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בירק םהרבא 

הנגע >רתסב רו>ס 

םזילאירל רבעמ םירבע ירבעל .א 

םייוצמ םירתס ייאו םימסק ימסק לש ףונ 
םיליחנ םיליחנש ,םילודג םע םינטק ,וכותב 
םיריהנה םירוזאה םגו ,וב םיננקמ תודיח לש 
תוריהנה םצע םימעפו ,םיקמקמח םיעורז 
לפה היכרפיאה איה תאז - ךסמ אלא הניא 
ירבעה רפסה לש ומוחתב ןונגע לש תיא 

.שדחה 

ומק תיחכונה האמה לש ןושארה עגרב 
העדונ אלש םירפוס ברעמה תוצראמ המכב 
.אקפאק ,סיו'ג תא ריכזנ) םהינפל םתמגוד 
.(רחואמה ןאמ סאמות תא םג ,דורב ןמרה 
ךא .ומצע עזג תניחב אוה םהמ דחא לכ 
הלודגה תרוסמה יקרופ דחי םתונכל ןתינ 
מב ואישל עיגהש ,יטסילאירה ןאמורה לש 
ןומע תא םג ךיישל שי הלא לא .תמדוקה הא 
םזילאירל רבעמ םירבע ירבעל טשפש ,ונלש 
םיבחרנ תולילג םג שבכשכ ףאו ,יתורפסה 
ט י ר י ו ו א םהב םיעז ,הטושפכ תואיצמ לש 
געבש אלפומהו .ם"דרפ לש (ינונגע בינ) 
םע המגמ-מימת אצמנש ,הז לכ לעמ ןונ 
ןמ ונלצא הלע-חמצש ךותמ אקווד ץוחה 
.רחא ירבע רפוס לכמ רתוי ,םינפבש-פינפה 

םינפה ןמ הלע-חמצש ךותמ ,הז דגנכו 
תורפס ומע החמצ ,ותמגוד ןיאו םינפבש 
ישממ הניאש דבלב וז אלש ,תרחא תירבע 

.הל הליבקמ הניא םג ,התמדוק תא הכ 
ילבו קמוע ילב ,תידממ-וד הריצי ךרד רחא 
,ונתורפסב תפומ תגרדל התלעתנש ,הבוג 
םיקמעמ קר אלש ,הריצי םלוע ןומע םיקה 
תוריפס לא קישמ םגש אלא ,וב םיהבגו 
םה ונתעדו ונישוחש וז תואיצמל רבעמש 
אוהש ,הז םידממ-בר םלוע .הב תיב ינב 
ביוחמ והירה ,ונתורפס םוחתב םוצע שודיח 
יישרשש לארשימ הריצי שיאל תואיצמה 
וישרש קר אל ןונגעו .תורודה תוברתב 
םג יכ ,וז תוברת לש הכות ךותב םיעוטנ 

.הב םיצוח ופונ םגו ונדס 

תורפסה לש הפיס ןונגע ךרד הליחתכלמ 

,ירוד ירפוס לש םנינמל ףרטצהל אבכ אל 
העירי ךישממו קוחרמ אבה דחאכ אלא 
וגע" רופיסב וטע ךנוח אוה ןכ יכ .הקיתע 
ךשמנו ךלוה ןח לש טוח" :וז ןושלב "תונ 
רופיסה והמו .רכו "לארשי לש םהישעמב 
םג ךא ,הדגא רופיס הז ןיא ?"תונוגע" 
תינבת ןימ אלא ,ונניא םייחה ןמ רופיס 
סה ךרד וב םיגוראש ,השעמ-רופיס לש 
געו הניכשה תולגו ןוראה-תזינג רבד האוו 

.ולאל םיכומס םיני 
תודוסי לש תיתיצמת תמוצ הלוכ וז תישאר 
והש ,לשב רפוס דבכ ונינפל .םיינונגע עבק 
1יבגלו םצפחכ תויווהב לגלגל תוחוכ וב םימ 
ואצ :וצל םיכחמכו ,רצויה דיכ רמוח לכ 
םינכתו םינינע - ומצע רצויה ךא ;וארו 
זמה לגלג ןיעכ םה לארשי םלועמ םיהובג 
הריציה תוחוכ תא ליעפמ אוהו ,ולש תול 
תנ ךכ .וללה םינכתו םינינעל ביבסמ ובש 
ייה תא הרואכל יחה ,רופיס לש גוס הווה 
ךיתל שובל שמשמ אוה ךכ ידכ ךותו ,ומצע 
קוד ליצאמ אוה תרתסנה ותוחכונבש ,ימינפ 

.ותפפואש תירופיסה המקרל בגש לש 
תוילוח לש ןכישממ אוה הזב םג םצעבו 
.ל"זח תדגא תוברל ,לארשי תוברתב תולודג 
םישובלב תופוטע ןהבש תויכות תונווכש 
לע ,תורוקמב ,םש םלוא .םישובל ישובלו 
תוימינפ לא ץוחה ןמ םישובלה ואב אל בורה 
- למ אלא ,לשמנה לא לשמה אובכ ,םירבדה 
ךרדכ ,ןשובל ךותב תובשחמה וחמצ הליחתכ 
ןונגע לצא .ףוג ךותב םלועל האב המשנש 
וייעפהש ,ןמא לש ןווכמ סיסכת הז ירה 

.תונווגמ םיכרדבו בחרנ ףקיהב ידמל רידת 
רופיסבש ,ספתנ יתלב טעמכ ,קד רבד דועו 
רופיס .וק תייטנ םושמ וב היה "תונוגע" 
םשור תלוז ,םייח ימשר לע יונב וניא הז 
תישארה תומדה ...רתויב ןושאר רוקממ דחא 
*לצ .דב רתתסמ ,ירוא ןמאה ,רופיסבש 
ישאר םצעמ תרמוא תאז .הרצוי לש ותומד 
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ומצע תומד ותוא התוויל ןונגע לש ות 
היוצמ איהו ,דחאכ טקייבואכו טקייבוסכ 

.םינוש םילוגלגב ותריצי םלועב 
רה השעמל ןונגע ול הוויאש תורוצה תחא 
תרוצ איה םה דח אלש שובלו ךות לש הבכ 
ייבוטוא קרפ יומד ,ןושאר ףוגב רופיס 

.יפארג 

,"תוגוז ינש" רופיסה תא הליחת ריכזנ 
ובו "תונוגע" ירחא הברה םינש בתכנש 

ייליפת גוז ול הנק ויבאש רפסמה רפסמ 
םושמ ,הברה ןוממ ןהילע איצוהו תונשי 
רופיסב .ןתוא בתכ רפוס ךלמילא יברש 
ותעד לעו "הדושח" הדוקנ םוש ןיא הז 
ןאכ המולגש הלוע היה אל םדא םוש לש 
תא קיספמ 'ו קרפ ךא .היובח תועמשמ וזיא 
לא ןירשימב הנופ רפסמהו רופיסה טוח 
םירמוא םתאש םכב ינא עדוי" :םיארוקה 
שודקהל לשמ אלא וניא ןיליפתה השעמש 
רפוס ךלמילא יבר .לארשי תסנכו אוה ךורב 
...לארשי םה ןיליפתו םיכלמה יכלמ ךלמ הז 
םטושפכ םירבדהש םכל רמוא ינא לבא 
צע ןונגע הלגמ ךכ ."םה ןיליפת ןיליפתהו 
האצמ ןכא יכ ,השחכה לש קחשימ בגא ,ומ 
הלואש תועמשמ םג הז רופיסב רותסמ הל 
הלדנ -אל רצוא ותואמ דבלב וז קר ילואו 
תשרומבש חור ישחרו םיגשומו תויווה לש 

.לארשי 

וב םגש ,"תחפטמה" ורופיס הזמ הנוש 
ומצע לעו ומא לעו ויבא לע רפסמה רפסמ 
ויבוטואה שובלל דעבמ ךא .ותודלי ימיב 
לע םירבד ישוחיר ןזוא לכ תעמוש יפארג 
תובלושמ חישמ תודגא .הניכשה לעו תולגה 
שיחממ ומכ רופיסה ךלהמו ,שרופמב וב 
יאובמב בשויש ינע ותוא תומדב חישמ יוליג 

וליפאו ,דחאכ םותסו ריהנ הז רופיס .ימור 
תוימינפ דע ול היורכ ןזואה ותומיתסב 
דע" לודגה רופיסה ןכ ןיאש המ .שפנה 
יאו ונכתב ילארשי-ללכ אוה םגש ,"הנה 
וטא וראשנ םיינזאהו ,ותרוצב יפארגויבוט 

.דחוימ רמאמ שדקוי ול .ול תומ 
ומא תעובש" תא םג ריכזהל םוקמ ןאכו 
,םירומאה םירופיסהמ ךופה והרקמש ,"םינ 
רפסמו יפארגויבוטוא אוה וכות אקווד ןכש 
וליאו ,רפסמה לש וייחב עירכמ הנפמ לע 
,יגומלא ינולפ לע ימתס רופיס אוה ושובל 

.וז ותקזחב ראשנ םיבר לצאו 
וסל םהימודו םה ,םירומאה םירופיסה לכב 
םא ,ומצע תא שובלה אשונ ,םינושה םהיג 
השעמ ונינפל ונייה ,ומותכ אל םאו ומותכ 
סה לכב םג םימעפ ,ותמלוה תעדהש רופיס 
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םנשי וליפאו ,ורצוי לש םיחבושמה םינממ 
,םהב םיקדקדמ ןיא םישקומ םינינע תצק 
...הלא ןוגכ לע ןויכז ול הנק רבכ ןונגע יכ 
ואמה ןמ ,םירופיס ולצא דוע םייוצמ םלוא 
תפשב שרופמב םיבותכ םהש ,אקווד םירח 
ולחה רש לש ותפש ןיעמ םימעפ ,םירתס 
ירדענ םה םתדיח תרתפ אל דוע לכו ,תומ 
םותס רופיס ןיאש דבלב וז אלו .תועמשמ 
אלא ,רחא רופיס לש ורשפב עייתסמ דחא 
ןועט רופיסו רופיס לכב טרפו טרפ לכ טעמכ 
לע תדמע רבכש שי .ומצע ינפב חונעיפ 
לש ורקיע ןיידעו םיבר םיטרפ לש םרשפ 
שי ,ךפיהל םג ןכו ,ךינפל םותס רופיסה 
יסה ןמ רופיס לש ונינע רקיע תספת רבכש 
הז גוסמ .ובש תומותסה תובר דועו םירופ 

