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 364

ןדס בד 

תורפס לש הנובשחל 
ןווכמ לוכיבכ היה םנינמש ,ינויערה סוניכה יאבב יתויהל האירקה ינתעיגהשכ :החיתפ-תרעה 

ךרדכ דוהיב ,ונימכח לש םרתיה הילע להש ףאש ,תינימשבש תינימש התוא יב האב ,םינקז 'ע ןינמ דגנכ 

איה ,הרותבש תינימשה השרפבש ינימשה קוספל איה הנווכהש רמולכ ,הנליומ ןואגה ידי לע שרפתנש 

שיה ,יתקדבו הקיתמהל יתשקיב ,איה הנוגמ הדימש יפלו .הואג-תדימ ללכמ תאצוי איה ןיא ,יתנוסק תבית 

דיחיה יננהש ,המודמכ :ןימאת יתאצמו יתעגי יב םייקתנו ,םיסינרבקו םימכח םתוא לע המ-ןורתי יב 
,דיחי-ןב תניחב םהיניב יתאצמנו ,תחא העשל וליפא ,הנש םישולשכ ךשמב ,ונצראמ יתאצי אלש םהיניב 

הדוהי 'ר ירבד ךרד ל"זח ירבד ןמל וחבש עדונש ,ונצרא לש הריוא אלא םיברה םימיה םתוא לכ םשנ אלש 

סוניכ ותואב לגלגל ירצי ילע רבג ,ימצעל רשכה-רטש יתאצמשמו .ונימיב םתומכו םיררושמ ירבד דע יולה 

רסוזב םויה םהש ,םירבדב אלו ,םהב אצויכו תוינידמ-ינינע רמולכ ,םלוע-לש-ומורב םויה םהש ,םירבדב 

,ךרעב "דמ יתשריפ וליפאו ,ינימזמל יתינע יתנווכ-חורבו .םהב אצויכו תורפס-ינינע רמולכ ,םלוע-לש 

,יל אוהש המ שיגא רשא תחת ןכבו .תורפס לע רבדל יתארקנ ךכ-סושמ הארנכו .רמול יושע ינא 
"דשעמה-ימי-תשש לש תפ ןימכ ,יקוסיע-תניחבמ ,יל אוהש המ יתשגה ,תבש לש הלח ןימכ ,יקוסיע-תניחבמ 

.ךמומיאל ךל ךלכ ,רלדנס :רוגשה םגתפה יתמייקו 
םירבד : ונימכח לש םתרהזאל ןמאהל יתלדתשה ,רתוי הבחר םיבר-תושרב ירבד תא התע יאיבהבו 

.םייניב-ירושיקו רוביח-יוק תצק םש-ריעז םש-ריעז יתבליש ןכ-לעש ;בתכב רמול יאשר התא יא הפ-לעבש 

א 

םש ומייס — םיירהנב הרומ יתייהשכ "דנש םישולשכ ינפל היהש השעמב חתפא 
הכרענ השעמה דובכלו ,רשג וילע ונבו ןדריה לש וקיפא תא וטיה ןכש ,הבושח הכאלמ 
אוהו .רזש ןמלז ,תאזה אתביתמה לש הסנבמ אוה ,בשחנ םאונ הל שקבתנו ,הלודג הגיגח 
החיש הרשקנו ףירצב הטימ לע םדוק חנ ,היה םח םויהש יפל םלוא ,אבו השקבל הנענ 
התוא טלובה היוטיבו ,ונתוא תפפואה תויסיקרנה תדימ לע יתגשה החישה ןינעו וניניב 
ג"יה ךרכה תא תושעל םימדמ ונאש ונייד אלש ,ונל תמרוגה היצזירוטסיהוטוא לש השגרה 
,וחגשה-רקיעו יתגשה לע גישה יחיש-שיא .ותוא בותכל םילוהב ףא ונא ,ץרג לש ד"יה וא 
:תונוש תואמגוד שולש יל איבה ףא :תנבומ תוליהבה התוא םג השגרהה התוא םג יכ 
הדוקנה וא הדוקנ דבלב אל איה דורח-ןיע יכ ,תואדווה תא איבל המלשמ התע לוטית םא 
התא םאש ,םיובנירג קחציב ןידה אוהו :ותיישע-שפנ תא לטונ התא ,ולוכ לגעמה לב אלא 
לגעמל אלא הדוקנל דבלב אל םחול אוה ינלופה םייסב ותדימעב יכ ,ותואדו תא ונממ לטונ 
ןימכ תמאב ול הכפהנ תמייקה-הקהש ,ןיקשיסוא םחנמ ןכו :וחוכ תא לטבמכ התא ,ולוכ 

.היביבסמו הירחאו הל תוכורכ תונמאו תורפס וליפאש ,םלוע-תפקשה 
הארמה ,ןורכישה ייוליגמ יוליג ינפל הלעש לככ "דחיש התואב יתיגה הברה םימעפ 
,םלוע-תפקשה ידכ תלגעתמה ,תוילוכ תניחב "רב םייורשו םינותנ ונאש ,היישעו היישע לכ 
הלפטכ ,בטומה לכלו הבורמה לכל ,אוה היישע התואל הצוחמ שחרתמש המ לכש ןפואב 
,וקוח לעו וילע עדויה םג יכ ,ךכמ דומלל ןתינ ,הזה ןורכשה לש וחוכ לודג המו .רקיעל 
תא חכש וליאכ יחיש-שיאו החיש התואמ תוטעמ תועש אלא ואצי אל הנה יכ — ול ענכנ 
וניניעל הנבנש רשגה לע רבדי רשא תחת ומואנבו ,םתלועפו םיעיגמל ןיבמה ,ובש רקבמה 
יניא בוש .וכלומ המלש לש ונוזח יפל ,רביטה לע רשג ,רחא רשג לע רביד ,ןדריה לע 
םצעש המודמכ לבא ,הייזהבש-דשגהו שממבש-רשגה ןיבש האוושהה-יטרפ תא רכוז 
השרפתנ ולש הדוקנהש ,והשימ דוע היה ףשנה םלואב — רוריב-רמגל העיגה אל האוושהה 
ותוא לכ יתרפיס םימיל .דוקרל םיצור ונא :הנושלו הקתיפ חליש אוהו ,ולוכ לגעמכ ול 
:ורקיע ךכש "רפי דודיח-רבדב ינבישהו ,רגנאל וגרואיג יכרדמ ,רזומו אלפומה ידידיל ןינע 
םימכחתמ ונאו ,הב המילש הניבו היישע דחא ךרכב ךורכל ונדיב ןיא ,םדו רשב ,ונא םצעב 
ידסיב תייה הפיא :בויאל רמוא 'ד םא יכ ,םדו רשב וניאש יממ וז תלוכי לוטיל וליפא 
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365 תורפס לש הנובשחל 

רנל תפלחנ הניב-תביתש ןפואב ,חסונב םינקתמו םיאב ונירה — הניב תעדי םא דגה ץרא 
תחא הציחמב ןיכשהל ודיב ןיא אוה ףא לוכיבכ וליאכ "דלש הנובה רמולכ ,הנוב-תביתב 
«'ד לע רמוא אוהשכ ,םיליהת ררושמ ירבדב ןידה אוהו !הב הניבה תא םגו הדיסיה תא םג 
ןבש ,םהישעמ לכ ןיבמה ז אורקל םיטונ ונירה ,םהישעמ לכ לא ןיבמה םבל דחי רצויה 
טימכחשכ וליפאו ,דחא הנקב התנבהו הריצי ןכ ןיאש המ ,ונל ןבומה גוזכ םה הנכהו הריצי 

.ךיניבמ-דינב םשורד תנווכ החכתשנ ,ךיגוב-דינב ושרד 
תורשפא חינהל ונכש תימינפה תודגנתהה תא קד-דע טילבמ דודיח-רבד ותוא ,המוד 
דצ אליממ בייחמ 'תוהדזה בייחמה ,השעמה תמאב ירהש ,הבו-הנממ התכרעהו היישע לש 
לש גלפומ דצ אליממ בייחמ ,הניבה דוסיב ,ותכרעה-פלשה וליאו ,הבריק לש גלפומ 
םינותנ ונייהש "דלועפו הלועפ לכ יכ ,המרגש איה הז טושפ ללכמ תומלעתהה .קחרמ 
.לכה תניחב הדוקנה תא ונל התארה אלא ,ונדואמ לכ תא השבכש דבלב וז אל ,הב םידמועו 
»לכה איה דורח-ןיע ,בוט «רמאנ הנש םישולש ינפל ףירצב החיש התוא לש הרואלו 
j תפסונ תלשלש םג עונמל ןיאו ן לכה איה תמייק-חק ן לכה איה םייסב טועימה-תמחלמ 
םלוא .הלוכ הירוטסיהה לכ עמשמ — לכה )לכה אוה "תוברת,/ רפס-תיב !לכה איה "הסדה" 
םג םהב ויה ןורחא רודב ונמע-ייחו השענ המ לבא ,המ-ןפואב תופרטצמ הלאה תויישעה לכ 
ועבטו וביט ריכמש ימ םנמאו ,לכה אוה אוויי םג ,לכה איה לוש-םעדעמ םג :תורחא תויישע 
אלא ,הירוטסיה דבלב אל תויהל םיצמאמה-בטימ תא השע יכ ,עדוי הזה דסומה לש 
,דנובב היה ,םזיקלופב היה ,לארשי-תדוגאב היה ,תונויצב היהש המ ,רומאל .הירוטסיהה 
ךיא :לאוש ןבה ןאכו .ןא'זדיבוריבב וא םירקב החרכ-לע התשעשכ דוחיב היצקסביב היה 
,םלוכ :הבושת תנמוזמו הנכומ יאדו ו תופרטצמ ,תומדוקה תולועפהו הלא תולועפ ,הלא לכ 
םהש יפלו ,םידוהיכ םידוהיה תא םימייקמ םה — הווש דחא דצ םהל שי ,םלוכ טעמכ וא 
ןמ-ןפואב רבחתת םתעיגי לש הפוס ,תחא םתישארש ,םידוהיכ םידוהיה תא םימייקמ 
הבושת לבא "דבושת ,םנמא ,וז המ-דצמ .תישארכ תירחא תניחב םייקתתש ,ךכל םינפואה 
,תועונתה לכש רחאל דוחיבו ,ךכ לע דיעהל ידכ וב שי הזה סוניכה וליפאו ,דבעידב 
םוחינה לבא ,םידוהיכ םידוהיה תא ,םנמא ,ומייק ,ונינמ אלש ולא ןיב ונינמש הלא ןיב 

