
ןושארה יד>ש :בוקובאנ רימידאלו
"ןתפז ,רבד" /היפרגויבוטואה ןמ א״י קרפ

 ,םיזורח־תיישע לש היוהקה הטיחה הנושארל ינתדקפ וב ,1914 ץיק תא רזחשל ידכ
, 15־ה ןב םלע ותוא רת םש .דחא ןתיב יחור יניעב תוארלו רוזחל אלא םצעב יל ןיא

 דחוימב ופכת התומכש ,םימער־תפוס יגפמ הסחמ רחא ,וג־קדו הובג ,זא יתייה ךכ
 עיפומ אוה ללכ־ךרדב .ינתיב לע םלוח ינא תוחפל הנשב םיימעפ .ילוי שדוח ותואב
 לחה ,םלועבש רבד לכ תויהל ולכויש ,הלא לש םהיאשונל רשק םוש ילב יתומולחב
 ותמיתחכ ענטצמ ,לוכיבכ ,ול ףחרמ אוה .תויח־תדובע תרותב רומגו הפטחנש השאב
 הזיאב תימומרע ץבושמ וא ,תומולחה־דב לש הניפב זחאנ ותוא אצומ ינא .רייצ לש
 יקוראב ,המ־קחרמב אוה יולת וליאכ הארנו שי םלוא .הנומתה לש יטושיק קלח
 םךזקלש ,םיריהב םינבלו םיהכ םינרא—םיאנה תונליאה תא םאות תאז־לכבו ,והשלכ

 ־תוקורי ,ןייכ־תומודא—תופוקש תוירכוסכ םינועבצ־תויגוגז .ויתורוק יצעב םעפ הכיפ
 .תונולחה־תורגסמ לש הכבסה־השעמל יתייסנכ והשמ תוושמ—תוהכ־תולוחכו קובקבכ
 ־לדוגמ איגל לעמ יוטנ ,ןתיאו ןשי ץע־הנבמ ,יתורענ ימיב היהש ומכ שממ והירה
 ילוא וא ,היהש ומכ שממ .ונלש הריו־ןג לש ,רהנל ךומסה ,ןשיה קלחב ,םיכרש
.רתוי תצק םלשומ
 ,ןטקהו רצה רשגה .חורב המינפ ופחסנ םיסומר םילעו ,תויגוגז המכ ורסח תואיצמב
 ןנעב־תשקכ עצמאב אשנתמ ןתיבהשכ ,רתויב קומעה וקלחב לחנל לעמ רמקתהש
 םימסק־תחשמ ,ההכ החשמ וילע וחרמ וליאכ לק םשג רחאל היה קלקלח ,השרקתנש
 "ויליפאפ" ןיבל (ןתיב) "ןויליבאפ" ןיב רשק שי ,תיגולומיטא הניחבמ .המ־ןבומנ
 ריקל דולח ריצב רבוחמ ,לפקתמ ןחלוש איצוהל ,ללכ טהורמ היה אל ןתיבה .(רפרפ)

 תושמש־ילוטנש ,הז ןולח לש םיאת השולש־ םינשל דעבמ .יחרזמה ןולחל תחתמש
 היה רשפא ,םיאובסה םדואה־יגוגל םייותשה לוחכה־ינוג ןיב ,תושמש־יריהב וא ויה
• חל חורס לטומ תמ םיסוס־בובז היה יתולגרמל הפצר־שרק לע .רהנב ץיצהל

 םינפבמ תלדה לע םיפלקתמה דויסה יאלטו .ליגעה־תחרפת חרפ לש םימוח םידירש
 זוב" וא "ןאכ ויה הנילו הרמת ,השאד" :ןוגכ תובתכל םינוש חרוא־ירבועל ושמיש
״! הירטסואל

