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ינדה רבע 

'זזבקסמו היאר 
יתלבו םייללכ םיאשונ לע םיצרמ םידפוס דימעהל ,םירפוסה תדוגא העבקש גהנמ 
ןויסנה רואל םישק תוששח ררועמ ,תיתנשדד הדיעו לש התחיתפב ךדוצה-לכ םירדגומ 
לע םיצרמה םע קדקדל הניא יתנווכ יכ םידקאו .תונורחאה תודיעוה שולש וא םיתשב 
הלשכמה לע רערעל יתאב אלא ,םהילע קולחל וא םהל םיכסהל רשפאש תועדו תונויער 
םסרפמל וא הדיעוה ךשמהב חכוותמל הדיעו לש התחיתפב הצרמ המוד וניא יכ ,הז גהונבש 
רבוד" לש יפוא וב עבטנש חרכהה ןמ םירפוס תדיעו לש התחיתפב הצרמ .ומשב רמאמ 
ותעדל בויח ןועטה תא בייחמ אוה ולוכ רוביצה תעד לע — ונייהד ,"ןמז ותואב תורפסה 
הצרמה לש ויתוחנה םא וליפא ,שטשטל ןיא בוש הז םשור .ותעדל הלילש ןועטה תא ללושו 
הדיעוה יאבמ םיבר לש תישיאה הרכהה וא ,ןתוא החוד ןויגההו ךומסל המ לע ןהל ןיא 
תולעהל הז גהונב שומישה ונל רתומ םנמא םא ,אוה לודג קפס .ןדוסיב ןהל תדגנתמ 
,תחא המישנב ,תורפסה תרגסממ תוגרוחה תויעבו תורפס תויעב ,ץוח-תויעבו םינפ-תויעב 

,םתוא לוקשתש רחאל םירבדהמ החונ היהת "רוביצה" תעד יכ ,יוכיס הזיא שי םאו 
וז (תיביסלופמיא — וצרת םאו) תיביטקייבוס הייארו ליאוה — ,םתועמשמבו םשוריפכ 
ןכמ תוחפב יכ) רוד תוחפל וא הפוקת וא םלוע תוקבוח תונקסמל ןתיא דוסי הניא התעשל 
לקה ןמ תואמגוד וליא רואל םירבדבש הנכסה לע תוארהל הסנא .(קפתסמ וניא הצרמה 

.דחאכ דבכהו לקה ןמ וא דבכה לא 

.א 

ילוא וא) הבשחמה שיאכ ,הפ-לעבש אלו בתכבש םירבד שיאכ רפוסה קזחומ 
לצא וימי בור ליגרה ,רפוסה לש ויעצמאו וילכ .רובידה שיא אלו (היציאוטניאה ןכמ רתוי 
תונמדזה ול ןתנהב ,דימ ףקתשמ רבדהו — הלאה תורוקמה ןמ םיחוקל ,םיבותכ תורוקמ 
לצא םינש-בר לגרה-יא ךותמ :ןכ לע רתי .הפ-לעבש ןושלל ותבשחמ חסונ תא קיתעהל 
ןושל טקונ אוה ,ורשבבו ומצעב םיעגונו רתויב ול םיבורקה ולו ,השעמה ייחמ ןתמו-אשמ 
קזח ונל ןיאש רוקמב קזחתהל אב אוה אלא ומצע ולשמ יוטיבה חוכב ול יד אלו הריתי 
בציתהל ותבוחמ האור אוה ביבס םיתש םיביואש ןוויכ .ונלש ך"נתה רפסב — ונממ לבוקמו 
תיטאמולפידה ךבסב העש התוא הנידמה הנותנש ןוויכ ;הרעש המחלמ םיבישמה ןימיל 
תאזה תיטאמולפידה יככתבש תוניוע תויטנ יפלכ ותנעט עימשמ אוה ירה ,תימלועה 
םנמזב ונינומדק לש תירויצה ןושלב אלא "םיטפשמ-רוביד" ןיאו — םיטפשמ התא רבדמו 
הריתי תועייתסה לש הז גהונ לע רערעל ןיא םאה :לאוש ןויגההו .(ינועמש .ד ררושמה) 
הז גוסמ תונעט יכ םיכסנו חיננ םא) הווהה לש הנעטה ךרוצל ך"נתה ןמ ירויצה קוספב 
ירויצה ןוימדהמ הנושאר תומשרתה רחאל ?(םירפוסה תדיעו לש תונעטה ןיממ ןה ףא 
.םינפ םושב תרוקב ינפב תדמוע וז ךרד ןיאש ,ששח ררועתהל ליחתמ ,םירבדבו תוביסנבש 
םה וז המודק תולענו הז יפוי ךא ,ותומדקב לשמה הלענ ףא ומוקמב קוספה הפי םנמא 
ךרוצל תילולימה הקירוטירה יפנכ לע אשנתהמו תולבקהה רחא ררגהלמ ונתוא םיריהזמה 
,אחתיר תעשב וא תיערא הקרבהכ הנידמ שיא יפב הדימ וזיאב רבדה קדצומ םאו .העשה 