.קינאדיאמ-יגשבכ תומדכ םידוהיה-תלאש לש הנורתפ םגישהש ,הלאכ תומוקמב 

העונת לכ דבלב אל הליחתכל ןכש "דליחתכל-הבושת וז ןיא םינפ-לכ-לע לבא 
לגעמכ התארנ הדוקנה ובש ,ןורכש ותואב היורש !דתיה היישעו היישע לכ אלא ,העונתו 
לכל התוולנש ,שודיח-תידוחב הרוקמ — רואיב הל שי וז ןורכש-תדימ םג יאדו .ולוכ 
יתרכזהשמו .תישארב-השעמ תשגרהמ םיששה קלח טעמכ הב היהש הידוח ,היישעו היישע 
,ונתורפס םג .םינורחא תורודב ונתורפס — ילע לטוהש אשונל אליממ יתעגה ,וז השגרה 
דע התוא העלבש ךרד לע .דתיה התיישע ,היתונושל יתש לע ,ונתורפס דוחיב !רמול רתומ 
התריצי םצע יכ ,רמול תבייחמ תמאה-חדוש .המצעב התניב ,העלבתנ וליפאו ,העלבנש 
ךרעב תורוד השימחכ ינפל .התוריהמב דוחיב אלא ,היגשיהב דבלב אל ,רתויב האילפמ 
,התע היורק איהש תורפס ןימ הנוב הליחתהו ,הלכשהה-תגלפמ ,םעב הנטק הגלפמ האצי 
איה ,היולג םא היומס םא ,רתס-תחנה ךותמ התיינבו ,השדח תורפס ,ןידכ אלש וא ןידכ 
(םייוגה לככ לארשי םע :החוסיג-ףוסו ,םייוגה לככ לארשי-ינב tהחוסיג-תליחתש החנהה 
הב ןיא תאזה תורפסה .הפוריא-ימעמ םע t שדח ןושלב t םהבש םינקותמב :ןשי ןושלב 
.דתיה הריש — הינפל ,דיה אלש דוסי םוש הרצי אל ןכש ,היתודוסי תניחבמ שודיח לכ 
לכ-סדוק אוה שודיחה .הלאב אצויכו ,הינפל ,דתיה המרד !הינפל ,דתיה הזורפ ;הינפל 
תורפסה לש םוצעה ךלהמה — הנושאר המגוד .ךכל תולודג תואמגוד םייתשו ,התוללכב 
תואיצמב הידוה,ד-אולמ לש יוטיבה-רשוכ דע הצילמה ןמל ,םינורחאה תורודב תירבעה 
םיינוציחה םדאה-יכרצ אולמל העבה תלוכי ידכ הלולכישו הפש חותיפ > שפנב הידוחה-אולמו 

ןמז ךשמב ,הרבעש ,שידיי תורפס לש םוצעה ךלהמה — הנורחא המגוד .םיימינפהו 
תורפס היוצמ םא קפס .ןודיע-תילכת דע ביטימירפ-תישארמל תובורמ תונחת ,רצק 
ךרדב תאזכ תוידיפאר העדיש ,עובקל ירה ,ראפתהל אל םא ,תיאשרה הפוריא תויורפסב 
דוע ,בותכל ליחתה ,ונמע התע בשויה ,זזה םייחשכ :םילשמ ינשב קפתסנ .התוחתפתה 
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ןדס בד 366 

ליחתה ,ונמע התע בשויה ,קיוויילשכו !רטטשדנארב דוד יכדרמ בתכ דוע וליפאו ךלהתה 
הפוריא-תויורפסב תורפמ םא ,עדוי יניא .רזנוצ םוקילא בתכ וליפאו ךלהתה דוע ,בותכל 
רמולכ ,רשפאה-רדגב אלא שממה-רדגב דבלב אל הב אוה הזכ בצמ יכ ,רמול החיגמ 

.תחא םייח-תמא ינפ לעש תורוד השולש וא םיינש לש םשוביכ אהי הזכ קחרמש 
— התויללכבש שודיחה-תדימ איה תאזה תורפסה לש התוללוכבש שודיחה-תדימכו 

התוא ועדי אלש יפכ ,הלש היצזימונוטואב אוה ,השדח היורקה ,תורפסה לש דחוימה היפא 
רתוי םנמא ,תונמאה דוסיב תורפס יכ ,לקנב חיכונ וליפא יכ .היגפל ונתורפס תורוד לכ 
,חיכוהל השקתנ ,םבורב וא תורודה לכב היוצמ ,דתיה ,התעדות יפל רשאמ התנוכתמ יפל 
איהו המצעמ לודג הל בשחנש רקיעל הלפטב אלו המצעל רקיעכ המצע תא התאר איה יכ 
המומע הייארכ הליחת התיהש ,המצעל רקיעכ ,השדח היורקה ,תורפסה תייאר .ותרשל האב 
היפא אלו אוה .השודיח אוה-אוה ,ןושאר לכשומכ התשענש דע הפיסוהו הרווחתנ םימילו 
המצעמ לש התוטטומתה לשבו םע האב תאזה היצזימונוטואה .היגוס אלו היתודוסי אלו 
האור וניאו הילע רתיו םעה בור לבא ,השפנ לע םעה-יקלח תצקב דוע תדמועה ,הלודג 
תא התשעש ,הרותה-תמצעמל ונתנווכ היתודלותב וכרד לש תוימיטיגלב העיגפ ורותיוב 
תורודה דע המצע המייקש ,תאזה תויביטחה .הלודגו תחא הביטח וייחו םעה-תעדות 
ןתנ ידידי התע ונסוניכב התוא רידגה רבכו ,היעיקב לשב תחפקתמ הניא ,םינורחאה 
הניחבמו ,תורומתה ןיד םיעיקבה ןידכו .היעיקב ףא-לע תחא הביטח !רומאל ךיירטשנטור 
5 הזכ המצמצל רשפאש ,רליש המלש ידיב רתויב הדחה הרדגהה ,המודמכ ,הנתינ תאז 
יהולא ,ט"שעבה יהולאכ וניא ם"במרה-יהולא ,ם"במרה יהולאכ ונניא ארקמה יהולא ,בוט 
םע ףא דוע אלו ,ןהכ ןמרה יהולאכ וניא ןוסלדנמ יהולא ,ןוסלדנמ-יהולאכ וניא ט"שעבה 
מופב לארשי-מעכ וניא םילשוריב לארשי-פעו ,םילשוריב לארשי םעכ וניא רבדמב לארשי 
,הנליווב ,השראווב וא ,טרופקנארפב ,םדרטשמאב ,אשימריווב ,אבודרוקב ןכש-לכ ,אתידב 
ןיבש סחיה ,התנתשנ םעה-תואיצמ םא םגו התנתשנ םיהלאה-תגשה םא םג לבא .המודכו 
הייוויצ-תופיצרו הרותה-ייח הזה סחיהו ,הירוטסיהה ךרוא לכל הנתשנ אל ,םעה ןיבו םיהלאה 
,תאזה היצילאוקה לע היונב התיהש ,תאזה המצעמה הנהו .ודוסי םג אלא ודוס דבלב אל םה 

תורומת לכ לע דחא אוהש םעה ןיבו ותגשה תורומת לכ לע דחא אוהש םיהלא ןיבש 
איה םהייוטיב דחאו םייח ינויסנ םיכלוהו םינבנ היתואושמ יבג לעו הטטומתה ,ותואיצמ 