"םלוע דע" ,"םניעו ודיע" םירופיסה םה 
קוחו םינשרפ םהב ולמע רבכ תוברש ,דועו 
דיעמ הז .םדיב םללש יצח םא קפסו ,םיר 
.םימותח םימוקירב ןונגע גילפה ןכא יכ 
הרוגס הביתב ץפח ירבד שירומש ימל לשמ 
תבייחמ תמאה .תולוצמל קרז חתפמה תאו 
ריתסהל ול היהש הז גלפומ ךרוצ יכ ,רמול 
ומעט תא הנוע וניא ושובלב רופיס לש וכות 
יכ ,ףיסוהל המוש תאז םג ךא .ונרוד לש 
לל דעבמ רופיס לש וכות לא תעקבהשמ 
רבכו םילטב םיראשנ םישובלה ןיא הישוב 
האור התא זא אקווד ,אל .םהב ץפח ןיא 
.ךותה תא םישובלה םיריטעמו םירישעמ המכ 

ןיב .הז רמאמ לש ונינע םצעל ונעגה התע 
הצובק תדחייתמ םירומאה תודיח ירופיס 
,ןושאר ףוגב םיבותכה םירופיס לש המלש 
םכותמ רפסמ םנמא רבחמהש ונא םישחו 

םיגרוח רפסמ אוהש םירבד ךא ,ומצע לע 
,"ךרדב" ומשש רופיסב .תואיצמ ירדג לכמ 
רופיסה רפסמו ,םירהב תבכרה התעת ,לשמל 
ימימ םידוהי לא עיגהו םמוש םוקמב דרי 
!בלצה יעסמ לש תוחיבטה ידירש ,םייניבה 
לכ תוקוחר תוגלפה ןיא םירחא םירופיסב 
,ןמזו םוקמ יבוברע שי םהב םג ךא ,ךכ 
אה םלועמ תויומד תועיפומש שי םהב םגו 
םירבדו ,דועו רפסמה לש ובס ןוגכ ,תמ 
רופיסו רופיס לכ בושו .ולאב אצויכ םירז 
םהמ דחא שרפל רשפא-יאו ,אוה ויתודיחו 
יסהש לככ ךא .ראשה לכל המגוד ותיתלו 
,םוקמ לכמ ,הזמ הז םינושמו םינוש םירופ 
,דחא םדאל ביבסמ םיגח םלוכש ןוויכמ 
שיא ללכ ךרד םלוכבו ,ומצע רפסמה אוהו 
יחב ,םהיניב תוכייש תעדונ ,אוה םילותפנ 
צנ הלאה םירופיסה ."החפשמ תברק" תנ 
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ךרכב ללכנש ,"םישעמה דפס"ל דחי ופרט 
דועו .ןונגע יבתכב יששה ,"הארנו ךומס" 
הליל"ו "םויה תסינכ םע" :םירופיס ינש 
ומשש יעיבשה ךרכב םיעובקה ,"תולילה ןמ 
,"הנה דע" — ובש ןושארה רופיסה םשכ 
ירופיסל םתנוכת לכ יפל םה םג םיכייש 
,הז דגנכ ,"םניעו ודיע" ."םישעמה רפס" 
אוה ןיאו ומצע רפסמה לע רופיס ונניא 
יפלו ,דבלב תינוציחה תרגסמב אלא בלושמ 

."םישעמה רפס"ל וכיישל ןיא ךכ 
ימאל .תועטהל יושע "םישעמה רפס" םשה 
הלאה םירופיסב םיעצבתמ ןיא רבד לש ות 
היה האי ,אברדא .םמשל םייוארה םישעמ 
*םדא ותוא יכ ,"תועינמה רפס" םשה הלאל 
םש ,ומצע לע הלאה םירופיסב רפסמה 
לכ וינפל תוצצ בורה לעו ,תורטמ וינפל 
יהה םעטמ הז םשב אופיא שי .תועיבמ ינימ 

שי םג ךא ."טושפ רופיס" םשב ומכ ,ךופ 
אקווד ואל אוה תירבעב "השעמ" יכ רוכזל 
,הרקש הרקמ םג ונינע אלא ,היישע ןינע 
ותועמשמו ."דחא םדאב השעמ" ןושלמ 
רפס אוה "םישעמה רפס" לש תיתימאה 

.םיהומתה םירקמה :קויד רתיבו ,םירקמה 
יסבו "הלכ תסנכה"ב .ולא תמועל ולאו 
ןכו "םימי בבלב"ו "םינומא תעובש" םירופ 
וח ךרד רופיסה טוח לשלתשמ "הנה דע" 
ףא וא הרטמה לא תוכילומ ןניאש תויל 
העיגמ ףוסבלו ,האלהו הרטמה ןמ תוכילומ 
.תפסכנה הרטמה םצע לא תולשלתשהה 
והל — "םישעמה רפס"ב רבד לש וכופיה 
םינווכמ םיצמאמש — םידחא םירופיס איצ 

.בזכאו לשכ םפוס םתילכתל 
תויווה לע םיחס "םישעמה רפס" ירופיס 
,רפסמה לש םיימינפ םילותפנ לע ,תוימינפ 
וציח תועראתה לש הרוצ םהל הנתינ ולאו 
חנוה הלאה םירופיסה לש רכינ קלח .תינ 
םדא ותוא .דחא ףתושמ ביטומ םדוסיב 
הז ונמזב ול אחינ אל ומצע לע רפסמה 
תינרוחא ומצע ןווכמ אוהו וז ותביבסבו 
ינפלמ ,ןשיה לארשי םלוע לא ,םוקמבו ןמזב 
תה .םינפבמ ותורערעתהו ץוחבמ ונברוח 
,התוהמ םצעמ בייחתמש יפכ ,וז תונווכ 
,ןשיה ונמלועב תולעתהה ינמז לא היוטנ 

לע רבדמש ימ יפב דומלתב יוצמ הז יוטיב * 
חרוא"ב ומצע תא ןונגע הנכמ דכו ,ומצע 
ונחנא ארקנ ךכ ןוויג םשלו ."ןולל הטונ 
רפס" ירופיס ךותמ ונילא רבודה שיאל 
רוביגה אוהו רופיסה לעב אוהש ,"םישעמה 

.ומצע ןונגע םצעב אוה אוהו 

ידגב הילעמ הטשפ תידוהיה המשנהש םינמז 

,רדסה ליל :ומכ ,הוויז אולמב איהו ןילוחה 
כו ,םירופיכה לילו הנשה שאר שדקתה ליל 
לש ףתושמה םנמיס ,אצמנ .תבשה תסינ 
ןמיס אוה ,רבעה לא הייהנה ירופיס 

.ןמזה 
לש תרחא הצובק "םישעמה רפס"ב שי ךא 
שיאה ןונגע אל ימינפה םרוביגש םירופיס 
ולש ותריצי .הריציה שיא ,רפוסה ןונגע אלא 
יסמ המכב תיווסומ הרוצב ול הנתינ ומצע 
ךא .**"םינומא תעובש"ב דחוימבו ,וירופ 
שי ,הז ןינע םש שבלש ,"םינומא תעובש"ב 
חרתה ןדיעב :ומצע רפסמה לצא הדונת 
ולש הריצי ישעמ רשוק אוה שרושמ ותוק 
יחמצ רקח :רופיסה לש תירוגילאה הפשב) 
,סורימוהב האירקמ האציש הפיחדב (םיה 
כה העמשמב תורפס םהב האור אוה ונייה 
הנשוש םע ותירב תשרפ ךותמ ךא ;ילל 
יכ ,הלגתמ (תבשה תניכש תלמוסמ הבש) 
בב הנשוש לש התלילצב רושק "ועוצקמ" 
ותריצי ישרש ,רמולכ ,היבא ןג לש הכיר 
הרומאה הצובקב םלוא .לארשי רוקמב םה 
:ןונגע ההות ,"םישעמה רפס" ירופיס לש 
המ קחרתמה רודב ותריצי לש המוקמ המ 
םלוע ותואמו ונמע לש תירוקמה תוברת 
הזיאל ? ופונ יוטנ וילאו וישרש םיצוענ ובש 
ימ רחמ םויבו ?ךייש אוה םירפס ןורא 
אש לש שדח לוגלג הז 1 ונשריי ימ ,ונניבי 
ימל:לודג ירבע הריצי שיא יפמ הנשי הל 
םג םימעפו המוגע הינוריאב ילמע ינא 
קבמ תא ויניע דגנל ןונגע ריבעמ םעזב 
תועפשה ולצא םישפחמש ,וינשרפו ויר 
"תובינע") םירז םיוות ול םיקיבדמ וא תורז 
שי .(םירופיסה דחאבש תיריטאסה ןושלב 
דחא םויש תעד תשלוחל ןונגע ספתנש וליפא 
וכלשוי ויבתכו תיתוברת הכיפה ללוחתת 
תעיבצ" קרפ ןלהל ןייע) םשגה תחת ,הצוח 
םהבש ,ולא םירופיס תצובקל .("הכירכה תיב 
ירופיס ארקנ ותריצי לרוגב ןונגע ךפוה 

.םהבש ישארה ביטומה םוש לע ,הייהת 
הייהנה ירופיסל ףתושמ ןמיס שיש םשכו 
ןמיס שי ןכ ,ןמזה ןמיס אוהו ,רבעה לא 
בוליש - הייהתה ירופיס תיברמל ףתושמ 
ימ יכ .רופיסה תמקרב רפסמה לש ותשא 
המכ ךותל הסינכה רפסמהש ,וז ותשא איה 
תושחרתמ תונושמ תודוזיפאו ,וירופיסמ 
.המודכו םתיב םוקמ תא חכשש ןוגכ ,םהיניב 

"ז המל ,ימל םינומא תעובש" רמאמה האר ** 
."תוכרעמו םירתימ" ירפסב 
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רפסמה לש ותיב תוומ יכ תעדה לובסתה 
ןונגע לש דחא ןשרפ ?םירומא םירבדה 
רפסמה לש "ותונקתפרה" לע רבדמ םנמא 
החפשמה סרה לעו הניבל וניבש םוחתב 
עמה רפס" לש "םייודיו,,ה םירופיסה יפל 
וחפ תולבה קלסל איה הבוח שממו ."םיש 
הריפסל ויארוק תא סינכה ןונגעש ,וז הת 
בנ הבה .תוצרפ הב ףשחו ולש תימיטניאה 

תיבה יוליג .ג 

ארה םילמה רבכש ,"תודידי" רופיסב חתפנ 
— "ךרדה ןמ הרזח יתשא" — ובש תונוש 
לש יזכרמה ונינע לצא ונתוא תודימעמ 
"ותשא" ,ונל עודי רבכש רחא ,הז רופיס 
איה ".דשאה" אל ךא .איה ימ רפסמה לש 
תמ המצע הב אל רמולכ ,ןאכ הרוביגה 
הילא םיעגונ םלוכ אלא ,םירבדה םיערא 

.ןיפיקעב וא ןירשימב 
,"תודידי" ריצל ביבסמ לשלתשמ רופיסה 
יפא לש תזורחמ יושע אוהו ,ומש רבדכ 
לש גוס ןחבנ ןהמ תחא לכבש ,תודוז 
רופיסה לעב היה לוכי ןכיה דע ,תודידי 

