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 223הינלופב השדחה תירבעה תורפסה לש םיזכרמה תשלש

זוז איה תוגלפמה לכמ םיינויצה-יפלא-תובבר לש םתמשא אל יכו ...תחא הבוגה םירפס
?וז איה הללכב תינלופה תודהיה לש דבכה העשפ אל יכו
•• דt ---

עה זכרמה — ,דמעו תידוהיה הינלופ הברח התע

רוחל ומרגש ,םירקיל וב ויה יאשראווה ירבעה

ב תירבעה תורפסה תאו תירבעה ןושלה תא ומצעל

"הריפצה" אלב ,ץרפו

ת םא ,עדוי ימו — תינלופה תודהיה הברח התע

ה היחה תא וחצני שפוחו קדצב םילגודהש

חא וא וז הדוצב היחתל בושת תיאמצעו תישפח

ת ידיב םיתמומה, ,םירודהו םיפוגסה ,םיפדרנהו

תחת םלועמ היה אל עקרקש ,םיזוזבהו םידודשה

דיאה ?הייחתל ם ה ומוקי דיאה — ,םהמ ולזגב

יה אוה םיהלא-לא

רתה רשועה לש ףוטחהו רצקה דואתה אנ-אהיו

ילהווה ,יאצילאגה — םיירבעה היזכרמ תשלשב

ש ,דובכה-סמל הנטק המורת ,השדחה תירבעה

שמב וילע הנעשנ תילארשיה המואה לכ טעמכש

רחומו ברח אוה הנהו — ,תויתוברתה ויתוריצימ

דג ידוהי ץוביק לש וחור דדועתי ,רשפא .לזגו

ועתי אוהו ,ודגנ ןדבאו גרה תמחלמ לש םיארונהו

תמדא לע — הז אהי ,תיתולגה ועטמ-תמדא לע
', n"E.א-דדאב 'ב ,תויפלת-פי^ורי

םינש שימחו םישילש' ינפלמ היצילג
תונורכז יקרפ

ןמעילק השמ תאמ
א

בובל תנחתב תבכרה ןמ דחא רקוב תמכשהב יתדרי  1904תנש ץיקה תליחתב
.ןאפאיו היסור תמחלמ ימיב הז היה .ריעל יתסנכנו
ןמזב יכ ףא ,ללכב היצילגב וא ,בובלב עבק תבישי בשיתהל יתעד לע הלע אל

פיחרובו םייטילופ — היסורמ "םיטנרגימא" ןומה היצילג ירעב וררוגתה אוהה
ינאשנ יחור ":םעז רובעי" יכ םג ,היסורל רוזחל ללכ היה אל יתעדב .אבצה תורישמ
ץוח" !רתיה היצילג םלוא .הקירמאל וא — ץייוושו הינמרג לש תואטיסרבינואה לא
יתישעו — "לובגל רבעמ" הנושארה הלודגה ריעה — בובלו ,רתויב הבורקה "ץראל
יתישעו הצחמו םינש שולש וז ריעב יתראשנ ףוסבל ךא .יכרדב הנושאר הינח התוא
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אשנ םמושירש ,םירבד המכ הב יתדמלו ,םירבד המכ הב

בלב תובשחמ תובר" .תאז לכב יתרזח היסורל םגו
שמחו םישולש ינפל היסורמ ילאיצניבורפ ריעצ יניעב

רטסואב ,היצילג התיה היסור תמועל ".הפוריא" רבכ

לטובמו לטב ךכ לכ היה אל חרזאהו ,תונותעה שפוחו

דוהיה .היסור יבגל שממ ןדע-ןג זא היצילג .רתיהש יאדו

קפס לש לצ אלל לבוקמ היה ".היחיש רסיקה" תוסחב

אדו .הער םהל הנואת אלש החוקפ וניעו םידוהיה לע

עשרה םייוגה םא יכ ",היחיש רסיקה" אל םשא הזב

כיפל .םמחל תא לארשי ינב יפמ איצוהל ידכ תוריתח

ה היהש ןכתיו ,םיגרובסבהה תנידמב רתויב ילאיולה

מ .היצילג ידוהיל ובל תמושת תא תונמדזה לכב הארה

,ועדי םיימוקמה תונוטלשה .דאמ רצק רוקיבל בובלל
ב ול השגוה דבכ הנהו .רשפאה לככ סכטה תא םצמצל

גל הצא אילמפהו ,ינווי-ילותקה םירמכה שאר תכרבו

יעהל זיעמ דחאש דע .תולבלבתהו הכובמ .ומוקממ זז

םשמ זז אלו — ?ידוהיה ברה ןכיהו :לאוש רסיקה
ימודהו הז השעמ רופיס היה המכו ...ותכרב תא ול

םה ןיאש ,ןוחטב — רקיעהו ,יחרזא ןואג םהל םיליחנמ
ןכש לכ אלו .תוסחו ןגמ הזיא ,םיהובגה תונולחב ,ם ש

ב ריצל רחבנש וא ),תוכלמה ץעוי ,רצחה ץעוי( "ץעוי"
תבשל ארקנו ליצא תגרדל ידוהי הלעתנ םא םג המו

לעו .לע לא המרומ הלוכ תיאצילגה תודהיה המצע התאר

ינפב םינומהה תענכהל םרג הז רבד "...רסיקה לא
פה ימיב ,םימילו .יטילופה םנוצר ינפב םתולטבתהו

התוררועתה ךרדב לודג לושכמל הז היה ,םיללובתמה

דסומה לש היצזיטרקומידלו םיימואל

ע םה םג וכנוחו ולדג הבש םינקזה ,הנוילע הבכש התוא

רטסואה ןויערה" יפלכ םג ךכ ךותמו ",היחיש רסיקה"

ב םדחיא ירוטסיהה לרוגהש תוצראה ןיבו םימעה ןיב

חתמ .דתיה םתלכשה םג .גרובסבה תיב לש תוכלמה

ב תוכלמב הנתינשמ םלוא .תינמרגה ןושלה — םתוברת
םינלופהו ",טאדסכיירב םידחואמה תוזוחמהו תוצרא"ל

צעה שוטשט ךותמ ,תינלופ תוללובתהל חיטנ םלצא

שעתהו ןוממה תריפסב םינלופה יליצא םע תויורשקתהה
אמ םוחתלו תינלופה הרבחה ךותל ,םהמ םיבר םינפ לכ

לא םג הרדח םשמו ,םהיתבב הטלתשה תינלופה ןושלה
יממעה רפסה תיב השע ראשה .היצילגב ידוהיה רובצה

כ הבוח תלכשה לש קוחה ףקותב ,םידוהיה ידלי לע םג

טאיתה !היצילגב החתפתהו הכלהש ,תינלופה תונותעה

כלה םידוהיה םידימלתהש ,םיהובגהו םיינוכיתה רפסה

ב — היצילגב דאמ םייביסנטניא ויהש ,םיינלופה תוברתה
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עונה לכ רבכ היה היצילגל ינא יתאבשכ .םיסורה לוע תחתש ןילופב

פשמה ינב דבלמ — תינלופ ובורב רבדמו תינלופה תוברתבו ןושלב

היצזינולופה םרז םהילא עיגה םרטש םעה תלד ינבו ,רתויב םילשחנה

והי היצנגילטניא רבכ זא .דתיה ".תייוג" '"יוגה ןושל" דוע םהל .דתיה

ה תידוהיה תוימואלה ןויער תארקל תננוכתמ .דטועימבו תיתוללובתה

ד דוע ןקזה רודה .ינש דצמ — יאדנובה ימואלה םזילאיצוסה תארקלו

ש ימ ).רכינ דאמ יאצילג-ידיא אטבמב( "תיזנכשא" — רדהתהל

פ רבדל עדי אלו' ,המ-רבד לואשל בוחרב רבועל הנפ וא ,המ-רבד

יניעב היה תרחא !תינמרגב תוחפל וחיש שיא לא תונפל היה

.ול תונעהל ללכ יאדכ אלש .דדמב

ידוהי םע השיגפהמ םינושארה ימשר תא םג ראתל היהי רתומל אלו
,בורקמ ויתרכה אל .יאצילגה ידוהיה יבגל םודק-טפשמ יב היה יצרא ינב לכבכ .היצילג

הרעוב ",הנושמ .רירב" יהוזש ",יתעדי" תאז לכבו ,םלועמ זא דע ומע יתשגפנ אל

"!...היריק" :תחא הלמב — תינלטבו

רחבומהו ,םלועב םידוהי ינימ הברה םנשיש ,דחא לכ עדי יתדלומ םוקמב
םילוונמ וברקב םג שי ןכא .י נ י ל ה ו ו ה ",ונלש" ידוהיה ,ןבומכ ,אוה םהבש הלועמהו

םירוסרס ,םירזכא תיבדב-יולמ ,בל-יחושק םיריבג 'אסכט ילעב ,להקה יפיקת :םיבר
וב ןיא ללכ ה םלוא .םידדוב ,םידיחי םה הלא ךא — ,דוא-ידדומ םיכושח םתסו םיאמר

:רוציקב .תונמאנ ילעבו ,ןיסומינ ישנא ,תוירבה יבהוא ,םידסח ילמוג ,םינמחר :יפוד

םגפ וזיא שי םהמ דחא לכב .םידוהיה "ינימ" ראשב ןכ ןיאש המ .הרושכ םידוהי
,ךל ןמדזנש קאווטיל לכ ;לודג ןדמל םנמא אוה '/קאווטיל"ה ,לשמל 'הנה .אכריסו
.תוקידב עבשב ותוא קודבל ךירצ התא דימת ךא .םיקסופו ס"שב יקב אוהש הקזח

ךכשמי אלש ריהז תויהל ךילעו ,ברעו-יתש יאדווב ןומט וחומב םינפ לכ לעו
,ורובדב ךחוגמ תצק אוהש קדו ,דיסחו רשכ ידוהי םנמא אוה ינלופה ידוהיה ...ותשרב

םימרח םישנא םה םנמא "...ראיימ-ישטיא" ומש םהמ דחא לכו ,ןידימת דוי-חתפב
רחאלו .ךסיכמ הנורחאה ךתטורפ תא איצוי אלש ריהז תויהל ךילעש אלא ,רחסמב דאמ

