תא םסריפ הז־התע תבט יתבש ."הבוזע
  ן י ט ק י ט .ד השמ ."ותבו עושעש" ,םדוקה ורפס לע אנ "תשק״ב הספדנש הריקס לע ביגמ
  וטע־ירפמ םיפדמ אוה הנושאר םעפ וזו ,הקירמאב ךנחמ ,ב״הראבש היפלדאליפ דילי אוה
א יה ,ןושחנ ץוביק תרבח ,וננועברב םיפתתשמה יקיתוומ ,ריאמ ■דרימ .תירבעב
" תשק״ב הריקס ׳ר ,"םימל תחתמ איהה ץראב" ,הנורחאה התפוסא לע .תיאנומזפו תררושמ
   הנושארל וספדנ תרבוח התואב .טמ "תשק״ב רבכ ונספדה ל ט י מ ללה לש וירישמ .אנ
• הצרמ שמשמ ודוע ט ק ר מ י ו נ לואפ ר״ד .ל ד א נ ךורב לש ויריש םג "תשק״ב
• תטיסרבינואמ ,תימס שנ םאיליו ׳פורפ .ב״הראבש גרובסטיפ תטיסרבינואב חרוא
ת ורפס לש םיחתנמה יבושחמ דחאכ םינשב תורשע הז וצראב עודי ,ילקרבב הינרופילאק
ק סע אוה .הברה םידימלת דימעהו ,הלש תינידמהו תיתרבחה הירוטסיהה עקר לע וצרא
ן ד ררושמה .יאקירמאה "רייטנורפ״ה לש תיתורפסה ותעפשהבו ותופקתשהב דחוימב
ם ילשורי תב ,רימע הזילע ."תשק" יארוק לא הנושאר םעפ וז ןאכ עדוותמ רמוע

ם ידלי תורפסל באז םש לע םרפה תא בורקמ־הז הלביק ,ןונבל לובגבש םערב ץוביק תרבחו
ץ בוק .1970־ב עיפוהש ,"םולהיו םוד םשגה" ,הרפס דעב תוברתהו־ךוניחה־דרשמ םעטמ
ש יא ,ןפ לא יתא ."םילעופ תיירפס״ב 1967־ב רוא האר ,"קורי ש:ש ומכ" ,הירופיס
ר בכ ,םינאידניאה תודלותב רקח קימעהו הקירמא־םורד תשבי תא בטיה ריכהש ,םילשורי
ת וחילשב" ."הקירמא־םורד לש ימורדה דוחב םינאידניא" לע הדובע (המ "תשק״ב) םסריפ
ם וסריפ ,עודי ןבומב ,אוה ,(1904—1960) בוכ׳צ ׳ץיבולבאפ ןוטנאל ״תימשר
ל ש היפוסוליפל הקלחמב ריעצ ךירדמ אוה יורק השמ .וננועברב ורבחמל ןושאר
ן הו הרישב ןה ,םינשה תצורמב ,"תשק״ב ףתתשה טיבש בקעי .ביבא־לת תטיסרבינוא
ם ע״ב איצוהל בורק ןייטשפרש ימע־ןב ׳םורפ .תרוקבו ןויע ירבדב ןהו הזורפב
."תיטסימה היווחה" ורפס תא "דבוע

.ןמלוא דג : הפיטעה בוציע .םערב הכימ לש אוה ״תשק״ תפיטע לע םולצתה
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הנועה לש רכמ־בדה לש
י״ל 25.־־ ריחמה

 ןוסלוקינ—דלפנדיו—"בירעמ תירפס" ,צוה
:תורישי וא םירפסה תויונחב גישהל

האחמה ףורצב ,א״ת ,20208 .ד.ת ״בירעמ תירפס״



"םיפשר" תאצוהב
תירבעב הנושארל

ל ש םיקירבמה ויחותינ
ן ילרב והיעשי ׳םורפ

ונימיב טרפה־תוריח תויעבב

ת וסמ עברא
תודמו לע

ם ייטילופ תונויער :רפסה יקרפמ
ם יגשומ ינש ;ירוטסיה חרוכ ;20־ה האמב

םייחה תורטמו לימ .ם ןו׳ג ;תוריח לש

ל ש רפס דוע
םירומ דנומפד

* שונאה תויחה־ןג
ת ובקעב

םוריעה ףוקה

ם יפשוח ,םילג תוכהל םיפיסומה םירפסה ינש
ו נייחב םיטלושה םיפחדה תא תוירזכאב

םדאה לש ויקבאמ תאו

ב ורקכ ועיפוי
ת וגותו תוחמש

ם ירוהרה
סלאזק ולבאפל

¥

ן הכ דרנואיל
םיריש רחבמ

, 3 רטנ לרק ,״םילע תיב״ :תישאר הצפה
623959 .לט ,א״ת

  םילארשיה
  ןוליא סומע תאמ

ר פס ליטהש לע ןוליא םומעל חבשה"
̂ שמ הקירותר לש רקע ןומישיל קדוצו
ן ! רבדב האלפנ הלילע רופיס והז
ן  ."שיערמ ,קימעמ ,ינרדוח ...הרובגו

