
םדאה תומד לע קבאמב 

*םולש .ש יבתכ תמלשה םע 

/ ירנבא אגרש 

םולש .ש 

(הרודמל רוחס) יאלפ 'תצ;ל ילעמ דרפנ והשימ 

הלכו המכ ינא ןכ לע 

(הליענ) דאמ ,יאו? ינא — ינא תוימל 

א 

לע רוזחל ימצעל השרא ,ןכ-ירחא ורהבויש םימעטמ 
יבישומ" :רחא רמאמל החיתפב יתמשרש ,הנחבא 

קחרמש ,םולש לש םינוש םירישמ םיקהבומ הדיקע 
תיראטנמוק תובישח םהל שי ,םהיניב דירפמ הנש 30 

םה .ררושמה םלוע לש ינחורה ונקוידב ןיפנא המכל 
דע עגפנ רשא ,תודליבש ישפנ םלוע לע םיזמרמ 
תיגולותימ תוילמיס לעב יכ"נת ערואמ ידי לע דוסיה 

אוהש םע ,הזכ ערואמו .הדיקע ומשש תפעוז 

ףקתשמ םג ,הללכב וז הרישב יבטוקה חודה-רלה ךותמ הבלב םישוחינלו תורעשהל טקייבוא 

םנמאו .הדיקעה תונחלופ םיחפטמה ,(הרישע תילאוזיו תויח ילעב םהו) םיילמיסה םיעצמאב 
,םלועה םע ההז «"ינא" אוהש הזיאל םימומע םיפוסיכ תופוצרה ,וז הריש לש היתוריתח 

היווחה תובקעב האיציה יכ הארנ (1."הדיקעה ערואמ ינפלמ תודליה םלוע לא תונווכמ 
,ת י מ ו ר ט ה ת ו ד ל י ה לא הרזח הכילומ איה בוש ,היתוארונב תזעונה תיביסנטניאה תירישה 

הרומח תועמשמכ ינאה תוגלפתהל אצומה-תדוקנ — רשגה לאו ,ידגאה דעיה איהש 
ךרדה תליחת ,רבתסמכ ,עבוק רשגהו .םלשה ינאה רבסכ ,תינושארה תודחאה ןדבאל 

."ילא ינממ יתכלה ךלה" תא ץירממה יביטומיאה דוסיה אוהש (2,םולעה לא עסמב 

ר^ה חתמנ ח;ה קוצל קוצ ץב 

.דוסבו רע!ב ,תןמ קחךה 

.ר^נל טלקמ השמש ויקחת םוה1ןו 

.דוקיכ וקסופ ה;ה לילה עסמ 

; ר#3ה חתמנ ה;ה קוצל קוצ ןיב 

,דמעת יתודלי. םש ב;מ'*וה ןמ 

רשק וניניב ה;מנ קמע ,קמע 

.דוע יב וחמי. אל םימ; ב.דןב 

,ףשאו םיךחפ ליל ,הלולה א? ךא 

.םידיפל? יקלד רפןה ת1גן 

ףשן-יג?כ .לפאה לא ונילג 

.םיךנןורה ירוה ילע ופע 

,בשןהה ךורך רשגה תא אלאו 

:רהב ם??עזימו על?נ אוהו 

ףו?נה רוחש? יוה ביצנכ יהי.ו 

.ראשנ ויל? דעל ינא זמ?ו 

(םישטחה רעש) 

.ח"בשת ,"הנבי" תאצוה ,םיכרכ 8 !תוסמ ,םימוגרת ,םירופיס ,םיריש !םיבתכ :םולש .ש (• 
.14.8.1958 ,"רבד" ,םולש .ש לש ותרישב הדקעה :ירנבא אגרש (1 

.ו-ה ףסאמ ,םיינש אוהש דחא ינא :ןוסלנצק ןועדג (2 
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ירנבא אגרש 

תילרוגה תוגלפתהה הבורמ תוירויצב תשחמומ (םישמחה רעש) "רשגה" רישה לש ותרגסמב 

הדיקעה ערואממ בושח תוחפ אל ביטומ קפס-ילב איהש ,וז "הדירפ"מ .ינאה ןמ ינאה לש 

יוחיא לע תתושו ךשוממ קבאמלו טקילפנוקל הערה תחתפנ ,םולש תריש לש התנבה ךרוצל 

.רשגה לע ראשנה ינאהו ,ויתויעבו ןמזה לש ימוהתה עסמב גילפמה ינאה לש לוביבכ ,דחאמ 

בורלו ,ילמסה ושובל ףילחמ אוה םיבר םיטנאיראווב ,"יתכלה ךלה" ,הכילהה ומכ ,עסמה 
תויועמשמה לע דומעל לדתשנ דועו •,יפארגואיבוטוא תויווח םלועב םנפומ עסמכ עמתשמ אוה 

אלל-מימעפ עיפומ ,"הקחדה" יכילהתב תתנ אוה עוזעזה בקעבש ,רשגה לעש ינאה ףא .ולש 

וקלח םיווהמ יאלפ ,ימ ,דחא ,שיאה ,ינא םהש וייוניכו ,םידממ ייונישב הריציב רופס 

ףורפר .םיינוציק םיעבצ תויוחקלתה לש דחוימ עקר לע הדירפה תונשיהב ,ןירותסמ לש 

,ינשה תיבב התיילעב תמצעתמה ,תורהבתה הארמה ,הלעמל אבוהש טסקטה ינפ לע לק 
קוצ ןיב" :ןושאר תיב ;ליבקמב םיפפוחה 'ב םירוטב "רעי"ו "תודלי" לש םתוהז לע דיעמ 

חתמנ היה קוצל קוצ ןיב" :ינש תיבו ,"דוסבו רעיב הזמ קחרה / רשגה חתמנ היה קוצל 
תא םילשמה ,רתוי שרפתמה ינש תיב ותוא ןכו ."דומעת יתודלי םש בנשאה ןמ / רשגה 

תעזעזמהו הקומעה תועמשמה לע ,תירקמ יתלבה ,רשק-רשג הזירחה תא דימעמ ,ומדוק 
העגפנ םרטב ,יווה לש תומילש וזיא םיגיצמ דוסו רעיש ,קפס ןיא .הדירפה ןמ תעדונה 
ימוהתל תוער רשבמ זמר םושמ שי רבכ תאז תמועל .ינומדאהה תודליה םלוע לש ותודחא 

שא לש דחוימ ינתמיא םיעבצ בכרה ותואל בל םישל יואר ןכ ...קוצל קוצ ןיבש ,רשגבש 

הז ינועבצ בכרה :הדירפה עוזעז שחרתהב — "םידיפלכ וקלד רפכה תוגג" — ,הלילו 
רשגה .הדירפה יעוריאל — ןידשימ תוקיזבו עסמה ביטומל תוכימסב םידחא םירישב עיפומ 