.השדח היורקה ונתורפס 
"םימעה ןיב לארשי" ותרבחמב ,רעב קחצי ,ךמס-ןב לש הטאטיצ איבא ירבד-קוזיחל 
,דתיה םייניב,ד-ימיב הפוריא לש הירוטסיהב םגו אמורו ןוי לש הירוטסיהב םג" !הנושל ךכו 
הקיטילופב םיקרפ ולא תומוא לצא התא אצומ ןכ-יפ-לע-ףא .תערכמ העפשה תדל 
ןוטלשמ םעיקפהל םהה םימעה לש םהידיב התלעש ,םהב תברועמ תדה ןיאש ,תורפסבו 
ןכש-לכ-אלו ,הקיתעה הפוקתב אל ,הלאכ םימוחת אוצמל ןיאש טעמכ ונלצא וליאו .תדה 
,התשענש ,היצזירלוקסה ,רומאל ."תינרדומה הלכשהה ימיל ךומס דע ,םייניבה-ימי-תפוקתב 
לכ ונלצא הל ןיא ,םתורפסו םינורחאה תורודה ייחב טילש דסמכ ףאו ,ךלוהו רבוג דוסיכ 
בלשל ןתינש המ לכב עייתסהל תחרוט איהש ,יאדו .רומג שודיח איה ,שממ לש תרוסמ 
,היפרגוירוטסיהה וליפאש ,היצקורטסנוק,ד-השעמ אוה אלה ,הינפלש תורודה ינינקמ הב 
םיאור ןכ-לעש ,הילע תעדמ ףאו תעדמ-אלש הדוקש ,היהש יפכ היהש המ תסיפת הדיקפתש 
לש היצרופורפה דצמ דוחיב ,םיטילבמו תורודה-תודשב םילייטמ םינוירוטסיהה דציכ ,ונא 

תישענ איהש דע ,םתפקשה ,םתייאר תא םימאותה ,םייוליגה םתואו םישעמה םתוא ,םנויד 
לומתא ,ץרג ךכ גהנ םושלש .הירוטסיהה לש ,היומסה המגמכ תוחפל ,המגמכ םישמ-ילב 

.רלהאמ — התע ונמע בשויש ימ ךכ גהונ םויה ,בונבוד ךכ גהנ 
ינפ לע םילייטמ םירקוחה — ןכש-לכ-אל תורפסה-רקח ,ךכ תודלותה-רקח םאו 
תא םאותש המ ,םתריחב לש היצרופורפה דצמ דוחיבו ,םכותמ םיטילבמו םתורפסו תורודה 

,תישעמה הניחבב תולטב תינויעה הניחבה לע תולחה תולבגהו t ומעטו ותפקשה ,םרוד 
התע םייוצמה תויגולותנאהו תויטמוטסירכה ,ידומיל,•ר-ירפס יפ לע — תישומישה דוחיבו 
תורפס לש היפאכ היה יושע תורודה לכ תורפס לש היפא וליאכ אצמנ ארוקו דימלת ידיב 
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367 תורפס לש הנובשחל 

תוארל דמילש ,רדרהל םינושאר םיליכשמ וכשמנ תוליהב המכב הארו אצ .םינורחא תורוד 

השענ ארקמהש דע ,רתויו רתוי םהיכישממ וגילפה םימילו ,תיטתסא הכרעמב ארקמה תא 
ארקמה אוה אלה ,ןיטולחל הכותמ קחדנ ,םיהלא ,השארה שפנהש הלודג המארדב ונימיב 
ינושאר וכשמנ תוליהב המכב ,הארו אצ ןכו .ונלש רפסה-יתב בורב התע דמלנ אוהש ךרדכ 
ו םינורחאה תורודה תורפסל החונ היצקורטסנוקב םרזעש ,שטילדל ונלש תורפסה-ירקוח 
םימכסמ ונייה הצלה-ךרד .דבלב הלו הל האבינ הינפלש תורודה לכ לש תורפסה לוכיבכ 
.שממ רמוכ היהש ,ןורחא לש וחוכו ,רמוכ-יצח היהש ,ןושאר לש וחוכ הארו אצ :םירמואו 
םינורחאה תורודה תורפס יכ ,שממ םינימאמ וניגב-ינבו ונינבו ונאש דע םהל ונכשמנש 

.ונלש תירוטסיהה תורפסה לש תיטננאמיא המגמ ךשמה תמאב איה 

ב 

ןיא רתויבו ,תורפס לש תמא תאז ןיא לבא ,תורפס לש הקיטילופ איה תאז ,םלוא 
אלא ,םדיב םירחא-תאנוה תאזה הקיטילופה לע םיחרוטהש אל .התדלות לש תמא תאז 
התלועפו ,השדח היורקה תורפסה תלעופ תאזה האנוהה לש הלובגב .םבלב םמצע-תאנוה 
לש יטננאמיא ךשמה המצע תא הל הארמ התיילשה-תוקיתמ םא — גנוע לש לפכ ךותמ תישענ 
תשחלמ הרסומ-תרמוח םאו !היושע-תבצב-תבצ התויהב תכרבתמ איה תורודה לכ תורפס 
גנועה-לפכ .הנושארה תבצה התויהב תכרבתמ איה ,הכפהמ ןכש-לכ-אל ,שודיח איה יכ הל 
םרג-תפסות םג איה ,םינורחאה תורודה ינש לש דוחיבו ,םינורחאה תורודה תורפס לש הזה 

הנווכהו .ךכ-לכ הרצק זופוקתב היגשיהמו התיישעמ ,המצעמ הנורכשל יאוול-תפסות םג 
לע וכנחתהש ,שאר-ידבב םישגאש תורשפאה םצע ןוגכ ,הברה תודלי וב שיש ןורכשל הניא 
וירישו דלפנזור םירומ תא לטלטל ,הנש םישימחכ יגפל ,ויה םייושע ,הפוריא לש התריש 
תורגב וב שיש ,ןורכשל יתנווכ .ןמוניפ ודימעהלו תואטיסרבינוא- ימלואבו רוביצ-תוביסמב 
תורבחמ שולשל ביבסמ סייגש ,"השדחה ונתריש" קילאיב לש תעדונה ותסמ ןוגכ ,רתוי 
תורפסה תא רקיעב הכותמ ףלק ,תורודה לכב ונתורפס תא םיליהתמ םיררושמ לש הריש 
רודה ינפל היכרב לע הלוכ לכ תא עירכהש טעמכו ,תינוליחה תורפסה תא הכותמו הפיה 
םימי יגפל — שידיי ירצוי לש םנורכש לודג דחוימבו .ולא תורבחמ שולש דימעהש 
טרמ ,בייל ינאמ םע הנורחאה ותחישב יכ ,התע ונמע בשויה ,טאפ בקעי יפמ ונעמש םיטעמ 
אהי המ :רמולכ ,שידיי הכלמ רעד טימ ןייז טעוו םאוו :קעצו ויתורעש תא ררושמה 
,תורפסה-ריואל וא םלועה-דיואל אצישכ ,בייל ינאמ תמאב וליאכ .אתכלמ-שידיי לש הפוסב 
.הכלמ — שידיי תא ושעש וירבחו אוה אלא ,התיה אל תמאב ירהו .תאזכ הכלמ אצמ 
ורמא המ ,אלילק אנשיל ,הפר הפש :םיארי תורוד תאזה ןושלה לע ורמא המ 'ונא םירוכז 
,ןוגר'ז :םהירחאלש הילע ורמא המ ,שלעוורעדואק ,יסרוס ןושל :םיליכשמ תורוד הילע 
המ 1 ותביתכ-תליחתב ץרפ .ל .י הילע רמא המ — הינוב הילע ורמא המ ונא םירוכז ןכו 
.ותביתכ-תליחתב שאוהי וליפא הילע רמא המ !ותביתכ-תליחתב גורפ ןועמש הילע רמא 
ילכ ולעהש דע ,םתלוגס-אולמב וב ובטחו םומע שוג םהינפל התוא ואר םתומכשו םה 

.שפנו תואיצמ ישחר לכל תשרא 

אוה ךכ ,הילעה תשגרהמ סנרפתמ אוהש םשכ ,ונמצע עצביממ לודגה ןורכשה 
סוילוי אוה ,םכח יפמ יתעמשש דמחנ רבדב עייתסא הילע-תשגרה ןינעלו .התוא סנרפמ 
רוד ןיבו העיקש לש רוד ומצע האורה רוד ןיב דירפמ המ ,טילבהל ידכ וב שישו ,ןמטוג 
,הינמרגב וב יתלדגש ,תילרבילה תודהיה רוד ,רודה :רמא אוה .הילע לש רוד ומצע האורה 

דוע ינולפ :םירמוא ויהש ןוגכ !דוע !תחא הבית לע המצמטצה ותכרעה ךרדש רוד היה 
וירבד-יבקעב .שידק רמוא דוע ינומלפ !םירופיכה-םויב םצ דוע יגומלא !תבש-רמוש 
:תחא הבית לע תמצמטצמ ונתכרעה ,הילע לש רוד ונמצע תא םישחה ,ונא יכ רמוא יתייה 
!תאזכ ונל שי רבכ ,הזכ ונל שי רבכ :היישעו היישע לכ לע םירמוא ונאש ןוגכ :רבכ 
איה תאז ,םירוענ-תשגרה איה תאז לבא .לארשיב םירבכ בור לש הייוורב םייורש ונא ןכו 
רתויבו .הדיצב התנכס הגלפה לככו ,םירוענ-תגלפה איה תאז ,םמצע לע םירוענ תבשחמ 
ינפל רבידש ,ץיבוניבר היעשי ירבד םילשאו ,תבכרה תא ונתורפס הקיבדהשמ ,הנכסה התבר 
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ןדס בד 368 

