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69 הדיריב וא הילעב ונתורפס 

,יביטימירפ רבע לש םירק םימ תונייעמב לובטל היהי רוסאש ,תרמוא תאז ןיא 
וטשפתהב ךלמה לבא .םימורעה ןענכ ידדוגתמ תוקהל לש לוחמב חקלתהל היהי רוסאש 
יארפ לש םייתפשמה ןיב לא ךלוהה ידוהיה םדאהו .ךלמ וימורעמב םג ראשיהל בייח ,םורע 
םאש .םדאו םע תוברת לש הפמה תא ומע לוטיל בייח ,ושטשוטש תובקע תולגל ידכ ,ןענכ 

.ויערכ לעו וברק לע םתריכב לכאייו םיארפה לש לגנו'גב םש דבאי ןכ אל 
תומי לכב םדאה ידי לע רצונ רשא לכ ןכ לעו ,ולוכ םדאה תדיש יהת יוויצה תריש 
לש תויטיתסיאה תועונתכ ,ןכותל שחכתהל לכות אל איה .הל רז היהי אל םלועה תריש 
רשבה וצ וא ,הרוצה וצ קר ונניא םלועה בל יוויצש םושמ ,םהינימל םיינכט הכאלמ ילעב 
ךותיהה רוכ איה הרוצהש םושמ ,הרוצב לזלזת אל םג איה לבא .חורה וצ םג אלא ,םדהו 
םלועה תריש הגישה רשא לכמ הצרא רוריפ ףא ליפת אל איה .ןכותה תותימאל ןחבימה רוכו 
םזיא לכ גהנמכ — רבעה לש רישה תורצוא סרהב היהי אל הלש שודיחה .הבל םדב 
תורכימב בצחנה ,שדח רוהט בהזב םתרשעהב ,השדח הקיציב םכותיהב אלא — ודלוויהב 
רוא לש תוקובא הנומש הבאושה תיב תחמשב לטונ היהש ,לאילמג ןב ןועמש 'רכ .שפנה 
תריש ,דיתעה תריש רומשת ןכ — תחא לבקמו תחא קרוז ,הלעמ יפלכ ןקרוזו תחא ודיב 
ךיתת אלא ,ןהמ תחא ףא הבכת אל ,םלועה תרישב םולה דע וקלדש תוקובאה לכ לע יווצה 

.הרואב םרוא לידגתו ,התבהלשב םתבהלש 
תפקשה לש הריש היהת איה ,וז הרישב תונמל הצור ינאש ,ןורחאה ,יעיברה דוסיה 
םעו םייחה םע דדומתתש םשכ ,תישונאה הבשחמה םע דדומתת איה :רומאל .םלוע 
הדיעצה ונתרישב ,הריעצה ונתורפסב הבשחמה לובי אוה טעמ המ רבדה םיהדמ .תואיצמה 
אלא ,ומשל יואר ירוקמ יפוסוליפ רפס םוש ןיאש קר אל .וישכע הרישה לע רבדמ ינאו — 
,םייטיתסאה םימזיאה ללגב הז ירה .הבשחמ תלד ,תוגה תרסח איה המצע הרישה ףאש 
וחט םלואו .הלודג הבשחמ לע ןטק לוסלס ופידעהו הרישה לש ינויערה ןכותב ולזליזש 
,וז תינרוצ-תישגרה םלוע תסיפת ,המצע וז הרות ףאש ,תוארמ םיריעצה ונידדושמ יניע 
ולבקתנ ונלצאש אלא .העוטנ איה תיתוגה םלוע תפקשה לעו איה תיפוסוליפ הבשחמ ירפ 
.ונכותב לדג ונניא הלש הבשחמה ןליאו ,וז םלוע תפקשה לש דבלב םישולתה היתודיפ 
,הבכרהל ןתינ ,אב רכנמ וליפאו ,ןליא .ונתריש ןגב לדג וניא הבשחמ ןליא םוש ללכבש םשכ 
םלועה תפקשה .םיבקר םהש וא ,םיכלוהו םילכאנ םהש וא ,םישולת תוריפ .תובריתל ןתינ 
תאזה תרומזתה ןיאב .םירצוי ונחנא היפל ,םירש ונחנא היפל ,תמלענה תרומזתה איה 
,בקעי ילגד םילגרה .םידז םילילח ידבש יפל וא ,דז לילח יפל םידקור ונאש ןמיס ,ונכותב 

.הגלפה רוד חומ חומהו ושע לוק לוקהו 
דוגינ ונניאש ,לודגה חומה ירפ ,הלודגה הבשחמה תא ונל קינעת יוויצה תריש 
םדאה תמוק םלוסב רתוי הובג בלשו ול רשי ךשמה אלא — ןיחומה תונטק תעדכ — בלל 
אלא ,תודבכב תולהנתמה ,ול םילגד קר אל יכ ,רישה שכר ,סוסאגפל ריכזת איה .הפוקזה 

.עיקרה רהוז לא תולעלו אירמהל ,ףועמ יפנכ ,בחרמ יפנכ ,םיפנכב םג ןחינ או-י 

י הדיריב וא הילעב ונתורפס רימש השמ 

!יתובר ,שארה בשוי דובכ 

הז תא הז עומשל ונא םילוכי ךכל תודוה .הדוגאה לש הדיעו וז ןיאש בוט המ 
הז סנכב תוארלו ,וניתודיעו ינויד תא דימת הוולמה החתירה תפסות אלב חחושל ,טקשב 
ועמשייש םירבדהש ,החנה ךותמ רמוא ינא תאז .תועד תעמשהל המב ,תויעב רוריבל דועיו 
,בוט ןוצר לש הדימב ועמשיי ,תקולחמב םייונש ,םעפ אל ,יאדו ויהי יכ ףא ,אבהלו ןאכמ 

.םפוגל םירבדב ןודל תונוכנו הבשקה ,תונעיה לש הדימב 
יוויצ לש הפוקתב חותפלו תווצמ ונילע דימעהל םולש .ש ררושמה שקבמש העשב 
הקושת ינא שיגרמ .הכופה טעמכ הקושת ,ןמז המכ הזו ,ימצעל ינא שיגדמ — ונתרישב 
לכ םדוק ימצע ררחשלו ימצע איצוהל הקושת ,תוריחל הקושת — ,ררחתשהל הלודג 
תואיצמב תווסמ ,תווסמל דובעישמ ,תורגסממ ,תומכסומ לש ןנוטלשמ הנושארו שארבו 
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רימש השמ 70 

עבש קודבלו רוזחל ינא שקבמ .התוא רידגהל םיסנמ ונא םהבש םיחנומבו םיגשומב תווממו 
.ןיררוע וילע ןיאש רבדכ ,עודיכ ,לבוקמכ יל רסמנה ןינע לכ תוקידב 

