
הדצבו הריישב
רהזי .ם לש ותריצי לע

. ..םיבותכבש ךתריצי םוסרפל חור־רצוקב םיכחמ ץראה לכב ויצירעמ"
, םתצרעהל אשונ אהיש יתורפס חוכ "ילש גוסה״מ "םירבצ" הברהל רסח המכ
ם יינחורה םהיטוביח תאו תוזולנה םנטב־תוחור תא תונמאנב אטבמ רמולכ
ם נשי ךלו .תשבוגמ־יתלבה ,הכובנה ,הווהתמה תילארשיצראה היוהה ךותב
ם לועב רעונ לכל .הזה םדאה תויהל — ברסת םאו הצרת םא — םייוכיסה לכ
ר דוחה טבמ ...וכותבו — וילעמ הובג־הובג דמועה ולש רפוסה־םדאה ונשי
א יה ךלש תמאהו ...םייחה םיצצמנש םוקמב ,שרושב עגופו תופילקה לכ ךרד
ו נא ...קמעה־תודשבו םיניסמחב ,תולוחו םיסדרפ ןיב החמצ איה ,"תירבצ"
 ־ירבד — ״...ונתוימצע־ךתוימצע תא שוחלו ,ךלוק תא בוש עומשל םיצור

, רוד־ןב םייח) וליג־ןב יפמ ליחתמ רפוס לא הלא םירידנ הצרעה
 םהל היה רהזיש ,םיבר לש דואמ תישיא הייווח לע םידיעמ (ונובזע ךותמ
 רעונה יבוט ברקב ,םתעפוה םע דימ ,םינושארה וירופיסל הנע בר דה .אטבמל
ת יצולחה המשגהה תבוח ןיב וטבלתהו "םייחה יכרדב ועת״ש ,ילארשיצראה
 םירענל םהל שחל ןוכנ שוח .ךלמה־ךרדמ היטס ,תוילאגופירטנצ תויטנ ןיבל

 אוה אטבמ יכ ,"תירבצ" איה ולש תמאה יכ ,םרשבמ־רשב אוה רהזי יכ הלא
 .״הווהתמה תילארשיצראה היוהה ךותב םיינחורה םהיטוביח״ תא

ע יגנ ונתורפסב השדחה תרמשמה לש התישאר תא שקבנ םא ,םנמאו
 ותויה םושמ ,היגולונורכבש םימעט םושמ אקוד־ואלו .רהזי לא חרכהב

 ךא ,לטובמ וניא הז םעט ;ץראה־ידילי ןיבש םינושארה םינקיאזורפה ןמ
 ישרש דע תעגמ הניאו איה תינוציח הניחב הדבל תיגולונורכה הניחבה
 השדחה תיתרבחה תוכיאה תוכזב ןושארו־שאר ראותל רהזי יואר .העפותה
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ה ריצי .יביזולקסכא הקיני־רוקמו ללוכ־עקר הל תשמשמה ,ותריציב הלגתמה
: םיימיטניאה הייוליגו תילארשיצראה תויצולחה ריצ לע הלוכ תבבוס וז
. םהבש תובבלה־תבוחו השעמה־תבוח ,תיביטקייבוא תירוביצ המישמ לומ םדא
ה שועה ןושלו םדא־ףונ ,ןונגס ,הקיטאמית לש הגיזמב אוה טלובה הגשיה
.תחא תינגרוא הביטחל ותריצי תא

ן מ שדחמ לעפתי "תספסאל רזוח םירפא" ןושארה ורופיסב ארוקה
ץ וביק־תויעב לש יעבטה רוזישהו בולישה הז ,וב המולגה תינויחה תמאה
ם יוסמ יגולוכיספ סופיט לש תויקוחה יפ־לע םייחצנ רעונ־יטבל םע תויפיצפס
ת רכינ ,םנמא .ט"י ןב רענ בתכ הז רופיס יכ ,האילפה הלודג המ .דואמ

ר יעצה רבחמה יכ ,רבדה רכינ ,תורתוימ תוילוחו םירוביד־בור ,תונשגר וב.
—  ורוביג ןמ המכח־רתומב תוכזל ילב ,ולוכ־לכ ומצע תא ןאכ עיקשה כ״כ
ה ברה םירפכמ יתונמא בוציע־ןורשכו הבואכו תיניצר ,תענכשמ תמא ךא■
ל ע ומצע רהזי לש וירבד ול םיפי — ,אוה רסוב םא .םירוענ־יאטח לעי

א ל ימ .ותלעמ וזו ותוכז וז ירהו" :םינש רובעכ ,רחא רשכומו ריעצ רפוס
ם גו תיפרוחה תוקריה ןמ םג וב שיש ,ירפ לש תוצמצמח םעט תרומת ןתי

ה מכו־המכ ,הז ףירחו הרגמ רסוב תרומת ןתי אל ימ ...תולשבה בהז ןמ
ם ייח םאו ,םייח שי — תונויסנ שיש םוקמב ...םנמז רבעש םילשב תוריפ
" ...האירבה ,הלודגה תונמאה תחמוצ תמאה עקרק וז לעו ,ןאכ תמא — ןאכ
ל א הצירפ" ,שיגר יתורפס ןופצמ רכינ רהזי לש םינושארה וירופיסב רבכ
ב ואשה ,יתוכאלמה ,יופכה ןמ המואמ םהב ןיא !תואבב ונושלכ ,"תמאה
( םתועמשמ־בר וליפאו) םתוינוויכ־ברו םתואילמ תוכזב .םירז תוזוחממ
.דבור יבג לעש דבור םהב תולגל ,תונוש תוניחב םנחובל ונא םיאשר

ת ינאטנופסה תוממוקתהה דואמ תטלוב .ץוביקב םדא :הנושאר הניחב
ת ומצעב תעלבנה תואילהו שארה לע תחפוקה המחה לע ,השקה הדובעה לע
ם דאה תא עבותה ,למעל תופיפכה דגנכ תודרמתה ;ןדשל תא תטחוסו

כ ״כ הקדה הציחמהו ורבחל־םדא ןיבש ידימתה ךוכיחה דגנכ ירמ ;ולוכ
־ ייח דגנכ ,רצה־לגעמבש םומעשה דגנכ ,םיברה־תושרל דיחיה־תושר ןיבש
־ ןדבא ינפמ דחפה לחלחמ — הלא לכ לעמו ;םהמ סונמ ןיאש אתווצ

ךותב לוכיבכ השועה ,ינעבותה ללכה י״ע התרבדהו השוטשט ,תוישיאה
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—  לכה םע תונוטיסב גהונו ותמוק־רועיש תא ךימנמ ,ולש ךותבכ דיחיה
א ולמ תא חתפל יפוא־ישנא הרגמה ,ששחו) םישולח יפב השולח תונע־לוק הז

, ושנועל ,וסנואל דימת המל .והשמ ולש ונוצר םג ףוס־ףוס אלה" :(םתוישיא
ע ודמ — ישוק םא לבא .אקוד ואל ?תולק ...זחצנ ונממ שורדל ,ובייחל
א לו רתוול אל ,חינהל אל ,םיכסהל אל "?ילש ןניאש הלא םיכרדב אקוד
ה וונע התיכלו דיה־תלזאל תוחבשתו ללה רישל אלש םוקמ־לכמו ...ענכיהל
, ולש רעצ ,ולש רתסלק ,ולש המוק םדא לכל ןיאה ...תפומל ךרדו העונצ
ם ירפא םשפנ לע םיננחתמ ךכ — ״...הנימב הדיחיה ,הדדובה ,תחאה ותושיו
" תוירי ילב הליל" ,"תספסאל רזוח םירפא" ירוביג ,הנידו ןבוארו הדוהיו
ך ניא" :םמצע ןיבל םניב םה םינעוט תושק תונעט .״ברעה תודג לא עסמ״ו
, רקוב תורפ בולחל הצור ךניא !ןתלת םוי לכב רוצקל ןפוא םושב הצור
ק ר לומתא השענש המ לע םויה רוזחלו תאצל הצור ךניא !ברעו םיירהצ
י ניא ינאו .ךירצ ינא .םירבדל הדימ־הנק ינא .תאז תשרוד הדובעהש םושמ
ם יבחרמ ,אהת תולקו אהי שפוח "...הצור יניא םג יכונאו ,הצור ינא .ךירצ
ם עטב אוה הלא םימימת־םיננטעב בל־ישחר לש םשודיח לכ !םיקפואו

ד לונ ריעצ םדא לכ םעו) םלועה תא התע הז הליגש ימ לש תונושארה
" םייליצא״הו םיגונעה םירוהרההש אלא ;(שדחמ םלועה עודיב הלגתמו
ם דוקפית ("...םוקמ־אל לא גילפהלו יאשחב לכה ןמ קלתסהל רשפא־יא המל")
, הרייראקל ,היצאזיראטילורפדל תדליימ םתויה אוה ,ירוביצה ,יביטקייבואה
ר בד־לש־ופוסב םינגוע םהיגוח דציכ ,וניאר תובר .תויצולחמ הקירעל
.קוחרמ תויצולחה תצרעהב :בוטה הרקמבו ,הטושפכ־תוירטסיליפב

. םירוערע םישענ םניא הלא םירוהרה .רהזי ירוביג לש םתירחא וז אל ךא
. רוגסה ולגעמ ךותמ םלועל םיאצוי םניאו יצולחה תיבה לש םה שפנה־ןובשח
ן יא ...בישהלו ןועטל רשפא המ ימצעב עדוי ינא" :שארמ ןתינ ןורתפה
ת ונטקה םע םמורתהל תעדל ךירצו ...היחתש ךיא תויחל לודג רבד ךל
ל ע ראשנ ןבואר ,תספסאה לא םירפא רזוח ןכ־לעו "...סונל אלו תונטקבש
, אוה ךכב־המ לש רבד ,רמאת .ומוי־תכאלמל רחמ םג םוקי הדוהיו ,ותרמשמ
. הכוראה םייומידהו תויסכלפרה תרשרשב תיפוס איה הרקמב קרש הילוח
ה רופא ,וז הערכה .תויצולחה תורמ לש ,ןופצמה לש אוה ונוחצנ .איה אלו
ה לקשימ תא תעבוק םויסה־תיילוח .םיכרד־תשרפב איה הנפימ ,תינטשפו
, "בגנ יתאפב" כ״חא אובל ולכי התוכזב קר .הלוכ תרשרשה לש הכרעו
."העזח־תברח רופיס" וליפאו "תוצח לש הרייש" ,"העבגב רשא השרוחה"
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. ונממ לודג ףקיה לא ויתויעבו ץוביקה לגעממ העש־יפל אצנש בטומו
ס בל .רקיע ןאכ איה לוע־תלבק וא לוע־תקירפ אל ,ןורתפה אל ,הרואכל
ש פחל" :שופיחהו הכובמה ,םמצע םיטבלה םה ירה םירופיסה לש םריצו
ן יבש םירבדו־ןיד ."והשמ אוצמלמ הלעמו הלודג תמא יהוז — אוצמל אלו
ל א עסמ ,תורגבו םימולע ןיב הדימע המצע־העש־התוא איה המישמל םדאה
ר יעצה וליג תמחמ קר אל .הרקמב אלו .םהמ הדירפו םידובאה םירוענה
ם ה (הללכב הריעצה ונתורפס לשו) וירוביג לש םבור־בור רבחמה לש
ת ונפל אלש היה רשפא־יא — ,יזכרמה םאשונ אוה ״לעפמה״ םא .םירענ
ד יקפת רעונה אלימ םהבש ,הפוקתו םע ךל ןיא .אקוד וז ליג־תבכש לא
ו עציב םעה ייחב הלודגה הכפהמה תא .ונרודבו ונצראבכ דבכנ ילאיצוס
ת יביטקניטסניא וליפאו ,השקיבש ,תורפסה .םהידיב ולרוג תא ושל םה ,םה
ה יינשה היילעה ןיב י״אה בושייבש ילוגסהו ינייפואה תא ראתל ,דבלב
, בל־תורירש התיה אל וז .יצולחה רעונה לא חרכהב התנפ ,רורחשה־תמחלמל

ם ויה דע רהזי ךרוד ךכו .יביטקייבואה ןויגהה חרוכ היה הז ; תישיא תוחונ וא
.ונונגס תא םג הבר הדימב בציעש אוהו ,דבלב םירוענה־לועשמב טעמכ הזה

ט ייחה תכפהמל המגרתינ םדב הכפהמה .אובל וארק םירוענ תומולח
ם ישעמ" ,"םישדח םייח" :ףסה לע דמועה לודג םויל ,דימת־גחל ,םלוכ

ם יבחרמו םיקוחר םיקפוא ,םירצמ־ןיא תוריח ,"ןיכרע־יוניש" ,"םיחתור
ק ר ,םהיתויורשפא אולמ לע םישרפנ םייחה .תיחצנ־םילולצ םימשו םילוחכ
ם לועה רעצו האירבה תוודח ,רשבב םישרוח םיזע םיעוגעג ,חקו ךדי טשוה
ת בצינ ומויק תילכתו םדאה םויק תייעב ,םתניתנ־םויבכ םיזעו םירורב
ה תשלוחו החוכש ,הלודגה םירוענה־תמכח יהירה .תשטשוטמ־יתלבו הפירח
־ תמכחל המוקמ תונפל םויה־אובב תעבתנ איהו ,התוילפרעו התויללכ בורב
ת ונקפסב ,ירשפאל שארמ־רותיווב ,ןויסנב התשלוחו החוכש ,"םירגובמה"
ס נרפל דימתי ןכ — ,רתוי ךשוממו קומע םולחה היהש לככ .היצרניאו הנובנ

. שפנה־תונייעמ תא שדחי ןכ ,בוטה ונורכזב ןמסבי ןכ ,תורגבה תונש תא
ה שקת ןכ ךא .םהמ ותפשא אלימ ירשא ;םירוענה ןכ רוביגה דיב םיצחכ
.חרכהו ןילוחל השירפה ,םהמ תחרכומה הדירפה

—  םולחה היה בהז־רניד :וארו ואב רהזי לש םינושארה וירוביג

, הדובע — תוריחה תחת ,תופייע — םדבש ןצמחה תחת .םינומיסא וטורטורפו
, םיבגר־תמדא — םילולצ םיימש תחת ,רצה לגעמה — םיקפואו םיבחרמ תחת
...םעפ התיהש הבר הלהצ התוא" .םוי־םוי לש הנטק הזורפ — הריש תחת



י להוא ,ריהב הליל ...תולילב םיאצוי אירבחה ויהשכ ,םישיבכה ימיב זא
. .רמועל טבצנ בלהש ...תוינונבלב םידבואה רהבש םיליבשו חור־תורונמ
: :״ :םולח לכ לש "ינשה־םויה" ,תובזכאה־םוי הנהו ״...תלכוא הגרעב
ו שפ ,ונניאו ףדנ לכהו הזה ססותה רעונה לא םייתנש וא הנש ץקמ רוזחו
" םישגא" ושענ ,"תוירבה ןיב ואב" ,"םירגובמ" וכפה רבכ וללה ,םלענ םלענ
י עדויה ,םירגובמ ,םיבשוימ ,םיחכופמ ,םיחס םה המ ,עמשו תוירבה ןיב אצ
י נפנ הניאש ה׳גיטסרפה וז ,םנושלב "הדמע" ,םהל םוקמו ,"םייחה" תא
ב יא ותומכשו םירפא קר "...רתויב יכורכרלו רתויב ליעומל תלוז םואמל
ד מתמ היצאטנורפנוק םיכרוע ,םמולחב םיזחאנ ,םירתוומ םניא ,םימילשמ
י צר־תועיבש ,תוילאגאב ,ןוממש דגנכ םיסירתמ ומשבו תואיצמה ןיבו וניב
א  ואשנ הז לא אל .דבעשמ־חרוכו תולפית ,הצילמ דגנכ ,תונקדצו תימצע
! יהש המ ,יתימאה ונמצע אוהש המ ,תויהל םיכירצ ונאש המ והז" :םשפנ
ל וכא ״? היהיש רשפא־יא תרחא םולכ ,רמולכ ? הלעה־קיחב ןצינכ חנומ זא
ת ומד אלו ףוג הל ןיא וז םג םא — ״תרחא״ה לע םה םיבגוע ירמו םיפוסיכ
ה ז לד רוחב בקריהל אל ,ןאכמ תאצל" :שונא־תפשל םגרותת אלו ףוגה
ו מוקמ עודי הכו רורב הכ ,המדנ הרואכלש ,רחאה םלועה לא תאצל םיבייחו

: יע שש תויהל ,החוורל םושנל .םירחא םימש ויהי !תרחא םעפ אנ יהת
"...םוחה לע האטל־ןבכ ןמזה

ב דעצימו ,םלסבש־םתפב ,טעומב םיקפתסמ .םמלועב םהל בוט — םירחא
ה לודגב םטוחה תא ופקזיו ,תירחש־לוצלצ לא רחמ ומוקי" :חטובו לק
־ שיא םהלש ךותבו םמע ךותב וכלהתי רקובה־תפ יעבשו — ךרע־תרכהבו
ת וממש תורפהלו םילכ ףוטשל ,םיסוסב קופדל ,תורפ בולחל ,ותניפ לא שיא
־ ילפס לאו םילצבה לאו תוינבגעה לא /לכורדח, לא ואובי ...תדלומ־םא
א לו החונמה אל ,םהלש ךותב אלו םמע ךותב אל — םה ולאו ״...ואקאקה
ה מו םיבר םימי ורבע רבכ הנה ..?בטייו תכלל ןאל !תונפל ןאל" .הלחנה
ה תאו ,םדא המ ,םלוע המ ?לכב עצב המ ...ודבאו ,ועקש ,ויה ?םהב היה
ת ישארב דימת םה ,קירה־ללחה תימלוע ברוא םהל ״? המל ,המל ,המלו ,המ
ן יבל םניבש ינושה רשפל תדרל םידורטו ןפוד־יאצויו םיבואכ ,םירבדה לכ
ם ה המ — םירחא םיבר םדא־ינב םייורש ךלש םיאנתה םתואב״ :״םירחאה״
ן טק אלו לד אלו ,תרחא לא םיעוגעגמ תאצוי םשפנ ןיא עודמ ?םירמוא
ה ז אוה םשקובמ רשפאו ופייע רבכ רשפא וא ?םמעש המ םהיניעב הארנ
. .? האבו תצפוקה הנקיזה איה ילוא וא ,םליכי םוקמ לכו םוקמ לכל םיאתמה
"...זא ןומט היהש ערזה יפל לכה
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—  ויה םיריעצ "םירחא״ה םג ירהש ...זא ןומט היהש ערזה יפל לכה
ע ודמ .םתדימע־םוקמב ,םנוחטב־תרגישב ומילשה ,ךכ־לכ רהמ־שיח ודגבו
 ומתתסנו םנוימד־יפנכ וצצקנ עודמ ?"תרחא" לא תאצוי םשפנ ןיא•

ל כ םירזוחו םילאוש תאזכ ?עזגה ילדבה ןיינמ ,ינושה ןיינמ ?םהיעוגעג
—  םירעה ףלא ןיב דחא התא אקווד המל״) ןבוארב לחה ,רהזי לש וירוביג
ם ישעמו םישעמ ,הלועפ תולילע ונכתנ ,המוד ,רזומ ?הלפינו רז ,רחא הע־

ד עו ("...םימת םיפוסיכ ךות תוחפלו רהרהל ךל קרו — ךמלצ־ןב תלוז לכל
ר מוח הזיאמ ?ןאכ שגרתמ ינא קר ,לזאזעל ,עודמ" :העזח־תברח רוביגל
ך יאו" ,הילע חולצל רשפא־יאש "םוהת״ב םיריכמ םלוכ "...תצרוק דספנ

? ״קחרמה תא ןאכ ריבסהל

ן יב ,בבלל־םיאורה ןיבל םייניעל־םיאורה ןיב אוה קחרמה ,רהזיד אבילא
ם סב אלב םלועל רשפא־יא" .םסבהו יסרובה ןיב ,םינפ־ישנאל ץוח־ישנא
—  ,״יסרוב ותונמואש ימל ול יואו םסב ותונמואש ימ ירשא .יסרוב אלבו

