
?אל וא ןכ—ךב לש םינויסאפה :למרכ ?
ה קיזומה יזכרממ דחא תויהל לוכיבכ ביבא־ לת הכפה ןהב םינשה תוברל ,תובר םינש
ה תיה אל ,הקיזומה בבוח להקה תעדותב ול יוארה ומוקמ תא ספת ךאבו םלועב
ת רומזתהש םושמ ,הנושארו שארב ,תאזו ,ונלצא הלאש רדגב םינויסאפה תלאש
— הניוו ןילרב—תינמרגה תורבוד תוריבה תרוסמ לע לכב הרמש ונלש תינומרהליפה
ה לודגה תרומזתה לש החופיט םוחתל ץוחמ היגוסל הירוטארואה הדמע וז תרוסמבו
ם יחצנמ לש םמוחתל ץוחמ ןכו ;וכו ןלק ,הניו ,ןילרב לש תינומרהליפה ומכ

.הנושארה הרושה ןמ םירמזו
, רבדל־עגושמ םדא הירוטארואל הל אצמנ .הז ףנעל לאוג םק ,ץראב רבד לפנ הנהו
, םירוהט םייתונמא םיעינמ ךותמ ,םיחוכיוו היגולואידיא אלב .םינמאנ־רבח םג ולו

— תאז־לכב ירה םיפלא ףיקה ולהקש ףאו ,הטעמ אל החלצהל הכזו השעמב לחה
ג וח לש יטרפה וניינע לעפמה בשחנ—שוג־ובא תייסנכ ,םוקמה ללגב רקיעב
ם לוא .תירוביצ היעב תניחבב וניאו וב ברעתהל יאשר רוביצה ןיאש ,םצמוצמ
ר וביצ לא ךרד לולסלו שוג־ובא רפכה תולובגמו םצמוצמה וגוחמ גורחל הסינשמ
. הייחדה איה אלה—הנשונה תירוטסיהה ונתבוגת לש םוטאה ריקב עגפ ,רתוי בחר
, הקתשהו תומלעתה םימעפ הייוטיבש הייחד .םירוריב אללו םיחוכיו אל הייחד
ם ייוטיב תומילאל ויה ונלש הרקמב .הצמשהו תומילא ,יוכיד םימעפו ,הזינג םימעפ
ת ומילא .תומלוא ריכשהל בוריס ידי־לע התווסוה ביבא־לתבו ,םילשוריב םילק
ה לאשה ןיא ומצע םינמאנה־רבח ברקב וליפאש םושמ ,השרדנ אל םג תודימ־תבחר
א ל ןיידעו ,"העימשב תורוסא" תוירוטארואה לכ אל ."רובעי אלו גרהיי" רדגב
 היסנכ אצמית ילוא ?עדוי ימו .םירוסיאהו םיגייסה תפיקעל םיכרדה לכ ומסחנ

...הלא םיטרצנוקל הסחמ ןתתש תרחא
י ל השרוי .תובר םינש ינפל דוע תילאוטקא וז הלאש התשענ ,םוקמ לכמ ,ילצא

:יתבתכ 21.5.1932־מ ״םיבותכ״ב .ימצע תא ןאכ טטצל
ם יטרצנוקב ונתינש תוירוטארואה יעטקב :תילאוטקא רתוי הלאשל ןאכמ..."
, לדנהל לארשי ,ןוסלדנמל והילאמ םיעטק ונאצמ תונורחאה םינשב ץראב םינוש
ן ויפאפ וא הואיתמל ןויפאפל יתנווכ ,ךאכ לש ויתוריצימ ןתינ אל רבד םלוא
, לשמל—םייתונמא םימרוג םא ,אוה הרקמ םא :רוריב הנועט הלאשהו .סנאהויל
ו זעה אלש ךותמ ,תנווכמ הטיש ןאכ התיהש וא ,הריחבב ויה—חצנמה לש ומעט
ה יהת םג ולו ,ושי לש ותבילצב תלפטמה הקיזומ ץראב תירבע המב לע תולעהל

.םירחא םיטנמומ ינפמ וחדנ םייתונמאה םימרוגהו ,רתויב הרידאה הקיזומה
ו ליאכ ,תומימת וזיא .העירכה תורוד־תארי התוא יכ רעשא םא יאדו העטא אל"
תאמ לולשל ורמאי יכו ,תאזכ חיננ םג םא ךא !תוחפ תירצונ לדנה לש הקיזומה
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ו נרוביצ יאשר יכו 1 רתויב הבגשנה הקיזומה ,םואיתמל ןויסאפה תא ונצרא ינב
ת דדחתמ ןהימודו ולא תוגצהב 1 וז הקומע תיתדו תיתונמא האנהמ ומצע רידהל

.ינורקעו ףוכת ןורתפ תשרודו הלאשה
ם הל שקבל ועדי ונלש הירוטסיהה תורוד לכבש ,םייחצנה העימטה ינששחלו"
ש מתשהל םא—תורחתה תמחלמ ,היולג המחלמ םחליהל תחתו ,תולדבתהב טלפמ
: רמול ךירצ םהל ,ונממ ןיע ומילעה ,רז ןויער לכב—ןשיה ימעה־דחאה יוטיבב
 הנומאה םכל הרסחש ךותמ ,ירבעה חוכה ךרע תא םיליפשמ םכתונששחב םתא
א נ לאו ונחוכ ףקותב אנ־ןימאנ ירז עגמו תושגנתה לכ ינפמ םיארי םתא ,וב

! פואיתמל ןויפאפה תא ןכו השדחה תירכה תא ירבעה ארוקה ידיב תתל דחפנ
 וננוחצנ תא םילשוריב תירבע המב לע תרשומה וז הריציב ינא האור ,ןכ לע רתי
ח ור לכש ךכ ידכ דע לקשמ םירסח וננהו םינששחה וקדצ םאו .תורצנה לע
א ל ירה ,ונעימטהלו ונזכרממ ונרקעל הלוכי היוצמ־יתלב וליפא וא היוצמ
."וננוימטב םלועה דיספה אלו ונחנא ונדספה

ז אמ הז ־אוהכ ףא הנתשנ אל היעבה יפואש םיטטוצמה םירבדה ןמ אופא אצוי
ת א קיסעהל הלחה וב הזה םויה דעו-םירחא לצא םג יאדוו—ילצא הררועתה
ה יה אל ןאכ אבוהש עטקה יכ ריהבאו ףיסואש קר יואר .קרפה לע דומעלו רוביצה
ל ע יחה להקה ידיב תתל יתשרד וב ,םימוגרתה לע םשב רמאמ לש ומויס אלא
ן אמנ םאו הבאנ םאש ,ןוילגנוואה תא ,רודה תא םלוה םוגרתב ,תירבעה תורפס
 ןיא וידעלבו ,התונמאו התורפס ,הפוריא תוברת לש ךוותה־ידומעמ דחא והירה
ם תורצנב םיטבלתמה ,ותומכשו םיו׳ג םמיי׳גכ םיינרדומ־יכרא םירפוס יוארכ ןיבהל
ן מאה לש ונקוידב וא םולאדיד ןפיטסכ סופיטב ונתנבה .ועתריי אל התלילשמ וליפאו
, הפוריא לש תיטסאלפה תונמאה לכ ;ןוילגנוואב יהשלכ העידי ילב חרכהב הקלת
ה נרעושת אל ,וירחאלש םג הטעמ אל הדימבו קוראבה לש הלודגה הקיזומה לכ
ת עמשה לע חוכיו לכ בוסיהל םצעב בייח ןוילגנוואה לע ,ןכאו .ןוילגנוואה ילב
י פד לעמ לאלצכ קחצי רמל כמולוג ירה רמ ןיב חוכיווה בסנ ףא וילע ,םינויסאפה

א וה רתומל ,ילש ירבדמ יתאבהש טוטיצה יפואל בל םישב .11.6.71־ה ןמ "רבד"
ו שמשי לאלצב .י ירבדש םג ןבומ ,במולוג .ה לש וירבד לע בכעתהל ,ןבומכ ,יל
ל שב הקווד אלא םשודיח וא םתובישח לשב אל ,חוכיוול הפיחדו אצומ־תדוקנ

.שדחמ הנוא אולמב הצצ איה םעפ־ידמש ,הנשונ־הנשיה תיתרוסמה םתויסופיט

ב
" רקש־תלילע״ב .ןוילגנוואה תא לאלצב .י רידגמ ךכ-״עלב־ירבדו רקש־תלילע"
, ןוילגנוואה ירבדכ ,םידוהי ידיב התשענ אלש ,ושי לש ותבילצ השעמל ותנווכ יאדו

ש רופמהו רורבה ןוחטבה ןיינמ ? ונינפל רקש־תלילע םנמאה ךא .םיאמורה ידיב אלא
ם יאשר םיידוהיה םיירוטסיהה םינותנה לכ יפל :הברדא ?ול םיכומיסה המו הזה
ף א םידוהיה .ןוילגנוואב ראותמכ ,ותבילצ ידיל םידוהי ואיבה םנמאש חינהל ונא
אלא ונא אל :רומאל ,םהיפכ ןויקנב וצחר אל םלועמ ,ךכל ושחכתה אל םלועמ
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וכיווב םג ,רתויב םייטגולופאה ,םהיחוכיו לכב .ומד תא ךפשש אוה ימורה ןוטלשה
ו כפהש םירחואמה םיחוכיווב ןכש־לכ ,םייניבה־ימיב םהילע ופכנש םייבמופה םיח
ו כפש ונידי אל" :יטגולופאה ןועיטב טלפמ םהל ושקיב אל ,תויתורפס תועד־תמחלמ
, תונורקע לע ודמע םירצונ םע וחצנתהו םידוהי וחכוותה רשאכ ,"הזה םדה תא
ו חתפנ תובבלהו תורצנה השלחנש םימיב וליפא וז הנעט ולעה אלו ,תונויערו תודימ
ו רמא הז ןוגכ לע !אוה רבד אלה .םייסקודותרוא־יתלב תונויער תטילקל רתוי

ה שעמה לכ ירה תאזה תמליאה החכוהה דבלמ םלוא .האדוהכ הקיתש :םימכח
ת בשב םיצע ששוקמש ימב לחה—תידוהיה הבשחמהו הירוטסיהה חורב שרשומ ולוכ
י ניא ימצעלשכ .הזוניפשב רומגו ושיב לחה ,לעבה ינהוכ תא טחושה והילאב רומגו

ר והיט" ותגירהב םיאורו הזוניפש תא םיגרוה םדרטסמא ידוהי ויה אלש ללכ חוטב
, ימורה ביצנה ידיב ושי תא םידוהי ורסמש םשכו .םדיב חוכה ןתינ וליא "הנחמה
י ברה תא םידגנתמה ורסמ ךכ ,תושפנ־ינידב טופישה חוכ םהמ לטינש םושמ
ו ליא תושודק תולוליה םיכרוע םידגנתמה ויה יאדוובו ,יסורה ןוטלשה ידיל ידאלמ
ח כשנ אנ לאו .ותלואג רכזל תולוליה םיכרוע וידיסח םויכש ומכ ,ןידה־רזג םייקתנ
ם תמחלמב .הנשלה רמולכ ,שממ "הריסמ" וז התיה ידאלמ יברה לש הרקמב :תאז ףא
d er edie גשומה .םהיעצמאב םיגלפומ םינררב םידוהיה ויה אל תיגולואידיאה