תא ונקקיל הקיסאלקה ימיב !ונלש םירוחיא לע םיכוב ונייה םדוק ,ןכא :רמואו ,ךכ לע 
הנרדומה ימיב !הקיסאלקה-תרויש תא ונקקיל הקיטנמורה ימיב !הקיסאלקודביספה-תרויש 
— וניניעמ העמד תוחמ תע םויה לבא -דלא תויכבב אצויכ לכו ,הקיטנמורה-תרויש ונקקיל 
לומתא ,הקלירו לאטסנאמפוה אלא ונבתכ םושלש !הונקבדה ,תבכרה תא שוריפב ונגשה 
!ונימכח לש לודגה ללכה תחביש ךותמ בורה לע .טוילא .ס .ט אלא םויהו ,יקסבוקאיאמ אלא 
,םירוענ-ןורכש םלועל אלו םירוענ םלועל אל לבא .הנמיה הבוט הציב — הציבכ אוהש לכ 
ןכש-לכ ,"ירבעה רפסה,,ו הזמ "הריעצה ונתריש" קילאיב לש ויתוסמ שולש ןיב קחרמהו 

.חיכוי ,הזמ "הדגאו הכלה" 

,החישל הצובקה הסנכתנ תחא םעפ יכ רפיס ,ןנחוי-תמר שיא ,אנהכ דוד ירומו ידידי 
ופרטצהו ,ךכב-המ-לש רבד ימ טלפ ,םויה-רדס לע םידמועה םירבד לע רבודי רשא תחתו 
ונא ןיאש 'אוה דבלב הרקמ ךא ירה :םהל רמא .םיצל-בשומכ לכה ושעגו דודיחל דודיח 
,ןכבו !ןקז ילב ידוהי רייצל היה רשפא יא םינש יפלא ,איה הריעצ הנפא ,םינקז םילדגמ 
,הצובקה ןחלושל ביבס םיבשוי ונאו ,םינקז-ילעב ונלוכ ,וניתובאכ ונאש ,םכמצעל ורייצ 
יבקעב ו הלאכ תויוטש םירבדמ ונייה םנמאה ,םינבל םינקז ילעב םישימחו האמ וא האמ 
םניאש ללכה ןמ םיאצויה דבלמ — הזב םיסנוכמה ונא יכ ,ונמצעל רייצנ תאזה הטודקנאה 
ןיבהל םיררועתמ ונייהש המוד ,םינבל םה םינקזהו ,םינקז תמאב ונל ונלדיג — ךכל םיקוקז 
תבייוחמ המצע הארתו ,המצעמ הנורכשמ ץלחתו הירוענ-ילדנסמ אצתש ןיד ונתורפס יכ 
היצאטנורפנוק — השודיח תקידב םשל איה תחאה היצאטנורפנוקה .תויצאטנורפנוק יתשב 
יפ לעו ,הב רכומ קלח ,הב שגרומ קלח ,הב קלח תויהל תחרוט איהש ,הפוריא תורפס םע 
איה תאז ונתורפסש המב יכ .ןכ ןיידע הנניא !םימחגתמה ןושלכ וא ,ןכ הנניא תמאה-תרוש 
הפוריא-תורפס המודמכ ןיא ,ןושלל ןושלמ ותוא ריבעהל רשפאש רמולכ ,רומג לוטלט תב 
ארוק !רמול םיליגרש יפכ וא ,הפוריאב ארוקה רשפאו ,רוקמה איה-איה ןכש ,הל הכירצ 
יל המל !רמא ,הדוותיש רמוכה וילא אבשכש ,יוגה ותואכ המוד אהי תיללכה תורפסה 
לוטלט-רב תאז ונתורפסב אוהש המו .ומצע הזוחאה-לעב םע רבדמ ינא עגר טעמכו ,דבעה 
יכ ,וידעלב רדתסת הפוריאש רשפא ,דיבכמ ןורחאו וב םישתכתמ יוקיחו רוקמש ,יסחי 
,עצוממ וניאו וניוקיחמ וב הלודג ונתוירוקמש המ לבא .ידמל עצוממ ,םיברה וניתונוועב ,הז 
,תיעקרקה-לפכ הארוקל הסנמ ינאש ,הנוכתה םושמ לכ םדוק .לוטלט-רב ונניאש טעמכ 
תחא הבכיש — תמכש יתשב תונייוצמ תאז ונתורפס לש תובשחנה תוביטחהש רמולכ 
תפתושמ איהו ,היומס ,תרחא הבכיש :הפוריא-תורפס לש המלוע םע תפתושמ איהו ,היולג 
.הריציב ,הסוכמב רתויבו הלוגמב ,היחו תרזוח איהו םייחב הטטומתהש הלודגה ונתמצעמ םע 
תוימצעה תוביטהד — םירחא םיבוכיע הל םיפרטצמ ,הלודג הציצח איהש ,תאזה הנוכתה 
ןושלב זזהו ןונגע לשמ םימוגרת שיש יל םירמוא .םימגרתמ םהל ןיא ונתורפס לש רתויב 
םימוגרת תצקב קילאיב ינפ קודבל ידיב היה לבא ,םביט תא קודבל ידיב ןיא ,תילגנאה 
םיתקדבש םימגרתמהש ,ראבל ןתינ יאדו .הדוטאקיראק ,שפנ-תבאדל ,וז ירה יתילעהש המו 
יראקה תא וניטקה וימגרתמ יבוט םגש ינששוח לבא ,הלוספ םתכאלמ-תלוכיו םתכאלמ 
םילגוסמ ויהי םימגרתמה םא אלא הנתשיש רשפא יא הזה בצמהו ,הולטיב אל לבא הרוטאק 
יפל אוהש רבד ,םוגריתב םמייקל םג אלא הייוליג ירתסו תיעקרקה לפכ לע דומעל דבלב אל 

.לוגיעה עוביר תניחב היוצמה םתרשכה 
התוהמ םע היצאטנורפנוקה איה אלה — התרבחמ הלודג תרחאה היצאטנורפגוקה 
התוהמ המייקתנש הדימבו ,הנש םישימחו האמ ינפל דע ונתדלות בחור לכל ונתורפס לש 
תוגה-רבד וא ריש-רבד ,רופיס-רבד ,לשמ ךרד ,הארבשכ םג תאז ונתורפס .התע דע 
הל בשחנש המל תוכומסב אלא ,ךכ-משל םתארב אל ,המצעל המצעב תיצמתמה הביטחכ 
םישמש ויה הרות םמצע ויה אל םאש תוכומס !הכלהה-ייח ,הרותה-ייח — רקיע היהו רקיע 
ןושארהש המב היה בוט-מש-לעבה ןיבו הנליומ ןואגה ןיב לדבהה יכ ,הרימאה תעדונ -דל 
האנה הרמימה תא תושעל רתומ םנמא םא ,יניעב קפס .םישנא חינה ןורחאהו םירפס חינה 
הנק התושעל רתומש המוד ךא ,הלאה םילודגה ינש לש םלעפ-ינושב ןחבה-וקכ תאזה 
הרצי הנושארה — םינורחאה תורודב ונתורפס ןיבו תורודה לכב ונתורפס ןיב הלדבה 
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369 תורפס לש הנובשחל 

ותמשגה תא הארי ונימיב תורפס-רבד יכ רשפא יאדו .םירפס תרצוי הנורחאה ,םישנא 

,וייחב'דצ הזיא בצעת וז הכרעה וא הפקשהש וליפא רשפאו רודה לש הכרעהב וא הפקשהב 
המצע תמשגה תא התארש תמדוקה תורפסה תעפשהב תאז העפשה המוד הניא לבא 

