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בירק םהרבא

*הנגע *רתסב רעס

רד ידיל האיבהל היושע הזוזיפ תבושמו

יוצח אפור לא העוטק הבילה
ןכותה ריתעו ןטקה רופיסב הז ונרויס םייסנ

םירופיסה תשולשל םדקש ",אפורה לא"
הנושארל העיפומ ובו ,םדוק םהב ונקסעש
.דפסמה לש "ותשא"
,םדא ותוא .ותישארב רופיסה רבד הזו
ויבא  -ותיבב ול םילוח ינש ,םירבדה רפסמ

המוגע וחור הלוחה באה .הנטקה ותוחאו
עדוי וניאו הבורק ותתימש עדויש" ,וילע
".םיכרה ויתונבו וינב לע םהילע אהי המ
הכרד" ,רבד לש וכופיה ,הנטקה תוחאה וליאו

טיממ לופית אמש שוחל שיו ,רישלו זזפל
,אפורה לא הצורמב ותשאו שיאה וכלה ".הת

תועש עשתב" יכ ,העשה תא ץימחהל אלש

התושו וירבח לצא דליל אפורה לש וכרד
".הלילה לכ םהמע
רודה הז ירה הלוחה באה יכ ,ןיבהל לקנ

לעב יבגל תוהבא תקזח ול שיש ,םדוקה
דומעל רשפא םירבדה ירשק ךותמו ,רופיסה

.רופיסב השרפתנ אלש ,ותלחמ ביט לע םג

לע םייחה תמבמ קחדנ אוהש תואור ויניע
ךלוהה ןיב תופיצר לכ ןיאו שדח רוד ידי
םילוחה ינשש ,השגדהה תנווכמ ךכל( אבהו

ותוא םיביאדמו ),םידרפנ םירדחב םיבכוש

מב םיאבה לש םרוכינ ןהו ולש וקוליס ןה
ויתונבו וינב לע אהי המ עדוי וניא"( המוק
תלמסמש ,ותמועל הנטקה תוחאה ").םיכרה

תואיצמב םיקרפל םיאור ונאש יפכ , -רוד
.ונחנא ףיסונ ,תמייקה
ונייה ,תוחאה לשו באה לש םהיילח רבד

ידמל עדונ ,אבה רודהו ךלוהה רודה לש
עשי תאבה לש תוחילש לבא .ןונגע יבתכב
לש ועשי המ עדי אל יכ ,ומצע לע ליטה אל

אוהו ,תורודה ןעטמ תא וילעמ קרפש רוד
ןאכ ספא .רבעה לא קתורמ ראשנ ומצעלשכ
אולמב רומג שודיח אוהש ,רבד םיעמוש ונא

ומע שיש אפור םייק :ןונגע לש ומוחת
!וילא םיצר "ותשא"ו אוהו ,רודל תואפיר
יסב ונל הלגתמש םירבדה דחא .דועו תאז

אלש דבלמ יכ ,אוה םישעמה רפס ירופ
לותש אוהש הז רודב ןונגעל ול היה אחינ
החונ אל ילואו ,החונ .דתיה אל ותעד ,וכותב

התוהמ רקיעבש ,אוה וייח ךרדמ ,םיתעל קר

,הזה רודה ינבמ דחא לש ןילוח-ךרד איה
",ראודה תיב" לא הכישמ וב הררועתנש שיו

תא ,ונל עודי רבכש יפכ ,ולצא למסמש
םייח תויחל ףחד ונייה  -תיתדה הריפסה
,ורבעש תורודב םימלשה דחאכ ,תד לש
ודעב םיבכעמ ויה םיימינפ םירוצעמש אלא

סה תכרעמב .לעופה לא הז ףחד איצוהלמ
הלאכ םירקמב עיפומ םישעמה רפס לש םילמ

,רופיסל רופיסמ הנתשמ ומשש ,והד-זאמ
דעב רדוג אוה םינוש םיסיסכתמ םיסיסכתבו

םייחמ תורענתהה ףחדש דועב דא .םדא ותוא

המוי ריאה יכ הילע המוד ,שדחה רודה תא
ץמאמב ךורכה השעו-מוק הז ירה ןילוח לש
דמש קותינה ,םצעב .הרשו תזזפמ איה ןכלו
ותוא תודקופ ,םירוצעמ םתואב לקתנו לודג