.ךרוצה תעשב הב רזעיהל וא הילע ןעשיהל 
הרזחשמ .הנושארה הדוזיפאה ןכות הזו 
וששח ךרדה ןמ רופיסה רפסמ לש ותשא 
וטילחהו םיינדרט םירוקיב ינפמ גוזה ינב 
ירכממ ולא לצא רקבל םה וכליש םהיניב 
וכלה .םנוצרכ רוקיב לכ רצקל ולכויו םה 
יב יאבמ !רתיהש ,לגנילק תרמ לא הליחת 
לש ותשאל תחראמה החס רוקיבה תעב .םת 
תעב יכ ,םירבדה רפסמ אוה ,םדא ותוא 
תואנ תורוחב הלעב לצא ורקיב הרדעיה 
עמשל שיאה חתרתנ .תוגונעת ול השע אוהו 
בזע םיפודיג רטמ ךותמו ,וז הסג הלילע 

.ומע ותשאו התיב תא 

הריצי רמג רפסמה .אוה ךכ רבד לש ונינע 
שקיבו ("ךרדה ןמ הרזח ותשא") השדח 
,לגנילק תרמ לא ךלה .הילע םידה עומשל 
יכ ,דיעמ המש .לבנע תרבגה לא :ירק 
תועדל "לבנע" תשמשמ וז לש הנושל 

"תבהא רשא ,דשא םע םייח האר" קוספה תא 
,הרות וז — םייח" :ושרד (ט ,ט תלהוק) 
.(ינועמש טוקלי) "תונמוא וז — השא םע 
,תונמוא וז — םייח" :הכופה הסריג םג שיו 
",דשא" .(הבר תלהוק) "הרות וז — השא םע 
לע הדגאב השרדנ ארקמבש הברה תומוקמב 
הרות ןיבש ימיטניאה רשקה םושמ ,הרות 
ול היה ךכ םאו ךכ םא .לארשימ םדא ןיבו 

."ותשא" ותריצי תא ת1נכל דוסי ןונגעל 
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יסבש "ותשא" יכ ,לכל שאר אופיא ריה 
םג !ותריצי וז וללה םיפעוצמה םירופ 
ימ .*וניתורוקממ ןונגע באש הז יומיד 
םיבורמ םינינע תורוקמב תיב ןב וניאש 

.וליבשב םימותס וראשיי ןונגע לצא 
,ינשה גוסה ןמ םידחא םירופיסב ןייענ ןלהל 
םצע לע רקיע לכ ודמע אל המודמכ ןיידעש 

.ותואיצמ 

ןכתי .םירפוסו תורפס לע רוביצב תוכלהמש 
םוחתמ תמיוסמ תומדל ןווכתנ ןונגע יכ 
.םיילילש םיווקב תראותמ הלוכו ,תרוקיבה 
תיב תלהנמ לגנילק תרמ .רתיה רבעשל 
איה ןיידע "התלודגמ הכתחנ"ש רחאו ,רפס 
םתציחמב היוצמו המצעב תובישח תגהונ 

ותוא ףקתשמ ןאכ .ןיטינומ ילעב לש 
ויה תורפסו הארוהשכ ,ונצראב ןדיע 
םוחתב תוכמסו ,וזל וז תוכומס תויושר 
יבל דוחיבו תורפסל רשג השמיש הארוהה 
תיבב הארוהה .דתיה םינפ לכ לעו .תרוק 
יצילו רפוסל "תודידי" לש הריפס רפסה 
תא תגציימש ,וז לגנילק תרמ הנהו .ותר 
,"רבד יעדוי" ברקב תשקשקתמה תרוקיבה 
לע רפסמה לש "ותשא" ינזאב הזירכמ 
,עודיכ .תואנ תורוחב םע ולש "תוגונעת" 
,ןוסמהמ עפשוה ןונגעש תועד ועמשנ 
.לגנילק תרמ תנווכתמ ןהלו ,דועו אקפאקמ 
םישוע םירבדה ןיא רפסמה לש "ותשא" לע 
,ובש הריציה חור ,איה אלהש ,םשור םוש 
.הלילע אלא תאז ןיא יכ תמאה תא תעדוי 
הזב .תואיכ תננרמל ערופו עגפנ אוה לבא 
לע תורבס ןתוא םעז תמחב ןונגע ףדוה 
םייתסנ ךכבו .ץוחבמ עפשוהש תועפשה 

."תודידי" לש ןושארה לגעמה םע עגמה 
רשעתנו הרומ היהש ימ ,רכמ שגפ בוחרב 
,"תע יבתכב םילמ םטפמ" אוהו םיה יכרכב 
ופב רוטאניס היה העש התוא ותייוול ןבו 
תעכו ,הארוהב רבע לעב בוש ,ןכבו .ןיל 
תרמ דגנכ לוקש אוה ותביתכבש ,יאנותע 
ול שיו בחרמל אצי התמועל ךא .לגנילק 
■ידי םגש אטישפו ...לודגה םלועב םירשק 
הנכמ ךכ) םדא ותואל בזכא הלוכ וז תוד 

.(םיווסומה וירופיסמ המכב ומצע תא ןונגע 
אל הז רכמ םע םירבד טעמ ףילחהש דעו 
אוה ,רמולכ .הל הכלהו "ותשא" הניתמה 

.ותריצי תריפסמ העש התוא רקענ 
ובו ,בתכמ וסיכמ איצוה ודבל ראשנשמ 
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יתארקש רחא" .בויא רפס לע תוכופהת ירבד 
כמה תאו הפטעמה תא יתערק םירבדה תא 
עיבמ הזב ."חורל םיערקה תא יתרזיפו בת 
ישנא יפלכ רומג לוטיב לש סחי ןונגע 
לש גוח דוע לאל םשו ארקמה תרוקיב 

..."תודידי" 

ושמ היה אלש בוחרב דמוע אצמנ םייתניב 
וא היה ןכ-יפ-לע-ףא ,תובוחרה ראשמ הנ 
תכלל וילע ןכיהל עדי אלו ול רז בוחר ות 
תישאר רבכ יהוז ."ותשא" לא עיגהלו 
ומוקמ לבא וריע ריעה .רכנ לש השגרה 
השיגפ האב ןאכו .ונממ טמשנ וליאכ הכותב 

.השדח 

וחור יתשמ תופקומש תוגרדמב יתלכתסנ" 
יתעגהו ןהב יתילעו לזרב לש רדג ןהית 
העיס םש יתאצמ .םיחרפ לש תונח לצא 
לא םהירוחאו םידמוע םדא ינב לש הנטק 
עיצמו םהיניב דמוע לשיר רוטקודו ,םיחרפה 

."ןושלבו קודקדב וישודיח 

רחאמ .הרהבה הנועט המצעלשכ וז הנומת 
לא םהירוחא" ותרובח ינבו לשיר ד"דש 
לכ הנותנ םתעד ןיאש עמשמ ,"םיחרפה 
םעט המ ןכ םא ,םתברקבש םיחרפל רקיע 
בו קודקדב וישודיח םהינפל עימשמ אוה 
םילועש ,םיחרפ לש תונח לצא אקווד ןושל 
ר"ד ןיב רשק שי ןכא ?תוגרדמב הילא 
םיחרפה .תוועמ רשק דא ,םיחרפהו לשיר 
,הריצי ירבד םעמשמו תוכיא לש גשומ םה 
ונח" לאו ,ומצע ןוגגע לש לכ םדוק ילוא 
קיפה אל לשיר ר"ד ךא .םילוע "םת 
,תונשלבו קודקד ישודיח אלא הלא םיחרפמ 
םג .ובג הנפה םפוג םיחרפה לא וליאו 
תונח לא היילעה הרודג הבש לזרבה רדג 
ר"ד לש ודוסימ - הזמו הזמ םיחרפה 
ואה םוצמצ לע ונעימשמ הז לכ .איה לשיר 

דמולמ לש הגשהה תולדו שפנה שבויו קפ 
תונח םוחת ומוחת הרואכל יכ םא ,הז 

.ההבגומה םיחרפה 

לשיר ר"ד םע השיגפהש אופיא אלפיי אל 
ועפ ןיעמ הלעפ (? ר ל י ש תויתואה ךופיה) 
חתופשכו ,רופיסה לעב לע קותיש לש הל 
אוהו וירבד םימתתסמ ובוחרל לואשל ויפ 
אצמ אל םדא ותוא ,רמולכ .םגמגל ליחתמ 
תא ריכזהל הפ ןוחתפ הז ןשבוי לצא ללכ 
הבברעתנ םוגמג ידכ ךותו .ובוחר םש 
אל ומצע אוהש דע ,רתוי דוע ותעד וילע 
םכותב ,םירז תומשו ,ובוחר םש תא דוע רכז 
אוה ףא ,וילא םיקחדנ ולחה ,ברעמ 
םש לבא ,תומש ינימ לכ ותבשחמב ריבעה 

םוש היה אל לשיר ר"דלו רכזנ אל ובוחר 
הז לש ותכובמב אלו ושקובמכ אל ןינע 
ףוסל .וישודיח תאצרהמ וקיספהש םעזו 
האר ךרדב .תילמשחב ומע עוסנל ונימזה 
ובוחרמ רתוי דוע קחרתמ אוהש רפסמה 

.ןורקה ןמ ץפקו 

לש ותריצי םלוע תא ךפה הז "דידי" ,ןכבו 
ןושל יטוטיחו קודקד לש תויגוסל םדא ותוא 
"ןודק"ב ומצע ותוא םג ךושמל שקיבו 
ושמו .זלה לש ונורקמ טלמנ אוה ךא ,ולש 
תא יתיארש יתרכזנ" :ןטק טרפ ןאכ בל 
םירכזנ ונא םגו ."ימע קבאתמ םולחב לשיר 
ןונגע םע סומלופב סנכנ דחא קדקדמ יכ 

.ןושל יקסעב 

,רופיסה לעבל הכ דע ורקנש "םידידיה" לכ 
,בתכמ ידי לע דחאו םינפ לא םינפ םתיברמ 
תירבעה תוברתה יפנע לש םיגיצנ םה 
עילבמ וא עיבמ אוה םלוכ יפלכו ,וננמזב 
,ומצעל ןונגע ןמאנ הזב .לוטיב לש סחי 
םוחתב ןוויכ םושו ןויזח םוש סרג אלש 
תואיצמה ימוחתב םגו תונמאהו תוברתה 
.םינורחא תורודב וא ןורחא רודב ושדחתנש 

ואיבי אלש היה ענמנה ןמ הז םחי ךא 
ומצע ול דמעמ רסוח לש השגרהל םיקרפל 
עלקנש ימכ ,ותריציל הטילק עקרק רסוחו 
לש תועמשמה םג יהוז .ולש וניאש רודל 
ןכיה ?ותיב ןכיה :הז רופיסב ויתויהת 
םירז ןיב ול המ ,ול ימ ,רמולכ ?ובוחר 