.רוביד ללכל אבש הבשחמה-שיא לצא קדצומ וניא 

וליפא ,וילא הביש תורשפאמ ןניא ותרוצב קוספה עבטוה זאמ ורבעש םינשה יפלא 
םירצמ ףא ן םרא הניא ונימי לש הירוסו ןדריה-רבע הניא םודא .וטושפכ קר אלו ורויצב 
ונינתשה ,תמאד אבילא ,ונא םג .רבעב התיהש תיתכלממ וא תינידמ הדיחי התוא .דגיא 
ירחא יכ ,דחא עגר ףא תומדל ןיא תימואלה-תיממעה תומימתה תדימ לכבו ,טעמ-אל 
תוישפחה וניתותיכב םיווהמ ונא ץידע — לבת יבחרב םידודנהו תולגה לש ךשוממה ןויסנה 

.חוכיוה שפוח דוסי 5ע 
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245 הנקסמו היאר 

הביטח התוא ,תושונאה םע יתוברתה ונעגמב וא תויגולואידיאה וניתויטנב ,תוקודאהו 
.רבעב ונמלצו ונתומדכ תקייודמ תימואל 

תעפשהב ןכו ,םייוגה ןמ תכשוממה ונתוגייתסה תעפשהב יכ ,דחכל ןיא םנמא 
םימעפו גולגל ,תונוילע ,לוטיב לש הציחמ תמייק הראשנ ,ונתאמ םייוגה לש םתוגייתסה 
?הנמ) דנאלוהמ ילותאק תוברת-שיא לש וירבדכ וא ,םוימוי-תחישב םג םיידדה שפנ-טאש 
תא ירמא ינפלש ,אוה יכיספ לגרה — ימדב עובט רבדהו השעא המ :ילא (רפס-תיב 
,ומעט תא יתוניבה ...תודוקנ שולשב תעדמ-אלש קיספמ ינאו תבכענ ינושל "ידוהי" הלמה 
.הרותה ןמ ונילע אמטה "ריזחה" םע יוגה ,ידדהה לוטיבה ךות ,ונל רשקתנ ונא םג ירהש 
—י ? רבעב וניתוסיפת ןיבל םויה וניתוסיפת ןיב ןוימד ןיא בוש יכ ,הדונ הלא לכ תורמל 
,תונוויתהב תורושק ןניא בוש תינוויה המרדה הארמל ונלש תויטיתסאה תויצומיאה 
לספ ךל השעת אל" םודקה ילארשיה וצל תדגונ רויצלו לוסיפל וניגוחב תוררועתההו 