1̂ קרוי וינ)
1  ןואזכ תוריהבב הכ דע ראת אל שיא״

£ יכ הבצמ תאו לארשיל עקרה תא עונכש
9 £ רשוכבו רפוס לש ןיעב ןחינ ןוליא
^>רט וגקיש) ."ןוירוטסיה לש
!©עז׳ ברו ענכשמ קירבמ ...שיערמ רפס"

£0> ןוטגנישוו)
ט אה הנקויד — לארשיל בושח תורש״
ד ת הלומעתה לש תואשילקל דעבמ עיפומ
ולג ןוטסוב) ."הדודרה תימ

,א־לתו םילשורי/ ןקוש תאצוה

 קמ םילעופ תירפס
11431 .לט ,73 יבנלא ׳הר ,א״ת

1
ת וומ דע :זוע סומע ן
| יא ורוביג דחאה — רפסב םירופיס ינש -
! רובח — ינשה ,ונימי לש ביבא־לתב ידוהי ■
ו יהש" םילשורי רבעל בלצ־עסמב םיריבא ■
ו טאה ךא — ״םוקמ הנניאו הפורצ הבהא ■
ו מי א איה ,םירופיסה ינש לש "םרוביג" £

קשמ ,תילאנויצאר־יא המיא ."ביוא" ינפמ
ה מויא תודידבל ,ףוריטל תכפוהה ,המ ]
ת ורפס גשיה אוה "תוומ דע" .ימצע־ןוילכל _ ג ילועמה םירצויה ןמ ,זוע סומע לש ןייוצמ 1
। הריעצה תירבעה תרופיסה לש.

ם אה לש םיירוקמ ץע־יכותיח הוולמ רפסה
.סניפ .י |



מ״עב הדסמ תאצוה

זומת וימינב- בקע*

ה לשבהו הפיקמה ותריצי אוה "בקעי" ןמורה
ש גפומ ילארשיה ארוקה .זומת ןימינב לש רתויב
, תרעסנ הלילע לש תורוד ינש ךרואל ,ומצע םע ןאכ
.המיהדמו הכיבמ תויהל היושע השיגפהו

, רומוה םה הז ילטנמונומ ןמור לש הביתכה ינממס
.טויפו ,הריטס

ת דוגא םע ףותשב רוקמ תירפסב עיפוה רפסה
.םירפוסה

?ךוסחל םיחרכומ.
ןוכנ,
םוגרתו רוקמ םירפסה בטיממ שוכרל רשפא לבא !

:לוזה ליזב
"םעל הירפס״ה לע םימתוחל 1
। י״ל 1.75 רפס לכ ריחמ

י״ל 2.80 רפס לכ ריחמ "םיקפא תירפס״ לע םימתוחל ן

( הפי תורפסל) "םעל הירפס״ה לש םייונמה יפלאל ףרטצה 1
(תינויע תורפסל) "םיקפא תירפס״ו ן
,לארשיבו םלועב םיעיפומה ,םירפסה רחבממ הנהתו "

.וב דומעל השק אל םויכ םגש ריחמב

דבועמעתאצוה 1
1

1 

1

1 

1

1

9

8 

9

1 

0

1

8





טרופסו רעונ ,תוברתל ףגא - ופי־.א.ת.ע
תוינוריעה תוירפסה

תוינוריעה תוירפסב תורשה תועש
 להקל תורשה תועש

הלאשהה ירדחכהירפסה םש
׳ו םויב |׳ה־׳א םימיב

12.00— 9.00 21.00—11.00
ל ואש ׳דש ,"ןויצ רעש" תיזכרמה תינוריעה הירפסה
251719, 265385 .לט ,25 ךלמה
9.00 —12.00׳א 52 ןוקריה ׳הר ,ףסוי הכימ תיב 19.00—13.00

— —10 ןיקתיו ׳הר ,ץיבולטייפ תירפס

14.00—10.00 18.00—12.00
, 23 הידראג־הל ׳חר ,רימט .י ש״ע רעונל הירפסה
32311 .לט

— —י-58320 .לט ,32 הדוהי־ןב ׳חר ,לאירא תירפס

החיתפלהנכהב1 עוקת ׳חר ,רזעילא-הונב רעונה תיב תירפס

14.00—11.00 19.00—13.00
, ימ׳גע ,3 הניפסה ׳חר ,האל לחר תיב ,רעונל הירפס
823624 .לט
רוגס14.00—18.00הדיקעה־לעב ׳הר ,אריפש ׳בש תירפס'

—
 ,ה ׳א

16.00—20.00ופי ,82 םילשורי ׳דש ,תימלסומה הירפסה
החיתפל הנכהב51165 .לט ,םולש־לדגמב הירפסה