Feind (ןוגה ביוא) ת ורשפא תא .קפואה־תרצ ,תיתילונומה תודהיל היה רז
ט לפיהל וא דחכיהל ונודנ תועד־יוניש לכו הלק הייטס לכו ,העדי אל תויורשפאה
ו נא ונרשב לעו רבעהו הירוטסיהה יבחרמ לא דודנ קיחרנ המל ךא .םעה ךותמ
ם היתודרטהב ,"אתרק־ירוטנ" לש םיאנקה תוללותשהב העש־העשו םוי־םוי םיזוח
־ ירבד ורווחי םלומלש ,ינש דצמ ,"ןפצמ" ירבח לשו ,דחא דצמ ,םהלש תוצמשהבו
ם יקודאה ודמע וליאש רבדב קפס שי םולכו .םינוילגנוואה לש לוכיבכ עלבה
— ושי לש ורוד־ינב ודמע הינפבש הרירב התוא ינפב םידוהיה ברקב םיינוציקה
ע שופה תא ליצהל ויה םיפידעמ—ושי תא וא אבא־רב עשופה תא הבילצמ ליצהל
1 יגולואידיאה ביריה ,תבשה־ללחמ תא אלו ילילפה
ו ספתנ אל קב ואיל ברה אלו רבוב ןיטרמ אל יאדוובו ץרג אל ,עיגמ ינורכזש לככ
י רטסואה הירוטסיהה־ףוסוליפ .ושי לש ותבילצב םידוהי לש םדי .דתיה אלש הנעטל
ל ש הנושארה ותבהא קתרמהו ףיקמה ורפסב ,(Heer) רה ךירדירפ ׳פורפ ,ילותאקה
ל ודג "םישאמ ינא״ב אצי ובש ,(סולואפ חילשה יבתכמ האבומ יפ־לע) םיהולא
ם יטילבמה והומכ םיטעמש—תחאכ תיטנאטסטורפהו תילותאקה תורצנה דגנ ארונו
ה קותינב סולואפ תא םישאמה ,תורצנה םע ירוטסיהה הבירב תודהיה תקדצ תא
ת א ענכשמ ןפואב חיכומהו תורצנה לש הנוסאלו התערל תודהיה ןמ תורצנה לש
־ ןורחאו .הרומאה תירוטסיהה הדבועל רכנתמ וניא אוה םג—ושי לש ותוישרש
ל ש התמוק יכימנמ םע ותונמל ןיא יאדווש ,רגזיולק ףסוי ר״ד :בושח ןורחא
ורפה אלש םנמא אוה ןעוט .הדבועב רפוכ וניא—ירצונה ושי ורפסב—אוה םג ,תודהיה
ר נזיולק ליעוה המ לבא ,םיקודצה אלא (ןכ רובס רה ׳פורפ םג) המשאב םיאשונ םיש
םה םג ,הרותב םיקוספ םתוא לע וכמתסהו ויה םידוהי םיקודצה םג ? הז ןוקיתב
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ל ש ידוהי ןומדק־אטח ותואל םיפתושו םיימואל םיטקניטסניא םתוא יאשונ ויה
. "םירפוכ״ו "םידגוב" קר אלא "םידגנתמ" תעדוי הניאש קפואו ־םיחומ־תרצ תואנק
, הז אטחמ םידוהיה םייקנ ןכאש תכתוח החכוה םימיה ןמ םויב אצמית וליפא םלוא
 תמא ןיב הנחבהה לע םעה־דחא דמע רבכ ? תירוטסיה הדבוע רבדה השעיי םולכ
, לוקשה םעה־דחאש ,וז תמא .רקיע־ לכ תוהז ןניאש ,תיגולואיכרא תמאל תירוטסיה
ה שמ לש ותומדב שפנו בל־םמורמ יטויפ יוטיב הל תתל עדי חכופמהו ןותמה
ה כלהש תומדה וז ,םעה בלב היחה תומדה וז ,".לארשי םע לש םירוביגה־רוביג הז")
ו נכלהתהש תורבדמה לכב אלא ,יניס רבדמב הנש םיעברא קר אל לארשי ינפל
ם תוא לכ לומ םתדימעב ןוחטב םידוהיב העטנש וז תמא ,("םינש יפלא הז םהב
ת ועצמאב תידוהיה הירוטסיהה יקנע לש םתמוק־רועיש תא ךימנהל ושקיבש םירקוח
ו נא םירמואשכ דימ תקתתשמ וז תמא ;םייגולואיכרא םהל ארק אוהש םייוליג
ה לגתי םא םג ,ןכל .ונל םיחונ םניאש םיירוטסיה םידמעמב שומיש הב תושעל
 ,תירוטסיהה תמאה ראשית ןאכ םג ירה ,ושיב וב התיה םידוהי די אלש םימיה ןמ םויב
ה תוא יפלו ,םינוילגנוואה הב ועבטש םתוחכ העובט ,תויגארטה היתואצות ףרח
.בלצה לע והולעהש םה םידוהיה תירוטסיה תמא
ם תמשא המב" :רמול לכונ רנזיולק םע דחי לבא ,ורוד־ינב םידוהיה םימשא ,ןכא
 היסנכה תמשאמ וא ? ״סטרקום לש ותתימב םינומדקה םינוויה לש םתמשאמ הלודג
י  זיראפב ימלתרב־לילבו היציזיווקניאבו ונורב ונאדרו׳ג לש ותומב תילותאקה
. םליבשב םייק היה אל הזכ ידרוסבא ףוריצ ירהש ,םיהולא תא וגרה אל םידוהיה
י פכ הרותה ירבדמ הטס םתעדלש ,ידוהי שיא ותימה ושי לש ורוד ינב םידוהיה
ם א .ושעש המ ושע תיגולואידיאה תקולחמה תחתירבו ,רודה ינב בור םוניבהש
ם אטח הז אטח ירה לאה חצר תא םוקנל םמצעל הבוח וארו םיהולא והושע םירחא
!הפרחה ונל אלו ,םה־םחצמ לע ןיק־תוא םה םתמקנ ישעמו ,אוה
ם יעשפה רתי לכמ (ומצעלשכ ארונה) השעמה תא הבוטל הלפמה רבדה ,ןכ לע רתי
ם ינוילגנוואהש ןויערה אוה םהיתועד תשודק לע ותמש תונברק ועבתש םיירוטסיהה
ר בדה םיוקיש ידכ םיהולא תריזגב השענ לכהש :רמולכ ,בושו בוש וילע םירזוח
ו תבילצב םידוהיה ואלימ ירה איה םיהולא תריזג םא .רכו והימרי ,והיעשיב בותכה
ת ונווכ ךותמו ,אוה־ותריחבמ םיהולאה םהילע רזג םאו ,םיהולא רבד תא ושי לש
ם דאה ןווע לע הזב רפכל ידכ ,ארונהו בגענה עשפה תא תושעל ,ונתאמ תורתסנ
ה נינחו םימחר ונא םינועט ירה ,הז תאטח־ןברק תויהל ונרחבנ םא ,םדא אוה רשאב
־ םעל המלשה הלואגה אוב דע הל רפוכי אל תורצנה ונל הללועש לכו ,הבהאו

י טגולופאה ןוצרה יל אוה ןובלעלו ארזל ןכלו ,"בייח" תקזחב הלוכ תורצנה .םידוהיה
ז מר־קפסו זמר לכב םילתנ םידוהי־ידידי וא םידוהישכ עגפנ ינא .הז ןוועמ רהטיהל
.םידוהיה לעמ "המשא״ה תא לוגל ידכ

E inubung im ורפסב רוגקריק לש וירבדמ איבהל יאדכ ילוא הז רשקהב
Christentum. ל ש ורוד ינב לע תומשא םילפוט ,םיילרביל וליפא ,םירצונשכ

אוה ןעוט ,תישונאה ותלודג תא תוחפל ואר אלש לע ןורניעב םתוא םינומו ,ושי
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ת א וחכשת אל לבא ,םינש יפלא לש תואצות רחאל ,םויה םתא םימכח :םדגנ
, םיינעה ינבמ שיא :ויניעל רוד ותוא הארש המ רמולכ ,”Gegenwartigkeit״־,־!
ה יה לק אל .חישמ תויהל אשנתמה ,ןותחת םלוע ישנאו תונוז ,תוצרא־ימע ףקומ
י שונא־לע רבד הז היה :הברדא ;(תאז רמאש אוה ירצונו) וב ןימאהל אופא
1 ולא תוביסמב תומשאהב אובל אופא רשפא ךיאו ,טעמכ
ה שוחת לע דיעמ ףאו יחטש תוחפ םינפ־לכ־לעו ,רתוי ךורע ןיאל תועמשמ־בר
ם ידוהיה־תאושש ןקיתווה יגוח םתואמ אציש ןויערה היה ,רתוי הקומע תירוטסיה
ל ע ןקיתווה החמ רשאכ .תורצנהו רלטיה ישעמ ןיב יתביסה רשקה לע םתדימעה
ר בד יתישע אל י םיצור םתא המ יכו" :זלה בישה ,רלטיה לש ויתולועפמ המכ
ו תנעט .(רה ׳פורפ לש ורפסמ אבומ) ״! םכישעמו םכנוצר ,םכתפטה יפל היה אלש
ו אטח ליטהל ןיאש הנקסמ ידיל םתאיבהו הבושת־ירוהריה םהמ המכב הררוע וז

ן וטלשה לע אלא רוד ותוא לכ לע וליפא וליטהל ןיאו םיאבה תורוד לע דחא רוד לש
ת א עינהש אוה הז רבדו ,ושי ירחא והנש רוד ותוא ינב ויה ירהש ,דבלב ויברוקמו

.הליסמה ןמ ותוגוהל םידוהיה תונוטלשה
ם לוא ,השעמה תא ונישע .םירבד־תולילע ןוילגנוואב האור יניא :רבד לש ומוכיס
, תיתרקב השיג רפסה לא תשגל ינא ןירוח־ןב ךכיפלו ,המשא לש לטנ לכמ ינא יקנ
ו מכ ,םלועה לע תערכמ העפשה עיפשהש רחא לודג רפס לכל ומכ ,הערלו הבוטל
.םויה דע גפ אל המעטש תיתורפס הריציל

ג
.םתוא אלמ ןוילגנוואהש ״עלב־ירבד״ :הינשה המשאהל רשאו
־ ירבד רחא יתשלב ,םייטפוניסה םינוילגנוואב םעפ דועו םעפ יתארק ,ימצעלשכ
י נפל םיתארק הנושארל .העגפנ אל תימואלה יתושיגרו ,םיתאצמ אלו עלבה
ם ״יבב הארוה תונש שמח וירחאמש ,לארשי־ץראמ ריעצ הרומכ ;הנש םישימחכ
, רבוב ןיטרמ לש תודיסחה ירופיס—םירפס ינשב םש לקתנו הינמרגל אבש ,ירבע
ר שוא הזיאב יורשו לע־לא םרומ .(סואיתמל ןוילגנוואה :קויד רתיב) ןוילגנוואהו