.הדותה ייח לש םלגעמב הפוצר הילוח ,תדכולמו המילש םייח תכרעמב 
התוליפכ םושמ .התע ונתורפס לש לודג חרכה איה תאזה הלופכה היצאטנורפנוקה 
לכ ךרואל הרקיעב ,רתיהש המ תויהל ונתורפס בושת הירחאל םא ,בישהל ונדיב ןיא 
ונתורפס לש התוינוליחש ןפואב 'םייח-חרות !רמולכ ,םינורחאה תורודה דע וניתודלות 
.יטקלאיד יערא אלא היהת אל ,הדי לע וללוחתנ וא התוא וללוחש ,םינורחאה תורודב 
.תאזה הלופכה היצאטנורפנוקה חרכה לש תואדווה םצע לע תמצמטצמ ונלש הזונגורפה 
,תידרחה תודהיה איה אלה — ךלוהו טעמתמה טועימ וישכע אוהו — םעב קלח שי ,ןכא 
המצע הלש התבושתכו םושלש םעה-תבושתכ היהת רחמ הבושתה יכ ,הב איה תואדוש 
ןחלוש"השמ רתויש םושמ דבלב אלו ,התע וננוידל ןינע תאזה תודהיה ןיא לבא .םויה 
ןחלוש"ה יפ לע ימיטיגל הל אוה ונבר השמ ירה ,ונבר השמ יפ לע ימיטיגל הל אוה 'ךורע 
השמל הכלה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ !םרמאמ שרפתמ השעמל ךכש ,*,ךורע 
םגש ,תיטפשמ תורפס הל איה לארשי-תוברת לש הרקיעש םושמ דבלב אלו ,יניסמ 
תא םייקל הדיב ןיאש חיטסלוכסא הבישח לש הנחלוש לע הכומס איה התע התוחתפתהב 
םימעטמ אל .דבלב םיניע-תמיצעב אלא התע םוקמהו ןמזה לש חורה-ימרז ינפב המצע 
ותירב תא לטיב אלש לכש ,תאזה תודהיה !רחא םעטמ אלא ,םמצעלשכ םיבושחה ,הלא 
ןיא רבד ,התע דכולמה המוליגכ ירה ,הילא הקיז לש המ-דצ לטיב אל וניבא םהרבא לש 
םדה תא וכפש אל ונידי !הילע רמול םלש בבלב הלוכי איה .השדח היורקה תורפסל הל 
,הלש הזחמה תא אל ,הלש הזורפה תא אל ,התריש תא אל 'התוא התנב אל איה ןכש ,הזה 
תאזה תורפסה ינוב ,תמא .םיבשחנה היגוס תעבראב קפתסהל םא ,הלש הסמה תא אל 
ןיא וז הניחבמו ,הל הצוחמ אלא הכותמ ושע אל ושעש המ לבא ,הכותמ ואב םהיעייסמו 
הז ןיא יאדוו .תווצמ-רמוש אוהש ןונגע ןיבו תווצמ-רמוש היה אלש קילאיב ןיב לדבה 
דימעהל םתחריט לכ םע ,תידרחה תודהיה לש םיינרדומה םיפוגה םג יכ ,הרקמ לש רבד 
םירבדמ ונאצמנ ךכלה .םדיב סרח ולעהש טעמכ ,השדח היורקה תורפסה ךרדכ ,תורפס 
ורד .םתוברת-דוסי אוה היפאו ,םתורפס איה תאזה תורפסהש ,םעה-יקלח םתוא לע 
הברדאו ,תונשל ידכ הב ןיא הנומאהו תדה לש םיביטומב תאזה תורפסה לש השומיש 
.היתודמעמ תונהיל תשקבמ !הנומאה תחת ,תדה תחת אובל תשקבמ איה יכ ,םה םינמיס 
איה .הירחאלו הלכשהה-ימימ הלש היגטרטסאה ללכמ םג איה תאז האנה-תשקב 
תא ונחיטבהל ואבש הלא לש םכרד ,לשמל ,ירה — היגולואידיאה תכרעמב םג תטלוב 
םישקעתמ לבא ,ןרקה לע םירתוומ לש םכרדכ ,החיטבהש ימב הנומאה אלב לארשי-חצנ 
תוקיבדה ,לשמל ,ידה — ןכש-לכ-אל תוילטנמב ,ךכ היגולואידיאב םאו .התיבירמ תונהיל 
ויה וליפאש ,תד יכרעב תוקיבדכ ,הפודשה הצילמה-תפוקתב םג ,תאזה תורפסה יריציב 
םג ויה תאזכ תוקיבדל אשונה יפילחת ,בגאו .ארמגה-דומיל לש ןוגינב הריש םירמוא 
טרופסה-ידוגיאו טרופסהש ,יראוולק השמ יפמ ונעמש רבכו ,תורפסמ םיקוחרה םינינע 
ריאתש היושע הנטק המגוד המודו .הינינקו תדה לש התשרוממ ויה לוכיבכ ,םהב וגהנ ונלש 
דע ,שגר-תמצע הכותל וטילקה הירמוא לש תורוד ,הרכזאה תליפת — תאזה ךרדה תא 
םירמושה-יללח לע רפסה הנהו !ונשפנ תא שיעריש ,םיתולא רמזי !החיתפה דמצ וידש 
יללח םע םלוא ,רוכזי !הליפתה לש המש איהש תחא הביתב קפתסה הינשה הילעה ימיב 

.לארשי-סע רוכזי !ותחיתפו הרכזא רבד ןוסלנצכ .ב רביח יח-לת 

ג 

.ול הנכה היוצמ אהתש רשפאו היוצמ םאה ,הארנו היצאטנורפנוקה לפכל רוזחנ ךא 
הכרדש דוחיב ,ידמל ןידע אוה ,םלועה-תורפסו ונתורפס ןיבש ,תחאה היצאטנורפנוקה ןיגע 
םיושה םידדצה ןכש .ןהבש םיושה םידדצה תזיחאו םינושה םידדצה תטימש ךותמ תושעיל 
אל םינורחאה תורודה דע איהו ,הפיה תורפסה תקלח ,ונתורפס לש תחא הקלחב םייוצמ 
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> םהיתחת תטקלמ וליפאו םירחא תונחלוש לע הכומס הבורו השאר וז ףאו ,רתויב הלודג 
ישאר לש הגיזמה תדימכ איה התואמצעו התוימצע ירה םינורחאה תורודב הלדגשמ םגו 
תועונתה שולשמ םיכשמנה תודוסיה םה אלה ,תאז ונתורפסל בא-ןינב םהש ,תודוסיה 
התומילש יכ רמול השקו — תודגנתמה ,תודיסחה ,הלכשהה — ,התוא וסנריפש תוישארה 
דוסי לש הטנאנימודהש ,תבורעת הנממ היוצמ הברדאו ,היוצמה העפוהב איה הגיזמה לש 
רמולכ ,שממ הגיזמ ךותמ הלעש המ םג לבא .תיבמ-פישרש-יאובמ המכ תמתוס הלכשהה 
תונינעתה-לגעמ םמצעל שובכל ידכ וב היה אל ,םינורחא תורודב ונתורפס לש היריצי-בטימ 
ליגרב השענ תיללכ תורפס לש יוצמה הנובשחש ןפואב ,וננושלל הצוחמש רתוי בחרנ 
ורקיעב ,םימעה תונושלל םוגריתב התע םג הנממ ןתינש המו ,ונתורפס לש הפותיש אלב 
לש היציזופב העבקנ אל ונתורפס יכ ,ונדמלל .ןתינ בקעיו קחצי םהרבא ינבמ םיארוקל 
,הינפל ןכש-לכ ,התומכ תויהל לכה התשע הבש הפוקתב םג תיללכה תורפסב שממ 
רועישו ,הז ןובשח ינפלמ הלועה ,החנאה תאז-סעו .האלהו הנממ .דתיה תאזה הנווכהשכ 
םבוריק ונל ןיא ונאו ,ינמרג היה התיג ,ילגנא היה ריפסקש ,יקלטיא היה הטנאד t הנושל 
תורירמ תא המצעל קיתמהל הסנמ איהשכ רתויבו ,תרהמ החנא איה — םבוריק בוריק אלו 
םעצמאו ונמעב םתליחתש ,םישיאה תזורחמב המצעל םוחנת תאצומ איהש ךותמ הלולגה 
הניא ותיילשה הזה םוחנתה .םירז-תודשב הלודגל ולע םלעפו םתלוגסשו ,ול הצוחמ םפוסו 
אל ושענש המ ושענש הלאב הלפתה תורמיתהב הניא הנכסה-רקיעו ,ותנכסמ התוחפ 
םע תוסייפתה איה ,תאזה תורמיתהה לש העצמב אלא ,ונברקב אל ושעש המ ושעו ונברקב 

.לארשי ללכמ םמצע ואיצוהש ,םהמ הלא 

לש הריואב םידמועו םייורש ונאש ,התע דוחיב תאזה הנכסה לדוגב לזלזל ןיאו 
רעננש אטוז-סומלופ — רתויב התוחפה המגודב חתפנ .ךכל תואמגוד תצק ואבויו ,םיסויפ 
רמשנה ורכזב ,ולש טייצראיה לגרל וקפתסה אל ונחלופ-יחפטמשכ ,הנייה ןינעב בורקמ הז 
רקחמה ירבדב וקפתסה אלו ,הלועמ םוגרתל ,הזורפב דוחיב ,התכזש ותריצי תומדכ וניניב 
ומש לע בוחר וא רכיכ תאירק תומדב דחוימ ןויצ ושרד אלא ,ולעפו ותוישיא לע ןויעהו 
עבקנש ,ןורקע לש ורועריעב היה ךורכ הזה ןויצה יכ ,רוכזל תאזו .לארשי-ירעמ ריעב 
הנווכ ךותמ ,םירמומ לש םמשב תובוחר אורקל אלש הנושארה תירבעה ריעה תטלחהב 
תוארל אלש לכוא אל ירעצל .לארשי-ירע ראש ושעי ןכו וארי הנממ יכ ,הילאמ תנבומ 
המ ושחש ילבמ ,םידקת הנושה םתעדב ועבק למרכה-ריע תובא םא ,תיטסיבונס תוליהב 
בורקמ הז רעננש אטוז-סומלופ אוה — הנממ הדבכנ המגוד ירהו .םדיב רערעתנ לודג ללכ 
וננושל-תלחנ הזעונה ותוגה תושעל העיגיב וקפתסה אל ונחלופ-יחפטמשכ ,התניפש ןינעב 
םישולשכ ינפל העמשנ רבכש ,הזרכה-ךרדכ דחוימ ןויצ ושרד אלא ,הדומילבו הב קימעהלו 
— סכודרפ ךרד לע העמשנו הרזח וליאכ התעו ,ךל רפומ ,ךל רתומ :םיפוצה-דה לעמ הנש 
הילא בישהל אב ,וגלש תויביטקלוקה לש שדוחמה השוביג שארב ותדימעה הדלותהש ימ 
ול איה ,וכותמ ומצע איצוה לארשי-ללכמ אצוהשמ רתויש ךותמש ,הידרופממ דחא תא 