יבדסבה ...ןהמ תחא דבכ הרסח אמש ,ךיפב ךיניש תא הנמו םוק — ומע הרצק החיש
ןייהו "הגילממ"ה אלא ומלועב ול ןיאש ,המשוגמ .רירב אוה ,ילודופה םג תצקמבו

םג ןכו .םילקבש םילק ,דקפה ישנא םה ,םיאסידואה טרפבו ,םורדה ישנא .ףירחה

דוע שי הלא תלוזו .םיק'צמירקהו "רפיינדה ישנא"ו ,םיקי'צנוסרחהו טיבוילוקינה
.חלוגמ רטנסה הצקו םהייחל ירבע ינשמ םנקז םילדגמש ,גיצנדמו גדבסגינקמ ,ךשטייד"
עגונש .דמ .תיסרוקיפאה םתלחגב הווכית אמש — בורקמ שגת לא ,ךל ונמדזי םא ,הלאל

םלוכו ,תפומ-ילעבו םיקידצל םיפופכ ,םילשחנ ירמגל םה הלא ירה ,היצילג ידוהיל
ירחא אצי דחא ידוהי הנהו ,ידודבב תובשל הרקמה יל הרק םעפו ".לימיירטש" םישבול

ול םיבוחת הטופקה תוצקו ,טנבאב הרוגח הפיטק לש הטופקו לימיירטש שובל םירהצה
הלגע-לעב .םתוקשהל ,ריעה עצמאבש םימה דאב לא םיסוס וירחא ךילומ אוהו ,וטנבאב

...ן ץדאהדבעו סג לכל יונכ השענ "הלגע-לעב" יונכה ידה ונלצאו ,היה

לע םודק-טפשמ דוע יל ףסונ השדחה תירבעה תורפסה םוחתל יתסנכנשמ
ךיחומד תונטק" לעב ,ןלטב אוה יאצילג םתס .םהבש םיליכשמה לע ,םיאצילגה
,יאצילגה ,אוה רפוס םאו .ועבטמ "רדונש" אוה הז םע דחי .ישפט רבד לכמ לעפתמו
המ-רבד םסרפמ אוהשכ .ךנזא םוטא — םיזורח זרוח אוהשכ .ןטפטפו םעט רסח אוה ירה

םותחלו ספדנ רבכש רבד קיתעהל אוה לולע «ותא אוה בונג אמש קודב — סופדב
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חבו התא תע-בתכ ל"ומו ךרוע םאו .ויתחת ומש
םותחל ותעד לע הלע אל ףאש עד — "אמגודל

חא ןוילג ךממ בוחסל

לש ירחא הררגנ יאצילגה לש ותוהממ וזכ הסיפת
.הנממ יתרדחתשנש דע םייוסמ ןמז היה
ב

עובקל יל יאדכ םא הזל עגונבו ,ללכב יתודיתעל עגונב םידרוט תוקפס אלמ
לש קסויקל יתשגנ .ריע לש הבוחרל יתאצי — ,טרפב וז ריעב ,ינמז קר וליפא ,בשומ
ארקנ דחאה  5תאזה ריעב תועבורמ תויתואב םינותע םג הנה .יניע ורואו — םינותע

— "תדה יקיזחמ" הרבחה םעטמ בובלב עיפוהש יעובש ןותע — "תדה יקיזחמ לוק"
םימיה בורב םלואו ",המדופיר"ה דגנ המחלמה תומימ הדרשש ,תינפצוחו הרוחש היפונכ

זא הטלש וז היפונכ .ןלהל רמאיי דשאכ ,םיללובתמל הנמאנ תירב-תלעב התשענ
םנוטלשל ורקפוהש ,הלהקה תודסומבו ןיזיולקהו תושרדמה יתב ירוחבב ...המר דיב
הקיטילופה הדש תא םידרחה תביזע דעב "הרומת"כ ,םיללובתמה הלהקה ישאר ידי-לע

יפלכ םיפודיגו תופרח אלמ היה ןוילגה .םיללובתמה לש ,םהלש תדחוימה םתושרב
יתדמע ןכ-יפ-לע-ףא .תשבושמו הקסורמ "תירבע" ןושלב בתכנו ,םיליכשמהו םינויצה
.בובלב תידוהיה הדעה תא העש התואב קיסעמש הז לע תצק וכותמ
לכה אל היה הז םשב ".גנוטייצ עשידיא רעשטיבאהארד" םשב ארקנ ינשה ןותעה
!תוירבע תויתואבו ,םידוהי ליבשבו ידוהי ידי-לע ,שטיבוהורדב עיפוה ןותעה ,ןכא :תמא

קד יכ םאו ,הלכשהה תפוקתמ — דירש הז םג .תיזנכשא ,דתיה ןושלה םלוא
ןיאש ",יוכ" ןימ היה ,הז ןולע יבגל "ןכות" לע רבדל ןכתי ללכב םא ,ןכותב יכ !הרוצב
וספת הטרווק תינבתב וידומע העבראמ .רצונ המ םשלו ימ םשלו וביט המ עדוי התא
היצילג ינותע ןיב תועדומב רתויב רישעה היה אוה ,בגא — .תועדומה דחא דומעמ רתוי

לש תויתואב "טסכט" םיאלמ ויהש ,הזמ תוחפ תצק וא ,השולשהו — .םהה םימיה לש
,םיאניווה םינותעה ןמ וקתעוהש ,תויללכ תועידי תצק וליכה ",םיניע תריאמ רודיס"
.ידוהי והשמ תצקה ןמ תצקמו םיתעל קרו ,תויללכ בורל ןכ םג תוימוקמ תועידי תצקו
דובכ-ראות ןתמ — ןבומכ ,הזה ןותעה יבגל היה םידוהיה ייחב רתויב לודגה ערואמה
ותאלעהו יתכלממ תורישב ידוהי לש ותונייטצה וא ,תוצראה ןמ תחאב ידוהי הזיאל
.הגרדב

,ןכא( שממ תידוהי ןושלב שממ ידוהי ןותע — ג אלפ האר — ישילשה ןותעה

םג הזו ,םוי םוי עיפומ — רתוי אילפמש המו ).תצקמב תנמרוגמ ,תיאצילג-תידוהי '
,ןועובש לש טמרופבו םידומע העברא ןב אלא וניא אוה םג םנמא !"טאלבגאט" — ומש
תוברת לש חור-בשמ שגרוה ונכתב םלוא ",םיניע תריאמ רודיס" לש ןה תויתואה וב םגו
דיקפת אלימ םימיה בורבש ינפמ ,תצק בכעתהל ילע הזה ןותעה לע ךא .תירובצ תונריעו
.תיאצילגה תודהיה ייחב דאמ בושח

,רדאב םשרג עודיה רפוסה ידי-לע בובלל יאוב ינפל טעומ ןמז דסונ אוה
לש םימוסרפ ךותמ יתעדי רדאב לש ומש תא ".רחסמה םלועמ" םיפתוש ינש ףוריצב
םירבד המכ ןיגוריסב יתארק םגו ,תידיאבו תירבעב ,ודי לע ואציש ,םיפסאמו תוחול
םירתכ : 300הז לעפמב עקשוהש "ידוסיה ןוהה" .ןוה-ילעב םיפתושל קוקז היה אוה .ולש

השולש — "קסע"בו ...זא לש םיפסכה רעשב גנילרטש-הדיל הרשע םיתשכ ...םיירטסוא
!םיפתוש

ונווכתנ אל םג תמאב .הז ןותע לש תיתורפסה ותמר ,דתיה המ ,רעשל ןתינ
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וניינעתהה !ןאפאיו היסור תמחלמ זא התיה .ללכ תורפסל םידסיימה
תוכלמ" לש התלפמל ופיצש םידוהיה ןיב דוחיבו ,הלודג ,דתיה היצילגב

ה ילעב לש םנובשח היהו .המחלמה הדשמ תועידיה תא שממ ועלב

מ ןובשחה היה ,ןכ-יפ-לע-ףא .םנושלב הלאה תועידיה תא םידוהיל

פ יאיינ"ה תא דוחיב ,תיאניווה תונותעה תא אורקל םיליגר ויה

ה ריעל רתוי םיכומס תומוקמלו( ברעב םוי ותוא בובלל העיגמ התיהש

וה ןותעה םע תורחתהל לדה ידוהיה ןותעה ידיב היה אלש יאדו ).ןכל

תונותע םג ,ןבומכ "דתיהו .הרבסהה ףקיהב אלו תועידיה תוריהמב

טמ .ידוהיה ןותעה ןמ הלודג רתוי הברה תלוכי תלעב ,דתיה איה ףאש

שיא ףא סנרפל ידכ וב היה אלו ,דאמ הרעצמ ןורחאה הז לש הצפהה

די רשאכ ,לודג ירובצו ימואל דיקפת הז ןותעל דעונ תוביסנה ךשמב םלוא

ה ךלהמ תא ריבסמה רמאמ :יתאצמ הנושארל ידיל אבש הז ןוילגב
לש ךוגטרטסיא"ה ידי ישעמ ,תנמרוגמ תידיאב בותכ ,קוחדה חרזמב

תימוקמה תינלופה תונותעה ןמ וקתענש ,המחלמה הדשמ תומרגלט לש

תאז לכב .לכה הזו .שמא ועיגהש םיאניווה םינותעה ןמ וא ,רקובב םוי

הי יתורפס גוחל המוד והשמ ,אופיא ,שי :תעד,רדוסי,רב האיצמ תניחב

".תכרעמ",ד לא ימעפ יתמש דימו

!וייחל לע תוחורס תוכורא תואיפ לעב ריעצ רוחב אלא םש יתאצמ אל

ירדאה תא םהילע קיבדהו םילעה תא לפיק :ונייה !"היצידפסכאה תא

ירחא אצמא "םיכרועה םינודאה" תאש ,יל עדונ ויפמ .דיב ובתכנש

מב דחא לכ םיקוסע םה רקובה תועשבש תויה ",ןוסידא" הפקב העודי

יקוסע ויפתוש ינש !יממע רפס תיבב הרומ אוה ,רדאב רמ — "ישארה

עשב יאובב ,םנמאו .הפקה ותואב ,ליגרכ ,םיפסאתמ םה םירהצה ירחא

הרובח םדי לעו ,ויפתושו רדאב תא ,תכרעמה ירבח תא יתאצמ הפקה
שה ,םידיש בתוכ דחאה ":תורפסב םישוע" םה ןכ-ידחא יל עדונש יפכש