 ושערנ םיצעהש הרידא םימ־תעפישכ ףעזב דרי הליחתש ,םשגה .שיח הפלח הפוסה
 םינוליסל ורבתשנש םומד בהז לש ןוסכלא־יחוליקל היהו תחאב טעמתנ ,ועונינו הכ
 ויה ינתוואת לוחכ לש םישרפמ .היחמצ לש תככוש השגיר עקר לע םירצקו םיכורא
 הםו»יל ילילכח רופאו חצ ןבול לש םירוביצ־םירוביצ—םילודג םיננע ןיב םיטשפתמ
 רשפא ןהיקומח ןיבש ,ונאווגו שאוגב ,תוכלהמ תודגא ,(הקיתע תיסורב "רדהו דוה")
.ררושמ לש תוומ־תכסמב וא השא הזחל זמרב ןיחבהל היה 
.םילודג םימגא לש רוזיא היה סינטה־שרגמ 
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 דע וכשמתנ תודשה ;ןנעב־תשק העיפוה־הצצ ,םיליבהמ תודשל לעמ ,ןגל רבעמ
 ותואו ,ול רבעמ ךשמנ תשקה ןמ קלח ;קוחר םיחושא ־רעי לש ההכו עטוקמ לובגל
 לש דורוולו ריהבה־קוריל דעבמ םיפשכ־ןויזחכ ץנצנמ היה רעיה הצק לש עטק
 ־ירורהז ויה םיינע םיבורקכ ןתמועלש הראפתו הנדע :וינפל שורפה ץצונתמה ףיעצה
.ןתיבה תפצר לע ,םיניועמה ,םיינועבצה שמשה
 הצק .עדוי ינאש יל המדנ ן תואה תא ןתנש רבדה המ .ןושארה יריש לחה עגר רובעכ
 ,הדבכ םצעמ לפתשה ,בל־יומד הלע יבג לע יליפט ראפב תרהוז ,תחא םשג תפיט לש
 יזכרמה קרועה ךרואל םואתפ וז הקילחה תיפסכ לש הלוג ןימכו ,תבשונ חור לכ ןיאב
 ,חוור ,הלע ,הצק .חתמנו ול חוור ,ןרוקה ואשממ הלעה קרפתהשמ ,זאו ,הלעה לש
 ־תמיעפ ,וב קדס אלא יניעב היה ןמז לש קרפכ אל הז לכ שחרתה וב ןיע־ףרה—חתמנ
 ,"ךושכיש" רמוא ינא ןווכתמב :הזירח לש ךושכישב דימ ספתנ המוקמש הרסח בל
 םלוכ ףטנל םיליחתמו םיררועתמ םיצעה ויה דימ חור־בשמ אב םנמאש העשמ יכ
 יתלחתה רבכש רישה־תיב לש ונוימדב ינמלוג—ןורחאה רטמל ינמלוג יוקיחב דחי
.םידחאכ הלעהו בלה ויה טק עגרל רשאכ יגדקפ רשא האילפה־םלהל ולמלמל
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 ,םירבדה לכ) םיצעה־יעזג ,םירשגה ,םילספסה ויה םיירהצ רחאלש טהולה םוחב
 ךא ראשנ הרהמ־דעו ,ןמואת־אל תוריהמב םישביתמ (סינטה־שרגמל טרפ ,םצעב
 רוביחב תונשקעב יתכשמה ,חצה קדסה םתסנ רבכש ףא .הנושארה יתארשהמ טעמ
 תויהל היה לוכי הדימ התואב לבא תיסורה ןושלה הרקמב היה ידיבש ילכה .רישה
 םימיב יתרביחש הלא גוסמ םירישה *.קיפאלוו וא ,תיסיסב תילגנא וא ,תיניארקוא
 הווקמש וא יתיסנתהש וא ,ינא הסנתמש ,יח יתויהל ןמיס אלא ויה אל טעמכ םהה
 לש רשאמ רתוי תואצמתה לש העפות וז התיה .םיזע שונא־תושגרב ,תוסנתהל ינא
 םינבא־לגל וא ,ךרדה דצבש ןבא לע עבצ לש םיספל התוושהל רשפא ךכיפלו ,תונמא
.םירהב ליבש ןייצמ אוהו דומעכ בצוהש
 סחיב םדא לש ובצמ תא אטבל ןויסנה :בצמ־תריש איה הריש לכ ,המ־ןבומב ,ךא
 ׳תוששגמו תוחלתשמ העדותה תועורז .ינומדק בל־רצי אוה הרכה ףופאה םוקיל
 •אופא לש תויעבטה ויפג ןה ,םייפנכ אל ,תועורז .בטומ ךכ רתוי תוכורא ןהש לככו
 תא האור ןעדמהש רמוא היה ,םינש רחאל ידידימ דחא ףוסוליפ ,קראמדאלב ןאיוויו
 תחא הדוקנב שחרתמה לכ תא שח ררושמה וליאו ללחב תחא הדוקנב שחרתמה לכ
 תפלוח שממ עגרב ־ובו ,יטיברשה ונורפעב וכרב לע שיקמ אוה ויפערשב עוקש .ןמזב
 תספרמ לש תשר־תלד םערב חיטמ דלי ,(יקרוי־וינ רפסמ תלעב) תינוכמ שיבכב
 תורב אשינ רפאכ־רופא לוח־רגרג ,לפרע־יוטע ינתסכרות ןתסובב קהפמ ןקז ,הנכש
תאירקה־יפקשמ תא ביכרמ לבונרגב שריה ק׳ז רוטקוד ינולפ ,הגונ־בכוכ ינפ־לע