.תינשנו תרזוח תיגארט תוזח הווהמ הז טקאשכ ,וילעש ינאה קר רתונו םעמועו םלענ 

עזעזמה "ערואמה" ןועט םולש .ש לש תיטסימה ותריש תנבהל םיחתפ המכמש ,הארנ ןכאו 

,ונוחטבו ותומילש ןדבא חכונל ינאה לש ותכובמ (א (3 :תישרש תיתיווח תועמשמ רשגה לש 

יטרפ-ישיאה וינוויכ ינשש דועיי ,ויתוסירהמ ינאה תא תונבל ןמזה ףקותב דועייה (בו 
ימצעה אלפה לא "ןמזב עסמ" ןיעמב חתופ אוה ןאכמ .תונחבאה לכל ןאכ םיהז ישונאהו 

ינאה לש וילוגלג .ימוקי-לכ ינא לש האלהנה ותרוצב םימעפל ,תודחאה םוקיש לע קבאמב 
— אלפה לש וינמיסמ םהב שי יכ-פא ,"םולע" ,"דחא" ,"ימ" הזיאב וא ,יאלפב רשגה לעש 

,תודחאבש הנוילעה הפיאשה לש תויומלגתהה תחאכ עמתשמה ,אלפה םע םתוהזל ןיא יאדו 

,םדא-הי) תומייק היווח תויואיצמב הלא תוסיפת יפונ לע תרעתסמ הדישה םעפ ידמ דשאכ 

:הנוילעו השדח תודחא םשל תיסיפאטמ תודדומתהל םישבכנ רישה ילולסמ ןכאו .(לולכמ 
גוליפה תויחצנב המותח ,הז ןבומב תיסופיטבאה ,הנושארה הדירפה תראשנ תאז תמועל 

.יוחיאל ןתינ וניאש ערקה חכונל יגארטה דמעמה תא הרימחמו תדחח תוזחה .ילאטאפה 

(אוה) םלעןן הלפא-דיפלו ןוהמת ולכ# אוה ץיח / .םיח;ן Hq; אלו ךלה# לילצל . א 

(הרודמל רוחס) יאלפ ,חצנל ילעמ דרפנ וה#ימ .ב 

(יט) בוש-לא יפונ לא יכותמ דחא ךלוה / רה; תוצוצינ ח^לתח? בךק .נ 

ברע" — חתופה ורישל תונושארה החיתפה תולמב ,םולש .ש לש ןושארה ויוליגב רבכ 

הכשחה ףונבש עקרה תרגסמב תמייאמה התרמוחב תוזחה הלגתמו הפצ "חקלתהב 
לש ,המיאו ארומ תוזחכ ,"רשגה" רישב עיפומה ינועבצ בכרה ותואמ איהש ,תראומה 

סחייל שיש וא ,תסחוימה ,תילובמיסה העיבקה הדיחא אל םאו ."םידיפלכ וקלד רפכה תוגג" 

.וי'כשת ,ןקוש תאצוה ,ידרוסבאה ןיבל ןוזח ןיב :לייווצרוק ךורב (3 
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קוחר םימיא רכזב המותח רשגה תדיח יכ ,תואדוב טעמכ חינהל םוקמ שי — ,ר ש ג ל ,התוא 

.תודליה תפוקתמ ערואמל תיתקיז תועמשמ הל תדמוע יכו ,םומעו 

הקיזהו ףקיהה ייוניש לע הדיעמ וז הדבועו .םינתשמ רשגה לעש ינאה לש וייוניכ ,רומאכ 

םוחתב םתוא תמייקמ הניאש ,היצזיביטקייבוסב םינותנה ,ימ ,יאלפ ,ינא ,דחא ישובלב 

ןירותסמה תקיזב תעבטנ ,ןהב הקומעה -תויועמשמה תחא .םיסחיבש תיפוסו תטלחומ תוביצי 

"ינא" :דחא יתועמשמ רדגומ ול ןיאב ,תומשלו םילמל רבעמ אוהש ,ףסכנה למסכ ,ינאה לש 

."ינשה תוקת — רבס ןיאה ךובמב דבעמש המל םש קר אוה 

םינפ המכ ,םולש לש ויריש ןושארב חתופה ,ינאה לע קבאמה תורוצ םג ,ליעל רהבומכו 

,םירוסאו םיזעונ םייטנדנצסנרט "בנשא"ו "רבעמ" למס ידליגב ומכ ,תויתסיפת תורידחב ןהל 

ןיא טעמכו .שפנה תומוהת ךות םלוע לש המנפהה יעסמבו יאלפ םע ןירותסמה יעגמב 
ירישה ינאה תודחייתהב ,ונמז תוסיפת םע םיבלתשמ קבאמה לש ותילכתו ומעט יכ ,קפס 

ונממ החקלנש ותומצע תא ול ריזחהל !םדאה לש ורבסו ותוהמ לע תודדומתהה ןויער םע 

תירישה תופיצרה ךותמ ,רמוא יווה .תוימיספה תורותה לש האמב ול דבאש ונוחטב תאו 

תוהזב ינאה לע יטרפה קבאמה ול ףקשנ ,רערועמ יתלבו דיחא םלוע ןקויד לש תימינפה 

תלודגב םולש לש ותריש תא ,רתיה ןיב ,תדחיימ וז הניחבו (4.םדאה תומד לע קבאמה 

ירופאטמ יוטיב אצמנ וקבאמו הרוביגלש תעב הב — ,יטמארדה היפואבו הפוקתל התקיז 

,ויאלפ םיבורמש .ןמזה עסמ וא ,לילה עסמ לש ,םיעגמו םיקותינ לש עסמב יעמשמ-בר 

תולבגימ תעידי ןכרמכ .(םיקותינ) ול םיריהנ שואייו הבזכא םג ךא .ויתונכסו ויתועיב 
ןאכמו .הלא םירישל תורז ןניא "רוסאה בנשאה"ל רבעמ הצצהה תונכסב הרכההו ישונאה 

,עבומ אל םרח שי") תחאכ אריימהו ףסכנה ןמ ,תאזה תיטנלאוויבמאה הכילהבש ,העיתרה 

לש הקמוע לא תדרל ינשרפ ןויסנ לכו ,(בנשא — "ץקה יבירקמ לע תכפהתמ ברח שי 
,תלעותו םעט רסוחמכ ילוא האריי ,ררושמה לש ישיאה ישפנב טטחל וא ,תימוהתה היווחה 

...תוירא בוגב ןכתסה וליאכ 

אל םא / עדוי ימ — ןורקה תלחלח אלול / רזו יאלפ המ / עסונ הלילהו םיעסונ ונחנא" 
תואלפומהו תומייואמה ,תוקיעמה היתויווחמ תחא אוה עסמה יכ קפס ןיא ."רבכ הז ונלדח 
ידממ-ברה ויוליגו .ובוציע תונמאנ תניחבמ יזואוטריו יוטיב לע האבה ,םולש .ש תריש לש 