־ רופיסמ שפנה יקמעמל דע עזעוזמו ,םירצקה םיידיסחה םירופיסה ארקמל יאליע
: האחמבו רעצב יתארק ,(סואיתמל ןוילגנוואה :קויד רתיב) ןוילגנוואה לש השעמה
ה דגאב ונמטיפ תידיסחה הדגאה תא ונל שיגהל םוקמבש ,ונמע לש ומעט םוגפ המכ
ה כ יגארט םייח־רפס ונתאמ ללשש לע םד תתש יבלו ,תיתיב־לעבה תידומלתה
ה מ !העיגפ םג־המו תורז לכ יתשגרה אל ינאו ? רז .בורקו םוחרו הפי הכ ,ןידע
ע ודמ ,המימשה שא־בכרב הלע איבנה והילא םא .עקרק התוא עקרקה ? ןאכ תורז
ם ירבדה אל ,הפ םג ןכ והילא לצא ומכו 1 המימשה הלעיו הייחתל ושי ףא םוקי אל
ו תומדש םשכ .ןוימדהו בלה תא הבושה אוה דאמ־ישונא־ישונאה אלא םייעבט־לעה
ו נלדחשכ םג תיגארטה־תיטתאפה םתלודגמ םידיספמ םניא וייח רופיסו והילא לש
, ןוילגנוואב רסמנש יפכ ,וייח־רופיסו ושי לש ותומד ךכ ,המימשה ותיילעב ןימאהל
תוניצס .ותייחתבו תיסגה ותדילב ןימאמ התא ןיאשכ םג םתלודגמ םידיספמ םניא
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ה עיגהש שיגרמ אוהשכ ,ךבסה תרתהל ךומס ,הידגארטה אישב ,אנמש־תגב וז ןוגכ
ו יבאמ שקבמ אוהו דרחו ארי בלהו "תוומ דע הבוצע ישפנ" :רמוא אוהו ותעש
ה תוא לבקמ והירה איה הריזג םאש אלא הלערתה־םוכ תא וילעמ ריבעיש םיימשבש
ת וניצס—? "ינתבזע המל ילא ילא" שואייה־תאירק לע הנורחאה הניצסהו ,ומצע לע
ת שרפנה תישונאה םייחה־ תשרפ לכו .תימלועה תורפסב ןתומכ הברה ןיא ולאכ
ה מסק־ילבחב ארוקה תא תזחוא (סואיתמל ןוילגנוואה ,יליבשב) ןוילגנוואב וניניעל
ר בוע יתייהש יאדוול־בורק תועיגפב יתלקתנ םג וליאש ינא רעשמש ךכ ידכ דע
.יתלקתנ אל ולאכ תועיגפב ךא—ןהילע
ל ארשי־ץראב ירבעה ךוניחה ילוא אוה םהה םימיה ןמ ילש וז הבוגתל עקרה
־ תנבומ הכ ,המלש הכ ,הנתיא הכ זא .דתיה תידוהיה ונתשגרה .תונושארה ויתונשב
ל כל לעמ ונדמע םג ןכל ,הןאגו תואנקל םוקמ היה אלש דע תיטנמור הכו הילאמ

. התרקב טבש תחת םיכרע הברה הריבעה ונארקש תירבעה תורפסה .תרוקבו העיגפ
, טעמ אל הנתשה םיכרעה־םלוס .המע ונא םג ונלספ התעפשהבו ,הברה הלספ איה
ם ינוירבה .ךפיהלו—הזכרמ לא העדותה ילושמ וטסוה תובר תוירוטסיה תויומד
ל ש רהוזה ינפב עקש "ןיתאו ןיקר ,ןיכא" לש אביקע ׳ר ,תפומ־ישנא םיאנק וכפה
א ל תרוקבה םג לבא .האלפומ הבהא לש הרוביגו לארשי תוריחל םחולה ,יאנקה
ם ימלש .היתויטסו הידוגינ לכ לע הירוטסיהה תא ונלביק ,התוא ונארי אל יכ המגפ
. ךכ לע הביעה אל רנרב לש ותרקב וליפאו ,ונתודהיל רשאב ונייה ונשפנב
ו השמ ונכוניחב זא היה .תוחיתפ הלוכו ,היווה אלא .דתיה היווח אל ונלש ונתודהי
ל ש תמסרופמה ותמסיס ןושלכ ,"תושונאו תודהי" לש תלחוימ הגיזמ התואמ
" הכלה" :רוכזל שי תחא םנמא .רוד ותואב ונמלוע ללחב הרסינש ,רנזיולק ר״ד
ת פדורה ,העש־העשו םוי־םוי ונישאר לע תתחינ איה ינדרוט ויתס־ףלדכש ,וז

ו נילע זא הכליה אל ןיידע וז הכלה ,רתויב םיימיטניאה ונייח ינויבחל דע ונירחא
ת ימוימוי העיבת רדגב התיה אל תונושארה היתויעפ ועמשנ םג םאו ,הימיא תא
ו אב אל ,םינפ־לכ־לע ,תושגנתה ידיל .הנממ ומלעתהש ויהו הומייקש ויה .השקונ

א לא איה אל :םצעבו .תודחא התואמ קלח תויהל איה םג הלכי ךכו ,תומלועה
ו ויהש םה םה ,אישנה הדוהי ׳ר ,ריאמ ׳ר ,אביקע ׳ר ,ןקזה ללהכ הירצוי רקיעב
קפסאב אלא תיתכלהה םתונעבות תאפמ אל ונדמל םתוא יכ ,תישפנה המורתה תא
.םהלש שפנה־ייח תעירי תא ונינפל השרפש הדגאה לש הירל

א ורקל יתינפנ ,התגולפה שודיח םע ,םדא ייח תונש ,תובר הכ םינש רחאלש התע
ל כב ינא םיכסמו יתובהלתה הגפ אל בוש ,ןוילגנוואב ןה ןויסאפה חסונב ןה שדחמ
ם ילענה רסומה־ירפסמ דחאל היהי ןוילגנוואה יכ רמואה ,רנזיולק ר״ד ירבד םע יבל
־ יטסימה הטעמה וילעמ רסויש םויב ? גייסהו .היתורודל תידוהיה תורפסה לש רתויב
א ל ונליבשב ןה ? וז העש רבכ העיגה אל יכו :ינא לאושו .והופטע ובש יהולאה
ה מ—תורצנה ימוחתמ םג רשונ הז הטעמש התעו ,םלועמ םייק הטעמ ותוא היה
?ילארשיה ארוקה ידיב הז רפס תתלמ רוצעמהו ששחה
הז ןיא תודהיל דוגינה וא הלילשה תניחבמ .םינוילגנוואה לכ לע ןאכ רבדא אל



למרכ .י52

ר פסמ םא וא ,תוחפ וא רתוי הפירח דחאה לש ותלילש םא דירומ הז ןיאו הלעמ
ל בא ;והנשמב הרסחה הרעה דחאב שי םאו ,הזב םרפסממ לודג הזב יאנגה־תולמ
א יהש ,תיתורפסהו תיתוברתה־תינחורה הניחבה ןמ ,ירבעה ארוקל בויחה תניחבמ
ת א יבתכב .המודמכ ,םהיניב שי לודג לדבה ,ןאכ םירמאנה םירבדל דיחיה עינמה
T he Bible as םשב תירבה־תוצראב עיפוהש ך״נת־רפס יניעל ףחרמ הלא ירבד

Literature. ם ימעפ ,םירפס יקלח ,םיקרפ ד״נתה ןמ טקיל הז רפס לש ואיצומ
ה גוה וניא בושש להקה תעדותב רמשיהל םייואר םבשחש—תלהוק—םלש רפס םג
, ןבומ .ירבעה ארוקל "תורפסכ ןוילגנוואה" :יניעל ףחרמ הז רבד ןיעמ .םינפלמכ םהב
ת דמועה ,ונתורפס רצואל השדחה תירבה לש "סוניכ״ה תדובעל ומצע שידקיש םדא
ה צרי יאדו ,םימעו תורוד לש הרישו הבשחמ תורצוא לש ףוסיאה תפוקת םצעב
ת ולודג וב אצומ יניאש ,סויצופנוק תא ומגרית םא .הבור תא וא ,הלוכ תא לילכהל
ק ר" יכ ולש םירוביג־תדובעו םירוביגב ליילרק רמא וילעש ,ןארוקה תאו ,תורוצנו

