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ילאונפ י"ש

ונמז ךותב ןובגע
א

רישב קילאיב השעש המ .ירבעה רופיסב וטיגה תשגדה הקספנ ןונגע לש וירופיס 0ע
לש ותועמשמ בטימב םעה שיא ,דואמ ידוהיה קילאיב .רופיסב ןונגע השעש אוה ירבעה
אמילבורפ ילב ,הרוהט הריש לש התואיצמב אצמיהל ונל חינמ אוה אקווד ,הז םילמ-ףוריצ
קילאיב קימעה .ותריש לש תאשונה איה תודהיה הרואכל יכ םא ,תודהי-אלו תודהי לש הקיט
תונשונ איהו התולפטמו התוירקממ איה תטשפתמ הבש ,שפנבש-הבכש התואל דע ותודהי תא
ותבריק תא השע ובש ןמא ,וייחלו ומעל הריתי הבריק בורקה ,אוה םג ןומעו .תישונא םש
תא קיחדה ןומע .תיתונמאה תולכתסהל תיחרכה הטשפה ןיעכ איהש הקחרהה וז ,הקחרה
האורה ןיב קחרה הזיא תריצי ידכ דע ,קוחרמ-תולכתסה לש תורשפא ידכ דע ול בורקה
הכורב היציאוטניא .היציאוטניאה תא וילע ךישמהלו העידיה תא ומצעמ קוחדל ידכ ,הארנהו
.ותראפת תא ול םוסקל ידכ קוחרמכ בורקב הפצ הבו תובר םינש ןונגע לש וטע תא הלהינ וז

.שטולמה םצעה ןמ רואה תאצכ הניבה ןמ אצויה בוטה רומוהה תא וטעל התוויצש איה
תא ובבחיו םמצע תא ודבכיש ,רתוי םמצע תא םיאור ויהיש וירופיס יארוקל המרגש איה
םיקמעמ תובכשב םהב עוטנ םדאהש םידוהי ,םה רשא תויהל םהל דמחתישו ,רתוי םמצע
.הריקעל ןותנ וניאו

םדוק תודחא םינש .תועדוותההו יודיווה ךרוצ דואמ המעב לדג םואתפש אלא
",םושלש לומת,,ו "ןולל הטנ חרוא" לש םגירא וברקב םקרתנש ןמזב ,תויולגב לארשי תאוש
יתשו דבלב ברע םייושעה םירופיס ומצע ךותמ הלודו וניינב תמאמ ןמזל ןמזמ שרופ ליחתה
ררחוש ,בבוסמו הביס ןיבש הקיזה הלטינ ,םינמז ירדס ורערעתנ .הזב הז םקוזיח אלב ,דבלב
ונא ןיב — תונמאה לש הטשפהה תוחוכ וקתוש ,ול תייצל לדחו "ןוילעה "ינא"המ "ינא"ה
יגה תאו תושוחתה תא הטישפמה ,תיתונמאה הלועפה ךדד לע הטשפה לש הניינע םיניבמ
הטונה םדא שפנ לכ תפתשמ ותיארמש ,ןכותמו ןווכמ ןיינב םתוא השועו םתוירקממ םייור
ישה דומיחה ןמ םדאה תא ררחשמה תונמא חוככ התוא םיספות ונאש ןיב «תראפתה לא
לש םמצע םשל תיטתסא הקיזב םירבדה לא םחייתהל ןידוחךב ודימעמו ינתלעותה-ישומ
ןמאה ןקתמש םירבד לש םנוקיתכ ונל תיארנ הטשפההש ןיבו !םיפוי דוחיי םשלו םירבדה

דפס" .םדאל .דקפממ ומצע עבטה ןיאש ,הייווחה תרהט םשל םהיתובכרהו םהיסחי תא
,הנושאר הטשפה התוא וחנז ,וב אצויכ םהש םירופיסה ראש םג ןכו ,ןונגע לש "םישעמה
לש היכראנאה לכב )הינוריא אלא וניא םשהו ,םישעמה רסוח וא( ,םישעמה םש ואב ןכש
ובזע םג ןכ .וסאקיפ לש ורויצב םיעבצה-חולכ הדיצה םש תכלשומ ץינבה-תמאו םתוירקמ
יתלב עגמב רידת אצמנ אלא הדימתמ תוריח לש ריוא ארוקה םושני אל יכ ,הינש הטשפה
םלועה תא תנקתמה ,תישילשה הטשפהה םוקמבו .דואמ ךובנ ומצע אוהו הכובמה םע יעצמא
,תודוסי תדרפה ,היצאזימוטא וזיא הלאה םירופיסב םש היוצמ — םיסחיו תודימ שודיחב
,םיהימתמו םירחמ הלא םירופיס םיארנש אלפ ןיאו .בוט אל םקיבדמו םקיזחמה קבדל הרימא