םכינפב חטשאו ןאכ אובא םאו .קפסה תוכז תא ,הלאשה תוכז תא ימצעל ינא לטונ 
הרותה תא וננשו ומוק :הקוספ האירק םה ויהי אלו תוחנה םה ויהי אל ,םיבר םירבד 

.ןוידלו ןויעל תולאש לש הרוש םה ויהי אלא ,תאזה 
וז התיה הנש המ .ז"סרת תנש לא ,הרוחא הנש םישמה ,הלק הציפקב ליחתאו 

? ונתורפסב 

— הדירי לש רומח ךילהתב הלוכ תירבעה תורפסה התיה הנותנ הנש התוא 
ירופרפ שממ ,הסיסגו הדידי ,הבצמ יעדויו הירקבמ ,תורפס התוא יחמומ לכד אבילא 
,וז הדירחמו הרומג הנומת וניניעל ףרטצתש ידכ םיוק המכ אלא םיכירצ ונניא .הסיסג 

? קילאיב לא אל םא ,הנושארב תונופ וניניע ימ לאו 
םיבשויה לכמ ריעצ ,רמולכ ,עבראו םישולש ןב קילאיב היה חנש םישמח ינפל 
,וייחב ןושאר קרפ הנש התואב םייתסנ רבכו ,ורודב דיחי היה רבכ לבא "דזה םלואב 
קילאיב בתכ הנש התוא לכ ךשמב .ותריציב הלודגה הקספה ףס לע זא ודמעב 
ודועב גאהב אלא ,הסידואב אל בתכ ותואו ,"ימעמ תא תכלוה" :דחא ריש קר 
ודידיל קילאיב בתכ הנש התוא תישארב .םש ינימשה ינויצה סרגנוקב חראתמ 
בתוכ יניא — ינא בתוכ םא תעדל התא הצור" :הלאה םירבדכ ימע-ןב רפוסה 
יניאו םולכ ןיבמ יניאו םולכ עדוי יניא .והובו והות יכותבו יביבס .שדוקה חור ןיא .םולכ 
וקילדהל םילדתשמ ,םינהכ אל ,םיטוידהו ,הבכ ,תורפסה ,ונלש דימתה רנ .םולכ לע ללפתמ 

."יתמ דע עדוי ימו ,שודקה םוקמב םמושמ ץוקיש ןתינו דימתה לטב .תפזבו ןרטעב 
,םעה לע ןנוקל קילאיב ךישממ — "הילכ ונילע איבי ,הלא םימיב רבגתנש ,רוזיפה" 
ץראב ןטק ץוביק התע שי .סוני ושפנ לע שיאו ,הנפ ורבעל שיא" — ומצע לע ,תורפסה לע 
.ףוסו תירחא ןהל ןיאש ,הלאה תוכופהתה לכב עצב המ ,ללכבו .םידמלמ םלוכו — לארשי 
ןיא .ינא יח לעב ?ימצעב ינא ,ינא היחא יתמ ?היחנ יתמו ,העש יפל םירבוע םימיה 
ןיידע ?ייח םה ןכיהו ,הדיריו הדימע לש םינש םירשעכ אלא ,בוט רתויה ןפואב ,ינפל 
וב אהישו ,תוריפו תמייק ןרק וב שיש השעמ ,הריחבבו תעדב דחא השעמ ףא יתישע אל 

"...ימצעל יל חור תרוק 
ורסח אל ,םנמאו ,קוידב הנש םישמח ינפל קילאיב קספ ,"הבכ תורפסה רנ" — ןכבו 
תא קר דמוא םא שוריפל ןאכ םיבר וכרטצי אל יאדו .קדצ םנמא יכ וחיכויש םינמיס ול 
ולוכש ,תומתי לש תע בתכ אוה היה ומשל דוגינבש ,דנרב לש "ררועמה" ,"ררועמה" הלמה 
,הקירמאל רקע םכילע םולש ."!ונא םינורחא" "!ונא םיעווג" ,"דלאווג" ,"וליצה" תקעז 
ךרדב ,בוש הנתמ אוה םהבש ,ויבתכממ םינש קילאיב ול חלש םשו ,לודגה הריגהה לג םע 
המ .תדרויה תורפסה לש םינורחאה התסיסג ירופרפ תדבוע תא ,הנוש ןינעבו תרחא 
תא טקלל ידכ הלודגה היסור תודהי לכב הב ןיא — הפרחה תברוצ המו השובה הלודג 
רמואו .םירפס רכומ ילדנמ לש לבויה תרודהמ איצוהל ליבשב תושורדה תוטורפה טעמ 
דדוב ,הלודג המולהמ וישכע ובצמב וננקזל היהי הז" :םכילע םולשל ובתכמב קילאיב 
םר לוקב תוזרכה ,םירוביד .הזכ ןויזב דוע ךל ירהו ,םיחאו םידידי ילב ,ןקזה םש אוה 
יראל ,הפיה ותורפס לש הרצויל ,אבסל ,ול ?תאזכ הרק ימלו .םולכ אלו — םינותעב 
קדינ קורי ןה — ? תאזכ הירורעש ידיל עיגיש ,ךכ רבדה תא חינהל לכונ םאה .הרובחבש 

."ולוכ םעה ינפב ,תידוהיה תורפסה ינפב ,ונמצע ינפב 
תורפסהש חיכוהל ,םיקומינו םימעט ,תירוטסיה המכחו הניב ילעבל ,דוע ורסח אלו 
ימי תאז םעו ,1905 לש תולודגה תוערפה ימי םימיה .תדרל תוחרכומ ,תודרוי תוברתהו 
תיבה תביזע לש ,תוללובתהו היצפיסנמא לש לג אב תוערפה לג תובקעב רשאכ ,"המודה" 
איהה הנשב קילאיב בותכבש ,אוה הרקמ אל ,ןכא .תמייקה תידוהיה תרגסמהו ידוהיה 
:הז קוספב וחתפ ,הפוקת התואב הריעצה הרישה תויעב לע ,תורפסה תויעב לע רמאמ 

."!תירבע תורפס ןיא :הז דצמ םיריעש דוקירו הז דצמ םינת תללי" 
."הריעצה ונתריש" — ?אוה המ — רמאמה םש 

הדירי ימיב ,הנשה תיצחמו הנש םישמח ינפלש וילסכב ,אופיא ,ומצע שדוח ותואב 
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71- הדיריב וא הילעב ונתורפס 