.םהיניב הלבקה אלל םירבדה םינוש ."הכסמו 
,ץרמנהו רצקה קוספב תועייתסהב ,וננמזב חודה-שיא לש תיטילופה הבוגתל רשא 
ותמחלמב יטסיאיתונומה םעה תודידב לש תורירמה ירפ אוה יכ ,הרשפל םוקמ ריישמ וניאש 
הבוגת םא) רתוי םייטסילאיר תויהל םיחרכומ ןאכ ירה — ,םילילאה ידבוע םע ומויק לע 
םיאנתב ונל ביבס םיתשה םיביואה :רמולו (ךכ לע םירערעמ ונאו ,חרכה איה וז תימשר 
וננה, טועימ ןיידע יכ ,השק ונבצמ .דחא ןווגמו דחא רועמ םה הזה ןמזה לש םיינידמה 
ןובלעש דחאל האנשל הכפה םתודגנתה .הזה חרזמב רכומ-יתלב ינידמ-ימואל םרוגו 
.הזה זעהו ןטקה טועימה םע המחלמב ולהנ רשא הסובתל וולתנ הריקעה באכו הסונמה 
םתוא יכ ,הדבועה תא חיכשהל םיכירצ םה ןיאו הלאה םימרוגהמ םלעתהל חרכה ןיא 
ונל ועייס אלא דוע אלו ,םיחרוא תסנכה ונב ומייק (םימלסומה) םיוודבהו םיברעה 
ץראל בושל (לארשי-ינב) ונא םידיתע םנמא יכ ,הרכהב קזחתהל םהלשמ תדוסמ-ירבדב 
המחלמ) וניניב השוטנה המחלמה תורמלו ,ונבל םינפב יכ ,אופיא המדנ .עבק לש הביש 
יפל גוהנל ונא םינוכנ ,וניניב הוושה המחלמה ךות אקווד' ילוא וא ,(האנש דימת הניא 
םינוכנ ןכו רבעב םתוברת תאו םתוא דומלל ונלדתשה ףא — .'ךביוא תא עד" ללכה 
תה תרגסמב םתואנק ףקיה תא ליבגהל םיברעה ומיכסה ול — הבוט םהל רחשל וננה 
םיפתושכ וניניב עגמה תויעב לע ןודנו דחא ןחלושל ביבס דוע שגפינש ידכ ,םה םתומדק 
לכ .הזה ןמזב תוענמנה ןמ וניא ךא קוחר רבדה .הז רוזאל ,תואיצמבו הרבועב ,םיווש 
םישימחב הרשפאתנ ,תופוצר םינש תואמ םירתסמב תממוע התיהש ,הלוכ תימואלה ונתייחת 
ךות ,ירוזאו ימלוע ףקיהב הלאה תורומתה רחאל יכ ,ןכתיה .שדחה ןמזה תוביסנב הנש 
רצב וליפאו ,רבדל בושנ — היתוביטחל הלוכ תושונאה םע ישעמו ינידמ ינויער עגמ 
םתונמאנ םוש לע םיפי םהש םילענה םירויצה חוכב ענכשל וא ,םימודק םילשמ ןושלב ,ונל 

ו םיאיבנה לש םמוקמלו םנמזל 

.ב 

ירסומה-יחצנה ןיערגל דע תדרל הבוח ,רבעל ונא םיקקזנ םאו תוקלקלח ךרד וז 
תונערופה ךותמ אב היה איבנ ותוא יכ ,רמוא םא העטא אלו ,דבעב חורה-שיא ירבדבש 
הווה — םינפב הפרותה תוהמב רתוי הקומע תולכתסה ללכל ויניע דגנל תללוחתמה 
איהש המכו המכ תחא לע ,םודק דבעב רבכ הזמרנש וז ךרדו .ימינפ רוציב ללכל :רמוא 
אל לבת ימעו תוכלממה לכ םע "ןובשח אובל" םוקנ םא יכ .הזה םויל רתוי האנו הנמאנ 
עוושנש לככו .עשר ולוכ אל ירה ,עישרה םנמא ףא ,וניפלכ םלועה עישרהש לככו .קיפסנ 
תוולתהב יכ ,אצמנ .םילבוסב דבלב ונא אל ירה ,לודג אוהו ,ונלבס לודג יכ המרב 
םיממעב הדיבכ הסיסת ללוחתהבו ,ונימיב תישונאה הבשחמה לא תיעדמה תומדקתהה 
ונמצע תואדלו הלאה םיכילהתה לכל די תתל ונילע ונחדכ-לעב — לבת יבחרב םימוצעה 
איהו) ונימיב םג ץורפל הלולעה םימדה תירטסיה תורמל יכ ,המוד ףא .םהל םיפתוש 
,םינגרואמ םייצוביק תונוצר רבכ םילעופ רבד-ףוםב ידה ,(תינומה-תיכיספ הייטסכ הצרפ 
תיכיטס םימד תדידנ דוע ןכתת אלש םשכ .תומחלמו תויוצרפתה םיכלוהו םיטלובה 
תורמל ,םלוב יצוביקה ןוצרה תא וניאר ןכ ,ןא'כ-סיגני'צ וא הליתא ימיבכ ,ונימיב 
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ינדה רבע 246 