?הלא 

.ראודה תיבב ובוחרל לואשל ותעדב הלע 
ידי" ילגעמל רבעמ ,שדח גוסמ תינפת יהוז 
םירבד םיעיגמ וכרדש ,ראודה תיב ."תוד 
תא ןלנגע לש וירופיסב למסמ ,םתדועתל 
לע אופיא ןאכ רבודמ .תיתדה הריפסה 
ידי לע ומצעל הנקת אוצמל תוררועתה 
וניב ךוויתש ימ ול אצמנו .תיתד תולעתה 
,ןמש םדא עיפוה דימ ךא ,ראודה תיב ןיבו 
םע םירבדב סנכנו חוטיב תרבח לש ןכוס 
םה םיינשה .ותוחילשמ וחיסהו ךוותמ ותוא 
ןכוסה ינולפב ריכהל לקנו ,םירציה ינש 
ליבקמ הזה רואיתה .ערה רציה תא ןמשה 
ךלה םש ,"תורנ" רופיסה תלחתהב רפוסמל 
אב ךא ,תבש תארקל רהטיהל רופיסה לעב 
,רמולכ .וירחא ותוא ףרגו ופורפא םייח רמ 
חוכ ידי לע תערכומ ההובגה תוררועתהה 
רתוי ןושלבו .םיפטושה םייחה לש הכישמ 
תא ללוחל שפנ-תרובג האצמנ אל ,הטושפ 
םעטו תרחא הזיחא תנתונ ,רתיהש ,הרומתה 

.םייחל רחא 
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לא רופיסה רזוח וז תגרוח הדוזיפא רחא 
שדח גוסמ "תודידי" לבא ,"תודידי" ריצ 
ודידי תא ראודה תיב לומ האר רופיסה לעב 

TT.ב רוצ בקעי רמ םימיה רבכמ 
בעה תוברתה לש ףנע גציימ וניא רבכ הז 
תוכייש םוש ללכב ול ןיאו השדחה תיר 
הנתינ הנושאר הזיחא י אופיא אוה ימ .הילא 
ןנברד אברוצ ןושלמ אלא וניא ברוצ .ומשב 
תא אופיא םלגמ ברוצ בקעי רמ .דומלתב 
ותוא האר םניחל אלו ,תדה תרמשמ ירמוש 
ומע תודידיה ."ראודה תיב" לומ רפסמה 
רמ לש ורשע ימימ ,םימיה רבכמ איה 
חא ריעב היה יאקנב" :רחא םוקמב ברוצ 
.המחלמה תומיל םדוק וריכמ יתייה ינאו ,תר 
קוחד ינאש עמשו ץראל-ץוחל יתאצישכו 
וענ ומע תורכיהה ,רמולכ ."תועמ יל חלש 
ןעשנ וילעו רפסמה לש וירוענ תונשב הצ 
יחהו וילא רפסמה לש ותציר .לודלד ימיב 
םרטב ונייה ,וירוחאמ וקבחמ אוהש קוב 
ניירוא לש שושיג םעמשמ ,וינפב לכתסה 
ותבש ,םיארי לש רוד לע תשדוחמ היצאט 
וניא ברוצ רמ ךא .וירוענ ימיב הסח םכ 
יתשב אמוס אוהש הלגתנ .וינפ וילא ריזחמ 
ותוא לע ןונגע לש תרוקיב יהוז .ויניע 
הנתשנש המ יפלכ רוויע אצמנש ,ןשי רוד 
אלו ,לארשי ץראב שדחתנש המו ונמעב 
תא אוה אצמי הלא ^ לע אלו הלא לצא 
רמ עמששמ ךא .*ותיב תאו ולש ובוחר 
הוויצ ושקובמ תאו ^t םש תא ברוצ 
עריא ןאכו .ובוחר תא ול האריש ונבל 
חינהל הליחת םסיהש ןבה .האילפ רבד 
לכתסנו ויניע תא ףוסל חקפ ,ויבא תא 
 tto ויניע יתש וריאה" .רבעשלמ באה
."יתיב לצא דמוע ימצע תא יתיארו תואנה 
ונב ,הז ריעצ לש ויניע תוריאמ רשאב יכ 
,םדא ותוא לש ותיב םש ,ברוצ רמ לש 
לצא ותיב תא אצמ ןונגע .רופיסה רפסמ 
ותעד המיכסהש רחא ,ריעצה יתדה רודה 
חקפו רוויעה ויבא תא תצק חינהל הז לש 
ךרדב ךישממש רודה ונייה .אוה ויניע תא 

הכירכה היכ תעיבצ .ג 

,ופגב רפסמה עיפומ "םירשק ירשק" רופיסב 
ריכזמ רפסמה ךא .רקיע לכ "ותשא" אלב 
ולוכ רופיסהו ,ולש שדח רפס שרופמב 

ןינב ידכ ךותו תושדחתה ידכ ךות ויתובא 
.ץראה 

לע רפסמה רפסמ ,אופיא ,"תושש" רופיסב 
אצי אוה .ותוא דקפש שפנ-ןובשחבש-רבשמ 
ותריצי לש התזיחא רותל ויתוביבס לא 
ביבס יכ ויניע ואר הנהו .םש היתובקעו 
,ץוחה יפלכו ץוחה ןמ לכה ,ףשנמ לכה ול 
םלש רעימ ותקיניש רצוי ,ומצע ול ףאו 
!ץוחה םע "תוסלעתה" םיפקוז ,םישרש לש 
ויה הכותבש ,תידוהי-םינפה הבכשה וליפאו 
הצוח וב התקלש ןורוויע — וירוענ םיעוטנ 
:ורוד ךותב העות אצמנ ךכו .הניבל וניב 
םלעתנ ,םש "ותשא"ש ,ותיב םוקמ קר אל 
םלוא .שע עדי אל ןכיה ובוחר וליפא ,ונממ 
וינפל התלגתנ "תרוויע" הבכש התוא לצא 
אל הבש דבלב וז אל רשא ,השדח תרמשמ 
.תוריאמו תופי .שניעש אלא ,ןורוויעה עגפ 
לאגנ עסינ ורודש רצויה .ויתויעת ומת ןאכו 
יתש לש ןרוא וילע חנ ךאשכ תורירעמ 

.וללה תופיה םייניעה 
:ןטקה רופיסה רוא הארש ירחא םינש ששכ 
חרוא" תבחרנה הריציה העיפוה "תושש" 

תפשב הליחת לפוקמ היהש המו ,"ןולל הטנ 
שרופמה רואיתה לא "חרוא"ה איצוה תושח 
תלוזש ,ןה ךכ םש תוביסנהו .טלבומש 
לש ותעד החנ אל הנשיה שוביש ישרש 
,הזמ — הבש םידרחה לצא אל "חרואה" 
תא יכ .הזמ — הבש םיצולחה לצא אלו: 
ולחה לעו ,הדורי הרודהמב אצמ םידרחה 
בא שקיבש לכירדאל" ,לשמ לישמה םיצ 
תונבל ןווכתנ אוהש ,םיניבל ול ונתנו םינ 
."הריד תיב תונבל ונווכתנ םה וליאו ,לכיה 
אלו םייתד םיצולח לש הצובקב שגפנש דע 
הלא לע .םהילע קפרתהלמו םבבחלמ זז 
םייניעה הפי ,ברוצ בקעי רמ לש ונב זמרמ 

.ותיב תא הליג ושל רשא ,תוריאמה 
הארנכ ול הדמע הליגש "תיבה" תעגרמ ךא 
,םיחיכומש םירופיס םנשי .םיוסמ ןשעל קר 
יצי לש השתעו המוקמ לע הייהת ילג יכ 

.ןונגע תא שרטל ופיסוה ותר 

םג .ותריצי לרוג לע יולגב טעמכ בבוס 
.םוחת ותואל םיכייש ובש םילמסה 

ואה סוניכל" הנמזה איה רופיסה תליע 

וייחב דיקפת ותוא אלימש ,"םינומא תעובש"ב ךילרא דלוהטוג "לוסנוק"ה אוה ברוצ בקעי לש לוגלג * 
.("תוכרעמו םירתימ"ב "? המל ,ימל םינומא תעובש" רמאמה ןייע)ומצע רפסמה אוה ,ץינכר בקעי לש 

ץראבש שדחה יפלכ .דבלב יברעמה לתוכה תא אלא לארשי-ץראב אצומ וניא ךילרא "לוסנוקה" םג 
..ןיטולחל "רוויע" אוה 
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החיתפה קוספ .םירפוס סוניכ ירק ,"םינמ 
,זמרמ "םינמואה סוניכל ונימזה יתוא ףא" 
וניא קפס ךייש קפס ומצע האור רפסמהש 
ותכלב .ךלה םוקמ לכמ .םתרובחל ךייש 
ותנוכשמ אבשכו ,הניש יכרצ ומע חקל 
,הכירכה תיבב וילטלטמ תא חינה ריעל 
ךלהו הנפו ,הדיעה ןמדזמש תמיא לכ וכרדכ 

.סוניכה תיבל 
רופיסב בושח םוקמ ספותש ,הכירכה תיב 
ובו ,תורפסה לש םייקה הרצוא תא למסמ 
לטנש הנישה ילכ ןינע .ויתוריצי לכ דיקפה 
ועמשמ הכירכה תיבב םתוא םג דיקפהו ומע 
ול רצבל רפסמה שקיב הכירכה תיבבש 

.ותלחנו וקלח 
,םדא ינב ינש לע תעדה תא ןתיל שי התע 
,ול הצוח דחאו סוניכה תיב םינפב דחא 
רפסמה לש בושח תעד-יוליג ןופש םהבש 

.ותריציל עגונב 

יכה יאב קב קחדנ ,רפסמה אוה ,םדא ותוא 
:םש הארש דחאב זכרמ אוה וימשר לכו סונ 

ריוואבש לפרעה ןמ יניע ולטרעתנשמ 
.יגפל דמוע ץישבייא ףסוי תא יתיאר 
המוד ,המוקב יגממ ןטק אוהש ליאוהו 
וינזא .וילע ךכוס ינא וליאכ ילע יתייה 
לו ןיזאהל תוצמאתה בורמ ויה תומודא 
הצרה העש התואבש ,המתת לאו .בישקה 
,ורודב שדחתנש המ לכ לע םינמואה ןקז 
םמעט לע דומעל שקיב ירה ץישבייאו 

.רודה ישודיח לש 

תורושב טלוב סוניכה םצעמ תחנ-יא דבלמ 
.הז ץישבייא ףסויב רפסמה לש ולוזלז ולא 
םדאב רבודמ יכ השגדה ןאכ שי לכ םדוק 
ותובישח לכש ,ןבומכ תינחור הניחבמ ,ןטק 
דצלו .וילע ףפוח םדא ותוא לש ומשש ךכב 
ודא הז לש וינזאש ינוריאה רויצה אב הז 
רמה ירבד תא טולקל תוצמאתה בורמ תומ 
םניא רופיסה לעבלש ,רודה ישודיח לע הצ 

