
םלועה ידוהיו חרזמה תלואג לע יקסביוטסוד
"רפוס לס ונמוי״ב ידוהיה םעהו היסור״אמא

ו כרוע יקסביוטסוד .מ .פ לודגה יסורה רפוסה הנמתנ ,1873־ב ,הנש האמ ינפל
ם סרפל ליחתהו ,("חרזאה") "ןינאדדארג" ינויצקאירה־ינמואלה תעה־בתכ לש
. "רפוס לש ונמוי" ללוכה םשב תויטסיצילבופה ויתומישר תא שדוח־ידמ וב
ם תואל וב ףיטהו תודרפנ תורבוחב הז ןמוי לש ומוסריפב ךישמה ןכמ־רחאל
א יבהל המעו היסור־אמא לש הדועיי :ולש תרופיסה תוריציב לגד םהבש תונויער
ל ע הלא תונויער םיעבומ תרופיסב ,ןכא .תיתימאה תירצונה הלואגה תא םלועל
, יקסביוטסוד לש ונמז תב תיסורה הרבחה לש םיעבצ־ריתעו םידממ־בר רואית עקר
ה יוליגכ ,יסורה םדאה לש ושפנ תומוהתב תוקמעל הל המוד ןיאש הלילצ ךותמ
ת ויטסיצילבופה תומישרב וליאו ,ויתודלותבו ותוברתב םיכפהה־בר יטקלאידה
, םתוקמע תא םה םיחפקמ עגרב ־ובש אלא ,תוטשפבו תוריהבב םירמאנ םירבדה
.דחאכ תיגולוכיספו תיתוגה ,תיתונמא הניחבמ—םהידממ תאו םתמצע תא

 תוצראב תודירמה ימי ,הרבעש האמל 70־ה תונש איה "רפוס לש ונמוי" תפוקת
, םיינקלבה םימעה קבאמ תא הלצינ היסור .היכרות לש הנוטלש דגנ ןקלבה
ה זירכהו בורקה חרזמב הלש םיסרטניאה תבוטל ,םהיניבש םיבאלסה דוחייב
ז ירכמ הליחתב .אטשוק לש השוביכל ףיטמ יקסביוטסוד .היכרות לע המחלמ
 הניגמו האשונכ םשארב דומעלו ןקלבה ימע תא דחאל היסור לש הדועייש אוה
ת ורצנה תויבאלסה תונושלב היורק ךכ) תיבאלסובארפה תדה לש ירקיעה
ם ייבאלסה םימעה לש דוחיאה תמסיסב ןכמ־רחאל ,(תיטנזיבה־תיסקודותרואה
ם ג םידועייה ינשמ העמיק בזכאתהש ירחא—רבד לש ופוסבו ,םש םה רשאב
ת יזכרמה היסאל רמולכ ,החרזמ יסורה םישוביכה ץרמ תא תונפהל ארק—דחי
־ ימי־תששמ הדעונ ,דבלב איהו ,היסורש תוצראה ולאש יפל ,קוחרה חרזמלו
ה תוא ,הקווד תיפוריאה תוברתהו היצזיליביצה תרושב תא ןהילא איבהל תישארב
.היפלכ ובועיתו ותאנש תא תחא אל עיבה ויבתכבש המצע תוברת
ו יתומישרב תובר הכ תועפותל זובו האנש םירודחה םיבתכ אוצמל השק ,ןכא
?  ויתוציקעו ויתועיגפ ,ומעז יציח תא ריטממ וניא המ לע יכו .יקסביוטסוד לש ולא
ל ע—לכמ רתויו ,היטרקומדה ,המדיקה ,םזילאיצוסה ,םזילרבילה ,תוילותאקה לע
ט סיצילבופה יקסביוטסוד לש ותשיגב הלגתמ וז הלאשב הקוודש אלא .םידוהיה
, רפוסה יקסביוטסודל ךכ־לכ תוינייפאה תובכרומו תויכרע־וד ןתואמ בוטרוק
ף או ,היסור לש יחישמה הדועייל שממ לש הרחתמ האר ידוהיה םעב קר ןכש
ם ע תויהמ ולדח םידוהיהש ,תלבוקמה תירצונה הסריגה תא ץמיא הרואכלש
ה יה אל ובל יקמעמב םש־יא הנה ,חישמכ עושי תא לבקל ובריסש םוימ רחבנ

י כ ויבתכב רכינ תחא אל .תירצונה היגולואיתה לש וז דוסי־תחנה םע םלש
ת א לאל םשו וינפ לע חפטמ תודהיהו םידוהיה לש םמויק םצע אמש ששח
."םיהולא־אשונ םע״כ יסורה םעה לע לודגה ונוזח
ם ינשב ומסרפתנש ,"רפוס לש ונמוי״מ םיעטק בכרומ ארוקל הזב שגומה טקלה