,דתיה תועדוותהה .ימש עדונ ול םגו ,רומאכ ,םשב יתעדי רדאנ תא

חאש ,םידמחנ םיכרבא — ןותעל-ויפתוש ינפל ינגיצה אוה .תיתודידי

סיפדמה לש ונתח ,לפר ק הנוי םג הפ בשי .תיבבל תודידי םהמע

תפה לבא .םירבד יל ויהי דוע וילעו ,סופד םש דסיו בובלל זא אבש

ה םוקמב אצמנ ןמפוש .ג םגש ,יליבשב
,ויפתוש תמכסהב ,רדאב יננימזה הנושארה תועדוותהה ירחאל דימ

ע הלכי אל יכ ףא ,הזל יתמכסה רחא השעמ ספאמו ,ןותעה תדובעב םמע

דתיהש הרוצב לבא !יסחי הילעדקב היה םנמא ןותעה .םויק םוש יל

ץוחמ ,וב םיסיפדמ ויה ןמזל ןמזמ .הגרדמ וזיאל הלעיש םייוכיס
הז היה בודה לע .יתורפס רבד הזיא םג ,תומרגלט,דו "היגטרטסא"ה

",ירוקמ" רבד םג םימעפל ךא !םיירפסמה תרזעב םשמ-יא "יונק"
,רמול שי וחבשלש ,םיימוקמה םירפוסה דחא לש תיב-תדילי "הציקס"

ממע רומוה תצקמ םג םימעפל הרסח ,דתיה אלו תיממע תידיא ןושלב

מ םתושעב ,םהל יוצר ינאש חיכומ-תדא )רדאב רקיעב( ןותעה ישנא

ע אלו ).והשמו הדילכ( םירתכ םישולש ךסב תישדח תרוכשמ דימ יל

סמה יתבמ דחאב תיסור היצנדנופסרוק :תרחא הדובע םג אוצמל ידיב

דימ יתאצמנו ,שדחה ימוקמב דימ "יתרדתסנ" הז ןפואבו ,םויב
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":היגטרטסא,,ה רודמ לכ-סדוק ידיל רבעוה ןותעב

קוחרה חרזמב המחלמה יקסעב םהמ רתוי יקב ינאש

מהו םייללכה לארשי ייח לש םויה ינינע לע ,דימתמ

נינע לעו היסורב םידוהיה בצמ לע ,רקיעב ?שארב

ש ,תיאצילגה היצניבורפב םוי-םוי ישעמ לע ןוטיליפ
יליכשמה םירוחבה תאמ תכרעמה לא םיעיגמ ויהש
םישענו םילכשמתמה םירוחבה לע םידיסחה תופידר

רעד" םשב יתמתח הלאה םינוטיליפה תא .תולהקה

דגוה ןמז ירחא ...םילבוח לקמ — זמר תפסותבו ),ימש

לבק אוהו ,רתוי תונטקב תויתואה

רופישה ושענש ינפל .רחואמה תא ינא םידקמ — לבא

מל יתסנכנש תעמ םיבר םימי ואצי אל .דומח רבשמ
ינאו םירוחש וננותע תא ונפטע .לצרה תמ :לארשיב

ע .עורק יבל היה תמאבש םשכ ,תובבל תערוק הניק

וז המחה ןיידעו — תמ לצרה" :ךכ ךרעב הניקה תא

ראו םימש ילע ינא דיעמ "...תולילב ריאהל םיפצחתמ

םלועהש ,השגדהה יל ,דתיה תמאב

לבאה ימי תעבש לכ .דבלב וז הניקב ונקפתסה אלו

אמ םג — םינוטיליפ,דו םירמאמה לכ ונממ וחדנו

שינש םידפסהו םימואנב ,לצרה תומ לע תועידיב קר
מאמבו ,תובישיהו תופסאה לעו היוולהה לע הניוומ

כו וירחא שארב דומעי ימ םישוחינבו ,לודגה חונמה

תוא ונסנרפו ליגרה יאנותעה רמוחה לכ תא ארוקה ןמ

ייונמ יבורש טרפבו .זרפומ תצק תמאב ילוא היה הז

ו ,תונויצה תא ללכ ובבח אלש ,םיקודא םידיסח םהמ

.עודיכ ,ותומ לע אגניחו אלולה ושע ףא םהמ המכו
ןמזלדמזמ ועלב ךכ ךותמו ,המחלמה לע םירמאמהו

לע וגלדש םג רשפאו "דבעידב" ותוא ולבסש רשפא

צרעהו תונויצ לש לובמ וזכ הדמתהבו תחא תבב

וכתו ,האחמ יבתכמ ונילע וריטמה הלחתמ .םתונלבס

כ-רחא .ץרענה גיהנמה לש רקיה ומש יפלכ תוצאנו

אמ שלשכ ונדבא עובשה ךשמב .תוליבח-תוליבח

ה .ףלאמ רתויל זא עיגה אלש ,םימותחה דפסמ ללכל

ללכב דמע ןיידעש ,ןותעה לש ומויק םצע

רגת תלפונ ,לסה ןמ תפה לזאשכ"ו ,תובוחב ונעקתשה

ענ יתלבה דיקפתה לפנ יקלחבו .םיפתושה ןיב תוטטקו

.ונכשמהו ונקזחתה תאז לכב ...ודצ לא וכשומ דחא

ל םנמאש ,תונויצה ירחא םיטונה ןמ רקיעב ,םישדח

מעה םג ונתוא הקזיח .ריעו ריע לכב תאז לכב םייוצמ

נאצמ .ינש דצמ תולהקה יפיקת יפלכו דחא דצמ זלב
הלכשהה ירחא הטונ לבא ,תרוסמה יכרב לע ןומאה

קפהה דגנו םיקודאה לש תורעבהו תואנקה דגנ ותמחלמ
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שז תעיסמ ןיבו הרומג תוללובתהל הפיטהש .ם.פ.פ תעיסמ ןיב
לכ לע תדחואמו תחא לארשי תסנכ לש תירוטסיהה תרשרשה
לועמ ךא ".תידיא ירבוד םינוירטילורפ" לש תרחא תרשרשב

דת תנש לש ףרוחה ונילע רבע ךכ

ימוי ןותע דוע לפדק הנוי םע דחיב יתדסי ףרוח ותואב

ש ימ םיפרגוילביבה ןיב שי םא ינא המת ".םויה" םשב ,תירבעה

ושח ןויסנ היה לבא םימי ךיראה אל םנמאש ,הז ןותע היצילגב

ילביבב .והרקש ער הרקמ לשב אלא לשכנ אל אוה .היצילגב

צאש יואר ןכ לעו .ןורכז ול יתאצמ אל ידיל ועיגהש תירבעה

ו ,הנושארל הקרזנ ובש ןויכ ,הבושח תוכז ול שיש טרפבו .הזה

ל עקרה ןכ ירחא התשענש ,אמסיסה התוא ),ןמפוש .ג( יטילופ

ימע ןיב ומוקמ לע היצילגב ידוהיה ץובקה

םיליכשמה לע הבר הדהאב הלחתכל לבקתנ הז ןטק ידבע ןותע

...ול קקזיהל אוה דובכל םא םיססהמ ויה ןיידע ידיאה ןותעל

ב-ילעב םתס םג תצקמבו ,רתסב הלכשה ירחוש ,שרדמה יתב

עה םינותעל היצילגב דימת ויה םימותחו םיארוק תצק .תירבעה

לש ותזדצבתהל ססובמ יוכיס ,אופיא ,היה ".הריפצה"ל דוהיב

רו■ וכלה םהו ,םימתוח תואמ שלשכ -חמי ואב ודוסי לע הנושארה

א ךושמל לחה םג אוה .סוסיה לכ ילב םייקתהל לוכי ןותעה היה

ל יתחלצה .דימ ודי תא יל ןתנ ,בובלב ימע בשיש ,ןטפוש

וה( דאמ םיבידא תודידי יסחי ומע יל ויהש ,יקסבשטידרבתא

וה י"ש( םירחא םימסרופמ םירפוס .המכ לש םתרזע יל החטבוה

שפותמ המכ ויה המצע היצילגב םגו ).דועו זיידפנדהא .מ ,ןוחט

וציקב .דבא ריבגהלו הצונ לדגל םילוכי ויה ,םעטב-הכירעבו

רה תונוילגה ןמ רבכ לבא .ירבעה וננותע לש ודיתעב ןוחטבו

וי ,רומאכ ,היה ןותעה לש ל"ומה .ללכ יופצ אל דצמ ןולשכה

אל לפרק וילע לבק וניניב הזוחה יפל .ןותעה ספדנ ובש סופדה

רתיו הביתכה לע ,אלימ .וב בותכל םגו ,והיגהל םג םא יכ

ד היה ההגהה ךא .רתויב הדובעה התשק אל ילעו דאמ דורט

ךא ,אוהש ךיא ןקית דוע ןושארה ןוילגה תא .הזמ םג לשרתה

כה אלא ,ההגה לכ התשענ אל :עיפוהש ןוילג לכ םע תובשוח

ג ל"ומה תא ררחשל יתטלחה  5םירדסמה ידי תחתמ אציש ומכ

ה-ילעב וראשנ יתישעש תוהגהה :ליעוה אל הז םג ךא ,ימצעב

נא יתדמרמתה .אוהש לכ ןוקית ילב היהש ומכ סופדל וסינכה

םויה :דחא ץורית היה םוי לכ ואושל — ןותעב ואב םהירבדש

הבושח תרחא הדובע יכ ,תוריהמב םופדה תנוכמ ךותל םיפדה תא

רכוה םיתדחמל !ותדובעל אב אלו דמעמה םואתפ הלח רחמל

יעגי ושענ םירבדהו .יוכו רכו חיגשהל קיפמה אלו דחא םוקמל

ןותעה .ליצמ ןיאו — דחאכ תוזיגדמו תוקיחצמ ויה תואיגשה
"ומ לש הזה רזומה סחיל יתיאתשה .דחאכ וכרוע לעו וירפוס