• הינמרגב 19־ה האמה ףוסב רילש .מ איצמהש ,וטנארפסאל המודב ,תימואלניב הפש»
(םגרתמה)
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 היווה לש ףוגל םיפרטצמ םלוב—הלאכש םילבה ינוילירט דוע םישחרתמו ,ולש
.הניערג אוה (קרוי־וינ ,הקאתיאב חונ־אסיכ לע בשויה) ררושמהש ,עגר־תב הפוקש
 "תימסוק היצזינורכניס" לש ןוה הזיא חתפאש ידכמ הברה יתייה ריעצ ןיידע ץיק ותוא
 תושעיהל הווקמה םדאש יתיליג תוחפל ךא .(ילש ףוסוליפה תא טטצמ ינא בוש)
 םיטוטישה דלהמב .תחא־תבב םירבד המכ לע בושחל לגוסמ היהיש ול חרכה ררושמ
 ,בהלנ טסילאיצוס ,רפכה־הרומב יתלקתנ ןושארה יריש תביתכ תא ווילש םייופרה
 לש קודה רורצ ,(הכרבב וז תומד םדקמ ינא בוש) יבאל שפנו ־בלב רוסמ ,בוט םדא
 ותעיסנ לע ותא םיסומינ־תחיש בגא .דימת עיזמ ,דימת ךייחמ ,דימת ומע רב־יחרפ
 לש הדימ התואבו המצע העש התואב ימצעל יתנייצ ,הריעה יבא לש תימואתפה
 תורוחשה תודוקנה תאו תעפושה ותבינע תא ,םילבונה ויחרפ תא קר אל תוריהב
 היקוק לש המומעה הלוק־תב תא םג אלא ,םיינרשבה ויריחנ ילולבד לע תועורזה
 רכז תאו ,ךרדה לע התחנש "תידרפס הכלמ" לש קהבהה תאו ,םיקחרממ האבה
 תותיכבש (םינקדבע םייסור םירפוסו םילדגומ םייאלקח םיקיזמ) תונומתה לש ןמושיר
 ךישמהל םא—זאו ;םיימעפ־םעפ יתרקיב וב ירפכה רפסה־תיב לש בטיה תוררוואמה
 הטלמתנ—ולוכ ךילהתה לש תספתנ־אלה תוטשפה תא רוסמל ידכ וב ןיאש ,חווילב
 דבאש דעצ־דמ) ללכ ןינעה ןיממ וניאש ןורכז הזיא לש ותמיעפ חומב ןכש אתמ
 ,הארמהה קשמבו היקוקה לוקב בברעתנ יתססוכש בשעה־לועבג לש ומעטו ,(יל
.םידדצה־תבר ילש יתורעל הוולשו הריתע תורע יב התיה העש התוא לכו

 ־םייתועיספ עיתרהו ,(יסור לקידאר לש תנגפומה וכרד יפ־לע) הדיק הווחהו ןרק אוה
 .יריש טוח תא תווטל יתבש ינאו ,וכרדב ךישמה ששואמ ךוליהבו ,רוחאל שלש
 ןתואל והשמ עריא םירחא םיניינעל ןותנ יתייה הב הלקה העשה ךותב יכ היה המוד
 .הקספהה ינפל וארנש לככ תוריאמ וארנ אל בוש :יתזרחמב ןיתלחשה רבכש םילמ
 לש הז רק ץונצינ ךשמתנ אל ילזמל .קסוע ינא םילילחדב אמש ינרבע המ־דשה

 לש םייחל ועצמימ תא בישהו רבג בוש עיבהל יתייה הסנמש טהלה .תרוקב־שוח'
 םינטקה ןהיתוזחב ,ךכ־לכ תורהוז ויה בוש יתרקס רשא םילמה תורוש .הילשא■
 וב יתנחבהש ןויפרה יכ יתעדב יתרמגש דע ,יונל םירוזגה ןהידמבו םיטלבומהז