.םיעטקה וטקול םהמש םירמאמה תורתוכ ןה תורתוכה .1876/7
ןרוא קחצי
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הירוטסיהה לש תיפוטוא הסיפת
א יה—רקיעהו .הליכשמ הכפה המצע איה ףאו הפוריאב היסור רבכ הרקיב וישכע
ה חוכ לדגי המב תעדל הדמל ,חוכ־תלעב התשענ םנמאו ,החוכ אולמ תא הריכה
ף או היסור לש התריב וז היהת אל ירה ונל וישכע היהת אטשוק םא ...רתוי דוע
ה חוכ ,היסור ילב תויבאלס־ןפה .םיבר לש םמולחכ ,תויבאלס ךפה לש התריב אל
. תחא תיטילופ תומלש היקלחמ ביכרהל לכות םא ףא ,םינוויה םע קבאמב םש שתי
ר וסמל רוסא :התע ירשפא הז ןיא בוש דבלב םינוויל אטשוק תא שירוהל וליאו
ן ווי לש היתודימ תא רובעי הז רבד .ץראה־רודכ ינפ־לע הבושח הכ הדוקנ םהל
. ירמגל רחא ןינע הז ,ןכא—השארב תדמוע היסורש תויבאלס־ןפ .רועיש לכל רבעמ
ל ש יטילופ שוביכל ןוימד ןאכ ןיאה ? אוה בוט ןינע םג םאה :הלאשה תלאשנ ךא
, המ םשב ,ןכ םא .רקיע־לכ ול םיכירצ ונא ןיאש רבד ,םיבאלסה תועצמאב היסור
: הרטמה תאז הנה ? הפוריאמ אטשוק תא שקבל היסור תיאשר ,תירסומ תוכז וזיאב
ד עונ הז דיקפת .וז לש השפנ־תרמושכו התינורטפכ ,תויבאלסובארפה לש הגיהנמכ
ל ש םישארה־ינש־רשנ תא ותכלממ למסב עבקש ,ישילשה ןאוויא ימימ דוע הל
ה רטמכ ןמתסנ דיקפתה ;היסור לש קיתעה הלמסל לעמ והלעה ףאו לופוניטנאטסנוק
ח וכה תא הברקב היסור השחשמ ,לודגה רטפ לש ותפוקת רחאל הילע םיררוע ןיאש
ת יסקודותרואה תדל ןה הדיחי תינורטפ הכפה זא רבכ השעמלו ,וז התמישמ תא אלמל
ה תיה ,הקיתעה לופוניטנאטסנוק לע וז תוכז ,וז הביס .הילא םיכייתשמה םימעל ןה
ו ליפאו ,םתואמצעל רתויב םיאנקמה םהיניבמ הלאל ףא ,טלחהב םיבאלסל תנבומ
ם יסחיה לש תיתימאה םתוהמ התיה תשבגתמ ףא וז ךרדב ירהו .םמצע םינוויל
, םייבאלסובארפה םימעה ראש לכל היסור ןיב ררתשהל חרכהב םידיתעש ,םיינידמה
; םתטילש אל ךא ,םתגיהנמ ,םתינורטפ איה .םינווי אלא םניאש ןיבו םיבאלס םהש ןיב
י פל קר ירה ,םתינודא־םתכלמל םעפ־יא היהת םג םאו .םתריבג אל ךא ,םמא
ם ימע לש םתעדל ,םיעבוקה םירבדה םתוא לכ לע הרימש ךותמ ,םה־םתזרכה
ת וברב ףרטצהל אופא םייושע וז ןיעמ תירבל .םתוהז תאו םתואמצע תא ,הלא
ו יה םמצע םה ןכש ,תיסקודותרואה תדה ינב םניאש ,םייפוריא םיבאלס םג םימיה
ת יאמצעה ותוישיא קוזיח אלא וניא היסור לש התוסחב יללכ דוחיא יכ תעדל םיחכונ

ת א הז םישיתמ ויה בוש ילוא הז רידא דחאמ חוכ ילב וליאו ,םהמ דחא לכ לש
, םיפוריאהו םימלסומה לש םלוע תא קורפל םדיב הלע ול םג ,תותגולפבו תובירמב הז
.התע םהב םיטלושה
? השוריפ המ וז תויבאלסובארפו .יל ורמאי—?םילמב הזה קחשמה לכ המ םשל
ת ירב וז ןיאה ? םימע דוחיאל תדחוימ תוכז ,ונימב־דחוימ ןויער ןאכ ןופס המבו

ל ש וז ןוגכ הל תומודה תותירבה לככ ,הקיטילופה תרהט לע ,החיכש תינידמ
י ננה .לאשיהל הלולעה הלאשה תאז ?וזמ הבחר וליפא ילואו ,תירבה־תוצרא
ת ויהל דיתעש המ .םילמב קחשמ הז ןיאו ,ןוימד ןאכ ןיא ,אל :הילע םג הנעאו
ד וחיא הז היהי אל .והומכ העמש אל ןזוא ,ונימב־־דחוימ רבד םימתבו-תמאב אוה
תלגוסמ הניא הפוריאש ףא—תומילאו יטילופ שוביכ םשל אלש יאדוו דבלב ינידמ
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ם שבו ,םיישיא תונורתי ,תונוונח םשל אלו .הז גוסמ אלש דוחיא הנוימדב ראתל
ף וספפאל ץוחמ שיאש ,תורצנה לש הלטצאב םיסנתמה םיהלואמה חצנה־יאיבנ

, ושי לש ותימא ,תמא תאלעה ,סנ לע האלעה םושמ ךכב היהי ,אל .הב ןימאמ וניא
ה עירכמה התרושב טרחיתו ושי לש ובלצ שדחמ םמוקיו הנביי ;חרזמב הרמתשנש
ש ממ לש יותיפ הז היהי .השארב תדמוע היסור רבכ־הז רשא ,תויבאלסובארפה לש
ן יעמ "תויפיצ״ב ולכתסהו םנוחצנ תא וגגח הכ דעש ,הזה םלועבש עורז־ילעב לכל
ש אר־דבוכב ןימאהל רשפא דציכ וליפא םיניבמ םניאש הלא ;געלבו זובב ולא
ל לכ לע תתתשומה תירבב ,םימעה ןיב תללוכ תוסייפתהב ,םדאה־ינב תווחאב
ד וסי לע םדאה־ינב לש םתושדחתה םצעב—ןורחא־ןורחאו ,ישונאה ןימל תורישה
ש ארב תדמועה ,היסורש ,"השדחה הרושבה" יכ רובסה לכו .עושי לש תמאה־תרות
א ווש־ןויזח אלא הניא ,םלועל העימשהל החוכב שי ,דחואמה יבאלסובארפה םלועה
, וללה היפוטואה ילעב לא יתוא םג אנ־ףרצי—געלל קר היוארה תכחוגמ "היפוטוא״ו
ם ימיה ןמ םויבש" ,ידגנכ ונעטי ,"הרבסה םצע ירהו" .ימצעל ריאשא ךחוגמה תאו
. היפוטוא םושמ הב שי אטשוקל שולפלו םיבאלסה שארב בציתהל היסורל ושרי
 ךכב בשחתנש ילב ףא ? אוה ךכ םנמאה .״םולח אלא וניא םולחה ךא ,רתומ םולחל
ף א ,המצע איה הרובסש יפכמ רתוי הברה הקזח ףא ילואו ,הקזח איה היסורש
ם יכומסה םינורחאה םירושעב—וניניע דגנל אל םאה ,הז קומינב בשחתהל ילב
ר פעכ הקמנ ןהמ תחא הנהו הפוריאב וטלשש תורידא תומצעמ ולע—ונא־ונימיל
, השדח תורסיק הדסונ המוקמ לעו ,םלוע־ארוב ללוחש הרעסב האטאוטש םע ,רפאו