, םיסרוג — ,ונושלכ ״שפנה־יפי״ — ,רהזי לש םימסבה ךא .םימכח ורמא
־ ריחמ תא בטיה םה םיעדוי .םסב אוהש ימל ול יוא :הכופה הסריג ,הארנכ
.םלועה לע םיכשומ םה רשא ןחה־טוח הנקנ ובש ,םירוסיה

ם ימכח וניכ — תיב־ישנא ,םימטוזיכס ,םימנפומ־םייטרבורטניא
ך מ אצוי אלל — רהזי לש םיבושחה וירוביג לכ .הז עזג םהיתולוכסאל
, םהיתולילעו םייטרפה־םהיתומש יוביר ףא לע .וצרוק הז רמוחמ — ללכה
ן יחבתש יאנתב — דחא סופיט ינבכ םתוארל ונא םיאשר ,המחלמו םולש תעל

ל עופב םינטייפ אל םא .הב ולחש תורומתבו תאזה שפנה ילוגלגב הפי־הפי
ה ב העש ול ןיאש שיא םהיניב ןיאש טעמכו ,הלאכ תויהל ולכי — ,םה
־ ברע .ותריגממ תוציצמ תודקונמ־תורוש וא ,ויתפש לע םיזרחתמ םיזורח
ם בל־ישחר יכ וכזש ימ ,םלהקב הנשימ־תתיכ םה םיררושמה .םה םינטייפ
ה פשש שיא ,סכאמל בוט המכ") הלואגל וכז ךכו םברקב םיקונח וראשיי אל
ו תדרב הנפי הנא ,םייסישכ וילע אהי המ ...ורבד רבדלו רומאל עדויה ,ול
, םידחפ־יאלמ ,ץיקהב־םימלוח ,םה םידדוב .("בגנ יתאפב" — ״?..םימורממ

.תשגמ־םיגוסג ,םינקפס
ל וכיבכ תצצוח ,הקצומ ךא הפוקש ,תיכוכז־לש הציחמ ...תשגמ־םיגוסנה

ו יתוירב ןיב םיברועמ ,ןושאר רוניכ וב םה םינגנמ וליפא .םלועה ןיבל םהיניב
4ל םירז םה םתמשנ שרושב םוקמ לכמ — ,םיבידאו םינכייח ,םהישעמו
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- ייולג הזה־םלועב םיכלהמ "םירחא" .וז םתושידא ינפמ םיאריו ול םישידא

ה יעמתשמ םניאש תוארמ םיאור ,וב םיחרזאתמ ,ויתוצוחב םיעוטנ ,םייניע
־ יקוח תא ודמל ,םלועה לצא םיכלהמ "םה" .טשפ םידמול ,םינפ־ינשל
ם יבבוסו ,םות דע וב דובאל אל ידכ קר ,הרגישבש־דומיל םייחרכהה קחשימה
ל ש ונושלכ ,"תודבוע לש ץובב םישדשדמ" םינושאר .תמלענ הדוקנ ביבס
, תורתסנה הלאלו תולגנה הלאל ."םלועב םירבדה ןיב םידמוע" םינורחא ,רהזי
ל קשמ ...ךרע־ירסח םלוכ םישעמה") רקיע הייווחה הלאלו השעמה הלאל
ר שא השרוחה" — ״...השעמה לש וכרע אוה — השעמב ךתויה תדימ .ךל שי
ת יניינעה םתנובת לע םיאגה לש ידדהה לוזלזה תופוכת ןאכמו .("העבגב
־ ודבש ,תיגארט וא תימוק ,הנבהה־יא ןאכמ ,םתוקמע בורב םירדהתמה לשו

י נש דוסיב םילהנתמ גולאידה םוקמב :םיינשה ןיב השיגפבו חיש
, םינוש תונויגה ינש י״פע םיגהונו תופש יתשב םירבדמ ,םיגולונומ
.,.ליבקמב םיחתפתמו םילעפומה

א לש יפל .םתויה םצעב םתראפת .םוללהי םהישעמ אל — םימסבה יכ
ה טילש ץוחל לוכיבכ ןיאש ,םביבס םוחת ומחת — ,תודבועה םלועב םהל חונ
י פויל ,םנוימדל לובג ןיא ןאכ ,םרשועו םתלוכי אולמ וחתפי ןאכ .וילע
ם תבהאב ,רתוי הננערה םתוודחב ,םייתעבש זעה םרעצב םנורתי .הלודגלו
—  עבשומה םבייוא .תראפת־הברמ ,םידממ־בר ,ךז ,רתוי קומע לכה .הפירחה
ן צמחה טועימ ,ךומנה ירפסומטאה ץחלה ,ףועמה־תלד תויניינעה ,תוילאנאבה
, ההכי אל םלועה־אלפש ,דעל וכפי שפנה־תונייעמ יכ — םתליפת ;םדב
ו פייעב והימחרת לא / תדכול ךדי דוע ונבל תאש בוט״ :ררושמה רמאמכ
 ןתנ) "ץוחב וראשנש םיבכוכה ילב / רדחכ ליפאיש ול יחינת לא / ץורל
, לכמ םירוענ וראשייו תוראבה ומתסיי אמש — לודגה־םדחפ ;(ןמרתלא
.יפוי אללו םיפוסיכ אלל ,השקונו רק םלועב םיבוזע

ם ה םיפדורש יפל ,םתדיחי־םשפנל תסחוימ הנוילעה תובישחהש יפלו
־ םעטה רחא ,דחאכ שפנה־תוולשו תיטאטסכאה היווחה תא תוגופה אלב
י דימת םירבדו־ןידש יפל ,השעמה־תרגישו םויה־תרגישל ץוחשמ םייחבש
ע גרה אוה םהלש הדימה־הנק — ,וקוחו םהייח־םעט אוהו ,םמצע םע םהל
־ וליקבו םירטמילימב דדמנ ,םיילאקיזיפה םיפוגה ,ןוציחה־םלוע .ואולמו
א וה רשאב ,םידממ־רסח םהלש םינפה־םלוע ;םינדיעבו תוינשב ,םירטמ
ם הו םמצע ינפב םידמועה ,דדובה עגרה תאו תדדובה הדוקנה תא קר עדוי
יפלכ ,ולוכ םוקיה יפלכ ,חצנה יפלכ דימת םיכרענ וישעמו םדאה .אלמ םלוע
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ה דימ־ינקבש םילדבהל ךרע ןיא אליממו — ,טולוסבאה יפלכ ,םדאה עזג לכ
ל ודג םלועהש וז תלוז ,הארנכ ,תרחא תמא ןיא" .םייטקארפה ,"םיריעז״ה
ת וטשפ לש םידדוב םיעגרב אלא תשפתנ ותושממ ןיא יכו ,המדנש הממ
ו ליאכ רקי עגר דיספמה .("בגנ יתאפב") "םדאב תבהבהמ ןוזח חורשכ
א וה תושממה .אלמ םלוע דביא וליאכ תחא שפנ דבאמה ,ומלוע לכ דיספה
ם דא םא ,ארבנ לכלש ,דיחי לש ודובכ השוריפ םייחה תשודק ,דיחיה
־ יתלב םזינאמוה לבא .המשגה־השקו הלענ םזינאמוהל רוקמ והז .המהב םאו
.המודמה ותויבקעב דרוסבא דע ךילומה ,םלשנ

. וילע הטילש ץוחל לוכיבכ ןיאש ,םביבס ומחת םוחת :ונרמא
ה טילש ץוחל שיו שי ,"םירהב תדדובמ הריט" לע םתודליב ומלח םג םא ,ןכש
ך א .םירחא םע אתווצב ,הריישב םה ףא םישוע םייחב םכרד תא .םהילע םג

ם ירחאמ רתוי !םדאה לא ךרדה הכורא המ ,םיסוסיהה ובר המ ,דעצה דבכ המ
, הרוהטה הבהאל ,תראפתה אולמל םיבער ,םינפב וחפיטש תא ץוחב ושקבי1

, םרדגמ תאצל ןויסנ לכ םע ,הנהו .הנושארה־ותניתנבו ותופירצב ןוזחל
י נפמ ,תויסרוב ינפמ הלקנ־לע ועתריי — השעמ תושעל ,םיברה לא רבחתהל
י פוי לש יוליג ,הבוט ןיע ,דחא זמר .הרהטה לוליח ינפמ ,תולפיתו הרגיש
. םילעננ םייחה־ירעשו — בורה אוהו — םכופיהו ,הווקת־ירעש םיחתופ
־ תלטלט ;והודבאי ףעפע־דינבו ,אלמ םלועב םיכוז ןיע־ףרהכ .הלילח־רזוחו
, םירבדה תישארב דימת םה ךכו .םילבה־לבהל םירישה־ריש ןיב קזב
, תחרכומ האיצי איהש ,הצוחה םתאצב .ףסה־לע םידמוע ,םייחצנ םירזחמ
־ ישעמל תונדשח ךותמ ,תוננוגתה ךותמ םינססהו םינקפס ,םידפוקמ ויהי

ם תפקותה הכובמה תא ,תאז םתשלוח בטיה םה םיעדוי .ןולשכמ־דחפו המרימ
ח א :םיכובנה־קשנ תא םמצעל ולגיס ןכ־לעו ,תודבועו םישעמ חכונל
ת א ,תימצעה־הינוריאהו הינוריאה תא ,תונשייבב התרוהש הוואגה
, תואשנתהכ םתקיתש תשרפתמ תופוכת ךכו .לוטיבה תא ףא ,םזיציטפקסה
ן מ תשגדומ השירפכ ,דיחיה זוחמ לא ,התיבה־םתביש ,םזיניצכ םהלש הינוריא
ר תוי — תויבמופ לכ ,המחלמה־חירמ ,םדידל ,וב שי השעמ לכ יכ .םיברה
. "תיטרפה םתלחנ תליזג״מ ,ימצע לוטריעמ ,תוירע־יוליגבש םיששב־דחאמ

סידה ,םדאה־ירדענ עבטהו רפסה ,ןוימדה ,דוחייה אוה םתוכלמ ןכ־לעו
־ וטסיראה השוחתה ,םבבלכ־םישנא לש רצה גוחה ,ןדועמהו רחבומה ,תויטרק
בערה ןיב ,םיבטקה ןיב םתוצצורתהבו .המינפ ךלמ־תב הדובכ — תיטארק



ת ואיצמהמ־העיתרה ןיבל ,יטולוסבא בוטו םלשומ יפויל ,םייחה־אולמל לודגה
ם ירעו דימת םיאל ,םהמ םישידא ןיאו םהמ םישיגר ןיא — ,תורגתסההו

ל ע םיממוקתמו םוקיבש הינומראהה ינפב םשאר םיפוכ ,תזרפומ תונריע
.תודבועה־ןויגה לש ותונדור

א לא ועלקנ אל םשל .היישעה־יתמוצב ,הלודגה הלומהב םשקבת לא
ן יב ,םישנ ןיב ,םיררושמ ןיב םשקב .םחרוכ־לעב וא ,תועטב ,יארקאב

, רגבתהל םיצא םניא םה .םירוענה־ינב ןיב ,עבט־יבהואו רפס־ישנא
ל כ ועגעגתי וילעו ,םגושגש ימיו םתויח־םוקמ ,םנתיא אוה םירוענה־םילקא
.התוילפרעו התויללכ בורב ,םירוענה־תמכחב םה ירה םתשלוחו םחוכ .םהימי

ר תוי .ךפיהל ןכו ,םתרובג בור םתשלוחב יכ השוע יטקלאידה קוחה

ר שאמ רתויו ,ותופירצב ןוזחה תא ,םינפב וחפיטש תא ץוחב ושקבי םירחאמ
־ יפל אלו ,םה המחלמ־ישנא אל .םתירחא תא הביבסה תעבוק םירחא לצא
־ לש תואיצמ וז םא .םמצעל וריבסהל םה םידורט ;םלועה תא תונשל םחוכ
י רוביצ םילקא וא ,םיקפרמ־תפחדמ ,אמלעב תיגולויב היצאטגו לש ,תולפית
. חירבו־לוענמ לע םירוגס ,םידפוקמ וכלהתי וא ,ובאתסיו ושמכי — ,רשופ
ת ואיצמ" ול תזמור םא ,ןנע־דומעו שא־דומע ,רוביצה ינפל ןוזח ךלהמ םא
ם נוצרמ ופרטצי ,ללכל המשנ־תיילע תעש האב םא וא ,תילאידיא ,"היינש
—  םהיחא יכ .םג לע (עמשמ יתרת) םתומימת אקווד הלוע זא .הריישה לא
ם תכובמ לכ לע ,ןלטב־לדוי ׳רו טושיק־ןודו טלמאה לש — םיירפכה ןאכ
ם יפלחתמ םניא םיעצמא .ןופצמו ןוזח לש םיגיצנל םיכפהנ ,םישעמה־םלועב
ם לועב .רקיעה לא דימת הדומצ םניע ,שדוק ורמאי אל לוחל ,הרטמב םהל
ה כרעב זירפהל ןיא ,םייסרוב םיקוח י״פע גהונ ,עצב־ףדור ,יטרניא ,השקונ

. םיינזאמה־ףכ תא העירכמ םתנתמ תמיוסמ היצאוטיסב ךא !וז המורת לש
.העש ול ןיאש םסב ךל ןיאו

־ יגשומ תרהבהו החונה היצאזיטאמכסה םשל קר יכ ,ףיסוהל ךרוצ שיה
, הירואיתב קר יכ ,םינפ־ישנאו ץוח־ישנאל הסגה הקולחה תרתומ דוסי

? הנתשמ־יתלבו תינוציק היסרבורטניא שי ,רמוחה לש וישובל תטשופה

, תופרו תורבוגה ,תויטנו תומגמ קר שי "תיחצנ בוהז־קוריה םייחה־ץע״ב
ף וס־ילב םיטנאיראו שיו .הישעמ ביטו הרבחה לש התומד ,תוביסנה יפל לכה
ב וטה ןוזח לע םימחולה ןיב אקוד יכ ,ומרג תוביס הברה ."שפנה־יפי" לש
־ תומוקמו ויתושלוח לכ תא םיטילבמ ,םסבה לע לוטיבב וא ,תונדשחב םיטיבמ
שיה יתיווז־ןרקל וקחדלו ללוגה תא וילע םותסל ונילע םאה .ולש הפרותה
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—  ,ונימ־וניאשב ןימ ונא םיפילחמ תחא אלו ?תינויצקאיר תומדכ ותוארל
־ יא םג םא ,םתוהזל ןיא .תמנפומה שפנה שיאב ילאיצוסה ןחרבה תא

ה קזחה ותייטנ םוש לע ,םיינשה ןיב שגפימ־תודוקנ שי יכ ,שיחכהל רשפא.

. תויחל םיצור םירברפ םג ךא .ילאירה םלועה ןמ הסונמל ןורחאה הז לש.
ת לשוחמ הדלפ וליפא ,הדלפכ שממ םויק־תוכז הל שי הנידעו הריבש הניסרח
.המחלמ־תעל הנממ הבוט

א לש יפל — ,תורפס םושב שדח וניאש םשכ ,ונתורפסב שדח וניא אוה
ת א אקווד הבביח תורפסהש םינמז ויה .םלעיי רחמ אלו ,דלונ לומת
ת וכלמ תא הדיעוה םהלו ,ןוימדה־יריתעו חורה־יינע תא ,םהבש יביטימירפה
ם ילאוטקלטניאל רתוי הטונ איה םינורחא תורודב .הממדהו םיבכוכה ,בלה
—  הנבהה־יא ,תולגתסהה רשוכ־יא ,הכובמה ,תודידבה תא התשע ,םהיניבש
ר ודב םירצוי המכ .תוינורקע ,תוטשפומ ,תויגולוכיספ־אטימ תוירגוטאקל
ה יעבה תאלעה ידכ ךות ,רדהנ יתונמא בוציע תאזה תומדה תא ובציע ןורחא
ד וגינב ,םיילאירה םייחל רבעמ םתעיטנ — םהבש הוושה־דצה .ההובג המרל
.םהל

ץ וח־תואיצמו םינפ־תואיצמ ןיב תולובגה רשאכ ,תדה ןוטלש ימיב אקווד
ם הל ןתינ ,םשאר לע ודמע םיישונאה םיכרעה לכ רשאכ ,םישטשוטמ ויה
, םידדובתמ ,םיריזנכ :שארמ ךכל ודעונש תוזוחמ לא הגיסנ ,דובכ־לש־אצומ
וכיספה תומרונה יפל ,םינפ לכ לע — ,ויה זאו .ןירותסמ־ישנאו ״םישודק״
־ ילע ,תפומ־תויומד — ,םכסומה רקשה יפל וא ,תולבוקמה תוירסומהו תויגול
ת על ,"אוהש תומכ" םלועה יוליג םע ,הבשחמה לש הלויח םע .שתכמבש
ה רבח לש קחשימה־יקוח .ןורבש בור־יפ־לע םפוס — תונגרובה לש הנוטלש
ם דאה דובכ לוליח ,ןיחומה־תונטקו בלה־תוחישק ,םיקפרמה־תמחלמ ,תידמעמ
־ ישנא תא ,לכ־םדוק ,וצציר — םזיניצהו תועיבצה ,רבג־םילאד־לכ ןורקעו

; ״תרתחמ״ל םודירוהו אלולטאו־אכוחל םואשע ,םהבש םינקותמה תא ,םינפה
־ לש הפויזו רבעה לא בנשא ,ןוימדה לא םותסשה אלא םהל דרש אל
ת ורשפא תא ומצמיצ ,ןוימדה־םלוע לא וגוסנש םהמ שי ,םנמאו .הצילמה
ן ירותסמה לא — תנבומ תולקב — ונפ וא ;רחבומ גוחל םתוישיא תמשגה
ב אכה ,"קמוע״ה םהל .ולוכ םלועל אמגוד־סופד םשפנ־יקוח תא תושעל ורמאו

ה שעמה — ,״ןומה״ל ,ראשל ;האגה תודידבה ,הלעמ־לש רירפש ,ליצאה
.םדא־ינטקל ונתנ ץראו ,םהל םיימש םיימשה .תוסגה ,תויחטשה ,לפטה
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ל ש םתוישיאל בחרמ אולמ ןיידע ןתנ אל יטסילאיצוסה רטשמה םג ךא
! רגומש םלוע לש קחשימה־יללכ ןיידע וב םיברש םושמ קר אל .שפנה־יפי
ה יישעה־רשוכש ,המחלמה־שיאו השעמה־שיא חרכהב אוה ולש תפומה־תומד
ו ב תורומח .םכותב םימסבהו ,תושונאה לרוג תא םיעבוק םהידי־תיישותו

ם ינפ־אושמ גוהנל לוכי וניאו ,תוישעמ תווצמ םויקל תועיבתה דואמ
" הרעסה״ב :הנטק המגוד .(קוניפ טעמל דימת םיקוקזה) אקווד םיסינטסיאב
ך א ,ה׳זאטרופר־השעמ ,וכרדכ ,דואמ םייללכ םיווקב — ,גרובנרא ראתמ
־ חרוא תא" :ןיטוקול תא — ,(שיאל היטאפמיס ילב אלו) םינוכנ םיווק
ם שר ׳םרזה דגנ, ...תוישפנה ויתויטנ אלא ,תוינוציח תוביסנ אל וכביס וייח
. ..םינקיטנמורה ירחא ,תורפסה ירחא היה טוהל .םימי־לוע ונדועב ותרבחמב
ל עפמה תקדצ לע תוקפסב רסייתנ תופוכת ךא .ושפנל קופיס אצמ ותדובעב
־ תוחישק ,ותוא הזיגרה תודימה־תוסג .ושפנ תאו וייח־תונש תא ול בירקהש
ם ייושע םניא הלאכ תוירב :שואיה ופקת םימעפ ...ינומלפ דיקפ לש בל
־ לע גיעלמ היה תחא־אל .ורדגמ אצי אל ודועמ ,היה ןקתש ...תונתשהל
א ל .יתיב ילתוכ ןיב האחמ עיבמ ,ינא ןוגה םדא ,רמול ךרוצ ןיא :ומצע
ר שפאו ,ךוניחה ירפ — תינחור תוליפכ ידי־לע היה לובכ ;הז היה בל־ךרומ
ש וחרל ילב ,שפנ־יוניעב רסייתמ ...םנפומה יפואה ילעב לכ לש םקלח־תנמ
א וושל .ורוד־ינב לא אעמק־אעמק ברקתנ .ומצעל אל םגו וגוח ישנאל ןומא
! ותוא עזעיז םזישאפה ...הרבח ייחל שידאה םדא תוירבה יניעב קזחוה
, ערה תא עגר ןיב ריכמ היה ,טלחומה בוטה תוהמ יבגל ועבטמ ססהמ
ד וע ויה אל ויקופקפ .הברה םידוגינמ ררחתשהל ול העייס ערל־הביאהו