.וחרכ-לעבש-הבשהכ 
דיתעה סומלופל המגוד ןהל תפרטצמ בורקמ .דז ויהש תואסמלופ לש תואמגודו 
דוחיב ,וינמיס-ינושאר םילועו םיצבצבמ רבכש ,יבצ-יתבש סומלופ אוה — בורקב תויהל 
,ומשל-אלש-שומיש לש הנכס ול תכרואש ,םולש םושרג לש ילאטנמונומה ורפס םוסריפ םע 
בתו הקיטסיצילבופה לש הבוחרל תיביטקייבואה ותילכתו עדמה לש ומוחתמ ותאצוה םע 
תייעב לש דוריבבר זעהל רתויב חונ עצמ איה תוסייפתהה-תריוא .תויביטקייבוסה היתויל 
ךרדכ השרדנש ותרמה לש תוימיטיגלה תייעב לשו רימהש חישמה לש תוימיטיגלה 
תהה חור ןכיה דע ,עדיל הצורהו .םיילאוטקא היגולואידיא יכרצל וב רזעהלו ,השרדנש 
תונורחא םינשב אלימש ,ושי סומלופ לש הנורחאה הנחתה וינפל ירה — תעגמ תוסייפ 
לש ןמורל אל 'ןבומכ ,הניא הנווכה .ןמור — עודיכ ,היה ול םרגה .םידוהיה-בוחר תא 
לש ,םינמורל «קויד רתיל ,ןמורל אלא ,תיבמ םתייארש ,זזה לש ומרוטל ןכש-לכ ,קבק 
גילפנ םא ןיבו ז הפוריא תורפסל ,ונירפוס ןיבמ דיחי טעמכ ,סנכנש אוה-אוה .שא םולש 
הנשמ הז ןיא ,התטמיס-הצקל סנכנש רמאנו תיחפנ םא ןיבו היתובוחר-שאדל סנכנש רמאנו 
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ומצעל הנק המב ,חוכשל רוסא לבא .וסנכנ אל םירחא !סנכנ אוה — הדבוע-לש-הפוג 
םהל רמאש םושמ ,וניתונושלל הצוחמ בחרנ תונינעתה לגעמ שבכ אוה — ותסינכ תא 
ואצ .וניפמ עומשל םיצור םהש המ אלא ,םעימשהל םיבייח ונאש המ אל וז השרפב םייוגל 
— םייוניעב ,תושיגנב ,םייותיפב — ,תוחרט ינימ לכ היסנכה החרט תורוד-ירוד ,וארו 
,שדוקה-חורמ םחישמ תדלוה לש סותימה תלבק רמולכ ,עומשל השקיבש תא וניפמ איצוהל 
הפיקהש ,םיחוכיוה-תרעס ,אופיא ,אלפית אל .ןומנקו הנקב םצפח םהל טישוהו אנטוקךב אב 
לע אובי ,ונצראל םג עיגה ותצקש ,חוכיוהש היה ןידה ןמו ,הצק לא הצקמ הנחמה תא 
תובוגתה יתש תא איצוהל ידכ ,חוכיו ונרמא .ולש םינמורה לש םמוגרית םע דוחיב ,ורוריב 
לש התמוקת זאמ .וב הזחא ונצראש הזמ שוטשטהו ,וב הזחא הלוגהש ,הזמ םרחה ,תולוספה 
,וביבס הקיתש התיה הנושאר םעפ הנהו — םיימעפ הזה רפסמה הב השע לארשי-תנידמ 
םעפ (תטלחומכ .דתיה ונממ תומלעתההו ,והובריק אל םישיא ,והולסליס אל תודסומ 
התע ןכ זאכ ךא ,וב ועצעטצה םישיא ,וב וכרבתה תודסומ ,וביבס הלומה ,דתיה הנורחא 
.ןידה תא תתל םינכפתשה וניגרבד םידיתע תאזה תוקמחתהה לעו 'חוכיומ תוקמחתה ,דתיה 
,הלומהה ןיבו הקיתשה ןיב לפנש ,ערואמ לש ומושיר תוארל אלש לוכי ינא ןיא ,ירעצל 
קזחומ הזה סויפה יכ םא .םימולישה-תשרפ הנושארה ותנחתש ,הינמרג םע סויפה אוה אלה 
התע ימצע רוטפא ,תוינידמ לש המוחתב ותויהמ ירה ,םירחא סויפ ינימל חונ עקר יניעב 
יאדו דספהב אצי ינפוגהו ירמחה הרדשה-טוח תפיקז לש רעושמה רכשה המ דע ,דחכו,דמ 

.ירסומהו ינחורה הרדשה-טוח םוקיע לש 

ףא ,תורודה-תורפסו םינורחאה תורוד תורפס ןיבש ,תחאה היצאטנורפנוקה ןינע 
,הלודג השיגפל הנכה הכרדו םינורחאה תורוד תורפסב הב שי םא ,הלאשה .ידמל ןידע אוה 
יפ לע 'תאזה תורפסה לש האיש אוהש המ יפ לע הילע בישהל היה ןיד ,תאזכ תערכמ 
העיגי םיכירצמה םיחותינ תעפש תבייחמ איה ,םילמס לש םלוע התויהמ םלוא ,הדישה 
םוחתמ הבושתה תא תולעהל לדתשנש ,תנתונ תוחונ,ד-תדימ ןכ-לעשו תטרופמו הכורא 
הלגעמב קפתסהל םא .החרפה-םוחת הקיבדמ ףא םיתעלו תורפסה לש האישב הרחתמה 
האור וניאש ימל דוחיב ,ופאמ תפוקת לע חוספל ,המודמכ ,רתומ תינרדומה הזורפה לש 
היוצמ ןאכו ןאכש ,המודמ לדבהכ אלא "עובצ טיע" ןיבו ךויצ תבהא" ןיבש לדבהה תא 
ןפואב ,םהימרזו םידוהיה ייח תנחבהב הלכשהה תסיפתכ ,ןבלו רוחש לש תינטשפה הקולחה 
איבנה והיעשי לש ולוטלטו ,תיטמאדגורפה הייארה תאובב אלא הניא ארקמה תפוקת ףאש 
תוכזל ידכ הנוגה החריטב בייח אוהש ןפואב אוה ותומד רואיתש דוחיב ,אוש-לוטלטכ אוה 
אלא ,סדיורבו ןיקסנלומס לע חוספל םיאשר ונא ןיאש רשפא .ןוסלדנמ שילש תויהלו 
וארה אליממו ואר םה יכ ,ונל הלעת הקידבהו ,וארהו ואר םצעב המ ,קודבל םיבייח ונאש 
היהש באה ושתכתה תאזה הגועבו ,הצחמו רוד ,המוקע הירלקפסאב תאז םגו ,הבורמה לכל 
הבע המרגורפ לבחכ ,דתיה הייארהש יפלו ,בוטה לכ תילכתכ היהש ןבהו ערה לכ תילכתכ 
היידב היה ןבה רואית וליאו ,תואיצמ וזיא לש הרוטאקיראק היה באה רואית ירה ,חותמו 
תונמא תמאב םלוא ,ילדנמ לש ותונמא-אלפ םע עירכמ יוניש לפנ הרואכל .תינכת וזיא לש 
לש הרייצ םהל קזחוהש ,םילודגה ויכידעמ לש םהיפמ םידמל ונאש יפכ ,איה תדחשמ 
— רדגומ ומוקמש ,לארשי-ייח לש םפגא םנמואה .לארשי-תסנכ לכ לש וליפא ,לארשי-תסנכ 
וניא רואיתהשכ דוחיב ,ט"יה האמה לש העצמא הנפימ — רדגומ ונמת ,בשומה םוחת 
,לארשי תסנכ לכ ,לארשי תסנכ תמאב אוה ,הלאה םייחה לש היגולופיטה אולמ תא לפקמ 
אוה הזה םצמוצמה םוחתה תיווה לש הרואיתש ןכש-לכ .הילאמ הלטבה הלאשכ איה 
קודא ראתמהשכ ,היתוחוכ ינומט-ינופש תרעשמ הניאש ,תדמועו הלודג הציב רואיתכ 
םלעתמ אוה ןכ-לעשו ,ונלש תירוטסיהה היצאטנירואירה לש התחתיר םצעב םג ותייארב 
וחוכו הדונתה-רצי הברדאו ,םינומ,רה-תדונת הרקיעש ,הקימאנידה דוסי ,לודגה הדוסימ 
םירפוסה יב המית וז ןיאו .ישילשה ןימינב תועסמ לש קוחשה-תצלפמ ידכ ול םיסרתסמ 
ימאנידה וקב הלע םכילע םולש t ורמש ולוחכמ ובזע ותעידי תניחב וב ומייק וירחאלש 
ואושנו הדונתה-לג אשונכ ,קרוי-ויג דע בשומה-מוחתמ ונזיזמ אוה ירה — םוקמה תניחבמ 
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ןדס בד 372 

