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 372

םו$ל$ ליומת 
רדנל .פ תאמ 

.א 

.ורבעש םימיה ןמ םידה ונינזאב הלעמה רופיסל ןזוא תוטהל םינכומ ונא דימת .םהה םימיה 
תייטהל המודב םירבדב ךלהמה ןמזל ןזוא ונא םיטמ .ונב אוה םידומיל ןוצר ,ונב איה תונרקס 
דיל ךכ םישמ .םי לש ושערו ונוכה תא טולקל לכונ ילוא 'השביל הוליטה םילגש 'תיכנוקל ןזוא 
ההימתה םג האב ,העימש בגא ונגפסש תוידומלה ןמו היהש המ לע העימשה ןמ האנה לש תושגרה 
ךכו ךכ .ונינפל םעפ-יא שחרתנ ךכ הנה .אלפו םנ הארמל תררועתמה ההימתל הבורקה הלודגה 
םא עדנ אל .םהמ םינוש ןכ יפ לע ףאו ,ונינפלש המ לא םימוד .םישעמהו ,םישנאהו ,םירבדה ויה 
וכפהנש רחאל וחצחטצנו םלגלגתהב וקרמתנ םה ,החוכנ עדנ ךא .םימיה םתוא םה םיער וא םה םיבוט 

םימשהו הילע םיכרוד ונאש המדאה קר .דחי םג םישעמהו םירבדה ,םישנאה — תוינחור לש רבדל 
.תורז לש ףיעצ ןיעמ םהילע םיחתומ ונא ןכ יפ לע ףאו .יוניש םהב לח אל םהיתחתמ םיפופש ונאש 
ץראה תא ,השעמ לשו תואיצמ לש השיפת ,שופתל ונל השקש ןוויכמ .םיעדוי אלבו םיעדויב 
המ לע הדגאה תא םיווט ונמצעב ונאש ןוויכמ .השעמה רופיסבש םישנאה םמע וכלהתהש םימשהו 
ונאש הזמ רשפאה לככ הנוש ,רחא ,הלשמ הטעמ הל םיארוב ונא ךכ םושמ — דוע ונניאו היהש 
םישנא המכו המכ תחא לעו .רתויב םיפורצה השעמה ישנא םג ךכ .םויכ ונייח תא וב םיטעמ 
רודגה ,םהלש ימוימויה יווהה לא חפה ןמ דימת תטלמתמ םשפנו ,םרקיעמ םהל דסומ דוסי הדגאהש 
אלא רמוח םיקוצי םניא היתודוסיו הילתכש תואיצמ לא ,תויחרכה לשו תוילאיר לש תורדגה 

.ןוילע ריווא 
,"םושלש לומת" ןונגע .י .ש לש הז רפסב חישל יתשג ינפל וז הטעמ המדקהב יל היה חרוכ 
רפסה םהב אלמש תויועראתההו תויושחרתהה לש ימינפ שוריפ םושמ ךכב היהיש ,יל המדנו ליאוה 

,תובצעה לשו רומוהה לש ,םיטושפה םירבדה לשו תואלפה לש אליממ רבסה ידכ ךכב היהי .הזה 
ןורחאה ומוי דעו — ,איה לארשיד'רא וז תעדו — ,ותעד לע ודמע םוימ ישארה ריבגל רשא 
ןונגע .י ,ש השע יכ .םילשוריב םיתיז,ד-רה לעש וז לארשי-ץרא תמדאל ופוג תא דסומ אוהשכ 
לע העידי אלא ןניאש תועתפהב ויאור תא םמהל עדויה ,ודיבש םיפלקב תואלפנ השוע לש השעמ 
םינפ לש הרשכה ךותמ אלא האב וז העידי ןיא תאז םע דחיו !השוע אוהש השעמה לש היירוב 
,תופוקתו םימי אלא םיפלקה ןיא ןונגע .י .ש לצאש ,רבדב טעומ לדבה .שלופמב הייאר ךותמו 
םיעבצ לש תשק ןיעמ םיווהו םידכלתמ םינושה םיעבצהש דע תוריהמו ןוזפחב דחי םפרוט אוהו 

ינפב ףבצו עבצ לכ תוארל הלוכי הליגרה ןיעה ןיא בושו ,האורה ןיע תא הביהרמו תקסופ יתלב 
/ .םיעבצ לש תשק ךותמ דחא עבצ — דבלב ןוימדה יפל אלא ומצע 