,םדא לש ושפנ תובוצרח לכ ורתוה וליאכ ,ןויגה לאו ןמז לאו עקרק לא םירבוחמ יתלב
יטרעב וראשנו ףוג ןהל ןיקתהל ןרצוי קיפסה אלש תויאליטרע תומשנ םהב םיאור שיו
םירמוא שיו .תושמשה ןיב תבש-ברע תזפחב וארבנש ןיקיזמהו םידשה םתואכ ,םתואל
יקלחכ םהו המשנ םהל הנתינ אלו םתריצי המלשנ אלו םכרצ לכ ושיוג אלש םה םימלג
ךרד לע ובתכנש םירופיס םהב םיאור שיו .לספה לש ותכאלמ-תיבב םיללוגתמה םיליספ
.םינורתפו םישוריפ םינועטה ס"דרפ יעטנ ראשכ היר1גילאה ךדד לעו דוסה
,ושפנל הל הדמחתנ השדח הייאד ,חותפל רפסמה שקבמ םישדח םירעש יכ תאז ץא
םצעמ דואמ בר היה ירבעה רופיסב ץנגע לש וצפח .השדח תוימאניד ,תושדח תוגשה
וניא ילדנמ .לודג םולח םלוח אוהשכ ץנגע לש ותישאר לע ל"ז ץמינב 'ד רפסמ .ותליחת
היה םינש תורשע .אוהה ןמזב ויערל רמוא היה — ירבעה רופיסה לש הנורחאה הלמה
וולשו םינפבמ ינרתח אוהש ,םיפואבו םהילמסבו םנושלב דואמ םיירבעה וירופיס תא בתוכ
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הירופיסש םינומדקה ךרדכ ,ץוחבמ
ארנ הלא םירופיס לש "םתוידבע"

הו ןונגע םקש דע .תעדלדבמתימ
ריזחהו םידמולמ-תעד ןיאבו םות
צמיש דע ,וירופיסבש םינושארה
ריתמ ןונגע ירופיסבש םינושארב
מצע רדחשמ לידוי 'ר םג .םייחה
קלוסמ ומצע אצומ אוהש םיעגרל
קלוסמש ",םידוד תפוח"ו "חדינה"
חורה תריצי ימוחתל סנכנש ,ןומע
ה .םיאקיסיפה ילודג ידיב יסיפה
כ ורופיסב ארקיש םדא לוכי ןכ לע
דה תא ,תפסונ שפנ-תבכש ,שדח
יחשמו חקיפה ולרוגל אוה רומג
םטפמה ןזחה תדמח .תחנו םיקשח
צמ הנממ ןיאש הקיסומב ותייווה
וטילשה ינפמ ושודיח הלגתנ אל
תוריחה ינפלמש תוגשהלו םירחא
רוק תא ףתשל אוה אב אלא רצוי
םוני אטחה ןמ סנכו .םדאל אטח
תוש ןיאבו .הנממ םילודג הירציש
יסב םהל ןתונו םק אוה — הריתי
מ אהישו ,הווהה לא קחדנ רבעה
תישממה תואיצמה ףלחותשו ,םיגש
תוא לכל םירעש רופיסב וחתפישו
ונשפנ אלמלו םמוי תויזחבו הליל
םיפצ תומוקמו תודבוא
מ קד אל יודיו לש הז ךרוצ ךא
.ירסומ ידוהי ךרוצו ירסומ-ישונא
וע-דדם לעו תויתביסה לעו ןויגהה
מ םג רפסל אופיא שי .ןויגהו דסח
כ תמאה םצעמ םהב ןיאש ,ןויגהב
.ומע תדמשהו ותדקפהו םלוע לש
פ לכ לע .םלועה ררופתה .שנועו

לכש אוה ,לכש שי םאו .ונתבשחמב
הב םירדוסמ םהש יפכ אל םירבדה

תמ

ובש

,ץיקהב-ומולח
ב

רשפא םא ,תויסחיה-דממ ,ירבעה רופיסה תודימל ןונגע ופיסוהש שדח דממ ותוא
— תינחורה הריציה תויושר לע ילאקיסיפה רקחה ימוחתמ שיקהל רתומ םאו ןכ רמול
הפוצ רפסמהש העשב דימת איה העיפומ .ןונגע לש וקוחש-תבב ול הריתח-בד ףתוש
תעובש"ב ץינכר בקעיב הפוצ אוהש ךרדכ ,הלופכה הייאדה ךרד לע םדא-ינבבו םירבדב
ןמאנ לאיתוקי תא האור אוהש ךרדכ !דחא ןתמב וטוז תאו ולדג תא ול הוושמו "םינומא