«-ומלוע ךות לא ונתוא זיזמ אוה — ןמזה-תניזובמ ימאנידה וקב הלע ץרפ .ל .י !דחאכ 
.וימיבו וינפלש הנורחאהו הלודגה תויביטקלוקה תעונת ,תודיסחה לש 

— ונימיב רתויבו הירפסמו הזורפה לש השפנ-שפנכ השענ הזה לופכה ימאנידה וקה 
תייווח עקשימ ,ולש ורוד-לגעמב הליחת קפתסמ אוה ,בולקש תא ראתל אב רואינש םא 
,רתוי הקומע ףא ,רתוי הבחר בולקש ראתל רזאתמ אוה .דרהמ-דע ךא 'היתוארמו ותודלי 
!דייאר םיאור ונאו ,הירוטסיהה דמימל ומצע קיקזמ אוה אליממו ,םינורחאה תורודה לגעמב 
,הלכשההו תודגנתמהו תודיסחה תמחלמ תא ,תולילעו תויומדב תמלוגמ ,תיטסאלפ ,תישחומ 
הז ןיב — «דמוק-תלופכ ונל תפקשנ בולקשו ,םייטנטוא יווהו .דייווח «רדשב «דשוטג איהשכ 
«דאמ ןב לגעמ 'תונמאה לזמב ,םייח ונאו ,ויתחת ףתרמו תיב הז ןיב ,וילעמ הטוידו תיב 
«דליגש ,אלרוב .י — דרפס-טבש ןב םג השוע זנכשא-טבש ןב השעש .דמו .תוחפל .דנש 
תוארל שקבמ אוה ,הילדג םכחבו איבקע תולילעב ויד אל ,ונלש תרופיסל השדח תשבי ןיעכ 
הארמו ,הירוטסיהה לש .דמוחתב סינכמו סנכנ אוה ףאו ,םבס תא ,םהיבא תא תוארהלו 
,ול היה בס ךבס םג !טושפה ללכה ,דוע אלו .תוחפל .דגש האמ ןב אוה םגש לגעמ ונינפל 

.הרואיתו יולה הדוהי תפוקתל דע רפסמה תא ךילומ 

בחרמל דע וטבש לש ותדלומ-שלפמל רפסמה לש ותדלומ-רציממ וז הביקע הכילהכ 
רפכ לש ,דייווהה םוליגב חתפש ,ושוטאפוא — תוחאה-תורפסב םג .דארנ ומע לש ותדלומ 
תפוקתב ןילופב לארשי לש התייווה רואיתל .דגממו הכומסה זוחמה-ריעל ונממ רבע ,ותדלוה 
ימי לש זנכשאב ויתובא-תובא שקבל םהמ אצי אלא ןילופ תורעיב רצענ אלו ,הנפמה 
תפוקתל ,וירוזפו לארשי יטבש לכ לש ,ונלוכ לש תפתושמה תדלומל עיגה םהמו םייניבה 
םולש לש וכרד .דתיה ךכ — םיגוליד יגוליד אלא ,הביקע הניא םתכילהש שיו .הנשימה 
הציפק .דתיה םייתניבו ,םיכרכה תשולשלו ,רבד םשכ השענש ,הרייעה-רואיתמ ךלהש ,שא 
ותוא לש הללמואה הציפקה אוב דע ,יקצינלמח ימילו היליטשקל םימילו ,יבצ יתבש ימיל 
יאדו .איבנה והיעשיל ונממו ונבר השמ לא ךלה הירחאש ,ושי-תפוקתל ,ילאינג תעד-לק 
יווה ירופיסמ — קבק ירופיסב םג םתומכ וניארו ,ונשרד םירמוא הלא םיגוליד ישעמש 
.דיצאלוטיפקירל הנממו ושי תפוקתל .דגממו וכלומ המלש תפוקתל הציפק האב ויביבס לש 
תביבס לש יווהה ירופיס ירחא — רימש השמ ירופיסב םג !םינורחאה תורודה תעברא לש 
ךשמההו ,ןושארה תיבה לא הנממו ,ינשה תיבה לא ,הלודגו תחא ,םואתפ-תציפק האב ולודיג 
ותביתכ תישארש ,זזה — םינקיאזורפה גוזב היוטיב לע האב היעבה תיצמתו .חותפ סקנפב 
רואית — עיתפמו הנוש הכשמה ,הנברוחו הרועריע םצעב הלוג תייווה לש הנקויד רואית 
בורקהו קוחרה רואית לש הוושה דצהו ,םירחא םיטבש לש יווהו הירוה ינימ לש םנקויד 
ךותל העיקשה םצע לש האלפומה הלוגסה הרקיעש ,תכלוהו הלדג תלוכי לש הווש הדימב 
המו ויעבצל םעה תפינמ לש תילאמיסכמ הפנה ידכ דע ,םעה תוביטח לש םייח ינימ לכ 
תויחהלו תויחל תלוכיה — תכנואמ הניחבמ ןונגע ידיב השענ ,תנזואמ הניחבמ ודיב השענש 
לש םינטקה םיפופאנה תולבה ןוגכ ,רתויב בורקה ,םינוש םייח ינימ ,ךופה תורוד-רדסב 
ויתועסמש ,ןלטב לדוי לש ויתואקתפרה תומימת ,הברה קוחרה דע היבחרב היצנגילטניאה 
דע עיגמה ,םותח הירוטסיה-לגעמב ונמצע םיאור ונאש דע ,העירי ךותמ העירי םיפלושכ 
טשפתמש המ רקיעהו ,תודיסחה-ימודמד תישארו קנארפ ילולעת תירחא לש ןומיזה תדוקנ 
םיעפושמה יוטיב-ילכב תרזענה ,תויווהו תומלוע לש תגווגימ — הלא הצק תודוקנ יתש ןיב 
ונתורפס לש לודגה וקה תא תולגמ ,ןהילע ףיסוהל ןתינש ,הלאה תואמגודה .רתויב 
.חוילוכל ,תילמיסכמה הפמל ,יתבר-תדלומל אטוז-תדלוממ ,תורודה-בחרמל רודה-רציממ 

.היצאטנורפנוקל היואר הנכה תגרד לע רבדל ונדיב חינמ הזה וקה יכ המודו 
העדותב תוחפה לכל ,רצקל המגמב םרקיעו ,ודצב וירבוש הזה לודגה וקה לבא 
המכו המכ התוא ועדיש ,שודיח .דב ןיא רוציקה-תמגמ םצע .וניתודלות תא ,הפקשהבו 
דומלתה לעמ ץופקל השקיבש ,הלכשהה התוא העדי — םינורחא תורודב תויגולואידיא 
!םירגה יניעב דוחיבו םהיניעב דבוכמה ארקמה לא םירגה יניעב ףאו םהיניעב לזלוזמ.ד 
בורקה תא םייקלו קוחדה תא קוחמל השקיבש לארשיב תרחאו תחא העונת התוא העדי 
בורקה תא קוחמל תשקבמה ,ונצראב תרחאו תחא השיחר התוא תעדוי ,(םזיקלופה ,דנובה) 
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373 תורפס לש הנובשחל 

ןיבש ללחה לע החיספ םא — םיגוש !-וירועישש הלודג החיספ ךרד לע ,קוחרה תא םייקלו 
ולא השיחר ינימ .ונימי ןיבו ןונ-ןב עשוהי ןיבש ללחה לע החיספ םא ,ונימי ןיבו הדסמ 
םק םינטק םיספורטופא ול ויהש רחאלש ,תוינענכ יוניכב םיללכנ םהו הנוש םלודיג עצמ 