.ב 

לש תופיצר שי .שממ לש רבד תרמא אל — הזה רפסב השעמ לש תופיצר :רמול הצרת םאו 

הציחמ דימעהלו םהיניב לידבהל רשפאש ,הזה רפסב םייתוהמ םיקלח השולש .דבלב השעמבש חור 

.תירופיס הניחבמ םלשו םימת ולש ודוחיו ולש וכרע היהי דחאו דחא לכ ןכ יפ לע ףאו .תושירפ לש 

םישנא לש תונומת !ונוקיתו ויתובהא ,ויכרד ,לאדשי-ץראל קחצי לש ותיילע השעמ :םה אולה 
השעמהו !הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש םימיה םתואב לארש-יץרא לש תוארמו םירבד ,םישנו 
,תלדבומו תשרפומ תושרו תושר לכ .ולגעמ םלשוהש דע םילשורי ריעב וידודנו וילוגלג ,קלב בלכב 

תושר ןהיתואצומב ווהיש דע דהי ןפרצל ןהילע הרמש רבחמה די יכ ,תחאל תויהל ןפוס תאז םעו 
.ןלוכ תא תללוכה תחא 

איהש ,רמוק הלמה שוריפ ןיאו .רמוק קחצי אוה "םושלש לומת" לש ישארה רובגה לש ומש 
לש בוציע ותייאר תא בצעמו םיאור םדא ינב ראשש לכ האור אוה .תובצע אלא ,תיזנכשא הלמ 

דע — םיגעלו תולתהמ לש םירבדו הנינשו קוחצ ררועל ידכ םהב שיש םירבדה ףא .דבלב תובצע 
דיסח לדוי 'ר תלשלשמ אוה .תוימומגעו הייהנ ךפהיל םפוס קחצי לש ושפנב םילכעתמ םהש 
יפכ םשרפמ היה אוהו ויביבסמ םירבדה ושחרתנ אבס-בסה לצאש העשבש אלא ,"הלכ תסנכה"בש 

.ו"שת ,בייא-לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,יבו 'א םיכרכ ,"םושלש לומת" (י 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Sun, 25 Mar 2018 08:47:08 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



D 273 ו ש ל ש ל 1 מ ת 

תטלחה ,לוכיבכ ,ןינה הנה ,רוערע וילע ןיאש םימשה ןמ השעמכ םאור היהו ודוחיו ושפנ תרשכה 
ורדכתנש ,םילודגה םישעמה ירודכ תמועל בוצעו ההות דמוע אוה ךכ רחא קרו ודיב השעמה 
עגפמל דומעל אל :אוהו ובס-בסמ וב קהבומ גופי הז םע דחיו .וב לחהש ןטקה השעמה רורצמ 

.םלש שוביכ םינפה תויושחרתה תא שובכל ןמזב ובו ,ץוחה תויושחרתהל 
.ול ונתינ שממ םייח לש םינמיסה לכ .ןכש המוד .ומצע לדוי ידכ והומכ ן תואיצמ קחצי םאה 
ץראל אצויו ,ה"ריק ןוטלש ימי ,םהה םימיה לש היצילאגב הנטק הרייעבש ויבא תיב תא בזוע אוה 
תא ול הנתנו הלוגה יקמעממ ותוא התלעהש איה יאצילאגה השובלב תיטנאמורה תונויצה .לארשי 

אבו לגלגתמ אוה .הלואג לשו תויחישמ לש תולודגה תווקתה ץראב תישארב ירדס תונשלו אובל זועה 

ההוש ,הכאלמ דמול .םולש-הונו קדצ-הונ ,זא לש ופיל רבועו ונוקית תא אצומ וניא ,הוקת-חתפל 
ןוקית לש ךרדל םילשוריל ךשמנ ,ץוח לש תויאר האור ,הינוס לצא הבהא ול אצומ ,םישנא ןיב 
הדוסיש ,הדפש לש וז ,תרחאה הבהאה האבש דע הקדצו דסח השעמ השועו וז ךרדב רבוע ,שפנה 

,וירחא ררגנש תויעראה אטח אב .םלשה שפנה ןוקית ידיל ותאיבמש איהו ,תחכשנה תוהמאה דוסי 
אוהו ,העותהו ההותה רודה לש תעדה תולקו תורירעה למס ,עגושמ בלכ תרוצב םלגתנש אטח 
ההימתל ןתונ אוה ףא ומויס םע הז השעמל רפסמה לש ושוריפו .וייח הא עבוקש אוה ,ותימצמש 