ותומדכ ותוארל תירוגילאה ךרד-לע וישרפמל םיבר םינמיס וב חינהש ",המילש תפ"ב
רבודמ ירהש ,וזה תומדה ךותמ ועיקפמ אוה ךכ דחאל דימ וליאו )יגו 'ב קרפ( השמ לש
.רנ שמשה קילדה אל ןיידעו ירמגל העקש רבכ המחה" :השמ לש ולבא לע 'ד קרפב
ותוא אצמנו ",וכיראהו ורשו ושרדו ובשי לבא ,הרותב וקסעתנ אל השמ לש ולבא תמחמ
וקוחש-תב רפסמהו .וילע םילבאתמ רבכ ,השמ ,ולשמנו ,אוה יח ,לשמה ,לאיתוקי רוטקוד
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יאש העשב וילשמל םילשמנ םישקבמה וישרפמ לע םג יאדו תכשמתמ
ח אלש ןמז לכ רצויה שפנ םע םשגפימ םסקו םתייווח חוכ תא םיקיזחמש
העשב ויתפש לע תמלעתמ קוחש-תב התוא .יטסירוגילאה ןורתפה ידיב
תל-ריזנ ואשעש '/ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש"ב םחניפ-השמ לש
רכיספ שוריפ וייח ךרד שרפמ התא םאש ;תוחפה ודמעמבו ותורבגב העיגפמ ותרמוש
ורתופ התא םאו ,םלש ושוריפ אצמנ )"פיודגא רעביא שודיק טכאמ רוחב א"( יטילאנא;
לומגת שקבמ תוחנה יתרבחה ודמעמ( רלדא לש תילאודיבידניאה היגולוכיספה ךרד לע■
םתלחג לע הנשימה רמאמל וכימסמ התא םאו ,רומג ונורתפ אצמנ )חוצינבו תונוילעב
?ןתיא וילע דמועו ךומס אוה ,תיפרשה םתשיחלו תיברקעה םתכישנו םימכח-ידימלת לש
ותומד השועו קוחר לכ תברקמו בורק לכ הקיחרמה ,ןונגע לש קוחשה-תב התוא האבו
,תומדה ,המצע איהו ,תודותה לכל החודו תורותה ןתוא לכל המילשמ סחניפ-השמ לש
יתונמאה השפנ-קוח יפ-לע המצע תמייקמו ימעפ-דח ימצע םויקב תמייקו איה הרירש
...ובבד לעב רבקמ ורבק קיחרהו סחניפ-השמ םילשה אל ותומב םגש ,התומב םגו הייחב םג
אפה התפוקתב אל לוק אולמב הקחצ אלש ,ונתורפסב רומוהה אוה השדח האירב
אסה התפוקתב אלו תידומלתה תידגאהו תיטסילאירה התפוקתב אלו תיארקמה תיטית
ןושארו .םכילע-םולש היה הפ-אולמב קוחשל ןושאר .תיתלכשהה תיטסירוגילאהו תיריט
וילא לפטית ןונגע לש וירופיס יבחרמב םדא גילפיש לככ .ןונגע אוה לוקדיאב קוחשל
האורה אוה םות ןימ .וילע םירעמ אלא וניא וירופיס תא אלממה םותהש השגרה וזיא
לש ורופיס .עמשנ ולוק ןיאו הארנ וניא טעמכש קוחש ןימ ומצעל קחושו יארב ומצע תא
ןתואל ומצע עיקבמ ,תולכתסהל שפנה תא רישכמו בלה תא חקול ובש םותש רחאל ןונגע
הקד הפילק קר םהש ,תיתוברת המדיק לש תורוד וא דודל ךרע ןיא ןהבש שפנ-תובכש
וניאשו ינרדומה םדאה םהה םימוחתב .םדא שפנל תרחא הדימו רחא קוח .דתחתמו ,תיחטשו
עבונה רומוההו !םלוכ תא הוושמ דחא ןונגסו תחא ןושל םגו ,םייחלו םהל דחא קוח ינרדומ
.רודל דוד ןיב ןמזה םיקהש םייופרה םידוגרפה תא רבוש תיסחיה הניבה ךותמ
דצה וקב דמועש ימל אלא שרפתמ וניאו הלגתמ וניאו ,רתויב יופש ,רתויב קד הז רומוה
ץצופמה ,םכילע-םולש לש רומוהב אלש .הזמ הניבהו הזמ םותה ונילא םיציצמ ובש *רזה
ןיבו תולדו תומתי ןיבש דוגינה ומכ ,םיבצמה ןיבש םידוגינה םילגתמש תמיא לכ ךלוהו
לש ורהטו ותושונא ןיבש דוגינה ומכ !ןזחה יסייפ ןב ליטומב תודליה תשגרה-תוודח
"םירנויצולוביר"ה וחרכ-לעב םהב ותוכזל םיצורש "קדצ"הו "תושונא"ה ןיבו בלוחה היבוט
לש תויתמדיקה תוימיטפואה ויתולעמ ןיבש דוגינכ !וינכש םירצונה וא שדחה רודהמ
ךותמ אב וניא ןונגע לש רומוהה וליאו .ובש היוקלה תואיצמה-תשגדהו לדנמ-םחנמ
םידוגינ םצעב םניא םייולגה םידוגינהש — ,תוהזה תולגתה ךותמ אלא םידוגינה תולגתה
שירפמ קוחשה ץוצינ .ןונגע ירופיסב םיהוזמ םה םכות-ךותב וליאו ןיע-תיארמל אלא
הרואכל תונושה תודימהו הרואכל םינושה םירבדהש העשב ןונגע לש ורופיסמ ומצע
תוחיטבמ ,לשמל ,ותומימחו לידוי 'ר לש ותונלטב .תימינפה םתוהמלו םתודחאל םיעיגמ