?  אבניהל לוכי היה ימ הלא לעו ,תומדא־ילע תוחא ,המודמכ ,הל התיה אל התמצעבש
ל כוי םולכ ,וניניעלו ונא־ונימיב ושחרתנ ףא ,תורשפא רדגב ןה ולאכ תורומת םאו

 ותוא ןכיה ? חרזמה תלאש לש הדיתע תא ,הגשמ אללו ,שארמ עובקל שונא לכש
? עדיי ימ הולא יכרד ? םדוחיאו םיבאלסה תייחתמ שאיתהל שי וללגבש דסומ־דוסי

העשה תא רתויב תומלוהה תובשחמ
ה כ רשקב היסור תא םירשוק םיסוניקואלו םימיל ךרדה קר אל ,אלפנ למנ קר אל
. ..םיבאלסה לש םתייחתו םדוחיא אל ףא ,וז תילרוג הלאש לש הנורתפל קודה
ם ימתבו־תמאב ,היסור ,ונחנא .רתוי ךורע ןיאל הקומע ,רתוי הקומע ונתמישמ
ת ומדא־ילע תיסקודותרואה תדה לש הלרוגל ,תיחרזמה תורצנה לכל ונא םיינויח
. ..הלאה םירבדה תא ויטילשו ונמע וספת ךכ םלועמ זאמ .וז לש הדוחיאל ,דיתעב
ל כ ,הב ןופס ונדיתע לכש המוד ,וז הארונ הלאש ,חרזמה תלאש ,רבד לש ורוציק
א ולמב תימלועה הירוטסיהה לא ונתסינכ היולת הב :רקיעהו—הב םילפוקמ ונידועיי

ר בד לש ופוסבו ,הפוריא םע העירכמה ונתושגנתה םג הנופצ הב .הפקיהו התפונת
ה פוריא לכות ךיא ,וה .ןוירפו המצע לש סיסב—שדח סיסב לע ךא ,המע דוחיאה
: רבד לש ורוציק ? וניבגל וז הלאש ןורתפבש תינויחה תובישחה לכ תא התע ןיבהל
ה תע להנתמה ןתמו־אשמב ועיגי וילאש ,ומצעלשכ שורדה ,םוכיסה היהי רשא היהי
וא םדקומב ,ונל תויהל תבייח אטשוק—םידדצה ןיב ומתחייש םימכסהבו ,הפוריאב
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ו נלוכל ,םיסורה ,ונילגרל רנ תויהל בייח הז רבד .האבה האמב ףא ולו ,רחואמב
...הפוריאב הז עגרב דחוימב ,זירכהל יתיצרש רבדה הז .דחא דע

תובושתו תולאש
ה שדחה הפקשהה םע ,היסא לש ןוויכל תינפתה םע" ,ינא ךישממ ,"התא האור..."
ש חרתהש המל המודה והשמ ונלצא תווהתהל יושע ,היתודוא־לע ונל ץמאנש
ל ש הקירמא התוא אלא הניא היסא ונליבשב ,ןכא .הקירמא התלגתנשמ הפוריאב
־ תוממורתה לש רות ונילא עיגי היסאל הפיאשה םע .הוליג אל ןיידעש ,םהה םימיה
, תושעל ונילע לטומ המ אצמנ דימ רתוי תצק םייאמצע היהנ ךא .חוכ־תמוקתו חור
ו נכפהו השעמ לכמ ונלמגנ הנש םייתאמ לש הפוקתב הפוריא םע ונעגמב וליאו
."םיפרנו םינטפטפ
?  ונברקב םיפרנה םיבר הכש העש ,היסא לע ונתולעהל ונתוא םיקת דציכ ,ןכ םא"
ם יתשש ומכ ,לכל חכוי םא ףא ,וימעפ היסא לא םישל ןושארה וניניב םוקיש והימו

״? ונרשא ןומט םש יכ ,עברא ןה םיתשו
ו נייה הפוריאב .םינודאכ עיפונ היסאבו ,םידבעו דסח־םחל ילכוא ונייה הפוריאב"
א וה ,היסאב ירוטזיליביצה ונדועיי ,ונדועיי .הפוריא ינב ונא םג היסאבו ,םיראטאט
ל זרב־תוליסמ יתש אנ־ונב .העונתה ללוחתת קר םא ,םשל ונפרגיו ונבל תא הנקיש
ת א וארת דימו—תיזכרמה היסאל תרחאהו היריביסל תחאה—ךכב וליחתה ,דבלב
."תואצותה
ד ספה ?םתרומת לבקנ המו ,םיעצמאה ןכיה" .יל וקחצי "!רתוי אלו תוחפ אל"
."דוע אלו ונל אוה
ו לא תוליסמ תמקהל ונכסח תונורחאה םינשה שמחו־םירשעב וליא ,לכ־תישאר"
ן יב םימעפל ונלצא םיפלוח םינוילימ השולש ירהו) הנשב םינוילימ השולש קר
, ןוילימ השימחו ־םיעבש לש םוכסב היסאב וישכע תונבנ תוליסמ ויה ,(תועבצאה
ל ע רבדמ התא :דועו תאז .םיבושיחה לכ יפל ,רטמוליק ףלאמ הלעמל רמולכ
ך ל םיארמ ויה םה !םיאקירמא וא םילגנא היסורב ויח ונמוקמ לע ול ,וה .דספה
י כ התא עדוי יכו .ונלש הקירמא תא םילגמ ויה םה ,ןכא !הז דספה לש וביט המ
ת א ונא םיריכמ םולכ ? הקירפא לש המינפמ תוחפ ונל םיריהנה םיחטש םש שי
ה עיגמ התיה םדי םה !וה ? רועיש ןהל ןיאש ולא תומדא יכבנב םייובחה תורצואה
 ויה לכה—הלכת םהל ןיאש םחפה יצברמ לא ,םיבצחמה לאו תוכתמה לא ,לכה לא
ם יסייגמ ויה םה .וב שומישה יכרד תא ןהו רמוחה תא ןה ,םילגמ ויה לכה ,םיאצומ
 המדא התוא ,םירעש האמ םהל תתל המדאה תא םיצלאמו ךכ םשל עדמה תא
 ןמ םיאיצומ ונייהש םחלה לא .די־ףככ החיחצ הברע אלא הניא יכ םירובס ונאש
ו יה רוציי ילעפמ ,תמקומ התיה הישעת ,םדא־ינב לש תורייש ויה תוכשמנ ץראה
 ויה ,םהילא ךרדה תא םגו םינכרצה תא םג םיאצומ ויה םה !הגאד לא .םידסונ
ת ושדח תוליסמו ,םתמדרתב םינוילימ םיעוקש הבש ,היסא לש היכבנמ םתוא םילוד
."םהילא םיללוס ויה
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2100013 ? 68113
ה נהו ...רבמטפס שדוח דע ץיקה תא יצנריפב תולבל יל ןמדזנ םינש עבשכ ינפל
ת ותרשמ יתש ;הילעבמ רכוש יתייהש הרידב המוהמ המק ,ילוי שדוחב ,תחא םעפ
ל א הז־התע ךיא ואר ןה :תוקעצ ןהיפבו ירדחל עתפל וצרפ תיבה־תלעב ןשארבו