.וקית — אלא הל רבסה היהי אלש 
.םיממותשמו םידיערמ םידמוע ונא קחצי ילש תוערואמב םיננובתמ ונאשכ ,םיבוט םירבח התעו" 

אל ירהו ן בלכב הרגתנש ליבשב יכו ו ךכ לכ שנענ המ ינפמ ,םדא לכ ראשמ עורג וניאש הז קחצי 

יפלו וביט יפל .ותליחתב הנתומ וניא קחצי לש ופוס ףא ,תרחא דועו תאז .קוחש םשל אלא ןווכתנ 
ויחא תאו ויבא תא תולעהלו המדאה לע םייח תוארלו עקרקה לע דומעל קחצי היה ךירצ ותרשכה 
תא ךתעושי יאמצ יפמ עמוש תייה הילילעה ברו הצעה לודג ונתעושי רוצ התאו ...ויתויחא תאו 

תומימת תמחמ םא םיריתי םירוהרהב םמצע םידרוט םניאש םתואל םהל לק .םימיה לכ ךתלהת 
הנעי המ הברה םכח אלו הברה םימת אל וניאש ימ לכ לבא ,הריתי המכח תמחמ םא הריתי 

"?רמאי המו 

תשפחמה תידוהיה שפנה ןקוידמ ןתיל רפסמה הצור ן וב תוידוהי לש חסונ המכ הז רבסהו 

ירופיס לש םינוניגה ןמ ול ףיסוהל הצור רופיסה ךלה תא רציש אוהו .העפות לכל ןימאמ לש רבסה 
.הריציה לש תישארב השעמ תא וידיל לטנ ומצע אוהש ,רפסמ לש תומימתבש המכח .תוישעמה 

.ג 

שי .םינוש םיסופיטמ םיסופיט שודגו אלמ רפסהו .רפסב רפוסמש המ אלא ונל ןיא ונא ךא 
םיווהו םייח ןיידע םיסופיטהש שיו ,ונתוא ףפלמ תוינחור לש רכז קרו םפעוצ החכשה ףיעצש 
רודמ םירבועה ,רבודמה םייאליטרע םיישונא םיסופיטב ןיאו .ונייחב םהב םילקתנ ונאו ונכותב 
ינב יסופיטב אלא ,תויסופיטה חצנ לש ןוקית םמצעל אוצמל םיישונא םיפוגב םיעקתשמו רודל 
ונכותב םיכלהתמ םה ןיידעו .שרופמב םאו זמורמב םאו אמוסמב םא רפסב וארקנ םהיתומשש םדא 
,רבוע דחא ונתוארב ,םישחנמ ונא .רפסמה םפתכ ,לע ליטהש םישעמהו םירבדה סמעמ תא םיאשונו 

םצמוצמ םלועהו ליאוה ,הז רופיסל םג לגלגתנשו "לוחה תעבג" רופסבש תדמח ותוא אוה ןיא םא 
אלו עבוק תדמח ןיאו .תחא אתורבחל תורבחהו םירבחה לכ ושגפנ הרכהמו םימיה םתואב היה 
יתופח ודמעש ,םיינויצה םיגיהנמה םתואמ דחא ונא םישגופ .רפסבש רמוק קחצי לש וייחב םולכ 
ןתילו קחצי םע הפק תותשלו הגוע לוכאל ןחלושה ןמ שרופה ,גדבמלבש דראיליבה םלואב םילוורש 

קוסע .ללכ יוניש וילע אב אל .שממ דמעמ ותואב ןותנ ןיידע אוהו — ,לארשיד'ראל הצלמה בתכמ ול 

תולודג תוצילמ ץילממ אוהו םיתופח ןיידע וילוורש ותוימינפב .לבא ,םיינוציח םיקוסעב דואמ אוה 
,ונלש יחה ןמ רבא אוה ןשרדה ןקרופ םוקי םנורג ,יאדוו .וינפלש המ לכואו ףטוח אלא וניא ומצעלשכו 

תלעמ םור יפל ןהב יפוד ןיאש ויתושרד תא שרוד אוהו ,םילושה ךורא ימלשורי שובלב אקוד ואלו 