םצעב — תורפסה רנ תובכב ,םידיש תביתכ-יא ימיב ,שדוקה חור תוקלתסה ימיב ,שואיו 
תא ,תובהלתהה רבד תא ,הליהתה ריש תא ,הנומאה רמאמ תא קילאיב בתכ םימיה םתוא 
רשפא דציכ ?הרק המ .התילעלו התומדקתהל ,הדיתעל ,תירבעה תורפסל הבהאה תאירק 
תונשל ידכ ,ויהיש המכ תובוט ,םיריש לש תוקד תורבוח שולשב ,ןהב שיה — ?רבדה 
ינא הטונ .ןכ רובס ינניא — ?תמיוסמ תואיצמ לש ,ררושמ לש ,רפוס לש םלוע תנומת 
,תורפסה לש הבצמ יבגל הבוגתה לשו השגרהה לש תאזה תוליפכה ירחאמ יכ ,רעשל רתוי 
,דחא טבמב הפיקהל היהי רשפאשמ תכבוסמ תואיצמ ,תואיצמ לש םינפ-תוליפכ הדמע 
,םידגונמ תודוסי תואיצמה הכותב הליכה ,דימתכ .דחא קוספב הרידגהל היהי רשפאשמ 
— ? יתימא העורו האור אוה הזיאו .תונושה תויורשפאה לש תוצצורתהה תא הכותב הליכה 
ימ .הדילה ינצינ תא ,בתכבש תוצצורתהה ךותב םג ,תואיצמה ךותב ןיחבמו האורש לכ 
לש וטבמכ ,בקונ הכ טבמב ,הזע הכ הייאר תלוכיב םידיוצמ תויהל ונא םג ונלוכיו ןתי 
ונתלוכי טועימבו ונטבמ רצוקב ונאו ,ונכותב קילאיב םויה ןיא לבא ."הריעצה ונתריש" לעב 
התע הז .שיחכמ ןיאו ,הדיריה — תא בוש םיאורו ,םויה ונתורפס לא ונא םיננובתמ 
תקסופה ,הריעצה הרישה לש הטפשמ תא תצרוחה ,חוכב תחסונמ ,תבהלנ האצרה ונעמש 
יפלכ םג תאזה הנעטה תא ונעמש תונורחאה םינשב .ןורדמב איהש ,הדידיב איהש 

.םייתש אלו תחא אל ,רופיסה 
תורפסה יבגל תאז חיכוהל השק אל ."הדיריב" תורפסהש חיכוהל השק אל ,ןכא 
תורפסה םאו תדרוי הריש םא ."הקיתו"ה תורפסה יבגל םג תאז חיכוהל לק ידו ,הריעצה 
םנמא םא .םיריעצה יריעצ דעו םינקזה ינקזמ — דרוי לכה ,תולובג ךכל ןיא ,תדרוי 
וניניבו וניכז .העיריה לכ יבג לע איה הרוחש יכ עדנ ,איה הרוחשו ,הנומתה הרוחש 
םויה םהש ,רמול רשפא םולכ לבא ,קילאיב לש ורודמ םידפסמו םיררושמ דוע םייח ונמעו 
ץופיש תכאלמב םיקסוע רתויב בוטה הרקמבו ,םהיבתכ תא םיסנוכ רשאמ רתוי הברה 
םידפוס רוד לע דמול רשפא םולכ ? האלפומ ץופיש תכאלמב ןווגו וק םשו הפ םיפיסומו 

? אלמ רשוכב ,אלמ ןוירפב אוהש תוחפל וא ,הילעב אוהש הז 
םהמ ריעצו ,אלרובו ןונגע םה ןהכ בקעימו ןמפושמ ,ןמכיפמו ץיבוקרבמ םיריעצ 
,ףסוי לאומש 'ר ? םהמ םינקזה םינתונשמ רתוי ונתורפסל הלא "םיריעצ" םינתונ םאה .זזה 
"ןולל הטנ חרוא" לש תוהובגה תוגספהו ,היגולותנאב ויתוחוכ שיתמ ,םילודגב לודגה 
דבעמו בתוכו רזוח זזה םייח םג .םינשה קפואב דאמ תוקוחר ונל תוארנ "םושלש לומת"ו 
לובג לא ,ונממ דרנ םאו ,םיששה לובגל ונאב רבכ .ןיא שדחל ןמיסו ,םיגשיה וירופיס תא 
אוהש ,הז רודמ שיה ? ןאכ אצמנ המ — םיששל םיעברא ןיבש תונקסעהו השעמהו ןוירפה 

!הדידי ,יתובר ,הדירי — ?המחנ ונממ שיה ,ויתונש יפל רקיע 
היהש רודה ,הלילעהו הצעה רוד אוהש ,הזה רודה לש קהבומה ולמס ילוא ,ולמס 
אלמל ,תרוקיבבו הבשחמב ,רישב ,חונמ ונל תתל אלו תירבעה תרוקיבה תא קיסעהל ךירצ 
,םירצוי ינשב אוה ולמס — ונמלוע תא ךופהלו ונמלוע תא שיערהלו וניתואבטצא תא 
,רהנש קחצי — רופיסב דחאו ,יקסנולש — הרישב דחא :רוד ותואב םיקהבומה ןמ 

.תובר םינש הז ונתנ אל רוקמו ,םוגרתב בושו םוגרתב םיקסוע םהינשש 
תצובקב םויה םהש הלא ,האמה תישאר ידילי לש רודה ונל ןתנ אל תובר םינש 
הבשחמ לש רפס אלו הלודג המרד אל ,םיריש רפס אלו ןמור אל ,םישש—םיעברא לש ליגה 
ורפסל םיברה ןמתלא ןתנ יצירעמ םיכחמ הנש הרשע עברא לש הקספה רחאל .תירוקמ 
ןיא ,והשמ םה םישוע ןיידע םא ,ותצובק ינב וירבח וליאו ,תוכחל ךירצ הזל לבא ,שדחה 
ךותב ,םמוקמ לע םה םיכרוד רתויב בוטה הרקמב .הילע םושמ ןפואו םינפ םושב ךכב 
םעו םהמ םישישקה םע ,םלוכ םע דחי ,םה םידרוי — ערה הרקמב .םהיתומא ת"לד 

.םהמ םיריעצה 

הרומחהו תנכוסמה הדיריה תדוקנל קפס םוש ילב ונעגה ,םיריעצל ונעגהשמ ,התעו 
ירהש :הזמ עורג ףאו ,םידרוי אלא םניא םתיירב הליחתמ ,הארנה יפל ,וללה יכ .רתויב 
,ץראה ידילי הלא ?םיריעצה וליאו .יהשלכ המר לע הליחת דומעל ךירצ תדרל ליבשב 
היה םולכ ?ודבאי המ םהל היה םולכ — הקיניה ילד ,תוברתה-יסופר ,םישרשה ילוטנ 