ה תוא אוצמל ןהילע המושו ?1008113 100013 רודזורפה ןמ הליחזב הרדח ירדח
? 100013. המ־יהיו הדימשהלו ת רחמל קר ותוא ואצמ ...ףרוט שיבכע איה ?68113

ל כ תאש אלא ,דימו־ףכית גרוהל והואיצוהש ןבומו ,הפצרה תא ואטאיטשכ ,רקובב
ה נהש ,דאמ המיענ-יתלב השגרהב יתטימב תולבל יתצלאנ ךכל םדקש הלילה
? 100013 ימע הנל ירדחב 68113?...

6) הדילמ לארשי ,דליפסנוקיב טנוקיווה...  ^ ת חאב אשנש םואנב ,(מ181-3611
ב יינר׳צו ,וללה םיסורה לכ :לודג דוס הפוריאל םואתפ הלגמ ,םינפה־תולבקמ
ם יטסילאיצוס אלא םניא הלא לכ—םיבאלסה תא ליצהל ידכ היכרותל וחיגהש ,םשארב
ה יסורש ,םיינסרהה תודוסיה לכ ,רבד לש ורוציק ,םיראנומוקו םיטסינומוק ,םייסור
־ שאר ,דליפסנוקיב ינא ירה ,ןימאהל ולכות יל" .לוכיבכ םהב השודגו האלמ
; םהירמאמל תובישח־רתי תוושל ידכ ,םייסור םינותעב יל םיארוקש יפכ ,הלשממה
ם ירבדה תא תעדל ינא ביטימש ירה ,םיידוס םיכמסמ ידיב ,םירשה ןושאר—ינא
א צויה טפשמו טפשמ לכב ףקתשמ רשא אוה—"יכונא עדוי םירבד הברה ;םרושאל
 ינתוואר םש ובלמ הדבו איצמה ומצע אוהש ינא חטבומ .דליפסנוקיב לש ויפמ
, בגא־ךרד .אוה םינמור־רבחמ ירה ;הלוצא־ראות ול קינעהל הכלמב ריצפהשכ ...הז
? 100013 לע יתבתכ םדוק תורוש המכ רשאכ ל ע רוהריה הלע תירותסמה ?68113
?  דליפסגוקיב טנוקיווה תא למסל ינא הצור וז הירוגילאב יכ ארוקה המדי םא המ :יבל
? 100013 .רבדה ןכ אלש חוטבו ־ךומס םכבל יהי . תוישיא אלו ןויער אלא הניא ?68113

י לע הבוח םג םא ,יוארל רבעמו לעמ דליפסנוקיבל דובכ ןתמ םושמ ךכב היה ףא
? 100013־ל דאמ המוד אוהש תודוהל , היברסש ומואנב זירכמ אוהש רחאל .?13!68
ת מחלנ היברסש המחלמהשו ,הלבנ־השעמ התשע ,היכרות לע המחלמל התאצב
ה עונתה לכ לש הפוצרפ ךותל רשייה קקר וז ךרדבש רחאל ,הלבג־תמחלמ איה התע
ע ודי חטבל רשא תוניחתב ,םייתאמב ,תונברקב ,תיסורה תובהלתהה לכב ,תיסורה
ך ישמה ,דובכ־יאו דובכ יניינעב הילגנאב הז שדח טפוש ,הז ילארשיד—םהילע עדי
ן תתש אוה ןיד הז םייאמו שדח חוכ"... :(הלמב־הלמ םירבדה תא רסומ ינניא) ךכ
ם ייאמ אוהש דע שגדה תא דליפסנוקיב םש ובש רבדה הז ."התעד תא הפוריא וילע
, שיבכע ...חרזמבו היסורב םוקל דיתעה םזילאיצוסב םיילגנאה תווחה־ילעב לע