םאו .עירפמ אלל ותחיבנ תא חבונו וילוש חרסב ול לפוקמ עגושמה בלכהו ,ןשרדה לש ותשיפת 
שרופמב רכזנ םמשש םישנאה לש םמויקש יאדוו ירה 'םימייק ויה וא ,םימייק םתומכשו הלאכ 
ץיבונורהאו ןויצ-ןב .שו ןאמליס הדוהי שידקו ףוגנזיד — קסעו השעמ ישנא ,םינקסעו םירפוס ,רפסב 
ונלוכש ןויכמ ,קפסב לטומ וניא ,םייחל לדביי ,ןימינב 'ר לש ומש ףאו םירחאו ןודרוג .ד .או דנרבו 
הייאר דע רפסמה ףאו .הייאר דע יפמ םייח םירבד םהילע ונעמשש וא וניניעב םתוא וניארש וא 
ןמ האבכ קחצי לש ותעימשבו ותייארב וצבתשנ ותעימשו ותייאר לכש אלא .העימש דעו אוה 
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.ולולסממ הטוס וניא ונייח ךלהמ לגא ,ןהמ תרשעתמ ונשפנ ילואש ,ונלש וזל המודב ,ץוחה 
םירופיס ונעמשו ונארק .רפסב המצע ינפב תצובשת ןימכ הלאה םיקרפה לכ ירה ךכ םושמו 
חור ונינפב בישהל םימיה םתואמ תוחוקל תויומד תואבו — ,ץראב םייחה תרוצ לע םימיה םתואמ 
תא רוכשל קושל אצויה ,הוקת-חתפמ רכאה ,הקותמה לגרה ,ץיבוניבר לש םהיכוליה .תואיצמ לש 
םהירבחו ,םילשוריב יאזיפשואה ורבחו ביבא-לתב ןולמה תיב לעב לש ,םהירירשב ששממ אוהו וילעופ 

לע ןתיל ידכ ןאכל ופרטצנ םאו .םהה םימיה לשמ רזוח רוא תולעהל םהב שי — ,םהירבח ירבחו 
דחא לכ םידמועה תוארמו תונומת אלא ןתינ הלא םייחל עקר אל הנה ,קחצי לש וייח טילבת םעקר 
תיב לע קרפה תא ונא םיארוקו .הביבסו הרבחו דמעמ רואיתבש הכרבה ןמ םהב שיו ומצע ינפב 
ןשונ ןשי םולצתב ןויעל המודב האירק םודטסוב בוחרל דומס םולש-הוונ הצקבש "ןומרח" הוהקה 
םעו רנרב םע תחא הרובחב ונא םיאצמנ םאו .המצע ינפב הייארו האירק לש האנה .בהוצ הלעהש 
דבלב הייהש התוא חיר תא ףואשל םינווכתמ ונירה ,תבש תולילמ דחאב הינסכאב ןודרוג .ד .א 
הצר ,ןכ יפ לע ףאו .םהל הצוחמש םירבדה םע תורשקתה אלל המצעלשכ וזה הנומתה לע דומעלו 
דע היה ילואש ,ומצע לש שפנה טטר לש הדימ שיגדהו תואיצמ לש הדימ רפוסמל ףיסוהל רפסמה 
סומלובו םימיל ריעצ ותויהב ויתויווחו ומצע לע רפסמה םדא לש תושגרתה ךכל ףיסוה ןמזהו ,ךכל 
ןיב השיגפה רואית ףאו .קחרמ ךותמו טקש ךותמ עומשלו תוארל וחינמ וניאו וזחוא תויווחה 
הדילומה איהש — ורבעש םימימ רופיס לש תושגרתה ,לוכיבכ ,טושפ אוהש ,ןויצךב .שו ףוגנזיד 

.ותוולמ — הדגאה תא 

ךב .של ףוגנזיד ול רמא .ןויצךב .ש תא האר (בתוכה תרעה — ףוגנזיד) רהרהמ אוהש םע 
ןויצ-ןב םאו ןויצ-ןב לצא אב ףוגנזיד םא עדוי התא ןיאו .דחאכ םיבשויו םיאב םהו ז ןאכ התא ,ןויצ 
םיריקומ שי .עומשל םיבשויו םהיתואסכ תא םיברקמ לכהו ,םירבדב םיגילפמ םהו ,ףוגנזיד לצא אב 
לכהו ,הז לע ריאמ הז לש ורוא דחאכ םיאב םהש ןוויכו ,ןויצךב תא םיבבחמ שיו ףוגנזיד תא 