.םוטאבש םר.ד.ד תוחוכב שומישה רצי תא ףא ,הקינכטה לש הארונה התומדקתה 
רבדה ןיא ףא !ערה םדאה רצי לש הליבכהו המילבה ץמאממ אופיא גייתסנ אוש 
הנשמ קזחתי ךא ,דז ונדמעמ .תושונאב יתוברתה ונדמעמ תאו עדמל ונתמורת תא םלוה 
ייחב לבא ,רבעב ונחור ןוזח לש האלפנה השרומה לע ססבתנ המינפ ונברקב םא קוזיח 
— ונא ונימי לש הרכההו לבסה ,הבשחמהו תעדה ןושלב היפלכו תושונאה םע רבדנ םוימוי 
ןויצ רה רבדב איבנה רבד םשגתי וליפא :תאז ףא .תינרוחא לגלגה תא בוסל ןיא יכ 
תא אלא ןויצ רהמ לצאייש רואה תא קר אל בייחמ ןוזחה םג ירה ,םייוג וכלי ורואל רשא 
הזו הזב הז םייולת תושונאה תרשכהו רואה — הזה רואה תא לבקל םייוגה תרשכה 

.ולוכ ןוזחה ןכות 

הנכוסמ תויללכה תונקסמהו תוחנהה תלשכמ ןאכ יכ ,םינפ-תויעבל ץוח-תויעבמו 
תויעבב ךא ,תוריהז ימעטמ םילוקישב ונא םילבגומ ףוס ףוס ץוח-תויעבב .רתוי הברה 
ףלסלו הרשיה ורדהמ ונתוא תוטהל הנקסמל תישענה תירויצה הלבקהה הלולע םינפ 
דוסל ןיבהל תובר םינש רתוח ,ותריצי ילבח םע דחיתמה רפוס יכ ,קפס ןיא .ונטופיש תא 
וניאו ונממ קרפתהל שקבמ םימעפו הזה דוחייה תועורזב לתפנ ,ומע תריציבש דוחייה 
םמצעלשכ םה ךא ,ןהמ באוש הריציה-חוכש יאדו ולא םילותפנ .ופא תמשנ אוה יב לוכי 
רחאל תודוהל ופוס ,וז הגרדב תוחנה עובטלו תונקסמ קיסהל אבה לכו ,הגרד אלא םניא 

.יתעדמ יב רזוח ינא — רמולו ,תובורק םיתעל רבכ עריא רשאכ ,ותועטב ןמז 
ןמשירפ דוד לע "חצמ-תפקתהב" (הדיעו תחיתפב איה ףא) ונמזב עריא הז ןוגכ 
הדוחיי ךרדמ תירבעה הריציה תא לוכיבכ הטה ןמשירפ דוד יכ לע ,(בירק .א י"ע) ל"ז 
רזומ אוהו ,הלולצ העדב הז ןוגכ ןיד-קספ ןיבהל השק תמאב .ונתוא איטחהו אטח ךכבו 
םירדה לש וז החפשמ ,דתיה'גורתאה אלמלא :ונל ורמאו ואב וליא רשאמ תוחפ אל 
לש וז חורב החנהמ תאצויה תירוטסיה תואר ללכ ךרדב וניאר אמש וא ...רתוי תחבתשמ 
רבכ עבטוה רשא ,באכהו שגרה שיא ,םעטהךונשו םומלוקה-הפי ןמשירפ י "אלמלא" 
?המ םוש לע !וילע רודה אטחו — וחור-ירפמ םידחוימ םיבינו תויומד המכב ונחור ייחב 
יכ ןינמו אליעלו אליעל תחבתשמ ונתריצי התיה ,וז ךרדב םירפוס וכלה וליאש ןינמ 
הנמאנ תירוטסיה תואר אמש וא — ?חור תפסותו חוכ תפסות הז הרקמב ונל התיה 
לאומשכ ורודב חתפי יכ ,וניבהש ונינומדק לש הז הדקמב אקווד איה רתוי הברה 
ילעבל הכירצ התיחשמ תוחפ אל ןמשירפ דודל קפס-אלב הכירצ התיה העשהו — ודודב 