?תדרל הממ םהל 
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וליאו .הביתכב הברמ וניא וא ,בותכל לדח ידה ,רשכומ דחא ריעצ םהיניב היה םא 
.תוארוק ךכש םיניעל יוא — הביתכב םיברמה ,םירחא 

תוארטאיתה תא םיאלממ .ץראו םימש םישיערמ .דאמ הלודג ,הלודג המוהמה 
,תורפס יפסומו םינותע םיכרוע ,םירקבל םישדח םינמור םיבתוכ ,ךרע תולק תוגצהב 
רישו ןומזפו ןושל רעונה יפב םינתונ ,תואצרה םיצרמו ץראב םיעסונ ,םירמאמ םירבחמ 

.אצמת אל הלא לכב שממ לש רבד לבא — בורל םילותיה ירבד• 
ןונגסמ םג ,היעבל היעבמ ,אשונל אשונמ גלדל םיזירז ,הלאה םיריעצה םה םילק 
.תונושל רסירת םהיפב םהל שי אליממ — תחא וליפא ןושל םבילב ןיאו ליאוה .ןונגסל 
,תמאבו .הברה תוקעצ םנושל לע תורעוב — דחא ףא באכ םהיתומצעב רעוב ןיאו ליאוה 
הלעמל הז תכשמנה םיריעצ-תמוהמ התוא לכמ שממ לש ידפ לע עיבצהל רשפא םולכ 
?םמע חצנ לאו םמע תרות לאו םמע לא שממ לש רוביח ורבחתה םולכ ?םינש רשעמ 
ריש וא ,דחא הפי רופיס ורביחה ? וננושלל ושעה ? תויולגה גוזימל הז-אוהכ ועייס םולכ 
ןיא תוריהי קר ,שער קר ,המוהמ קר — ?דחא הפי ריש ורשה ?וארקל יאדכש דחא הפי 
רמאש המ רמול רשפא הרצקב .ונתוא תלכואה תויניטנבלה ןורדמב הריהמ תורדרדיהו ץק 
תורפס ןיא :הז דצמ םיריעש דוקירו הז דצמ םינת תללי" :הנש םישמח ינפל קילאיב 

"!תירבע 

חכווינ רשאכ ,םייתעבש דוע דרחנ ,הזה דירחמה קוספה לא ןיזאהל עגר ונדמעב 
— ןכבו ,תירבע תורפס ןיא — דאמ ןוכנ .אוה ןוכנש ,רשפא דאמ דאמ ,דאמ רשפא יכ 
תליחתל אלא ונעגה אל .ךשמה שרוד ןוידה ,ךשמה םישרוד םירבדה .אל — ? ןושיל ךלנ 

.ןוידה 
תורבוח שולש הלגיש ,קילאיב ןימ אוה םויה ול םיקוקז ונאש רבדה יכ רמוא יניא 
— ומצע רמאמ ותוא לכ םדוק !הרישל ךשמה שי הנה :זירכיו ןהמ לעפתי ,םידיש 
.הארונ תועט וזיא לע ולוכ תתשומה אלפומ ןויזח אוה ףא ,קילאיב לש "הריעצה ונתריש" 
תוצלפ ןימ םכל וראת ."הריעצה ונתריש" רמאמב רכזנ ומצע קילאיב ןיא :םיעדוי לכה 
הנומת ךותמ ,ןורשכב תובותכ תונורחאה םינשה האמב תירבעה תורפסה תודלות :וזכש 
,הרואכל .קילאיב ילב — תפסות םושל הקוקז הניאש ,םגפ הב ןיאש ,הלוגע ,המילש 
"יקסבוחינרשט ,ןמשירפ ,ילדנמל עיגהלו ךישמהל ג"ליבו ןהכה םדאב ליחתהל היה רשפא 
,תוטש ירה וז לבא .ינגרוא ,ינויגה ןפואב רדתסמ לכהו — האלה ךישמהלו רואינשב רומגל 
,האירקכ ,רמאמה ותוא לש ותובישח לכ םע ,ןכל !ומצע קילאיב בתכ וזה תוטשה תאו 
לש הדובע לאכ וא ,תורפסה רקח לש ךמסמ לאכ תוניצרב וילא םחיתהל ןיא — דודיעכ 
םיקוקז ונא .םיקוקז ונא דודיע-תואירקל אל .קילאיבל ,אופיא ,םיקוקז ונא ןיא .תרוקיב 
םע ,ילוא תובהלתה תוחפ הברה םע שיא ,תרוקיבה שיאל ,רקבמל — ירמגל רחא שיאל 
זוע רתוי םע ,תוירזכא רתוי םע לבא ,וידלי תא חפטל בייחה בא לש השגרה תוחפ הברה 
.איה "תדרוי" יכ ,הראוצ לע הכבנ םא םג ,דומעל הלוכי איהו הנסוח ונתורפס יכ ,ןוכיסו 
תוחנה המכ אוה םיאבה ירבדב דימעהל שקבמ ינאש המו ,תרוקיבל םיקוקז וגא 
לודגה רבשמה לש ורשפ המ תוארל לדתשנ ,ןיבהל לדתשנ .םויכ ונתורפס תרוקיבל 
לש ,תולבוקמ תונכומ תודובעב הברה עייתסהל לכונ אלש ןייצל רצ .םויה ונתורפסב 
ןמיסה םג ונשי ונתורפס לש שאונה הבצמ ינמיס ראש ןיב יכ ,הזה אשונה לע ונירקבמ 
— תונידעב רמאנ ,םירקבמ םע בירל יאדכ אלש ןויכמ — איה ונתורפסב תרוקיבהש ,הזה 
ןכלו .תורפסה יפנע ראש לש םבצממ בוט בצמב הנניא ןפוא לכב איה .הידעצ תישארב איה 
תרוקיבב דוסי-תוחנה חוסינב קוסעל ,םירקבמכ םירצוי ,םירפוס לש סוניכ בייח ילוא 

.םויכ ונתורפס 

?הרק המ .רבשמב ונחנא :החנהה ךותמ תאצל רשפא יכ ינא רובס תוניצרה לכב 
?הז רבשמ לש וביט המ ?וז הדירי לש הביט המ. 