לש םתלכשה ומכ ,םייחה יעגפמ ותוא תורמושו תישיאה ותומילש תאו ומויק תא ול
",ונינקזבו ונירענב" רופיסה יריעצ לש םתומדקתהו םתלכשה .םיעדוי לש םתעדו םיליכשמ
יולגה רסוחה .םהל ןה הרימשו החטבה ןימ ןה םגש ,םתומימתו םתונלטב ןה ,לשמל
תויטוראה לש התולעתהו התומלעתה ורתסב אוה תויולגבש לארשי ייחב םייט1רא םילמסב
ם"שו שדוקךוראו תכורפו ןיליפתו תילטכ תיתדה השודקה ילמס ךותב התוגפתסהו
יפתכ !"דפוסה תדגא"ו "תונוגע" רופיסב ונא םידמלש ומכ ,םימכח-ידימלת לש לופליפו
רתוי םה וללה יכ ול רווחמש דע רופיס ותוא תאירקמ רטפנ םדא ןיאש ,ךלמילא 'ר לש ןיל

הלועו רפסל הדירג "יתורפס" סחימ קוחדה ",ינקז לש ם"ש"ב !רכזו תוא םשל תפטוטמ
ידימלת לש םלופליפו .םדהו רשבה תומימח ונממ הקפומו הביח ונממ תאצויו חיר ונממ
תוצלחיהו םיירבגה תוחוכה תורזאתה םג אלא וב תבהול הרות לש ,דשא קר אל םימכח
תרותו ןברחב הררשו ןוטלשו זועש ,תומחלמ ראשב ומכ ,הדות לש התמחלמב תורחבה
.ןהיפב קדצו דסח
ץצופמ ,םיבצמבש םידוגינה ייוליג חוכמ אבה ,םכילע-מולש לש וקוחצ ןכ לע יכ
,םימודמה םידוגינהש העשב ,אבחיהב תצנצנמ ןונגע לש וקוחש-תב וליאו .לוקב הלועו
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,םיבוט םירבח ,התעו" :ןונגע רמוא "םושלש לומת" רופיסה לש הגונה ומויסב
עורג וניאש הז קחצי .םיממותשמו םידמוע ונא קחצי לש ויתוערואמב םיננובתמ ונאשכ

םמצע םידרוט םניאש םתואל םחל לק ?ךכ לכ שנענ המ ינפמ ,םדא לכ ראשמ

וניאש ימי לכ לבא ,הריתי המכח תמחמ םא הריתי תומימת תמחמ םא ,םיריתי םירוהרהב
הברה םימת םג אקווד ןונגע לבא "ורמאי המו הנעי המ הברה םכח אלו הברה םימת אל
םצועו ותומימת םצוע ועדונ "םישעמה רפס"ב םגו "םושלש לומת"ב םג .הברה םכח םגו