? 100013 ,שיבכע ...תצויקו הנטק ?68113 תמאב ;ארומ דע המוד תמאב ; ?68113

0מ1ז3“ו 0*1*1 0
ה ז םיכשמנה םימי־ירבד ,םידוהיכ םע לש וימי־ירבד תא ריכהל דאמ השק ,ןכא
ד וע ולוכ םלועב ןיא יאדו :עודי עדא תחא לכה ינפל ךא .םינש־תואמ םיעברא
לכ םע ,לעשו דעצ לכ לע ,עגר לכב—ולרוג לע לובקל ךכ ־לכ הברמה דחא םע
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ם ה אלש בושחל רשפא ;וירוסיי לע ,ולבס לע ,ותלפשה לע—ויפמ תאצויה הלמ
ם ג ךכ ךותמו ,תוסרובה לע קר ולו הפיכב םילשומה םה אל ,הפוריאב םיטלושה
ל יצאה *ןייטשדלוגש רשפא .תוכלממה רסומו ,םינפ־יניינע ,ץוח־תוינידמ לע
י דוהיה ןויערה היה אלול ןכ־יפ־לע־ףא .יבאלסה ןויערה חבזמ לע וייח תא בירקה
( דקתשאמ) "תיבאלס״ה הלאשה התוא לכש רשפא םלועב תאזכ הררש ול הנוק
ד ליפסנוקיב דרולהש ןימאהל ינא ןכומ .םיבאלסה לש םתבוטל רבכ־הז תרתפנ התיה
ך א ;(חכש אלש רבתסמ םג םא) רבעב דרפס ינודוהימ ואצומ לע חכש ומצע
ו טבמ־תדוקנמ תצק הנורחאה הנשב "הילגנא לש תינרמשה התוינידמ תא להינ״ש
ל כונ אלש יאדו ,"תצק״ה תא שיגדנ םאו ;קפקפל ןיא ,יתעדל ,ךכב—ןודוהי לש
.תרחא חינהל

ם ע הינורטב אב אוה ובש ,יקסביוטסוד לע בתכמב דחא ידוהי עיבצמ הז ןייטשדלוג לע •
 אבהו הז עטק טטוצמ וכותמש ,יקסביוטטוד לש ורמאמ .םידוהיל הז לש ותאנש לשב רפוסה
(.א .י —) .בתכמ ותוא לע הבושתב בתכנ ,וירחא

םויק תונש תואמ םיעברא .8131118111813111
־ יבשות תא םידוהיה םימישאמ וב רשא רבדה הז—םימודק ־םיטפשממ תעבונה ,האנש
ם ולכ ,םימודקה־םיטפשמה ןינעל וננוידב ונעגה רבכ םא ךא .םיירוקמה םוקמה
י פלכ יסורל רשאמ יסורה יפלכ םימודק ־םיטפשמ תוחפ ול שי ידוהיהש התא רובס
ן יבמ םעה־יטושפ לש םסחי לע תומגוד ךינפל יתאבה ? רתוי הקווד אמשו 1 ידוהיה
ם עה יטושפ ןיבמ אל ,םידוהימ םיבתכמ יניע דגנל םיחנומ הנהו .ידוהיה לא םיסורה
ם יבשותה" לא הלא םיבתכמב תצבצבמה האנשה הבר ־המ ;םיליכשמ םידוהימ םא יכ

.ךכב םישיגרמ םניא ףא םיבתוכהש אוה רקיעהו !"םיירוקמה
ך שמ טעמכ רומאל ,המדאה ינפ־לע הנש־תואמ םיעברא םייקתהל ידכ :אנ־האר
; רערעתמ וניאש דוחיאו דוכיל ךותמ םג־המו ,תושונאה לש תירוטסיהה הפוקתה לכ
ט עמכו םהיקוח תא ,תינידמה תואמצעה תא ,םתמדא תא תובר הכ םימעפ דבאל ידכ
, םדוקה ןוזחה ךותב הייחתל םוקלו ,שדחמ דחאתהל םעפ לכבו דבאל—םתנומא תא םג
ם ע ,אל—טעמכ הנומא םגו םיקוח םג םהל אורבלו רוזחל ,תרחא הרוצב םג םא
ח א ול ןיאש םע ,ךכ ידכ דע ץרמ־ברו םינוא־ריתע םע ,ךכ ידכ דע םייחב קבדה
ו ילע רמשש ,8131118111813111 ילב םייקתהל לוכי היה אל הזכ םע ,םלועב המגודו
ך שמ וילע וכתינש תומויאה תופידרבו תוארונה ויתויולגב ,םוקמ לכבו ןמז לכב
. יהשלכ המשא לופטל יתעדב ןיא ,״1 8131118ת 813111״ רמוא ינאשכו .םינש יפלא
ו ניאש ,ולש חצנה־ןויער והמ ? 8131118111813111 ותוא לש וביט המ ,ןכ־יפ־לע־ףאו
? ןויער ותוא לש ותוהמ המו ,הרומתל ןתינ

ו ניא ףא הז רבד .רצק רמאמ ימוחתב הלא לכ תא שורפל ןיא עצמהו ןמזה רצוקמ
ףא לע ,םידעומה ועיגה אלו םימיה ואלמ אל ןיידע :תרחא הביסמ תושעיהל ןתינ
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ה ז רידא טבש לע תושונאה לש ןורחאה הרבדו ,ופלחש םינשה־תואמ םיעברא
ל א לולצנש ילבו אשונה לש ותוהמ לא רודחנש ילב ךא .רמאיהל דיתע אוה ןיידע
ת וחפל ,הז 8131118 !מ 813111 לש וינמיסמ המכ ךא ול ראתל ונדי ־לאל שי ,ויקמעמ
ה נומא רקיע לש הגרדב תורכנתהו רוכינ :םינמיסה םה הלאו .תינוציח הניחבמ
ל כו ,ידוהיה—תחא תימואל תוישיא קר םלועב תמייקש הנומאה ,תודכלתה־יא ,תיתד
ם ימעה ברקמ אצ .וארבנ אלו ויה אל וליאכ םניד םלועב םה םייוצמש ףא םירחאה
ר אשה תא ,ךיהולאל התא דיחיו־דחא התעמ יכ עדו ,ךלשמ תידוחיי תושי ךל רוצו

י כ ןמאה ,ולוכ םלועה לע ןוחצנב ןמאה .םלצנ וא םידבעל םתוא השע וא דמשה
. ךלש םוימויה־ייחב םירחאה םע ברועמ היהת לאו לכב הדיפקב סאמ ,ךל וענכי םלוכ
, המדאה ינפ־לע ץופת רשאכ םג ,תינידמה ךתוהזו ךצרא ךל הנדבאת רשאכ םגו
ן מאה ;דעו־תחא ,ךל חטבוה רשא לכב ךתנומא הפרת לב תאז־לכב—םימעה לכ ןיב
ה נה ...לחי ,לחי...ו לצנו דכלתה ,סאמ ,היח ,העש־יפלו ,לכה םשגתי יכ ןימאת
, םיימינפ םיקוח ,ןבומכ ,םייוצמ ךכ לע ףסונו ,81311181מ 813111־ ה לש ותוהמ תאז