.אוה אווש־ןוימד קר יניע־תיווזמ

3
 לושכמ דוע לע אלא התופה וגויסנ־רסוח לע קר אל רבגתהל היה בייח יסור ןזרח
 היגלאה התקל ,תיפאהו תיריטאסה הרישה לש ינושלה רשועל דוגינב .דחוימ דחא
 לע־לא הממורל היה רשפא דאמ תונומא םיידיב קר .םילמ־לש־הימנאב השק תיסורח
 ,תמא .הרשע־הנומשה האמה ןמ תפרצ לש תיניירויחה הרישה :לדה התבצחמ־רוצמ
 ןיידע הנפ םהילא ךא ,םינשיה םיבצקימה תריקע לע השדח הלוכסא הלמע ינא־ימ’3
 הצר אלש םושמ ילוא—בייחמ וניאש ילכ ירחא וישופיחב בבלה־ךרו ריהזה ליחתמל
 .םיטושפ תושגר לש טושפה םעטיבמ ותוא הניטת תוזעונ תורוצב תוקתפרהל

םיררושמה וקחד םכותלש ידמל םיינוגדחה םיסופדה .התמקנ לע האב הרוצה םליר
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 ךכ ידיל ואיבה תינתייצה היגלאה תא הרשע־עשתה האמה תישאר לש םיסורה
f ol amour־ ל םיליבקמה םייסורה םייוטיבה ומכ) םילמ יגוס וא ,תומיוסמ םילמש
 ולכי אל תומימת םינש האמ ךשמו ,בושו בוש וגווז *revant^ ,)langoureux וא
 שש דע עברא לש סובמאיל ינייפא רודיסב .הזמ רענתהל םהירחאלש םינקיריל
 לש תורבהה שמח וא עברא תא ספות לותלתפו ךורא ראות־םש היה םיילגר
t er־pi איה ךכל הבוט תירטמארטט המגוד .הרושב תונורחאה םיילגרה שלש

bes-chis-len-ni-e mu-ki (הצ־ק־ןיא םיי־ונ־יע אנ־לוב־ס). יסורה ררושמה 
 יתרחבש זוורבה לש וז םוהת יחודמ לא תולקב שולגל היה יופצ ריעצה
 ויה תמאב םיביבחה ;הפי תמגרתימ איהש םושמ קר beschislennie־ב המיגדהל
, (םידובא) utrachennie, (םירהרוהמ) zadumchivie ומכ םייסופיט םייגלא םינממס

muchitel’nle (םירסוימ), גוסמ הלמ .הינשה הרבהב םימעטומ םלוכ ,האלה ןכו 
 ־ינפלש ירט^ה ץחגה שגפ ךכיפלו ,הלשמ דחא שגדה קר הל היה ,התוכירא ףרח ,הז
n) תשגדומ הניא ליגרבש הרבהב הרושב ןורחאה i המעטה האצי תירבעבו ,תיסורב 
 רדגב היה תאז םעש ,םיענ ףטש לבקתנ ךכ .("יע" :הינשה לגרב תאזכ הגושמ
.השודנה תועמשמל הלואג איביש ידכמ רכומ טקפא