".םרואל ןיתואינ 
ןאכ סניכו .רפסב םלש קרפב ראותמכ קחצי יול לש ונולמב ופיב תבש לילב החמש התואו 
,ןודרוג תאו דנרב תאו בהזה ילתלת לעב ןירפלייה תא ,ויתונורכז רצואב וישנא בטימ תא רפסמה 
אילפמה ןירפלייה לש ודוקיר תא דחוימב ראיתו םהמ םידחא לש םהילגר דיקרהו םהיפב תוחיש ןתנו 

.תדמח םע ןודרוג תא חישה ףוסבלו .תושעל 
תא תדמח ענעינ .הז לע רמוא התא המ ,ל'צירפ ,תדמח תא לאשו ונקז תא ןודרוג קילחה" 
,רמאו ופכ ךותל ונקז תא ןודרוג סניכ .ובלבש המ וליג תוננוצה ויניע לבא .האי האי ,רמאו ושאר 

לעו העש לכבו תע לכבו לאדשי-ץראב הפ ינאש םינש שש יל הז .וניריעצ בל תא לכוא לב ןיבה 
תפקשנה הביטקפסרפה טועימ רבד לע םאה .םילבאכ םיבוצע ונירוחב ינא האור לגר ףכ ךרדמ לכ 
ונתייחת ץראב ונתדובעמ םכיניעכ םיבושח םכבל ידוסי יכ וא ,םיבוצע םתא ץראב ונתדובעמ ונל 

".תויטרפה םכיתודצ תא חוכשל םכיתושפנל םימוחנת תצק םיאצומ םתא ןיאש דע 
ןאכל אל תערכומ איה ןיאו .הזה רפסב הלולכ הבושתה המוד .ותבושת ןתנ אל תדמחו 

.ןאכל אלו 

.ד 

ינחור לכשה רסומ .ומצע ליבשב דחוימ לכשה רסומ םושמ שי רמוק קחצי לש וייח רופיסבו 

ץראה ינוב לע תרוקב חותמל הצור דפסמה ןיא ,ןיסלופב וישנא תא חיכוהל הצור רפסמה ןיא .אלמ 
,קייודמ וננובשח םא ,םינש עבראכ קד .וייח תא הצממ ךרד יבג לע ורובג תא ךילומ אוה ירהו 
אלא לארשי-ץרא ןיא .לארשיב ריעצ רוד לש ויתויהתמ הלא םינשב םילפוקמו ,ונינפל קחצי רבוע 
.םינושאר תוחור לע םינב בל בישהל דיתעה אוהו וילע עפשומ ןוילעה עפשהש ,םימסק לש ןיטלפ 
עשפו ןווע ידיל איבמ לודגה םלועה .שממ םיאטוח לש רוד םירז לש תונוועב שפוכמה רודה ןיא 
בל ךותמ אל םהל אב םדוסש ,םידרומה םינבה תא הבישמו לארשי-ץרא האב .הרוקמו תודהיב 
הלש הינסכאה לא תרזוח המשנה .םימודקה תלחנ לא ,ינוציח לגרה לש תוריגש ךותמ אלא ינודז 
הכות לא בישהל תנמוזמו תנקותמ איה ירה שממ תויהל תכפוהו וז הינסכא המקשמ ,הנושארה 
םידמולמה םירבדה ןמ אלו המצע הייווהה ןמ אב עפשה .תלופמ ייע לעו תוברוח לע םידנו םיענ 

— הטמ לש םילשורי לש תוריכעה ךותב הלעמ לש םילשורי ול התלגתנש קחצי .דסומה תופטהו 
.תוינוציקה תוערכהה שיאו תונובשחה שיא אוה ןיא .הל יואר תויהל ומצע רישכמו רפתשמו הלעתמ 
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ךכל םיעיגמ םניא תולודגה תומשנה ישנאש ,תויליע לש הגרדל עיגהל הכוז תינוניב ותלעמש אוה 

,קחצי לצא ווהתנש הלאה םייונישה ירחא לעש רחא לעש םיבקוע ונאו .רורחס לש תוציפקב אלא 
,הלעמה שיא תימינפה ותרוצבו םיונעה ןמ ימלשורי ידוהי תינוציחה ותרוצב תויהל רזוח אוהש דע 
רפסמה לש ונוצר הזו .דסח לש הגרדל עיגהל הכוז דסחה שיא אוה .ונלש תידמח לבת הייונב םהילעש 