יקוחמ ,םדא תמכחמ ומצע תא םדא תעקפה ידכ ךות ,ךכ רפסל שורד בר םות .ותמכח
לש ורופיס ןועט הבר המכח םגו ;תעד-רחאלש םות ,בבוסמו-הביס תובוצרחמ ,ןויגה
תא םיבבסמה ,םירחא םיקוח םיטלוש םשש ,קמועמ םינפלש קמוע ךותל ךכ ץיצהל םדא
םיישוחה תוחוכב ספתנ אלא תחתנמה ונתרכהל ספתנ וניאש ןפואב םישעמהו םירבדה
בוטה — הנוילעה :תובכש שולש ןונגע לש ןידה תודימב םדא אצומ .םיזיתסאה לש
בבוסמה ןמ הביסה תוקתניה :הנוכיתה .עשרל ערו קידצל בוט !םיבוט םישעמ לומג אוה
רסוחו החגשה רסוח ,שנענ בוטה — )םירופיסה ןמ ול םימודכו "םישעמה דפס"ב דוחיב(
ןיא םש .ונתניבמ םה םימלענ ךא ,קוחו החגשהו תעד שי :תובכשבש הקומעה .תעד
תחפשמ םע ביטימ רמוק קחציש יפ-לע-ףא .וניניעב בוט הארנ רשאל בוט םירמוא
ןויגהה ימוחתב .וילע אבה שנועל אוה יואר ןיידע ,שייפ 'ר תחפשמ םע ביטימו ףוקיולב
,אוה ינויגה םישעמה תא ךשומה יפואה דוסבש קמעמה ימוחתב .וז איה הריתס ונלש
םישחדלו תוארמלו םישעמל טאמירפה תא ןתונ ןמאהו "הרקש המ הרוק היה אל ןכ אלולש

בוקעה היהו"כ םינושארה ןמ רופיס ןיב ןיא וז הניחבמ .ונתבשחמ לש תולבגימל אלו
תא דפסמה השע ןושארבש אלא "םניעו ודיע"כ ,םינורחאה ןמ רופיס ןיבל "רושימל
יתונמא ןיינב הנבו הביסה ןמ בבוסמה תוכשמתה ךרד לע ןוקית םירבדל ןתנו הטשפהה
",םתייווה"כ םירבדה תא רפסמה רפיס ינשב וליאו ,ינויגה רויצ ורייצל רשפא לקנבש
םשיחמהלו םטישפהל םהב ודי הלחש אלב ,ןויבחה רתסב םמקרימכ ",םמצעל םה"ש יפכ
החילצה אלש םלענה תא שובכל רופיסה רתוח לוכיבכ .ןויגהל תוכימסה ךרד לע תינש
תסיפת לא השפנ תא תאשונ תונמאהו ",ומצעל אוהשכ רבד"ה תא ,ושבכל הבשחמה
ןיבל םינושארה ןונגע ירופיס ןיב לדבה ןיא םהיתורושו םינידה תניחבמ ךא .יטולוסבאה
רבעמ לא רבעתמ אוהו םינידה םיקרוע םלוכב ,ותבש תא תבוש אוה םלוכב .םינורחאה
לש ותודיסחמ קחרה .תודיסח םניינעש םיטעמה וירופיסב ןונגע השע המ הארו אצ .םהל
םישובל איהש ,הרכהה תורסומל רבעמ הקיחרה אלש ,קוח הרבע אל םלועמש ,ץרפ
לש ותודיסחמ קחרהו ז תוילאיצוס ,תוימואל ,תוירסומ ,תוינאמוה תועדל םייטנאמור
הדלותה יברדב ויתוגשהל םיבלש ,אוה ויקחש לא תורהוד תובכרמ היושעה ,יקסב'צידרב
הקוחרו המחלמ לכמ איה הרוטפ ןונגע לש ותודיסח — ולש תועדה-תמחלמבו תידוהיה
ןראפלו ריעשל תמדוק איה .ןנברדמ אלו הדותה ןמ אל איה ןיאו תוריבעה ןמו תווצמה ןמ
תילאנויצאר-יא .תולבל ,תאצל שפנ לש הנוצר ןימ ,םדאב שפנךוילכ ןימ איה .יניסלו
ןוקית איבמ ופוס וילוגליגב לגלגתמ אוהש לככש ,ץרפ לש ונוגינל דוגינב .תינאמוה-יאו
חוכ ןתנ ךרבתי ומש" .רחא םלועל םדאה תא דיבעמ ןונגע לש ונוגינ ,םדאל ילאיצוס
וז תודיסח ".רחא םלועל עמושה שפנ הלעמו הזה םלועה ילבה חיכשמש יתימאה ןוגינב
תלואג אלו היטארקומד איה אל .הירפוסו הירקוח הל םיסחיימש לכ םע הל ןיא רבד
ילבה"כ וללה םירבדה לכ םיארנ הכותב .הרות ישפותב תוצראה-ימע דרמ אלו םינומה
הבהא ןימ אלא טפשמו קוחו ןיד וב ןיאש ,איה "רחא םלוע" המצע איהו "הזה םלועה
":חדינה" רופיסב םושרג לש ובל תא תודיסחה הספת וז הרוצב .דבלב םיעוגעגבש
הקושתהו .לאירוא יבר ברה תא תוארל ובל ררועתנו הקזחב םעופ ובל ליחתמ םואתפ"
".רונתכ וב תרעובו תרזוח איה ןכ-יפ-לע-ףאו הדותב ובל תא רשפמ אוהו ובל תא תטהלמ
םימכח ואלנו המעט תא םימעוט לוכהש ,תבשה לש האצומב וז תודיסח לש האצומ