לש ונולדחבש הממדה תמיא ומכ ,תורזו קותינ ,הדירפ לש ןמיסב ירותסמה עסמה םלוע לש 
לש יוטיבכ תירופאטמה השחמהה בטיממ ומע גציימ ,ינאה לש ונולדח םג אוהש ,עסמה 

תא חיטבמה ןוגינה ,לוקה אוה — "תרקה תלחלח אלול" .ינאה םוקיש לע וקבאמל ררושמ 

ומויקל חיטבמה ןתונה אוה רישה /ןוגינה .דעוימה לא ותריתחב קסופ-יתלבה עסמה ךשמה 

,םלאבש הממדה תמיא ךא ...ינוהמתה "ימ" םגו "דחא" םג אוהש יאלפ םע םיעגמה ךשמה לש 

חתפנש ידהו .דשה לש ומולח ץק אוהש ,ןוילכה יופצ הנממ — ,עסמה קספיהב ,לוקה םודיהב 

לא םתרבעהב ,םיפונה תמנפהל עסמה לש ןירותסמה ךרדב דורמתו למס םג אוהש ,ביטומ ונל 

תינויער תודחאב ,הז הרקמבכ ,םינוש םיביטומ לש םתובלתשה .ישפנה ימוחתבש תומוהתה 

לש הדוסיב רישעה תוישיאה יוסיכ רבדב החיכומ ,תוקוחרו תונוש הריצי תופוקתב ,תפפוח 
לע דיימ דומעי יאדו ,היפונ םע דחייתהל ידכ וז הריש לצא אבה םנמאו .םולש .ש תריש 

Robert Mühlher, Dichtung der Krise, .Verlag Herold, Wien (4 ימע 257. 
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ואריי דימו ,חתפנ יכ ביטומ יוליג .יפנא-ברו בכרומ םג לבא היחאו םנפומ םלוע לש העפותה 

החתפל סנכנה המוד .דוסהו רתסנה תויושרו הלגנהו עדונה תויואיצמ לש ידדהא תוקיז וב 

'אב הארמ ןושלמ) תוארמ ,רוחאו םינפ ול תוארמש ,ןורדסמב ךלהמש ימכ וז הריש לש 
ןהיקמעמל ןתוא תוחלשמו תואובב תורשעב םירבדה לש םנקויד תא תולפכמה (הצומק 

אלו רכומ ןיב ,יתואיצמ-קפסה תשוחתמ םילצוא םהידממ תא םינשמה םימצעה .ןהיקחרמ 

יביטאקינומוקה דוסיה אוהו ,בורקו עדומ ןוגינ לש השוחת איהש וזיא םלואו .זמורמו רכומ 

תולעהל היושע ןושל ישומישו ביטומ לע תוקחתה .םיקוחר תואד-ייוצמ לא הוולתמ ,רישב 

םירבד וליאכ ,ןושל-ייומדו ביטומ-יומד לש רתוי תוקומע תובכש לע םיזמרמה ,םייוליג 

ובצקימ םתדב שבכנ ,ללח ךותב ללח לש ,םיקמעמ דה הזיא .ףוסה דע יוצימ םהל ןיא הלא 
םוהתה ,ינומראהסיד םלוע תודוסי שובכל האב איה רישה תדובע ,רכינו .רוטו תיב לש 

איהו ,הנומא תמייק ףאו .ןוגינו ןושל לש תקפואמ הרוצ ,ןסרמ רטשמ ךותב םסחודל ,והותהו 

.ןיאהו והותה ,תוומה לע ןוחצנל הבורע הווהמ הריציה יכ ,םולש .ש לש ותריש ררושמ לש 

ןוגינב תפחתסמ ,רישה ישוביכב תופילח תינתשמה םייוצמה בור תיווה יכ ,רורבש אלא 

ךלהמה ןוגינ לש וז הקומע השוחתו .יתואיצמ-קפסהו ימולחה ירכז לש םיקמעמה ןמ עיקבמה 

ןווגו הארמ לש ףצרימ ,םיימתירה היקושיחב ןושלה תא השוע איה םירתסנ תודלי יפוסיכב 

!תודליה דעי :םיביטקייבוס םייפארגויב רכז ידה םילעמה ,םייביטומו םיינלמס םישומישו 

שי םהימודו הלאל — !םלוסה !הדיקעה !הלילה תבכרב עסמה !ינאה ןמ תיחצנה הדירפה 

עתשמה ,רתסנו הלגנ לש םיקוחר "תוערואמ"כ ,רישה ישלפימב םידהו םילילצ 
םינפ לש אלפה יפוסיכ .ןוגינב םילאגנ םיאצמנש דע ימוהתה יעדומ-תתה םרזימל םידב 

חוכמ םייקה ,ותודיחיבו ודוחייב לדבנו יטרפ םלוע םיווהמ םינוש הדיש ירודמב ןוציחו 

ףוסניא אמגמה ,עסמה ןוגינו ינאה ןוגינב — "ןר יב ינא לילצב לילצכ" :םיקמעמל הנזאהה 

םינפואה תונורקה / יתודלי רעיב תבכרה ינא" .םלוע-ינא תשבוכ תימסוק השוחתב םיקחרמ 

.(םדא-הי) "הלילה תא 

(קיסמה) בלב# תלפ^כ םיקחךו? םיציוח 

אוה ירה ,ןולדיחהו ןיאה לע ןוחצנ אוהש הזיא ,לוכיבכ ,חיטבהל יושע עסמהש יפ-לע-ףאו 
— "רוחשה הביתנב תרתוח יתניפס") ותלפאו הלילה לש ורוחשב םייואמ ילאוזיו עקרל דומצ 

תרתוחה הניפסהו "הליל לש תבכרב" ,"לילה עסמ" םנמאו .("לגלגה קשקשי םילפא םיספ לע" 

תודחיימה תויבטוקה תוקיזה יבגל ,תוריבס לבא ,תוזימרמ םהל תוכלשה — "םייובכ םיסנפ"ב 

תא רעושמל רבעמ החיכומ הקיביטומה לש תמלשומה תימינפה תודחאה .ביטומה תא 

תדישב ןכו םולש .ש לש ותרישב ,הייוליג לכב תעזעזמה ןמזה תיווח לש תויביסנטניאה 

אוהשכ ,תויועמשמה תודיחא ןמיסב דמוע יקסנולש לש ותרישב ,לשמל ,עסמה .הפוקתה 
םויה םג ,הפ םג" :חצרו רכנ ,תנייוע תואיצמ לש יגארטה ינוציקה 'גאמיאה תא ןמזב עיבטמ 

/ תבכרה תימדנ יל דימת יכ ,דימת / םויא רכנ לש תבייואה תומדב / תבקוע איה ירחא 
התמרב יבדימה וזוכיר תא יוטיבה גישמ םש םג הפ ומכ .(עסמה) "םויה עצמאב חצרכ 