איה אלא ,םיימשגו םיירמח םינוקית ונל הניקתמ איהש דבלב וז אל לארשי-ץראש ,ונל רפסל 
החוכנ וחור םא וילא עיגהל לוכי ונכותבש טושפה ףאו הלעמ לש בלשל ונתוא תממורמה איה 
ויפודיצב ונילע םחיר אלו רופסבש םירבדה תוכירא לע רפסמה סה אלו .המימת ושפנו וברקב 
הז יוניש אב המכ דע 'שפנה רויצב אלא רובידב אל ,ונעימשהל דבלבו ,ץוח יפוריצ םהש ,םיבורמה 

תואיצמה יווק םא ףא ,רפוסמה תא ונמייסב םיאור ונא שפנה יווק תא — המודו .שממ ידיל 
.ונכותב םישטשטמ 

תינוס תא — ץראב וייחב ןהב לקתנש םישנה יתש ןיב קחצי תא דימעה וז הנווכבש ,המודו 
תב איה הרפשו הילעבש תואיגה םע לארשי-ץראל התעתנש תונבה תחא איה הינוס .הרפש תאו 
הבהא ירואיתמ ענמנה ,רפסמה ראתמ דציכ הנה .התוהמ םצעב הילעל התכזש ,הנשיה םילשורי 

תב הבהא — וזמ וז הלאה תוניצסה תולדבנ דציכ הנהו .ענצהבש תוניצסמ ,הריתי תוימשג■ לש 
.הינש הניצס — רודל רבעמ איהש הבהאו ,תחא הניצס ,ונרוד 

תבשל הינוסל הל זומרל ןיוכתנ ילוא וא ,השעי המ עדוי וניאש ימכ ,הינוס יפלכ ודי טישוה" 
הקילחהו ומצע ףקז .ופתכ לע העמק עקש ושאר .ובל תאו וידי תא וטהיל הידי ...ותטמ לע ודצל 
ויפב הרמתשנש הקישנה וז .וקשנו השאר תא היבגה ףוסבל .ובל לע עימק ןימכ ואלתו השאר לע 

".הלותב הקישנ ,דתיה אל וז הקישנ לבא .קחציל ותקשנ היגוס ףא .ומא לש ותסיסג תעשמ 
.הינש הניצסו 

הכישחה ךותמו .ךרובמו בוט עובש ,השיחלב הרפש הבישה .הרפש בוט עובש קחצי רמא" 
המה אל םלועמו ךכ לכ ול הבורק התיה אל םלועמ .הרפש לש הקותמה התייווה הצנצנ תמדרנה 
ההיבגה .ןאכל ךונמיז םימשה ןמ ,רמאו ודי תא טישוה .לפנו חנצש טעמכו תתר ופוג .ךכ לכ ובל 

...חור דוע הב היה אלו דואמ הלהבנ השפנ ...הלעמ יפלכ היניע הרפש 

הברה המע רבידש יפ לע ףאו .ובלבש המ לכ הל רמול קיפסה אלו הכלהש לע קחצי רעטצנ 

.ודימ וירורפג ולפנו רנ קילדהל שקיבו לפא תיבל סנכנש ימכ קחצי דמע .רמא אל וירבד רקיע ירה 
איה וליאכ ,התוא האד היה ךשוחש יפ לע ףאו .לאמשל םעפו ןימיל הטה םעפ ,ךלוהו ששגמ ליחתה 
העבש יפ ובל תא וריעסה הרמאש םירבדה לכו ,הדי תא זחוא ןיידע אוה וליאכו וינפל תכלהמ 

".ול הבורק איהש עדי ונממ הקחרתהו הל הכלהש יפ לע ףאו .ומע הרבידש העשבמ הבורמ 
תכישנמ תמ קחצי .ערו רמ הפוס ףוס ,ןישודיקו הפוח — ךכ לכ ידוהי המויסש וז הבהאו 
םירשימ רבודה רפסמה ןיא ן רוכעה דבעה תא וב םקונ בלכב לגלגתנש אוה ןושאר דש םאה .בלכ 
.ודיגהו ושחנ ,הברדא .הערכהה ןוטלש תא ונל ריאשמ אוה ןיפיקעב .שרופמב ךכ לע רבדמ תויולגו 