, השדחה תירבה םגרותת אל עודמ ,"ותאירק תא םייסל וצליא ישונאה דובכה
ה לענ רפס ירבעה ארוקה ידיב תתל—ינא־יתרטמ יבגל ? הב םיאלפנ םירבד הברהש
ה לאשה תא אליממ ךכב רותפלו ,תיתורפס הניחבמ הפי םגו תירסומ־תיתד הניחבמ
י המל ךכ־לכו .סואיתמל־ ןוילגנוואב ןיא—"םינויסאפ״ה תגצה לש
. םהבש ןורחאהו יעיברה ,"ןנחויל ןוילגנוואה" תא ןויד ללכמ איצומ ינא הליחתכלמ
ת ויהל ,הצור וניאו ,ףאוש וניא ,םשור־תבר תוישיא יאדו ובתוכש ,הז ןוילגנווא
תפתהו התווהתה רדס יפל וייח־תשרפ תא ונינפל עורפלו ותומדו ושי ייחל רוקמ
א יבי תאז־לכב םאו ,ראתמ אל ףא רפסמ אוה ןיא םצעב .םייטפוניסב ומכ התוח
־ ןבכ ותוחילשל החכוהו היארכ קר םיאב הלא ירה ושי ייחמ תוערואמ המכ ורפסב
ר זוחו חכוותמ אוה חיכוהל ברה ונוצרמו ,הדיחיהו־תחאה ותרטמ איהש ,םיהולא
. חרוטל דע ומצע לע רזוחו ,בושו בוש רשאלו חיכוהל תונמדזה לכ לצנמ ,חכוותמו
ו תוחילש ןויערל םינוילגנוואה ןיב לוכיבכ ןויעה־רפס אוה "ןנחויל ןוילגנוואה"
א והש ,באה חוכב לעופו רבדמה" ,(ןבומכ ,םולואפ יבתכמל ץוחמ) ושי לש תיהולאה
ם יחסונמ הנומא־ירקיע ללש ."םיהולאל חתפהו ךרדה ,תמאה אוהש ,וב באהו ,ןב
.תירצונה היגולואיתל תומסיס ושמש הלא םיחוסינ .אלפנ חוסינב םימעפל ,וב
ר וסמל קר אלא ויתונויערו ושי ייח לכ תא ראתל ודיקפתמ הז ןיא ,ינויע רפסכ
ת ורפוסמה ,ולא תודבוע .ותעיבק תא רשאל ןחוכבש (תויסנ) םייח־תודבוע ןתוא
ר שועה ןמ קלח ןהו םייטפוניסה םינוילגנוואב ומכ תיעצמא־יתלב תירופיס ךרדב
ל לכ־ךרדב רוקעה דלשכ ,חוכיו בגא קר ולצא תואב ,ןוילגנוואה לש ירופיסה
ם יאלפנה םירופיסה םלוע לכ ,בוט רופיסבכ םינטקה היעצמא לע םוקמה תריוואמ
י טויפ רוטיעב םירטועה ,םואיתמ לש הז דוחיי־רתיבו ,םינוילגנוואה םיניוצמ םהב
1  המוד רבדה המל בושו ...׳וכו ןפגל י המוד רבדה המל״ ןיעמ—ערואמו ערואמ לכ
־ תשרד" הרסח לכה לעו ,ןנחויב בורה־לע רסח הז לכ—תידוהיה הדגאבש "׳וכו לקדל
י ניינעו ותרובח לש םייצראה םיניינעה ןכו ,ושי לש תיצראה ותוישיא ירהש ,"רהה
יב ונימאתשכ" :העיבק תרוצב ריכזי רוציקב קר .וניינעמ םניא ,םללכב רסומה
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ם יכוכיחה לע םיעדוי ונא םירחאה םינוילגנוואה ןמו ,"םכיתיויצ רשא תא ושעת
ה בחרהב רפוסמה ,הדילה רופיס .דחאכ םימשה־תוכלמבו ובלב םמוקמ לע ויוולמ ןיב
ך כ־לכ אלפנו רצק רופיס תרוצבו—ונמעט יפל וניאש םגה—סקול לצא ךכ־לכ
, ינחורו ינויע סמוע וילע ןיאש רופיס ,םואיתמ לצא תינרדומה ותשגרהו ותוירסומב
ה חירבהו םדקה־יכלמ לש לגרל־היילעה םירסח ןכ .ירמגל ולצא רסח אוה ףא
י רהש ,וניינעמ םניא הלא לכ ,הדגהו תונמא לש תורוד וניזהש םירופיס ,םירצמל
: המגודל .וכותמ קיסהל שיש ןויערב סמסמתמ רופיסה ולצא .םירופיס רפסמ וניא
ן עמל ,רואה לע דיעהל אב אוה ,םיהולאה וחלש רשא ,ומש ןנחוי ,ץראב היה שיא"
ת מא־רוא אוה ;אוהה רואה לע םא יכ ,רואה היה אוה אלו .ודי־לע םלוכ ונימאי

ם לועהו ודי־לע היהנ םלועהו םלועב היה אוה .םדא לכל ריאהל םלועל אב רשא
ו נאשנ ואולממ יכ ...וב וקיזחה אל ולש ומעו ולש ומע לא אב אוה ,עדי אל ותוא
ח ישמה עושי רוקממ תמאו דסחו ,השמ דיב הנתינ הרותה יכ .דסח לע דסח ונלוכ
. "ותנוכת דיגה אוה באה קיחב דיחיה ןבהו ,םלועמ םדא האר אל םיהולאה םא .ואצי
ה נקסמה וב ,רישימה רופיסה ןמ ןאכ ונא םיקוחר־המ לבא ,קפס ילב ,הפי חוסינ

.השעמה־רופיס םצעמ תלבקתמ

ר ופיסכ אבומ אוה םירחאה םינוילגנוואבש השעמ ,ליבטמה ןנחוי םע ושי תשיגפ
 תראותמ איה ךכ ,ותושחרתה ךרדכ ףוס דעו שארמ חתפתמה ליגר יטסילאיר
־ ה<ק הנה" :ארוקו קוחרמ ושי תא האור ליבטמה ןנחוישכ ,יעיברה ןוילגנוואב
ה מוקמש "הטנאופ״ה תא הלגמש ימכ הז ירה ."ץראה תאטח תא אשונה םיהולאה
 ויסחי לע ,ושי לש ותוישונא לע דומעל הצריש ימ .ותליחתב רבכ רופיסה ףוסב
ן מ דה םוש :ןיינעמ .הז ןוילגנוואב תאז שקבי לא ,וייח ירדסו ויביריו וידימלתל
ם ילמב ך״נתה ןמ םיאבומה םיקוספה וליפא ,רפסה לא בנוגי אל ונונגסו ד״נתה
. רתויב טעומ םרפסמ ,"...ב בותכש המ םיוקי ןעמל" :םינוילגנוואל תויפיטואיריטסה
ה מ .תידוהיה הדגאל הרקש המ ןנחוי לש ןוילגנוואל הרק ,ינויעה עונכישל רשאו
ת ורשהל הנוצרבש "תבשה חיר״מ והשמ ץוחמ דמועל רוסמל הב חוכ ןיא איה
ח ירמ ,ץוחבמ םידמועה ,ונילע תורשהל חילצמ וניא ןנחויל ןוילגנוואה םג ךכ ,ונילע
ת יהולאה הפילקה תא ונממ ונפלקב .ונל תונקהל הצור אוהש הנומא התוא
ה לענ יתוברת חור־ראש ותוא אוה רסח ,ונלצא תספות הניאש תינויערה־תיתונמאה
ו שירוהש יפכ ,וייח תדגאו ושי לש תישונאה ותומד וז אלה :םויה דע דויז םעוה אלש
.סואיתמל ןוילגנוואה דחוימבו םייטפוניסה םינוילגנוואה ונל
ר שאכש אוה הרקמ אל .ושי לש סותימל רוקמה תא םלועה האור וב אל ןכאו

, Die Massgebenden Menschen ורפסב ושי לע רבדמ סרפסאי לראק ףוסוליפה
א וה־וירבדל ירה ,וב המולגה תישונאה הלודגה ןויער תא רוסמל שקבמ אוהשכ
ן נחוי לע וליאו ,םייטפוניסה םינוילגנוואה (ך״נתה דבלמ) רוקמ ול ושמשי

.טעמכ חספי
ר פסל םתנווכ :דחא ףתושמ וק םהל שי (םייטפוניסה) םינוילגנוואה תשולש ראש
.ןבומכ ,תיתימה—ולש הירוטסיהל רוקמ םה םישמשמ םנמאו .ושי לש וייח־רופיס תא
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ח וכיווה םג ,הפטהה םג .חוכיווהו תינויעה הפטהה לע אופא םהב רבוג רופיסה דוסי
. רופיסה םקרימ ךותב ,הנממ קלחכו היצאוטיס רואית בגא םהב םיאב הרהזאהו
ד חא רופיסה םתשלשב .םיטסינורככ םיראתמו םירפסמ אלא םיפסלפתמ םניא םה
, םגזמבו םתלכשהב ,םעקרב םינוש ילוא ,םינוש םישנא יפבש רבדה יעבטו ,אוה

 המידקמ דחא הדבוע התוא .הנוש יפוא אשיו הנוש ךרדב רפוסמ רופיס ותוא היהי
ן ניאש יפל ןהמ םלעתמ דחאהש תודבוע שיו ,רחא רשקהב הרסומו הרחאמ דחאו
ם ירקיעה־רקיע לבא ,רתי־תשגדה ןשיגדמ והנשמו ללכ ןעדי אל ילואו ויניעב תובשחנ
ה מצע הדבוע התואש דע ,רמאנה לכב המתוח העיבטמה רפסמה לש ותוישיא אוה
. ביהלמהו בגשנה םתוחב העובט איה ורבח לצא יפואו עבצ תרסח איה דחאה יפבש
א והש אלא ,ושי ייח תא םנמא ונל רפסמ סוקרמ :סוקרמל ןוילגנוואה ,לשמל ,הנה
ר פסמ אוה .ןהילע עמש וא ןתוא הארש תודבוע רוסמל עדויה עונצ שיאכ םרפסמ
, וליבשב .ותצרעהו ותנומאל ענכשמ יוטיב תתל עדוי וניא ,תושגרתהו שגר ילב
ם לעתהל ןיא לכה לעו .ענכשל הב יד םילוח אפור ושיש הדבועה םצע ,ןימאמה
ה נכתל בל םיש ילב ,וז השרד ."רהה־תשרד" הרסח ןנחויבכ וב םגש הדבועה ןמ

י טסירופאה םוצמיצה חוכב רתויב תורידנה תויתורפסה תואנהה ןמ יהירה ,ינויערה
ת וביקעב אלא וניע םילעה השרדה ןמ קר אל :ןכ לע רתי .היתונומת רשועבו הבש
 דחוימ םעט ןתונב םהש ,םילשמה לכ תא ורופיסמ קיחרה ןנחוי לש וזמ הריתי
ן מ םה רשאו ,םהב שמתשהל הבריה הכו םבהא ךכ־לכש ,ושי לש ויתושיגפ לכל

ן ידע ,םוסק םות ותואב יראה־קלח םהלו ויתוכילהבו ותומדב םיירקיעה םינממסה
ל כ שבוכה ,םסרופמה ילגנוואה םותה .ןוילגנוואב לכה לע ךופשה בלה־לא־עגונו
ר זש תוקוחר םיתעל קר .ערואמו השיגפ לכ םירטועה םיברה םילשמב ורוקמ ,בל
. םהבש םייטתאפהו םילועמה ןמ הקווד אלו ,והשלכ (לבאראפ) לשמ ורופיסב םוקרמ
ו פוסל דע ותולגתה תפוקתמ ,וישעמו וייח תריסמב םצמטצה ןווכתמב יכ הארנ
ן מ הייטס אוה לשמ לכ ירהש ,הדבועה ןמ הייטס אלל תיניינע ךרדב ,יגארטה
א וה אלפ אל .ותוהמ םצעמ וניאו ול רוטיעכ אב לשמהש ,ומצעלשכ ערואמה

ו א ןובשחו־ןידכ רידגמ יתייה סוקרמ תא .םייטפוניסה ןיב רצקה אוה םוקרמש
, דצה ןמ הדימע ךותמ ,"תיצמת״ה תא קרו־ךא רוסמל וילע בוט ח״וד לככו ,ריקסת
ת ומוקמ לש אילפהל תרדוסמ הריקס אצמנ וב .תמלשומ הרוצב השעי םנמא תאזו