יכ ,תבה תא ליהצמש אוה באה תא ביא
חוכ תולעב רבעה ןמ תויומד םעפב םעפ

לש ותימאל ךא ".הרורחיש" תא איה תגגוח
.ןהירחא ךשמנו ןהילע קפרתמ אוהו ,הכישמ
,התויח רוקמ תא "רורחיש"ה לדלדמ ,רבד
ןיא ,אדירג תימינפ הלוכש תאזכ תוכשמיהמ
 319—331.ימע ,די'לשת ירשת ",םיינזאמ" 'ר *

.ותיבשהל אב ימ
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תוררועתה לע רבודמ ןנד רופיסב הנהו

ןלהלו .םעה תארבה ךכב וארש ,עבטה קיחב

םדא ותוא דצמ שדח גוסמ השעו-סוקל

אפורה תיבש ,תועמשמ בר טרפ שי רופיסב

אפורה לא תפתושמ הכילה :דחאכ "ותשא"ו

םישדחה םייחה ,ןכאו .ראודה תיבל ךומס
ואגל יצולח לעפמ םכותב וללכ אלה הלאה

ךרד יוניש ידיל ןה איבהל היושעש ,רודבש

הלאו ,הנינבו הבושילו התממשמ ץראה תל

!ותריצי ילגעמ יוניש ידיל ןהו וייח
ינפל הישעמו "ותשא" לע םירבד תצקמו

םנמא ,עודיכ ,קוק ברה .םה םייתד םיכרע םג

, -םינופא הלשיב איה .אפורה לא הכילהה

תיתד היישעכ םייצולחה םישעמה תא ךירעה

םתנקתהב הקסעתגשכ ךא  -רפסמה רפסמ

הפרות םג אפורל ףקוז ןונגע לבא .הרומג

,תוגרדמה לע ורזפתנו הדי ךותמ ולגלגתנ

שי הז ןינע !תולילב ללוחתמש ,הרומח

םינופאה רבד לע .םהב לקתנ ותאיציבו

דצ קר אוה שדחה רודבש בויחה :ךכ ןיבהל

תה וללה םינופאה" :דיעמ אוה םמצעלשכ

,רחאה ודצמ לבא ",ימויה" דצה ,ובש דחא

,םישדעב יל ופלחתנש ינפמ ,ינדירטהל וליח

.אוה תוקרפתה לש רוד ,ולש "ילילה" דצה

ש ,ונשגדהש המל זמר ".לבאו הרצ לכאמ

שמ ,העשה תא רחאל אלש וילא הצירהו

תלקלקש ,השגרה ונילע םירשמ ןונגע יבתכ

ולש בויחה םוחתב ראשיהלו קדקדל העמ
.אדירג

החונ ותעד ןיא התעו ,הנקת הל ןיא רודה
אה" ישעמבש הפרותה רקיע תא דא .ךכמ

,ומע "ותשא"ו אוה ,םדא ותוא עיגה וליא

רפסל הדימה ןמ ןיא" :ךכ עיבמ אוה ".דש

םיאיבמ ויה ,הבשחמב הלעש יפכ ,אפורה לא

יבלב יתרהרהו יתשא לע תצק יחמערתנש

.ןקזה באל העגרמו הנטקה תוחאל הכורא

תושעל העגיש ירה ,םישנ לש ןתלעות המ

יציב תקלדנ התיה תויצולחה תקובא ,רומאל

שמ .הינופא לכ ורזפתנ ףוסבלו הדועס ונל

.רודה ינפ לע הירהז תערוזו ןונגע לש ותר

איה המ םוש לע יתעדיו הצר איהש יתיאר

באה לש ותעד סיפהל ידכ םג הזב היהו

".הבהא יב הסנכנו תמוערתה הקלתסנ הצר

אליממו ".םיכרה ויתונבו וינב" יבגל ןקזה

הגאדהו ורודמ תחנה-יא לש המוקמ תא

קפמ ,םירבדה רפסמ ,םדא ותוא היה אל םג

תחנ-יא ןאכ הספת ותריצי לש הדיתעל

ותב רמולכ ",םישנ לש ןתלעות"ב דוע קפ
היה ןכ אל לבא .אוה "ותשא" לש התלע

רפסמה תא ודקפש רבשמ יעגר לע םעמועמב

ומד יתש ועיפוה אפורה לא וכרדב .רבדה

וייח תכאלמש םירוהרה ידיל אבו לודגה

האב תחא לכש ,םירומאה םיגוסה ינשמ תוי