־ ותונינא ךא ,בהאתנ תודחא םימעפ ...קדוצ דיתעל ןומיאה וב רבג ,םיפוכת
—  קיידל םאו ;השא אשנ רחואמב .ויתושגר תא תולגלמ ותענמ הדילמ
"...הטילחהש איה היטאק

־ ישנא םה םהירוביגש ,ןורחא רודב םינקיאזורפה םה השולש ונתורפסב

־ ישנא בר חוכב בציע םהבש ןורחא .ןונגעו ןיסנג ,רנרב :םיקהבומ םינפ
, ןוציח ערואמ לכ םימינפמ ,םינססה ,םיגונ ,םייביסאפ ,םיזוה :םייסופיט תיב
ל כ .(ותריציבש תורתסנה זוחמ אוהו) םישעמה־םלוע םע םתשיגפב םיכובנ

ם הל האצמנו ,םתפוקת םע םה םיינומדאה — ,רבעב םה םילותש דוע
—  ,הווהה אוה םתעפוה תריזש תמיא לכ !היכרעו תדה תרגסמב תועמשמ
. רנרב לש וירופיסב — רומג שואי לש לאניפה םג אוה הזכ .ןודבא םפוס
,תובחס־יאולבב הלא םיליצא ,םהירבחו יקסבודיוואדו ןוסמרבא ,ןאמרייפ
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ה מיהובו ;הזמ — ,ןולשכו לוכש םהירחאש ,םתוואגו םתונשייב ,םתושיגר לע
ם ילכונו תירטסיליפ תויתיבלעב ,תינתרק הרייע ,התונפחיב תרדנגתמה ,הבולע

ב ושו ,העש־יפל אצומ ןיא ,םייניב־ךרד ןיאו .הזמ — ,םיחילצמו ןופצמ־ירס
.""הדוקנל ביבסמ" בוביסה

. ןיסנג ןסינ־ירוא ישנא םה רהזי לש ויתויומדל רתויב םיבורקה ךא

ת וזכרתהה :ןיעל יולגה ,הוושה־דצ קר טלבוה הרגיש ךותמש אלא ,םיבורק
ם שש בראמ ,םינפ־ישחרל האלמה בשקה ,שפנה לש היתולילעב תיביסנטניאה•
י נשקעה ץפחה ,תימינפה הרוטארפמטב דרומו הלעמ לכ ןוחבל ,ומצעל םדא

ת וננוכהו־דחפה ,הלואגה תא איבהל וחוכבש ,םלענש רקיע הזיאב זחאיה

ל כה — ,םהיתובקעב האבש הרומגה תואילה ,תינשנו־תרזוחה תלופמל
.הישעמ־םפאבו הרבשמ תעל ,התוישגרב תיטרבורטניאה שפנה לש התויקוחב
ם יבייח ,הנושה םתוחתפתה רתויבו ,םירוביגה לש הנושה םתירחא ךא
.ןיינעמה דצה אוהש ,ינושה דצל ונבל־תמושת תא דימצהל

ל בא ,ונילע םיבוהאה ונירפוס תא "רישכהל״ו "ליצהל" םיגהונ ונלוכ
ן יסנג לש ונורשכ ןדועמו לודג .ונתעד לע ונתוא ריבעת ונתבהא יכ רוסא
. תויטנדאקדה םתוח תא ונממ ריסהל השקי ךא ;"תומכסה״ל ךירצ וניאו
ה מארגורפ" תויהל תרמייתמה ,התויסראב הרגתמהו תמחולה וז אל :יאדו
. םלועה לא תונעטב האב הניאו ,תודיחיב ,איה הגונ העיקש ךא ,יאדו ."ללכל
־ יבכוכ לכו תילגרמ םירפאו תרפא לאירוא ,רגרב ילתפנ ,רזגה םוחנ ךא
ם יאצויו םחדקאב םיעשעתשמה ,םה םידובא םישנא — םלולסמבש תכלה
ם ה ,םהירוחאמ ולעננ רבכ הוקת־ירעש .אובת יכ העשה ךרוצל םרהנל
ח ילבמ םעפ־יא .שושת םרשבו רוויח םמד .םלוע ירג .ערלו בוטל רבעמ
.העיקשה לא ךלוה לכה .רהמ־שיח הבכו הפר רוא םברקב

ה פיה־שפנה לעב ןכיהו) "םיטבל" ולוכ םנמא .רהזי — רבד לש וכופיהו
ל כב דמציהלו םימ לכב ןוגעל דבוכ ונב ןיא" ?הרשכ עבטמכ לכה לבקיו

ר בכש אלא ,תילגרמ םירפאמ ויהי םינוש אל תומוד תוביסנב .("עקרק
ק ר לבא — ,תוחרזא םהב תונקל ,םייחה לא הוואתה םהב תרכינ הליחתכלמ
ה בהא־ילוח — איה הלחמ םא .האולמו הבהא ,ואולמו םדא ,םאולמו םייח

ם ינידעה ,תובבלה לכ םיחותפ ןיסנג לש םירפא ינפל .םירוענה־ילוח וא ,המש*
ל ש םירפא .וימחרב שידאו ךובנ ,בואד־יניצ ,האיל אוהו ,םימימתהו םיאגהו
ל ע קפדתמ — ,לואש ,םרה רוחבה ,הלאיבצ — ,ויחא ראשכ שממ ,רהזי

יש ויתופכב ובל אשונ ,ורשב תא תשרוח תוקושת־תרומרמצ ,הבהא ירעש
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ל גלגתתש ותרישל ששוח ,תשגמ־גוסנ ,זיעמ וניא ךא ,ונוימדב ךכל יוארש ימל
, ססהמ בלל ברס בל ןיב אוה לדבהה .תימצעה המרעהה ןונגנמכ — תולפיתב
.םייחל תוומ ןיבש לדבה אוהו — ,ותחדקל שגרה קותיש ןיב

ן יבש תויבטוקה תא ,וז תחדק םיעדוי םיריבשה שפנה־יפי קר ,ןכא
ף וסבל ידכ ,םיבטקה ןיב םה םילטלטימ .הזומימ לש תושיגרל רומג ןואפק
ו ירוביג .ינחורה המילקאו םתביבס םיעבוק תירחאה תא .םהמ דחאב ןוגעל
, םיבוט־ינבל (םירועש) "םיקורוא" םינתונ .םינדועמ םינלטב םה ןיסנג לש
ם סחי .םילבה־לבהב םירהרהמו םתוקנפתהבו םתוירטנצסקאב תורענ םירגמ
ם היתוהמאל ,תורעיה־ירחוס םהינתוח־ומכל ,םמחל־ינתונ "םימאדאמ״ל
ם ימחר ,ןובצע ,הדילס לש םחי אוה — םהירכמ םיטסיטנאד־ברעל ,תורשכה
, המישמ לכל ,םייח־יחרכה לכל ץוחמ םה .םדאמ־הפייע ,תינקתש הוואגו
ה דוסיש ,תיטסיליהינ ,המודמ תוריח יהוז .ולש תועיבתו ולש תומרונ ,רוביצ
ם ירבא לש היפורטא ,הלבה םפוגל ךא םינותנה םיססוג לש ,לוע־רסוחב
־ ינב םמצע םיאור הלקנ ־לעו ,תונתרקו המיהובו תולפית םביבסמ .םיינויח
ם ירוטפ םיתמ תניחב קר לבא — ,תופתושו רשק לכמ ,תוירחא לכמ ןירוח
, ה דצה ,םייחה לצא: הרומג תושילת םיכלוהו־םישלתנ םה ךכו .תווצממ
ה בואד הדוקנב זכרתמ ,רצו־םצמטצמ םלגעמ .םרט ב־ייחו ם י י ת נ י ב־ייח
ם ינורחאה היתוחוכ תא תזבזבמו" ןיטולחל תספאתמ וזש דע ,הדיחיו־תחא
, תובוהצו תולודג טיט־תוציב וזיאב המ־םשל אלשו הדיחי תדבואו ,ידכב

"...םייספאמ הורגסש

 .דואמ םיפפור םישנאה לא םהירשק — רהזי לש םינושארה וירוביג םג
ט עמכ םיריישמ םניאו שפנ לש הללח לכ םיאלממ "ומצע םע םדא יקסע"
ם ידדוב" :לולבת הסוכמ ץוח־ןיעו הדח םינפ־ןיע .הל־הצוחמש המל המואמ
־ גוחל םירחא םישנא םיסנכנ םא ."חא ןיאו ןיבמ ןיא .ונמצעל םישוטנו ונא
ן חלושה לא חפסנ ןאכ ךא" :הייחדו הדילס ררועל ידכ קר אלה ,םתייאר

ת וינבגעב ןהב חוטלו תחקל קיצמ ןובאית ךב ררועתמש דע ...יעיברה םג
ך ומנו לפת לכה .ךירוחאמו ךינפלש המ לכ דספנ דימו ...םרתסלק ויז תא
־ באכו תודוסחה ויתוירבו לכואה־רדח זא הארנ ...ונממ ךשמנ םילצב חירו
ה ניש לע הבשחמה קרש דע קיעמ הכו ץחול הכ — הרהטב חבזנה המואה
־ תרות ,לעפמה תמשנ ״...טלפמ תוותהלו תצקמב םחנל הלוכי הכוראו הפוכת
יפב הפודש הצילמכ ,הינוריאב דימת תסרגנ ,ולש היגולואידיאו ולש םייח
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ה זיא רבדב הלודג תוניצרב םירבדמה" תינקדצ םישנא תווצמ ,דחא אריפש:
ם הש ׳תורוד ןוזח, עוציבו שומימ רבדבו םילעופ םהש ׳יאוריה לעפמ
־ גוח לא רבחתהל תונויסנה "."׳ךבדנ לע ךבדנו הנבל לע הנבל, ,םימישג
ה בר בל־תמושת ,קומעה שגרה ןמ הב שיש תורבחתה ,רחבומו ןטק םיעיי
ת ורענה ,דבוא וא ביזכמ יתימאה עירה .דימת םילשכנ ,תומשנ־ףותיש/

־ םיגוסנה קוחכ ,ןהילא ברקיל ןיאו תוגשומ־יתלבו תואג ,תוקוחר תובוהא?!
ר שא ,וזשכ אקווד ,ךפוצרפ לע עיקומ התא שגדומ ׳תפכיא אל,ו") תשגמ
ת א ...ךקנחל ןווכתמ ךזחואש תתרהו ,תרבועו העיפומ ,תאב המשל הרואכל
ם תורירק לשב אקווד םיקושחו םיקוחר ןוימד־יריצי ,("!הקוחר תינולפ
י נא :ךמצע לשו ךלש הכ היהש ומצע רמזה ותוא״ איה הטנאנימודה .םתוואגו

א לא וניא ה״בקה לש ויתוירב ראש ןיבל םהיניבש חיש־וד ."םלוכ ומכ ינניא
ל ע ץוביקה תחיש) ףתושמ םיסב אלל ,ליבקמב םילהנתמה םיגולונומ ינש
י ניינע־יתלב הדימ־הנק י״פע םילקשנו םיכרענ םייניינעה םיקומינה .(םירפא
־ יטקייבוא םיכרצ םושמ אל — ללכה לש ויתושירדל רותיו אב םא :טלחהב
ןיבש ןובשח םושמ ,"תישפנ הנייגיה״בש םיקומינ םושמ אלא ,םיישעמו םייב
ה עיגהשכ ,השעמ תושעל הרירבה הנתינשכ ,זא אקווד יכ .ומצע ןיבל םדא

י גפמ העיתרה האב — ,שפגה־הפי ידיב איה הערכההו ,"תוריח״ה תעש
 אוהו — ,הטלחהה היולת םירפאב .ןוימדה לש ושומימ ינפמ ,תוירחאה
ד וע הירחא ןיאש ,רתוי ההובג המר לע הבזכאה רוזחת אמש ששחמ גוסנ
, ונ ...הבר תוירחא וזיא התעמ אהת אל םולכ" :תלוזה־תמשאה אלו ןוטיר
. .?תורוצנו תובר התא השוע — תצפחש המ ךל שי ,תיצרש המ תגשה םדא ןב
י נפב דומעל שפנה־הפי דיתע דועו "...ןכיהמ תלוכיהו חוכה אצמיי ןיינמו

...םייתעבש תוילרוג תוירוביצ־תוירסומ תוערכה

ן כיה") עבטה אוה ,םדא־אלל םלועה — דחאה טלפמה אלא ראשנ אל
ל כב םוקיה ; (״? םיקורי םילע לש ךפכפמ ץונצנב רשאמ רתוי הבורמ המחנ
ה תוינוליחל בל םישו) "יפוי לש תומלוע" ,הקומעה הממדה ,ותולדג דבוכ
ם יטלובה םיווקה דחא — ,התבשחמ־חרואו ,תאזה שפנה לש הרומגה
ת חתפנ התיה תולק וזיאב .םיהולא ןיא ןאכ .הריעצה תרמשמה לש היתוריציב
ת ואבה־ןוממשו" .(!םימודמה היקמעמו הירתסמ ,תדה לא ורבע תורודב ךרדה
ם יללפמ ,לולל וא הדשל ךלנו השחנ דימתכ אלה — םייתעבש סואמ ךקבחמ
ז מר ןתוי ילוא ,ןובלעה־לג קמועמ תפסכנה הממדה רמאתש המל םיניתממו

תייווחב השדחה ונתורפסב רהזיל ול יגש ןיא ."םירפרפמה םלוע יעוגעגל
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, תולוקה־תבר ותממד עומשל ול ינש ןיא ,ותולילצ ,ומור ,עבטה לש ותובחר
ם יטעמ םה ולש םונרטניאה ירואית .וב המהנה רשוכל .וינווג עפש תוארל
ך א ,תיבה אוה עבטה .הצוחה רוזחלו רהמל ידכ קר ,םיילאדוזיפא ,דואמ
ד ימת דגונ רידאה עבטה ,םלוע לש ועגורו ויפוימ םוסקה ,ררושמה רהזי לצא
ה יחמצו המדאה דוע לבא ...ךלגעמב שיא ןיאש בוט" .ןטקה םדאה תא
, רוזחל םדא־ןב ,ןאכל ...יפוי דוע דרש םהב ...הטילפל ורתונ לעממ םימשהו

א וה ויתוריצי לש המיכסה ,"רהזי־חסוג" "...דובא לכהשכ ,תאזה המדאה לא
־ הינוריאהו ,ויטבלו םדא לש ותודידב ,השעמה חרוכ ,הממדהו ןקתשה ףונה
ם ויה דע ינייפוא ראשנ הז חסונו) יסופיטה שולישב לבת תנתונה תימצעה
.(םיביכרמה םיטנמלאה ןיבש סחיב ולתש םייונישה ףא לע ,הזה

־ ילולסמב תיחצנ הרזח ,ונממ יניינע ןיא ,ונממ שידא ןיא — עבטהש אלא
, וב ונא םינטק־ינטק .יח לכ רבקו יח לכ םא אוה !המחנה וב הטעומ המ .דע
—  ,וב ןיא המואמו ,וב לכה .ול הצוחמ אוהו ,םדא לש ותיב אוה .ול םינודאו

ם ילע לש םתוקרי ,הלעמ־לש־רירפש ,םהיתוליסמב םיבכוכה .ונתייארב לכה
ת א ,םרעצ תא םיעדוי םניא יבצה־תראפתו םיקרב־תפוס ,הילדה םדואו
. םהל אב ונממ םייפוי ךא ,םתעונת־יקוח םייולת ונב אל .םתוודח תא ,םייפוי
 וניא םדא לש ותיב .םדאה םלוע םע סויפ ול םדוק םוקיה םע יתימא סויפ
.וכותב םייחש םישנאה אוה .ויטיהר לע ןיינבה אקווד

. ןיסנג ירוביג לשמ הנוש תירחא רהזי ירוביגל התנומ הזה תיבה תוכזב
א ל םואמ ,םולכ ךכב ןיא ...רוזחל רשפאו תכלל רשפא") רומגה שואיה
" ...תנבואמ ,הרקע הקיתש לש םירוגס תוחרוא ...תממושמה ותושידאמ ץלחיי
ל א סונלו רהמל וא ןולחה תרגסמב תולתיהל דע רזו קוחר ךממ לכהו"
—  ,הנממ ולצינ םא .םתוחתפתהל תויורשפאה תחא איה — (״...ךתטמ
.לעפמה תוכזב ,םהמ העבתנש העיבתה תוכזב ,ולצינ השעמה תוכזב

, תיאוריה הפוקת ,ונייחב "הווצמה תונש" ויה ט״שת—ו״צרת םינשה
ל לוח םייחה־ץפח .לארשי תודלותב הפוקת םוש הל הוושת אל ,תיתדגא טעמכ
ת וחילשה תרכה ,רוביצה ינפל ךליה ןוזח ,הנחמב תויצולח לש הובג חתמ
ל לפתהש הז תא םג — ,היה ןופצמ לעב םא דיחי לכ ומע הפרג תובדנתההו
ל כ םע ,ןכ לעו .ושפנל וחינהל שקיבש ,"התיבה תכלל ונל ונת" ובבלב
, תונטקה־םוי ,חרכהה ,העיבתה לע ,םומעשה לע רהזי ירוביג לש םתודרמתה
אוה .רקיעה לע םימק םה ןיא םלועל — ,תיתימאה וא המודמה תולפיתה
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א וה לעפמה .הייאר הכירצ הניאש המויסכא ,רוערע לכלו חוכיו לכל רבמ
ה שרוחה" לש רדגב דימת ראשנ רשאב ,הדירמל ןוילעה לובגה תא ביצמה

. ןאכמ ימס םישודק םיכרע לוליח .שפנה תא ןתיל שי וילעש ,"בוט ןוצר לש
־ תיבה לע הנגהל ,בגנ יתאפל :ךסב םיכלוה ןפודה־יאצוי תא אצמת ןכ־לע

י נא לכוא אל — הירבחה ואציי רחמ םא״ .הריישב ,השרוהבש רצבימה
. ךלאו .ךלא ינאש אלא — ךכ תמאבו ,תכלל ץפח יניא תמאבו ...תיבב תבשל
.(המושג ךרד) ".לכה הזו םירבדה םיבשונ ןאכל :טושפ ?עודמ

, םמוקמבו םרוביצבש הלודגה חורה יהוז .םירבדה םיבשונ ןאכל :טושפ
ל ש יטלחהה וצה והז .תונמכחו קפס־קבא ןוכנה עגרב הקיתשמ התיימהו

ו ניניב" .תושדוקמהו תוינושארה תווצמה םויקב חרכהה ,ןופצמ לש ,תויצולח
ם ניא ךיא .םטמוטמ ףוצרפ .המחלמ איה תוטש המכ קיחצמ :ונמצע ןיבל.