ר ורב ,הפיו שבוגמ ןונגסב ,רמה םפוס דע םירבדה תישארמ ,םנמזו תושחרתהה
ך חרכ־לעש דע ,םיקיתע םירפסב ליגרה ינונגסה סופסיחה ילב ,רתי־תפש אלל םיענו
־ הטלבה לע רותיו ותוא ,תויביטקייבוא התוא ילואו .האירקה ףטשב ףחסנ התא
י תדמע וילעש תוימצעה־רסוח תא ורופיסל הוואמה אוה תוירויצ לעו תימצע
ה רקי רשאכ—ונממ עגפנ ,ץוחה־שיא ,התאש רבד סוקרמב אצמת אל םלועל .הליחת
ו לקשמ תא ושימ םילטונ רשאכ ןכא .םמורמ וניא םג סוקרמ לבא ;לשמל ,סקולב
? ץוחבמ דמועה שיאל רתונ המ ,תיטויפה הארשהה תא וייח־רופיסמו ינויערה
ר בכמ ושפנב תוננקמה תונומאל תומיאה תא רפסב שפחמ וניאש ימ :רבד לש וללכ
אצמי אל יסגה־יתדבועה םוחתה ןמ םיגרוחה םיינחור תוברת־יכרע רחא רת אלא
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ם צעב ךא ולו ,סקול וילע הלוע .ודוחיי תאפמ וילע רתוול ןיאש דוחיי־וק וב
ם שוב תא ףאו ,ושי לש ינויערה שוכרה לע רמשו השרדה לע חספ אלש הדבועה
ו ירבח לכמ ירופיס רמוחב רישעה אוה :ןכ לע רתי .ארוקה ןמ ענמי אל וילשמ
. רופיסה ףוגב טוקניש ךרדה לע םידיעמ ורופיסל םידקמ אוהש םירבדה .םייטפוניסה
ב וט הרומכו ;סוליפואית ודידי וא ודימלתל ליעוהל־הרומ תויהל ,דמלל הצור אוה
ך כ ךותמ .ול עודיה לכ תא תונקהל בייחתהש ןבומו ,רורבו ןקדקדו ןקייד אוה
ת יכ״נתה הזורפה לש םוצמיצה ןמ המואמ וב ןיא .רתי־תפשלו תונכראל ספתנ אוה
ם נמא םאש ,סוקרממ ףא אוה לפונ הזב .תישרדמה הדגאה םוצמיצמ אל וליפאו
. רפיס רשאל םלוה יוטיב תתל עדי ירה ויתוטמשהב ״עושי״ לש ותוישיא תא לדליד
ה לד םג איה .סקול לצא הרושבה רהוז הנממ ןאכ לטינ ומכ ״רהה־תשרד״ וליפא
.םואיתמ לצא הל ינייפאה םינפה־יובירמ הב ןיאו ,רתוי ןאכ
י רשא ,םיימשה־תוכלמ םהל יכ חורה־יינע ירשא״ב השרדה תא חתופ סואיתמשכ
ל צא .ישונאה םלועה לכ לא היינפה תשגרומ ,"ןויוורי םה יכ םיאמצהו םיבערה
ם כירשא" :םביבס להקלו םידימלתל היינפה םצע ידי־לע םירבדה םידמגתמ סקול
ח ורה תומלועל "ירשא״ה לכ תא םירמ םואיתמ ."םיימשה־תוכלמ םכל יכ םיינעה
ם תקדצ בקע םיפדרנה ירשא ,םיהולאה תא וזחי םה יכ בבל־ירב ירשא" :שפנהו
י כ םויכ םיבערה םכירשא" :הטמ ימוחתב ראשנ סקול .״םיהולא ינב וארקיי םה יכ
ם ויכ םיעבשה םכל יוא" :דימ רמאי תידמלמה ותונקיידבש ןבומו ."ןועבשת עובש
ע נמיהל ותכירדמ ןמאה די .הלאכ םיעצמאמ הלענ םואיתמ ."ובערת ןכ־ירחא יכ
ו ינפ לכ לע ,הזה םלועה תא רוסמל אלא ושי לש תואידיאה םלוע תא ררופלמ
ה שרדה אלולש ינא חטבומו .וחוכ םצוע לכבו ותומלשב ,תחא השקימב ,םיברה
" רהה תשרד" גשומ היה אל ,סקולב הנממ םיקלח םיאצמנ וליפא ,סואיתמב התרוצכ
ק ר ונתנ סקול םג סוכרמ םג .תורודה לע התשעש הלודגה םשורה לכ לע ,םייק
.ךכל שרדנש רצויה־חוכ םהל היה רסח ;הרושב־ירפס אלו ושי ייח לש תוקינורכ
ת וערואמו ושי לש וחור .תבהלנהו תטטורה הנומאה רפס ,הרושבה רפס אוה םואיתמ
ת אז לכ עיבמ אוהו ,ותוא תואלממ וילא הבהאהו וב הנומאהו ,וברקב םירעוב וייח
ה צור אוה ןיא לוכיבכ .הל לגוסמ סותימה קרש ךרדכ ,יאליע יתורפסו ירופיס חוכב
ם ה אלא ושי לש ותלכי תא חיכוהל ואב אל איבמ אוהש םיסנהו ,חיכוהלו דמלל
־ השעמ יונב ולוכ רפסה .תוערואמהו םייחה תעירי ךותב תורוזשה תודבועכ םירפוסמ
ק יחרהלו ,ושי לש ותומד איהש ,רקיעב םצמטצהל אוה עדוי ינררב שוחבו בשוח
.רקיעה ןמ וניאש רבד לכ
ה דימב אלא ומצעלשכ בושח וניא ןנחוי .ליבטמה ןנחויל ושי ןיב סחיה ,לשמל ,הנה
ן יב תומיעה קר אופא בושח רופיסה םקרימב .ותדועת יהוז .ושי לש ורשבמ אוהש
י דוהיה םלועה .הטושפו תינויגה רתויה ךרדב םואיתמב השענ הזו ,םישיאה ינש
ו ז תונמדזהב .ושי םג השוע ןכו ,ןנחוי ידי־לע לבטיהל ידכ ןדריל דדונ זא לש
ל ובטי ירחא אוביש הזו ,םימב םכתא לבוט ינא" :תומסרופמ םילמ ןתוא תורמאנ
וליפא יואר וניאש ורמאב ותוא לובטל ברסמ ןנחוי רשאכו ,"שדוקה־חורב םכתא
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ף לק" :הז ול הנוע ,ושי לש ודימ הליבטה תא לבקל וילעשו וילענ ךורש תא ריתהל
, רקיע ןנחוי ,עגרכ לבא ,תמאה תא םיעדוי הזו הז םנמא ."ונל התאי הכ יכ םויכ
 האבו הנויה וילע תדרוי ןנחוי ידי־לע לבטנש רחאל קרו .הלגתי םרט ושי ירהש
ס קול לצא ומכ אלש—רפוסמ ורשבמל ושי ןיב עגמה רופיס לכ .תולגתהה תעש

ך ״נתה רופיס ךרדכ רתויב ץרמנ םוצמיצב—םירופיסו םירבדב הז עוריאב הברמה
ם ואיתמ .דחוימב תיתימ חור רפוסמה לע הרשמה םוצמיצ ,םורעה רקיעב םצמטצמה
ר וא ערוזהו ודועייב רושקה לכו ושי לש ודועיי ךרד תא תעדומ הרכה ךותמ בתוכ
א וה .ותחפשמו ןנחוי לש ותדלוה לע הקיתשב רבוע סואיתמש אלפיי אלו ,וילע
ם ואיתמ לש ותעדותמ םלעיי הזבו—ושי־תליבט—ולרוג ול דיעוהש השעמה תא השוע
ם ג ירמגל םלעתמ אוה ,חספי דבלב ןנחוי לש ורבע לע אל ,ןכ לע רתי .ורופיסו

ו תטישל םואיתמ .ותולגתה תעש איהש ,ןנחוי םע השיגפל דע ומצע ושי לש ורבעמ
.ושי לש ודועיי רופיס :הוותומה וקה יפל ,ךלוה
ך רד לע .סואיתמב ושי לש ותדיל רופיס ,לשמל ,אוה טושפו יטסילאיר ,אלפנ
. חישמה עושי תדיל התיה תאזו" :רמוא אוה ,הקירוטיר ילבו טוריפ ילב ,םוצמיצה
י כ .איה הרה יכ אצמתו ,הילא אובי םרט ףסויל התיה תגרואמ ומא םירמ רשאכ
ה חלשל רמאיו ,םע תבידל התתל הבא אלו ,היה קידצ שיא ףסויו :התרה שדוקה־חורמ
ד וגינבו ,ך״נתבכ ,םשב שרופ אל] ׳ד ךאלמ הנהו תאזכ ובל לא רבדמ ונדוע :רתסב
ת א ךילא תחקמ ארית לא ,דוד ןב ףסוי :רומאל םולחב וילא הארנ [.כ .י-סקולל
ו מש תא תארקו ןב תדלוי איהו ,שדוקה־חורמ רצונ הברקב דליה יכ ךתשא םירמ
ר ביד רשא תא תואלמל התיה תאז לכו .םהיתואטחמ ומע תא עישוי אוה יכ ,עושי
ץ קייו .לאונמע ומש וארקו ןב תדלויו הרה המלעה הנה :רומאל איבנה דיב ׳ד
א רקיו ןב הדלי יכ דע התוא חקיו ׳ד ךאלמ ותוא הויצ רשאכ שעיו ותנשמ ףסוי

."עושי ומש תא
, תיפיטואיריטסה הזארפה תא םיאיבמ םירחאה םינוילגנוואה םג :תניינעמ הדבוע
ת ויתטישה אוה םואיתמ תא דחימה לבא ."רחא וא הז איבנ יפב ׳ד רבד םיוקי ןעמל"
ו ילא ףרוצי אלש ערואמ טעמכ ןיא .וז הטיש טקונ אוה הב תבשוחמהו תנווכמה
ר פסה ןיא ,הלעמל יתרמאש ומכ :רבדה ןבומו ״״.יפב ׳ד רבד םיוקי ןעמל״ קוספה
, םיאיבנה תא ךישמהל אוה ודועייש ןויכמו ,ודועיי רופיס אלא ושי לש וייח־רופיס
ן כל .בותכה ירבדב ןגועמ וידעצמ דעצ לכ היהיש חרכה ,םהב ןורחאה דעו השממ