תירבעה תורפסה התיה וליא הז היה ארונ ןוסא הזיא לכ םדוק םכינפל וראת 
התואבו המר התואב הכישממ התיה וליא ,הדדי אלמליא ,התע דע הכלה וב וקב הכישממ 
ןוסאה !םדוקה רודה ןמ םיקיתוה לש םחוכבו םיקיתוה ימיבכ רוביד תמינ התואבו תלוכי 
הברהו בוט ןוצר הברה ךותמ ,הפוטח התימ ,הקישנ תתימ ונתורפס לע איבמ היה הזה 
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ותוא ,ןכא .תואיצמהמ ,טעה לש הירוטסיההמ ,טייחהמ הרומג תוקתניה ךותמו ,ידדה דובכ 
החימצ תלחתה לש ,יבויח ,יחרכה ,ינגרוא תיזח איה תימואתפ הדירי התוא ,לודג רבש 

.השדח החימצ תלחתה לש הינמיסמ דחא איה !השדח 

,םלועה תוברתב תוחפ םיעדוי ,תודהיב תוחפ םיעדוי םויה םיעיפומו םיצצה םירפוסה 
ונירפוס .ונמעב םדוקה רודה ירפוסמ ,תוחפ םיליכשמ םה ,םלוע תוברת ישנא תוחפ םה 
הנכס םהל הייופצ ,וניתודלותב םעפ-יאמ רתוי תויניטנבל תנכסל םויה םייופצ 
,ןטק רוביצ לש ,ןטק םע לש םידפוס םה םישענ דאמ הבר הדימב ,קפואה תורצ לש 
.תושדח תושביב םיבשיתמה םימעה דחאכ וא ,יטלבה םיה ףוח לע וא ןקלבב םימעה דחאכ 
ןיא ןכ יפ לע ףא .ןמזה ןבומבו םוקמה ןבומב ,םלועדכע ירפוס לש לודגה ףועמה םהל ןיא 
קר אל איה .הלחתה םג איה יכ .יתוא הדיחפמ ,תיתדבועה ,תישממה — תאזה הדידיה 
תודמציה רובעב ,עקרקל תודמציה רובעב םימלשמ ונחנאש ריחמה איה .שרוש איה .הדבוע 

.היחו תישממ ,תמיוסמ תואיצמל 

וא הדירי :הלאשה ןמ םיעבוק רתוי הברהו םיבושח רתוי הברה םירבדל חתפ ןאכמ 
?ןאלו ןינמ :איה הבושחה הלאשה .תובישח לכ תרסח רבד לש ותימאל איהש ,הילע 
יווהה לכב תוארל אלש לוכי ינניא ?ןאלו ןינמ — תירבעה תורפסה :לאוש ינאשכו 
— הרקיעבו וז לש הזכרמבו — תיתורפסה הריציה תדמוע וזכרמבש ,ונלש יתוברתה 
ארקאש בושחו לודג ךילהת תוארל אלש לוכי ינניא — הריעצה תורפסה םשב ארקנש המ 

.סנסנר :תחא הלמב ול 

.דתיה אל ותלחתה .ומויסב דמוע וניא ירבעה סנסנרהש השגרהב ינא גופס ,יתובר 
ירבעה סנסנרה .הנש םירשע ינפלש ביבא-לת ימיב אלו הסידוא ימיב אל םינפ םושב 
תוברתה ייח לש תכסמה לכ תא הארנ םא ,ךכ םירבדה תא הארנ םאו .וישכע קר ליחתמ 
.תונבומ-יתלב וא תודיחפמ תועפות הברה ןיבהל לכונ — היחת לש הלודג העפותכ ץראב 
לש יפוא יוק תא ןיבהל לכונ ,הבורמה תסיפת תא ,המוהמה תא ,שערה תא ןיבהל לכונ 
לכונ ,רבעל הסחי תא ןיבהל לכונ ,םייחה חרואל התודימצ תא ןיבהל לכונ ,תאזה תורפסה 

.דיתעה יפלכ התוננוכתה תא ןיבהל 

הריצי-ירבד הבש ,תוברת לש ,תורפס לש .ריפוא והזש םושמ ,ינא רמוא "סנסנר" 
.תולבויו תודוד ךשמב םייוסכו םימלענ ויהש דחאל ,הנושארל םיעיפומ ,םילגתמ םיקיתע 
קר ליעפ חוכל םיכפוה הנש םייפלא ינפלמ וא ,תואמ שמח ינפלמ םיקיתע הריצי ירבד 
ינפלמ תודפס-יעטק םילוכי ,םויה לש םימעה-תוברתב םע הזיא .סנסנר לש הפוקתב 
? תוזונגה תוליגמה ונלצא וללוחש יפכ ,הריבכ הכ תיתוברת היוח וב ללוחל הנש םייפלא 
,םיבתכ-ירבש ,תוריצי ירבש המדאה ךותמ םילעמ — :תיסופיט תיסנסנר העפות וז ירה 
רודה לש ויתויוח תכסמ ךותב םיעיפומ םה הנהו ,ונתאמ םייוסכ ויה הנש םייפלא ךשמבש 
םירפמ הדימ התואבו ךכ .ומצע הז רוד לש ותיוהמ ובתכנ וליאכ ,היח הריצי ויה וליאכ 
םיצבקו םיבתכ — הקספה לכ וניניבל ןהיניב הלח אלש ,תוריצי םה ויה וליאכ ,ונייח תא 
ןירותסמה ינייעמ תא ,שדח רואבו שדח סופדב ,םייניבה ימי תריש תא ונל םיאיבמה 
לשו רהזה לש הלואגה תריש תא ,דוסה תריש תא ,למסה תריש תא ,םידוהיה הלבקהו 
תרצוי ,הנש רחא הנש ,רפס דחא רפס ,הלא לש םתעפוהו .ונממ העבנש הלבקה תורפס לכ 

.הנושאר הגרדממ םייתורפס תוערואמ לש הרוש 

שיאו רפס שיא לש ,שדחה יפואה וק תא ןיבהל לכונ ,וז הפקשה-תדוקנ ךותמ קד 
אל םלועמש ,ןודרוג .ד .אמ לחה ,ונכותב ץרפנהו ץופנה ןבומב ,אפייסו ארפס ,המשגה 
םתעפשהש ,המשגהו תינידמ הבשחמ ישנא ךרד — היה הזכ לבא ארפסו אפייס ומצע האר 
,ל"ז ןוסלנצכ לרב תא םהמ ריכזאו ,רתויב הלודג .דתיה תובדתה-יכדד לעו תורפסה לע 
הרופ תוקסעתה .דתיה תורפסב םתוקסעתהו תורפסב םתאירקש ,המשגהו אבצ ישנא ךרד 
רתויב תקהבומה תיסנסנרה תומדה ילוא אוהש ,ל"ז הדש קחצי תא קר ריכזא םהמו 'הרפמו 
,םיריעצו םיקיתו םיררושמו םידפוס דע !רדושמ ,גיהנמ ,איבצמ ,בצוח ,לעופ :ונרודב 
.וז תונמדזהב ונתא םיבשויה הלאכ םג םהמ ,םיקהבומ חור ייחל םיירופ השעמ ייח םירבחמה 
הניאש ,תואיצמה תא שובכל תצרפתמ איהש ,םויכ ונתורפס לש היפואו העבט םצע 
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תא תנתונכ ,הברה םישעמל תיארחאכ המצע תא האוד אלא ,רוקחלו ןקתל ,קודבל ההוש 
.תיסופיט תיסנסנד הנוכת וז ףא — הלודג העונת לע ןידה 