םינידה לכ םיקרועו היישע לכ תתבוש הבש ,איה תבש ןימ המצע איה .המעט תא רוקחלמ
,שדוקה-ירפסב ותדידש םעט רוקחל םימכח ואלנ רשא הז ,הריש אוה םירישה-ריש קדו
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הו תודיסחה — דחי םתשולש תא םיאצומ ונא רופיס ותוא לש ופוסבו
נ תא האיצומו םדאה תא הלכמה תחא הרעבל םושרגב וב םידחאתמ

דמ לארשי תונבו הריחשמ ץראל הכומסה עיקרה תפיכו ןימידאמ חרזמה ינפ,
מה תבש ותבוהא תא לבקל ליבשב המח לגלג עיקשמ אוה דורב שודקהו —
יתש ןיב ושאר חינהו המיבה לע הלעו ץפקו שרדמה-תיבל םושרג סנכנ העש

ובגבו המויא תובהלתהב םירישה רישב ארוק ליחתהו ושאר תא איצוהש דע

נכשמ קוספל עיגהש ןויכו .הצחנ ךירחא ינכשמ קוספל עיגהש דע ךלוהו
שפנ ,וירדח ךלמה ינאיבה תושחרמ ויתפש ןיידעו .הרהטב ותמשנ

ל" רופיסב םג האצומ התא רשפךיא-תקושתב
שנ'ובר-לש וביט םהל עידויש ךורב-החמש תא
יפאש ,ודיב התיה ןהוכה ןורהא תדימש ,תרשמ
דיסחל רפסל ךורב-החמש שקיב .הניכשה םע

המחוימה וז תודיסח
םידיסח םש םישקבמ
ןהכה שריה יברה הז
חמשו ולבא חינמ

פמו הארימו המיאמ הפ חותפל לוכי היה אלו ויתותפש ומתתסנ העש התואב"
יניע ,שדוקה ןורא יפלכ דקרמ ליחתהו הדרחבו תתרב וילגר יתש תא ךורב
ללח יפלכ תוטושפ ויתועחז יתשו שא תבלכ וינפ רואו הנבלכ םירמה ויניע
פכ ויתובוכרא ,דקרמ היה ךכו .ןיעה ןמ יומס אוהש רבד ףפלל שקבמ אוה
שנ היהו תיבה תפצר לע ויערכ ךילשהש דע ריואב תופרפרמ ויתועורז יתשו
לש קוחצ ךותמ רמאו וישעממ להבנ וליאכ דמעו םק םואתפו .שיטפב הכמכ
"יבר לש וביט םכל

ןיעל תיארנה ,דבלב תחא הבכש יושע הנגע לש ורופיס היה וליאו
רחמ ררחושמ ,ורצי םעו ורצוי םע ול םולש ךא םירמוא ונייה ,הנושאר
בהלתהו ול איה הוודח היוליגבש ,ולש וז תודיסחכ ,ןיד לש ותודממו
לא .ןמזו םוקמו םש ול ןיא רשא לא םיעוגעג תימה אלא הניא הכות
ןהבו ,םירבדל ףסונ דממ ןהבש ,ורופיס לש תישילשו הינש הבכשב
,לארשיב םיהולא-יביריל עירו חאו ריעצ היה ןיידעשכ ,ותליחתב םג