.רקיע לכ ןינע םינותנ 
סוניכה תיבב הברה ההש אל םדא ותוא 
העבגל אבש דע ,םויה חורל לייטל אצי אלא 
םוקמה רואית ירהו .העקב לע תשלוחה 

:ינשה םדאה םע השיגפהו 

ןמ הטמל םידמוע ויה םיננע לש םידודג 
םיכומנה תונליאה לע םילתנ םהשכ עיקרה 

רקל דע םמצע וכימנה םהיפנע .העבגבש 
הכוסה ךותבו .הכוס ןימכ םמצע ושעו עק 
ומש םהיניבו םדא יגב לש הרובח הבשי 

תונמאה ינעוטב ףש היהש ,ןידמע לא 
.העודיה 

יגפ עגופ היהש ,ועמשמ * הז ישרדמ יוטיב 
ירפוסב ונייה ,תורפסה יאשונב שא לש הע 
לק" :רפסמה םש ףיסומ דועו .תפומה 
השקו םינמואה סוניכל אב אוהש ןיבהל 
םצעבו ."םש וניאו ןאכ אוה םעט המ ןיבהל 
לאומש םגש ,ןיבהל השק ךכ לכ אל רבכ 
ותואב לזליז ,ומצע רפסמה ומכ ,ןידמע 
.ןזוא ול םיטמש הרובח ינב ול אצמו ,סוניכ 
ןידמע לאומש לשו רפסמה לש המודה סחיה 
ףתושמ וק רבכ הז ירה םירפוסה סוניכל 

.וילא הלע רפסמה והארשמ ןכאו .םהיניב 

ןיידעש רבדב ןדו בשוי היה העש התוא 
וליחתה םידיחי לבא ,םישורד ול ויה אל 
יתוא ךריב ינארש ןוויכ .וב םישיגרמ 

ותס הליגו רזחו .ודי לע םוקמ יל השעו 
.תושרופמב תומ 

רפסמה לש ילילשה וסחיל רומג דוגינב 
לא םחה וסחי טלוב ,ץישבייא ףסוי לא 
ץישבייא ףסוי םעש דועבו ,ןידמע לאומש 
ידי אציו דחא רוביד וליפא ףילחה אל 
הלועו חרוט אוה ,אדירג שאר תענהב ותבוח 
אוהש םירבדל בישקמו ,ןידמע לאומש לא 
בתכמה תא חבשמ אוה ןכ ירחא .עימשמ 
אלב וחינהש ופקונ ובלו ונממ לביקש 

.הבושת 

סחי לש ומעט הברה שפחל ךרוצ ןיאו 
בייא ףסוי .םיינשה לא רפסמה דצמ הנוש 
אלמו ,םישרש ול ןיא ,תוימצע וב ןיא ץיש 
ונייה ,"רודה ישודיח" רחא תגעלנ תוטיהל 
וליאו .תוינרדומ לש הקנפשוגב עובטה רחא 
תוירוקמ תועד לעב אוה ןידמע לאומש 
תא ושבכ אל ןיידע ןשודיח םושמש ,ולשמ 
ףש" םג אוה ולא תועד ךותמו ,םיברה 
םג יכ רכינו ."העודיה תונמואה ינעוט תא 

כה ותכרעהו .ודצל אוה רפסמה הז ןינעב 
וסמ ןידמע לאומשל םדא ותוא לש תילל 
ו ח ה ה ע ב ג לע ובישומ אוהש ,ךכב תלמ 
הלוכש הכוס ךותבו ,העקב לע תשל 
םיפנע תוניב הללח לכש הכוס ,רבוחמה ןמ 

.היתחת םישרשו םייח 

חסוי :םיינשה לש םהיתומש ןינעל התע 

רבדמב תשרפב םירפסמה .ורוקמ תא איבנ 
תמ ויה ןוראה יאשונ ,תהק ינבש םיחיכומ 
טבש לש תורחא תוחפשמש דועב ,םיטעמ 
:שרדמה יפל ,רבדה תביס .תוברתמ ויה יול 
ויה (רבדמב) ןיעסונ לארשי ויהש העשב" 
ידב ינש ךותמ ןיאצוי שא לש ןיצוצינ ינש 
וטב הפש שאה .רתיהש ךותמו ןוראה 
.(א,ה הבר רבדמב) "ןיטעמתמ ויה ןוראה ינע 
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משמ ילעב םהש ,ןידמע לאומשו ץישבייא 
.תיתוהמ תוע 

םיינשה ןיב שיש שגרומ רופיסה ךותב 
תוכייש ,רופיסה רפסמ ,םדא ותואמ וללה 
ייש השיגדמ םהיניב ומש תקולחו ,תמיוסמ 
פסה םוחתב הצוענ איהש אטישפו ,וז תוכ 
.הזה רופיסה ינינע לכ םיבבוס וכותבש ,תור 
,ןונגע לש וירקבמ ינש םה םיינשה ןכא 
כו ,םידגונמ תווצקמ תוסיפת יתש ימלגמ 
םושמ וב זחוא הז :םהיניב והוקליח וליא 
קמוע םושמ וב זחוא הזו ,ובש תוינרדומ 
הקומעה אתגולפה תטלבה םשלו .וישרש 
ינש לש תומשה םהל ולאשוה םהיניבש 
.ןידמעו ץישבייא תעדונה תקולחמה ילעב 
בשב דשחנ ,עודיכ ,ץישבייא ןתנוהי 'ר 
,תודהיב הרזו השדח חור .רתיהש ,תואת 
רקבמ ותוא הז םשב ארקנ ךכ םוש לעו 
רב וליאו ."רודה ישודיח" רחא .רהונה■ 

.ןידמע םשב למתסנ ולש אתגולפ 
וחו הרורב םיינשה ןיב ןונגע לש ותערכה 
ולחל החוד אוה ץישבייא ףסוי תא .תכת 
תרמ תא "תודידי" רופיסב החדש םשכ ,ןיט 
,תורז תועפשה ול תפקוזה ,וז תא .לגנילק 
ידיליל וכיישמה ,הז תאו ,ףרחמ םג אוה 
גהונ אוה ,הז דגנכ .סלקל השוע אוה ,ןמזה 
כמה"ו ,ןידמע לאומשב ,וניארש ומכ ,דובכ 
רמאמ אלא וניא הז ול בתכש "האנה בת 

.ויניעב האנ אוהו ןידמע ול בתכש הכרעה 
תחקל אב םדא ותואו םויה דר םייתניב 
ינבמ המכ אצמ ןאכ .הכירכה תיבמ וילכ תא 
פה םה ףאש" ,ןידמע לאומש לש ותרובח 
,הינסכאה תופתוש ."םהילכ תא םש ודיק 
השעמ ,ונל עודי רבכ ינחורה העמשמש 
רופיסה לעב ןיב תינחור הבריק לע איה םג 

.העבגה לע םדוק הלצא השעש ,וז הרובחו 
.הכירכה תיבב רבד עראתנ העש התוא 

וטנבא תא םקיעו חתפב דמע ןקזה ךרוכה" 
רחא .הליפתל ומצע ןיכמש םדאכ וינתמ לע 
םרסמש ימל םרסמו תוחתפמ רורצ לטנ ךכ 
רמוא תבר וז תישירח הנומת ."ול ךלהו 
תיבב ויתונשו וימי השעש ,ןקזה ךרוכה .איה 
םשל תמליא העפוה וחתפב עיפומ ,הכירכה 
יפת איה תזמרנה הליפתה .דבלב השירפ 
וליאכ רבכ אוה ,הריקע תליפת ,ךרדה תל 
רוסמל אלא דוע ול רתונ אל ןאכ .הזמ אל 
ימל םרסמ" יוטיבה .ושבש תוחתפמה תא 
שדחה תוחתפמה לעבש ונעימשמ "םרסמש 
םתס -םדא אלא םשקה לש וכישממ וניא 
תוקלתסה לע תרפסמ וז הנומת .וליבשב 
תלמוסמה ,הכירכה תיב לש תמדוקה חורה 
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.ןקזה ךרוכה לש ותומדב 
השדח חור to תררתשמ ןיפוליחה םע 
לבקל ואבש הרובחה ינב .הכירכה תיבב 
.הרימש רכש םלשל םיבייחתמ םהילכ תא 
שדחה תוחתפמה לעב יניעב ,רבדה שוריפ 
,הכירכה תיבב הלא ויה םירומג תיב ינב אל 
ותואל רשא .םהל העיגה אל םניח-תרימשו 
תיבב תולעב התע גהונה הז םנמא ,םדא 
לע הרימש רכש ונממ שרוד וניא הכירכה 
תוכז לע רערעמ אוה ןיא רמולכ ,רבעשל 
ויבגל תאז םעו ,הז תיבב ול ,רתיהש םוקמ 
קר איצוהל אב אוה יכ ,רתוי רומח ןינעה 
תפמה לעב ,זלהו ,םויה דיקפהש םילכה תא 
המ לכ התע איצויש שרוד ,שדחה תוח 
רחמש םושמ ,םינשה לכ הזה תיבב דיקפהש 
שיאה ,רבד לש ושוריפ .ותוא עובצל םידמוע 
תונשל דמוע הכירכה תיב לע רשא שדחה 
ןויבצה-יונישו !הזה תיבה לש ונויבצ לכ 
ותואב ויתותוא ןתונ רבכ אבו שמשממה 
וילע דחאכ םלוכ תאש ,ןילטלטמה בר םדא 

.הז ברעב תונפל 
בואמ ויה דציכ רופיסה לעב ראתמ ךכ בגא 
שדחה שיאה .הכירכה תיבב ויצפח םינס 

םשש ,םינק םינק לש דחא ןורא" לע הארה 
שו םויה יתאבהש ילטלטמ םיחנומ ויה 
ינפלו תועובש ינפלו םימי יגפל יתחנה 
רה םירפסו הברה םילטלטמ דבלמ .םישדח 
המכב םיבבוגמ ויהש ,ךרוכה יל ךרכש הב 
תחא ,תוצובק יתשל וז הקולח ."תומוקמ 
תחאו ,ןוראב םירודסו םיניוממ םירבד לש 
יאדו ,בוביגו רוזיפ םקלח תנמש םירבד לש 
,םירבדה לש םתלעמו םכרע יפל התשענ 
בגאש םירבד וללהו ץפח ירבד וללהש 
תעד-יוליג ןאכ םיעמוש ונאש המוד .אררג 
ןינע םג .ויבתכ םיקלחתמ ךכש ,הנגע לש 
רפסמה לש "ותשא" הלשיבש םינופאה 
אוה ("אפורה לא") תוגרדמה לע ולגלגתנו 
םימיב יכ ,ומצע יפלכ ןונגע לש ינוריא זמר 
לש םירבד "ותשא הלשיב" אפור שקבתנש 
טפשמו הקולחה הלטב וז העשב ךא .ךכב המ 
תלשלש הלחה הזבו .הריקע - דחאכ םלוכ 