.הז ןויער םירדוגה ,םיירותסמ וליפא רשפא
א לא םניא הלא לכש ,ילש התגולפה־ינבו םידוהיה םיליכאמה יתובר ,םתא םירמוא
ו רתונ אל וישכע וליאו ,היה רמולכ) 81311181מ 813111 ונשי םג םאו״ יאבה־ירבד
־ ימיב תדה תופידר—והומרגש ןה תופידרה קר ירה ,(רתויב םילק תובקע אלא ונממ
ת ורמתשהה־רצי ךותמ אלא 8131118 !ת 813111 ותוא אב אלו—ןכל ־םדוקו םייניבה
ו יתויוכזב הוושוה אל ןיידע ידוהיהש םושמ הז ירה ,היסורב ומויק ךשמנ םאו .דבלב
־ םושב ,ויתויוכזב ידוהיה הוושוה וליפא :יל המדנ ךכ ינאו .״םיירוקמה םיבשותה םע
131118 8 ־ה תא סחיל :וזמ הלודג .ולש 8131118 !מ 1!8131־ה לע רתוומ היה אל םינפ

ף קות יד היה אל ירהו .ךכב יד ןיא ,תורמתשהה־רצילו תופידרל קר 1מ 813111
ה פוקת רמתשהל היה סאמנ ;הנש־תואמ םיעברא ינפ־לע תערתשמה תורמתשהל
ם יעברא לש תיצחמ ידכ ועיגה אל םלועב רתויב תוקזחה תויצזיליביצה .הכורא הכ
א יה תורמתשהה אל ןאכ .תיטבשה ןתוהז תאו ינידמה ןחוכ תא וחפיקו הנש־תואמ
ק בוחו קמועל דרויה והשמ ,ךשומו עינמ ןויער ,םיוסמ ןויער אלא תירקיעה הביסה
י פכ ,ןורחאה הרבד תא וילע רמול החוכב ןיא ןיידע תושונאה רשא ,םלוע תועורז

ו תוא .קפס לכמ הלענ הז רבד—רקיעב יתד יפוא ןאכ שיש .הלעמל יתבתכ רבכש
 הוהי לש ומש תא דוע אשונש ,םהישעמ תא לכלכמה ,םהלשמ םלוע־תוחרא־ןכתמ
ל א—ותחטבהל םאתהבו ונוזח יפ־לע ,ומע תא גיהנהל ףיסומ אוהו ילויההו םודקה
.לכ ןיעל םירורב םירבד רבכ הלא ףא—הביציו החוטב הרטמ
ן יא ,וזמ הלודג .םיהולא אלל ידוהי ןוימדב ףא ראתל ןיא :רמואו ינא רזוח ,ןכאו

, איה תחא םתיצמת םלוכ־לכ .רקיעב רפוכה ליכשמ ידוהיב וליפא ןימאמ ינא
י תעמשו יתארק יתודליב דוע י םיליכשמה םידוהיה ןמ םלועל יופצ דוע המ עדוי לאהו

־ דע םלוכ—חישמל הדמתהב םה םילחימ ונא־ונימיב דוע היפלש םידוהיה לע הדגא
ב רהו ףוסוליפה ,דמולמה—םהבש ןוילעב הלכו הגרדמה־לפשבש ןודוהיב לחה ,דחא
לכ תא עירכי וברחבו םילשוריב בוש םצבקי חישמה יכ םינימאמ לכה ;לבוקמה
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ק וסעל ,לודגה םבור םוקמ־לכמ ,םידוהיה םיפידעמ ךכ םושמ ;םהילגרל םימעה
א ובבש ידכ וליאכ הז לכו ,ודוביעב רתויה לכלו ,בהזה רחסב—דיחיו ־דחא עוצקמב
ם ושמ רכב־תמדאל םידומצה םירזל ויהי אלו ,השדח תדלומ םהל היהת אל חישמה
ם מע ותאשל חונ היהיש ידכ ,ףסכו בהזב ררציי םהל רשא לכ אלא ,םה הילעבש

:וב רשא םויב

ם יימשב חרזת רחש־ןרק
, םייתלצמו רוניכ ,ףות איבנו
ו נישדק־ילכ םגו ףסכו זפ
.ונשדקמ־תיבו ונצרא לא

ו תיצמתש ןימאמ ינא לבא ,הדגאכ—רמואו ינא רזוח—יתעמש וללה םירבדה לכ תא
ת יביטקניטסניא הייהנכ ,המלש הביטחכ םעה־ןומהב דוחייב ,טלחהב תמייק ןינעה לש
ם ג דמתשיש אוה חרכה וז ןיעמ תיצמת רמתשתש ידכ םלוא .רוצעמ הל ןיאש
א לש ןאכמ .אוה רמתשמ ,ןכאו .הדיפקהו הרמוחה אולמב 1 8131118ח 813111־ה
...רחא ןויער אלא ותוא המרג דבלב הפידרה
ה ביטחל םתוא רשוקה ,רומחו ימינפ ,דחוימ רטשמ םידוהיה לצא םייק םנמא םא
ל א םהיתויוכז יוויש לש הלאשב העמיק רהרהל דוע רשפא ירה ,תינדחיו המלש
, קדצהו תוינאמוהה יפ־לע שרדנה לכש ןבומ וילאמ .םיימוקמה םיבשותה תויוכז