.ה 

הז ימלשורי בלכ .רפסבש רתויב ישממהו עשעשמה קלחה אוה ירה עגושמה בלכה ןינעו 
היה ונרובג קחצי השעמ .הצוחה תוכפתשה ידיל הז סרא איבמ אוה דציכ — ןוציח סרא וב לטוהש 
עבצמ אוה ירהו תולתהמ השעמ תושעל םימעפל וכרדו עבצ לש הדובע ותדובע קחצי אולה .וב 
תויהל תכפוה בלכ הלמה ידהו ךופיהב ארוקש ימ ארוק ."עגושמ בלכ" וילע בתוכו עבצב בלכה תא 

קוחצ וניא קוחצהו .וילוגלג ימי לכ ונממ םיפרמ םניא בלכה השעמב וב וקבדש הצלהו הנינש .קלב 
דימתש ,תונויקומ לש 'קוחצ לשכ אוה קוחצה אלא ,תוגאד ול ןיאש םדא לש תעד תולקנ רומוה לש 
וירחא ךשומ היה וליאכ ,ותא ריבעמ םילשוריב ויתוכופהתב הזה בלכהו .ודיצב הלודג תובצע 
,היתבו היתונוכש לע הנשיה םילשורי לש היפאדגופוטה לכ .הנשיה םילשורי לכ תא ,םילבחב 
,םילכרמאהו םירשה לש הנומתה האב בגא ךרדבכו .האולימב ונינפל תרבוע היתורצחו היתוצוח 
לש םידהו .תוהלהלתה לש הייול תב דימת ומע שיש קוחצ .םינשרדהו תושרדה ,תותמשהו תומרחה 

ןקרופ םוקי םנורג ןשרדה לש הנומת ןימ םכל וראת .ומצע קוחצה ןמ םימוצעו םילודג וליאכ קוחצה 
תא ליהבמו עגושמ לש ןיטינומ ול ואציש בלכה ול אב הנהו ,םירעש האמב םיברב שרודו דמוע 

— הז תמועל הז .רפסב ןמא טרחב התורח וז הנומת .ושפנ לע חרוב ליחתמה שודקה להקה לכ 
תאזכ השרד הלעהש ימ ?תושרדהו .ןשרדה יפמ הלעמ לש םירבד באושה לודג להקו ןשרדו בלכ 
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ובברעתנ ,לוכיבכ ,דטודקינא ינממס .לודג ןמא אורק אוה ירה ,היגתו היטמק לכ לע ריינה לע דבלב 
.תולפית אלמה דחוימ ףד יתדה יווהה ךותמ ערקנ וליאכ .ללכ הטודקינאה לש החירמ ןיאו ןאכ 
ןיאש ,;ולאב תושרד המכו המכ שיו .אלמה םעטה תא ןאכ םעטי לארשיב הצלה לש םעט םעוטהו 
ירחא םכל וכלכ ,הברדא .דבלב רפסל קרו רפסל אוה הצור אלא ,תונגלו ןהב תולתהל הצור רפסמה 

ליבשב אלא םירצענ םימשגה ןיא" תינעת תכסמב ארמגב בותכה לע ןקרופ םוקי םנורג תשרד 
.תונמא השעמ ".היילכ לארשי לש םהיאנוש ובייחתנש 

ול שיש וא ןתינ למסכ קד בלכה םא תעדל ןיאו •רפסב לודג קלח שפות בלכה לע רופיסהו 
אובת םא ףאש אלא .ןאכל הטונ אוהש שיו ןאכל ארוקה הטונ האירק תעשבו שי .ומצע לשמ הייווה 
ףאו ולשמ ישממ דויצ רפסמה ורייצש ,רמאת ךחרכ לע ירה דבלב םיילמס םינמיס בלכב וב ןתיל 
בלכ ךינפל האר ונוצר ,טשפ לש בלכ ךינפל האר ךנוצר .תידוהי ,תדחוימ תיגולוכיספ הפיטע ופטע 

.הדגא לש חור רפסל ףיסוהל ידכ ומצע בלכה לע השעמה רופיסב שיו .שרד לש 

.ו 

ימלשוריה רייצה לע םיקרפה םתוא ,לשמל ,ךכ .רפוסמב םידדצ המכו המכ לע יתדמע אלו 
.םדא תולרוג לע שיא בלב תובשחמ תובר ןתילו הקקוש שפנ ןיזהל ידכ וב שיש ,ותומו ףוקיולב 
הליבונ לש תומלש .ותשא לשו דייצה לש ותומד ורייצב ןונגע .י .ש דיערה תונידע תויריל םימינ 
תרעוסו ןוילעה חטשה ןמ הדרי איהו םימדכגא ינפ לע .רתיהש הרעס .ןמא תדגא לש תונדעו ןאכ 
.תויומדו םיבצמ ירואיתו םיקרפ ראש ...הנהו ...הנהו הלגעב ופיל םילשורימ העיסנה הנהו .םיקמעמב 