ן מו הרותה ןמ תואבומה יוביר ,ך״נתה תריווא תשגרומ ,םירחאבמ רתוי ,סואיתמב
, רופיסה ןפוא ;רקיעה הזב אל ךא .תיכ״גת חור רפסה לע הרשמ ומצע אוה םיאיבנה
י לע המוד רהה־תשרד תא יארקב .ך״נתל םעפ־ידמ ךתוא םיריזחמ ,רופיסה תמיענ
ו תוא ,האשינ הזורפ התוא וז ירה םידוגינה ףרח .םירבד רפסב ארוק ינא וליאכ
י כ עדמ־ישנא םינעוט םניחל אל .דועיי תשוחתו וצ אלמה ירוטיר־יתלב םותאפ
ע דוי ינניא ."ירבעה ןוילגנוואה" םהיפב ארקנ אוהו תירבע הליחת בתכנ םואיתמ
. תיללכה חורה לע םאו רצה ונבומב ןונגסה לע םא ,וז םתעיבק תא םיססבמ םה המ לע
.ךפיהלו ,ך״נתל סואיתממ הציצח ילב ומכ יתשגרהב רבוע ינא ירה ימצעלשכ
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ל אשנ רשאכ .תללוכה תרגסמל ץוחמ אוהשכ םג אבה רופיסה ,לשמל ,אוה אלפנ־המ
ם יאירבה ןיא" :רמאו בישה ״? םיאטוחהו םיסכומה םע דחי לכוא םכבר המל״ :ושי
. "םיקידצה תא אלו הבושתל םיאטחה תא ררועל יתארקנ ,םילוחה אלא אפורל םיקוקז
ם יכלהתמה םינושארה תודיסחה ירצוי תאו ט״שעבה תא רבכ ונא םיאור הז רופיסב
 דחאו דחא לכ םע רבחתמו םיקוושב ךלהמה סטרקוס תא ןכו ,תוצראה־ימע םע
ת דה ילודג לש תויממעל תפומל־המגוד איה וז הבושת .דמללו דומלל ןוצר ךותמ
.תורודה לכ לש רסומהו
ה קספה האב ,יגארטה רשקה תרתהלו גחה ימילו םילשוריל םיברקתמ ונאש הדימב
ת ודבועה .הז רחא הז םיפכותה תוערואמל לכה רסמנ התע .םיפיה לשמה ירבדב
, םרבסה םשל םילשמל תוקוקז ןניא יכ דע ,תועירכמו תוטלוב הכ ,לקשמ־תודבכ הכ
ת ורצק תובוגתל אלא םוקמ ראשנ אלו ,םילשמב תוברהל יאנפ םג ןיא םתופיכתבו
ובמיס הנומת התוא הדלונ ,חספה־תדועס תעשב ,וז תיגארט היצאוטיסבו .תוכתוחו
 :רמאיו םידימלתל ןתיו עצביו ךרביו םחלה תא עושי חקיו" :הנימב־הדיחי תיל
, הנממ םכלוכ ותש :רמאיו םהל ןתיו ךרביו סוכה תא חקיו ,ירשב והז ולכא וחק
י לובמיס ןונגס םלוה המכ ."םאטח תחילסל םיבר דעב ךופשה תירבה־םד ימד והז יכ
ה לודגה הגיזמה לכבו .וידימלת םע המלשה תוגזמתהל תוא ,ושי לש ונונגס תא הז
י ב ולשכית םכלוכ ןה" .תערכמ העשב ןולשכה תורשפא תא םג אוה עדוי תאזה
ת ימעפ־דח הכ ,הבגשנ הכ תיאידיא תוגזמתה תנומתש רבדה שאימ־המ ."הלילה
ק רפה לכ .הב תולתיהל לבה־תונומאלו תישונא תועשרל םוקמ תתל הלכי ,היוטיבב
ן יאש חתימב ,רמה ףוסל דע וז תא וז תופדוהו תופכות איש־תונומת אלמ ןורחאה
.וב דומעל טעמכ
ם ירמלו תילדגמה םירמל ותולגתהו ושי לש ותייחת רופיס ,םויסה־רופיס לא ונתשגב
ן פוא המכ דע ,ףקות־רתיבו ,בוש הלגתמ ,וידימלת רשע־דחאל ךכ־רחאו ,בקעי םא
ו נילע לקמ אוהש ידי־לע ינרדומה ארוקה בלל ותוא ברקמ םואיתמ לש ורופיס
 רבד ,לצאנה יאידיאה ישונאה רושימל ותולעהלו םימתה יתונמאה דצה תא חוכשל
ם ירובידב ץמקמ אוה ,וכרדכ .סקולו םוקרמ לש םרופיסב ותושעל רשפא דימת אלש
ת א ביהלהל םייושעה םירואיתו םירופיסל סקולכ ףחסנ וניא ,םירתי םירואיתו
ם יחילשכ וידימלת לש םדיקפת תא :רקיעה תא ושי יפב םש םואיתמ .ןומהה
, םתורוהל םימעה לכ לא וכל ץראבו םיימשב לשמימ לכ יל ןתינ" .וייח תאידיאל
ם תוא םתדמילו שדוקה־חורו ןבהו באה םשב םתוא לבטלו םידימלתל יל םתושעלו
ת על םימיה תירחא דע םכמע היהא יכונא הנהו .םכתא יתיויצ רשא לכ תא רומשל
ה נוילע תוישיא לש םשור־בר םויס ,ורפס תא םואיתמ םייס הזב ."םלועה ץק
ן מ ותוא אינה לודגה יתורפסה ושוח .הידימלת לע תוחילשה תרדא תא הליטמה
ת בשל המימשה ושי לש ובוש רבדב םהיתופסוהב סקולו סוקרמ ושעש דעצה
ת וערוג תופסות ,ותיילע ינפל םהל עימשמ אוהש תוחכותה ןמו םיהולאה ןימיל
.ונבלמ ותוא תוקיחרמה
לק־המ תעדל רתויו רתוי ינא חכונ ופוס דעו ותישארמ םואיתמ תא התע רקוס ינאשכ
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־ הברה דועש ,וב הווה יכרעש ישונא םייח־רופיסל קוחר רבע לש וז הדועת ךופהל
.התע םג ונל רמול ול שי הברה

ד
ו קלחנ םינויסאפה לש וא ןוילגנוואה לש םכרע לע אלש ,קדצב ,ארוקה רמאי ןאכו

־ תדוקנ ויה ,םינויסאפה לש םכרע אל יאדוובו ,ןוילגנוואה לש וכרע אל .תועדה
ו מתוח תא עיבטהש תואצותהו־לרוגה־הרה סחיה אוה ןויעו ןוידל דמועה .תקולחמה
ן וילגנוואה לש ומשב ןכא .תורוד־ירוד ךשמ םידוהיה ייח לע והומכ ןיאמ יגארטה
? האצות התואל תיחרכהה הביסה אוה ןוילגנוואה םולכ ךא ,חבטל ןאצכ ולבוה
ם יליפשמ ,םיניוע עלב־ירבד ,ומצע ושי ירבדב רקיעבו ,ןוילגנוואה ירבדב שיח
? ךכ־רחא עריאש לכל הליעו הביס שמשל ולכויש תודהיהו םידוהיה דגנ םיתיסמו
ם ירבדה ןיבל םהש יפכ וירבד ןיב לידבהל ונילע ןוילגנוואל ונתשיגב יכ יל הארנ

י נירה ךכ ךותב .(ןבומכ ,הז םוחתב ללוכ ינניא סולואפ יבתכמ תא) ומשב ושענש
א לא תויתורפסו תוינחור תולאשל ,ןבומכ ,הטונה ,ריעצ ירבע ארוק ידגנל הוושמ
ר פסל ונסחי לע לפאה ולצ תא ליטמה דבכה ירוטסיהה לבושב ךכ־לכ שח וניאש
ו דובכ ,ותוימואל ,ותודהי דובכב העיגפ שיגרי םולכ ? רפסב אוה אצמי המ—הז
ה פר םהבש בויחש ומכש ,תאז הניחבמ ,רמול שי סקולו םוקרמל רשאב ?ידוהיכ
 הפר םימכחה־ידימלתו םישורפה לע םמעז ךכ ,ץוחבמ דמועה לע םחוכמ ליצאהלמ
ם ייביטקיבוא םיטסינורכ גהנמ גוהנל םה םיצור ילוא ךכב םג .ץקוע־לוטנו אוה
?  ןאכ םתונג המ ,םישורפה וליפא .תחכופמו הטקש חורב םירמאנ םהירבדש ,לוכיבכ
ו נאצמש הממ רתוי תמוערת וב ןיא אוה םגו—םדגנכש לודגה יוניגה אוה "םיעובצ"
ה ניחבמ םואיתמ הלגתמ םתמועל ."םישורפה תכמ״ב רבודמשכ םיידוהיה תורוקמב
ם עזבו ותלילשב אוה לודג ךכ עונכישבו בויחב וחוכ לודגש ומכ ;וחוכ לכב תאז
. ולש הלילשה סותאפ תמועל םיריווחמ סקולו סוקרמ לש םהירבד .התוא הוולמה
־ הרכה תעפעפמ יהירה םואיתמ יפמ התאצב ,"םישורפ םיעובצ" ,תרויח עבטמ התוא
ם יאיבנל ברקתמ אוה ןיא ורפסב םוקמ םושב .הביא םגו דגנתמל געל ,תימצע
ם יבגשנו םיעלוק ,םיפירח םייאובנה םעזה־ירבדש םשכו .ומעז ירבדבכ לארשיב
ח צנל עבקש אוהו עלוקו ףירח ,יטתאפ ומעזב םואיתמ םג ןכ ,םתוירויצבו םתרוצב
, ירצונה םלועב) רסומבו הרבחב יזכרמ גשומ השענש ,"עובצה ישורפה" תומד תא
ת א רציו תחא היצאוטיסב הנומאהו רסומה לע ויתונויער תא זכירש ומכ .(ןבומכ
ל כב ."םיפנח םישורפ םכל יוא" לש קרפב הילא ליבקמ ןיעמ רצי ךכ רהה־תשרד
ו כרדכ ותוא ףטוע ,יוקיל ול הארנה רבד וא ,דחא יוקיל ול ררוב אוה הזכ קוספ
ה אלמ תמחול תורפס לש עטק ונל ליחנה ,רתויב ךורא וניאש ,הז קרפבו ,לשמב
ל ולעש העיגפה לע הליפאמ תיתורפסה התאנהש ,הביהרמ תוירויצו הלענ םזאקרס
, עגפיהל ידוהי יושע םא .ותביא יאשומ ,םישורפ םתוא םע ההדזמה ידוהי עגפיהל
.העיגפל רוקמה ,דבלב ובו ,סואיתמב ירה
תואב ושי לש ויתועיגפו ויתופקתה ,םינוילגנוואב ונל רסמנה יפל :ןיינעמ רבד
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ל בוקמה תא ףיקתמ ושי ןיא ומצעמ :רמולכ .וידגנתמ דצמ הינורט לע הבושתכ דימת
ר לו ,רפסת לא ,קותש" :עשונל בורה־לע רמאי ,םיסנ השוע אוהשכ .ול געול וא
, תווצמה לכ תא רמוש םג ומצע אוה ."השמ תרותב בותככ ןברקה תא איבהל שדקמל
ת א עמשי רשאכ ,ריעצ ירבע ארוק ותואו .סירתמ אוה ןיא ,חידמ תניחבב אוה ןיא
י וא" :ל״נה קרפבש הלא ןוגכ רתויב םירמה םירבדה תא וליפאו עושי תובושת
ת ודבכנה תא ובזעתו ןומכה תאו אתנימה תא ורשעת יכ ,םיפנח םישורפו םירפוס םכל
, הלאכ םירבד ירהו 1 רכמ עגפיי םאה ,״הנומאה תאו דסחה תא טפשמה תא ,הרותב
ם ירומאה םירבדב שודיח שוחי עודמו ,ך״נתה לכב תואמל ארק ,םהמ םיפירחו