.תשדוחמה ונתוינידמ שארב דמועה לש ותומדכ ,לודג סופורטופא התע םהל 

ד 

הילע ףיסוהו שידיי תורפסו תירבע תורפסב קפתסה אל ,ירבד וב ועמשנש ,בשומה 
,הנעדא םא קפסו התוא עדוי ינא ןיא .תידוהי-תילגגאה תורפסה תומדכ ,זעל-תורפס םג 
זעל-תורפסכ היתרדגהש ,תידוהי-תינמרגה תורפסה איה ,התומכשב טעמ אל יתקסע לבא 
םינמיס ןתיל יתיסינ רבכו ,םהידיב הבותכה דכג-תורפסל דוגינב םידוהי ידיב הבותכה 
לש קלח איה זעל-תורפס יכ חיכוהל יתיסינש םשכ ,הלא תורפס יגוס ינש ןיב הלדבה לש 
אלש םע-תורפס לש הילמונאה יכ ,רוכזנש הבוח לבא .הנקויד לש תוחפלו וגתורפס-ףוג 
הנוויג הלובגל רבעמ תכשמנ איהש לככו ,רבעמ-תעפוה איה ז הלודג הלבגה הל שי ונושלב 
םתנומא-מע ,םימע ינש ןיבש םייניבה-טוחתב ומעמיע זעל-ירפוס דוע לכ .הכותמ רוזג 
רתוי תמצמוצמ הדימב יכ םא ,חתפתת םתלוגסש היה רשפא ,הזמ םתוברת-מעו הזמ 
.רכנה-מוחתב הליחתמ ובצינ וא רכנה-פוחתל זעלה-םוחתמ ורבעש הלא לש םתלוגסמ 
לש המוחתב דמוע זעלה-רפוסשכ ,תוספא ידכ וליפאו םומינימ ידכ עיגמ הזה םוצמצה 
שמשל הכירצו תשמשמה ולשמ ןושל ול שי ומע יכ ,עדויה רפוס — המילש תימואל העדות 
ןבל ול דמעש ,הפונת-חוכ דבלב אל וב ןיא הזכ רפוס ,ושפנו ומלוע אולמל עבמ-ילכ 
ומצע תא קידצהל הדימע-חוכ וליפא וב ןיא אלא ,רכנ-תוברת ךותל ותצידפב ותונמוא 
המילש תימואל תידוהי תוליעפו העדות לגעמב תיזעול-תידוהי תורפס אצמנ .ומצע יניעב 
תמושתל היוארה הדיח לש התנבהל חתפמ ונדיב תנתונ וז הרכה .הבו הנממ הריתסכ איה 
טעמכ הלא םירפוס היצפיצנמאה-רודב המ-מוש לע — םינפ תלופכ הדיח איהו ,ונתעד 
וראשנ תולוגסה-ישולחו םירחאה ןיב לא וכלה תולוגסה-יזעש ,ןפואב רוריבב וקלחתנש 
,המשלו המשמ תיזעול תונותעו תורפס וב החרפש ,תוימואלה רודב המ םוש לעו t תיבב 
ךא ןאכו ןאכ יכ ,רמול לקנה .תושומנ אלא ,הריצי לש המוחתב ,הביבסו הב ולגתנ אל 
אכפיא לש דצ תוחפל ונינפל ןיא םא ןויע ךירצ ךא ,ודוביעבו תיבב וראשנ םיעצוממה 
,תיב-ןושל םרקיעש ,תיב-ילכב ושמיש אלו ודוביעבו תיבב וראשנש ךותמ — ארבתסמ 
לש המוחתב זעל-תורפס ירוכיב עיפוהב יכ ,חכשנ לאו .אליממ דמגתנ םחוכו ןויפרב ולתנ 
המכ לטיבש ,ואדרונ סכאמכ חקיפ — תולעפתהו הנומא לש לוק-תב םהל התנענ ,תונויצה 
זעלה-ירפוס לש םחבשב תולעפתה בורב שרד ,ורודבש םלועה ירפוס יריבאמ המכו 
יטסי'צולז רודואיתו הפי טרבור — החמש לש המיענב רמא — ונל שי .תונויצה הדימעהש 
ןכש ,ךויח אלב וז ותשרד התע ריכזהל רשפא יא ,ןכא .ץנארמופ הזורו ואנירג ךירנייהו 
ךרוצ אהי אלש ינששוח םלוא ,הרטפהה ןמ תומשכ םויה םיעמשנ םתומכשו הלא תומש 
םירפוסכ םיבושחו תילגנא םיבתוכה םירפוסה תומש ,םישדחה תומשהש ,הנש םישימחב 
מאל םירפוס תויהל םנוצר םא יכ ,ועדייש ןיד הלא םירפוס .םתומכ ויהי ,םיזעול-פידוהי 
— םידוהיל םירפוס תויהל םנוצר םא לבא !הלודג החידפ םהל הדעונו רשפא — םינקיר 
ירפוס לש םתשגרהב רבכמ ,המודמכ ,תמדמדמ תאזה העידיה .תונוונתה תריזגמ וטלמי אל 
תכובסתהו ,םלועה-תורפסב םמע-יגיצנ םה ןיא יכ ,הרכהה רואל תדדחתמה השגדה ,זעלה 
— הנממ הלודג היעב שי ךא .ונתורפס לש םיילאיצנטופ םיביוא םתוא השוע תימינפה 
תורפס ,תויורפס יתש לש םויק-ודב ,היילשא הכותש ,הנומאל תודע איה זעלה-תורפס אלה 
תוללכב םיבשחנ תורפסה-יגוס ינששכ ,ונושלב אלש תרחא תורפס ,םעה לש ונושלב תחא 
וד — ותויח עקרק םג אוהש ,ונממ בחרנ םויק-ודל האובב אלא וניאש םויק-וד t תחא 
ינששכ ,וצראב אלש תרחא הידוה ,םעה לש וצראב תחא הידוה ,תויווה יתש לש םויק 

.תחא תוללכב םיבשחנ הידוהה יגוס 
לודג רחאל ,התע ודמעמב רתויבו ,ונמע םנמאה — תויעבה-תיעבל ילוא ונעגה ןאכו 
םיזכרמ יגש םייקל רתומש הרבסה םנמאה !םייח-יזכרמ יגש םייקל חוכ וב שי ,ויתונברוח 
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,התפקשה ףרח התקל תונויצה ,תמא .ךומסתש המ לע הל שי ,םמייקל רשפא יכ הנומאהו 
םיעשתו ונצראב הצרמ יזוחא תרשע תעקשמ ,דתיה אל ןכ-אלוליאש ,תאזכ תוימיטפואב 
וליאו ,היצרופורפ ךפיהב התעקשה השועו ,המצעל תנמאנ ,דתיה אלא ן תויולגב ויזוחא 
,היילשה התואל רוזחנ םנמאהו .תחפ יפ ירבע לא ונדמעמ-תללק ונתאיבה אל ילוא ןכ התשע 
םע-מע ,תחא הניקת תייווה םהל היהת םימעה לכ — םימעה לכמ םיסחוימ א,דנ ונאש 
,ןכא .הקירמאב תחאו לארשי-ץראב תחא ,תוניקת תויווה יתש ונל הנייהת ונאו ,וצראב 
רבוד דחא םע — הזמ הז םידרפנ םפוסש ,םימע ינש ונל ויהיש ןימאה ןיקצלקכ חלוממ םג 
אידוטירט םייוצמ התע ונימיב וליפאו 'הלוגב שידיא רבוד רחא םע ,לארשי-ץראב תירבע 
גרבנייטש ןמחנ קחציכ םתו !תונידמ יתש התע םייקל ונחוכב שיש ,םינימאמה םיטסיל 
הל ןיאש ךותמש ,שידיי אהת הנושלש הנידמל הירוטירט ,לארשי תמוקת םע םג ,שפיח 

.רתוי החוטב תיטסיפיצאפה התבורע ,תירבעה ומכ ,תיטנאטילימ תרוסמ 

לארשי-ץראב ידוהי-ירבע זכרמ היה ינשה תיבה ימיב !םימלועל תאזכ ,דתיה רבכו 
ןיבו הירדנסכלא ןיב קחרמה ירהו .םהינש וברחנ םפוסו ,םירצמב ידוהי-ינווי זכרמ היהו 
.התע םילשורי ןיבו קרוי-וינ ןיבש קחרמה ןמ לודג ,םהה םימיה יאנתב ,היה םילשורי 
תרשה ילכ וא תינויצה העונתהש ,דואמ דע יל רצ ירה ,הנממ דומלל הנתינ הירוטסיהה םא 
התעש העיגהשו ,םבור רמולכ ,ייחב רשעה תנשמ הב יורש ינאש ,תינויצה תורדתסהה ,הלש 
בידנה לש ונב ,רחואמב םנמא ,בורקמ הז השעש האנ הטס'ג התוא לע בושחל ליחתתש 

.הנממ הלודגה התנכסו הלודג היילשהל תעייסמ — עודיה 

— ןמזה תניחבמ סג וב הלדב הביטחכ היה ינויעה סוניכה לש תורפסה בשומ : ם ו י ם - ת ר ע ה 

רודמב אלש םייקתנ אוה — םוקמה תניחבמ םג ,היאצומו תבש-יהלשב תודועס-שולש ןימכ םייקתנ אוה 

וידה וא ודהש ןפואב ,ולוכ סוניכה-תכרעמב בלתשנ אלש ,הנתנ תאזה תולידבהו ,ולוכ סוניכה לש עבקה 
הגשה-ירבד — וירחאלש בשומב הבוגת ולעהש ,ירבד איצוהל .םיבשומ,ד-יראש תציחמל ולגלגתנ אל 

הרומחהו הלוקשה ותגשה .םתכרעהו סויפה-יכילהת לע ירבד ןינעל דוחיב ,ךיירטשנטור ןתנ ידידי יפמ 
.םיארוקה-להק ידיב ויהיו םיברב ומסרפתי וירבדש דע הנחדא ךא ,רוריב-תפסותב ינתבייחמ 
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