. םידוהיה ןעמל תושעל שי תאז לכ—ירצונה קוחהו ישונאה סחיה יללכ יפ־לע שרדנה
ם היללכ תמצע אולמב ,םדוחייו םרטשמ תמצע אולמב םידיוצמ ואובי וללה םא םלואו
ת וחפל ,חתפתה ול תונמאנ ךותמש ,ןויער ותואל תילכתב םידגונמה ,םהיתונורקעו
ל כב םיירוקמה םיבשותה םע טלחומ ןויווש ושרדיו ,יפוריאה םלועה לכ ,הכ דע
ת מועל ןוילע ,ףידע ,לודג אוהש רבד זא רבכ ולבקי אל םאה—תוירשפאה תויוכזה
ר שא ,םירחא םירכנ לע ינפל ועיבצי ןאכ ? ונממ םינהנ םיירוקמה םיבשותהש המ
ת וטעמ םהיתויוכז םידוהיה וליאו ,םהיתויוכז וושוה טעמכ וא וושוה ןכ יכ הנה
ר תוי ונא םיקיזמ וליאכ לשמ ,ונינפמ לוכיבכ םידחפמש םושמ" ,םירכנה ראש לשמ
ם עב תוער תודימ וב שי םא םג ? ידוהיה לש וקזנ המ השעמל וליאו .״םירכנה לכמ
, תיסורה ותורעב לשב ,ךכל עייסמ ומצע יסורה םעהש םושמ קרו ךא הז ירה ידוהיה
ר וגיפ לשב ,תואמצע ייח תויחל ורשכ ־יא לשב ,וברקב הלכאהה רדעיה לשב
ס ופורטופא ,ךירדמ ,ךוותמ לוכיבכ שרוד ומצע יסורה םעה .תילכלכה ותוחתפתה
ת מועל .וילאמ ול רסמתמו הזכ םדא ומצעל ןימזמש אוה־אוה ,השונ ,תוקסעב ילכלכ
 הניחבמ םיחתופמ ,םחורב םיאמצע ,םימעה םיקזח םש :הפוריאב אנ־לכתסה ,תאז
ק ינעהל םיששוח ןיא םש הנהו ,דובעל םיעדויו הדובעל רבכמ םילגרומ ,תימואל
1311181 8ת 813111־ ה םרוגש קזנה לע והשמ תפרצב םיעמוש יכו .ידוהיל תויוכזה לכ תא

י ניע דגנל הלועו הפצ ךכ ידכ ךותש אלא ,הרואכל איה הקזח הנעטה ? הידוהי לש
ן יידע םעהש םוקמב הקווד תודהיל הל בוטש ןאכמ :רומאל ,םיירגוסב תחא הרעה
ר שא םוקמב—תילכלכה ותוחתפתהב אוה רגפמש וא ןירוח־ןב וניאש וא ,וב רעבו רוב
תא תולעהל ידכ ותעפשה תא ליעפי רשא תחתו .ידוהיל םינמוזמ ןדע־ןג ייח הזכ
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, םיירוקמה םיבשותה ברקב תילכלכ תלוכי רוציל ,עדיה תא לידגהל ,הלכשהה תמר
ר תיב דוע ותיחשמו םעה תא ליפשמ ,וב בשיתהש םוקמ לכב ,ידוהיה היה תאז תחת
ה לכשהה תמר ,ןכ ינפל רשאמ רתוי דוע רפע־דע םש אכוד ישונאה דוסיה ;תאש
ה מעו ,הכלהו הטשפתה—ישונא־יתלב ינוע—הנממ אצומ ןיאש תולדהו ,םיאלפ הדרי
ה מ :םיירוקמה םיבשותה תא ונלש רפסה־ירוזאב אנ־ולאש .שואייה ךלהו קימעה
ת וחישק" :הדיחא הבושת ולבקת ? םיבר הכ תורוד םעינה המו םידוהיה תא עיגמ
 ןואמצה קרו ,וניפלכ םחר אלל תוחישק קר םתוא העינה תורודה םתוא לכ .םחר אלל
־ ירוזאב םידוהיה לש םתוליעפ לכ ,םנמאו ."ונמד תאו ונתעיז תא היוורל תותשל
א צומ אלל תולת לש בצמב םיירוקמה םיבשותה תדמעהב קר האטבתה וגלש ר§סה
 דימת ואצמ ןאכ ,ןכ יכ הנה .םיימוקמה םיקוחכ שומיש ךותמ ,רשפאה לככ—םהב
ם עהש הלא םע דדיתהל ועדי דימת .םיקוחבו תויוכזב שמתשהל תורשפאה תא
ם יבשותל האוושהב םהיתויוכז טועימ" לע ןילהל םהל ןיא תוחפל ןאכו ,םהב יולת היה
ו ל התלע המ .םיירוקמה םיבשותה יפלכ וללה ולביק רתוהו־יד תויוכז ."םייטקטה
ו דיעי ךכ לע ? םידוהיה וב ובשיתהש םוקמ לכבו—םינש תואמו תורשע—יסורה םעל
ו השלכ רחא טבש לע יל אנ־ורוה ?המ ןכבו .ונלש רפסה־ירוזא לש םהימי־ירבד
ה ניחבמ ידוהיב תורחתהל אוה לוכי הארונה ותעפשהב רשא היסורבש םירכנה ןיבמ
ר אש תמועל ותוירוקמ אולמ לע ידוהיה רמוש וז הניחבמ .ואצמת אל אוצמ ?וז
ח ור התוא גופסה ,ולש הז 8131118 !ח 813111 ,ןבומכ ,איה הביסהו ,היסורבש םירכנה
־ ריצי לכלו טבשו םע לכל דובכ־־יא ,ידוהי וניאש המ לכ לע םחר תעדוי הניאש
ה פוריא ימעמ שלח אצמנ רפסה-ירוזאב יסורה םעהש םושמ יכו .ידוהי וניאש שונא
ל שב ,(תורוד ךשמ ןהב יורש היהש תוירזכאה תוינידמה תוביסמה לשב קרו ךא)
? ול ורזעיש הקווד אלו ,לוצינ לש ךרדב רפע־דע והואכדיש אוה יואר דבלב ךכ
ם ג םא אוה קפס ירה—הילע עיבצהל םיברמ הכש ,לשמל ,תפרצל—הפוריאל רשא
ת ורצנה :רבדה ןוכנ־תמא .1 8131118מ 813111־בש קזנה לש וצקע לילכ לטינ םש
־ ףא ,םה־ םתמשאב אלא ידוהיה לש ותמשאב אל םש םיעקושו ועקש הלש ןויערהו
ת א םש תגגוח תודהיהש ךכ לע הפוריאב םג תורוהל אלש רשפא־יא ןכ־יפ־לע
ם יקלוח ןיא .הלש היתונויערב ופלחוה םימדוקה תונויערה ןמ םיברש םע הנוחצנ
ת וארל היה הטונו תונרמחה תא ץירעמ םדאה היה םינמזהו תורודה לכבש ךכ לע
ם יכרדה לכב ורגאנו ורבצנש םיפסכ ,ומצעל םיפסכ תחטבהכ שפוחה תא ןיבהלו