ו תוא רדגמ גרוח וניא ,ובש יטתאפה םעזה לכ ףרח ,םואיתמ וליפא םלוא ?ןאכ
י וטיב הקווד םלוא ,םינועפצ־ערז םנמא רמאי םג םעפ) "םיפנחו םיעובצ" לש יוניג
־ רסח םצעבו לכ יפב רוגשו לבוקמ ,םיאיבנה ירבדבש "תופולג״ה ןמ אוה הז ףירח
ת רוקב־ירבד ;יאנג־ירבד רמוא וניא םואיתמ םג ,חוכשל ןיא תחא .(טעמכ תועמשמ
ת עגופ תויהל הלוכי ותרקב ןיא לבא ,תמיוסמ הפקשה רותמ תילילש תרוקב ,וב שי
, ונל אוה חא תאז ותמחלמב .םויכ ונלשמ הנוש הניא התוהמב יכ ,ונל הרזו
ם צעבו ,וירחא תודיסחהו וינפל םיאיבנה ומחלנש המחלמל ךשמה אוהש םשכ
.תודהיב תיביטקודורפ העונת לכ
ת דחוימה השגדהה ,ומק םכותמש םישורפהו םימכחה־ידימלת לע וסעכל רשאבו

י רבדבש תועינצה־רסוח םנמאו .תולכתסה לש קמוע הב שי ״םימכחה־ידימלת״ לש
ם ירזופמה תורמאו םירמאמב םיוטיבכ ,"םכח־דימלת" לש תימצעה־הבשחהה
, םמצעב וגהנש לוסליסהו תושירפה יגהנמב ,"םכח־דימלת" לש וחבשב םישרדמב
ם ג זגורו הדילס ררועל םהב שי הלא לכ—דבועהו טושפה ץראה־םעמ םתוקחרתהב
, בלצרבמ ןמחנ ׳רו ט״שעבה ,סטארקוסכ והומכ ,ושי ,יתרמא רבכש יפכ .םויכ ונב
. דבלב ינכימה השעמל אלו םבלל םג ואר םה יכ ,ץראה־ימע םע ךלהל ודחפ אל
. הכלהה תא סורהל ושי שקיב אל ,ןוילגנוואב האירק רותמ ןיבהל רשפאש לככ
י נא יניבל־יניבש) הכלהה לש היפורטרפיהה דגנ אלא םמוקתה הכלהה דגנ אל
.(תידוהיה תדה לש הייפפה־תזורבנ הל ארוק
ת חאש אלא .הזמ םלעתהל ןיאו ,חבטל םידוהי ולבוה ןוילגנוואה םשב ,תאז־לכבו

ך להמב הנתשמ ,םלוע־ףיקמ ןויער םג־המו ,ןויער לכ ,ןויער :חוכשל ונל רוסא
ו תכיפהל דע ,תחאכ ותוהמבו ותרוצב םימעפ—תוועתמ םג בורה־ לע—ותוחתפתה
ד בלב םיינוציח םילמסבו םירשקב הלגתמ ורוקמל ותוסחיתה זא .דגונמה ובטקל
ן ויכ ןויער .תירוטסיהה ותוחתפתהל ורוקמ ןיבש םוהתה לע תופחל םדיקפתמש
ם יעוריאו תוביסממ ןוזנ ,ולשמ ךרדב ךלוהו וילעב תושרמ עקפומ והירה דלונש
ה עידי ול ןיא בורה־לע אלא םהב הטילש וילעבל ןיאש יד אלש ,םינושמו םינוש
ם יקסוע ונא םהבש ,םייטפוניסה םינוילגנוואה ורצונ הב הפוקתב .םמע עגמו םהב
ם יווהמו םעה ןמ קלח םמצע םישיגרמ םה ,םידוהי ןיידע םה ושי ינימאמ תכ ,ןאכ
ת קולחמ וז התיה .םידוהיה ברקב םיברמ דחא ךא ,דחוימ גלפ םנמא—םעה ןמ קלח
,םילמוג־תמשאה שי ,ידדה סעכ שי :יאדו .קב ואיל ברה ירבדכ ,תימינפ תידוהי
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ת ורגתסההו םיקדהתמ תכה ירבח ןיב םיסחיה ,תוגלפתההו סעכה םירבוג ושי תומבו
ם הל םיבורמ החפשמ־ירשק ,םע ותואמ קלח םמצע םישח םה תאז םעו .הפירחמ
ר חאל םהיצמאמ לכו ,אוה דחא יאדו יתוברתה־ירוטסיהה עקרה ,תכה ימוחתל רבעמ
ה ידגארטה לש םינורחאה םידרוקאה .התרדחהבו ותומד תרדאהב םיזכרתמ ותומ
״ לא־חצור״ םע לש הארונה הנומתהש קפס ןיאו ,השדחה םתוחילשל םישדקומ
ו תויתטיש לע הזה ינטשה ןונגנמה לכ ,םימלוע־תפרחלו תיחצנ העקוהל יוארה
ה בילצה רואית לע ךמתסהש ףא ,תורודה ךשמב החתפתהש הביקעהו תפעוסמה
ת א ומישאה יאדו .והומרגש םה אלו םתעד לע הלע אלו םהל היה רז ,ןוילגנוואב
ן יידע הכפה אל וז ךא ,הבילצה תמחמ ועזעוז יאדו ,ותומו ותפידרב םהיחא םידוהיה
ף ירחה חוסינהו יזיפאטימה שוביגה לכ .ראשה לכ לע ליפאמה דוסי־ערואמ ותוא
ל ע ,תיזיפאטימ הביא התוא םבלמ התיה הקוחר ןכלו ,םהל היה רז הבילצה לש
ל ע ,ומע םהייח לעו םייחב ודועב וילע רתוי ובשח םה .התוירזכאו התונחצר
, טעמכ ילידיא טקשב םימייתסמ םינוילגנוואה ןכלו ,וירחא םהייח יכרדו םתוחילש
ת ורודה תצורמבש ,הבילצה ירוסיי לע םייזיפאטימ ןוגיו רעצ לש סומלוב ותוא ילב
ר חאלש תורצנה .הדצה ותרותו וייח לכ וקחדנ הללגבש דע לכה לע הליפאה
ם ידוהי םג הב םיליעפ םאו ,תידוהי תויהמ תקסופ ,המעש האנשה לע ,םינוילגנוואה
ם ידוהי־אלה םירצונה רמולכ ,םירזה לש הבשחמה יכרדל וענכנש םידוהי הלא ירה
.םידוהיה ןיבמ סולואפ ידיסחו
ר בכ ,התדיל םדוק םיבר םימי ףא ,שוביג ללכל השדחה תכה עיגת םרטב דוע ,הנהו

ה אנש ,יטסינליהה םלועב םתצמשהו םידוהיה תאנש לש הרצק אל הירוטסיה התיה
ה פיקהו ,העיגה הילטיא דעו היסא־תמדק ינפ־לע הטשפתהו הירדנסקלאמ האציש
ת ידוהיה תורצנה לע טלתשה הז רוכע םרז .זא לש ימורה־ינוויה םלועה תא אופא
. םניהש המ םתוא השעו םפירחה ,םילמס המכ הנממ טלק ,תינוילגנווא־טסופה
־ ץרא אל ףאו ,םהל המדק וז ירהש ,םינוילגנוואה ויה אל וז תוימשיטנאל רוקמהו
. "הלוג לש המויק" :תרחא ןושל ,םידוהיה תרוזפ אלא ,הב שחרתהש לכו לארשי
ת ולילע לילעמו הדוב וניאו ץימשמ וניא ,תוניגהו רשוי רתיב ןנוחמה ,רתסא רפס
ת א תושעל ורמש אלו ויה םירוזפש :תמייק הדבוע לע עבצאב הרומ אוה אלא
ת וצמשהב חתופ ימורה־ינוויה םלועה .םדבאלו םדימשהל טלחוה ןכלו ,ךלמה־יתד
.הדמשהה ןוצר אב ךכ־רחא קרו ,הלפשהו תולילע ,תונויזבו
ן מ הדרפיה רחאל םג םא יניעב קפס .ינויצ חקל קיפהל רשפא ךכמ םג ,יתטישל
י משיטנאה םרזה אלול ידוהיה םעה יפלכ הישעמב הנוש תורצנה התיה תודהיה
ה יה וז תמדקומ הפוקתב רבכ .וזכרמ היה הירדנסקלאבו זא םייק היהש שעוגה
ת וברל ,תולילעו ויתוטיש ,ויעצמא לכ לע ,רדגומו שבוגמ תוימשיטנאה גשומ
ד ע וב םיסוח ונלוכש הווסמב תוסחל תולכי אל הירדנסקלא תלוג .םדה־תלילע
, דתיה הירדנסקלא תלוג .ץוחבמ קר ונילע האבוהש הרצ איה הלוגה וליאכ ,םויה
ו נא וניזחש תועפות ןתוא תחאל־תחא יוליג ידיל הב ואב רבכו ,ןוצרמ הלוג
ךרדב המיבה ןמ תומלעיה וא הדמשהל דע ,תולילעו זוב ,הצמשה ,האנש :ונרשבמ
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ש קיב ידוהיה םעה ."הלוגה" ,וניהו ,היה ידוהיה םעה לש "ןומדקה אטחה" .תרחא
— ולובגב־בשוי םע לש תוירחאה ןמ טמתשהל ,״דרופמו רזופמ םע״ םלוא—םע תויהל
.םינומ תרשע םלישו שנענ ךכ לעו

ר וזיאב םירחא םיממעו םינוויל םידוהי ןיב תויושגנתהה תא וז לומ וז דימעהל ןיינעמ
ם יבקמה לש םצראב .םיאנומשחה תפוקתב לארשי־ץראב םידוהיה ןיבל יטסינליהה
ה ירדנסקלאב .העודי האצותהו ,םידדומתמ תוחוכ ינש ןיב המחלמ ,"המחלמ" התיה
ם ידגנתמ ויה םידוהיה .םהיקודקידו םהיטרפ לכל םימורגופ לש יפוא תויושגנתהל היה
ו יהש יד אל תויושגנתהה .דובכ םיררועמ םניאש םושמ ,םדובכב םיבייח ןיאש
ד וסי אלל תורוכע תוצמשה לש האצות ויה תובר םימעפ אלא תוצמשה תוולמ
ו ל רת אוה הירוטסיהה תופוקת לכבש ,"הלוגה" דגנ הז רוכע םרז .שממ לש
ז חאנ ,הבילצה קיפא תא םעפה ול אצמ ,הפוקתה יאנתל םאתהב ילנויצאר קיפא
ן מ םיקוחר ,םירחא תומלועמ םיחוקל תושגדהו םיגשומ ,תונומת ותוא ףיצה ,וב
.םינוילגנוואה לש בכרומ־אלהו טושפה ,םימתה םלועה
ם ישופיחה לכש התע—ןוילגנוואה םשב אל םיצמשומו םיכומ םידוהיה רשאכ םויכ
ה מ—תידוהי התוהמב איהש ,ושי לש תילאירה ותומדו ותוישיא תכרעהב םיצמתמ
ר קיעבו ,תומדבש תיתוברתה־תינחורה האנהה ןמו תלעותה ןמ ונמצע רידנ םעט
י סואיתמל ןוילגנוואה ,רתויב םשורה־בר היוטיב תא האצמ וב רפסב