בד רשפ יתעדי אלו ,תובר תווקת וב הלת אוה םגש ,ונותע לא

ושמו קסורמ ךא ,םוי-םוי עיפומ היה ןותעה .הזה יוניעה ךשמב
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רוגס — הנהו ,סופדה תיבל תכלל רקובב יתמכשה

ב ךבתסנ לפדק :תעשופה תונלשרה תביס םג הררבוה

ופיא ,להנתה סופדה ןוצרמו ונמז לכ תא ועלב דצימה

ז תא קר אל יתדספה .העקפ תיחופלשהו םיטעומ םימי

משה ןמ ח"מגב ול "יתיוולה"ש ,ןמוזמב םייוסמ

ירבעה ןותעה ןדבא לע באכה היה בר ן יתבאד הז לע
.ינחורה
ג

םירבד המכ וב ויה .המ-רבד תתל םירצקה ומויק ימיב "םויה" קיפסה תאז לכב
"םטרא" רופיסה תא וליבשב םגרתל ליחתה ןמפוש .ןמפוש לשו יקסבצידדב לש םיבוט

יניאו ,ןמא השעמ היה ,רכוז ינאש יפכ ,םוגרתה .תדחוימ הפסוהב ןתינש ,יקרוג לש
דחא ןוטיליפ אלא ריכזא אל יניינעל לבא .ומילשה םאו ןמפוש ידיב ראשנ םא עדוי
תא ןתנ אוהש דמול רשפאו ,דיבכ םשור זא השעש '"ז ןכיה ונאו" םשב ןמפוש לש
תעצהב הירטסוא לכב להקה-תעד הלפיט העש התוא .ךכ-רחא הללוחתנש העונתל• תואה

תוררועתהל ףונמ השמישש ,תיללכה הריחבה תוכז דוסי לע טנמלרפל הריחבה ןוקית
תימואלה הבשחמה קוזיחל םג רשבמו ,תיגרובסבהה תוכלמב םיאופקה םיינידמה םייחה

לכל הוושו תיללכ הריחב תוכז םש ,דתיה אל זא דע .תיאצילגה תודהיה לש תינידמה

םיליצאה וגציי "תוצרא"ה תא :תימואלו תידמעמ ,דתיה טנמלרפב תוגיצנה .םיחרזאה
םעה ינומהל ;םהלש "תוירוק"ב םיריצה בור תא םירחוב ויהש ,ץרא לכ לש םיסחוימהו

ויה ץרא לכ יגיצנ .תדחוימ "הירוק"ב הריחב ידי-לע הדעצמו הלד תוגיצנ הנתינ
—תיטסיאוגיא-תימואל ,הלדב תוינידמ ולהינו ,רוגס ירטנמלרפ "בולק" וא "גוח"ב םיסנוכמ

תוריחבה ןוקית העיצהב ,תיזכרמה הלשממה תנווכ .םייללכה הנידמה יניינע לש םדספהל

רתוי ףקות ןתמ ידי-לע הזה םזיטרפסה תא שילחהל ,:דתיה ,היטרקומיד לש חורב

רתוי םשפנל םיעגונה 'םיילאיצוסו םיילכלכ םיניינע םהל שיש ,םעה-ינומהל
הניוו תלשממ התעט וא הנווכ םא ,קוספל הפ יניינעמ הז ןיא .תימואלה תויניבושה ןמ
תרושבב הריחבה ןוקית רבד היה םיאכודמה םינומהלש איה הדבוע לבא ,הז הנובשחב

ומכ ,תימואל הניחבמ תברועמ היסולכוא ןהב התיהש תוצראבו .תודפו רורחש
היצילגב )םויכ םיניארקואה( "םיניתוד"ה .תוריחבה תמחלמל הבר הנוכת המק ,היצילגב
.ימואל חוככ ירטסואה טנמלרפב עיפוהלו םתגרדמ לפשמ םמורתהל םתעש העיגהש ואר

היה ןוטלשהש ןויכו ,היצילג לש ינלופה יפואה תרימשל ודרח רחאה דצהמ םינלופה
אלא .םיניתורה לש תימואלה םתואיצמ תולגתה עונמל ידכ ,תומיזמ ינימ לכ ומזי ,םהידיב

לש היפרגואיג"ה רודיס ידי-לע םשקובמ תא חיטבהל םינלופה ידיב הלעש המכ לכש

,החלצהל רומג ןוחטב תאז לכב םהל היה אל ),הריחבה תוזוחמ ףוריצ( "תוריחבה

ירפסמה סחיב ויה םהש ,םידוהיה תא םג "ינלופה םעה" לא ופריצ ןכ-םא אלא
םיניתורה םג ךא .םימעה ינש ןיב העירכמה ",םינזאמה ןושל" תיאצילגה היסולכואה לש

םיניתורה ויה םהבש תוזוחמב היצילג ידוהי בור ורג םצעב :םידוהיל "תועיבת" ושיגה
,םיגיתורה לש םתעד יפל ,אוה ןידה ןמ זא ,םידוהיל תדחוימ תוימואל ןיא םאו •,בורה
הינלופ ידוהיש םשכ ,תיניתודה "תוימואל",ד לע ושחיתי םהיניב םירגה םידוהיהש
םידוהיהש ושרד םא יכ ,תאז שורדל וזיעה אל םה ךא .תינלופה תוימואלה לע םישחיתמ

,ופחד םיניתורה .דחוימ ימואל שוג רותב ועיפויו םינלופה לעמ ולדבתי םיגפ לכ לע
היעב הנמתסנ ךכ ךותמ ...תימואלה םתוימצע לע זירכהל היצילג ידוהי תא ,אופיא
טלמלו דחי םידדצה ינש םע תושגנתהה ןמ טלמ,דל דציכ :היצילג ידוהי ינפל הרומח
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בלתה היצילגב תינויצה הבשחמה .םהמ דחא לכ לש ומעזמ םשפג תא

וחד ןורתפ השרדו הרומח הלאש רבדה השענ תעכ הנהו .וז

תהו םיריבגה ,תולהקה ישאר ,םהה םימיב תודהיה לש םיגיהנמה
מעל םהילעו ",השמ תד ינב םינלופ" םה םידוהיה ":רורב" רבדה

" דוהיב ,םידיסחהו םיקידצה !םינלופה תוכרעמב ,העש לכבו

וח ןיעכ םייק היה רבכ הז ":רורב" רבדה היה םהל םג — הירחא

פיקתה םתוא !ורבח םוחתל דרוי שיא ןיאש ,להקה יגיהנמו יפיקת

אה ידיב םייתדה תודסומה לכו ךונחה ינינע תא ודסמ ",םימדקתמ"

וספרתה שממ תופוכתו ,ךכל ושרדנש לככ קוזיחו ףקות םהל ונתנ

לופה חטשה תא םיקודאה וניפ הז תחתו !םהל ופינחהו םידיסחהו

ו םישפחה םיללובתמה ןעמל 'ץוח יפלכ םעה תגהנהב ןיבו תולהקה

םהיתוארוה יפכ תוריחבב עיבצהל םידיסחה לע ודקפ םה ,אברדא .הז

רצח ןיב םירשי םירשק םג ויה הזל ףסונ .קהבומ לארשי אנוש היה
.ימוקמה ןוטלשה ישנאו םינלופה יליצא ",םיצירפ"ה ןיבו םהירחא

םירממה תא םהיתואדוה יפל ופדרו ,דובכ םהל וקלחו ",םייבר"ל

מ לכ תא ואלימו "םיצירפ"ה ינפל םיענכנ םידיסחהו "םייבד"ה ויה

הינומרה" הררש ,דככ .םהל םיעמשנה םינומהה לע םג תושעל

רה" םיעירפמ ויה םינויצה קרו ,םיללובתמה הנחמו םיקודאה
לא םינפ ודמעש ,םינומהה ברקב םג םילודג תוששח וררועתנ

ילג חרזמ לש םירבאה ברקב דאמ הטשפש ,תיניידקואה תימואלה

ה םירבאה ברקב יחה יאצילגה ידוהיה בושיה ןמ קלחה ותוא לע
לכב ופרטצי םידוהיה םאש ,היולג הנכס .דתיה .ידימת אשמו עגמ

ז םהילע ךפשיי ,תיניידקואה תימואלה העונתה תא ולישכיו ינלופה

ב םיארנ וליחתה וישכעו ,תועפות ולא יאב ולגנ דבכ הער םירשבמ
.תיניירקואה תונותעה הספתש תמייאמה הדמעה

ברקב הבר הסיסת וררוע םה םגו ,םייטילופ תונובשח אלא ויה אל הלא לכ

השגרהלו 'תודהיל ימואל ןובלע תשגרה םג תובבלב הססת םלוא .םידוהיה ינומה
רתוח דחא לכו םימע םישעוגו םישעור הנה .רכזנה ורמאמב ןמפוש .ג הטוב יוטיב ןתנ וז

הפיא ?ןכיה ונאו — הלשממב םקומה שדחה יטילופה רטשמב הדמע ול רצבל
קר דע ימלועל תויהל ונילע לטוה םאה י ונחנא סופתנש הדמעה המ ?ונלש ונמוקמ
,םישלח דגנ םיפיקת ידיב םעז-הטמ ףא וא ,םירחא ידיב קחשמ רודכ ",םידבעל םידבע"

תויהל םילוכי ונא ןיא תמאב םאהו ?ונישאר לע ךכ-רחא הזה םעזה ךפשיי רשא ןעמל

קר גואדל ,ונמצעל הדמע םעכ סופתלו ,ידוהי ם ע ,םידוהי טושפ — וננהש המ קד

םיצור ונא ןיא !תיעבטה ונתוכז יהוז ירהו ?םירז בירב ברעתהל ילבמ ונמצעל
דחאל ףא קיזהל אלו ,דצה ןמ דומעל םיצור ונא !אוהש ימ לש וילכ יאשונ תויהל
םייחה םימעה ןיב םע וננה ונא םג .םהיתובירב םעטו קלח םוש וגל ןיאש ,םיבירי,רמ
.םהמע הווש תוכז םג ונל םיעבותו וניתובוח לכ תא םיאלממ ,וז הכלממב
םגו םינפב ידוהיה רובצה ברקב םג ,הדוח לע המילבורפה םעפה הדמעוה ךכ
.הלודג הרעסל המרג םש םגו הפ םגו — ץוח יפלכ
ד