שבכנה םולש .ש לש עסמה .תויעצמא יתלבהו תוקומעה תויווחה תחא לש ההובגה תיבוציעה 

וליפאו ,ותדחיימה תויבטוק לש תוקיז םייקמ ,יתואיצמ-לעה יביטקייבוסה םיקבאמה תומיעל 

םש תווהתמה תויצאוטיסהש ףא ."יאור יח רפס" ירישמ דחאבש רתוי יתואיצמ רואיתב 
ישילשה תיבה םויסב איה הנותנ ,"חצנ" ומכ אוהש "דימת" עבטמה תא העיסנב תועבוט 

.ןייאב ןולדיחהו תואבל לוחייה ,םיעגמהו קותינה ,יתיווחדידחיהו יבטיקה לש ךילהת ותואב 
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םדאה תומד לע קבאמב 

.ןגן?5י ר ירגפב ווו 1?3 יגעמונ 

ןתיפ? תונלווק םי:ש?כ תובר» 

ן3ך יפ;כ תוקהל ...תופץןצ י#1גר 

.ןחיג^ ןורקה תינוגןב חוט?וח 

:ןנ^? יב םירגתמ תותלדה יריצ 

(הנשה ןויקב) .ןיא-ןכ-ןיא ןכ-ןיא-ןכ ,ן-אךב-ןיא ןב-ןיא-ןב 

:רמאיי תאז קר ,וילע רובידה תבחרהל יואר רישהש םגה ,תוטרפ רתיב ןאכ בכעתהל ילבמו 

(ליעל םיאבומ םניאש םיתבב ,ויתסבו ץיקב ,ףרוחב) ,רישב תראותמה תיחצנה העיסנה 
.ותיבב השועה ןמא לש וזכ ,לילצבו רויצב היצאוטיסל תונמאנ לש תויזואוטריוב ןאכ תרסמנ 

ותרוצב ,תשחמומ רישה םויסב רשאכ ,ץרה יכרביפמאה םורטמב םג תרייטצמ וז העיסנ 
רדה תימינפה היצאוטיסה לבא .םישוחינ תררועמה ,תבכרה לש עתפ תטאה — היביכרמו 

ןכךיאךכ יטינופה ףוריצב יוטיב ידיל האב איה ףא ,הרומאה הסיפתה לש תיתועמשמ 
...שיהו קותינה ,היפצהו ןיאה תא ,דחיב תויורשפאה יתש תא הלעמה הסיפת ןיאךכךיא 

,רישב תומלשומה ובוציע תמרו ותודחא ,ירישה םלועל ויתוקיזב ביטומה לש ותוידוחיי 
אלש ,ונימי לש תירבעה הרישב יזכרמ ביטומ טעמכ ןיאו) ומצע ינפב אשונכ ותולגתהב 

םולש לש "הדיקעה" לשמל !ומצע תושרב דמוע אשונכ ופקיהו ורשוע חוכמ הלעתי 
.תומדל הל םישבכנה יתוגהה קפואה יבחרל הבוטה החכוהה ןה (יקסנולש לש "לאיכדכ"ו 
הירושימבו םיינוזחה הימורמב הרוצ ישובלו הנבימ יכבדנ וז הריצי הפיסומש לככ ,בגאו 

,ערואמבו למסב ינאה תומדל תיזכרמה התקיז תונמאנמ תקתנתמ איה ןיא ,םיירופיסה 
אלפה םלועב ,דתיה תנפצ לש ותוזח תישאר" :תיפארגואיבוטוא תואדו איהש וזיא םירשאמה 

הפשב וילא רביד ותודלי רעי .תנפצ יניעב םהל ויה דוס ינפ םלועבש םירבדה לכ .דוסהו 

עודיהו יולגה ץפחה זוחמ לא אל והוכילוה עסנ ןהבש תובכרה .ודבל ול קר תנבומו הקוחר 

.םהיתודוא לע העדי ושפנ קרש ,הנד תמדקמ ול םייופצ המולעת תוזוחמל אלא ,וילע רבודש 

,םדא היה תודוסה דוסו ,דונ-יד ביתנב םיבכוכ תיינא .דתיה לארשי ץראל והתאיבהש היינאה 

זכרמכ" שדחמ םדאה לש וייוליג םנמאו .(הבכ אל רנה) "וכרדב ול הרקנש םדאה לכ 
:ונייהדו ,היצטיליביהידכ עמשנ — שדחתמ םזינאמוה לש ביתנב רקיע אוהש ,"תודוסה 
הלא םירבד ורמאיי תרחא .וייחל תועמשמו ןכות קינעהל ידכ האירבה זכרמב ודמעמ תרזחה 

הנס ותוא תקלד" :ןוגכ ,םירוטב יגאמ-ומכה ףחסמה םחוכ הנוש םגו ,םולש .ש לש ורישב 

םדאב םיחצנה דיפל תחפל" :וא .(ךרכ לש הינופמיס) "תומלוע ללוחמה םדאב ,הצורה םדאב 

הכורע ררושמה לש תיטויפה ותריצי רשאכ ,ןכאו .(תוטינוסה) "עקושה ומלוע יקרבמ 
,רישב ,םהב אובלו תאצל םירודמה םירודסו םיבורמ רשאכ ,תללוכ הרודהמב ונינפל 

יתורפסה ןוצרה רכינו טלבנ — היפרגואיבוטואבו הסמו תוגהב ,ןמורב ,םוגרתב ,ןויזחב 

ןאכ םגש אלא .הלשמ םינפו ץוח תויעמשמ לע ,תואיצמה תא ירופיס בוציעב םולגל ולש 

תונגנתהבש ףחד הזיא יפ לע .ולש "תיטרפה הקיטסימ"ל תודחוימה תוקיזה הל תועדונ 
בצעל תונויסנהו ,זמורמבש אלפל ותושיגרב ,יוצרה דוסי םעפ ידמ הלועו ףצ תימינפ 
ישיאה םרזמ םיטלשנ ,תיפאה תירופיסה העידיב וצבשלו וגרואל ,ימוימויה םייחה םוחתמ 

,ארוקל תוספתנה םיעוריאהו םיסחיה תונקסמ לע "םדא ייח" תודלות אל ...ויינאמ רעוסמה 

לש הכרד תודונת תא עבוקה אוה ,םימנפומה וייוליגב דחוימה ,םדאבש םלועה יכ 
ותובישח לע ,ירופיסה ןמויה הווהמש לככו .הירוביג םינייפאמה תובגההו םיסכלפדה ,הזורפה 
ייוצמ לע דיעהל אב אוהש ירה — ,ומצע ינפב יתורפס גשיה ,תיבושייהו תישיאה תיתדלותה 

.ובש רפסמה לע רבוגה םולש .ש ררושמה לש ולוק לעו ,אלפומהו רתסנה לש תותואכ םייקה 
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ותוא עיקבמש וא ,תוינאמוה ייוליגלו רעצ ייודיול קופיאה וק ץרפנ תובורק םיתעלש הרוק ןכ 