הפ תעמוש ןזואה .המצע ולש ותריצימ

עיפשהל ידכ הב ןיאש רחאמ ,הלטבל איה

.הלש המעטמ ובכעל

לע םירזפתמ ותשא לש הינופאו ,רודה לע

,ןמרדגא רמ ואצמ *רוחשה רשגה לצא

לכ ןושל טקנ "הבילעהל" אלש .תוגרדמה

,םעפה ומש .ונרכזהש והד-זאמ ותוא אוה

הנווכהו ",םישנ לש ןתלעות המ" :תיל

אה שיאה וא ,רחא שיא ומוגרתש

דחאמ ךא .אוה ותשא לש התלעות המ :איה
דימ ריכזמש דבלמ .ותוהמ לע דיעמ ,רח

שיאה ונינע רקיע ",ארחא ארטיס"ה תא
הצרו ליעוהל תויהל התע תשקבמ ותשאש
ינש ינא ונייה ,ומצע וכותבש רחאה
,אצמנ .הילא ותבהא הרזח ,אפורה לא ומע
וזל ןוקית רבכ הז ירה רודל הנקת תשקבונווכל דגונמה דצה ,רחא דצל הטמש ובש
ול אחינ היה אל םדא ותוא .תובוטה וית

.תשקבמה

ךותב יכ ,ןאכ ונל הלגמ ןונגע ,רוציקב רטפיהל שקיבו ןמרדנא רמ לש ותרבחב
הפיחד םג ול האב ורוד םע ויסחי יטובילהיה רובס יכ ,ול חינה אל זלה לבא ,ונממ
יחא שקבלו ולש היצאטניירואה לכ תונשלןוויכה היה דחא ידהש ,ראודה תיב לא וינפש

.רודבש אפורה לצא ותריצילו ול הז

,רמולכ .ראודה תיב לאו אפורה תיב לא

הז אלה ?אוה המו אוה ימ אפורהואוהו ןונגע לש וריעב םייק היה ומש ךכש רשג *
.עירכמ רבעמל למס ואשע
םייפכ עיגי לש ץראב םישדחה םייחה לגעמ
355
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וייחב עירכמ דעצ תויהל הדמע וז הכילה

ןכאו .אפורה תיב חתפ דע העיגה "ותשא"

הכותב הגזימש ,השדח ךרדל םדא ותוא לש

ךרכה לש ומויסב ףסה לע התוא םיאצומ ונא

אב הזמו ,ראודה תיב תאו אפורה תיב תא

הז לודג רופיס לש ונמז ".םושלש לומת"

.ותוא עונמל ןמרדנא

המ לכמו הדש חיר ךא ,הינשה הילעה ימי

,ןקז הליפת -לעב אב הכ דעו הכ דע

םצעב קר .וב ןיא הילע התוא החבתשנש

םימיב ושרדמ תיבב ללפתמ היה םדא ותואש

קחצי לש ותומ לע רפוסמש רחא ,םויסה

יתע .רתיהש ףא ,הז לש ותליפתבו ,םיארונ

וניחא ישעמ רפסנ ונחנאו: "...רמאנ ,רמוק

רפסמ אוה ךכו .דוע עמש אל ,הייכב תר

תא םידבועה 'ה םע יח לא ינב וניתויחאו

ומע רבדל יתשקיב הברה םימעפ" :וילע

".תראפתלו הליהתלו םשל לארשי תמדא

ורטה ויניע יב ןתנ וישכע .יל התלע אלו

"אפורה תיב" לש םגוזימ לע דיעמ הז קוספ

וליאכ ,הביחב יב טיבהו יכב תמחמ תוט

חמו .רבחמה לש ותבשחמב "ראודה תיב"ו

".רבדנו אוב ךנוצר ,ןאכ ינא ירה רמוא היה

ארקנש ףסונ רפסב שממתהל הדמע וז ותבש

וילא עיפוה ןקזה הליפתה-לעבש אטישפו

תקלח" לש םוקמה ךא ".הדש תקלח" ומש

,אפורה לא ותכילה עונמל ידכ ,רבעה םלועמ

יכב לעב ותויה רבד .ויניעב לוספ היהש
ןוויכמש ,רופיסה עקר תא םלוה ותליפתב
ןיא ירה אפורה לא הכילהה תא בכעל אבש
רודהו ךלוהה רודה םהש ,םילוחה ינשל הנקת