לוכי היה אל אוה ,ירוקמ ירבע הזחמל אמצ ןורטאיתה .ירבע ןורטאית ונשי םויה 
הלשבהל ןיתמהל לוכי וניא ןורטאיתה .קיתוה רודה ינב לש םיצולח-מיאזחמב קפתסהל 
להקה לש קר אל ,ןמוזמל קוקז אוה .הנוע לכ ,הנש לכ םישדח תוזחמל קוקז אוה .תיטיא 
ליבשב םילוורש לישפהל ןכומ היהיש םירפוס לש רוד אוה הזיאו .רצויה לש םג אלא 
,סנסנר לש האירב השגרה לש רוד אל םא ימוידכויה תא רוציל ליבשב ,ףוחדה תא רוציל 
קוסעל — ךרוצ היהי םא — ןוצרו ,םייחה תבהאו םייחה תביח לש ,םייחה יפלכ הבוח לש 
קוסעל ךרוצ שי םא !עדילדעל תינכת ןיכהל — ךרוצ שי םא — ןוצר !תוכסמ ףשנב םג 

7 תומיוסמ תוזרכ לש תיתלומעת תורפסב וליפא 

,ןומזפה תא אבצל קפסי ימ — :אבצ .הברה תובוח ,תובוח ינפב דמוע הזה רודה 
ליבשב תונומת ךכו ךכ תב הידמוקה תא ול בותכי ימ ,ולש יווהה תא אבצל קפסי ימ 
םתוא תושעל םיבייח הז ףא וולש עבקהו םיאולימה תודיחי ינפבו ויטלשמ ינפב גצותש 

.לכה לע ןידה תא תתל םיבייחו לכה קפסל םיבייח םה .םיררושמהו םירפוסה 
והשמ ילוא השע אוה םגש ,דחא וק דועב אטבתמ תורפסה לש יסנסנרה יפואה 
הרבח תויעב לע ןידה תניתנו תונינעתהה-וק והז ,וז תורפס לש "תוליצא"ה-תמר תדרוהל 
.הקיטילופב :תרומרמצ ררועל יושע ומשש ןינע ותואב תוקסעתה ידכ דע ,תוינידמו 
,הריעצה דוחיבו ,ונתורפס יכ 'ירבד תישארב יתרמאש המב רושק הזו ,ינא ןימאמ 
אלה תורגסמהמ טאל טאל תררחתשמ איה .תוגלפמה לש ןלועמ טאל-טאל תררחתשמ 
ינניא לבא .תיתרבחהו תינידמה תורמה ,תירוביצה תורמה-תייפכ לש ,תופלוחה ,תובושח 
.תמיוסמ םידד-תייוהל הלש רשקהמ תררחתשמ תורפסהש ,חמשא אל תאז הארא םאו ,האור 
תילארשי-ץראה תורפסה תא ורשקש הלאב ןבא ליטיש ימ אצמיי םאה ,תעדל ינא שקבמ 
— רכל יארחאש ימב ןבא ליטיש ימ אצמייה ן תיצוביקה העונתה לא הנורחאה התילוחב 
תורפסהש ךכ לע רעטציש ימ שיה 7 תיתעונת וא תישיא ךכל יארחאש ימ ,ללכב ,שי םא 
."הנגה"ל הרשקנ ,םינשה יפלא תב תירבעה תורפסה לש הנורחאה הילוחה ,הריעצה 
תועונתל וז תורשקתה ,וז תוירחא .רקויב הלע הז ,ןכא 7 הלפעהל ,קבאמל ,ץוביקל ,ח"מלפל 
תורצל ,םיוסמ םיקפוא םוצמצל הכורא הפוקת ךשמב המרג ,תוגלפמל םימעפלו ,תומיוסמ 
תא השיגדה אל איה ,רפוסה לש תימצעה ותדימע תא הפפור איה ןפוא לכב .תמיוסמ קפוא 
רפוס ןיב :ךכב םכנוצר ,םלועה תיוהו רפוס ןיב ,ישילש ול ןיאש ,חיש-וד לש דוסה 
דעצ דועצל היה לוכי אל וידעלבש ,סיסבה תא ול הנתנ איה תאז םע דחי לבא .ויהולאו 
,אב םהילאו אצי םכותמש םייחה תא ול הנתנ איה ,ומויקל םעטה תא ול הנתנ איה .דחא 
.יפוי ןיאו הריצי ןיאו תורפס ןיא וידעלבש ,ילמינימ ,ירטנמלא ,ירסומ וק ול הנתנ איה 
ץקה ונניא דוע — שואי .תטלחומ תושידא ךותמ תחא הרוש בותכל דשפא-יא 
ועיגה הילאש ,תטלחומו הנורחא תושידא לבא .םוצע ירסומ חוכ תויהל לוכי שואי .ןורחאה 
תושידאל — םלועה תומואב םירופס יבתוכו תוזחמ ירבחמ ,םינורחא םיררושמ המכו המכ 
הכירצ הניא ונעגה אלש ךכ לע הדותה םא עדוי ינניאו .עיגהל לכונ אל .ונעגה אל וז 
תויתרבח תועונתל הריעצה תורפסה תא רביחש חוכ ותואלו תועונת ןתואל ןתניהל 

.תויטילופו 
םויה גשומב ,םייחב ,הקיטילופב ןינע לש ,הרבחה ייחב תוברעתה לש ,תאזה הנוכתה 
סנסנרה ירפוס תא אל םא ונל הריכזמ איה המ — שחרתמב תונינעתה ,םייחה לש ימוי 
םיזורכ ורביחש ,תואידיא לע ומחלו ומלחש ,תוצוחב וכלהתהש םירפוס םתוא ,וינמא תאו 
,םירופיס ורביח םהב ,תובהלתה לש הדימ התואב ,טהל לש הדימ התואב םייטילופ םיבתכו 

7 תומרד וא ,םיריש 
לעופ תויהל לעופה לדח תאזכ העשב .םוריח-תעש לש העפות ונתנידמ ייחב הנשי 