.השעמה רופיסל קתוני לב רשק רושק וניא יכ ףא ,ולש ותוכזבו ומצע ינפב דמוע םהמ דחא לכש 

רפוסמבו רויצב תואדו לש ןושל טקנ אל ."םושלש לומת" ןינבב שפוח לש גהנמ גהנ רפסמה 
ךרד ול לטנ אלא ,לבקו האר הזכ ,רופיס לש הרוצ ונילע הפכ אל .םהיניב הפרו ואלו ןה לש אלא 
,תיברעמ תיפוריא תוברת ןב לש ותוהמ םצע אוהש ןח לש לושיר .חרכה לש םילבכ אלל תוריח לש 

,הביתכ לש תוריח .רפוסמב קבדה הזה לושידה אוה הנושארה תימלועה המחלמה ינפלש םימיה ןמ 
תוגיעל לש םירורהזב שפנ לש תוניצר לע והשלכ יופיח הז םע דחיו ימינפ רומוה ,םישעמ לש תוריח 

תילארשיצרא תולגתה ןורחאה ורופיסב ולגתנ הלא לכו .ןונגע .י .ש לש ותוימצעמ םצע םה — ,תינוציח 
*זייסכתאה ךותמ םא ךא ,המואמ הלעת אל — איילגתיאב ןימה תוחוכ לע דומעל הצרת םא .תדחוימ 

השענש לכ השענ דציכ ןיבתו — הייחתה השעמ ךותבש תידוהי תוינחור לש דסח ינרק ךילא ךושמת 
ןיחציכ םתומכש םינושארה ם"ימימתה ןמ ,םימיה רבכשמ םיכשמתמש םה תורתנצה .םויה דע ןאכ 

תפוס דע הנושארה םתיישע דסח תא םמע םיאשונש שיו םהימי ימדב רבק ואצמו שי .ןאכל ואב 
.םהירחא םיאבל טבשה תא ורסמי םשמש אובבו ןוטלשה טיברשכ 

T T V | - : - T י J " " --": ~ i " #דחה ןמזב הנידמה תואמצעתהו םזילאודיבידניא 

ילאומש םירפא תאמ 

x1 התמרוג הנידמהש טדא לש ונוודחיתה .א 
הכפהמ ,הפוריא תונידמ ראשב ןכמ דחאלו הילטיאב הליחת ,הללוחתנ ז"טהו ו"טה תואמב 
,רומג יוניש םימעה לש םהייח ירדס תא תונשל תינידמו תינחור הכפהמב הכרכנש ,תילאיצוס 
היישונאניבה םיסחיב ,הנידמה ירדסב הריהמ הרומת — רמולכ ,תילאיצוס הכפהמ המצע לכ סנסנרה 

.תורוצב ,תונידמה יטפשמ יפ לע םרושיאבו ןינקה יסחיב ,םיינידמהו םיילכלכה ,רובצה תודסומבו 
•םישנא .הינפואו המחלמה יעצמאו תואנידמה יכרד יונישב םג תרכינ הרומתהו .ויעצמאו רוצייה 

.,תואקנבו רחסמ ,הישעתו תשורח ישנא :שדח דמעמ ןב סופיט ,קויד דתיב ,ןוטלשל ולע םישדח 
,הנוהכה לשו םילדואיפה םינודאה לש םחוכ תא וטעימו הלודגל וכז ,הבורב תינוליח היצנגילטניאו 

,םלוע ונבו םישדחה תודסומה תא ודסי םהו ,רוצייה יעצמא ,הסנרפה תורוקמ ויה םהידיב יכ 
יפ-לע-ףא ,לעופב ןוטלשה דבע םהידיל .חורבו רמוחב םהיכרצל םימאתומ ,תונומאו תועד לש 
רטשמ" לש ורבוע ךלהו םקרתה הכ .תודיקפ ישארו םילארנג ,םיכלמו םיכיסנ ולשמ ןיע תיארמלש 

.יד 'ביוח ,יכ דרכ ,םינזאמ ,"שדחה ןמזב. הקיטילופו רסומ" האר 1 
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