ה מכ .ןוכנ תויחל רשפא המכ .םולשב ותיבב ויתחת שיא תבשל םיעדוי
ה איציה איה עבטמה לש ינשה דצה ךא — (האיצי םרטב) "...םיצימחמ

ת ויהל ,רגתסהל םתקושת לכ םע ."תיב־בשויו םכח ראשיהל אל" :שממ.'
ק דה לובגה לע עוספלו ץיקהב־תומולח םולחל ,"הדחיו־תחאה שפנ״ל םיבושק

, הליבומ־םואוטפרפ תטיש י״פע םייח םה ןיא — ,ןוימדל תואיצמ ןיבש׳
ל כ .ומע עגמ ילבו ץוחהמ הקיני ילב ,המצעמ ךא לוכיבכ תינוזינ שפנהשכ
ר תי לע איה תורחתה דוע לכ ,תויליצאו תומר ןה רוביצה תועיבת דוע
ם ג וכלי — ,תקדוצ איה המחלמה דוע לכ ,םייח־בחרמ רתי לע ,בל־תובידנ
.הוצמ־לש־החמשב וכזי וליפאו שיו ,םות דע םתוחילש ושעי ,וידחי םה

ה ריישה ,עמש" :ונממ לודג שי ךא ,"ךתדיחי־ךשפנ־תרקי־דוה" לודג
—  (תוצח לש הרייש) ״?תעמש .המ יהיו ,הלילה רובעל תבייח תאזה
ה רייש .םיגונעה וירוהרה לכ ךות ,םולשב הריישה תא ריבעיו גהני הלאיבצו
ב גנב םיחדוקה לש םלדגימש םשב ,"םתייווה לעו םהילעמ תממורתמ" וז
: הממשה בלב םאצמיהל תועמשמ ןתונו םרו אשינ (ותדיחי־ושפנו שיא־שיא)
ם ה ןיאש ,תערכמה הדבועה ןמ תעדה החסוהו ,רקיעה חכשנ הרואכל יכ"
ה כ םאו ,םירבדו רמוא ןיאב טילש ,םהל טילש־ןודא יכו ,םמצעלשכ םישנא
, ותיבו םדא ,תלחותו םיעוגעג ,בלו םירירש ,םאובבו םתכלב ,הכ םאו

ל כ ינפ לע הררש רבד אשונו ...הז יסכניפסו ריהי לזרב־םלגל םידבעושמ
ם ירבדה לש "תיטסימ" הררש התוא וז ןיא :קודו "...וללה םיאלפומה םיבחרמה
ם ניא םייחו ןמצלזו לואשו לאוי .םזישיטפו תורכנתה לש ,םישנאה לע
ירהש .םנוצרלו םהל דבעושמ םכניפסהש םושמ אלא לזרבה־םלגל םידבעושמ
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 ...דקית שמשו .הרירב ןיא ןאכ םג יכ" :"בגנ יתאפב" לש ומויס אוה ךכ
ק וחר דחא הנחמבו ...תימלג תודידב ,לדגמה יערכ ןיב ,היהת תודידבו

ם ילוע :הניר וב רובעת דחא ריהב םוי ,תורוחבו םירוחב המכ וב םיניתממש
—  המחלמו םולש תותיעל יצולחה לעפמה — הריישהו לדגמה ״! עקרקה לע
* םמלוע לא םוריזחהו תיטסיספילוסה הייארה ןמ רהזי ירוביג תא ואיצוה
.םאולמו םייחה לא ,השעמה לא ,םישנאה לש ףתושמה

ש יגרה דיחיה לש ותולגתסה לע השק קבאמ קבאנ ,רענ ונדוע ,רהזי
ם ג םולכ") תיטארקוטסיראה השלוחהו השוחתה לעב ,ויתוזוחמב רגוסמהו
ת ורעקכ םלועל ודרי תווש תונמ — שפוחלו בחרמל בערהש איה ךתעד
ו ב ןיאש זלל םג םללכבו ,דחאל םג יד םיברל ידש המ יכו ,ןחלושל הסיידה
ף ופכ ...רורדל ןוגרע תלוז ,השעמה־ןורשכ אלו ,הבהא אלו ,ןוצר אל ,םואמ
—  תורומחה ויתווצמו יצולחה ללכה לא (״ותבוחל ,ותושרל ,ומצעל ולוכ
, איה הלודגה ותוכז .ןוכנה יטסינאמוהה ןורתפה לא ותורגבב ךלוהו־ברקתמ
ת א בציעש ,רכינ המוק־רועיש לעב ןמא םק ונתורפסב הנושאר םעפ וז יכ
ה צקה ,תירוביצ המישמו לעפמ ,הדובע ייח לש עקר לע הפיה־שפנה לעב
ח מצ אוה .הז לרוג "איצמה" אל רהזי .הבוט־תירחא ול עבקו םייח־בחרמ ול
ן דועמ "הלוגס־דיחי" דחא לש הריהיה תואשנתהה אל .ונייחמ תינגרוא
ת רטעב םיבשויה ,םמצעל־םיקידצ אל ,ןוזח־אשונו םחול ללכל לעמ קימעמו
־ יהבגמ םיטיבמו םתמשנ ויזמ םיגהנ ,השעמ־ספאב ,םשאר לע םתלודג

ם ילייח" לש תיביטקיפה תוהדזהה אל ףא — ,םדא־תעלות לע םימורמ
ל עב תמחלמ איה ותמחלמ .המודמ הרטמ םע םיסג םיטכנקסדנאלו "םינומלא
ת וישיאל המחלמ ,רתוי דבכ ריחמ םלשמה ,רתוי השק וקבאמש ,הפיה־שפנה
ת ונבל חילצה רהזי .ולש ויכרד יפ־לע תימצעה־התמשגה תורשפאו
ן מ הכילומה ,רפוס לש וכרדמ בבלנ ןויזח ךל ןיאו .הרבחל םדאה ןיב רשג
ן מ ,חוכה לא השלוחה ןמ ,רצויה ללכהו רצויה דיחיה לא דדובמה דיחיה
—  ,רישעמה השעמה לא קירל זבזבתמה רוהרהה ןמ ,ילאירה לא יביטקיפה
ו ל האב ןורשכ־תפונת המכ ,ךכב רבודי דועו .וירוביג תוישיא תרשעה ךות
ם לועה יוליג לא ,יביטקייבואה לא יטםיספילוס־יביטקייבוסה םלועמ ורבעמב
ם יסוסיהב תאז ךרד לע הלוע רהזי יכ ,רמאיהל הנתינ תמא ךא .ינוציחה
.וחרכ־לעב םימעפלו הברה
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ת ויביטקלוק לש תינוציקה השגדהה איה וז הריצי לש התשלוחו הניח
ת ורפסב ןתנ "טסילאודיבידניא״ה רהזי אקווד .דחאכ םזילאודיבידנ

, יצולחה קבאמה לש /׳הלודגה המישמה" לש םירואיתה בטימ תא תירבעמ
ד יחיה דבועה םידמוע םניא ותריצי זכרמב .יביטקלוקה עצבימהו הדובעה ל#
א לא — תישיאה הרובגה אל ,הדובעה־רחאלש אתווצ־ייח אל ,ותחפשמ־גוז#

ם ישנאה םינושארה וירופיסב .לעפמה םודיק התילכתש ,תפתושמה היישע
ה דובא תבשב ,חרימש־לילב ,ץוביקה־תחישב — םתלטב־תעשב םירזח
ה נפימה־תעשמ רהזי רצויש ,תויסופיטה תויצאוטיסה .הנחמה־יל
ת ורישב םישנאה לש תפתושמה הדימעה איה ,("בגנ יתאפב״ב ,הלגנ

ם רטב" ,"העבגב רשא השרוחה" ,"בגנ יתאפב״ב ךכ .וילע המחלמבו לעפ

ך רד" עטקה) "תוצח לש הרייש״ב ,אלפנה "העזח־תברח רופיס״ב ,"האיצי;

ה יסרגר ןיעכ ,ונכותו ותרוצ י״פע ,הארנ ,דואמ ינייפוא אוהש י״פעא ,"המושג
־ ץרא קר ,תיביטקלוק תוליעפ קר וליאכ עדוי רהזי .(םינושארה וירופיסל.
 .ןאכמ ימס ,היימוה היירק ,ריעה) םיצולח לש םצרא איה ,הדיחיו־תחא לארשי

, תויצולח לש עבקה־ןלבק אוה הזכרמ .(הפמב וליפא תמייק הניא לוכיבכ
א וה ,םייומידהו תויצאיצוסאה ,וירוביג לש םבור־בור וחקול ונממ) ץוביקה
ה ירפירפה ךא .תודבועה־ןויגהכ ,(הריציה לש ירוחאה העקרב דימת בצינ
ד ע םינשה לכ ךשמב םבג לע תאז ץרא ואשנש הלא :רתוי הברה הבחר

, הנגהה־ישנא :רתויב םינכוסמהו םישקה תומוקמב םאצמתש ,הנידמה םוק
ה לא ,ותויחהל בגנה לא םיגילפמה ,ףקתומה דדובה תיבה לע דומעל םיצאה
ם ייחו יאגיר .תוחילש לש הליהב הראוה םתסנרפו תינומלאה םתיישע רשא

י מ ,שיבכב היה ימ ,תובצחמב היה ימ לע" םתוואג רשא עזג ינב םה לאויו
ה לא ,"הז ןשונ ליטמ ...םינש שש הלא חודיקב הווה ימ ,םירוטקארטב היה
ם יאב ילא אקווד הז עודמ ?ןאכ תויהל ךירצ ינא הז עודמ" :םילאושה
ם יחא 5 וארקיישכל בוש ואצייו ,הבושתל םיכוז םניא ,״? ךרוצ שישכ אורקל
ם ינפו ףופכ בגו הוהמ רוע ליעמב דחא שיא") "תוצח לש הרייש״בש גהנל םה
ל עב ,("םיפלא והומכ שיש אשמ ־ןורק לש גהנ ,ברג עבוכ ףונצו תושורח
ל א תנכוסמה הדיריה ינפל הלייבצל הנועה ,הכאלמ־לעב לש די ,הבחר־די

. דרנ זא י המ זא .ןתת אל התיבה" :(ונתמישנ םירצוע זא ונלוכ) ידאווה
ץ ראה חלמ ,ילארשיצראה ןויראטילורפה לש דוסיה־ןיערג והז .״1 שי הרירב
־ יברמו רוביד יטיעממ .םשב־םיעדונהו םינומלאה םיצולחה תוגולפ ,תאזה
םתפש לע הצילמ תולעהל םימלכנה .ץוח־יפלכ םייניינעו םיישעמ ,תולילע
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ו הילאו ןייטשניבור וא ,הקשרבאו ןרהא — הבהא תעשב רתי־רוביד ינפמכ
י ש םכרעב תונקפס ךא אלא וב הרתונ אל רבכש" םייחו יאגיר וא — קיתווה
ם ילומלמ ,םיטופטפ — דבלב תחא דיב םמירהל םג רשפאש םירבדה םתוא לכ
ה ריישבש הדלפה־דוסי ,םות דע םינמאנו "חור־תוערו לבה ,םילאידיא
ד תנע ׳ךומסל ימ לע שי, .ךויחב הגולפל הריישה הרמא ,םכילע םיכמוס"
."בלה לע דיב הריישל הגולפה

י ש הרייש ,הריישב דימת םיכלהמ רהזי לש וירוביג :אופיא רומא
ה בהאב םילבקמ םיצולחו ,אוה םדא לש ולרוגש יפל .תוצח לש הריישו םוי
ה תרטמו םכרד הכרד ,ביתנ הל םיסלפמו הריישל ןמא םירמוא םה .הז םלרוג

ה ריישב — ,תוינאזיטראפה ןמ והשמ תאז םתכילהב שי ז״כב ךא .םתרטמ
ב ושמ קר המע םיכלוה םניא םה .םות דע הב םיעלבנ םניא םה .הדצבו

. ךותעמ תובואשה תוירוקמה םילמה רצוא״ל םיבהלנ םניא ,םיכלוה ׳םלוכ,ש
ל כמ תרטופ הל הרומגה העינכהו ןוחטב החיטבמ אתווצהש םושמ אל ףא
, תוציחמה לכ ולפנ הרואכלשכ םג םשפנ־ןובשחל םה םינותנ .דיחי־יטבל
, וכומתי ויחאב שיא ,דחי םישועו וידחי םיכומס םלוכ תמאב וליאכ היהו"
ם ג ,"תאזב רבדל ללכ ךרוצ ןיאו ,ויחא בלל שיא תנבה ,תרמזמ הבוט הנבהו
ה תא ץירעמ המכ״ו הבישחב םידעוצ םימחולה תגולפ תא האור הלייבצשכ זא
. ..ןפוד תאצל אל לדתשמו ךלוה ינומלא דחא ,הלפא הרושב ךלוהה םדאה תא
."םולכ לעו תילכת לע תובשחמל םינפנ םניאו העיזבו הכילהב םיפוטש

. ..םולכ לעו תילכת לע תובשחמל םינפנ םניאו העיזבו הכילהב םיפוטש
ת ויהל ,הלפא הרושב תכלל דואמ ול השקש ימ לש עגר־תב הצרעה ,אמזוג

ש וטשט תא ,תוימינונאה תא אנוש רהזיכ דוע ימ .ןפוד־אצוי אלו ינומלא
ה לאשב הינוריאה תבקונ המ !יטרפה םשה רדעיה תא ,דיחיה רתסלק

ה עש םישרגמהו םיקרוסה יפב "?הזה רפכה םש םצעב המ" המימתה
" תיטרפה ךתלחנ תליזג״מ ששוח וירוביגכ דוע ימ .העזח־תברח תא הכורא
ם דא ןיבש תואנה תוציחמה לוטיב ,תוינומלא ,תויניטקרסק חכונ עוודזמו
־ ירדח לש םה רתויב םיפירחהו םירדוקה וירואית .הרצוצחו תויאבצ ,והערל
ן ומהה לש ,םתוירדעב וערפתנש טלשמ ינכוש לש ,יאבצה הנחמב בכשמ
, אצמנב וללהש םוקמ לכב .םידיחיה־רוביצ תא תשרל אבה ערהל בהלנה

, תוסגה ,תוימהבה ,תוירזכאה תא םג אצמת — ,״תויריזחה תרגיש״ וב שיש
.ןובאיתל־חצרה
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ו ניא ,"ויתחת עקרקה עונב םג הטעמה ותיווה תא חכוש וניא םדא"
. ומצע ןיבל וניב הלייבצ קסופ — ,ובל־תוחודמלו ונוימדל שחכתהל בייח
־ תשוחת תא ,דחוימה וינפ־רתסלק תא ,ותוימצע תא דבאל הצור וניא םדא
ל ש דחא שרוש ןאכ איה תוינומלאה תאנש .הב ואולמו םלועש ,ותודיחי

ו נחנא .ץרפית ךרדה .עקבוי רוצמה .רובעת הריישה׳, :יתימא םזינאמוה
ו ל שיו םש ול שי אקוודש ,ררבתי וקעצב) קסרתי אל והשימש קר .עיגנ
ל פרועמ םזינאמוה והז כ״יפעאו ."(ךרעו םש םולע ינומלא וניא ללכבו ...תיב
. הינפמ םיששוחו — הריישה םע םיכלהמ רהזי לש וירוביג יכ .ןכוסמ וליפאו

 דוגינ תגרדל הלוע ,םיברה־םיברה ןיבל שיגרה דיחיה ןיב ,םהיניב דוגינה
ת והדזה ;דבלב םייגולוכיספ םימרוגב שקבמ אוה ערה ישרוש תא ;ינורקע
ם יקפקופמ םלועבש םירבדה בור — ובלב רמא — ינא״ :הצחמל־תוהדזה איה
ר אשא ינא ...תרחא הז הריישה לצא לבא ...די־תלזא קפס הכובמ קפס ...ילצא
ד עצ והז .הדצבו־הרייש לש ידנוויוו־םודומ — ״...הדועיל עיגת איהו ,ילשב
 אוה ןיא .קיפסמ־יתלב דעצ ךא ,ללכה לא םירוביגה לש םכרדב המידק

.תואיצמבש תוריתסה ןמ םרטופ
ב טימ .םתביבסמ םילפינ ,"םירחא" ,"שפנ־יפי" םה וירוביג לכה־רחאל

ו תרודהמב שפנה־הפי תומד תא ובוציעב אוה רהזי לש יתונמאה ושוביכ
ל כלו ןמז לכל הפיה ,תטשפומה אלו) תיצולחה ,תירבצה ,תילארשיצראה
ר פוס לש וחבשב וירבדכ ;ונייחב תינויגהו תינגרוא החמצש יפכ ,(םוקמ
ם ברקב תללוחתמש ,ךכ־לכ תילארשיצרא ,ךכ־לכ תימינפ הכרעמ" :ריעצ
י לעבכ תוארתהל םירכבמו םשפנ־יפי תא ןיפצהל םישקבמה שפנה־יפי לש
, המחלמו היצאזיביטקודורפ תעל ."תופי םייניע ילעבכ אלו תוזחשומ םיינרק
ת ויתוברתה תורוסמה תורסומ קתינש רודב ,ףוס־אלל תודרטו הדובע ייחב
, אליעלו־אליעל יניינעה ,השעמה־שיא לש לאידיאה חרכהב חמצ ,תונשיה
 .ותיב ךותבכ תונטקה־תודבועה ןיב ומצע שיגרמהו תויעב "רותפל" חילצמה
, רעונו היצנגילטניא ברקב הכפהמ ללוחל היה רשפא תאזה הזרפהה תוכזב
ה יפורטרפיה לש ,תואליטרעו תושילת לש ימואל השורי־לבסב םחליהל
ו טיבה םיקדצומ דשחבו לוזלזב .המדאלו הדובעל דמציהל ,תילאוטקלטניא
ו מכו .ןיטולחל םירחא םימוחתב ויה ותמורתו וחוכש ,"טנגילטגיא״ה לע
ה זרפההו ,טסיציטקארפה תומדל תפומה־תומד םש־יא הפ־יא הפלתסנ ,דימת
, תובאה־רוד .תימיטיגלו תמייק הדבועל ,ינשה רודה יבגל ,הכפהנ תחרכומה
,םינבה רוד ;הרומתה דעב םלישש ריחמה תא ובלב עדי ,הכפהמל־םינושאר
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ם ינוניג ומצעל לגיסו םטושפכ םישדחה םיכרעה תא לביקש ימ וכותב היה
ת וסג לש תונרדנגבש־הטלבה ,ליג־תונוכת ושע הברה .ךאמ׳הרבח" לש
, המחלמהו תרתחמה — ןהמ רתויו ,(םימודמ םאו ,םייתימא םא) םזיניצו

ם ישש הדילמ־םיסרוב קר — המחלמה םצע .ןהלשמ הקיני־תורוקמ ופיסוהש
י חרכה״ב — תוירזכאה ,תוימואלב התקדצה הב תאצומ תוסגה .התארקל
ו אר ידמ ךר ליגב .הריתיה התוישעמב תרדנגתמ תויביטימירפהו ,"עצבימה
ג ורהל דומלל ומידקה ידמ רתוי ,שתכמבש־ילע ,םלוע־ישבוככ םיריעצה םמצע
.גרהילו

י נב ץראה־ידילי ןיב רתויב הרידנ וז "תפומ־תומד" יכ ,תעדל בטומ ךא
־ םש הואשעו םירבצה לכ תא וז תילטב ופטע אוושל ךאו ,יצוביקה קשמה
י כ ,םה דחא רועמ אל יכ ,עדוי הז רעונל בורקה .ץראב ריעצה רודל ףדרנ

ם ייביטימירפ ,חטב־ידעוצו םיבאוכה־תיב ישנא ,םימסבו םיסרוב םהיניב שי
־ רתסלק רוביצל הנושארל הלגתנ םילפונה לש םהיתונובזע ךותמ .םינקמעו
, םירוענה־םות ,בוטה־שגרה תוראב אוצמל ועתפוה םיברו ,יתימאה םהינפ
ר עונה בטימכ — ,לעפמל תישרש תוריסמו םימדוקל דובכ ,םישופיחו תומולח
, שורבגל רשאמ הלייבצל רתוי הברה םה םיבורק עצוממב .םלועב
ת ברח״בש ןופצמה־שיאל ,"אירבה רפ״ל רשאמ "האיצי םרט״בש "םרה רוחב״ל
ה פיה־שפנה שיא — ,הכ םאו הכ םא .״ונלש שיאה הז השמ״ל רשאמ ״העזה
.ותופיפיב םלכנ ,תרתחמל דרי

ה לפינ תויהל אלו דעצימב דועצל זרדזמ הלה .ורוביגל וב רחב רהזי
ה עש לא יחור הרצק" :הינוריאב וילע רמאנ "העזה תברח״ב .המואמב
, לכה םע יל חונ ינא .םלוכל רשאמ תרחא יל םימודמ םירבד םיליחתמש
. םלוכמ םולכב הלפינ תויהל הצור יניאו ...תרחא שיגרהל ליחתהל אנושו