מא ימולשמ דחאכ אוה םיימוי-מויה וייחבשכ ,התע םג ורצי
ד

ימ לע ותוא םילהנמו ארוק לש ושפנ םיבבושמש הלא ןיב ,ןונגע לש וירופיס
וננמז לא םה םידומצ ,וימוחת תא םיכסכסמו םלוע לש וניע םיריכעמה הלא ץבו תוחונמ
.םינתיא-תודדומתה לש הקיזב וילא םיקקדזמו תוריתח וב םירתוחו תוסירה וב םיסרוהו
אפורה" םירופיסה .תודיתעו םירבע ייח םהל ונוכנ הז םעו םנמז ייח תא םייח ןונגע ירופיס
לש הלודגה היעבה איהש ,תולעבה לש הדוס ךותל םירתוח "םינומא תעובש"ו "ותשורגו
"ותשורגו אפורה" רופיסה .תיגולויצוס הקיטקלאיד םוש הל הלכי אלש הדימב וננמז
םע םייח תוארלו חומשל הניד תא אשנש אפור ותוא לוכי .תינקנש השאב השעמ אוה
טוקשי אלו הנקש ןיינקה אפורל ול קיצמ .ןונגע לש ורופיסב ןכ אל ךא .בהא רשא השאה
םידחאל ןיא םאו .וניינקל טלחומ םילעב תויהל אוה שקבמ לעבל היה זאמ .ודיספיש דע
,יונישל ןתינ וניא רבעהש ןוויכו .רבעב םירחאל הב קלח היה ירה ,הווהב הנידב קלח
תוכז .הבוהאה ותשאל טג ןתיו ירמגל ותולעב עקפתש דע הווהה תא םג חפקמ אוה
איה ןכו ןיינקה ןוזזטבבש תויטלחהה תא תשרוד איה ןכ תקפקופמ איהש לככ תולעבה
יכ .דספות יכ ןידה ןמו אטח-תשגרה תמרוגו הליזג איה תולעב לכ .המצע תא תסרוה
התוליצאבו היתולוגסבו הנחב וילע איה הלוע .הנידל הל יואר וניאכ ומצע ךירעמ אפורה
איהשכו .ושפנל חוניו ותליזג טעמתת ךכ-ידי-לעו היתולוגס טיעמהל שקבמ אוה  pלעו
ידכ וליפכמו רחא ותוא לש "ולצ" לידגמ אוה ,דחא םע רבעשל "הלקליק" יכ ול הלגמ
"הסניא" הניד יכ םלוח אוהש ומולח יקמע דע תרדוח ותולעב תקוצמ .תושממ ותושעל
תנמ-לע הבוהאה ותשאל טג ןתנו הליזגה תא ריזחהש דע ושפנ החנ אלו .דחא םדא ותוא
תעובש" רופיסה ךכב אצויכ .םילעב תקוצמ ול ןיאש רחא םדא לככ התעמ הל עגעגתיש
אוה רוכמ וליאכ ול תימינפ השגרה ץינכר בקעי .הנקנש שיאב השעמ אוהש ",םינומא
םיליצא-תייב ינפב ותולטבתה דוסבו העובשה דוסב הנשוש ותבלו ךילדהא רמ לוסנוקל
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הנשוש רחא תידליה ותייהנ דוסבו
ש תא ריתהל ול הליעוה אל הנקש
וה אושלו ורכמיממ והועיקפה אל
לה לע לבקתמו בורק ןיינע אוהש
.תעדה לע