ה זכש בל־יוליגב ןוילע ןורקע תגרדל ולא תופיאש ולעוה אל םלועמ ךא .תוירשפאה
ן עמל קרו ומצע ןעמל דחא לכ" .הרשע־עשתה האמבכ לכה־רסומ לש הלטצאבו
י רסומה ןורקעה הז הנה—"ומצע ןעמל אלא םייקתמ וניא םדא־ינב ןיב עגמ לכו ,ומצע
ה לא ,םהבש םילמעה ,הברדא—תועשורמ תוירב הקווד אלו ,ונימיב תוירבה בור לש
־ לפשבש םיגומהה יפלכ םחר תעדוי הניאש תוחישקו .םיבנוג םניאו םיחצור םניאש
ם ייוצמ ויה וללה םירבדה לכש יאדו—רישעה ידיב ינעה לוצינ ,הןחאה תדירי ,הגרדמה
 תורצנה .עדמ תגרדל ,תיאליע תמא לש הגרדל ולעוה אל לבא ...לבא—םלועמו זאמ
ןכ־יפ־לע־ףאש ןאכמ .םהב םיאור תובוט תודימ :ךפיהל וישכע וליאו ,םתוא התניג
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א ל ,ןוהה תא םה םיעיבמ ידכב אל ,תוסרובה לע םידוהיה לכ םש םיכלומ ידכב אל
ל ע םג םיטלושש םה—רמואו רזוח ינא—ידכב אלו ,יארשאה יטילש םה־םה ידכב
ם תוכלמ ,םתוכלמ הבורק :םמצע םידוהיב םג אובל־דיתעלו ,תימואלניבה תוינידמה לכ
ם יניכרמ םהינפבש תונויער לש אלמה םנוחצנ תא וגוחי וב םויה ברקו ךלוה .המלשה
ם הילעש םיימואלו םיירצונ תושגר ,תמאל ןואמצ ,םדא־תבהא לש תושגרה םשאר
: אבו־שמשממ הלא תושגר לש םכופיה ןדיע .הפוריא ימע לש תימואלה םתוואג

י כונא םיפסכ תריבצל ןואמצ ,ישיא ירמח ןוחטיבל רויע ,ימהב ןואמצ ,תונדמח
ו מוקמ לע שפוחכ ,הנובתכ ,תבגשנ הרטמכ רכוה רשא לכ הז הנה—םיעצמאה לכב
ך ותמ דוחיא ,םדא־ינב לש דכולמ דוחיא לש ךרדב הלואגה לש ירצונה ןויערה לש
, ןכא .םידוהי לש םייטעב אל םש םימייק הלא לכש יל ורמאיו וקחציש ויהי .הןחא
ע ירכמ חרואב וכז םידוהיהש הדבועה םצע חכונ םלוא ,םידוהי לש םייטעב קר אל
ם תאלעה ידכ דע הלא תודוסי וחצינ הבש הפוקתב הקווד הפוריאב הררשו גושגישל
ם ידוהיה םגש הנקסמ ידיל עיגהל אלש השק וז הדבוע חכונ ,ירסומ ןורקע תגרדל
: ןוכנה אוה ךפיההש ךכ לע םיעיבצמ ונלש התגולפה־ינב .םתעפשה תא ןאכ וליעפה
ם יאקנב—םירישע תידוהיה תרמצבש תיליעה קר .םוקמ לכב םיינע ,םה םיינע םידוהיה
, םידורמ םינויבא ,םהמ תוירישע־עשת טעמכ ,םידוהיה ראש וליאו—הסרוב יכלמו

־ תפל הטורפ ףוטחל הנאו־הנא םיצצורתמ ,תויולימע םיעיצמ ,בער־תפרח םילבוס
ה קוודש ושוריפ ןיאה ?הז לש ועמשמ המ ךא ,רבדה תמא יכ המוד ,ןכא .םחל
ו בוחב אשונה ,יעבט־יתלב ,תוועמ ,ןוכנ־אל והשמ ןומט םידוהיה לש םלמע םצעב
ה דובע אלא וניא ןוהה .ותלוז תדובעב רחוס ,ךווית עיצמ ידוהיה .ושנע תא ולש
ה נשמ הז ןיא ןיידע ןכ־יפ־לע־ףא !ותלוז תדובעב רוחסל בהוא ידוהיה ;הרובצ
ת פאושו הנתיא לגרבו זוע־רתיב תושונאה לע תררתשמ םידוהיה תרמצ וליאו ,המואמ
ש י יכ קועזלמ םילדח םידוהיה ןיא .הלש התוהמ תאו הפוצרפ תא םלועל תוושל
ו ישכע םיגד ונא ןיא ? רבודמ ךכב יכו !םיהולא־לא .םיבוט םישנא םברקב םג שיו
?  םיבוט םישנא ןיא יתרכזהש תוירבה םתוא ןיב יכו .םיער וא םיכומ םישנאב רקיע־לכ
 ונא םירבדמ ,ונויער לעו ללכה לע ונא םירבדמ ? היה עשר דלישטור סמיי׳ג יכו
ל ע אב אוהש םע ,ולוכ םלועה תא ףיקמה ,ינודוהיה ןויערה לעו תונודוהיה לע
..."הפי התלע אלש" תורצנה לש המוקמ

(ןרוא קחצי :םוגרת)
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