ל יחתמו רעפנו העבנ ךכב־המ לש קדס לכ .שפנ־חפמ דימת רבד לש ופוס
ם בל־יחודמו םתויבוד לע םיפלטצמו םירסייתמה ,הלא םימסב "...קעוצ
ט ושפ תאצלו אובל רשכומ אל ,חלצוי־אל רתוי וא תוחפ תדלונש םושמ")
ם רטב — ״...םניאש םוקמב םיאלפו ,המ־עדוי־ימ תוארל םעפ לודחלו ,לקו
ל ילצ") אלמ־םלוע םהש םירקיה םהיתומולח תושממ יבגל םינקפסה ,(האיצי
א והש המ לש ,םיספור םירוק ,םולכ־אל טעמכ ,טעמ־טעמ ותוא ,הז גונע
ר תוי םיינלטב תויהל םיששוחה ,("גישת־אל םלועל אוהש המ לשו ,לכה־לכה
, םיאורק־יתלבכ דצה־ןמ ראשיהל ,"םיירבג־יתלב" ,ידמ רתוי םייכורכר ,ידמ
אל םב ,הנכס־תותעב םירתוומ םהילעש הלאכ שי ןכש") סוסקול תניחב
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, הימיכ ,טויפ ,הקיסומ ודעי דל •שממ לש םדא שקבתמשכ ,ןיעה תלקתנ
־ םיריש־םירישו ,שמש־תעיקשו ,חור יעושעש ,שפנה תעידיו ,םימשב םיבכוכ
ד ע דבכה ,הזחה תא ביחרמהו ץוחנהו טושפה השעמה םשל וליאו ,םיריש

ה לא םימסב — (״םירחא ינימ לכ ,םירחא םיאצומ ,רבדה ןבוי םא ,תולק.
ר בד לש ופוס״ו םיסרוב לש רוע (קוחצה הברמל) םיתעל שובלל םיסנמ;

ם תיב אלו םתויח־םוקמ והז אל ,םתבצחמ־רוקמ והז אל ."שפנ־חפמ דימת
ל סכ אובי ,שפנה ינרקחו לסכה־תוואג האלה" םמצעב ורעגי וליפא .יתימאה
, "התא שממ לש ןאמ׳הרבח דציכ תוארהלו ץופקל" השעמ ושעי וליפא ,"הב
א ל םתמשנ־שרושל — ״שפנ־הפיו סינטסיא״ םמצעב ובילעיו ובושי וליפא
ם ידדומתמ ,םירחא םע םמצע תוושהל םידורט םה ךכו .שחכתהל ולכוי

. תידוסיה םתערגמ תאו םנורתי תא ,םהיניבש תורזה תא םילגמ ,םהמע
ז וב המכ .תזרפומהו הרומגה םתוינוציקב םיינשה ובצוע "האיצי םרטב״ב
, ("!הלא םיאירב םירפו ,ךתומכש לוענ ןג ,יתור ,יתור") "םיאירב םירפ״ל
, קפרמ־ידחו םטוח־ילישפמ ,ליח־לא־ליחמ םירוחב ,"םעטאפ" לש םירוחבל
ה מכ ,שפנ־יאלפו םלוע־יאלפל תומוצע םהיניעש ,דבלב חטשה־דממב םייחה
, המחלמלו קשמלו הקיטילופל "עוצקמה־לעב״ל ,אלרתו־״ישעמ״ה םדאל זוב
ת ושדעכ םימואנו "םירבחה לא רבד״ו "ונכותב״ו ברע־ינותע לע סנרפתמה
ד ימת התא ךילע — שיא םישקבמש העשב״ .אוצמ־תעל ויפמ םילגלגתמ
י לגר ןיב טבלתתו רכרכת התא .ואצמי םלועל דימת ותואו ,וחספי

ו יניע אשונ אוה לקנבו אצמנ אוה לקנב .ןוכנה שיאה היהי אוהו ,תוירבה
ו הז ןה לבא ך ןאכל הז לש וניינע המ :רמאת ...ךב לקתיי ללכב םא ,ךילא
."ןיינע לש ומוציע אקווד

ך איה רמאתו ,ךיפ רעפ ,ידידי ,התאו" .ןיינע לש ומוציע והז ,הרואכל
ק רוס םג אוה ,יתור תא שבוכ אוה ,המידק קחדנ אוה ."םלועה אוה םהלש
ם יינשה ןיב לדבהה היה הליחת םא ."יובשה" תא רקוחו "העזה תברח" תא
ך לוה הנה ,םייח־תרישל םייח־תרגיש ןיבש לדבה ,יטתסאה םוחתב ורקיעב
א וה ,יסרובה ,דחאה ךא .םהינש ואצי המחלמל .יתאה םוחתל לגלגתמו לדבהה
ן וצרה תשרוח" תרוסמ ךישממכ הילא עלקנ םסבה ולאו ,םיימב גדכ הב
ת וטשפב ,םינבאה לע הלוכ הרובחה תבשוי "יובשה" תחיתפב רבכ ."בוטה
ו תפקשמב ןייעל ךיראמ ,יחצנה יסרובה הז ,ונלש "ם״מ״ה ,הננאש םירהו תודש
רוזחלו ,והשלכ רבד ףורשל וא ,תושעל ךירצ השעמ") תוינכת ול םקורו
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, הארש המ האר אוה" — (״תמייק הדבוע אוהש רבד םע ,ישממ רבד םע זא
ל כ ,קחרמב םיתיזו ןבא ישרטו קרי תוררמוצמ תועבג לש םלוע וניאר ונאו
ת חמצמו הבוט המדאל הוואתהו ,ךב הממד איבמ היהש דע הז םלוע ךכ
ך למנ מ״מחש הרושב טרפ תויהמ רשאמ תרחא לא ...התיסמו תבהול ,דתיה
, הליחתכלמ וז הנוש הייאר ."םיירהצה־רחא תממד תקלחל זועב הנליטי דציכ
. ךכב־,דמ לש םירבד תויהל ולדח "םלוכל רשאמ תרחא יל םימודמה םירבדה"
ו תייאר טילשהל םסבה לש הלודגה ותעש וז .הרבחו םדא תולרוג םיכתוח םה
.התוא ץימחמ ז״כב ןאזיטראפה רשא תונמדזהה וזו .ולש

ן יב םיסחיה תא הארמ ,םיינוציק םיבצמב םדאה תא הדימעמ המחלמה
ם חול לכ הפוכ ,ךכ םושמ אקוודו ,העשב־הב ךא ,םוקע יארב ומכ תוירבה
ב ל־ינובנל תעייסמ ,וייח תועמשמ ,םדאה לש ומויק תייעב םצעב רהרהל
ע גרה ןיב ,ץוח־םלועו םינפ־םלוע ןיב ,םיברל דיחי ןיבש סחיה תא ריהבהל
ה לילה תכשחב ,םירענה ינש ןיב ,התומימתב תבבלנה ,החישה ןייע) חצנל
ת ומחלמל .הלש ,ריפואו — המחלמ לכ ךא .(״תוצח לש הרייש״ב ,םתרמשמ לע
ל ש שאונ קבאמ הז היה .ףוסה דע ןהב דומעל לקו ,תאצל היה לק תומדוקה
־ תשודק ,םדא לש ולמע לע הנגה ,בל־יחושקו םיבר דגנ ריקה־לא־םבגו םידיחי

. ררושמה רמאמכ ,"םיקזחו םימלש ,ץקה ףס לע םייח" — ,וייח־בחרמו וייח
ה שרוחה לעו .הברה םיסוסיהל םוקמ היה אלו הרורב התיה תותיזחה תקולח
־ תשודק .ארקנשכל ,ושפנ תא רוסמל שפנ־הפי לכ היה ןוכנ בוט־ןוצר לש
ר שאב םדאה דובכ ,תויחל ותוכז ,דיחיה־תשודק — ודידל השוריפ םייחה
—  ןיא המהבה ןמ םדא רתומ .ולוכ י ח ה דובכ — וזמ הריתי !םדא אוה
ל כל הבהא םשרושש ,שפנ־ילדג לש םשוריפכ אלא ,תלהוק לש ושוריפכ אל

.ארבנ
ת ריענ" .הניב ותפלאמו םתסייפמ ,עבטל םדא ןיבש רשגה איה המהבה

, (המושג ךרדב) "בטיי דוע ,םדא־ןב ,בטיי דוע :תרמוא הלילה יצחב רומח
 תנתונה ,םולשל־,רבישה תא "תוצח לש ,דרייש״ב תרשבמה הריענה איה
ת ררחשמ הדירפה תפיטל .םייח תרמואה ,ויתודרחב ערפנש בלב ןוחטב

י ברעה בלכה לש ויתוחיבנש םשכ ,וידחפ־יטויסמ "בגנ יתאפ״בש סקאמ תא
ה יווחה יהוז .והמ ימצע־דובכ ,יהמ תונמאנ תורומ "תוירי ילב הליל״ב
ם יפוסוליפ לש תונויגלש ,םוקיה־תודחאו יחה־תודחא לש הווילשמהו תבקונה
ם ייניעש ימל הל ףיטהל ,הישרוש תולגל ,עבק־ךרעכ ,דבצייל ועגי םיררושמו
ךות ,המחלמ ךות התוא דומלל וצלאנ רהזי לש וירוביג .הארי־אלו ול
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ה מלש" ,העבגב רשא השרוחה לע רמה ברקה םותכ .םימד־תוכיפש
ד חא ףוע ךיא וינזאמ טלמנ אל ןורקבש תופוגה ןיב ץוחלו ףונצה ןייטשרבליז

, לכה תא הארנכ םואתפ ןיבהו ,הנושאר הרבה רמאו חתפ ...רקוב תונפלמ
ך כ־לכ ,הובג הובג ,םהל רבעמ הברה ףוע היבגהו ...אירמהו םייפנכ שרפו.
."ןכיה דע עדוי ימ ,הובג

ה ליחתב רבכו .םירחא לש םמד ךופשל ונטנאנ ףאו ,ונמד ךפשנ םינש ג״י
, הוואתב (שפנה אוה םדהו) םדה תא וכפשש ויה .םינוש םימחול יגוס ורכינ•

, תיטוירטאפ הצילמב הרזה־שאה לע וליהאה ךאו ,םדיל הנמדזנש האיצמל ושש
ר בכ העזח־תברחב שחרתהל היה דיתעש המ .תינמ׳הרבח תורדנגתהב וא
ת ודג לא עסמ״ב קיזוז בלכה תא רק םדב הגירהה־השעמב זמורמ אוה
ת בנרא ירחא םיפדורו םירהוד ויה םימעפ") "תוירי ילב הליל״ב ,"ברעמ
ם והתה לכ תא ךכב שח ,תינבצע תויסינטסאב ,התאו ,שרוחה לא הטלמנש
 לש ותוואג לע ץרענה דידיה לש ורופיסב ,("לכה ירחא ךניבל םניב היורכה
ע רופה הארמל ןרהא לש זעה ורובידב ,וילעב תא ריגסהל הבא אלש ,בלכה
?ונלש") ויפקתוממ םיימ שקבמה ,("העבגב רשא השרוחה") עוצפה יברעה
ו יה הלא לבא .("?םירבדמ ונא ׳ונלש־אל׳ו ׳ונלש, לע יכו ?חס התא המ
־ תמחלמב היה רקיעה .(הב ףקתשמ םי רשא הפיט) הפיט ,יערא־תעפות ןיידע
. ומע הרומגה תוהדזהב ,קבאמה לש ותויחרכהו ותשודקב ,תוננוגתה.
. דואמב הלוע "לפט״ה לש ולקשמ "יובשה״ו "העזח תברח רופיס״ב ולאו

. "םיקרסמ״ו םיבושכ ,םיחצנמכ םג ונא םיעיפומ ןאכ .םיקזחל ויה םישלחה
.ולוכ ונמלוע ינפ תא הניש םיטעמ תועובש לש הנפימ

ל כ — יתונמאה דצה ןמ .ל״נה םירופיסה ינש וכז םיחבש הברהל
ם ה .םיבושח םיגייס המכב וגייסל שי יאידיאה דצה ןמ !ומוקמב אוה חבש
. (!רפוסל הנממ הלודג תוכז ךל ןיאו) דבכנ ירוביצ דיקפת ונייחב ואלימ
, (תקהבומ תיטילופ תועמשמ לעב דימת אוהש) ןופצמה־םוטמט ךותב
, תומירע תומירע ,ופסאנש תוריזחה תוורוא" ,רוביצה ןמ קלח לע טלתשנש
ו כרדל ,תימכסומו תיגיגחו תימשר ,התע ושענו ,םיבוט םיחרזא ונתויה ימיב
־ האנשבו הרובגה־תמחלמל וולתנש םיערה םירציה ץרפ ךותב ,"םלוע לש
, תרהטמ חור־בשמכ םירופיסה ועיפשה — ,הנברק אוצמל הטוהלה המשל
ן ופצמה לוק היה הז .תוחכשנ וריכזה ,טהול שאר לע ןיננוצ לש ןוליסכ
תא ףשוחה ,סגה סרטניאלו תדסחתמה הצילמל ענכנ וניאש ,יטסינאמוהה
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ן וסאל ב ל ה־תמושת תא דימצמה ,חצונמלו חצנמל רשא םדאה־םלצ
ה יה ןטקו) רפוס תאמ היה שרדנ טעומ־אל יליביצ בל־ץמוא .המחלמבש
, תוברקה לש םמוציעב — עיבצהל אבה ,(הלאכ לש םרפסימ ונכותב
ל כו ,קהבומ יטוירטאפ השעמל תבשחנ ביואה־תאנש לע המרה הזרכההשכ
ד גנכ" ולוק םירמה ,"תוריזחה תוורוא" לע — חבושמ הז ירה הב הברמה
ת ויכונא םתסו תיתלעות־תושידא ,תורוב היושעה הלודגה םירקשמה־תדע
, לודגה םנוסאב ,םדי־תלזאב םיברעה ץרא־ינטק תא ראתמה ,"השוב־אלל
, ילאטנמיטנסה רקשה ךרד לע אלו .בלה־דע םיעגונו םיזע םייטסילאיר םיעבצב
, ולפשב־םדאל דובכ ךותמ :הזמ רתוי הברה .תקתקתמ תונמחר שדוגב אלו
.תאזה ץראה חרזאל דובכ ,ותער תעל

, ו״תורחא" תשוחת כ״כ הפירחש יפל .םמוקתהו עירתהש אוה שפנה־הפי
־ לע לבקמ וניא ,תונקפסב ,דימתמו־זאמ ,אוה ליגרש יפל ,ותושיגר ,ותולידב
ם ילבוקמה םיכרעה לכ תא לוקשל ןיכסה ותודידבבו ,ללכה תורמ תא הלקנ

, תויריזחה־תרגיש דגנכ הפירח האחמב אוה אקווד אצי — רוזחו־לוקש
ל ע םיחכופמו םיישעמ םילוקיש םתוא לכ .תובאתסהה ,הלוזה תויתלעותה
ם עמשימ םצעל םינהנ םירחאהש ,"תיחרכה האצות״ו "םייחרכה םיעצמא"
־ ירייש לכ הלק־לגרב קלסל םהל םיעייסמ רשאב ,הבהאב םתוא םילבקמו
, ןוצר־יאב ,ןזוא־יצחב םהל םיבישקמ ם ה — םכרדב־דמועה םע דחי םוסיה
ל עו — ,דיחיה־ןובשח אלא ,םהיניע דגנל אוה םיברה ןובשח אל .דשחב
, ץצופל ,גורהל" חרכה שישכו .חונה םלתב תכלל אל רתוי םהל לק ןכ
ן ויגהה־יא תא ,הלא לכבש רחשה־רסוח תא רקיעב םה םיווח ,"בירחהל

ת שדקמ הניא הרטמה .םירציה תגניח תא ,הינומראהה תעירפ תא ,ידוסיה
. בעתנה עגרה לע ,ףרוטמה ,לוספה יעצמאה לא םיקעוז םהו ,םיעצמאה תא
.שפנה־הפי לש ותשלוח ןאכו ,ותרובג ןאכ

ת בשוי םויה ...ךידיב הז םעפה ...תוינאמוה לע תוצילמ דוע אל םעפה"

. לשכנו — ״יובשה״ לש ורוביג ומצע תא דדועמ ,"ךידי־יתש ומב הרירבה
־ תיצחמ לש ,יבקע־יתלב םזינאמוה והז רשאב ,לשכנ אוה ?הרקמב םאה
ן חבימב לגרה תא טשופו הצונכ־לק השעמה־םלועב ולקשימ רשא ,ךרדה
א ל ןיידעש ףאו" :רמאנ "העזח תברח״ל המדקהב רבכ .ןושארה ילאירה
—  ״רפסאו חתפא בטומ ...שירחהל תחת ...אצומה ןאכ ןכיה ,רמוא יתרמג
י לב םיבר ןזוא רסומל תולגל .םירופיסה ינש םימייתסמ אצומ־ןיאבו
העפשה לש יוכיסה חופיק ושוריפ — תושעל שיש השעמה לע זמר זומרל
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ל וכי יכ ,םימכח ורמא רבכ .הרתה ול ןיאש ךבסב תוכבתסהו םימי־ךרואל
ן ויגה ךרד לע םלועל תוחתפתמ "תודבוע״ה ךא ,ןויגהל ושחכתי םישנא

ף וסבלו םייקתהל תודימתמ תואיצמב תוריתסה .םינפ־אושמ וינפל ןיאע
ת וירזכאו תוסג־ישעמ המכו־המכ דגנכ סירתה רהזי .דחאה ןוויכב תורזג
ת ורשעב התלעוהש ,תירקיעה היעבל ךא — ,ויניע־הארממ עזעדזנ ,םירתו
ה בושת ןיא ,תובבר לש םהיתולרוג העבקו ונצרא יווצק לכב תורודהמ תוא^

.ויפ

ם דא בייח — ,יחרכה היה שוריגה םא :הז אוה תודבועה־ןויגה ירהש
ה יהתו־התיה תירשפא םא ;רחמ םגו םויה םג ,ותלוזבו ומצעב רזכאת

ם גו םויה םג ,אמטו לוספ יעצמא אוה ירה — וידעלב םג רורחשה־תמחל8|

א יה הבושח .רתלאל אצמנ אוה דימת אל הריתסה ןמ אצומה .רחמ

" שרגלו גורהל ,ףורשל" חרכה שי ןהבש תויצאוטיס שי .ה ב י ט ק פ ם ר פ
ם יאור םא קר 1 םירומא םירבד המב .תוינערופה־תליגמ ירבד לכ תא םייקל
ת ומחלמ תריקעל "םלוע־תמחלמב ןורחא ברק״כ ,םייניב־בלשכ ותו
א ל וב ,םיאטח ומתי םהבש םהירדסו םייחל המחלמב אוה אצומה .םישוריגו

ך כ ליבשב .תשרומ־תמדאמ הדירפה־רעצו םינקז־תקנא ,תוקונית יכב ןכתי4

א ל ,רעצה רועיבל ברק־תקושת ורעצב תורעהל ,טסילאיצוס תויהל םדא םייז
ך כל םדקומ יאנת .ותונשל םג אלא ,םגה םלועה לע בואדלו שרפל ק

ה שעמ־ףוס תייאר .הרבחל םדא ןיב םיסחיה ישרושל תרדוחה ,הייאר אי<ד

.ואולמו םלוע לע בחר טבמ ,הליחת הבשחמכ

ם הלש הדימה־הנק ירהש .וירוביגו רהזי םירסח תאזה הביטקפסרפה תא
ע גרה תאו תדדובה הדוקנה תא קר םה םיעדוי .ואולמו עגרה או>

; הנווכה־רסומ ,דחא רסומ קר םה םיעדוי .םמצע ינפב םידמועה ,דדובה
ם דידל :םהל ארזל ,הרבחה יקוח תעידיב ודוסיש ,תואצותה־רסומ ולא
ת ויגאמוהל םתפטה הסונא ןכ־לעו .הצילמ הברמ ךא הטשפהו תויללכ הברמ<