.םיעגפ לש 
ממ וינינק תא קליסש רזגה םצע לכ םדוק 
ןיעמ וילע ליטה םש םידומש םהש םוק 
רופיסבש וזמ הכופה היצאוטיסה .קותיש 
וליאו ,ותיב תא שפחמ אוה םש ."תודידי" 
עתפלו ,הכירכה תיב אוה - תיב ול היה ןאכ 
דחא וידידי תא ןחב םש .הריקע וילע הרזגנ 
ןיא - לכמ בוזע אצמנ ןאכו ,דחא רחא 
וילע הריקעה תכאלמ תא .ךמות ןיאו רזוע 
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הכאלמל תוהכ ויש .וידי ומב ,ודבל עצבל 
תיבה לע רשא הז ,הרירב ןיא לבא ,וז 
תורורצה תא אשי ךיא ךא .קחוד — תעכ 
.תחא הליבח םתושעל חרכהה ןמ ?םיברה 
.םיישק יישקב םדא ותואל הלוע היישעו 
המ ."םירשק םירשק רשוקמו ןשי לבחה" 
ערקנ לבחהו ויתועבצא ועצפנ םירשקה תרת 
.ינש לבחב םג םירבדה ונשנו .םיערקל 
טהו ךורא לבחל הברה תוכיתח רשק ףוס 
הליבחה הקיעה הצוחה אצישכ .וילע הניע 
,שאר לוטנ ,תיעבמ לצ הליטהו ומכש לע 
לש ושארמ הלעמל יואשמה הלעו רקדזנש" 

ןקויד םלענ ."ואשמב ושאר סנכנו ואשונ 
לוג הליבח לש תיארמ קר הראשנו שיאה 

!תינולמג-תימ 
לש שוטשט הירחא הררג רבכ הריקעה 
.הרצה רקיע אב התעו .ויצפח לובלבו שיאה 
שונ ולחה ןילטלטמהו קרפתה עגיה לבחה 
םירהו ףפוכתהש לככו ,הליבחה ךותמ םיר 
אלא ילע רייתשנ אל" ףוסבל .רישהו ףיסוה 
אוהש דעו ."הליבחה תא וב יתרשקש לבחה 
םידרוי ולחה תקרפתמה הליבחב טבחתמ 
גב ןכ ירחאו ,ןיפיט ןיפיט הליחת ,םימשג 
ןורחא ןיד התשע םימשגה תרובגו .הרוב 
לכ ךשמב םדא ותוא דיקפהש המ לכב 
ללוגתה הז לכשכ ,הכירכה תיבב םינשה 

...עקרקה לע התע 
,םיינש בוש םיעיפומ רופיסה לש ומויסב 
ינב ינש וצר םימשגה ךותב .דחי םעפהו 
ריהבמ אוהשמ רתויו ,ריהבמ רפסמהו ,םדא 
ףסוי םה םהש רמוא יניא" :השח דח אוה 
רמוא םא לבא ,ןידמע לאומשו ץישבייא 
קוחר רבדה ןיא הז וא הז היה םהמ דחאש 
דחא לכ יבגלש ןוויכמ ךא ."תמאה ןמ 
הקוחר הניא ץרה אוה יכ הרעשהה םיינשהמ 
קוחר אל רבכ השמב הב ירה ,תמאה ןמ 
םנמא וז יכ הארנו .םהינש וצרש תמאה ןמ 
העימשהל הוויאש אלא ,רפסמה לש ותנווכ 
ילודגמ דחא לע םירפסמש םשכ .ששח ךרד 
אתמד ברה לצא אב ותוריעצבש ,הרותה 

ןולמ ןכוש לש ויעוריא .ד 

הליל" - ישילש רופיס לא םירבוע ונא 
רפס" ירופיס גוסמ אוה ףא ,"תולילה ןמ 
רופיס ונייה ,ונרכזה רבכש יפכ ,"םישעמה 
םג אוה ומצע רפסמהו ,תואיצמ יספ לוטנ 
,ונחתפ ובש "תושש" רופיסב ומכו .ורוביג 
םצעב "ותשא" תא רופיסה לעב ריכזמ בוש 

.ס"שה יצחב ןחבהל יתאב ,יבר :רמאו 
:ריעצה בישה ?יצח הזיא :ברה לאש 

...יברה רחביש יצח לכ 

ועגפ ןידמע לאומשב ? םהינש וצר םעט המו 
לעבל וחורב בורק אוהש ינפמ םימשגה 
חסוי םג ךא .םהינשל דחא לרוגו רופיסה 
ול דמע אל תוינרדומה ןויקיק ץישבייא 

.םימשגה ףעזב 

ךותמ ונילא רבודה שיאה לא בושנ ךא 
.רקיע ונל אוהש ,רופיסה 

אוה םגש ,"תודידי" רופיסב ןכ ינפל ונקסע 
,"תיבה" ןדבא ךותמ םיטוביל לש רופיס 
דמוע הדיבאה לעב אצמנ רבד לש ופוסב ךא 
,ותריצי שפנלו ושפנל םולשו ,"ותיב" לצא 
ידשק"ב ןכ ןיאש המ ."תיבה" הלש יכ 
,חחב ראשנ ןכא רופיסה לעבש ,"םירשק 
לע םירזופמ (ויתוריצי ירק) וילטלטמ לכו 
םדאה ךכל םרג .םיזע םימשג תחת עקרקה 
ומע התיהש ,הכירכה תיב לע רשא שדחה 
םושמ .תיבה עבצ תא תוגשל "השדח חור" 
תיבש ימב חאה וז "תושדחתה" לש הפקות 
הצוח לטלטיהל ותיבכ ול היה הכירכה 
שיאה לע אל וניע הסח אלו ,וסמוע אולמב 
לעב ןווכתנ אל םנמאו .ויצפח לע אלו 
.םימשגב הלא וקמקמתיש שדחה תוחתפמה 
,םלוע לש וללחמ האב םימשגה תונערופ 
,םוי ותוא לכ םימשגה ויה םייופצ לבא 
,הגאד ךותמ םתוא הזח תוחתפמה לעבו 
לבא .העיבצה תכאלמל םיפי םניאש םושמ 
לכ ותעד ןתנ אל הז לש ויצפח לרוג לע 
םהל תוצקהל ןווכתנ םא וליפא קפס .רקיע 
םצעב .שדוחמה הכירכה-תיבב םג ןורא 

.הז לש ותוגהנתה תא םימשגה ומילשה 

יסב ויתוריציל ןונגע הזח רשא תוזחה תאז 
שי תנידמל םייתש תנשב רוא הארש רופ 
ידי" רופיסה םוסרפ ירחא הנש י"ח ,לאר 
הלאה םירוטה בתוכ .בוט יכב ומויסש ,"תוד 
ןונגע תא איבהש והמ ,ריבסהל ודיב ןיא 

.וז השק תוזחל םהה םימיב 

הלילה תליחת םע" :הנושל וזו ,ותליחת 
יל יתרכשש רדחל רמולכ ,יתיבל יתכלה 
רופיסב םג ,רמוא הווה ."ןולמב יתשאלו 
תויווה לע רפוסה ןונגע ונילא רבדמ הז 
תלעופ שפנ הנניא "ותשא" .ותונמוא לש 
תוכייש ול שי וב רפוסמש לכ ךא ,רופיסב 
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וסמה םישעמהו .הילא ןיפיקעב וא ןירשימב 
לכ אלא ,הקחורמ תולשלתשה םניא םירפ 

.ומצע וב וזכרמ דחא 

ירשק" ירחא טעומ ןמז בתכנ הז רופיס 
התוא .בתכנ תרחא חור ךותמ ךא ,"םירשק 
החמ קומקמו תיבמ הכיפה לש השק תוזח 
אל תיב לש תוביצי לא םנמא .לילכ הזג 
רמולכ ,יתיבל" ןושלה .ןאכ םג םדא ותוא אב 
עמשמ "ןולמב יתשאלו יל יתרכשש רדחל 
הלו ,תיב-םוקמב ול שמשמ רוכשה רדחהש 
םולכ" :שרופמב רמוא אוה רופיסב ןל 
וניא תיב לש הז רדעה דא "...יל שי תיב 
םע וב ןכוש אוהש ןולמה .הקעומ ול םרוג 
םגש ,םידבוכמה ןמ אקווד אוה "ותשא" 
קר אלו .ןלהל רפוסמכ וב םינסכאתמ םירש 
,ומוקממ ודרוט תוחתפמ-רמוש םוש ןיאש 
לכה .ותוסח וא ותברק םישקבמ םג םישנא 
פסב ןונגע לש יתימאה ודמעמ תא םאות 
ןיאש רבד לש ועמשמ המ ןכ םא ךא .תור 
ורודש אל ? ןולמב ףפותסהל קקזנו תיב ול 
תורפסל קינעמ וניא ומצע אוה אלא ,וחפקמ 
היה ימיטניא סחי ."ותיב" ראותה תא רודה 

הניש םרטב ,םדוקה הכירכה-תיב לא ול 
ישב םינותנ ויתוחתפמ דועבו ועבצ תא 

םייורש "ותשא"ו אוה התע ."ןקזה ךרוכה" 
יושע םגו וינכושל חונ אוהש לככש ,ןולמב 
ותואל וב ןיא תיב תשגרה ,וב דבכתהל 

.םדא 

אוה יכ ,וכרצ לכ םיוסמ הז רופיס לש ונמז 
יה .ובש רתויב תיתוהמה הדוזיפאל עקרה 
האושה ישרש לש םבוש ימי אופיא םימ 
לא אובחמ תומוקממו ןודבאה תומוקממ 
םניא םוקמ ינמיס לכ ךא .בושיה םלוע 
תעירי אוה ולוכ רופיסהו ,םימודמ אלא 
שמ תונב אל ,תוימינפ תויווה לש תואובב 
רופיסה לעב לש "ותשא" דועב ,דחא לק 
ןיבש ןמזב ונייה ,ןולמבש םרדחב הנשי 

.הריציל הריצי 
תומד םע "השיגפ"ב ליחתמ רופיסה השעמ 
דחא ןקז וב עגפ ןולמל וכרדב .רבעשלמ 
הפסכנ םהילאש םינקזה דחא אל .םתהמ 
אוהו ,רבעמ ימי לש אלא ,םימיה לכ ושפנ 
בלאה ,הז ןקז ונייה .ומצע "ריבעמה" םג 
וריעב לוח ירפס ץיפהש אוה ,ומש שרפ 
דעו-תיב השמיש ותונחו רופיסה לעב לש 
.ירבע רפס ירחוש רעונ ינבו ריעה יליכשמל 
ךוותמ תניחב םייניב שיא היה ומצע הז ןקז 
וניאש ,ושובלב םג רכינה רבד ,תורודה ןיב 
,ןיידע רצק אלו ןשי רוד ישנא לצאכ ךורא 
.םייכרבה דע עיגמ אלא ,שדח רוד ינב לצאכ 
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וליעמ עיגה אלש םושמש ,ריעמ רפסמהו 
םיליעמהש דועב ,רמתשנ המדאה דע הז לש 
םיליעמה יכורא ,הנווכה .וקחתשנ םיכוראה 
הקחשנ םהיליעמ םע דחאכ רוד ותוא לש 
רודה ךא .שדחה רודה יניעב םתלעמ םג 
ונילא רבודה םדא ותואו דחא רבעמ שדחה 
שה העגפ ודידל .רחא רבעמ רופיסה ךותמ 
הלח םהילעש ,זאד םירצקמב אקווד הקיח 
םירמואו םיפצמ" ויהש ,תינוריאה ותרעה 