.ולש אתגולפ 

הנורחאה הדיעוב ללוכ טפשמ תמדוק הדיעוב דיחי-טפשמ ירחא אצוה רתי-תויבקעב 
,תירבעה הריציה לש םשאה רוקמ ןאכ — הרייעל ואטח לכה :ונממ רבתסהו (זזה .ח) 
,תירבעה תיטסילאירה החרפה יבא ,םירפס-רכומ ילדנמ לש ינואגה ולמע ירחא תאזו 
הרייעל ושדקוהש םיילאטנמיטנסו םישגרנ םירואית ירחא ,םכילע-פולש לש וקוחצ ירחא 
,תודיסחבו השודקבש המוניה התואל דעבמו ירחא ,רמול וצרת םאו ,דועו שא םולש י"ע 
— רקח ןיא רצוי תונויערלו לובג ויא תולאשמל ,ןכא — !ןונגע י"ש הז רבע לע שרפש 
ךא — !ודיב החומ ןיא ,הנוקית לע האב אלש האיפופא תומד ובוחב אשונ רפוס םאו 
דחא ןיאו רבע רודב םירבע םירפוס הרייעל ואטחש אטח לע שארמ החנהל דעו ךכ ךותמ 
םירבדה יכ — ? המ םוש לע ששחו .ששח ררועל הב שי וז החנה — וז הניחבמ יאכז 

.תועבטמב םילקשנו ורמאנ יבמופב 
!םהינזאב ותוגה תא ללוגל אבה ,רבח דחאל תונרקסב םיבישקמ םה ףא םירפוס 
םכסומ .המכו המכ תחא לע ,דרמבש םירבדל םשפנ תא םיאשונה ,רעונו תורפס ידהוא 
והמ תעדל שקבמ יתייה ,אוה ךכ םאו — הנחבמב הדמע אל רבעה תורפס :אופיא ץרחנו 
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ול םדק אלמלא םק היה אל קילאיב וליפאש ונל יאדו ירה ?ונילגר תודמוע וילע סיסבה 
,ונתורפסב ינשה-טוחב תורבועה ,תינויער הסיסת התוא ,הדירמ התואו .ןודדוג ביל הדוהי 
שרדמה-תיב תרוסמ וא ,הירבעה תשאה לרוג לע המחלמו ,הליהק ישארו םיסנרפ דגנ 