תכרעמ ימיב ,בר אל ןמז ינפל .לודג ללכב םיקלח םישענ לכה !דיקפ תויהל לדח דיקפהו 
ושטשטינ םסק הטמבכו ,תודכלתהל ,דתיה תוטקלתה ,וניניע ומב וז העפות וניזח ,יניס 
םוריח-תעש לש העפות תויהל תבייחו הנשי ,ינא רמוא ,הדימ התואב .תודמעמו םילדבה 
.ןמואה לש םזילאודיבידניאה ףקות עקפי הבש העש ,ונמעב תימינפ-תיתרבחו תירוביצ 
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,שוחל עדת רשא ירוביצ שגרו תיטילופ הרכה לש תילמינימ הדימ אלב השעיי אל הז רבד 
,יתעדל ,הלגתמ תאזכ תירוביצ םוריח-תעש .הנכסה ברקתהב ,ולוכ רוביצה ינפל ילוא 
םלצ תקיחמל העונתה לש תוררועתה ינמיס דנתדבח תוצוחבו ונבוחרב םיעיפומש עגרב 
הטימה הנושארבו שארבו ,תונידמ לעו םימע לע םלועב האוש הטימהש העונת ,םדאה 
,טלתשהל ,ושאר םידהל הסנמ ,תרחא וא וז הרוצב ,םזישאפהש עגרב .ונמע לע הארונ האוש 

תא קיספהל אוה יוויצ הזכ עגרב — ונייח ךות לא ץרופ הזכ חוכש עגרב ,רגמל ,דימשהל 
הייח לע ,הרבחה לע ןידה תא תתלו רוזחלו ותניכש םע רפוסהו ןמואה לש יטרפה חישרדה 
האור ןמואה הבש ,הפוקת לש התוהמ רקיעמ איה םג — וז ןיעמ יוויצ תשגרה .הנינע לעו 

.ףיקמו ללוכ יתוברת סנסנר לש הפוקת ,םייחה ןמ קלחכ ומצע 

וניא ןשיה .סנסנר לש וינמיסמ הנה ,רבשמ ונשי ,הדידי הנשי יכ השגדהה םצע םג 
תא ,ולש בצקה תא אצומ וניא ןשיה .ללכב תודימ וקחמנש אוה רובסו ויתודימ תא אצומ 
תבחרה ךותמש ,איה תמאה .ללכב תולכשומ וספו בצק ומדנש רובסו ולש תולכשומה 
טעמ רצוויהל תוליחתמ — הקמעהל התעד ןיאש הריהמ תוטשפתה ךותמ ,הלודג םיקפוא 
ןאכ הנה :חיכוהלו עיבצהל רשפא רבכש הזב רמול הצור ינניא .תושדח תויוכיא טעמ 
לש וכופיה .םיפאוש ונא וילאש רחמה והז הנה ,השדח החימצ ןאכ הנה ,השדח תוכיא 
רתוי קימעהל רבשמה ךירצ דוע ?תדרלו ףיסוהל ונא םיכירצ דוע :ינא דמוא .רבד 
,תונומאל ,םינכתל ,תורוצל הדימה לע רתוי ונא םידבעושמ דוע ?התע דע קימעהשמ 
דרמל ןמזה לשב יכ ,המדנ .רפסה-תיב םעו רפוסה םעו דפסה םע ונילע ונלבקש תומכסומל 
התוא לכש הלא לש ,םויהד םיריעצה ןמ רתוי םיריעצ לש ,תורפסב םיריעצ לש שדח 
תנשוימ היהת רבכ ,םהילע הסואמ היהת דבכ םולש .ש הילע רבידש םידיעצ-תכפהמ 
חירב שממ — םישוחה לכב ינא שקבמ עובש עובש .תומכסומ לע ידמ תססובמ ,םהיניעב 
םינמיס תומונצה םיריעצה תורבוחבו ,םייתורפסה םיפסומב אוצמלו תואדל — שושימבו 

.שדחמ ליחתהל — תלוכי לש אל דוע םא — ןוצר לש 

וניא "תורפס" לש גשומה לכ .ןמזה ךשמהב ,אבהל םימוכיסה ושעיי — ער וא בוט 
שי ,םירפס שי ."תורפס" ןיא .הבשחמ-תרוצ לש גשומ והז ,הדותמ לש גשומ והז .יח גשומ 
וצריו םוי אובי .הירוטסיה יבתוכ לש דזע-גשומ והז תורפס .הריצי ירבד שי ,םירפוס 
ןיאו הזל םיארחא ונא ןיא םויה .20-ה האמה עצמא לש תירבעה תורפסה םשב ונתוא תונכל 
ללוש םוקמב וב ךא ,םירפוס לש םיוסמ רוד םשב ינא רבדמ .הזב בשחתהל םיחרכומ ונא 
גנלסה לע תעדה תא דוע תתל אל וישכע רשפאש ינא הווקמ ."םשב" רבדל תוכזה תא ינא 
םיינוציח םינמיס יפל םיגוס גווסלו ,םייח"מלפ םירוביד לע וא ,הנשמה ןושל לע וא 
תא ול םינתונו םיוסמ רוד לש ותכסמב םייחה ,םירפוס לע רבדנש העשה העיגה .הלא 