..."ךלוהו ןקתנ םלועה 
לש ותונח יאבמ אוה םג היה רופיסה לעב 
ותוטיהל .ריעצ רענ זא אוהו דידפבלאה רמ 
לכ הבר .דתיה תונחבש םירפסה ירחא זא 
,ארוקו דמועו םלוסב הלועו ץפקמ היהש ,ךכ 
עמשמ .וליפמ היה םלוסב םדא לקתנ וליאו 
רפסה לש ןילקרטל סנכנ הז ןקז לש ותוכזב 
םע וכודישל הז איבה ילוא ןיפיקעבו שדחה 
הבוט תרכה לש ןמיס ןיא ודצמ ךא ."ותשא" 
תינחורה היפארגויבב םוקמ ספתש הז םדאל 
,ולצא רצענ אוה היה אל 1רצע אלולו ,ולש 
תעב רבעשכו .ןקזה תא הימתה םנמאש רבד 
וגוסמ םדא ונייה ,ןקזה לש "ויחא" םתחיש 
,םולש בישה אל ,םולשל וכריבו ,ץראב ןאכ 
שחכתהל .ותואיצמ תא ללכ טלק אלש יפל 
,היה לוכי אל ורבעב דירפבלאה לש ומויקל 
שפ המ .וליבשב םייק וניא דבכ ויחא לבא 
הדימע התואב הרשפ ? וז תורכנתה לש הר 
םש תיתימאה הנכסה ."םלוסה לע" תנכוסמ 
לש אלא ,םירביא קוסיר לש אל .רתיה 
יצח) דירפבלאה םשה .שפנה קוסיר 
קר םולשב םשמ אצי יכ זמרמ ףא (םולש 

...הצחמל 

בלאה לש ותונחש תועדו תופקשה תלוז ךא 
האב אל םאה ,הלתשמ םהל השמיש דירפ 
רפסמ ןינעה הזב ? ןויצל הפיחד םג הכותמ 
ןימזיש דירפבלאה רממ שקיב יכ ,רפסמה 
םרב" ."תררחושמה םילשורי תריש" תא ול 
תא יל ןמיזשמ םא ,יל רורב וניא הז רבד 
ץראל יתילע תררחושמה םילשורי תריש 
תריש תא יל ןמיז אלש דע םדוק וא לארשי 
."לארשי ץראל יתילע תררחושמה םילשורי 
,ןויצל תררועמה תורפסל הנווכהש אטישפ 
לטומ רבדהו .הייחתה תורפס םצעב ונייה 
ודיל "הריש" התוא העיגה ללכב םא קפסב 
שקיב ומצע אוהש יאדו הז ךא ,ותיילע םדוק 
ןויצ1» תוררועתהה ,רמוא הווה .ול הנימזהל 
הכוויתב אקווד ואלו ,ומצע וכותמ האב 

...תונח התוא לש 
רופיסה לעבשכ רבעה ןמ הפלשנ וז תומד 
"ותשא" הנשי םשש ןולמל וכרד השוע 
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ענתה .וילא הקיז רדעיה טילבהל ליבשב 
וכרד רשא ,רעשה לעבמ וז תנגפומ תור 
לש ומלוע ךותל ,םירבדה רפסמ ,אוה סנכנ 
יוליג תא קוחרמ המילשמ ,שדחה רודה 
ותורפס יכ ,רפסמה לש עירכמה תעדה 
"ןולמ" אלא וליבשב הניא הזה רודה לש 

.תיב אלו אדירג 
ןכ םירבדב חתופה היה -זירפבלאהש םשכו 
שיאל ותוארהב ,החישה תא אוה קיספה םג 
זמרנ הזב .ול הכחמ רחא םדא יכ וחיש 
רבעה ןמ אבה ןקזה ןיב תוכייש וזיא שי יכ 

.ומוקמ ול הנפמ אוהש הז ןיבו 
וינוניגש דחא םירבדה רפסמ לא לפטנ דימ 
אוהש וב ודיעה הכרב ךרד ודי תהבגהו 
ריכמ התא יא" .הווהה רוד ןב וכרד לכ 
התאש יתעז ..." — זלה חתפ — "?יתוא 
.ינב ןיגב ירה ,יניגב אל םא ,יתוא ריכמ 
יכ םדא ותוא ןיבה "? ויריש לע ךתעד המ 
םיריש רפס ול חלשש ינולפ לש ויבא הז 
ןבהךיגב-רכמה .וב לכתסנ אל וליפא אוהו 
יחבש ול רשקו ררושמה ונב סוליקב גילפה 

.ושארב ול ענעינ וחיש שיאו ,םיחבש 
תוכז" לעב ,ןקזה דירפבלאה רמא ,ןכבו 
לעב ,הז ינומלא אב ,הווהה רוד לש "תובא 
ררושמ אוה םלמס וא םגיצנ ."םינב תוכז" 
הצר וליא" .םלוע ילק לש םלילא ,שידח 
ןיכרמ רבכעה היה ,רבכע לע בוכרל ינב 
שרפהו ..."בכרו חלצ ול רמואו וינפל ובנז 
דחא לכ לא םדא ותוא לש וסחיב שי לודג 
אוה דירפבלאהמ .םתעיס ינבו םיינשהמ 
ןכו .לוזלז וב גהונ וניא לבא ,ומצע רדוג 
,"וריע יליכשמ" יפלכ ולש הינוריאה לכ םע 
ןקתנ רבכ םלועהש ,םתומימתב ונימאהש 
לע הנותנ םתעד התיה ףוס ףוס ,ךלוהו 
וואגש ינומלאה הז וליאו .םלוע לש ונוקית 
לכב אוה הלקנ םדא ,ררושמה "ונב" לע ות 
םושל תוכייש ול ןיאו ולש רובידו העונת 
ול לטונ אוהש ררושמהו ,ךרע רב רבד 
ותואו ,"הובאד אערכ" אוה וילע תוהבא 
רפסב לכתסהלמ וליפא ומצע ענמ םדא 
חויה תלשלש"ש זמרנ ןכ יפ לע ףא .ויריש 
קפקופמה לא דירפבלאהמ תכשמנ "ןיס 

זזה 

אלא ,"ורכמ" לא הנפ םתס אל םצעבו 
לכש" ,ריעה ןגב ךרענש טרצנוק .וגב רבד 
ונלש היצנגילטניאה לש התלוסו הנמש 
תויהל אוה םג הוואתמ אליממו "םש היהת 
יס ןתנ - ולו ריחמב איה הסינכה ךא ,םש 
בל לע רבדמ והירהו ,םילצלצמ ןיא — ןמ 
תמ רבכו .טרצנוקל אוה םג ךליש "ורכמ" 

,וחיש שיאו .םהינשל םיסיטרכ חקיש שקב 
םיטרצנוקה תטישב םגפל םימעט אצומש 
.הז לש ושקובמ תושעל תאז לכב םיכסמ 
ףילחי םשש ,ןולמל ךרדב דחי םיכלוה םהו 

.וידגב 

רופיסה יטרפ ראש לכ ומכש תנתונ תעדה 
אלא ועמשמכ וטושפ אל טרצנוקה םג ,ןנד 
ןכ םג יאדו ,רחא ןינע הזיא וב ףעוצמ 
יסה ימוקיר לכמ ךא ,תורפסה לש המוחתמ 
רנ דוע רשאכ ,רתויב םיגלפומ םהמ ,רופ 
גוק"ה לש ימינפה רעשה חתפנ אל ,הא 

.הלאה םירוטה בתוכ ינפל "טרצ 
ןניא ,"ןולמה" לא ךרדב תושיגפה יתש 
תנש םירבדב ורקיע .רופיסב תוינוציח אלא 

.ופוג ןולמב ועראתנו ולג 
םדא ותואש ,"תיבה לעש דיקפה" עמששכ 
יכ בישה ,טרצנוקל םיסיטרכ ינשל קוקז 
?דציכ .םיבוט םיסיטרכ ינש ודיב שי ןכא 

ומצעל הנק ןולמב ןסכאתמש דחא סכוד 
יטרפ תא .תכלל ונממ ענמנו םיסיטרכ ינש 
ריעל רסיקה אב יאשחב :דוסב שחל ןינעה 
םינסכאתמש הלעמה ימר לש אילמפ ומעו 
םיסיטרכה הנוקש יפלו .הז ןולמב םה םג 

.םייונפ ויסיטרכ ואצמנ רסיקל ןמזוה 
םירבדה ןמ אוה וירשו רסיקה לש ואוב רבד 
קיב רבכו ,הז רופיסבש רתויב םיהימתמה 
עמה אניו השעמה םוקמש הזמ קיסהל וש 
טעמכ ,שממ רסיק רסיקה וליאכ ,הריט 
ונינע ןיאו !ומצעבו ודובכב ףזוי-ץנארפ 
םייתניב התשענ תורפסה :ךכ אלא רבד לש 
גוזימ ידי לע םיידי תבחר (תורסיק) תוכלמ 
ועה תורפסו תירבעה תורפסה ןיב ןימוחת 
וניגב רקיעב ונלצא עראתנ םנמאש יפכ ,םל 
ןיבו וניב ןיכומס ושרדש יפל ,ןונגע לש 
לע רשא דיקפהו" .םלועב םש יעודי םירפוס 
םג אוה ,"ןולמ"ב הרשמ לעב שיא ,"תיבה 
המכו םוקמה תא דקפ רסיקהש דוסה לעב 
ןולמב םינסכאתמ ויוולמ ןיבש שחיה ימרמ 
הינוריא םושמ שיו !םדא ותוא םע דחא 
עיצמ "תיבה לע רשא" שיאהש ,ךכב הרירמ 
ונמוזש ,"טרצנוק"ל םיסיטרכ םדא ותואל 
ןועט דוע וביליא ומש) ינולפ סכודל 
הדבועל דה ןאכ עמוש וניא ימ .(חונעיפ 
וד" לצאמ םילואש םיראת ןונגעל ורשקש 