14.00—10.00

14.00—10.00

ר עונל
1 8.00—12.00

ם ירגובמל
20.00—14.00

 ,המוקתה ,הר תניפ היחתה ׳חר ,ופי זכרמ תירפס
820419 .לט

— —621192 .לט ,22 ה״אזמ ׳חר ,ם״במרה ש״ע הירפסה

13.00— 9.00
 ,ד ׳א

1 9.00—12.00
׳ ה ,ג ׳ב

15.00— 8.00

, תוברתה־לכיה ןינב ,ןמרבוה ׳הר ,הקיזומל הירפסה
224425 .לט

— —612896 .לט ,22 קילאיב ׳הר ,קילאיב תיב תירפס
— —240337 .לט ,15 סקנפ ׳חר ,״םינבל די״ תירפס
— —251719 .לט ,25 ךלמה לואש 'דש ,"םעה־דחא" תירפס

 הנמתנ—ןלוגה תמר תוברק דקפמ—ודד
!ל״הצ לש שדחה ל״כטמרכ

המיה ׳ונע ינשמ
יריאמה לאקזחי תאמ

ם ע ןתוא שיגפמו ןלוגה תמר שובכ תוברק תא ריזחמ רפסה
, רזעלא דוד ףולאה — ל״הצ לש םיללוהמה םידקפמה דחא
.ל״הצ לש יעישתה ל״כטמרכ רבכמ אל חנמתנש

מ״עב ןייטשפא־ןיול .א תאצוה <
623959 .לט ,3 רטנ לרק ׳חר ,א״ת — ״םילע תיב״ :תישאר הצפה



!6דח
דבג1
רעישל םוק

 תקורסתה לע רמוש
 קרב אלל ,תויעבטכ
 ליכמו תוינונמשו
.לילק ירכנ םשוכ

ג  *סג
1? ^

±16 ■דנעו דיימגי ך 1־וד1וו
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תוריפ ירומיש

ה קירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ

לפמאו םילעופה קנב י״ע

י״ל ןוילימ 31.12.1970 215.6 םויל ןזאמה
י״ל ןוילימ 17.3 תונרקו תוינמה ןוה



. ..הלוע היחמה רקוי
ת ינכת ובע לבא

ד  > ת ע
ן  ינב־ל דג מ לש

ם ולשתמ תונתל לכות
 ןטקומ הימרפ

ח וטיבה םוכטמ תיחפהל ילבמ
165 ליג דע1

ןיבב-*1־1גמ

מ* ׳£? //כ7<־

 תוליעפ תונש רשע
י לארשי 4״ד ■עצבמו

יטנלטאה טוניקואב

ק יטנלטא
מ׳11ב גיידל הרבח



טעב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר



ימואל חוטיבל דסומה

...ךיתויוכז תא הצמתש וול תפכיא

 ימואל חוטיבל דסומה יבלכ ךיתובוח יולימ
:תואבה תויוכזה תא ךל חיטבמ

.הביא תולועפ

ם ידלי חוטיבב
 תוחפשמה לכל הבציק
.םידליה־תובורמ
 רובע םג — ריכש דבועל
.םינושארה וידלי תשולש

ת והמיא חוטיבב
.תדלויל קנעמ
.הדיל ימד — תדבועה םאל

ה דובע־יעגפנ חוטיבב
 .יאופר לופיטו םוקיש
 .יעוצקמ םוקיש
.העיגפ ימד
 .תוכנ תואלמיג
.םייולת תואלמיג

םימולשתםילומגת םיריאשחוטיב הנקיז חוטיבב
םייתייבג־אלםיתרשמל הנמלאלהבציק תישדוח הנקיז תבציק
תוחפשמל הבציקםיאולימב חטובמ לשםימותיו ליגל חטובמ עיגהב

.אבצ־יאצוי 100% רועישב לומגת
תורקייתה יקנעמ אצויה לש ותסנכהמ
רכש ילעבל תופסותו םוכסל דע םיאולימל
.ךומנ 1,500 לש ילמיסקמ
יעגפנל םימולשת.י״ל

.רטפנש תחטובמלו 70—65
—65 ליגל העיגהב 60.



□■דבוע ןוביוע

ם״עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

־ יתלבה ןוכישה תורבח ןיב הלודגהו הקיתוה
ןוכיתה חרזמבו לארשיב תויתלשממ

רפכבו ריעב הנוב

, םידיקפו םילעופ ,םילועו םיקיתו תנכשמ
־ וצקמ־ילעבו עבקה־אבצ ישנא ,םיריעצ תוגוז
םייאמדקא תוע

תוריד 85,000 הכ דע התנב

םיבשות 450,000 הכ דע הנכיש

ת ונוכש 100־ו םידבוע תוירק 12 המיקה
םילעופ

*

:ישארה דרשמה
ן ופלט ,21 י׳צניו־הד ודרנואיל בוחר ,ב י ב א ־ ל ת

250211

:םיפינס
דודשא ,עבש־ראב ,ביבא־לת ,הפיח ,םילשורי





ןראפ לחנב היבג חתמ דימע

לארשיל למשחה תרבח
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