• ?"הרייע" רדגב םניא אמש — דימתמהו םירפסה-וודאו 

.ג 

וליפאו ,םייפכ-תואיחמב תומתחנו תוולתמ ןהשכ טרפבו תונקסמה תונכוסמ ,רומאכ 
רתוי הברה הבכרומו הכבוסמ החנה ,םרב .ןרקיעמ ןהבש תמאב םיענכושמרכניאש לש 
,היתוביסו תוימשיטנאה לש אשונה ןאכ ,ץוחרובשחל םינפךובשזזמ רבעמב בוש אוה 
השק אלש יאדו .תחא המישנב םינפ םושב ןרידגהל ןיא דשא ,וניפלכ םייוגה תועשר וא 
יקסבייוטסוד ,בוכ'יצ ,לוגוג ,ביינגרוט ,םתא :תומואה לש םירפוס יפלכ הרמ הזעהב חיטהל 
הדימב םכלוכל םידדומ ונא וז הניחבמ — תודודהו תומואה לכמ טעלו חודל םכירבח ןכו 
ידוהיה תא יכ ,םכל יוא !םתלשכהו םתלשכנ — םירבע םידפוס לש וז המב לעמ תחא 
תיניצר הכ היעבה — .(זזה .ח) !ותייווהמו ונממ םתמלעתה ,םתיאר אל םככותב רגה 
יבמופב הרימאל םה םירתומ םנמא םא ,הפי הפיי לוקשל שיש דע ,רבע יכבנל תבקונו 
הרקמבמ רתוי ילוא טלבתת .ןאכ ...החכוונו ואוב — תניחב ,וננמז לש חודה-שיא י"ע בר 
תואמגודה תחא ילוא ןאכ :תורחא םילמב וא .הנקסמל הייאר ןיב הריתסה לש הנכסה רחא 
.בשייתמ ונניא םלועל רשא ,ישונא חוכיו רדגב ןה הנקסמהו הייארהש ,הדבועל תוקהבומה 
— האורו ךלהמ דפוס :החוכ הזו איה תיביטקייבוס תמא ? יהמ — תיתורפס תמא יכ 
הארש םשכ ,יוגה תא ,םדו-רשב תייאר ,תיעבט הייאר האר ידוהי רפוס יכ יתעמש אלו 
ךכל תורידנ ףא !(ךה ונייה םה וננינעל — ונובלעב וא וכרע-םורב ) ידוהיה ויחא תא 
אהיש ,ביינגרוטמ שורדל אובנ דציכ .(ללכ אצמנב ןניא ילוא וא) ונתורפסבש תואמגודה 
ונניאש רשבו םהימצעמ הנניאש םצע ואריו ולש ורועמ — קאזלבמ וא ,ורועמ ץפוק 
— תונווכמ תוינלבוס-תוישונא תויאר םשו הפ ויה םנמא ?םהיחא תא םתוארכ ,םרשבמ 
לכב וללה — 5 "םכחה ןתנ"ו "הדנוריד לאינד" ונדיד יבגל וא "םות דודה להא" ןוגכ 
.רפוסה לש תיעבט הייאר ידפ רשאמ הלישבמ תילאיצוס תוברת ירפ רתוי ןה ןתוישונא 
,םיעשעשמהו םיביצעמה וינוניג לכב ויחא היבוט תא האור םכילע-מולש :רבד לש ורוציק 
דמוע םהל המודב .ולש לידוי 'ר תא ןונגע י"ש ןכו ,ןולסכו לאיצבק ינב תא ילדגמו 
בוזאמרק חיטימ — יקסבייוטסוד לש וא בודוילכנ ךיסנה רטסלוט לש ותייאר זכרמב 
יוקיל אופיא איה ידוהיה תא םתייאר-יא — •,הניארקואב הזוחאה ילעב — לוגוג לשו 
דבלב רושימ-ץרא ,דבלב גלש תוארל דעונש ןיב ,ומילקאו ומע ןב רפוסה לש ישונא-יעבט 

.דבלב םירה ץרא וא 

ןיידע תירוטסיה הייארב וליפאו) םילקאו רשבמ השולת תיטילופומסוק הייאד ןיא 
— יוכו ינדה ךיסנה ,םיימורה םירסיקה — םייריפסכשה תוזחמה ירוביג םא איה הלאש 
הילתע ,ךכל המודב וא ,תילגנאה-תימילקאה ותייאר לש המסירפה תא םה םג ורבע אל 
תא תולתל אופיא םעט המ — (ךכב אצויכו תיתפרצה תוארה תמסירפ תא — ןיסאר לש 
דחא ןיאו ,לרוגה תוביסנב תוצוענ םהיתוביסש, ,םינינעב קוספלו לוספל ,יבמופב רלוקה 
ירפ איה םא ,וינפל ילוא וא ןויפא םע הליחתה תוימשיטנא םא ,רוריבב טילחהל עדוי 
תורצנה חילש אמש וא ,םילילאה ידבוע יפלכ םעה טקנש תיאנקה תיטסיאיתונומה הדמעה 
תוצראב הלוגב ונילע ודבעש הנשה םייפלא ,היהי רשא .היהי .הדוסי לע הדימעהש אוה 
ליבש הז .קירל ורבעש ןהל רשפא-יא ,"שדחה םלועב" םוניקואל רבעמו ,ברעמו חרזמ 
םושמ הב היה אלש ,הזועבו החוכב הנימב תדחוימ םויק תלובחת לש ,לבסו םימד לש ךורא 
ענכשל םייושע ויה אל יאדוובו (ינוציחה םשובלב תוחפל) ונייח לע תילאמרונ העפשה 
וקמה םיסופדל הדימ וזיאב ברקתמ יאמצעה ונייח-חרוא יכ ,וכותב ינררוגתהש ,יוגה תא 