.קלח ראשנ "הדש

רשגה תא רבע אל םדא ותואש רחאמ
.ףסה תא "ותשא" הרבע אל
*

שיא ןונגע היה רחא ירבע רפוס לכמ רתוי

לודג הכישמ חוכ לעב היה תאז םע ךא .אבה

אלא ,היה ןגוע לוטנש םושמ אלו םיטוביל

ירחא תכלל םדא ותוא שקיב רבכו ,ותליפתב

 ןמז קוחירב עוקת היה וחוד ןגועש םושמאל המכ דע תוארל םיהדמ .רבעה םלועב

ךכו .ודיב 1קיזחה ןמרדנא רמ ךא ,ןקזה
.ןמרדנא ידיב רצענו ןקזה ירחא ךושמ אצמנ

םוחתב רודה ישודיחמ רבד םוש ול ץמיא

הנפו ןמרדנא דימ ודי איצוה ףוס ףוס ךא

הרבחה םוחתב אל ףאו ,חורהו תוברתה

וילגר תחת רשגה עזעדזנ .ותכילה ךישמהל

).הנידמה לע וליפא ולש הריטאסה האר(

".ולפקתגו ולע ,ולעו ולפקתנ רהנה ילגו"
.רופיסה לש ומויס הז

הווההש ףא ,וליבשב רכנ ץרא היה הווהה
שקיב הווהה ,הברדא .רקיע לכ ול רכנתה אל

פה היפארגויבוטואהמ ףסונ חלפ ונינפל

,אוה וליאו ,וכותב הגמ רשא זראכ ותוארל

םיחלפ םיחלפ הבותכה ,ןונגע לש תימינ
תמדא לע יצולחה שעמה יכ .םירתס תפשב

ןמ והושלתש תגכ" ומצע האר ,ןוגגע
רק ").םינש יפ"( "ץיצעב והולתשו עקרקה

ןונגע תא םג םיוסמ ןדיעב קתיר לארשי ץרא

,רבעלשמ לארשי םלוע עקרק היה אוה-ועק

.וב בלתשהל הכישמ ידכ דע רצויהו שיאה

.ויסוכרפ לכ ויה ורבעלו

לכ האלממש תחצינ הטלחה ידיל דע םלוא

,הדיחי תודע אוה "אפורה לא" רופיסה

והל םוקמ הב ראשנו עיגה אל שפנה ירדח

ורועינ ,רמולכ .תומלוב תויומד לש ןתעפ

תורעתהל הסינ םג וא ןונגע שקיב ןכא יכ
רודה לש הילוח התואב ומע ותריציו אוה

דצמ :שפנה ירבע ינשמ םירוצעמ ולצא

.ודיב התלע אלו  -ת ו א פ י ר המע שיש

אב אוהש לוכיבכ םילבכה יגפמ העיתר דחא

*בע םירפוס .ותודיחיבו ודוחייב ראשנ ךכו

ינפמ העיתר ינש דצמו ,ומצע לע םישל

,רבעה תורודמ םקותינ לע ועירה םילודג םיר

תהש דעו .רבעה םלועמ הצרמנה הריקעה
ושפנב הפפורתנ רבכ םירוצעמה לע רבג

",ותשא"ל אלו ומצעל אל אצמ אל אוהו

,ולש הזומה תיזעולב םיארוקש המ איה

שנש םילג קרו ,תמדוקה תוכשמתהה םצע
.הכותב ועז וללה תולטלטה לכמ וריית

רשאמ רתוי ןומע תא םלוה יוניכ ךל

לבא ,רשגה תא אופיא רבע אל םדא ותוא

.תירבעה תורפסבש ד ו פ י ט נ א ה

ןיאו .םהה תורודב אקווד אלא הזיחא תיב
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