.םהה םימיב תידוהיה היצילג לש "ףונה תנומת"ל םיטוטרש המכ דוע ףיסוא

,בחר יד תוכמס-גוח ,הירטסואב תולהקה תקוח יפל ,הל היהש ,תימשרה הלהקה
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מ םג םהל השמישו ,םיללובתמה ידיב הלוכ ,דתיה

זח דיב םעב ודד םהישמשו הלהקה יפיקת .םהלש

לעב ויהש ,הלהקה יסמ תועצמאב — םינדרטהו

ק ךותמו תיאכרא הטישב ושענש תולהקל תוריחבה

אה םירחבנה תיבב ריצ םג היהש ,קיב לימא ריידה זא

או .היצילג ידוהי לש ךמסומהו ימשרה םחוכ-אבכ

ל הלעוהש ,ץיבורוה יקלמש ,העפשהה ברו םיסכנה

ב ןיעמ( "זיוהךעררעה"ב בשיו "רסיקה לא ארקנ"ו

",תויצגלדה רבח" םג םעפ היה ,ינעטמ ינורכז

לש םיפתושמה םיניינעה ויה התוכמסבש ,הירגנוהו

ל יכ םאש ,םעמ םרומה שיאה — רוציקב .תינוציחה

דהיה לש הלודג-רתכ ןימכ וב ואר ידה ,יאצילגה

:ונייה ",תוידוק" יפל תושענ ויה הלהקל תוריחבה

",הובג"ה דמעמל תודתי תויוכז םע ןבומכו ,םינוש
םידמעמה .םיללובתמה לע ובשחנ םלוכש ,םיראתה

ורה לעש ,םיפיקתה חוכב םיצחלנ ויה הז לע ףסונו

-ינתונ לש תוארוהה יפל תוריחבב עיבצהל וחרכוהו

םהיצחול די םתוא הגישהש םוקמ לכב םיפדרנו

הקה יפיקת דיל ודמע ,הרטשמהו היצרטסינימדאה

ובתהב דאמ םיניינועמ זא ויה םינלופה .היציזופוא

הזירכהו תידוהיה תוימואלב הרפכש ,תילמרופה

תא זוחאל םינלופה ולכי םידוהיה תרזעב קר ,רומאכ
םידוהיהו ",םיניתוד"ה ,ינשה םעה לא רפסמב םיווש

פיקת דגנ הרמ ולבקו הזה בצמה לע םירמרמתמ ויה

יסמ עוצקמב שממ םיחופיק לע םגו הב תויטילופה

ךא .םינומהה םכש לע רקיעב ,הפיקת םירישעה דיש

חה :העדה םהילע המק םמצע םברקמ םגש טרפבו

רומאכ ,וכמת ",תורצח,,ה ינמאנ

וכו ,םידוהי המכ ויה תיבובלה היריעה תצעומב םג

ג םא יכ ,םידוהיה םיבשותה יכרצל וגאד אלש קר

ל ושענש םיחופיקה לכ תא החונמב ולבסו םידוהי

םירחוסה ןיב הידיעה לש תונמזהה תקולחב וחפקתנ

ויה םידוהיה תונוכש :רובצה לש הבוטה תקולחב
.יוארכ תוראומ

תויהל ךירצש ,םינלופה םהינודא ןיבו םיללובתמה ןיב יאשח םכסה ןיעכ היהו
דבכש דפסמה לע ףיסוהל רוסאו ,הידיעה תצעומב םידוהיה רפסמל "םוזיולק סורמונ" ןימ

םתוכזבו םדיב היה ריעה לש םידוהיה םיבשותה רפסמ ךדע יפל יכ ףא ,םש ונשי
רוסאו "תרוסמ"כ שדקתנ לבא ,היצוטיטסנוקל רומג דוגינב היה הז רבד .רתוי חולשל
.הב עוגנל היה

םלועמ םלוק עמשנ אל םש םגו ,םידוהי המכ ןכ-ומכ ובשי יאצילגה םייסב
דסחב ,ירטסואה טנמלרפב ומכ ,םש ובשיש ,םיללובתמה בוש ויה וללה .לארשי יחילשכ
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הנמ תושר ילבש ,תוינלופה תוגלפמב םירבח ויהו ,םינלופה םהינודא

.םלוק תא םירהל םילוכי

יב ,ףיקמו םלש היה םיללובתמה לש םנוטלש :רבד לש ורוצק

םדגנכ הדיחיה היציזופואה .ץוח יפלכ םתוגיצנב ןיבו תיבמ םידוהיה
םעה ינומה •,טעבו הפב אלא םחוכ היה אלו ,םצמוצמו רצ גוח ויה םה

םררועל ידכ ישממ רבד ושע אלו םעה ינומהמ ושאונ וליאכ םה םגו
.תידובצ

וחוכ תא תוארהל לוכי היה םירחא םיאנתבש ,ןגרואמ דחא רובצ דוע היה
",םיצורח די" םשב הדוגאב זכורמ היהש ,הכאלמה ילעבו םינמואה רובצ והז — ותעפשהו

תויהל ךירצ היהש ,הז גוח וחינזה םינויצה .הז םשב ולשמ לודג דעו תיב םג ול היהו
.להקה יפיקתו םיללובתמה לש םנוטלשו םתעפשה תחת לפנ אוה םג אוהו ,רתויב םהל בורק

תודהיה לש ילכלכה הנבמה .ץראב זא היה םרט םילעופ לש ןגרואמ רובצ
ידט י לור פ םילעופ דמעמ לש ותואיצמ תא דוע רישכה אל ןמז ותואב תיאצילגה
ילוטנ זא ויה דוע םה ףאש ,תורכמה ילעופו תותילטה יגרוא ילעופ תלוז — תמאב
בובלב "םילעופ" ארקנש המ .חורבו רמוחב םהב טולשל םהילעבל וחינהו תידמעמ הרכה

םיתרשמה — רקיעב אלא ,תואנדסה לש תוילושה וליפא היה אל היצילג ירע ראשבו
םהמ בצעל וסינ םזילאיצוסל וספתנש םיטנגילטניא-יאצח המכ רשא ,תויונחב םידיקפהו
'•/תויטסילאיצוס תוגלפמ"

.ם.פ.פ תגלפממ "תידיא ירבוד" לש היצקסה :רפסמב שולש ויה ולאכ "תוגלפמ"

ןיב ,ת י נ ל ו פ-תימואל-תיטסילאיצוס :ונייה ,תי.-ס.פ.פ הלומעת להנל םהל רתוהש

ויהש ),םידוהיה םיטסילאיצוסה תגלפמ( .ם.פ.שז תגלפמ !םנושלב םידוהיה
.ד.סה תגלפמל וכייתשה םה( םזילאיצוסה חטשב םג תי.0פ.פה היצקסה םע םיבירמ
)העפשהבו רפסמב הנממ הטעמ לבא .,ם.פ.פמ רתוי תילאמש ,לוכיבכ ,,רתיהש ,תינלופה

"תימואל תוברת" וזיא לע ורבדו ,יסורה "דנוב"ה ירחא וטנ םה( ידוהיה חטשב םגו
"דנוב"ל זא הרודב ,דתיה אל ןיידעש םשכ ,םהל הרורב ,דתיה אל התוהמש ,תידיאב,

לש תישאדב-דוצי ,דתיה הנורחאה וז .ןויצ-ילעופ תגלפמ ףוסבלו !)ומצע
,הלודגה הגלפמה לש "ומא יעמב רבוע"ה ,םינש המכ ירחא הז םשב הבצעתנש הגלפמה

.תונויצה לש המשגהה תעונתבו לארשי ייחב בושחו לודג ךכ לכ דיקפת הל דעונש
,םיבבלנ םירוחב םלוכ ,םירבח םיתאמכ ילוא ונמ םהה םימיב בובל לש ךויצ-ילעופ"
םירבחו םיבוט םינויצ ויה ללכ ךרדב .םיצור םה המו םירסח םה המ רוריבב ועדי אל ךא

,סרגנוקל תוריחבב ורחב ,םהילקש תא ולקש .תיללכה תינויצה תורדתסהל םירוסמ
.השדחה תידיאה תורפסב טעמ וארקו םיינויצ םיאשונ לע תואצרה ןמזל ןמזמ וכרע
המחלמה החקלתנשכ ,םימילו ",םייתב-ילעב"ה םינויצה ןמ רתוי םיזעונ ,ןבומכ ,ויה םה
,וירחבנו ויתודסומו ידוהיה רובצה לש היצזיטדקומידה דעב תוללובתהה ןיבו תונויצה ןיב
.ימואלה הנחמב רתויב םיצימאה םילייחה םה ויה

לש תונוילעה תוקלחמה ןמל .דמלתמה רעונה היה הביהרמו הריאמ הדוקנ
םידוגיא םימייק ויה ,םיהובגה ןפלואה-יתב ראשו הטיסרבינואה דעו ינוכיתה רפסה-תיב

ורתוה אל יכ !רתס תודוגא הלא ויה םיינוכיתה רפסה-יתבב .דמלתמה רעונה לש
ימואל-ידוהי ןויבצ ילעב םידוגיא ןכש לכ אלו ,ינוכיתה רפסה-תיבב רעונ ידוגיא ללכב
םיידוהי םיטנדוטס-ידוגיא םש ויהו םירתומ םידוגיאה ויה םיהובגה ןפלוא,ה-יתבב .ינויצו

םידוגיא השולש ויה .ינויצה םרזה םש היה רתוי קזח ךא ,יתוללובתה ןווכ ילעב
היטנה תדמב ינשהמ דחאה ולדבנו ,יביטרופרוק יפוא ילעב םלוכ ,םיינויצדנייאמדקא
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,תירבעה תוברתל הקיזה תרמב ,תידוהיה תויממעל