ה
ף א םיכבמ םהב הנומטה תילקיזומה האנהה דספה תאש) םינויסאפה תעמשה יבגל
( ימואלה םדובכ חבזמ לע ןברק וז הלילשב םיאורהו םתגצה תא םיללושה הלא
ו טפשמ ךלהמ לש היצזיטמארד אלא םינויסאפה ןיא ירהש ,הילאמ תשקבתמ הנקסמה
. םינוילגנוואה ןמ הבוטל םלידבמה רבד םהב שי תידוהיה הדוקנבו .וניד־רזגו ושי לש
, ושי ירוסייבו הבילצב תילגנווא־טסופה תורצנה לש התודקמתה לע יתרביד הלעמל
ר תומ לע "םישורפ״ה ןיבל ושי ןיב תויושגנתהה .םתלואגו וינימאמ תרפכ םהש
י נב הב ודיפקה אלש הליכאה ינפל םיידי ־תליטנ לע ,תבש תרימש לע ,רוסאו

" םיעובצ" ,"םימכח־ידימלת" ,"םישורפ" םילמה .ןהילאמ תולטב ולא לכ—ותרובח
ן ויסאפב דבלב תחא םעפ ,המודמכ ,תרכזנ "םישורפ" הלמה ;טעמכ תורכזנ ןניא
־ רופיס תאירק תעשב יתדבועה רשקהב קר תרכזנ "םידוהי" הלמה םג .ןנחויל
ם הבש ,םילארוקבו תויראב ירמגל תרכזנ הניא ךא טסילגנוואה ידי־לע השעמה
ן מ ותייחתלו אטחה ןמ הלואגל ויתווקתו וירוהריה רזושו וחיש ךפוש ןימאמה
ן ימאמה לש וסחיב ךכ־לכ זכורמ חישה ,תיללכ הכ הריוואה .םימיה־ץק תעל םיתמה
ד ע—דיחיה םשב ,םצעב ,ללפתמה להקל וא ,ללפתמה דיחיל ול—רפכמו לאוגכ ושי לא
ת לאשו םירוסייה תלאש הז עגרב ירהש ,םיוסמה ידוהיה םעל ללכ םוקמ ןיא יכ
ה ידגארטה אישב קר :תעדל תאז ןכ לע יכ .קרפה לע תדמועש איה אטחה ןמ הלואגה
ה שע תווצמ לע "ויתוריבע" ראש לכ תא קחודו ושי לש ותויחישמ "אטח" טלתשמ
,תוישעמה תווצמה תרפה לע םירובידה זא םימלענ ופוג ןוילגנוואב וליפא .השעת אלו
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ן ויבצה ןאכ םלענ אליממו ,ושי לש ותויחישמ םניינע רקיעש םינויסאפב ןכש־לכ
י רצונה םלועב תודהי לש יגארטו רדוק לבוש ותוא עגרל חכושש ימ .דחוימה ידוהיה
וטסיהה העידיה לועמ ררחושמב ,םינויסאפה טסקט לש ותאירקל בל־םותב רכמתמו
.תידוהיה תושיגרב םירשימב עגופה רבד םוש אצמי אל ,תיר
ל טינ הבגשנה הלמה םג הקיזומה ינפב !ךאב לש הקיזומה תא ךכ לע ףסוה התעו
ך מס אלא הלמה ןיא העבט חרוכמ .הנממ הקתניהב קר הנתיאל הבש איהו החוכ
ל ספיי אל םלועל ;הערל םא הבוטל םא ,ןחלה עירכי דימת ןחלו־ריש יסחיב .ןחלל
ר ישה תא םג ומע לבקנ בוט ןחלה םא .בגשנו לודג ןחל וילא ףרוצ םא ילאנב ריש
ם יב ונתוא עיבטמ ךאבשכו .ןחלה תא ליצי אל ,רתויב בגשנה ולו ,ריש ךא לוספה
ע ימשמ ינאשכו י םהילא תופרוצמה םילמה תא ותעד לע הלעיו רוכזי ימ ,וילילצ
ת יבב ושיב ותדיגב רחאל םורטפ לש בלה־ןורבשו הטרחה ילילצ תא יחור ינזאל
, טקש לבא אלמה ,״es ist voiibracht״ היראל החיתפה ילילצ תא וא ,אפיאק
י לע םירסואה ימואל דובכו יתד שגר :ישפנל ינא רמוא זא־וא ,ןיד־תלבקו העינכ
.הרושכ וניא םהב והשמ יאדו יכ ,הקידב םינועט הלא תא
י מ רשא ,םהינימל םיקודא לש םייתפש־תוזל ששחמו ,םיצקע שודג אשונהו ליאוה
ה נווכ לכ יל ןיא ןוילגנוואה לע ירבדב :שיגדהל ילע ,םתואנק ינפלמ יקנ אצייו רוהט
ל ע ,םישודק םירפסל םיעוגעג יב ןיא ;תירבעה תורפסל שודק רפס דוע ףיסוהל
ו מכ .דבלב תינחור־תיתוברת־תיתורסס איה יתנווכ .םהבש תבייחמה תונדורה
ו נממ םשרתהל הצורש ימו ,יתד רפסה םנמא ."תורפסכ ןוילגנוואה" :יתרמאש
ה טיגדאוואגאבה וא רוגקריק םוגרת לע רוסאנ אלש ומכ ,ודיב תושרה תיתד הניחבמ
ה לאכ ואצמיי יאדוו ,יקסביוטסודמ תיתד הראה םילבקמה םישנא שי .םתויתד לשב
ב וש אמש םיששוח שיה ? דחפה המ יכו ? אל עודמ .ןוילגנוואה ןמ ךכ ועפשויש
1 לאוגו חישמ וב וארי
י רבעה ארוקה ידיב ןוילגנוואה תריסממ רתוי וליפא הבושחה ,ירבד תילכת םלוא
י פלא ןב ידוהיה טקניטסניאה תא ףוס־ףוס רוקעל ןוצרה איה אלה ,ןויסאפה תגצהו

־ םישפח ןיב םג ץרופ אוה םעפב־םעפכו תמ אל ךא קחדוהש טקניטסניא ,םינשה
־ תוביחרמ ןה דימתכ אלש ,תומא ׳דב קפתסהל ,ותפילקב טמוחכ סנכתהל :םישפחבש
, םירחא וא םישדח ,םישנאו תונויער םע םינפ־לא־םינפ המחלמב דומעל תחת—תעד
— תוברת םוש .הלבקל יוארה תא לבקלו דובכל יוארה תא דבכל ,ןנובתהלו תוארל
ת וברת השיגרה ךכב .דבלב המצע ךותמ תויחל הלוכי הניא—תיביטימירפל ץוחמ
ה דמעש איהו םויה דעו התעפוה זאמ הלודגה התלוגס התיה וזו הליחתכלמ ברעמה
ם וקיב הלכתסה ,תעד־תובאתו תוינרקס ,תוחוקפ םייניעב .הירוטסיהב הטילשהל הל
ה גיפס ,הטילק ידי־לע הירושיכו הידממ תא ביחרהלו ןיבהל הלדתשה ,םדאה םלועבו
ת צרעה לש ,חורה תוילסרבינוא לש השגרה .ץוחבמ תורותו תונויער לש גוזימו

ם וקמ לכב ינחור ץוצינ לש יוליג לכל הפוריא לש הסחיב הלגתמ ,לכה תורמל חורה
, םיפוריאה םה :ןיינעמהו .םייוזבה םידוהיה ברקב יוצמ אוהשכ וליפא ,אוהש
,ינושלה ימואלה םדוחיי לע רומשל םירחאמ רתוי ועדי ,טעמכ תיפוסניאה םתגיפסב
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ה נושארה התבוגת .השדח תימואל תודחאב גזמל וליכשה גפסנה תאו ,יתוברתה
ל פקתהל התיה ,ץוחבמ ןיב םינפבמ ןיב ,שדח ןויער לכ לע תירוקמה תודהיה לש

־ תיאנקה ונתורפחתה הקווד :הירוטסיהה ונב המקנתה הז לעו .םיגייס תושעלו
ץ ורפו ןגומ־יתלב ידוהיה תא ושע ,גזמלו גופסל ןורשכה רסוח הקווד ,תירטנצוגאה
, ותומצע תא דביא אל םירחא תודשב תוערל אצישכ יפוריאה .הרז חור לכ ינפב
א צי ,רוזחל תנמ־לע אלו אציש וא החדנ ידוהיה וליאו ,ורוקמ תא רישעהו רזח
.קיזהל ןוצרו געל ,האנשב
ו מגריתש םשכ תירבעל ןוטלפא תא ומגרית ול" :םעה־דחא ירבד תא רוכזל יאדכ
ת ושעל ידכ ,ןכא ."תורחא םיכרדב תכלוה הירוטסיהה התיה זא יכ תינוויל ך״נתה תא
ם ישולש ינפל קר ןה .הניהש הממ תצק הנוש תויהל הכירצ תודהיה התיה תאזכ
ם יגוסה לכמ םימוגרת רוסאל ,םימוגרתל םיגייס תושעל ופיטהש םירפוס ויה הנש
; ״הב דומעל לכות אל״ תירבעה תורפסהש תורחת ,ירבעה ארוקה שפנ לע םירחתמה
ם ירשבמשכ .סקדניאו םיגייס ,םירוסיא—תורחתב דומעל םיצמאמו הדובע םוקמ לע
ר פס ,הקיתע תינווי הידגארט לש המוגרת לע (קדצבו) החמשו העורת לוקב ונלצא
, הנש 300—200 ינפלמ יברעמ ףוסוליפ לש וא ,וטסירא וא ןוטלפא לש יפוסוליפ
ו נמסחש םירפסה .תירוטסיהה הינוריאה ,לודגה ירוטסיהה גנרמובה הגה :ינא רמוא
י נניא ...םתנדע תפוקת םותכ םלבקל ונפוס םנוא תישאר תפוקתב םהינפב ונמצע
־ לכ־לע ,םירפס־תפירשו סקדניאה לש ןויערה יגוה ויה אל וא םידוהיה ויה םא עדוי
ת ואנקה ךרדכו ;וזנג םה—ופרש אל םנמא םה .וימישגמ ינושארמ ויה םינפ
ל כב אל ,ונלזמל ? זונגל וצר אל המ .ידוסי ןפואב תאז ושע ,תידוהיה תוינוציקהו

ם ימעפו ,ולישכהש ,רתוי םיילוש םג םא ,םירחא םיידוהי םימרז ויה ףוס־ףוס .וחילצה
ל כב ,הברה וא טעמ ,יח הזה טקניטסניאהו .ולישכהש ןה תוירוטסיהה תוביסמה
י כ ,תופקשה אלו "םיטקניטסניא" שיגדהל ילע) ולש םיטקניטסניאהש ידוהיו ידוהי

א ל (םהילא לגתסהל תוחפ אל לקו תואידיאו תונויער ומצעל לגסל םדאל ול לק
ה אנק שבל רשא אוה הז טקניטסניא .תיפוריא תוברת ידי־לע ובצוע אלו וככור
...סואיתמל ןויסאפה תגצה תא רסאו השודק
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