— םימומע רכז ייוצמו םייטרפה אלפה יפוסיכ ךות ,תיביטקייבוסה םירבדה תוזח לש ןוגינ 
םיביטומה לש םירזיבאה — רונ-יד ביתנב הלילב עסמה לש המולעת תוזוחמו תודליה רעי 

ןווכמה עדונל תואכ .רדגומו עדונ םלוע לש םיירותסמה םילובמיסה ינונגנמו םיינושארה 

עסונ ינא" :םינמויה דחאב ,תמתוח םג רשא ,החיתפה תדמוע הקימעמ תיריש הסיפת לש 
."לילגה עסונ יתאו עסונו 

היעקשימב היווח לש ןכות ותוא אשונ ונניא ,תודליבש ערואמב רושקה ,עסמה ביטומ ,דורב 

תויצאיצוסא ףקיהב עבטומ אוה ,ינועבצה ועקרו ונושל ,ותריוא ,וינמיס יפל .םיליגרה םיישגרה 

,ךדיאמו .(רבחמה תולצנתה) "הזה םלועב עסמכ" ,ישונאה ןמזל תוסחוימה תויועמשמו 

תוברה וינפ תולגתמ ,הרישה ידקומל ןתקיז תנחבא ךות וטקולש תומדוק תויריש תואבומב 

.רדושמה לש תירוקמה תינרדומה ,רתוי הקומעה ןמזה תסיפתל ,בחרה ןבומב ,הרופאטמכ 
ינא תופכותה תורזחה ,עסונה הלילה ,הלילה תבכרב עסמה ,לילה עסמ ,עסמה 
לש רזומה לוקה ,"רזו יאלפ" לש תירותסמה היווהה םע השיגפה ,עסונ עסונ עסונ 
ןירותסמה םזילובמיס לש הלא םיקהבומ םינממס — ,"תותלדה יריצ" לש ,"ןורקה תלחלח" 

תדרפנ-יתלבו תימוהת תיתואיצמ-לע היווה ידממ עסמל םיקינעמ 
.ינאה לש ותוהמ תומילש לע קבאמה ירורמת תא ןייצמ אוה .י נ א ה ם ל ו ע ב ה ר י ת ח ה ן מ 

ותשחמהב איה ולש דוסיה-תנוכת ,ישיא יתעדות יוטיבכ ולש בוציעה ייוויאב הריש לש המלוע 

ותוא םימייקמ רשא ,םיארנו םייולג יווה-ייוצמו תושיגפ ,םיעוריא ,םיבצמב המדמה ןוצרה לש 

ותדימעב ינאה ןוצרל תזעונ הרופאטימ הווהמ םולש .ש תרישו .םירחאמ לדבנה ודוחייב םלוע 
םג איה דשאכ ,ישיאה ערואמב םיעבטנה ,םידחוימה הילמסו היבוציע ,הנושלב — התאה חכונ 

תא הל םינקמ הלא רקיעו דוסיו .אובל-תודחאה תעדותמ דרפנ-יתלב יווהכ םתוא תחפטמ 

הקומע הריש לש היכלהמ תנבהש הארנ ךא .הללכב ונתורפסב טלוב ןקוידל יוארה דמעמה 

המשר איה תיריש היילשאל תוזעה המכו המכ :המצע לש סכודראפב איה ,ןירותסמב וז 
ןוצרב םא ,ןתארקל תרעתסמ איהש לככו :ןמזל רבעמו "םדל רבעמ"ש םידועייב ,התוכזל 
,םלוע-אולמ ינאב םאו הדיקעל רבעמש הלצאנה תולעתהב םא ,תיתודחאה תודליה תשוחתל 

הריציה .התאה לומ ינאה תומיעבש םיגלופמה ידוגינמ ךלוהו אלמתמ היתויווח רוקמ ירה 

לש םייריש םירודמב ינוציקה ירופאטמה היוטיב אולמל העיגמ טקילפנוקה ןמ הנוזינה 

דחוימב ;תיטוריאה הרישה לש הבורב וליפאו ,רשגה-לעש הדירפב ,הלילה עסמב ,הדיקעה 

דוסיה תא .ותרמוחב ,ןמזה רבשמל תואכ ,ישונאהו ישיאה טקילפנוקה עבומ ,"ינב אנינח"ב 

םיחתמה בקעב !תיאדו איה םיבטקל םתקיזש םיישומיש ןושל ידקומ םיקפסמ ל"נה הרבסל 

תופעוז ,תודחוימ תויועמשמ לעב אוהש ,יוצמה לומ היצטנורפנוקב הדימעה ןמ םיעבונה 
םלוע תיווהבש םייתואיצמ-לעה-תוחוכ לא היינפה ןמיסב המדמה ןוצרה ללוחתמ ,תוינומידו 

"םיתומיע ןונגיס" תובורק םיתעל ביכרמ תאזה תויבטוקה לש הייוליגמ דחא .ןירותסמה 
:ןוגכ ,םיבורמ םירוטבו םיתבב 

.רר1פ1ו,ד םוי םוי יתיג? לכיה / ע וא? ינבזע לא) ויז יתס-ון (א 

.םלט» :הי.זך יל $ךטא ה$ואן / ינןט יך£? תא ול!?רןן הןןא (ב 

םיינוציק ןושל ישומיש םידימעמ ,הדישה לש תונוילעה היתוניחבב ,יוצרה ןכ יוצמה ומכו 

,"חבזמ ילוכ דר בהל בהל" ,"דיב ןיאהו יבלב ךתלכאמ" :גוסה ןמ ,דחא דצמ םיינחלופ 
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ילמסבש ריאמה דסחה לע תוקפרתה — ךדיאמו .קהבומ ינתמיא ביטומ לש ודוסיב םיבלשכ 

הלא — !דע-ינא ,םדא-הי ומכ תוזיתו בקעי םלוס ,ריפסה תנבל ,ינשה תווקת :הלואגו הלצה 

הקלחל קפס-ילב תשקבתמ "םוהת" הלמה .םקחרמ רשגל ויאש למסו ןושל ידקומ ינש םה 
.ררושמה לש ןוקיסכלב יזכרמ םוקמ תספות איהש ,ךכב יתוהמ יוליג יאדוב שיו ,הרדגהה לש 