...םינוש םייתורפס "םיסכ 

רבכש חתמ תבר הדוזיפא התוא האב התע 
ורדחל שיאה סנכנשכ .ליעל הילע ונזמר 
ולפאב אצמ ,ותשא הנשי ובש "ןולמ"בש 
ימ ,םינתפ שארו םינינת תמח" !םדא ותיל 
ןושאב ירדחל סנכיל םיגפ זיעמש הז אוה 
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האר וילא ברקתהשמ ךא "?הלפאו הליל 
וילע ונייה םירובס" .ובורק ילהשמ הז יכ 
רותב יח דמע ףוסבלו ץיוושואב ףרשנש 
ינא לגלגתמ" :ילהשמ ריבסמ ךכו ."ירדח 
התאש יתעמששמו הפשאל הפשאמ 
ךלצא אצמא יאדוובש ,יתאבו יתצר ןאכ 

."ןולל םוקמ 
ןברוחה לע .ונושבכמ רבד ןאכ הליג ןונגע 
םלועה תמחלמב לארשי תונכשמל םרגנש 
לעו ,"ןולל הטנ חרוא" תא בתכ הנושארה 
חיסהש ןכתייה .חספ טעמכ הלודגה האושה 
ןיאש הזה אשונה םע לתפנ ןכא ? תעדה תא 
"יה" וינפל דמעש "ובורק" ילהשמ .ואשמכ 
ןונגעמ ועבתש האושה תונברק תא למסמ 
מש תועמשמה יהוז .ותריצי לא םפסאיש 
"ותשא" הנשי ובש רדחב בבותסה ילהש 
עיפוה אוה רמולכ ,הניל םוקמ םש ול שקיבו 
יורש רצויהו םימנ הריציה תוחוכש העשב 

סמה ראתמ הז ובורק תא .הריצי ישושיגכ 
טבלתנו ימע לדגתנש ילהשמ הז" :ךכ רפ 
,רבד לש ועמשמ ."ןמזה יטבל לכב ימע 
הרקש המו םהינש תא ודקפ ןמזה תוכופהת 
אלא ,הז תא םג תורקל היה יושע הז תא 
,ילהשמ ,אוה אקוודש םירבדה ובבסנ ךכ 
הבייח חוכב-לרוגה-תופתוש .סוכה תא התש 
ילהשמל ןתי "ןולמה" ןכושש רתוי דוע 

.ותוא החוד אוה לבא .ולצא "הניל םוקמ" 
יל שי תיב יכו" :היה ןושארה קומינה 
האור התא יא .ילצא ןולל שקבמ התאש 
יכ הארנ ."ןולל הטנ חרואכ אלא יניאש 
תבצמ ול םיקהל ודיב ןיאש םירבדה תנווכ 
הניאש תורפסב אלא קסוע וניאש ןוויכמ ,דע 
ודג תושירד ול ןיא ילהשמ ךא .אמייק תב 
צר תסיפב וליפא קפתסהל ןכומ אוה ,תול 
לבקי ול הצקי ןולמב שיאהש המ לכ .הפ 
החוד וז תונטקב-הכילה ךא .הבוט תרכהב 
םיסכודש ןולמ" :אסיג ךשאמ םדא ותוא 
חטתשהל ינע ול שקבמ וב םירד םינזורו 
לש ותבוח יש תאצל ,רמולכ ."הפצרה לע 
שיא לש ותלכיב הז ןיא ,ול יוארכ ילהשמ 
ןיא אשרג ינע תבוח יש תאצלו ,"ןולמ" 
ןונגע ,תרמוא תאז .ןולמה לש ושבכ יפל הז 
.ול לוכי אלו האושה אשונב טבחתה 
ךלהו רטפנ ילהשמל הנענ אלש ןוויכמו 

.ול 

תוארל ןולחה לצא יתכלה" :רפסמה רפסמו 
וש ןיב םקעתמ אוהש יתיארו ךלה ןכיהל 
מש םירשה תובכרמ לש םיבכרה לש םהיט 
.יננע אלו ול יתארק .וב םיטבוחו םיכ 
מש יפ לע ףא ."יננע אלו יתארקו יתרזח 
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ויניע דגנמ שמ אל ילהשמ לש וייוניע הזח 
.וילא ובישהל חילצה אל 

ןכ ירחא ,ילהשמל אוה הנענ אל הליחת 
אשונש העש שי .ול ילהשמ הנענ אל רבכ 
העש התוא ץימחהשמו ,רצויל ארוק םיוסמ 
יסה ףוסב םג .ול תדמוע תרחא העש ןיא 
ובל תפיקנ תא עיבמו רפסמה רזוח רופ 
השגרה וילע הקיעה .ילהשמ תא החדש לע 

.האושל בוח לעב ראשנש 

ילעב בוש םה ךולמ"ב םיפסונה םיעוריאה 
.יריטאס ןווג 

וסנכנ וידגב ןורא לא םדא יתוא שגינשכ 
וליחתהו תוכלמה תחפשממ תוקונית ינש 
וצפק ןוראה תא חתפשכו ,ותוא םיבבסמ 
ואה האב .תלדה תא ורגסו וכותל םיינשה 
האי אל יכ סומינ בורב םהל הריעהו תנמ 

.ןכ תושעל םתלעמל 

םגרתל השק אל רבכ הזב רפוסמה תא 
פוס םה "תוקוניתה" ינש .תואיצמה תפשל 
ןונגעל ביבסמ םיגח ולחהש םיריעצ םיר 
.(וידגב ןוראל וסנכנ) ונונגס תא םיקחמו 
,םיוסמ ןווג תלעב תרוקיבה ,"םתנמוא" ךא 
םתוימצע תא ושטשטי אלש םהל הפיטה 

."הבושחה" 

תנמואה הרטפ אל רדחה לעב תא םג ךא 
ךלהל ןנוכתמ אוהש העמששכ .םולכ אלב 
אלו .הבינע ול הניקתמ הלחה טרצנוקל 
שק" אלא ,השב הכאלמה העייתסנ רתלאל 
החנ ףוסל ."הרשקו הריתה ,הריתהו הר 
האריו הארמב לכתסיו שגיש העיצהו התעד 
ששוחש בישה .ול התשעש הבינעה האנ המכ 
הנשיש ותשא תא ריעתו תלדה קורחת אמש 
ךתשא" :הרמאו תנמואה הזגרתנ .םינפב 

.הל הכלהו ,"ךתשאב חמש ,ןאכ 

יסב םג היורק איה ךכ) וז "תינודא" ,ןכבו 
םירפוסה תא האינהש ,תרוקיב תרמ ,(רופ 
םג הדקש ,ןונגע תא תוקחלמ םיריעצה 
ונייה ,"הבינע" ול םיאתהל ומצע וילע 
גה ול הדדמו תמייוסמ הרדגה ול רושקל 
תחא האצמש םע ,תונוש תורדגהמ תורד 
הרידגהש הנווכה ילוא ,הכרצ לכ "התואי" 
הבינע ךל ןיאש ,"ינרדומ" רפוסכ ותוא 
בה ".דשאה" לש התוחכונ ךא .וזמ האנ 
לכ יכ ותבינע םע "תנמואה" תא החיר 
לכ אלא םייק וניא "הבינעה" לש הניח 
ווהכ ןונגע לש ותריצימ םימלעתמ דוע 

...התיי 

לגנילק תרמב ונתורכיה תא ונחתפש ריכזנ 
ןיב ךסכסל השקיבש ,"תודידי" רופיסבש 
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וילע הלילעהב ,"ותשא" ןיבו םדא ותוא 
אוהו ,הרדעיהב וירדח ואב תורז יכ הינפב 
החרט הינשה וליאו ,ןיחתורב התוא ןד 
הקלתסנ המצע איהו ,המעט יפל ותופייל 
עיקוהש ךכב ןכתסה היבגלו .ותשא ינפמ 
ןונגע לע תרוקיבב תודימ יתש .הנוזחפ תא 
ףרצנ םא .ןהילע ולש הבוגת יכרד יתשו 
ונל הלגתמ ,"םירשק ירשק" רופיסה תא םג 
קבמ וררוע ,ןידמע לאומש ,דחאה תלוז יכ 
גולגל וא חור תרומ ולצא הנגע לש ויר 

.ינוריא 

הש ינולפ לא רפסמה רזוח רופיסה יהלשב 
תא לאששכ .ונב ןיגב ול רכמ ומצע םיש 
:בישה ,הז ךלה ןכיהל האר םא רעושה 
ןכתיי וא ,ןימי יפלכ הנפנש ינא רעשמ" 
שי הז ןוגכ םדא ינב .לאמש יפלכ הנפש; 
."ןאכלו ןאכל תוכושמש םייפתכ ינימ םהל 
ינא"ה לע תעד יוליג םיעמוש ונא ןאכ 
תיבב ?ותוא אצמ ןכיהו ...הז לש "ןימאמ 
ןויקומ עיפוה םשש ,ןולמה לש םיתרשמה 
,ןותחת רודמ םג "ןולמ"ל שיש ןאכמ .דחא 
ינולפו ,םינויקומ לש םתעפוהמ וב םינוזינש 
יאבמ םג אוה ררושמה "ונב"ב חבתשמה הז 
"תונמאה" ינכרצמו הזלה ןותחתה רודמה 

...אופיא םיקשונ םימוחתה .םש תחפוטמה 
םיילילש תונויזח המכ ףריצ ןונגעש הארנ 

תחאה תומדב םלבגו תיתורפסה תואיצמהמ 
.תאזה 

ןימינ טיטרמש ,ובורק ילהשמ זינע תלוז 
יסב תישארה המינה ,רפסמה לצא םיקומע 
םויסה ילילצמ ךא .תיריטאס איה הז רופ 
תינש ולא םינינע םג יכ שגרומ רופיסה לש 
יב .רפסמה תא םידרוט הריטאסל ןינע ונ 
תא לענו ורדחל סנכנש ,םייסמ אוה ןכ 
שי לבא" .םיאורק אל םיחרוא ינפמ תלדה 
ולא ,םהינפב תלעננ תלד לכ ןיאש םיחרוא 
בורמ .םישעמה תא םיפיקמה תונויערה 
יתלחתהו יביבסמש ריוואה לטבתנ םיחרואה 
השע המ ."קנחנ ינא וליאכ ינורגב ששוח 
תא יתרתה" 1 קנחמ ול ומש תובשחמהשכ 
רהו תנמואה תינודאה יל הבניעש הבינעה 
תרמ לש "הבינעה" ,עמשמ ."תצק יל יתבח 
תשגרה לע איה םג ול הפיסוה תרוקיב 
רוקמה תא וינפלמ קליסשכ ךא .קנחמה 
ריוואה בחרתנ" :זא וא ,קנחמה לש ישיאה 
רזחו םיחרואה לש םהיחרוא ואבו וקחדנו 
תחסה םע אקווד ,רמולכ ."וימדל ןורגה 
ומצע וב "תנמואה" לש הלופיטמ תעדה 
חמה תשגרהו יללכ ףקיהב תובשחמה וצרפ 

.הפקותב הראשנ קנ 
ךולמ"ל ביבסמ בבוס ולוכ רופיסה יכ רוכזנ 

.רופיסה לעב ונשיא ןכוש ובש 
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