ם ידסוימ ויכרע לכ רשא ,תוריתס שודג םלועב רבדמב־ארוק־לוק ראשיהל

ם יפילחמה תורטמו םיעצמא לע ,ותושימגו שוריפה תורירש לע ,תויסחיה לעי
—  ,תישעמה תוירחאה ןמ םמצע םירטופש יפלו .ז״לז םיעייסמו ז״א
: תויטיזאראפה לא וליפא ךרדה ןאכמ הקוחר אלו ,ךנוצר .תוירחא־יא םפוס

א הת האנה־תבוט :אלפ הז האר ךא ,הסגה הכאלמב םהידי וכלכלי אל םה
ט טושל העקבה לא דרויה םיהולא״ו םוקיה לש ותראפת סויג .םהל סג
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 רתויה דצ לעו ,הילא ה5ןוש ןיאש ,הקיטנמאנרוא וראשיי "התקעצכ תוארלו
.םיבר םיסרוב ןיב דיחי םסב לש ותגות :בוט

 היצאוטיסה וז ירהו ...םיבר םיסרוב ןיב שפנ־הפיו תעדה־ןיגא דיחי
, ןווכמה־תנווכב דימעמ אוה ."יובשה״ב םג רהזי רצויו־רזוחש תיסופיטה
ד בלמ ,ונממ אצומ ןיא תמאבש בצמב ורוביג תא ,הייפכ־ןונגנמ יפ־לע וליאכ
ת ושעל היה לוכי ונרוביג ."םדאה שפנ" לע תבייחמ־יתלבה הגותה־תחנא
; וירבח םע קבאיהל ;עשפמ־ףחה יובשה תסיפתל דגנתהל :הברה םישעמ
ל כש אלא .דמחא תא התיבה חלשל עובתלו "םירקוח״ב רסומ־קרפ ץיברהל
ת ורוניצל ןיינעה רבעשמ .הדילס ךותמ ,ןידה תא וילע לביקו קתש ןמז ותוא
 ךוחיגה טלבוהו ,רתוי־ההובג היצנאטסניאל לבומ יובשהש העשב ,םירוגש
־ עצבימ" לש ותוטיעפ ןיבל לעפוהש לודגה יטארקורויבה ןונגנמה ןיבש
—  ,״הממדה בלב״ ,תודש בלב םייורש (ובושו יובשה) םהינש רשאכ ,״יובש
ר עצב ,הלענה שפוחב הגוה ,ה ל םרגנש לוועה לע הדיחיה־שפנה תממוקתמ
ה רודהמ השעמל יהוז .ןונגנמה ,הדוקפה ,יאבצה חרכהה לע המק ,םדאה
, דיחיה לש ותייפכ הפוכהו ינעבותה ללכב דיחיה תמחלמ לש תשדוחמ
.ודצב לבא ומע השועו ללכה ךותב יורשה

ם יצלאנ וננה ,םיבושח ותוריחו םדאה קר יכ ,הנעטבש קדצה לכ םע
ם ידיחיה לש םתוריח ןעמל דיחיה לש ותוריח תא חפקל אבהל םג ץלאינו

, םינובנו םימכח ,חור־יקנע התויחרכהבו וז המילידב ושד רבכ .םיברה
.תרחא ךרד שי יכ ,חיכוה אל םהמ שיא ךא

ה תא" .םתשלוחב שפנה־יפי םילגתמ "יובשה״ו "העזח־תברח רופיס״ב
ה שעת אלש ,רורב ,התא — תומולחהו תוחכוההו תונעטהו תועידיה ףלא םע
־ רחא םג ...בושחתו טרחתת ,בהלתת ,רהרהת ,שפנה־הפי התא ,השעמה תא
־ אלה היווהה תוצימח תאו .יתישע אל המל יוה ,תובשחמ לש םיב לולצת ךכ
" ...סגה ,רעוכמה ,םלועה :ואולמו־םלוע לע ךופשת — ךלש תמלשומ
ך כ") תימצעה־העידיהו זרפומה ימצעה־ןויזבהו תינלטקה תימצעה־הפלצההו
ב ורמ םהוזמ ׳הרירב־ןיא, ירוחאמ רתתסמו הערכהמ לעילב־ןב לכ קמוח
, שפוחה ןכיה ,תללוהמה הבשחמה תואמצע ןכיה ,ךדובכ־שגר ןכיה .הרגיש
ת ונטק לע ךיירמ לכ ,ךיתואחמ לכ ,ךירבד לכ ...תוריחה תבהא ,שפוחה דדיה
י  וללה םירבדה ןכיה — רורחש לא ,תמא לא תוצרופ םיכרד לעו ,יוכיד לעו
,תימצע־תרוקיב לש דיקפת םיאלממ םניא ("...ןוערפ םוי םויה
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ה עידיה .ומצע־ץימב־ןוגיט ,ומצע־חותינל אלא ,השעמלו הערכהל האיבה 
ך יתוגשהמ עבר קר ודיב היה אול ,רחא") "םירחא״ה לש םביט לע הביצעמז 
, רוציקב ...שיאה תא חלשמו ,דימ ,ןאכ רצוע היה — שפוח לעו תמא לע 

ל ש המודמה םירוסאה־תיבמ שובחה תא הריתמ הניא ("...תוישעמב ,תוטשפג 
ל ש ,"העזח־תברח רופיס״בש המצע תויקוח התוא יהוז .ןוצר־תשלוח 

, הזב קוסעל םיחרכומ םא ןכש" :הערכה־רסוח סולפ תוסגה ןמ תועזעדזה• 
—  םהידי םירחאה אנ ולעגי םהדזהל םיבייח םאו .הזב םירחאה אנ וקסע  

שפנ :הככ ול רשו יכותב ינש לוק חתפ דימ לבא .שוריפב .לוכי יניא ינא 
ה נידעה־שפנל רומזמ־רישבו תרבוג תונרטנקב .הפי־שפנ .הפי־שפנ .הפי  
ו זל ,םירחאל הזבמנה הכאלמה תא הריאשמה הנידעה־שפנלו ,המצעלשכ'. 
ל ולעש הממ המצע לואגל ידכ הדצה ןתוא הנפמו היניע תודיסחב תמצועל: 
ר וביגה ךבתסמ ךכו — ״...יתייווה לש הלוכ־לכ תא ןיוע יתייהו ...זיגרהל 

, ידידי ,ךיפ רעפ .םיסרובה םישוע םישעמה תא :רבד־ףוסו ,תולוק המכ3 
־ אטיפאק םלוע אוה דוע לכ — םהלש אוה ...םלועה אוה םהלש ךאיה הארו 

" םישוברע״ל זובו םימע־תאנשש ,רבג םילאד־לכ קוח אוה וקוחש ,יטסיל' 

ם ייעבטה םיכרעה וב םה םימד תוכיפשו ("םינודוהי" :םמש רחא םוקמב) 
.םיטילשהו•  

שפנה לש התבוגת־יכרד לש אילפהל תימיטניא העידי רהזי לצא שי
י עבטה־םדואו / ,םינדחפל היהנ ,ןופצמ ךותמ ,ךכו״) תויטלמאהה לש ,הפיה  
, הברה תולילעו / ,בלה־ירוהרה לש םנורווחמ הקלי / הטלחהה־זוע לש  

ן מלהי דוע אלו / ...תונובשחה ינפמ ןתליסממ תוטרוי / ,חוכב תורדאנ
—  תילוגסה התויקוח ,הידוגינ־תודחא ,היתוילוח לכ לע ,(״...השעמ ראותה
ן מ רבחמה לש העידיה רתומ הז ןיאש אלא .הליהת ול התאי ךכ לעו
—  ,םיטעמה םינואגה םירפוסה ,םילודגה שפנה־ימכח תלחנ וז — ,ורוביג

, ונרעצל ,זאכ .הבחרהו הלולצה הרכהה ילעב לש ףירחה םשוחינ תוחפל וא   
ת פתושמ הכובמה .הז לש ותשלוחכ הז לש ותשלוח .ורוביג םע רבחמה ההדזמ
ה תגשה־רצוק לע ׳תחא תימצע־העדות ךותמ בצענו דמאנ לכה ,םהינשל

.הבש אצומה־רסוחו

ה יילע־וקב ,ולודיגו ותוחתפתה םצעב אוה רהזי יקוספ־ףוס והז םאה
ת ייעב התלעוה םהיתוריציבש ,השדחה תרמשמבש םיטעמה ןמ אוה .ראופמ
םע דחי .בוטה ארוקה בל תא הבוש וז תוניצרו ,ירוביצהו ישיאה רסומה

121



ת מאה לא ץורפל" תושקבמ םהיכרד ךא — ,וטאל ״דמול״ אוה וירוביג

י פצמה תא ,חצנבש־תראפתה דוסי תא םהמע םיאיבמו שפנ־יפי וראשנ םה
. רא ,רישעה ןוימדה תא ,ויעוגעגו ריעצה בלה תא ,הממדל בשקה תא ,שיגרה
ד מורת וז ןיאה ? הלא לכב טעמה .הצילמהו הרגישה תאנש תא ,דוחיה־רשוכ
א למ הפב "ןמא" םהירחא תונעל לכונ אלש אלא ?םדאלו םייחל הדבכנ
-  הלא לכ לעו ,הכרעמה ןמ הלקנ־לע גומיהל תוננוכה ,םנוצר ןויפר םוש לע
.דבלב םהלש םשפנ ימוחת לא םתרכה־םוצמצ םוש לע

ם ירפא לע הרזח וניא הלייבצ .םהב הלחש הרומתה תא ןייצל איה הבוח

ת עדו השעמה־רשוכמ וב שי .ונממ רתוי הברה תינויחו תיבויח תומד אוה
ד צל הערכהה תלפונ — ,םהל תינייפואה הריתסה תעלגתמש העשבו ,וחרכה
ה צור ינא לבא ,התיבה הצור ילש המונת" :המישמה ,חרכהה ,הרכהה
י שמ ךורע־ןיאל הלודג ,לעפמה םע ,הריישה םע ותוהדזה תדימ ."ראשיהל
. הלעמ־הלעמ רהזי לש תיתונמאה ותמר תא םג התלעה וז תוהדזה .ומדוק
ם יקפואה איה־איה רשאב ,"תוצח לש הרייש״ו "העזח־תברח רופיס" יהבגל
ה אור ןיידע ךא .תירסומה תוניצרהו בלה־תניב ,םימודמ־יתלבה םיבחרה

ה שעמה" תא ,הדיחיו־תחאה שפנה תאו הריישה תא יחצנ דוגינכ רהזי
ה בוטה לע ךרבנו ךכב ונייד ,העש יפל ,ילוא .בלה־תייטנ תאו "ץוחנה
־ ךרואלש וז ותוליפכב רוביגה קסרתי אל םאה לבא .אצמש ידנוויו־םודומבש

?םימי
ת על ,אובל־דיתעל ול הנוכנה תולפיתל הלייבצ ששוח ברקה־ימי םצעב

־ תצירפמ ובוש תעל וילע אהת המ .ךומנה ירפסומטאה ץחלב ,םייליביצ םייח

 תוביסנה דואמ ונתשנ הנה יכ ? וכרד תא התע השעי הרייש וזיאב ? ךרדה
־ תילידיאה ,"תיתיב״ה הריוואב םייח־בחרמ ול ןתינש ,שפנה־הפי .ונצראב
ת א הנייצש ,תירסומה תומילשה תשוחתב ,(תוננוגתה תעל וליפא) הצחמל

ת עשב ,יונישה תישאר םע רבכ רבשמ־דע עיגה — ,תדבועה־תובשייתהה
ם ייתעבש ,ץראה תא םיסלכאמ "םירחא" םישנאו םימי ואב .רפכה תקירס
י מיטיגל ךרעל התיה םיקפרמה־תפחדמ ,םייטסילאטיפאקה םידוגינה ומצעתנ
ה מ .הנוילעה לע םדי םיסרובה ,םילאראה תא םיחצנמ םיקוצמה ,בושייב
ל ק המו) ותונידע בורב שפנה־הפי ץצוריה ?הלייבצל התע ול יופצ
ה נובתה תא ומצע לע טילשי וא — ,וינפל ועזג־ינב וצורנש םשכ ,(!וצצורל
ל א חרבי אנ לא ?יטסילאיצוס םלוע לע אתווצב־קבאמ לש הרכהה תאו
אלא ,(הב שיש תמאה־תצקמ ףא לע) "םיסרוב״ו "םימסב״ל החונה הקולחה
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.תויביטקייבואה םהיתופיאשו םתרטמ יפ־לע םיעשרו םיקידצל הקולחה ל  
ל כו לואש ,םרה־רוחבה ,הלייבצ ,םירפא לש יתימאה םמוקמ אוה ןכיה

ה מדאל הוואתה ילעב" לש םמוקמ ןכיה ,"קיתווה־חלפה והילא" יציר^
ו ירוביגו רהזי ?בוטה־ןוצרה תשרוח ישנא ,בגנב־םיחדוקה ,"תחמצמו הבוס  
ת מצועה ...הנידעה־שפנל רומזמ־ריש״ב םה םילחוב םנמא םא ,רוחבל םיסונא 
" ...זיגרהל לולעש הממ המצע לואגל ידכ הדצה ןתוא הנפמו היניע תודיסחב 

, תויצולחה ריצ לע תבבוס רהזי לש ותריצי :ונרמא ונרבד חתפב   
ה שעמה־תבוח ,לעפמ ךותב םדא :רתויב םיימיטניאה הייוליגו היתויעב■

, ןונגס ,הקיטאמית לש הגיזמב אוה טלובה וגשיה .םהלש תובבלה־תבוחו 
ד ע "תילארשיצרא" ,תינגרוא הביטח ותריצי תא השועה ,םדא־ףונו ןושל  

, היצאלרוק יהוז .ותוא ןייצמ הרוצהו ןכותה ןיבש אלפומ םאות ,םנמאו .דואמ 
'.ונונגס תא םג ול דלי ,רהזי בציעש ,יגולוכיספה סופיטה הבש 
ר נא׳ז םע תינמנ ותריצי .עמשמ יתרת ,הזורפב קסועה ררושמ אוה רהזי  
ד וסי שי ,םימכסומ םיחוסינ לע רתוול םא .הנוכנ ורידגהל השקש ,יתורפס   
ת עיבק רחאל יכ ,הרישל הזורפ ןיבש תולובגה דואמ םישטשוטמ יכ ,העדל   

ת שגדהב אוה ונרודב םיינשה ןיב שרפהה ,םיילאמרופה םינמיסה לכ
—  ,תילאמיסקאמ היצאזיביטקייבואל הריתחה ןיבל תיביטקייבוסה היווחה
ל ש םתלודג יכ ,ורמא רבכ .תילאנויצומאה היוורה תדימב שרפה אוהו

ת לעמל יפאה רמוחה תא תולעהל םרשוכב ,םיררושמ םתויהב איה םינקיאזורפ  
ה טהל — ,דחא םלעיהב ״חרקו שא״ ,זע שגר הריציה־ללח תא אלמל ,הריש  

ן מ ,םיטעמ םיעטקב קר .הז לש המודמה־ותושידאו ותוקלח ךותב וז לש
ת לבוג דימת לבא ,ול הפי חרקהו שאה לשמש המרל רהזי עיגה ,םירחואמה

ה רישב אוה ולש "שרוש״ה רשאב ,ימינפ חרכה ול והז .הרישב ולש הזורפה  
ו תקוצמ ,ונובערו ותייאר יהוז .היישע לכו רמוח לכ תולעהל רתוח אוה הילאו  

ם היתופילק תא םירבדה ינפ לעמ ריסהל שקבמה ,ררושמה לש ותמורתו
ר יבגהלו עגר לכ שדקל ,היווהבש "ידוסיה" ןיערגה תא ףושחל ,תוינוציחה
. תודבוע לש ץובב םיעוקש ונלוכ ונחנא ןכש" .היווח לכבש תויביסנטניאה תא
ם יאורו ,םייח לש םיב ונא םילבוט .לענה־םוטרח הצקל רבעמ םיאור ונניא
ץ רא ןיב קקוש תרחא לש םי ,תרחא לש תונוליס־תונוליס .שפרה תא
ןמו ...קחרמבש םימודאה םימתכה ןמו םיננעהו םיצעה ןמ ףטונ ,םיימשל
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ן ל ,הלא לכ שממ ,הלא תא קרו .בלבש םיעוגעגה ןמו ...ףרוחה ןמו ריוואה
ה דבועב .ועיגי אל ונילא ,תוצוח ינפ לע םיקקוש םייח יגלפ ...ןובשחב איבנ
□ ד .רחא בצע שי הלא לכ רבעמ םלוא .םישעמב ,השעמב .םיעוקש ונא
ג כראה רבכו .(המושג ךרדב) "...ךשמה םירזוש תכלש בהזמו ...ויתסבש
.ונייד ךכב

נ ייחה־תזורפ ןיב הבואדו תירזכא תודפ הליחת .דתיה תרכינ רהזי לצא
! לוגס־ידיחיל הנתינ ,םיבאוכה־תיב ישנאל הלחנל הרסמנ וז !םתריש ןיבל
ג ישנאה לש םמלוע ותולגב ,וישועו לעפמה תא ובויחב ,ותורגבב .דבלב
 הארמ איבהל אוה רתומל .םיאלמ םייחו יפוי רמוח לכ ודי־עגמב חוורתמ
ת ויסרגיד הלא ןיא יכ ,עדוי ארוק לכ ;ולש ףונ־ירואיתמ והשלכ םוקמ
ד ז "טסילאודיבידניא" .םיררושמ ךרדכ ,רקיע אלא ,םינקיאזורפ ךרדכ
־ דיל ןונמה רש ,םיממודה תא בבודמ ,הירזיבאו הנוכמב םייח־חור חפנ
ט ילשמ ,תיבה־תרקעו חלפו גהנ לש םהידי־תיישות יוליגל שש ,תדבועה
ד חאכ תנדועמו הזע הקיטורא אלממ ,ץפח לכ לע הרומחו 'תירבג הקיריל
.ףונ־הארמ לכו חמוצ לכ

ם ה םירוענה :האר יכ .חרפה תאו ףונה תא הריעצ הקושת אלממ רהזי
ם יענכשמה'םירואיתה תורפסב םה םיטעמ .ונונגס תא הבר הדימב ובציעש
ה שעמל ובציע ,רעונ־ינב םבצעב ,םירפוס לש םניינמ בור .םירוענה ליג לש
ט ילבמ רגובמ לצא .ךה ונייה ,עודיכ ,הז ןיאו ;םיריעצ םירגובמ לש םתומד
, םהיתויופעתסהו םהיתוחולש םה ראשה לכו ,ידוסי וק ,תחא הטנאנימוד רפוסה
, ויליפרעמ חג ,העונתב יורש לכהשכ ,םירוענל ןכ ושעי דציכ ךא .םהל םיפופכ
ה נתשמו ףלוח לכה ,תפומ־תויומד הברה ,םיקבאנ ,םיצצורתמ "ינא" הברה
ת ושיגר .םיינוציקו םידח םירבעמה ,תדמתמ איה םדב הכפהמה ?ןיע־ףרהכ
, הדירמה רציב תפלחתמ הטירוטבאה תצרעה ,השקונ הפילק הטוע תינלוח
ה נדעב החישק תוסג ,םירצמ־ןיא שפוח תקושת םע תקבאנ הבהאמ־לוע־תלבק
ר ופיס״ב חייסה ףוטילו רומחה תגירה לש םיריהזמה םירואיתה ינשב ןייע)
ן יב םימוחת טעמכ ןיא .הרומג תומימתב ןיחומה־תופירח ,("העזח־תברח
־ תבהאו ,הכז הנומאב לבוג "םיסונמו־םיאיקב" לש םזיניצ ,שואיל תובהלתה
ו תליחת עזעזמו תואדוול ךפהנ שולק זמר לכ .ןוזח־תבהא םע ההז םירשב
ר שפא־יאש טעמכ .םדא לש ותדיל תודלות הלא .ביצי לקשימ־יוויש לש
ר וביגה לש ותוהמ תולגל ,יהשלכ הלילע חותיפ י״ע הז הווהתמ םלוע ףושחל
רמוא וניאו םינפל ןאכ לפט ץוחה .תינוציחה תואיצמה ןחבימב ותדמעה י״ע
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, תקדקודמה תיגולוכיספה הזילאנאה הפי הז "רמוח״ל יכ ,המוד .רקיעה תא
לש ונונגסל תורוקמה דחא הז ןיאה .דואמ־דואמ יביטקייבוס םלוע ןיינב