יתלב םיפקיהב תושיגר הלגמ רשא ,םולש לש ותרישב גשומה תמאה ןזאמ ןכ-מא אוה ןכיה 

רפס-תרודהמ לכב םהידממ הקימעמו הביחרמה ,דחי םג וללה םיבטקה ינש יבגל םיליגר 

.(םירדגומ םיילובמיס םיזוכירל תקהבומ המגוד םה "יאור יח רפס"ב םינוש םירודמ) ?תפסונ 

הקיסעה רבכ וז הייעבו ,ןוידב םוקמ וז הלאשל ןיאש ןכתיי תיתונמא הריצי לש התניחבמ 

ובוטיקבו ררושמה יטבלב ,רישו ריש הרפמה ןורתפה-רדעהב ןכל איה הבושתה .םיבוטו םיבר 

איהו .םדאה תראפתו ישונאה רבסה םוקיש לע וקבאמב םיטבל ירוסיי הברמה ,םלועה לש 

רצויה ירישה ןוצרה — איהש ,םיגלופמו םידגונ ןיב הדחאהל םיפוסיכה ,המצע הפיאשה םצעב 

יפכו .םיפירח הכ םידוגינמ הנוזינה המוד -הריצי לע עיבצהל טעמכ ןתינ אל ןכאו .המדמו 

ואיבוטוא םייטאמרד םיקבאמל הכרעמ הווהמ התוהמב םולש לש ותריצי יכ ,רמאנ דבכש 

םיימוהת-ויא תוחוכ דגנכ ירזכא תומיעב וליאכ דמוע הרוביגש ןכ לע ףיסוהל שי ,םייפארג 

,תלכאמ ,דיפל :תויועמשמו תותוא ,םילמס ,םהירזיבא לע ץראו םיימש םיקיעזמה ,םייעבט-לעו 

תובלושמ המיאו תוימוהת שממ — ןודבא ,ןוילכ ,תוומ ,תפות ,םוהת ,דקומ ,ןיכס ,ןדופצ ,ןש 

הסיפתל השיחממ הרופאטמ ולוכ אוה הז םלוע ןכאו .וגוסמ עדי-תתו םזילאירוס לש 
הנומאה תוחוכ תא ץירממו עינמ םג רשא ,תורות יבוחב הלעה ןמזהש ,ת יי גלפה 
,ןכדמכ ,הריציה לש התודדומתה יעצמא ףאש אלא (5.ידוהיו ישונא םזינאמוה לע קבאמל 

תויביטקייבוסב הלעתמה ,ינאה לש המדמה ןוצרה לש ילאנויצריאה ימוחתל םיכייש 
םידועיי לולכימ ותואל םואיתב .םינפבמ ומלוע תא הלגמהו תויטרפ לש תונוש תוגרדל 

וכרדו ,היפצו קותינ לש תמייואמ היווהכ ,יביטקייבוסה עסמה םלוע םג בלתשמ םיכרדו 

ימינפה ישונאה םויקה תוצוצינ תא זנוגו רמושה ,ינאבש םודקהו יחצנה ןויערב — ףוסבל 
אל ימדב ינאש ךרדב ןבא ךל ןיאו") הנמיהמ החכוה םהל תשמשממ הריציהש ,רודל רודמ 

יושעה דע-ינאה אוהו (ינב אנינח — "לכאי אל יבבל ימדבש ןמזב בצע ךל ןיאו / רוכזא 
,דז ךא .שפנה תומוהת יליפרעל רבעמ הנוילעה תימצעה העדותה לש התחירז תא ריאהל 
יזועמ תא סורהל ודעונש ,םיילאנויצריא הסיפת-תודוסי םתואש ,ויכבנבש אלפה רורמת 

הנקסמה לע) םולש לש ותריציל וב-רוצל רמוח שמשל םיאבש םה םה ,םדאה לש ונוחטב 

ףיקמה הנבימ םכרד םיקהל ,(עדמבש תימצעה הריתסה תא וליאכ הדימעמה ,הילאמ תעבונה 
.Ego -ל רש אוהש ,ירדאנה ללהה יריש ,"הדוא"ב ,ואולמו םלוע 

ד3!פה תא א^א ךיא ,םינוא ליח — "ינא" 

.ד?-ו לע דביו יונ? ,ה! מ#-םולנ' םן-> לש" 

,יתייהש םודק ל? ,םוקו ל? "ינאה 

(לולכמ) יתיזחש י?? יףי".?ש םויס 

רקיעה אוה ןמזל רבעמש וידממב דע-ינאו .חצנל הבורע אוה דבעה לש וכשמהכ ינא 

היפוסוליפו עדמ ןיאמ ,תמא הלוכ איהו הל היצקיפש הרישה ירשאו—יביטקיפה ,ימדימה 

רואמ הזיא תולעהל ץמאמב ,התודיחיב םולש תריש תא הדימעמ ותניחבש — הורערעיש 

לש תוינומידה ןוטלש :תוימיספה ןמ תוגופס היתודותש האמב ,םינפבמ םדא לש וכרדל 

.חי'כשת ,תורפסל תורבחמו "תונייע" תאצוה ,םלועל בנשא :הידיתע .מ (5 
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ירנבא אגרש 

תיגלאה המינה תעקוב ןאכמ .טרפב ושפנ תולוצמב ימוהתה סוראה ןוטלשו ,םדאב םירציה 

םיעבוקה תוחוכה םה עדי-תתה תומוהת םא .תינאמוהה ותודדומתהב םולעה יאלפ לא עסמב 

ודמעמ לע קבאיהל הבוח םושמ רישה האור ,ותריצי תא םיעיפשמהו םיררועמה וישעמ תא 

הנניא הניק התוא ."ינב אנינח"ב הצממ יוטיב לע אב אוהש יפכ ,"םדל רבעמ"ש ידועייה 
:רתוי תרחואמ הריציב םג תככשנ 

ה}#קא# לכו לגמב תופוצ קר יגינ? 

(הנבלה העמדה) הןןצ; ויגןנמ םוהתה ,יסע ה^ןי_ םוהתה 

קימעהו ביטיה ,דחוימה ולש רישה :תוחכוהב ךרוצ הל ןיאו םולש תריצימ הלוע תחא תואדו 

םישומיש ינאה תומוהת תוכרעמב ודימעהב ,ולש-וקשנ תא ךורעלו ביואה תא תעדל 
םוהתה תוכרעמלש ריעהל יוארה ןמו .םימודק םייתימ םילמסו םיילאנויצאר-יא םיירופאטמ 

םידוגינ-תודחא ןיעמ ,ביוא -ם י הולא (6.םייתועמשמ-וד םינוילע םידממ ןאכ וקנעוה 
לש העסמב ,רואו-רוחש יבוהבהב תילתנה 'ןיא-ינא :וידחי-תעיבטב רשא תויבטוקל המודבש 