ירופיסב .ולש הבהאה ירופיסב ותריתח ןכ תולעבה ןינעב ןונגע לש ותריתחכו
אלא .יקסב'צידרב לש ובקעב ךורכ אוהש םשכ ןונגע לש ובקעב סותימה ךורכ הבהאה
רבעה לש תרוסמ ישובלב שפחתמ אוה וונגע ירופיסבו דלג אוה יקסב'צידרב ירופיסבש
וניע .םינורחא תורוד לש השודק ישימשת היושע הקילובמיס ךותב רתתסמו בורקה
ירופיסכ .םילאה ידיב תסמחנ איהו הבהאה םשש םוקמ לכב תמחיימ תיאדנ-יתלבה
רוד ינב םהש ",ותשורגו אפודה"בו אוה-דורב-שודקה ידיב הבהאה תלטינ םינושאר תורוד
םילא",ד אקווד הב םיללעתמ "םינומא תעובש"בו ,םיערה תוחוכה ידיב תסרהנ איה ,שדח
וליאכ תרוסמה תא בצעמה ,רפסמב אוה הוושה דצהו חסונ לש אוה לדבהה ".םיבוטה
!האכדמו הקיחדמו הללוש ,הבהאה תא הומכ החוד אוהו ,ותצר ךותל ןנתסנ הנוצר
!.ורישה תאו םייחה תא האלממו תיצרנו הרתוה הבהאהש דודב דמוע אוה תאז םע תחאכו
רצויש ,חתמ לדבה לכב ומכו ,חתמ ילדבה וב םישועה םינמז ינש ןב אוה ונרפסמ אצמנ
הווה לא דבעמ ויתוחוכ ךילומ קסופ וניאש םרז וללה םירופיסב ןכ ,תוותשה םשל קזח םרז
אלשו ונוצרמ וירחא ךורכה ,ןונגעבש יתימה חוכה םהיניב ךוותמו ,רבע לא הווהמו
עמשנ ולוק ןיא אוה םגש ,ןונגע לש הבהאה ירופיסבש ימינפה שעגה דוס ,דזו .ונוצרמ
םכותמ ךא !ידגא ךורבו םימכח ןושלב תולוקה תא ךכרל הז רפסמ לש וכרדש ,המרב
.דרמה עקובו ירמה הלוע ןונגע ירופיס לש םמינפמו
םהומכ .ול ומדקש םירבעה םירפוסהו ןונגע ןיבש הזיתיטנאה איה המודמ קר יכ
לודג ודרמש שר םישדחה ונירפוס ילודג לש םירמל אוה ףתושו ונמזב הרועמ אוה
"רושימל בוקעה היהו"ב אצומ התא ,טגב דוי לש הצוק דגנ ג"לי לש ותמחלמ דגנכ .םדרממ
אצומ התא ,היפ,-רפיה הדלותב לכתסהלו רוזחל ארוקה ילדנמ דגנכ .ולוכ טגה לע רותיו
ךותמש ,ול איה הווצמש ,דיסח לידוי 'ר תא וליפא תולכתסה ידיל איבמ ןונגע תא
תולכתסהה רוסיאש אצמנ /ה ךישעמ ובר המ :םיהולא ישעמ רפסל םדא אב תולכתסה
דוע םידוהי ויהיו ולכתסי םתנומאב-פילודגה !םדא-ינבבש םישלחל קר אוה ןליאבו רינב
ךלוה — דנרב ,גרבראייפ ,יקסב'צידרב הב םיפתושש םינבו תובא תמחלמ דגנכ .רתוי
לידוי 'ר( םנה לע דמוע ןומע ירופיסב תובאה לש םמלוע ךא !תובאה םע הרואכל ןונ^ע
םמלוע תטומת האור םיסנב ןימאמ וניאש לכו !)"םימי בבלב"ב היננחו "הלכ תסנכה"ב
וא !רמוק קחצי ןוגכ ,ערה ןמ לצינ וניא תובא לש םמלוע לא רזוחש ימו !תובא לש
םש איה הבושתהש ,גרבראייפ לש "ן ןאל" דגנכ .לזמ היבקע ןוגכ ,בוטה לא עיגמ וניא
"הנה דע"בו "ןולל הטנ חרוא"ב אצומ התא ,תיטסיצילבופ הפטהבש חרזמה לא הביש
בבל"בו !םדא לש ושפנ תא ליצהל ידכ ,וחרזמל םדאה תא םיריזחמ םמצע םייחהש
דגנכו .ךכל םיינויגה םימעטב ךרוצ לכ ןיאו יתימ אוה לאדשי-ץראל רוזחל חרכהה "םימי
ץפח לאקזחי .אתוברכ ןונגע לש "םושלש לומת" אצומ התא דנרב לש "תלשכו לוכש"
לאקזחי .םילשוריבש ןשיה בושייה לא תיצולחה הדובעה ןמ םהינש ואצי דמוק קחצר
תיחשמה-חור תא וירחא ךשמ אל ץפח לאקזחי !טלקנ אל רמוק קחציו םש טלקנ ץפח
ןמדלוג לש ןשיה ומלועו .תיחשמה תוחוכמ והרציש בלכ תומדב והכשמ רמוק קחציו
.ןונגע ידיב הילכל תדינ שייפ 'ר לש ןשיה ומלוע וליאו ,דנרב לש ורופיס לצא םייק ןיידע
הואצמש ומכ וירקבמו ויארוק דצמ תיטרניא תודגנתה אצמ אל ןונגעש אלא
םשב — דנרבו ילדנמו ,תודהיה רסומ םשב — יקסב'צידדבו ,הירוטסיהה םשב — ג"לי
יטסיצילבופה יאוולה םעטמ לקנב התלגנ הלא לכ לש םתריתח יכ ".לארשי תבהא"
תולוצמ תב יכ ,לקנב התלגנ אל ןונגע לש ותריתח וליאו .תודגנתה הררועו םתריציבש
אלא תיתרוסמ הרוצב קר אל אבוה וירופיסבש שדחה .תילעה חטשב השגרוה אלו איה
,הצוחו המינפ ארוקה תא ךילומ היהו .הרבדו אוה החילש וליאכ ,תרוסמה םשב וליאכ םג
ידוהי םעט םיעטהו ,ףירחו קיתע ילארשי רומ תושדחה ויכרד תא ףנו .הרוחאו המידק
.תורזהו תושדחה תא םג רחבומ
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