, , . ,י
ה בהא ,"ףסה־לע״ש הבהאה" יהוז .ןאכ םיבהואש הבהאל בל אנ םישנ

ע גמ .שממ םיבהא־השעמ וא ,הזע םירשב־תקושת ןאכמ ימס .ליפורפ־יצחב
י וריגה .היתולובג םה תודשב לויט תעשב תועורז בוליש ,ףטלנה רוע ,די
ד ימת םיניוצמ) רעשה־תצווקבו המצב ,"םיישילש םינמיס״ב אוה יטוראן

ר ובנלו ןנסל הז ךיא ,לשמ ךרד ,ךמצעל ראת קרו..." :השאה־רעש ירואית

ך ותב ךדי ריבעהל ,הריהבהו ההכה ,וז תדשאמ ישמ תמירע ךיתועבצאב'
ן יבו ,ההכ ינומרע ,דואמ ההכ ןיב ונווגש למרכ ,וז המימחו תבהול תעקפ■
ל ע דרוי הזה דוהה לכו ...דואמ עפוש ,דואמ רישע ,ריהב ינומרע ,ריהב
־ תקיפבו לוסרקב ,("...רקפה הניאש הנובנ תוריחב ,תוריחב תומוחה היפתכ
ת ינססה הקיטורא .הנבלה הצלוחבש תוטילבה־ירומיקב תוקוחר םיתעל ,ךרב
, תשגמ־םיגוסנ םה .ןוקיבורה תא רבע אל רהזי ירוביגמ רוביג םוש .רתויב
. םולכ־אל — הילע םיעדוי המ״ ,״דחי שממו םולח״) םנוימד ירוצי םיצירעמ
ה רענ ,יטופ ,יתור" ,"...ךלש דיחיה־תושר איה ךתועט םג ?בושח־ז־מ לבא
ה ז ונוימד וילעב ץירעמ המכו ןוימד ךב לתש המכ דע תעדי ול ,הדומח
ת ינשנו־תרזוח המיכסה ."ןושאר טבממ" לש הבהא םיבהוא ,("...לתשש
ת ייאר :"האיצי םרטב" ,"העזח־תברח" ,"תוצח לש הרייש" ,"בגנ יתאפב״ב
ל ע ,תיאדוול הבהאה תא השוע תומדה תא העילבמה הלפאב ליפורפ־יצח
, תוששחהו "זגורב״ה־ירוזיחו םינפ־תדמעהו "תויתינכת״הו "תוימומרע״ה לכ
, תואיצמהו ןוימדה לובג לע לכה .םינושארה וירופיסמ םג םונעדיש יפכ
. התוא ריכמ ךניא ללכב ,אל .התוא ריכמ ךניאו טעמכ" :"?בושח הז המ״ו

א קווד לבא .ללכ וזל המוד אלו ,בשוח התאש ומכ תאזכ הניא ללכב רשפא
ו מכ שממ ,תאזכ ןכ אקווד איה הזמ ץוחו ...הל רמולו אובל בלב גדגדמ הככ
ת אלממ הבהאהדושקב הלא לכ ךותו "...היהתש ךירצש ,היהתש הצור התאש
" תוצח לש הרייש" תמייתסמ ידכב אל .הנממ יונפ םוקמ ןיאו ,ולוכ ללחה תא
? תואבו תולוע םולש לש רומח תוריענ ןיא םא" :וב "רהזי" לכש טפשמב
: ״המושג ךרדב״ב רמאנ ידכב אל ,״ונלש האלפנ ילד וז לא אובל שוחנ הבה
. רקיעה הזו ,תחא הרענ לש הכויח בוהבה ,אמתסמ ,אלא וניא הז לכש"
"...לכה ההונ ןאכלו
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א ל ךא ,רהזי לש ונונגסל םיבושח תורוקמ ינש םה םירוענהו הרישה
, קדקודמ חותינ ,הלילע טועימ ,השודג היסקלפר םה וינמיס .םהבש םיירקיעה
.םזילאוטקלטניאל תושחכתה ,הרישע היצאיצוסא

ו תוא םיפילחמה שי אוושל ךאו ,יגולוכיספ םזילאיר והז
, דייאר התואל יאנג־םשלו ףדרנ־םשל ,קדצבו ,היה ןורחאה הז ."םזיגולוכיספ״ב
ש פנה־תונוכת תא השועו ירסומו יתרבח םיכרע־םלוס לכ תלטבמה ,תיביסאפ
ת ורקפהו םזיליהינ ,ןובאיתל תוישיאה־קוריפ ושוריפ םיתעל .ךרע־ת׳וושל
, םישנאל ,ןוציחה־םלועל רוביחה־רשוכ תא חפיקש ,"םזילאודיבידניא" ,תירסומ
, "תישפח" היצאיצוסא ,םיטוטיח ץרוש ןכ לעו ,הבהאל ,תיביטקייבוא המישמל
" תיפוקסורקימ" הזילאנא .םילוספ םייומידו םיקחדומ םירציב זרפומ קוסיע
. היינב וירחא ןיאש קוריפל ברעמה־ירפוס המכ לצא האיבה םדאה שפנ לש
ה זילאנאה תא תוהזל ןיאש אלא .םייחה ןמ החירבו םזיספילוס ,םזיניצל
ש פרו־יחס הלעמ הניא םיקומע םיימב הלילצ ;תוישיאה־סרה םע תיגולוכיספה
ת ולעל רשפא אמלעב־היצאזיגולוכיספ לש ךומנ בלשמ .תוילולש ךותמש
ל לכ חוספל רשפא־יא ךא ;השעמהו הרכהה יאיש לא ,ונממ הובג בלש לא
ל א אילאירה ןמ שולגל דרחה ,טסילאירטאמה יבגל .יחרכהה בלשה לע

ם יכרדהו תוטישה תובר םג םא ,תחא תמא קר תמייק ,םימודמ םימוחת
ם יראומ (תימינפ־תואיצמ) םדאהו תואיצמהשכ .הינפ־יוביר תמחמ ,היוליגל

ר תויב־תיביטקייבואה תמאה — ,תונוש תיפצת־תודוקנמ הנוכנה הטישב
ה גרדה .ז״אז תומילשמו תומאות ,דחא־הנקב תולוע רתויב־תיביטקייבוסהו

־ יביטקייבוסה רואיתה םע זא ההז יביטקייבוא רואית לש רתויב ההובגה

.רתויב
ט ק עגר איה הלדח יכו ?שפנה־תפמב "םינבל םימתכ" אצמנב שיה

י  רואיתבו עגמב םירוסאה םימוחת הב שי יכו 1 המדרתבו ץיקהב ,התוליעפמ
. ףוצר ךילהת ןה היתויושחרתה לכ יכ ,השיחכמה הלוכסא שי יכו
ם וי לבב תישארב השעמ שודיח ,תוימעפ־דח םלועל ןהש ,קיר־ללח אלל

ם יישיאהו םיקדה םיסנאוינה ןתמב איה תורפס לש התלודג ירהו ?דימת
ת ויקוח י״פע אלא ,תויתורירש יפ־לע אל םינתשמו םיפרטצמה — רתויב
ך ניאש ויתורומתו תללוכהרתעונתב יחה םדאה ןתמ ,הביציו תבכרומ ,הרורב

.רתויב יקוחהו יסופיטה ,יתימאה אוהש ימעפ־דחה :תוקסופ
, ותוישיא תא קרפמ וניא ךא ,םדאה לש ומינפ לא תועסמ ךרוע רהזי

י״ע הדוסיב תרבסומ איהו — ודיל הלגלגתנ הלודג תוכז .הנוב אלא
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ה ז עסמ יכ — ,דומצ אוה הילאו רבחמה קנוי הנממש ,תיצולחה הביבס
א וה םיקפוא םוצמצ םשל אל ,םינפ־תולילע לש היצקורטסנוקר ,שפנה לא.

ר יבגהל ידכ אלא ,םלועל םירעש לוענל ליבשב אל ,םתבחרה םשל אלא ,אב
ם וקמב אל ,הבחר תיפא העירי שרופ וניא רהזי .תוירבה םע תויראדילוסה תא
־ תנווכב .הב ןיאש המ לע תונעטב אובל םילוכי ונא ןיא ןכ לעו ,ןמזב אלו

ך שמב דחא רענ לש "תימינפה הכרעמה" תא ןתיל אוה שקבמ ןווכמה
תפיסא לש תודחא תועש אוה וירופיס לכב ןמזה־ךשמ .דואמ רצק ןמז
ו א תוירי וב ןיאש דחא הליל ,רפכה תקירס וא ,יובשה תריקח וא ,םירבח■
ל ש הלק העש ,("הליל ותוא םפוסו הלילב םירבדה תליחת") תוירי וב שי

ו השמ אוה רתויב ךוראה ןמזה־ךשמ ;המושג־ךרדב הכילהו האיצי־םרט
ו יתודימו ותושממ ןאכ חפקמ וניא ןמזה ."בגנ יתאפ״ב הממימ־הלעמלש
ף לתסמ וניאו ותופיצר תא קסרמ וניא ,"ישימח" דממל ךפהנ וניא ,תוילאירה
ן תויביסנטניאו ןרקי לכב ,ןאולמו תוישונא תועש ןה ולא .םולח־לש־ונמזב
ש וביכ ,הרבחב דיחי) הלוכ הנותנה היעבה לע רוא עורזל ןייד ;ןשדוגו

ת נכסו הרובגהו־רורחשה תמחלמ ,םילגנא־םיברע־םידוהי שלושמה ,הממשה
ב לב תובשחמ הברמ רהזי .הלוכ רוביגה־תומד בצעל ןייד ,(התופלתסה
, רצ ןמזבו רצ חטשימב םיינייפואה םיגיגההו תוערואמה תא זכרמ ,םירענה
ך שמב םדא־ייח לש לודגה רוזחמב שחרתמש המ .תוינוציק תויצאוטיס רצוי

ר בעמה םע ,ןבומכ .תועש לש ןטקה־רוזחמב ףקתשמו־רזוח ,םינשו םישדח
ך רד וז ןיא בוש ,םינמזהו םישעמהו םירוביגה יוביר םע ,הבחרה העיריה לא
ע דוי וניאו טעמכו ,רצה םירוענה לגעממ אצוי וניא רהזיש אלא .תיטאווקדא
.דבלב שפנ־הפיה תא אלא

םדאה" לש הז יגולוכיספ סופיט לש ויתוביבס לע רהזי בבוס דוע לכו
יטאווקדאו ליעי דותימ ךל ןיא — ,וישעממ םיבורמ וירוהרהש ,״םנפומה

ת ימינפה ותויקוח .תקדקודמה תיגולוכיספה הזילאנאה רשאמ ובוציעל רתוי
לש ,הרישע תויביטאיצוסא לש ,היסקלפר לש וז ךרד טלחהבת מאות
תולילע לש ,ץיקהב־תומולח לש קוד הטועה תואיצמ לש ,םיימואתפ םירבעמ
ק פואב העיפומשמ .תימצע־הינוריאו קסופ־יתלב שפנ־ןובשח ,תורישע םינפ
ו נא םיאור ךכו .היתויורשפאמ הברה וז ךרד תחפקמ ,רחא עזג תב תומד
ב צקה הנתשמ — ,הלועפ רואיתל ורבעבו םירוהרהה תוכלמ תא ובזועב יכ
ן בצקש ,םילמ 3—2 ינב םיטפשמ ,יפארגלט ןונגסל דע ,תוינוציקל דע ,ודוסימ
.ץוחנה השעמה ןויגהכ ,ותכאלמ תעשב םדא לש ונוזפחכ ,הבורה קותקתכ
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, רהזי לש וכרדל המילש הקדצה אופיא שי ...הנתשמ וניא יחצנה ףונה קר
, ידמ רתוי הנממ דומלל שקבנ אלו ,הלש היתולובגב התוא הארנש יאנתב
, תפומ תומדל שפנה־הפי תא ונישע אלש םשכ ."שדקו האר הזכ קר" דיגנ אל
.ונונגס תא שדקלמ רהזינ ךכ

ע טקבו תחא הלק העש ךשמב שפנ־יפי םירענב קר טעמכ קסוע רהזי
ן תנ לכה תא .ונושלו ונונגס תא אילפהל לגיס םהילאו ,דואמ גיוסמ
־ תלהקמב וא ימינפה גולאידב ,םידחה וירבעמו ויתוריתסב ,ופטשבו ודעומב
ה ברה ללוכ ולשמ ילאמרופ דחא טפשמ ."תונחת" ילב ,קספה ילב — תולוק
—  תחלוסו תיבהא לוכיבכ ,הביחב ךחוג ךמוקממ התאש דע וליאו״) דואמ
ם א וליפאו ,רתוסמה חפב םייתניב התא ףא תשקונ ךמותל ךיא שוחת אל
ה תאש הבישי התואמ ללכ השמ אל וליפאו ,הנניאו הפלח רבכ ,דבעידב
ו ליא םג ,קזב לש תברצ ,הוכמה וז ירה — תויחונ הברהב ךיתחת בשוי
ם גו ,לאשי םא רבד ול רמול ,תבהא רשא ךיחא אוהו ,רבחל רפסל תשקיב
ה יה אלו ,רבד עריא אל יכ — רבד ךיריקיל רמול עדת אל ,לאשי םרטב
ל כ הניא םגש ,הוכמ הניא םגש ,תפלוחו הסט חוכמ תלוז ,אוהש שממ לכ
, םולכ לש דבוכ הל ןיאו ,םולכ הוש הניא ,תמאב ,הניאשו ,ךרע לש אמייק
, והשמ לש ומצע אל ןפוא לכבו ,והשמ לש דה ,והשמ לש לצ ,ילוא ,קרו
 תייכונא ,דואמ תיטרפ הזירפק ,לילק־לקה עונענה הז ,וז השגרה־עברמ תוחפו

ל ככ ,תישענו ,לכה ךידימ ליפהלו ,ךנורג תא קונחל ךילע המק — דואמ
א ל עטק — (״...תדחוימ תובישחו סוחי תלעבו ,דואמ הרקי ,הער איהש
ר מואש יפל — טעמכ ,םלש דומע ךרואל ךשמנה ,ינייפוא ךא יביטטנזרפר
ו עפשב רדנגתמ וניא הז טפשמ ךא .ותואילמ לכ לע עגרה תא ןתיל אוה
 התויחרכהו הנויגהש) תירקמה היצאיצוסאה לש תועמשמה־רסוחב ,ינסרהה
. והובו־והותב ,(םדא־ייח לש לודגה־רוזחמה עקר לע קר שרפתהל םילוכי

, םירתוימ םיראותו םירוביד ,לובריס םושמ םויה דע םהב שי ויטפשמ םנמא
ם יפיסומ םניא ז״כבו ,רתויב קיודמה תא ןתיל בוטה־ןוצרב םתדילו־םתרוהש
ו עדייש" ,"ץראה ןמ םירומח וספה") םימזיאכראו גנלס לש תבורעת ןכו ,ןויפא
ם יאב ףכיתש ,אקושב אכיאש םיסגה םתואמ אלו ,הזכ םתס אל התאש
ל כ ינכושו ...התא זוחא האמ" ,"םיידיה םעו תומכחה םעו תוחידבה םע
ר ומח יוקיל .(דחא רופיסבש ןטק עטקמ תוחוקל תואמגודה לכ — ״...ןורק
וליפא .תוישארה תויומדה לש הטעמה היצאזילאודיבידניאה איה ונממ
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ם ימוד ,"בגנ יתאפב״ו "העבגב רשא השרוחה" ומכ ,םילודגה וירופים
ק באהו םתבבוסמה הלפאה י״ע אקווד־ואל םישטשוטמ םהו ז״לז םישנ
ם יטפשמ 2—3־שכ ,״תוצח לש הרייש״ לא ןאכמ בר ךלהמ .םתוא הסכמ
.ובש רתויב ינייפואה לע יח םדא הלפאה ךותמ םיבצו

א רוקה תא ונממ קיחרהל לולע אוה .קלקלחו — רצ לגעמב עסופ רהזי
ה טישה יבא ,טסורפ לסראמ .הדיחיהו־תחאה רענה תומדב קוסעל הא

ה שוע לודגה ונורשכ קר אלו .ונתוא האלמ וניאו טעמכ ,תיביטקפסורטנ
. ותביבס לש בכרומה הרבעו התוינווג־ברו הרשוע ,לכ־םדוק ,אלא ,תא

—  דואמ דע תיביטקייבוס תופקתשה — תפקתשמ טסורפ לש ותעדותב

־ וטסירא לש תימצעה םתעדות ,םיבר תורוד ןורכז ,הלוכ םיידיה־תבחר תפר
ה אבצ .הירעו הירפכ יפונ ,םע־יטושפו היצנגילטניאו תונגרובו םיטאר
לע םיבקוע ונא .םישדח םג םיקיתו ,םייתוברתו םייתרבח םידבר ,היחרזא

ל ש היגולואיגיגה ךותל םיפחסנו דחא הקישנ־ןויסנ רחא םיבר םידומע ינפ
םילוקישל ,תונתשמ תוביטקפסרפ ךותמ והארמו םיגפה־רוע לש ,םדא־תקיש
ב ולישב הלא לכו — ,האנהה לש הימונוקאל .הפיחדו העיתר לש םינידע
י נפל הליחתכלמ הרוגס תאז ךרד .בורקה־רבעה ןמ םיישיא תונורכזב ינגרו
ם ה ולש תונורכז ;"וישכע״הו "ןאכ״ה תולובגב רגתסמ אוהש יפל ׳רהז

ן מ קוחר קוספו תודליה ןמ םידדוב תוארמל ץוחמ ,ישיא לומתא ינב
ם הב רפוסמש ך״נתב םוקמ הזיאמ וליאכ דחיב םלוכ ויה וללה") ך״נת
ע קשימ קר ,דואמ ףפור רבעה םע עדומה רשקה .("ןכיה רכוז יניא ,הז ןיע
ל ש אסיג־ךדיאה והז .תשטשוטמ הביטקפסרפה ,המוי־תב הירוטסיה לש

ל ש הרשוע תא רצ לובג דע ןכסמ אוהו ,ולש חיטשמה דצה ,םזיביטקייבוסה
, (לארשי־ץרא לש המורד) דחא ףונל דומצ רהזי .התושדחתה רשוכו הריציה
י גולוכיספ סופיטל ,(םירוענה) דחא ליגל ,(קשמה ינב) תחא תיתרבח הבכשל

.תחא העשל ,דחא
ל ש טלובה הגיצנ לצא תירוטסיהה העדותה טועימ תא ריבסהל ןיא

ה עונתה לש תירוטסיהה העדותה טועימב ונתורפסב השדחה תרמשמה
ת יניטנאבלהו חורה־תלד "תוינענכ״ה .הלש ינשה רודה לש וליפאו ,תיצולחה
ו נצראב ךל ןיא יכ .הלא םיגוחב לגר־תסירד םוש םלועמ הל התיה אל
ל או םעה לש ורבע לא כ״כ ץימא רשק הרושקה היינש תיתרבח היצאמרופ
ל כ טעמכ הריציה רחא וחקול ונממ ,ץוביקכ ,ולש תירוטסיהה הביטקפסרפה
"תאב ןיאמ" םוי־םוי לואשל תוצלאנ ןניא תורחא תובכש .רהזי לש וירוביג
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ל דצה איה ןמויק םצע .הווהב קפתסהל ןה תויאשר ,"ךלוה התא ןאל׳,ו
ו בחר תויתרבח תויציבמא לעבו םחול טועימ אוה .ץוביקה ןכ אל .ןמויק
פ סמ־ןיא םיטוח ;השדח םיכרע־תכרעמ הנובו םילבוקמ םיכרע לסופה
א  גילפהל אוה חרכומ ומויק םצע ןעמל ;תובכש ראש לא ונממ םיכשמנ
ת טסיה שוחו הרישע תירוביצ העדות חתפל ,דיתעה לא ליפעהלו רבעה
■ רונ ,ינשה רודה ינב לש םייפוא תא םג בצעמו עיפשמ הז חרוכ .קהבומ
. ימרוג אל .רהזי לצא רכז ןיא טעמכ הלא לכל .ךרדו םיכרד ףלאב םתעדותל
ה הש םיקפואה םוצמצ אלא ,הקיניה־תורוקמ אל ,ךכב םימשא םייתרבח
י יגולוכיספלךורשכה ."הדיחיהו־תחאה שפנ״ב רתי־תוגיינעתהל יאול־דצ
י ותינ םיקתונמה ,ץראה־ידילי .חיגולויצוסל־ןורשכה תא ולצא חפקמ
נ תוריע תרבגה י״ע קר םדמללו םתעדל םילוכי ,ונרבע־יזכרממ יפארגואיג
וטקלטניא לכמ תננכותמ החירב תרכינ רהזי לצא ךא .תילאוטקלטניאה
.ול תוברואה תונכסה תחא יהוזו .תוילא