.ינמלוח ; ףסכנ ;תפרוטמ הבהא *

 אל .רמדזמה יאוולה־םש ןמוטש תודוכלמה לכב יתלפנ ןכלו ,יתייה םימת ליחתמ
 לכב יד ילב דע עגיתמ ,ילש היגלאה לע ךרפב יתייה למע ,ןכא .יתקבאנ אלש
 ־םעוט לש םייניע־תגוגז תויגיגחב ינושל לע םילמה תא לגלגמ ,לסופו רחוב ,הרוש
 ,הנומתה תא העבק תרגסמה .הבעתנ הדיגב התוא ,אובת אוב תאז־לכבו ,יעוצקמ הת
 ־-םשה־יוניכ וא רצק לעופ) םילמ לש שודנה ןרדס .הפיצה תא הבציע הפילקה
 רחאלו ,הבשחמ לש שודנה רדסה־יא תא דילוה (רצק םצע־םש—ךורא ראות־םש
 ויתויזה" :השגדהבו םוגרתב) poeta gorestnie groyozi ןוגכ יהשלכ הרוש
( םידרו) rozI־ב תמייסמה תזרחתמ הרושמ סונמ היה אל ("ררושמה לש תומוגעה
 םירשקנ םימיוסמ תושגר ויה ךכו .(םימער־תופוס) grozi וא (םינביל) beryozi וא
 יוהדה הליתפ ידי־לע אלא ךנוצר לש תישפח הלועפ ךותמ אל ,תמיוסמ הביבס לא
 ינאש לכ יכ יל היה ירב ךכ ,ותמלשהל יריש ברקש לככ ,ןכ־יפ־לע־ףא .תרוסמ לש
 הילכ־תיומד םיחרפ־תגורעב יטבמ יתדקימ רשאכ .םירחא וארי יניע דגנל האור
 לע ההותה הנטק הלמנבו רמוחה־תמדא לע חנומ דרדרו תרתוכ־הלעב יתנחבהו)
 טישפה םש םוקמ ,הנביל־עזג לש םחשומה ורובטב יתנייעשכ וא ,(למקה והצק
 תאש יתנמאה תמאב ,ריינכ־הקדה ,ןבל־רוחש הדוקנה ותפילק תא ןוירב הזיא וילעמ
 םידרו) utrachennie rozi ןוגכ ילמ לש םסקה־ףיעצל דעבמ ארוקה טולקי הלא לכ
ל ע זא הלע אל ;(םירהרוהמ הנביל־יצע) zadumchivoy beryozi וא (םחיל סנש
 יב ןיחבהל ןיאש םוטא ריק ,םצעב ,אלא ויה ףיעצ אל וללה תולדה םילמהש יתעד
 •יתיקיח רשא םינטקה םילודגה םיררושמה לש םיקוחשה םיסיסרבו םירבשב אלא
יאבוה היתוחולש רדג יתיאר ,הרז ריע לש רדוק רוורפב ,םינש רובעכש יל רוכז
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 ותעשב םהילע וריוצ תויח .דדונ סקרק לש ותרדג הארנכ ושמיש וב רחא םוקממ
 היה רויע יאדו שדחמ םרביחו םיחוולה תא ריבעהש ימ לבא ;זירז םיצע־ףלקמ ידיב
 םידחא אלא דוע אלו) תויח לש םידרופמ םירבא קר רדגב וארנ התע יכ ,ףרוטמ וא
.ליפ לגר ,הרבז לש שאר ,המוח ךרי—(ךפוהמב םהמ