נובלע תא םבבל ידוהיה טנדוטסל איה דובכ תבוח

א דומלל בייח אוה ירה ךכ םשלו — ודובכב עגפש ימ

אלמ"ב םיליגרת הלצא גיהנהל הכירצ הדוגאהו ,הב

וא יכ ,ןעטש קלח היה ךא ,וז תיטנדוטס תרוסמ וילע
םיכרד אוצמל שיו ירסומ--אל אוהש ינפמ ,ידוהיה תא

ועיכ םנמא אוה ומצע דצמ ברקה-וד :הרמאש םיניב

ב עגופו ירכנ טנדוטס דצמ אב ןובלעהשכ םלוא

רמאי אלש ןעמל ;"חקל והדמלל"ו ברקל ומע תאצל
בילעמל תונעהל דחפמו בל-גומ אוהש וא ונובלעב

ש ןמזבו ,םיידוהיה םיטנדוטסה יגוחב דאמ הרומח

תשהש ,הירטסוא לכמ םיטנדוטס לש תדחוימ הדיעו

וב היחה חורה .הז ןינעב טילחהלו ןודל היה הדיקפת
הנושארל הלגתנ ןאכו ,הטיסרבינואה דימלת זא היהש

ימואנה ,םירעוס ויה םיחוכיווה .ןינע תבר תמאב ,דתיה

מואלהו תונויצה לש יגולואידיאה רוריבב ןוגה הבוגל

עוה ידי-לע טלחוה ךכו ,יתרכזהש םיניבה-תדמע תא

רופרוקה לא רתוי יתברקתה ינא .ויהש ומכ תולדבומ

ףוסבלו ,תירבעה תוברתה תא רתוי תחפטמ ,דתיהו

א ...טרסו הדועת יל הקינעהו )"רדעה רעטלא"( "קיתו

הניחבמ םגו ,תורכשו תוללוהב רתוי הפוטש םג התיה

הל תעדונ תירבעה

היה אל םינוכיתה רפסה-יתבב דמלתמה דעונה ברקב

שלה ידומל לע תצמואמ הדיקשל םוקמ םש היה לבא

רכהב "תימצע תוחתפתה"ל תינדקש הדובע םש ,דתיה

לודגו םינטק םיגוח תודימתב םש ויה .ימואלה שגרה

מת וררועש ,םישישק םירבח לש תופוכת תואצרה

תרשל ןמצע לע ולבקש ,תוריעצה תוידוהיה תושפנה

וחפשממ תונבו םינב לש הרובגו בל-ץמוא לש םיבר

לבתנש ,םהירומ ינפבו םירכנה םהירבח ינפב ידוהיה

די-לע םדיחפהל וסינ .הלאה םינטקה תובלב םעפמה

יסוה דשא לככ לבא ;התישארב תצרפתמה חורה

ה .רעונה ןיב תינויצ,ד-תימואל,ד העונתה הטשפתהו

מיש "הירומ" תינלופב דעונה לש ינויצה ןוחריהו

ו תכלוהה חורה תא םילדה םהיעצמאב

,דתיה אל .תונותעה לע תודחא םילמ דוע — הז בגאו

םיינויצה םינותעה ינש םתוא ומייקתה .המשל היואר

סהמ ,םימוגרתמ וסנרפתה םבורבו ,םר יתורפס הבוג

ורמ יטסילאידיא חור-ךלהו בבלנ ןוט םהב היה ךא

רבגשמ טרפבו — ןמזל ןמזמ םה םג ואיצוה םיללובתמה

נויצב המחלמל שדקומ היהש ,תינלופב יעובש ןותע

י אל אוה .יתורפס ןכות לכמ קיר ,דיהו ,ידוהי חירו
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מה ינותע תצקמב םיממורתמו הב םינדעתמ ויהש ",לארשי תמכח"מ
.היסורב םג מו

רכזהש "תדה יקיזחמ לוק" ןועובשה ותוא בובלב עיפוה תירבעב

יעב תדה לש ןייז ילכב — תונויצב המחלמל ויפד יבור תא שידקה

חיה תא םילקלקמ םינויצהש — ,תולהקה יפיקת םעטב תונעטה םג

ל :שממ טוטרמס הז ךותע" היה תיתורפס הניחבמ .רכו ץראה

ח היה ירסומ עקר ףאו — הניפ לכמ תצבצבמ תוצראה-מע ,רעבנ

עיס ינב לע ףא סואמ היהו ,םינומלשו עצב ףדור שיאכ עודי היה

ע המחלמל איבמ אוהש ,לוכיבכ ,תלעותה ינפמ ותוא ולבסש

מה"ו "עובשה"—"דיגמה" לש ולוגלג( "הפצמה" זא עיפוה אקאדקב

אוהש-לכ יאכז היה .דז ןותע .דזל םחנמ ןועמש תכירעב

לגה תורפסה" התוא — ולש תורפסה .דתיה הבורב םלוא ,יתורפס

רדגה םעפ ןתנתש ,רבדה יאדכ ילוא .זא ונמלועב "בוטה המש" תא

ןושל םג ,םלועה תעד םגו תודהיה תעד םג הב ויה הרואכלש ,וז

םירפוסה ןיב ויה אל יכו .םעט :הל רסח היה דחא רבד ךא ,ןמזה

וח גופס וליאכ היה םביבסמ ריואה לכ לבא .ויה — ז ןורשכ

שא ,העפשה-ילג הכותל המירזהש ,הנכשה היסור היצילג םע התשע

כש ,היצילג ילודיגמ םירפוס לש שדח רודל םוקמה תא וניפו הזה

תורפס לש תונוילעה תורושב םוקמ

ש ,םינועובשדדו םינועובש היצילגב םיקספנו םיעיפומ ויה תידיאב

תבשקה דוע וז העפשהמ םידהו ,םיגוח הלא-יא לע 'העפשה םהל

רל היה תאזה תונותעה חותיפב לודג קלח :אלפי אלו .םישנא

ה ,ללכב םישנא םע ויגישו-ויחיש לעו תיאנותעה ותדובע ךרד לע(

ונרא ה"ה ,ימויה ןותעה דוסיב רדאב לש ויפתוש ינש ).תוטודקנא

קתה ינמזב .םהה םיינויצה םינועובשה תאצוהב וקסעש ,גוחהמ

— .ס.פ.שז לש ינשהו "היצקס"ה לש דחא ,תידיאב םייטסילאיצוס

ס הניחבמ ויה םהינשו ,םינויצה יפלכ םיפודיגו תופרח םהיתונוילג

.םג-ינומה ןונגסה ,תסרוסמ התיה םהב תידויה ןושלה .תרוקב
םינותעה יכרועמ דחא לע .הארונ תורוב ידוהיה םעה לש תוברת

קב באושו ימור בתכב בתוכ אוהו ,ירבעה בתכה תא ףא עדוי
נכ ,ודבעש ,ותודלי ימימ ונורכזב םירומש וראשנש תוינומהה

למ" ונניא ידבע בתכל וירחא קיתעמה רזועה םגש אלא .תיצראה

מו הרזומ היפרגוטדואב סופדב םיעיפומ םירבדה ויה ןכלו ,ךרועה

כ לע .תוזירזב ואלימ יתלומעתה םדיקפת תא :רמאהל הנתינ

ה ךכיפל .הקיזמ — תינויצ תואר-תדוקנמו ,הטעמ אל םינומהה לע

ש הקיזמה העפשהב המחלמל הבר הדמב םינותנ שדחה ימויה
.םייטסילאיצוסה

שרדמה יתב ישבוח ,ידיסחה דעונה ןיב םג זא המק הלודג הסיסת

ה יגוחל ורדח בובלב .שדח םייחךכותלו רורדל תופיאש םהב

מ לש "תומוחה ירמוש" .םיללובתמה דגנ םיסומלופהו הקיטילופה
יב תורכינ תויהל ולחהש תוינוציחה תועפשהה ללגב דאמ םיגאדומ

ירוחבה תאקלה ידכ דע ,םירומח םייביטנוורפ םיעצמאב וזחא
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יש ,םהילע םירמוש תדקפהו להקה לכ יניעל "ארחא

ליל-ןושיאב הלאה םירוחבה ןמ ילא םיבנגתמ ויה

רועמו ,ןבומכ ,םברקמ יתייה .םשפנ תקע תא טעמ

מכ .הלכשהה תמחלמ ימיב 'םינפל גוהנ היהש לככ

מ תוברת ינקסעו םירומ
ה

ויתואצוהב אוצמל היה רשפא זא לש היצילגב בוטה יתורפסה םעטה ןמ והשמ
םירפוס ירבדב הבורמ תודיח גהונ היהש אלא .תידיאבו תירבעב — רדאב םושרג לש
תודוהל ךירצ לבא ...לאש אל םהיפ תאו םאצמש םוקממ םקיתעמ היהו ,םימסרופמ
רתוי הלודג אל יכו :יל רמוא היהשכ ,ךכ לע ותולצנתהב קדצה ןמ תצק היהש ,הז םע

ול ןתונ יתייהשמ ,ץרפ לשמ קתעומ רבד ונלהקל ןתונ ינאשכ איבמ ינאש תלעותה
?...ונלש תיב-ילודיגמ םירלבלה דחאמ "ירוקמ" רבד

הוקתש ,םיליחתמ םירפוס לש ןטק גוח תאז לכב זכרתנ רדאב לש ותביבסב
קיפסה אלו וימי ימדב תמש ינפמ ,ןויצ ןאכ ול דימעאש יואר םהמ דחא .םהמ התיה
רוטקוד ןכ-ידחא( םיטפשמל דימלת ,טריוו לכימ היה ומש .ונורשכ רצוא לכ תא ףישחהל

םיבתכמ" קפיס םגו םיברע םיריש בתכ תידיאב לבא 'עדי אל תירבע ).ריעצ ד"ועו

ךרוע תויהל ילש ידות עיגהשכ .הקירמאבו היסורב תידוהיה תונותעל "היצילגמ
תוחוכה תא ינותע לא ברקל דאמ יתדקש )ןלהל רפסא וז תולשלתשה לע( "טאלבגאט"ה
תורפסב םימסרופמ ךכ-רחא ושענ םהמ .םשו הפ עקרקה ןמ םיחמוצ וליחתהש םיריעצה