.ויוטיב 

,וילע ףיקשנ ךכ םנמא םאו .םויה ונתורפס לש הבצמ לע ףיקשהל שי ,ינמוד ךכ 
םירבד המכו המכ ןיבהל לכונ ,התליחתב דוע תאצמנה ,הלודג סנסנר תפוקת וב הארנ םא 
סחיהש ןיבנ .תורפסב דודל רוד ןיב סחיה ןינעב לכ םדוקו ,תוהימת המכו המכ בשילו 
,הביסכ ומצע תא האורה רודהש ןמזה עיגה .האצותל הביס לש םחי ונניא רודל רוד ןיב 
םלוע .תאזה המימתה הילשהה ןמ לדחי — ויתואצות תא ויכישממב תוארל שקבמה רודהש 
םוי חרוז םא .הבשחמבו תורפסב שדח רוד ללוחמ םיגוסה לכמ םימרוגו תוביס לש םלש 
,שמשב הצוענ ךכל הביסה .ךכל הביסה אוה לומתא םוי אל — רקובב רקוב ידמ ,שדח 
.שדחה םויל ,םישרוש הברה שי ,תוביס הברה שי .סומסוקה לכב ,הקיסיפב ,םיבכוכב 
םולש .ש לש ותפיאשו ותשקב .ותרחמ תא בצעמ ודבל לומתא םוי אל ,םייחבו תורפסב 
רוגס לגעמ תורפסב האורה ,המימת הילשה התואמ תעבונ ,תואיצמה לש תיסלק הנומתל 
הנומת דילות ונתואיצמב תואיצמש תוצרל רשפא םולכ .ומצעמ ויכרע קנויו ומצע ךותב 
רודה רפוס לש ותריצי תוהמ תא םיעבוק האנה הנווכהו "בוטה םעטה" םולכ ?תיסלק 
הרבשש איה — םתדבושו םימעטה תרצוי ,הפוקתה ןה י וירחאש רודה רפוס לש וא ,הזה 
.םה םימליא םנמא םא — םתומליא תא םימליאה יפב הנתנש איה ,תיטלקה תרגסמה תא 
הלמס למסכ םיבר יניעב הארנ ןושלה ןינע .ןושלה-תיעב םג תכייש הז ןויד לש ומוחתל 
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לש ףוריצה ךותב ןיבהל שי התוא םג ךא ,רקיעב ןורחא רודב ,ונתורפסב הדיריה לש 
םינושאר ינושארמ ,ןושל תודוסי לש שדחמ ךותיהו בוברע .תחא הנועבו תעב הדילו רבשמ 
יניטנבל היצלימיסאו הטילקךורשכ םע רבע-יסכנב תוקידא לש הגיזמ ,םינורחא ינורחא דע 
תונידמו םימע תונושלב תורחת ךות ונושלב רבדמ וניאש םעל ת"יב ף"לא תיינקה ,טעמכ 
תמגודו :ונלש ןושלה תייעב לש ידוגינהו לופכה הביט הנה — ןתוחתפתה םורב תויורשה 
תעפשה תא םג ונלש תיושכעה תורפסב תוארל אלש רשפא ךיא :הריהנו הטושפ ,תחא 
רשפא םולכ ?ןורטאיתה לש ולודיג תעפשה תא םג ?עונלוקה לש יקנעה ינחורה חוכה 
םיירבע םירפוס ועפשוה תירבעה תורפסה ימי ירבדב דוע יתמ ? ןובשחב תאז איבהל אלש 
עפשותו תעפשומ תילארשי-ץראה תורפסה — ער םאו רבדה בוט םא ,לבא ?עונלוקמ 
ןורטאיתמ ,ורוד תונמאמ עפשוה קילאיבש םשכ ,םלועב עונלוק היהיש ןמז לכ ,עונלוקמ 
יכ ,תוברמ תחא המגוד קר וז ירה .םייזעול (בורל) ויהש ןיבו םיירבע ויהש ןיב ,ודוד 
יניאו — ונימי תב תיתפרצה תילגנאהו תיאקירמאה תורפסה ומכ םילודג תוחוכ דוע םנשי 
אובל רשפא םולכ .רבדמ ינא חורה םוחתמ תועפשה לע .םייחה תוחוכ לע ןאכ רבדמ 
תוחתפתה וזיא ,יאידיא לקשמ יוויש הזיא ,תורחא תוניחבמכ ןושלה תניחבמ ,שורדלו 
לא אבה לכמ הריבצה ךדד לע היהת ןאכ תוחתפתההש ןיבהל ךירצ ןיא םולכ ?תינומרה 

? ףרצמ רוכ ךותב ,שדח ךותיה-רוכ ךותב הז לכ תרבעהו ,טעמכ דיה 

הפאשו רפסהמ האבש תירבע איה ,ונימי דע תיטלקה ,תיסלקה תורפסה לש תירבעה 
ומצע תא ןודי םויה .םייחה ןושלב הלגלגתה אל איה ,םייחה ןמ התלע אל איה .רפסה לא 
וא ,ןולימ ךרד ,ולש תירבעה לא ,ולש ןושלה תיעב לא םחיתיש רפוס לכ ןואפקלו תוומל 
ץורפנ ונחרכ לע ,תורצויה תא בברענ ונחרב לע .םינולימ הרשע ףא וא ,םינולימ ינש ףא 
— דחא טפשמבו ,תחא תבב שמתשנ !ןושלל םישדח םימרוג חוכב סינכנ ,םיקוחה תא 
תחלקב לכה — "גנלס"כ רבד יעדויל הארנש המבו הנשמךושלכ רבד-יעדויל הארנש המב 

!ךתוהי וחרכ לע ,ךתוהי תחא 

ףצק הברמו םיה עקרקמ ,תורצוא הלעמה הרעס ידכ ךות ,ןושל לש תאזכ הריציב 
הברה יבגל ונחור טוקשת ,תאז ןיבנ םאו ,סנסנר לש תקהבומ הנוכת שי — וילג ימורמב 

.ןושלה רופישל ןוכמה ישנאל שאר-באכ תומרוגה תויעבה ןמ 

,בוש תאז רמואו תאז יתרמא .תרוקיבה לע םילמ המכב ירבד תא םייסל הצור ינא 
,תישפח ,תדחושמ יתלב הבשחמל םיקוקז ונחנא .תרוקיבל םיקוקז ונחנא .םייסא הזבו 
לש תוצוצינה תא םילכה ירבשב תולגל עדתו ,םימחרל יואר וניאש המ לע םחרת אלש 

.החימצו םייח לש םינצינה תא ,השדח הלחתה 

הלוכי הניא איה ,חתונ רבכש המ חותינב קרו ךא קוסעל הלוכי הניא תרוקיבה 
.תונשונבו תולבוקמב ,םיקוידב קרו ךא קוסעל הלוכי הניא איה ,םזירוטסיהב קרו ךא קוסעל 
דיקפת תא חינהל הכירצ הניא איה .תיתורפסה הבשחמה שארב דועצל הכירצ תרוקיבה 
חופיט ,ךוניחה ,הישעה דיקפת תא אל םג !התע דע ונלצא ושעש יפכ ,הרישל תונכפהמה 
הזחמל הריטאסה לש דיקפתה תא חינהל הכירצ הניא ןכ ,ןמורלו רופיסל יתוברתה יוהה 
איה .הידיל וללה םידיקפתה תא םג לוטיל הכירצ איה .הידיקפת ראש ןיב .הידמוקלו 
םעו ,היפוסוליפה םוחתב הרועמ תויהל הכירצ איה !הבשחמ לש המר לע דומעל הכירצ 

.חפטל ,ךירדהל ,רקבל — היחה תורפסה לש הכות ךותב הדועמ תויהל תאז 

לע ןנואתת אל ,תוברוח לע הכבת אל ,ללוגה תא םותסת אל וז תרוקיבש ,המדנ יל 
ירפ היהת אלא ,תפלוח ,תישיא ,תיריל השגדה ירפ היהת אל איה יכ ,הבכש תורפס רנ 
רבשמ תעשב יכ ,שיגרתש אוה חרכהה ןמ ,תאזכ םלוע-תפקשה .תללוכ םלוע תפקשה 

.ונתורפסב הלודג היחת תפוקת לש התליחתב םג ונא םידמוע תורפסב וז 
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