ותוא לע םולש .ש תריש לש הררושמ רזוחו ךלוה הנש 40-מ הלעמלו .דעה ישוביכל וז הריצי 

תורוד יכבנ לא רתוי הקיחרמו תכלוה איה "ילא" ךרדבו ,"ילא ינממ" ךרדה התוא לעו עסמה 

תאיצמל תברקתמ איה ןכ ,הקיחרמ איהש לככו .ינאה תיווה רשפ תא םהב אוצמל רבעה 

הנוילעה העדותה תארקלו ,"ידשבו יבל ךוארקי רשאכ תונעל יננת" לש רשפהו הבושתה 

ונממ ,ןמזל רבעמ טשפתמה ינאה עסמ ותואבו ..."יתייהש םודק לכ ,םוקיה לכ — ינא" לש 

דבוב .מ לש ותנשימל ליבקמב רבוע דחא הסיפתדקשכ ,ובש תיהולא תואדו וזיא תרשאתמ 

תישונאה ןתומדל תוכוז ,תורשקתהה לא הבישהו ומצע תיווה ךותב תוטשפתהה" :דומאל 

רבוב לש ותנשממו (ז !(התאהו ינאה) "םיהולאה לא תישונאה הקיזה תודלותב רתויב הלענה 

דבעמו לעמש ,ןוילעה ינאה תעדותו םירציהו תומוהתה ,עדי-תתה ילגממ ,דיורפ לש ותרותל 

ןמש רחאמ ,םיהדהל ידכ הב ןיא םנמא דיורפמ עפשומ םולש .שש הנקסמה .וללה תוחוכל 

,םויאה דוסה) התא המילשה אל םלועלש ףא ,ותריש הבצועו הרצונ ןוחטבה-יאו ולש תוימיספה 

דגנ האחמ ,"ינב אנינח" תוטינוס תווהמ תאזכ המוצע האחמ .(תוטינוסה ,הנבלה העמדה 

לפואו רצי ינא" — הריצי לכ רוקמ םיווהמ םירציה לש םילפאה תוחוכה יכ ,הקיעמה הרכהה 

:וא ."רונכב הנגנמה םאה לש דוליה ינא / תתושש באכו 

.תוילפאמ בקונו ברוצה רתוי ינע ךל ןיא# 

,תויהל תלחא ר; רוציו — תעדלו ןילהל ר#אמ 

.תאטוחה הגפה תל;עי1 םיךו#כ םתך,ד ר#אמ 

לבקמ אוהש ןיב ,הרוקמו הריציה לש הדיקפתל קהבומ יטנלאוויבמא יוטיב אוה "ינב אנינח" 

הל וסחיב ,םינוילע םידועיי הילע ליטמ אוהש ןיבו םוהת תוליפא ררחשמה הדיקפת תא 

תומישמה ימוחתשכ ,שדחתמ טקילפנוקל רוקמ הל חתפנ ןאכמש אלא .חצנ ייח לש תואדו 

יאדו םולש לש ותריש ירדסב ןייעמהו .ישונאה תומד תייעבו ירישה ינאה תעדות לא םיקתעומ 

,םוהתה םע ולש תושיגפה ירוזחמ תארקל יפארגואיב עסמ הווחמ טעמכ ץבוק לכש ךכב ןיחבי 

םייתוזח םידקומ ,יוכו הנבלה העמדה ,ינשה תווקת ,ריפסה תנבל !רכו הדיקעה ,תפותה 
.עסמה לש תחא תושיו תומצעל ,ינאה לש ותלחנל ושענש םיירופאטמ 

.ד"כשת /י תילמרכ ,חולש .של יאור יח יריש :ירנבא אגרש (6 
.1963 ,קילאיב דסומ ,חיש דוסב :רבוב .מ .מ (7 
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םדאה תומד לע קבאמב 

היווקמ דחא תוצמל ולו ,הלודג הריש לש המלוע רמאמ לש ןויסנב ףיקהל ענמנה ןמ 
דחוימב .ויתוסירהמ ינאה תא תונבל — ןמזה ףקותבש דועייה :המצעל הלטנש היתומישמו 

ךותמ םיכלוהו םיבתכנ םיבר הריש יקרפ יכ ,תואדווה חכונל םימוכיס הב םכסל לק אל 

,ריהבמו שדוחמ יוליגל ביקעהו דימתמה ץמאמב — רתח ןויעב ררושמה לש תימצע תואתשה 

םידברה םיכלוה ןכ-יפ-לע-ףאו .םימדוק םידיש לש םזמורמב ןיבהלמ םתסנ רשא תא שרפל 

תיזכרמ איהש ,הסיפת לש המוכיסל ךתח אוהש הזיא עיצהל ידכ .םידבר םיפיסומו םיקמענו 

:םיפפור םיוק ןהיניב םידירפמש ,תונחבא 4-ב ינאה יחתמ לש הקולחה יל תיארנ ,תועד בורל 

דקומ םיווהמה ,וללה םיפוסיכה ףא לע .תוגלפתהה ינפלש תימורטה תודליב תודחאה (1 

אל !"םימלוע רוזחי אלו ךלהש" תוילאטאפה תעדותב הדירפה המותח ,םיקסופ יתלב םיחתמל 

תודחאה (2 .רשגה לע ראשנש "דחא"ה ,יפיטוטודפה ינאה םע תודחא לש תואיצמ ןכתית 
תנומתב עיפומה ,ירותסמה יאלפה "שיא"לו רשגה לעש ינאל םיעדונ תוהז ינמיס .יאלפ םע 

תודחאה םע "עגר לש ודוח לע השיגפ"כ ,יערא ןומיזב ,"בנשא" רישב הביהרמה ףונה 

לש תוימוהתהו ,המיאו הכובמ תוקעוז תאזה תירקמה השיגפה ךותמש אלא .תימורטה 

תודחאה .םדא-הי (3 .הדובאה ותודחא תא שקבמה ,דדושמ-ינאה תא העיתרמ יטנדנצסנרטה 

תוינוציק ,יהולא חוכ רותב ול תסחוימה תונוילע דממל ינאה לש ותוטשפתהב סומסוקה םע 

ינאו" :יללכה ךותב יטרפה ינאה לוטיב :הדיצב הרבושו ,הרישב הגוסמ תטשפומ הסיפת לש וז 

,"םדא-הי"ב ינאהל הלואג ןכתית אל ןכאו ?ךר יב ינא לילצב לילצכ ,ןאכ אל ינאו ,הז אל 

ינא םכתודידב תורואמב" — באכו רעצ עוגנ אוה ,לוכיבכ ,ול תקנעומה תודחאה ףרח רשא 

.דע-ינא תודחא (4 .והצק דע םלוע הצקמ ךלוה ונוגי ןכש — "ילא קעוזו דיפלכ רעוב 

ךותמ ילוא ,םולש לש ותרישב טועימ תספות "םדא-הי" ףוריצה ןמ תעבונה תועמשמה 
הלחנתה אל םג וז "יחו םדאה ינארי אל יכ" רוסיאבש ישיאה ינאה תוספאתה ינפמ העיתרה 

תישונא-לעה תודדומתהה ןמ הגיסנ ןכאו .התואדו שממל היושעה ,תירישה הרופאטמה יבחרב 

תינוזח הדונת רותב ,םימודק-ינא לש והנפימב ,"לולכמ" רישב תרכינ תאזה תינוציקה 

םימודק-ינא ןכש ."יתיזחש דעה יתייהש םודק לכ" :ינאה תרישבש רתוי תרחואמ 
הלא םייתודחא םיפוסיכ .דע -ינ אה חצנ החיטבמה הבורע הווהמ ,רבעה תורודל ךשמה אוהש 