.(םיער וא םיבוט) וילע םילב 
ונלקמב ךרדל ונאצי יכ תנתונ תעדה ,וב וטבחתה םיברש ,רקחמה יבועל תדרל ילב 
תלפונה תולילאה לש םינתיא תושגנתה י"ע ונדול ,הנפימ-תרה העשב ונלש םידודנה-ילכו 
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רקעש ,ילרוגו קומע ישונא סצורפ ךותל ונבלתשנ ?םירברב תסיפתל תלגתסמה תורצנהו 
.תישונא היצאזיליביצ תארקל םהלש ילילא-יגולותימ םלועמ םיכושח םימואלו םייוג 
םילאדואיפ תומחלמ ,דיצו המחלמ ,תורהנו תורעי ןיב ,"שאבו ברחב" הזה ךילהתה םוציעב 
יאליטרע והשמ דדונה ידוהיהי למיס — םיבוצע םיטושיקךודו םיריבא ,תופיגמו 
,ונתמדא לעמ ונתוא קיחרה רשא דועיה לש דיחפמה ותה ונחצמ לעו — יטילופומסוק 
אל ,תואיצמב הבלתשה אל רשא תנבומ-יתלב תומד ונלמיס ...המלו המ לע ןיבמ ןיאו 
ונתואיצמב .רעושמ-יתלבה הלבס-חוכב אלו שיה תא הלוטיבב אל ,החקל-דמב אלו התמכחב 
יסופדב לבוקמה יפל ,תישונא-יתלב ךכ םושמו ,תנבומ-יתלב העיבת םושמ היה דבלב 
שי ךא ,ונממ ומלעתהש שי ןבומ-יתלבה ,םנמאו ...תופוקתו תורוד לש ןוטלשהו רטשמה 

.םימד-תוידבו םישוחינ ררועש 

,תוחוכ לש וז הכרעמב ?םשא ימ :קמועל הלאשה תא הצמיו םכח יא התעמ 
תילותאקה היציזיוקניאהמו רתול דע ירצונהמ — ך"נתה ,םיאלפ-רפס לטומ היה ,הזכרמב 
.ןהיגוסל תישונאה הווחאה תותיכ וא יוטסלוט לש וננמז-תונב תויהולא תוסיפתל דע 
ונידודנ יכ םירבוסה שיו ונידודנב וז תישונא המחלמל ונא ונמרת המ תעדל רצבנ ןיידע 
לא תסיפת לע הזה ברקה םוציעב ךא ?וז המורתל תרחא וא וז הרוצב ודעונ םרקיעמ 
— םדו-רשב לילא תומד רצחו תיב לכ דיל ידוהיה ושי םג שבלוה וב ,ןיעל הארנדניאש 
לוכי ימו — וניגייסו ונשובלב ,ונתרות תועירי םע הרייע-וטיג לש תומא 'דב ונא ונדמע 
הירוטסיהה קר רשא רבד ,ןיבהלו תולעתהל לוכי ימ וא ?תואיצמכ ונייח תא תוארל 
לגעמה זכרמבו — הלש לגעמ הל שי ונידודנ ךדד םג יכ ,יוליג ידיל ותוא איבהל הייושע 
לש הרטמכ ,הז םלועמ אלש הדגאכ הבשחנ איה םג רשא ,האלפומו הנטק ץרא התוא 