ן יא םלועמש ,אצמתו ,וכרוא לכל ,וירוביג לש םהירוהרה־טוח תא קודב
ל א ,ילאוטקלטניאה בחרמה לא ,םיהובגה שפנה־תוזוחמ לא םיגילפמ םה
. רפס וארק םא קפס ךא ,הקיזומה לא הבושק םנזוא .תיטילופה המארגורפה
י לב" — ,תינוריא הסריג תוסרגנ תושרופמה תויגולואידיאה תוירוגטאקה
ת ורקפהו תויניצ ,ו״ח ,ןאכמ ימסש יפל ךא — ״םיניינע ילבו תונויצ
ן ושלה־תועבטמ ,הלודג איה האידיאה לש התורמש יפל ,"תי׳נמהרבח"
ה שילגו בלה־לוליחל ששח ךות ,תונשייבב ךרוצ־תעל תויוגה תוירוביצה
ו תורגתסהב ינוציק וניא תילארשיצראה ותרודהמב הפיה־שפנה־שיא .הצילמל
ת ויביטימירפ לש טוח וילע ךשמ רהזי .ותוגהנתהב ינוהמתו רז אל ףאו
ו ירוהרה תא הליחת־הנווכב .םייקמ ,חורה־תוינעו שגרה־רשוע לש ,תונטשפו
ם תוא רושק יתלבל רקבמה תא םג תצלאמ איהו) דואמ תינוניב המר לע
ק תניהל םה םידמועש עגרב םפועמ תא קינחמ ,(תויללכ תויפוסוליפ תויעבב
ע במה תא תתל שקבמ אוה .הטשפהה־יבחרמ לא גילפהלו םתיישע־עקרקמ
ם חינהל ,"תרחא״ו "הז הככ״ה תא ,םעמועמהו םגמוגמה תא ,רתויב יממעה
ת וינויחל תויומדה תוכוז ךכ י״ע םנמא .םיימוימויה םהיגשומבו םנושלב
.ןתשלוח ןכ ןחוככ ךא ,הבר תויטסאלפו

ו קסרתי אל םאה :ונלאשש הלאשל ,רחא דצמ ,ונא םירזוח הנה יכ
" ןטקה שיאה" ןאכ אוה שפנה־הפי ירחש י ילאוטקלטניא ןפצמ ןיאב וירוביג
אלא ,("רשי ךלוהו םימת" דימת אקווד אוה) ירסומה ןבומב אל — ץוביקבש
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ה יצקנופ םה וישעמ ,וירוהרהב ותוריח ,ומולחב וחוכ .ותויביסאפ תני

ל כ ,ההובג תירסומ המרל הלעתמו הרובג־יתאלמ וז דוע לכ .ותביבס ל
־ תמחלמ םחליחל ,רגסה ץורפל איה המישמה דוע לכ ,"םיכלוה םלוכ" דו
ם מצע רוטפל והשכיא רהזי לש וירוביג ולכי — ,תשאונ תוננוגת
ו כרד תא רשי םדא לכ עדי ,ןופצמ־ירסחמ ץוח ."תונויצ״מ ׳"הקיטילופ

ת כבוסמ תואיצמב ביזכמ טקניטסניאה ךא .תיביטקניטסניא העידי ותבוח
ר ופיס" לש דצ םג הב היהש המחלמה הל המגוד רשא ,תוריתס תאלט
, הרורב הרכה ילב ,ןפצמ ילב םדקתהל ןיאו אצמתהל ןיא ןאכ ."העזח־תברז
ה מחלמ וז" .םיילאוטקלטניא םילוקיש ילב ,הביטקפסרפ ילב ,היגולואידיא יל•

י נאו" — ״...הצור התא המ זא״ — .״והשמ קנחנ ול יתרמא — וז תמהוז
ה נובת אוהש רבד ול רמול יתעדי ול קר .רמול המ יל היהו יתיצר אקווך
ה לוספ ,םח בלל תודעכ תושגרתהל חבש ."אדירג תושגרתה וזיא אלו תישעמ

ה גוה חומ ןהמ בוט .התוא קיסעמ רצה סרטניאה קרש ,תישעמה הנובתה
ל א ,ןוימדה לא היסרגרה אובל החרכומ — ןכ אל םאש .םח בל יבג לע;

.םדאה ןמ הדילס לא ,יסרובהו םסבה ןיבש יחצנה דוגינה לא ,ץיקהב־םולחה

־ שפנה תומד תא ובוציעב אוה רהזי לש יתונמאה ושוביכ בטימ :ונרמא
ל כלו ןמז לכל הפיה ,תטשפומה וז אלו) תילארשיצראה ותרודהמב ה

, ונתורפסב השדחה תרמשמה לש התישאר תא שקבנשמ :ונרמא .(םוק

ידילי רוד תירבעה־תורפסה ךותל ץרפ רהזי םע יכ .וילא חרכהב עיגנ
ת ולובג ובחרתנ ומע .תושדח ןושל־תועבטמו השדח ןושל ומע איבהו ץראה
ם ימדרנ־תצקה השעמ אל .הוביחרה םייחהש הדימב — תירבעה הפשה
, ת ישארב־ ה שעמ אלא ,הפירחו הפונמו תננגוסמ ןושל ,הזינגה־ךותמש

ם יגשומ םיפפוחה ,םילמ־יפוריצו םילמ ,השדח תיתרבח עקרק ךותמ החימצ
ל ש ויתויורשפא יבגל םינקפס היהנ רשא לככו .םיילוגס תומישמו תורטמו
ר הזי לצא — ,תינרדומ הרבחב ילאנויגר ןויבצו ןוגרא׳ז ,רישע רולקלופ

.םתווהתהב ימוקמ רומוהו גנלס ,רולקלופל ונא םידע
י ״א המדק ונבורל .וז הלמ לש העמשמ אולמב "ץראה־ןב" אוה רהזי

ת א "ץראה" גשומ ףפוח רהזי לצא .שממ־לש י״אל ,תטשפומה י״א ,ןוזחבש
" ץיק ירופיס השש" ןייע) ולש תודליה־תונורכז .שממה איה .ותודלי־ףונ

, רבשה ןמ המואמ םהב ןיא (תי״אה םירוענה תורפס בטיממ ,םיאלפנה
,הדוהי־ץרא אוה תיבה .הווהל רבע ןיב הציצח ןיא ,תוארמ־יפוליחמ
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ת ולוחה יליבשו תובאשמה קותקת ,הידקש־ימרכו היסדרפ ,היחלפו הירכיא
מ ושה "ףסוי דוד״ה תא תעדל־דמל התא .תולבזמה חירו יטומשה חיר
ד צירהו תורואה יוביכ תא ,םיקיתו־לש םסוחיי לע האגה תיבה תא ,םימרכב
א  הבשומה לא רסה ,יברעה ןכשה תא ,תוירי עמשיה תעל תודמעה לא
כ רדש רענה תא ,ודגב־אלש םורדב םיבשייתמ לש ןטקה־גוחה תא ,הב בשוי

ה אזה ץראה איה וצרא .הדובעה ,הנגהה ,ץוביקה לא ותורגבב וינפל הלולס
; נילע") םהיתונכשמו םיחלפה תודש תוצבשמ ,דחאכ יברעהו ידוהיה הפונ לע
ב יננשע ,תומזנש ,בחט תרירקו םיללג תדופר םירבצ תרדשב ,רצ ליבשב
, ירורפא־חלה ואשמ תחת לפונה עפשב םש ופנטצה חרפ אלל םינשד םיחמצו
ב ע דחי רמיח־תותקב ,םורדה ירושימ ,("הכושמה־תלפא ןויבחב וענטצהו

ל ש םתויצולחל ללה־ריש אצומ התאש םשכ .הנתשמו־הנשמה ידוהיה ףונה
ד י") קיתווה חלפה והילא לש ודיל ,םיצרופ לש םתרובגל ,םיירבע םיחדוק
ה צימא די ,תייציש דע ןברס גרוב לא ןוכנ חתפמב אובל הליכשמה תספסוחמ
ד י ...םשוגמ רוטקרט םעפו תוינברס תודרפ םעפ הנובתב הליבומו תשפותה
ת יחומינ ,החוחת המדאל ,קלס לש תולדוגמו תואנ תורושל ,("הדבכו הלודג
ה מדא־ידבוע ,םייברע םיחלפ לש םהיפכ־תנובת ול הרקי ךכ — ,תינתייצו
ו השימש רדס־יאו ,והשימל ןבומ היהש רדס") וירדסב ןגועמה תיבה ,םיקיתו
. ..רפכ רחא רפכ״ו "התיב־התנב־םישנ־תמכח" ,("וילגרו וידי וב אצמ ותויחונל
ף ונ תורוגס ,תוקורי םינאתו םילד םינתסובו תוכושמו םילשא רפכ לכ ביבסו
א יה הלאב העיגפ ."...ןיירפ תוטנוח םימקשו ,ןהיתחת תובע לצו תורדוכמו
.היבוברע םיליטמ ולש ופונב ,הקומעה ותוחרזא תשוחתב ,ומצע וב העיגפ

ת שגמ־הגוסנה תויסינטסיאה .ןושלב הרומג תוחרזא םג איה וז תוחרזא
ו תוכר ,ותויביאנ ,ותויה לכב ,"עצוממה" רבצה תא ,הבירי תא אילפהל תעדוי
ש י .ותבוגת־ךרדו ונושל תא — ,(שרוגמה לאו חייסה לא סחיה) ותוחישקו

ה ריש־יקרפ לעב ררושמה אוהו ,ץפח םאו ףונ םא ,ראתמה רהזי
־ הפ זא אוהו ,םהישעמבו וירבחב ןנובתמה רהזי — ודילו ;רתויב םיימצע
ר שאמ רתוי תיממעו תיעבט ,הרודה ,היח ןושל השדחה הזורפב ןיא .םיברל
ת ונקהל הלא םירופיס ינשב םייד ."תוצח לש הרייש״ו "העזח־תברח רופיס"
ם ייפקשמה־לעב אריפש רבכ .ונלש םיבושחה ןושלה־ינמא ןיב םוקמ ול
ה לד איהש אלא ,תינייפוא םיריכזמ־ןושלב רביד "תספסאל רזוח םירפא״בש
ן יא םינורחא םירופיסבש םיגולאידה ךא .ידמ תלכשוממו תדרשוממ ,ןיידע
תואיל־אלל םהב אורקלו־רוזחל רשפא ;יפוילו תויטסאלפל ,תויחל םהומכ
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. דמ זא" :התווהתהב ןושל־ירקוחל בהז הרכמ ?םעמושל עבשת אל ןזואהו)
. זיגרה רבכ הז ...םיבשע ול שולתל ליחתמו רזוח — הזה רומחה השוע:

. ..בשעב האלה תועיספ המכ ךלה אוהו ,בורק רתוימ ,ןיעה לא ול יתצברה
ט פשמה וא ״! הזכ ברוקמ ,הזכ קחרממ לבא ..ן המ ,םוצע םייח־חוכ רומחל שי?
ד ימת — ירבג רציוושה הנה., עמשמל בלענ ירבגשכ ,״תוצח לש הרייש״ב*
ה ז ימ !ןלהא״ :ארוקו לודגה ירענה ונובלעב חתרתמ הזו — ״רדתסהל עדוי■

ונלש רוביגה ,ומייח רבדת לא ,רבדת לא ,רבדמ ומייח התא הז ,רבדמ
ם ירוצע םייח המכ "...ומייח ךילע ונעמש רבכ ,ומייח לודגה רוביגה ,ומייח
ם ימעפ שש רזוחו וסעכב רבודה עלעלתמ דציכ ,שח התא !הז "ומייח״ב
, קינחמה לודגה לוועב שח התא ,ידולימ ביטומ לעכ ,"חצור״ה לש ומש לע
ה גולפה חכונ וינוא־רסוחב ,ותונמקנב' ,ביאכהל־ונוצרב ,רחאי ןפ ונוזפחב
י נפל הלק העש ,ותרטקמ םע ףופשה חלפה רואיתב ,ךכ שממו .תקחרתמה
, ןבב היהש השעמו ,תונב יתשב השעמ") "יובשה" לש ורופיסב ,שוריגה
ל ש וז הגיזמב ,("."רטפנו הלחו ,ויתויחא תמשא ילב אל ,אצי הלהש אלא
ם לועב תחא ילד ךל שישכ תרחא הז ךיא" :םיעוגעגו הינוריא ,סופסחו תוכר
ן ברחמו ,םיננרו ןח־ירבד הל רמואו הל קשנמו התוא קבחמו הילא אב התאשו
־ יחרזאו ץראה־ידילי ןושל לש ,רוציקה־תילכת לע ,הזכ יוצימל "...םלועה לע
־ םילאיר ,תיסיסע ,תיממע תירבע ןושל יהוז .ונתורפסב שיא עיגה אל ץראה

ד וסיה־יגשומו םיוסמה יתרבחה גוחה תא הרומג תונקיידב תפפוחה ,תיט
ם ישקבמה ,םירבע םירפוס יבגל דואמ הדבכנ היעב איהש — גנלסה .ולש

ר הזי — כ״כ תופוכת הב םילשכנ םהו ,םחישו־םגישכ י״א ישנא תא בבודל
ל בתכ ,טקפא לש יעצמאבכ וב עייתסמ וניא אוה .הרומג הטילש וילע טילש
ם יעדוי םניאש םישנא יפב היח־ןושלכ אלא ,ףירח־לפלפו תויטנאקיפ לש
ת ופירחה תא תקתממ ,םירבדה תא הפיקמ הריש לש הליה דימו ."תרחא"
, בלבש םירבדו־ןידל ,לודגה עבטל ,ירמגל םירחא תוזוחמל ונתוא הריבעמו
"...ןכיה דע עדוי ימ ,הובג ךכ לכ ,הובג־הובג ,םהל רבעמ הברה"

, םידגונ םיטנמלא לש תינגרואה הגיזמב אופיא אוה וז הריצי לש הדוס
ת ורז םע םיצולח־םירענ לש םמלועב תונגעיה ,הרומג תילארשיצרא תוישרש
, תוישיאה לע קבאמ — הנושבכ ?שפנ־הפי דחא לש ״תילאיצנטסיזכא״
ת רצות" ולוכ ,ונימב־דחוימ "םזילאודיבידניא" ןיבש הריתסה ןמ אצומ תשקב
התייעב !"ץראה תרצות" הלוכ ,הרומח תיביטקלוק העיבת ןיבל ,"הדוהי
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, הבש תובבלה־תבוחו השעמה־תבוח ,לעפמ ךותב םדא — תיזכרמה
ר טשמב ,םזילאיצוסה־תוצרא לש ןתורפסב תישארה היעבה איה וז היעב ירהו

, םינפ־לא־םינפ םדאה תא דימעהו תוינייפואה םהיתוריתסו תודמעמ לטיבש
ק באמה להנתמ םש .תיביטקייבואה תירוביצה המישמה לומ םייניע־יולג
ת ארקל םיכרדומ ,תוירוביצה לש החוקפה הניע תחת ויאשונ םיכרדומו

־ בחרמ ןתמ ,המעו הריישה ךותב :ירשפאה ידיחיה יטסינאמוהה ןורתפה
ם ע קודהה עגמה ךות םייתעבש הרישעמה הרישעו הקזח תוישיאל םייח
ן כ — םייטסילאיצוסה ויתודוסי ,רטשמה לש ונוחטב הבריש לככו .ללכה
, ותוישיא־תמשגה תויורשפא וברי ןכ ,םינטסיאה לש םג םייחה־בחרמ בחרי
.תילוגסה ותמורתו ותרוקיב תויוצר הנייהת ןכ

ם ק — םייטסילאיצוס םה ורסומו ויתודוסיש — ונלש יצולחה לעפמה
ת ניוע וא השידא ,תיטסילאטיפאק הביבסב ,ןיטולחל תונוש תוביסנב לעופו

ט רפבו ,יצולחה הנחמה לא ■דומצה רפוס יכ ,השוע וז הביבס לש התעפשה .ול
ך ות ,הברה םיסוסיה רחא אלא הנוכנ ךרד לע הלוע וניא ,רהזיכ רפוס
ט ועימבו דבלב "שוח" י״פע םדקתמ אוה ;ןופצמ־תפיקנב ,םימוצע םירוצעמ
ע יגמ אוה יגולואידיא ןפצמ אלל .ךרד־ןדבאו תוגיסנ ול תויופצ דימתו ,הרכה
."יטסיכראנא" ,לפרועמ םזינאמוה לא םומיסקאמ

 לש ומלוע־תנומתב הפי הבלתשנ תיראטינאמוה־תיטסיכראנאה הייארה
ה תיה המחלמ רשאכ ,הנידמה־תויה־םרט תפוקתב ילארשיצראה םזימרופרה
ה תיה אל רשאכ ,דבלב הנווכה־רסומ קיפסהשכ ,תוננוגתה קרו־ךא השוריפ
ת ולוועה ןמו תוריתסה ןמ םירוטפ ונמצע וניארו ,תואצותה לע הטילש ונל
ה פלתסנ יכ ,תעדל חכונ הריישב ךלוהה רשאכ הפירחמ הריתסה .ןהבש
.רתויב םינידעה תא אקווד התרמוח דבוכב תצצורמ איה זאו ;ותרטמ

ל כב תרתוח הריישה רשאכ ,(הלקנ־לע אל םג םא) תבשייתמ הריתסה
ה צחמל־הפורשה תחאה לגרה יטויס רשא ,הלייבצ .בוטה לא םיכרדה
, םה םייח־יצפח םא ,תויראבראבה לע םיממוקתמה וירבח תאו ותוא םיפדור
ן כו ,דיחיה לש ותוריח חופיק ובש ,םלוע לע דחי םחליהל םיחרכומ םה
. תוקירסלו םייובשל םוקמ היהי אל ובש ,םומינימל דע ומצמוצי ,ובאכו ורעצ
ם ידמול םה !ךמע קדצה ןיאו .ךכל םילגוסמ םניאו םה "שפנ־יפי" :רמאת
ן כיה ודמלשמ ךא ,רתוי הזולנו רתוי השק םכרד ,םינקפסו םינדשח ,טאל
ב וט־ןוצר לש הריישב זא וכליי םה .בוט ןוצרלו תונמאנל םנומכ ןיא — תמאה
דגנ (!הנחמ לכב התושעל שיש הכאלמה הברו) הנחמה םינפב וסירתיו
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 .םיעצמאו הרטמ בוברעבש הריתיה תולקה דגנ ,הבובנ הצילמו הלוז תויתלעונ
 םירוביגה דעו הלייבצ דעו םירפאמ — תאזה שפנב ולחש תורומתה םצע
 .הזה יוכיסה לע הדיעמ — ״יובשה״ו ״העזה תברח״בש ערה לע םיממוקתמה
?דוע תכל וקיחרי אל המלו

.1952

135


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-048.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-049.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-050.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-051.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-052.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-053.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-054.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-055.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-056.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-057.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-058.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-059.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-060.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-061.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-062.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-063.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-064.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-065.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-066.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-067.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\01329-files\Knaani-068.tif