הרורב זאוהש-לכ תיטאניג תויקוח ידי-לע םיטלשנ םהש םיארנ םוקמ לכמ ,רשה ינאה לש 

לש הנושה התוהמ .תימורטה תודלוה יפוסיכ םתוא םע טעמכ תיתוהזה הלבקהה ןאכ 
תהל תישיאה תוירטנצוגאה םוחתמ תגרוח איהש ,ךכב איה םימודק רבע ךותל תוסנכתהה 

.יתמוא-יצוביקה ינאה םע םוחתמ תודחיי 

ייח תסיפתב ,דע-ינא וא ,םימודק-ינא לש ויתוקיז תורהבתהל םיכלהמ שי "יאור יח רפס"ב 

ויעקשימב רצואה ,"שפנה ףונ" לש האלפומה ותולגתהב ,ףטושה ןמזה לגעמ ךשמהבש חצנה 

,םליחני ימ רודל-רודמ םדא חודל הלא חצנ תונייעמ .שונא חור רוקמו םימודקה ןורכז תא 

ףא ונרודבש דיחיהו ן והילא ,השמ ,םהרבא ,םילודגה םיתחהו תובאה ,תומדה ירידא אל םא 

,םכשה לע רורצה יתלטנ" .רחמה לא וינפשכ ותמשנ יקמעמב הדועתהו תשרומה אשונ אוה 

יבג... !יתעגה / — לגעמב ימצע לא בושל יתילע דעצה יב דוע לכ / למעה ביתנב יתבבוס 

ימ ליבשב ,םכשה לע ןוזחה תשרומ םע ,ןכ יכ הנה .(הרעמה) "הרהנל ינפו הרעמה ילתכ לא 

טרפה לשו תורוד לש הציקיב הפ תנמתסמ תורהבתהה ...לאערזיל עיגהו איבנה בכרב הלעש 

— "תדלומו עקרק ,םע ינא ,םד ינא") ימואל-יצוביקהו יטרפה דע-ינאה תעדותל תוררועתהבו 

ןוזחה תוחילש המת םרט הזב לבא .הרעמה לא לגעמה לש ופוסב ומצע לא רזחש ,(לולכימ 
הלולעש המל דוגינב .",רדהנל ינפו הרעמה ילתכ לא יבג" :רחמה תורודל וינפ יכ ,חורהו 
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ירמא אגרש 

לש הלודגהו תראפתה רתכל ודי חולשל ןאכ ררושמה לש וינייעמ ןיא ,הזופח האירק תולעהל 

,חורה תשרומ ךישממ לש ותוחילש תא ,דע-ינאל ,ומצעל חיטבהל םא-יכ ,המואה ירידא 
הלענ אוהש ,הרישל דועיי ררושמה הזחי ךכב ףא ירהו .ואוביש תודודל ןוזחה תא רסומ רשא 

ןוזחל עבמה-רישב ןתינ הע-ינא אוהש ,םימודק-ינאה ותואל אלפנה ירישה שוביגה .הלענ לכמ 

."שפנה ףונ" לש תראפתה 

 ?nee ובג ל» יתיל? העורה

םלענה ץ?ח.ד חח? לא יתפקשהו 

,ובל תובוחמו שונא חיר לש 

— םלסנש םולחבו מיךךח?ו ץיקה? 

יבי ,ץע יל$ לט לןא ץ5ה 

.ובושו ות?ל ,םוקןה לכ תויח 

תויצאיצוסאב םינווגה ללש ץצונתמ ,"יאור יח רפס"ב םירחא םיבר םירישב ומכ ,הז עטקב 

תמאה הברמלו .רועיש ןיאל תויועמשמ ידה ררועמה ,יביטאקובאה םילמה זוכירב ,תובורמ 

הריצי יכ ,רמול ינוצר — תמדקומ העד ילעבל המיהדמ וא ,המיענ וז היהתו — תיביטקייבואה 

לעו עוריאה לע דמוע ולש ירילה ןוטהש רישה וליפא .לודג בשוחו ןמא השעמ איה וז 

ויה רבכ םאו .ותוקחל ןתינ וניאש ,ידעלבה רידנה ביטה ותואמ רזגנ ,תדבועה היצאוטיסה 

לכ תוזח ובו") "ןיע לע לט לגא" ותואל חצנה המוד ,חצנ לש עגר אוה רישה יכ ,ורידגהש 

תשקובמה תודחאה רותב ןאכ גצומה חצנה .םוהת תונייעמ ףטשמ קקוזו טלקנש ,("םוקיה 
,הנממ תגרודמה הסיפתהו תיתיווחה הניחבה ןמ ,ומדוקמ רתוי קפס ילב ןמיהמ ,רשה ינאה לש 

דעה אוה "יתייהש דעה" ;"ובושו ותכל" — ןמזה לש ףטושה רוזחמבש חצנ ייחב הנומאכ 
םילמס תרשעומה ,חצנה לא הבישה תגשומ תירישה ותמר תניחבמ המוד יוטיבב .היהיש 

.(8"יאור יח רפס" תא םתוחה ריש ותואב ,םישדח ןושל יכותיחו 

םיחתמה ,שארמ וליאכ העובקה תרגסמב םידודמה םיבצקה ,ויקושיחב דפקומה הנבימה 

םייורש הלא לכ — ,רצקה ירילה רישה לש ללכושמה ונונגנמ ,הזירחה יחוודימב םיערתשמה 
לש תוימאנידה תרמשנ תאז םעו ."יאור יח דפס" יריש 144-ב תינתשמ תילילצ היצאקיפידומב 

.תירוט-י"חה תללוכה תרגסמה לש המוחת ךותב — תיבמו רוטמ םירבעמב ריבחתו ןושל 

תניחבמו התוירוקמבו התוקמעב הללכב ונתרישב םידדובה ןמ יטויפ איש הווהמ וז הריצי 

ריש-יקרפו םיריש ומכ .הייגה ילילצל הקימעמה תימצעה הנזאההו תשדוחמה ןושלה יכותיה 

םיפסונ םימוכיס תארקל ,"ילא ינממ" תעדונה הכילהה התואמ םיבטוקמ הירודמ םג ,םימדוק 

לש תקלוחמ יתלבה ותומילש יפוסיכ ךותמ ותודחאב ןמזה תסיפת .ישונאה תומד לע קבאמב 
בשחיהל היושעש ,תיסדנהה תירישה הרוצל ההימכה תא הררג — הווה םג אוהש רבעה 

.הדיבחת אולמו התזירח יקויד ,תירטמה התרגסמ תומילש תניחבמ ,תפומכ 
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