4
 ןוגכ ,תומומע תוחונת וא תוישע רפסמב תוצרמנה יתועיגי וניוצ ינפוגה רושימב
 תובישח םהל ןיאש םיעטקל הקרפתה בוש ולאמ תחא לכ .הביכש ,הבישי ,הכילה
 והנשמו ןגה יקמעמב טטושא עגרש היה רשפא ,לשמל ,הכילהה בלשב :תיבחרמ
 וזיא םיקלסמש םואתפ יתייה שח ,לשמל ,הבישיה בלשל רשאב .תיבה ירדחב ךלהתא
 םופריפ ,ימאשו ,תיזכ ונממ םועטל יתקפסה םא וליפא רכוז ינניאש והשמ לש תחלצ
 ןחלושה שארב המוקממ ,ןיע תחקופ ,הגאד תע לכב הכרדכ ,תילאמשה היחלב ינבצע
 —ריבסהל רמואכ שאר םירמ יתייה .ינובאת־רסוחו םוגעה יחור־בצמ לע ,ךוראה
 לקמו ,ךרדה ילושב ץע־םדג לע ידבל יתייה בשוי ינאו ,היה־אלכ היה ןחלושה לבא
 ;םחמחשה לוחב םילגעמ־םילגעמ םונורטמ־תועונתב טטרשמ ילש םירפרפה־תשר
.הצירחה קמועבש םייונישב םיעבומ םינושה םיעבצהו ,המדא לש םיגועבצ־תותשק
 ילב טעמכ .ללכ ישפנ תא יתעדי אל בוש ,תומל וא יריש תא םייסל רמוא יתרמגשמ
 היהש חונזהו בוחטה ,רקה רדחב רוע־תפס לע הקווד בוכש יתאצמנ העיתפ לש ץמש
 ,לוכיבכ םילחוזה דחאכ אפוק ,םייפא יתבכש וזה הפסה לע .יבס לש ותדובע־רדח םעפ
 לש תוינוחרפה תויומדה לע םיפרפרמ יתועבצא־יקרפ ויהש דע הטומש ידימ תחאו
 הקירומה היחמצה התיה ןיידע הז םישוח־ןופלעמ ןכ־ירחא יתצקהשכ .חיטשה
 חזימ לש והצק לע ןדקרפ יתייה לטומ התעש אלא ,הטומש הדוע יעורזו ,המוקמב
 לש םילשחנתמה םיינרשבה םהיללצו ,ויה תוישממ יתעגנ ןהב םימה־תולצבחו ,עוער
 םיטשפתמ ,בצקב וטטר—תולדוגמ תובמא ,הלעמ לש ויד־ימתכ—םימה לע ןומלאה ילע
 תוקמקמח תורהבל םילגועמה ןהילושב תורבשנ ויה ןצווכתהבש תוהכ תועקפ םיוותמו
 יתרזח .םיששוגה תווצקה תא שדחמ תובצעמו בוש תורבחתמ ויה וללהו ,תולזונו
 ךוראה יפוג ןעשמ היה הנהו בוש יתאצי רשאכו ,ילש יטרפה לפרעה־דאב יתעקשו
 ןיב ,עקרקה לע התע וענ ,ידי הלפתשה םהיניבש ,םייחה םיללצהו ,ןגב ךומנ לספסל
 םתובישח הטעמתנ הכ אוהה בצמב .ימימ־ קרקריו רוחש דוע אלו לוגס לש םינוג
 ותרהנממ יתאצי וליא עתפומ יתייה אלש דע היווהה לש םיליגרה הדימה־ינק לש
 רשאכ ,ךפיהלו ;היוקיס לש ימואלה רעיל וא ,ןטראגריטל וא ,יאסרו לש ןגל רשייה
 ,ונממ ץיקאשכל ,אצמיהל טלחהב ינא ןוכנ רבכשמ םישוח־ןופלע ותוא םויכ ילע אכ
 חונ ףנע לא הצוחל ינטב ,יתורענ־ימי לש רמונמה לספסל לעמ ,םיוסמ ץע לש ומורב
.םירחא םילע לש םהיללצ ועוני םהילעש םילעה ןיב ,הטומש ידימ תחאו הבעו
 ברעה־תחורא ןומעפ לש ולוצליצ םימעפ .םינושה יבצמב ינועיגה םינוש תולוק
 ךומס םש־יא .הניגנ־תבית לש תינמרוצה התניגנ ןוגכ ,תוחפ חיכש והשמ םימעפו
יתגפסש םייעצמא־יתלב םימשר ךמס לעו ,התידי תא בבוסמ ןקזה דוונה היה תוורואל
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ם יריוצמ ולש ילכה תיזח לע .יבוכר־טוממ יחור יניעב והאור יתייה תומדוק םינשב
ה יה םעפב־םעפכ .םילקד־ייומד הברע־יצע ןיב םידקרמה םיינקלב םירכיא ינימ ויה
ת חריקה הפוקה לש תיאצחהו הדופאה תא יתיאר .r לא דימ הבוכראה תא ריבעמ
ת טרומ התיהש תרשרשה תא ,הפרע לע .דירטה הפמה תא ,הנוראווצ תא ,ולש הנטקה
, הכו־הכ םידמועה םיתרשמה תאו ,היבואכמ תא אילפהו שיאה הב ךשמש תמיא־לכ הב
. םתומכ ןיאמ םהיניעב ןח ואצמ הפוקה "יטוטהל״ש םע־יטושפ-םיכחגמו הפ־ירועפ
ו רקנ ,ריינה לע הלאה םיניינעה תא הלעמ ינא וב םוקמל ךומס ,םושלש־לומת ךא
ת מוסרפ־תועדומב התא האורש םיינריעו םיאירב םידלי םתואמ) ונבו דחא רכיא ינפל
ו ל חינמ—םיאנס־רוגב ללעתמה ריעצ לותח הארמל ורדבתה ךכ שממש (תוסיידל
ת תש ופוג ,דוע ול היה אל ובנז רקיע .וילע קנזמו רזוחו םינש וא חפט ידכ ץורל
ה לובחת הנועמהו ןטקה רוציה הסינ ,הצירב טלמיהל היה לוכי אל בושש ןויכ .םד
, עקרקה לעש לצו רוא לש הסיפב גומיהל ידכ ודצ לע בכשו רצענ אוה :הנורחא תחא
.והוריגסה תודבכב תומשגתמה ויתועלצ לבא
ה ניגנה־תונוכממ אוה ףא ,ברעה יללצ תוטנ םע לעפוהש ,יתחפשמה ןופומארגה
ם ש םידידיו החפשמ־יבורק וצבקתה הב תספרמה לע .יזורחל דעבמ עומשל יתלוכיש
יגב לע תובוהא ויהש ,לוכיבכ "תוינעוצ תוסנמור" ןתוא זילפ יושעה 1רם1שמ קיפה
ם ייוקיח וא—םינעוצ יריש לש רתוי וא תוחפ םיינומלא םייוקיח הלא ויה ?רוד
, קוהיג ןימב קסופה ינוגדחו קומע יהנב אטבתה םהבש ינעוצה .הלאכ םייוקיחל
ד ורצה לילצה תא הלא ודילוה םבטימב .הבהא־הלוח בל לש ןזואל־תעמשנה ותריבש
ר דנסקלאל דחוימב ןווכתמ ינא) תמא־יררושמ לש םהיתוריציב םשו־הפ דיערמה
־ יכר טע־ישנא ידיב ובתכנש םישאפאה ינומזפל םתוושהל רשפא ,םערימב .(קולב
ת יעבטה ןתביבס .םייאזיראפ הליל־ינודעומב רשב־תואירב תוריבג יפב ועמשוהו גזמ
ת ורדשו םתחירפב ךליל־יצע ,יכב־יפוטש םירימזב תעפושמ .דתיה תוסנמור ןתוא לש
, םלוקב ולסליס םירימז םתוא .תוזוחאה־ילעב לש םהינג תא וראיפש םישחלמה םיצעה
• בהול םודא לש םיספ םיגוש םיהבגב םיעזגב תעקושה שמשה העצר םינרא־שרוחבו