וניא רבכש ,םהמ דחא קר ןאכ ריכזא .וניתוצראב םגו הקירמאב תיריאה תונותעבו

וב היה לבא .תצק ךחוגמ הרקמ יל הרק ותא .ןי רפל י יה ביל השמ — םייחב
תרושב םינושארה ןמ היהו רבא לדג םימיה תוברבש ,בבלנה ררושמה ותואל ינייפא וק
המרבושמ האר ,םינושארה ויריש תא יל חלששכ .הקירמאב תידיאה תשלב םיררושמה

קפתסהל הביס םוש יל ,דתיה אל .ןידפלייה הרש םשב םהילע םותחל וינפל בוטל

בתכה םגו ,תיישנ תונידעו ךור םיאלמ ויה םירישה :השא תמאב אוה בתוכה םא
,םעטה בוטו ןורשכה ץבצב םהלש זורח לכמ יכ ,םירישה לע דאמ יתחמש .יישנ היה

םימינה לכ תא הררועו תוקיתמב ארוקה שפנב הכפתשנ םהבש תירילה תונגנתההו
ךכ-רחאו .ךישמהל — זוריזו דודיע אלמ ",תרבג" התואל בתכמ דימ יתבתכ .בלבש
חסונב יתבתכ יבתכמ תא ".הדיעצה תררושמ"ה םע םיבתכמ תפילחב בר ןמז יתדמע
(ןידפלייה הרש תאמ יתלבקש םיבתכמה לש חסונה היה ןכו ,המלע לא םיבתכמל תואיה

לע וניאתשה יביבסמ רשא לכו ינא .ויבתכמ לש יישנה יפואה לע הדיקשב דמש אוה
לש חיחצ עקרקמ םיאלפ ךרדב החמצש ",הדיעצה תדדושמ"ה לש תיתונמאה תורגבה
אוה םירישה לעבש ,יל ררבתנ בר ןמז ירחא קר .תחדינ תיאצילג הרייעב ידוהיה יוהה
הלכי אל התונטק ינפמש ,שלש תב הנטקה ותוחא איה ןידפלייה הדש יכו ,ריעצ רוחב
"קירט"ה ול ץוחנ היה המ םשל ...רוכבה היחא ידי-לע המש לש היצפרוזואה דגנ תוחמל

אריתהש ,תינבצעה ותושיגר ךכל המרג אמשו .הזה םויה דע יניעב איה הדיח — הזה
לש םיבתכמה זגרא"ב תצקוע הבושת לבקי אמשו ,סופדל םירישה ולבקתי אל אמש
,וירבח ינפב השובהו ןובלעה ןמ הז ןפואב "ומצע חיטבה"ו ,םהה םימיב גוהנכ ",תכרעמה

ינאו טעמ דוע .םינפ-לא-פינפ וריכהל יל ןמדזנ אל ,ירעצל ...ותלקלקב והוארי אלש
ביל השמ תמיתחב ויריש תא םסרפל לחה םשו ,הקירמאל דגיה אוהו ,היסורל יתרזח

והזש יתעדי אל בר ןמז ינאו ,תורפסב םסרופמ דימ השענ הז םשבו ,ןירפלייה
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"קדנס"ה יתייה ינאשו ,ןירפלייה הרש םשב ויתעדיש רדושמה ותוא

.הבוטל תאז יל רכוז היה אוהש

כו ,דבמ י א .י .ש ררושמה םג לדג ,יתציחמב םג תצקמבו ,יניעל

שממ יכרב לעו .היצילגב ןכ-ירחא החרפש תידיאה תורפסה יליועמ
םהמ .תידוהיה תוירובצב םוקמ וספתו םירשכומ םיאנותע ןכ-ידחא ושענש םיריעצה
רחאל "טאלבגאט"ה תכירעב ימוקמ תא אלימש ,חונמה גיטסורפ השמ תא קר םשב ארקא

םידומילה תנשב ריעצ טנדוטס זא היה אוה .היסורל יתרזחו היצילג תא יתבזעש
רובצה לש ןטסימונוקיאה תושעהל רמייתהו תינלופה "הירומ"ה תא ךרעו הנושארה
הלכלכה תריקח לעו ללכב הלכלכה יעדמ לע הברה דקש םנמאו .יאצילגה ידוהיה
תידיא םג ךא ,עדי אל תירבע .הבר תודידיב ילא ברקתנ אוה .טרפב היצילגב תידוהיה

,הצחממ רתויל תנמדוגמ ןושלב היה "טאלבגאט"ה ןעמל בתכש המ .בותכל עדי אל
הנהו ,תידיאב טפשמ רבחל דציכ ודמלל ךירצ יתייה בר ןמז .המויא היצפידקסנאדטבו

.םילועמה ןמ ידיא יאנותע השענ ךכ-רחא

הנושאר הריקסב רבכש ,םידבע םירפוס םג היצילגב םיצצ וליחתה יניעל
,וקלתסנו העשל םדמז תא ורמזש םהמ ".יאצילגה חסונה" ןמ הזוזתה םהב התלגתנ
םבשומ תא הב םהל ועבקו ונתורפס ימש ימורמ לא ולעו םיפנכ םהל וחמצש םהמו
)סעקשטאשט :זא( ןונגע י"ש .ןימינב 'ר ,יחמק בוד ,שרב רשא ,ןונגע י"שכ — ן ת י א
".טאלבגאט"ב תידיאה ןושלב םהירבדמ' וסיפדה םג )רעלהעמ שידעב■ :זא( יחמק בודו

רכש ול םלישש ןושארה ךרועה יתייהש ",דסח"ה תא המ-ןמז ינפל יל ריכזה ןונגע
םיליגר ויה אל .םירפוס-רכש םלשל זא לש היצילגב שודיח היה .דז םג ,ןכא .םידפוס
אוהש .דמ סיפדמ ללכב אוה םא ךרועה דצמ דסחכ ריכהל ,ךפיהל ,םיליגר ויה .הזב

םינותעמ הריזג ידי-לע ",קוחרמ ומחל" איבמ וניאו 'םיימוקמ םידפוס לש םהיתוריצימ
סעקשטאשט לש ותומד יניע דגנל תפחרמ דועו ...הקירמאב וא היסורב ועיפוהש םיפסאמו

וליאכו ,וירבדב לבלבתמו תופוכת םדאתמ ,ןשייב ,םונצ ידיסח רוחב :זא ןונגע
לע ול תוחורמה ויתואיפבו הכוראה ותטופקב תוירבה ןיב ותדימעב תויחונ-יא שיגרמ
תורפסה יבגל "השדח המיענ" יאדווב וב התיה ,זא יל ןתנש תידיאב "רויצ"ה .וייחל
והזש ,זא רעשל לוכי היה אל שיאו ,זא יתרעיש אל ךא ,םהה םימיה לש תיאצילגה
!ןונגע י"ש — הלעיו חמצי רשא ,לודג ןליא לש רטוח

ךותמ בובלל ולגלגתנש ",םיסוד"ה ןמ םיריעצ םירפוס םג ילש "גוח"ב ויה
דשא םג ףסונ ןכ-ירחא .יתרכזה רבכ ןמפוש תא .םיראצה תוכלמב םהה םימיה יעוזעז
ילבקממ דחאכ ",רתכומ" זא אוהו ),ןודנולל ךכ-רחא אצי( הנשכ םש ההשש ,ןילייב
םכילע-פולש אבשכו .דנרב ח"י םג ונמע היה טעומ ןמז .תיתורפס הריצי דעב סרפה
המ-ןמז ונמע ההשו ",סרפ לעב" אוה םג — ץ יבו קרב .ד .י תא ומע איבה ,וננחמל
תשגרומ .דתיה ףאו ,תיאצילגה עקרקה ילודיג םע בשחיהל לוכי היה אל הז גוח .אוה םג

«םורממ םיאצילגה לע וטיבה "םיסוד"ה .היצילג ירפוס ןיבו וניב תעדמ תולדבתה ןיעכ

רשג יתייה ינא .םזיגרהש ,קדצומ יתלב "םזיבונס" ןיעמ םינושארב ואר םינורחאהו

יל רמא םכילעדבולש גוז יבויח סחי וסרג אל יצרא ינבו ,םהיניב רבעמה
ךרע ילעב ויה אל "ינינפ"ש יאדוו "...םיריזח ינפל ךינינפ תא רזפמ התאש ,לבח" :םעפ

יממעה רפוסה לש ויפמ הטלפנש וז הדמא לבא !"םיריזח" ויה אל יארוק להקו ,בר
דשא רודה לש ישפנה םוחה תא ךירעהלו ומצעב ריכהל ךכ-רחא דמל רשא ,לודגה
ואד םה ,םנמאו .היצילגל "םיסוד"ה םמע ואיבהש סחיה לע הדיעמ ,היצילגב זא לדג

,חומצל ולחה הז ךאש םיטבנה תא ".םולכ חימצמ וניאש רוברודש" םהינפל ןאב
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ש .הלטבהו םומעשה היה ברו .וריכהו ואר םרט

טמ ילבו השעמ ילב בבותסה ",יילוקינ ראצה םע

ש םבצמ היה הזל המודב ".רורד"ה לש וריווא תא

ו תורפסה לא בוש תונפל םיחרכומ ויה הטורפ

ל םיפסאמו םינותע איצוהל תורשפא התיהו

םיארוק להק דוע היה אלו הביטאיציניא התיה אל

מ םהלש "הצונה תא םיסנמ" ויהש הלא םג ומכ

גה םיארוק-להק
בר םיריעצ םיטנדגימא םג בובלב זא ובבותסה

פ רחא השעמ םפאמ .םירפוס ויה אלש ףא ,תירבע

אדוהל השירדה לודגל הלחה יכ ,םייטרפ

מתהו תירבעל םיאנק ויהו ,היסורב םהיתומוקמב

עמ אל הדשב תירבע-תיתוברת הדובעלו ןושלה

ש הווסמ םהינפ לע ומשש ,םיעובצ המכ םג

מו תונויצה יאנוש םיאדנובכ ולגתנ ךכ-רחאו

בעו םינויצ היה ללכה !תודדוב "תובעתנ.