י נופדר דוע המ־ןמז ךשמ .ךישחמה בוזיאה לע היה לטומ ומכ םעופ ודועש רובמט
ט קשה בושב .הדורצה וטלארטגוקה תרמז לש םינורחאה הילילצ םימודמידה־רואב
.ןושארה יריש היה ןכומ ותומדק לא

5
ל וקה־ילוסליסל ץוחמ ףא םירחא לשמ הברה הליכהש ,הבולע תחקרמ וז התיה ,ןכא
ת ורבתשהלו בשטויט לש ומערמ דה לע קר היה רשפא חולסל .םייניקשופ־ודבספה
ץ קוע" תא יתרכזהש לפרועמב יל רוכז ,רתיל רשאב .(Fet) טפ לשמ רוא־ןרק
 ירוניצ תומדב יל רייטצנ רבד לש ותימאלש) vospominan'ya zhaio—״ןורכזה
- (תאז רמול יתזעה אל ךא ,בורכה־לחז לע קושיפב בוכרה הדלוחה־בובז לש הלטה
ם יטוקילה ויה לכמ םיער .הקוחר הניגנ־תביתב רוצאה ןשיה־םלועה־םסק לע והשמו
הדוד ?קסנאגיצה סופיטמ ןיטנאטסנוק לודגה ךיסנהו ןיטכופא ינומזפמ םישיבמה
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 םג העT איהו ,תונשקעב יכותל םתרידחמ הנויה ידמל בל־תדדוצמו הריעצ תחא
 רוניכ־תשק ובש ,(A Une Femme) הייוב יאול לש םסרופמה עטקה תא ךיפשהל
 לשמ םילבה יעפש םג ומכ ,תירופאטימ הראטיג לע ,הכרדכ־אלש ,תנגנמ תירופאטימ
 אוה רתומל טעמכ .התיילמפ־ישנו הניראצה יניעב םוצע טיהל—סקוקליו רליו הלא
 וא הרמת ,הילד—הבוהא לש הנדבאב ילש היגלאה הקסע םיאשונה דצמ יכ ףיסוהל
 אלא הב יתשגפ אל םלועמ ,היתבהא אל םלועמ ,יל הדבא אל םלועמש-הרוניל
.הדבאל ,הבהאל ,השגפל יתייה ןמוזמו־ןכומש
 יכרדב רישה ימע היהשכ .אלפנו הפי רבד יתבתכש יתנמאה תלאונה יתומימתב
 ויה ובש קוסיפה־ינמיס וליפאש דע ךכ־לכ םלשומ לבא ,בותכ־יתלב ודוע ,התיבה
 לע ךרבת ימאש קפס יל היה אל ,ןשי שיא לש ורשבב רכ יטמקכ יחומב םיעובט
 היהת הלילה הקוודש רשפא יכ יתעד לע ללכ הלע אל .הואג לש ליג־תועמדב ילעפ
 חבש־ירבדל רתוי יתקקותשה אל ימימ .ןיזאתש ידכמ הברה םירחא תוערואמב העוקש
 יתיאר אלש ,ץראה תפשח ללגב יתייה זגרנ .העיגפל רתוי חונ יתייה אל םלועמ .היפמ
 יתנחבה אל ותוטשפתהב םגש ,עיקר לש ולוטריע ללגבו ,תורדק התסכתה ךיא ללכ
 הלילה־ימש ויה ,גומנה ילועשמ תפשל ובצינש םישטשוטמה םיצעה ןיב ,לעממ .םדוק
 ,םיבכוכ תוכרעמ לש האלפנ היבוברע התוא התיה ןהה םינשב .םיבכוכ בורמ םירויה
 ־לב השוחת יב תררועמ דוהה־ארונ ןויזחה ראש לכו םייבכוכ־ןיב םיללח ,תויליפרע
 לע ךפוהמב ץראה ןמ יתייה יולת וליאכ לשמ ,תחצינ הלהב לש ,הליחב לש ראותת
 עגר לכב ךא יבקעב קיזחמ ודוע ץראה לש הכישמה־חוכש ךות ץק־ןיא ללח תפש
.ינממ תופרהל לולע אוה
 תיבה היה רבכ ,(ימא לש םיחרואה־רדח) הנוילעה המוקב הניפ־תונולח ינשל טרפ
 םילמה רודיס תא דורטל אלש ידכ ,תוריהזב ,טא־טאו ,ינסינכה הלילה־רמוש .ךושח
 יגרובסרטפה "׳ץר״ה ,הפסה לע החנ התיה ימא .תוגרדמב יתילע ,באוכה ישארב
 הסוכמ ןחלוש לע קיהבה ןבל ןופלט .הנצחב ,חותפ אל ,ינודנולה םמייטהו הדיב
 תינופלט האירקל הפצמ הנויה ןיידע ,תרחואמ העשה הנויהש ףא .הל ךומסב תיכוכז
 דיל הדמע הסרוכ .המחלמ־ברע לש תוחיתמה תמחמ גרובסרטפב בכעתהש יבאמ
 והארמ םצעלש ,הלש בוהזה סלטאה יופיח ללגב התוא יתפקע דימת לבא ,הפסה
 לק לועישב .הליל־ קרבכ ילש הרדשה־דומעמ טשופו ףעתסמ ץנושמ דער היה
 ,דגנמש ריקה ןמ ןיע יתערג אל ךכ ךותב .םלקדל יתלחתהו םודה לע יתבשיתה
 םינשיו םינטק םימולצת הזיא הבר הכ תוריהבב רוחאל־הפקשהב ינא האור וילעש
 לש היצח ,םיריעצ הנביל־יצע) ב1מ1ס לש םימ־רויצ ,תולגלגס תורגסמב תויללצו

 תאמ יאסרווב ויתס לש רדהנ רויצ ,(דאמ יחולחלו סמסמתמ לכה—ןנעב־תשק
 לש ןתיב ותוא בוש—התורענ־ימיב ימא־םא התשעש ןורפע־םושירו ,האונב רדנסקלא
 האוגבו ב1מוס לש תונומתה .םיבולש םיפנע םיכוכס םקלחש םיאנה ויתונולח לע ןג
.םאלוי אל םלועל ןתיב ותוא ךא ,יטייבוס ןואיזומ הזיאב התע תואצמנ
 הכ החיתפ־תולמ וסונש םוקמ ,ןורחאה רישה־תיב ףס לע עגרל ינורכז ההתשהש םע
וז הקווד יניעמ העמיק התע הרתסוה תועטומ תוסינכ לש הרוש ללגבש דע תובר
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 תא םייסל יתרהימ .לוקב חור תפאוש ימא תא יתעמש ,רבד לש ופוסב הרחבנש
 המכ" .תולעפתה ךותמ הכייח הינפ לע ורגינש תועמדל דעבמ .הב יתטבהו םולקידה
 די־לש־יאר יל הטישוה ךלוהו־רבוג הכויחב ךורה דועבו •,הרמא ,"הפי המכ ,אלפנ
 ,יתמ עדוי ימ ,יתכעימ םש םוקמ—ילש יחלה־םצע לע חרמנש םדה תא האראש ידכ
 רתוי יתיאר ינא ךא .יפורגא לע ייחל יתנעשה תעדה ־חסיהב רשאכ םטופמ שותי
 לש דבלב םייריש יתאצמש תעזעזמ השוחת יב .דתיה ילש יניע ךותל יתטבהשכ .הזמ
 בושל יתניב הכרצוה למע־ידבש הפדנתהש תוהז לש תויראש ,ליגרב יתייהש המ
.יארב ןצבקלו

(םרפ ןועמש :םוגרת)
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