הרוצו לאידיא םהל .רתיה תירבעה הארוההש

חמ-מידומכ ולבקתנו היצילג ירע ינפ לע ורזפתנ

עב םייטרפ םירועיש ונתנ וא ,םוקמ לכב חומצל

ייסו שדח ינויצ-ירבע רוד היצילגב ומיקהש םהו

ינויצה תויצולחל םג םילולה ירפ ךכ-רחא

היהש םישנא ינש ודמע "םיגוח"ה ןמ קחרמב תצק

בחמכ ךכ-רחא םסרפתנש ,ץישפיל .מ .א היה
יחרזמה לש ודוסימ םירומל שדדמה-תיבב הצרמ

,יל ורמא ךא .קוחרמ אלא ויתרכה אל ינא םגו

ש ינפמ ,םידבעה יניעב הזה תיבה לש ודובכ היה

ב" תניחב — םייחה תפשכ וב המלשוה תירבעה
,תפטוש תירבע רבדל ותשא תא םג דמיל דציכ

ש ותוישיא הנירקה לודג רתוי דוע תורוא עפש
ומע ןמדזמ יתייהו ,בובלל יאוב תישארמ רבכ

הוו,דקה תיבל ,וגהנמ יפכ ,אב היהשכ ,םירהצה

רחא הז םהילע רבוע היהש ,םינותע ינומה ףקומ

רליש ,דיה אל ומשו ,קוטסילאיבמ ,אב היסורמ

תנ השענו תיסורה הרטשמה יפלכ "ויתומיגפ"

אמ םימיל ריעצ ודועב ןאכל עלקנ אוה .ינמרגה

ב ינפלמש ויתוערואמ יטרפמ םולכ יתעדי אל

חכש ?עדוי אוה ןיא תיסורה ןושלה תאש יתיאר

ךכו ,חמצ העקדקמ וליאכ ,היצילגב הרעת נ אוה

ה דחא" הצרעהו הביחב והוניכ .םהלשמ דחאכ

ינויצה הבשחמה לש העפשהה בר גולואידיאה

דאמ קימעמ תועד,-דגוהו דאמ הבחר תיפוסוליפ

בתכו ,תינמרגהו תינלופה תונושלה תא ןיירוב לע
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יה " Byt narodowy Zydowידוהיה םעה לש ימואלה ומויק .ותרבחמ

.היצילגב תינויצה תורפסה לש

םהינפל הצרה .םירחבנ םירגובמ םידימלתל תיטרפ האדוהב היה וסיסע

תירובצה הדובעב .תויטרקוס "תוחיש« םהמע חחושמ היהו תורפסבו

תיצראה תינויצה תורדתסהה לש זכרמה ירבח לע בשחנ לבא ,רישי
מ ושרד אל רתוי .זכרמה תובישיל אב היה ,םיבושח םיניינע ודמע

ךרוצ היהשכ הצעו הדות ויפמ ושקיבו םהילע ץרענו דבוכמ היה
.והודירטה

שגפנ אלש םוי היה אלו ,הקומע תודידי רשקב וילא יתרשקתה

ברהו ,תונויצבש "ינחורה ןינעה" לע רקיעב ונתחיש הבבס ונשגפנש

שכ דאמ רעטצהו יב ץפח אוה םג אצמ ,הארנכ .וחור-תוגהו וינויערמ

ה תונייעמה םוקמ"ל רבוע ינאש ,חמש רחא דצמ יכ םא ,:היצילג תא

ךורעל ,וצפחל יתרתענ היצילג תא יבזעב .ה ם י דוא ל — )ונושל(

השמח ילוא — רפסמ-יתמ קד הב ופתתשהש ,עונצה ורדחב העונצ
ב הל יתמכסהש ,הדיחיה הביסמה .דתיה וזו — שיא

מ תוישיא םג אלא ,דבלב ינויצו הבשחמ-שיא היה אל רליש המלש

.ותציחמב דמעש ימ לכ הלעתנו

ולחהש ,םירפוסו םידמולמ ,םימכח ידימלת המכ םג בובלב זא ויה

טצנ אל לבא ,תורפסהו הירוטסיהה לש רקחמה הדשב םתדובעב י
ה םהמ העפש אלו ,תורפס לש הריוא םביבסמ הרצונ אלו ,יתורפס

ומכ ,םתצקמו ,תינמרגו תינלופ ובתכ םהירבד תא .שדחה רודה

דמה םהירוביח תוכזב רקיעב םוסרפל ועיגה

קזה םירפוסהו םימכחה ידירשמ היצילגב דוע יתאצמ הלא םע דחי
הנפנש םיסכנ ברו רישע שיא — דבוב המלש יבר שישיה היה הלאמ

ח לובגב רוגס היה יתורפסה ומלוע ".הדועתלו הרות"ל וימי לכ תא

כ יפ לע ףא .ןיינעתה אל רחא יתורפס אשונ םושבו ,םישרדמה לש

כח ירבד" תולבותמ ויהש ,ויתוחישל בישקהלו הלק העש ומע תבשל

ארוקל .י לאומס עטנ ןתנ עדונה ירבעה דפסמה היה רחא גוסמ
תוצקוע תוריטס ןהב ויהש ולא דוחיב ,ולש תוקסירומוהה יאדווב
ילב ול היה .םהלש וניאש םלועל םיקחדנה םידוהיה ירישע יפלכו

סבו בינב תיאכרא .דתיה תירבעה ותפש םלוא .קד דומוה-שוחו דפסמ

המכו המכ יל הליג אוה .וב ךרוצ לכ שיגרה אל םגו ןושלב שודיח

"ש ,השדחה תורפסה ןושל לש "תוירבדב"ה לע ינפל ןנואתה דימת

ודגה העתפהה ךא "...תירבעה ןושלה איהש הב ריכמ היה אל ורבקמ

אלא ,תירבע .דלחתכלמ רבד בתכ אל םלועמש ,ויפמ יתעמש רשאכ

.תירבעל ומצעב ומגרתמ אוה ךכ-דחאו ),תוירבע תויתואב( תינמרג

המכ יל ןתנ אוה .תירבעבו תינמרגב ,םיספוט ינשב םירבדה לכ

תה .תידיאל םיתמגדת ינאו תינמרג םיבותכ ולא םג ויהו "טאלבגאט"ה

תוצלהו םייממע םייוטיב םיברועמ ויה ולש תינמרגב םג יכ ,השק
ל ,דתיה תיתורפסה ותדובעו יולת-יתלבו דימא שיא היה ילאומס םג

ע םירשק לכ ול ויה אלו ,ולש יתורפסה ומלועב תודידב ייח יח אוה
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ו ...וב וססתש תוסיסתב המואמ ןיבה אל םג !ונלש

ענו שידא ךא ,םצעב יבויח .דיה ,תירבעה

לבא ,רטטשדנרב .ד .מ דוע יח היה ןמז ותואב

יתעמש קר .בורקמ וריכהל יל ןמדזנ אלו הקוחדה

תועלוק תוחידבו

ברבליז .ד םג היה םיאצילגה םידפוסה יקיתוומ

רפל אב היה בובלל .ודימ וטע תא זא חינה הארנכו

מה ירחאש םינשב ,ותביזע תעל קר ...תונכדש

א שדיח וליפאשו ,ותוננערל וניאתשה ונלוכו ,ודיב
.שדחה רודה

1משש ,לפדק הנוי תא בוש ריכזא הנומתה תומלשל

ירבעה תורפסל וחוכ תא תתל ליחתה אוה .בובלב

וחריה תא דסי םש ).רשיפ ףסוי עדונה םיפדמה לש

אמ בותכל לגוסמ היהו ,ןמזה הבוג לע דמע ירבעה

ש ול ומרג אל וייח תוביסנ לבא .ער אל ירמגל

סיב יל הדקש המ יתרפיס רבכו ,בובלב םופד-תיב

הז ןותע לש רמה
)אובי רמאמ דוע(

היה זכרמה לש ירוטסיהה ופןן
םיובנירג .י תאמ
"ובצועש וז ,הנורחאה הפוקתב "לודג ןילופ" תודהי לש דחוימה הכרע טלבוה המב

— ,היתווצמ-ינמאבו הדותה ישפות הכותב וברש הזב קר םנמואה ?המחלמל המחלמ■ ןיב

אל םנמואה זתויתדסמה-תואופקה הייח תורוצ םשו הפ וקזחתנו ובשו ודמתשנש הזב
תודיסחה הכותב הרצבתהש ,הז תוכזב אלא הז ימואל-יזכדמ םוקמ הלוכ המואה ייחב הספת

?םעה ינומה לע היקידצ ןוטלש הב קספ אלו
דומעל חוכ הליגש ,יתרוסמה ידוהיה יוהה לש זוע רצבמכ ןילופ תא םיאור ונייה וליא

התוא אלא תאז .רתיה אל — ,תינסרהה ותעפשה ינפב ,שדחה ןמזה לש ויתופקתה לכ ינפב

םישודיחה לכמ םימלעתמ ונייה .דבלב תורענהו תודליה תונורכזב הרמתשנש יפכ קלופ
תימינפ :תוקבאתה ךותמ ורצונש םהיתוריציל םירכמתמ ,ןילופ ידוהי לש םהייחב ושדחתנש

ןילופ תודהי לש הכרע .ותווהתה תישארב דמעש םייח ןונגסל ,תושדח טייחרוורוצל ,השק

,הלוגה יגפ תא שדחל ןזיסנ הב השענש ,לודג הריצי חכ הב טלבוהש ,הזב לודג
ייחש המכ דע ,םיימואל תודוסי לע הייח תא דימעהלו הל תברואה העימטה לע רבגתהל

,הרוסמו הדותל תונמאנ ךותמ הירמש לע האפק אל ןילופ תודהי .ךכל ורשכוה תולגה
ןשיה .תומגמו תושגר ,תופיאשו תועד תמחלמ לש העונת הלוכ האלמתנ ,הלוכ הססת אלא
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