? שדוקה-ץרא — םיניילצו םינבלצ 
וא ינולפ דחאב הרמ תקירז ידכמ םילענו רקחמ םיקומע םירבדה ןיידע ,רבד-ףוס 
יבצ ירוא) ושי לש ותומלגתה םע המחלמה רתוי הברה תקדצומ ילוא וז הניחבמ .ינומלא 
תושונאה תמחנו איה תחאה ונתמחנ .םימחלנ ונא ודועיו ונמע-ןב וניחאב יכ ,(גרבנירג 
— ונא ונתריצי ירפ ,לודג ישונא ןוחצנל ךרדב אצמנ וא ,חצינ דבד-ףוסב יכ הלוכ 
דונה-תפוקת ךות יכ דחכלו םינפ דימעהל ןיא ,ינש דצמ .תיהולאה ותסיפתו ך"נתה 
ןיאו ,ונתפילקמ ונתוא איצוה דשא ,תוקרמתה לש ךילהת הזיא ונא םג ונמשגה הכוראה 

.ונילע רוגסתו בושת איהש אוה ירוטסיה חרכה יכ בושחל 
תעדה-לוקיש לעו (הקיטסימ תפסותב אלש) הלולצה תעדה לע אופיא לבקתמ אל 
םע ןובשח תיישע םשל ,םידודנה לגעמ לש אצומה-תדוקנל ונא םירזוח יכ ,ירוטסיהה 
תורגב תעל תומדיהל לכונ אל ירה .וניפלכ םהיתואטח לע העבצהו םתעשרה םשל ,םייוגה 
,בבוסה םע םיבר תונובשח ובוחב רבוצו ,תונובלעו תופרח לזמב לדגה ,דלי ותואל 
ןובלעהו הפרחה תא םוקנל ידכ ידמל קזח היהישכל ...ודיב חוכה היהישכל ...לדגישכל 
ןיא — תונובשחבו ,ירוטסיה-ישונא ןבומב םייח ןיא תונובשחב .ויפדור ידימ גפס רשא 
,המדאה ןמ קעוז םדהו םח רפאהו בלה ץמחתהב ,אחתיר-תעשבו רשפא .תומדקתהו תוברת 
איה תורפס יכ איה תמא םא לבא — "ןובשח אוב" אלא םעה ךותמ המח הבוגת ךל ןיא 
,הלודג תיבויח תולעתה התואל תופצל ונתבוחמ ירה — ןוזח לש ץמוא הב שיו הכרדה 
ןיבו הלענה םולשה ןוזח תא "םדקמ-שארמ" הפצ ןיב — ותולדגב הל הכז איבנה רשא 
םידיב בירחהל ונא םימק יכ רבדה המוד — ילילש ןובשחב ."ןויצ רהמ דואה" ןוזח תא 
ןבב אל ,ץומא-ןבב אל וז ןוגכ הנווכ אצמנ אלו — ותונבל ונחרט רשא ,אלמ םלוע 

• .(גי-א םיקוספ ,זמ קרפ האר) רתויב יתמרדה יזובךבב אל ףא ,והיקלח 

.ד 

הער הדיעו לש המב לעמ ץוח יפלכו םינפ יפלכ תיאנובשח הנוכת התואש ,ןאכמ 
ותוא לש תימינפה הריציה תסיסת יבגל תלטובמ הניא ןובשחה לש ותובישחש םע ,הב 
וכלומ — תוישיאה וא הפוקתה וא רודה ןובשח תא בשחל איה רפוסה לש ותוכזמ .רפוס 
תא וז הניחבמ םג הצמי אל יאדוובו — םהיתופוקתל ט"שעבה וא יבצ יתבש ,ןוסלדנמ וא 
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הייהתה וא חוכיווה .קוליישב לארשי תדיח תא ריפסכש הצימשמ ,רתוי הקמועל הדיחה 
רזוח אלא תורמסמ עבוק וניא רפוסה ךא ,תראשנ הניעב האלפומה תומדה וא הפוקתה לע 
הז ןובשח ןכ אל .תוחורה תא ונמזב ריעסה רשא תא ולוחכמו וטע חוכב ונינפל היחמו 
תויביטקייבוא ללכלו יביטקייבוסה וחוכמ דיספמ אוה :ןויד לש תרגסמל הלוע אוהשכ 
אלא דוע אלו — ,קוספהמ קוזיח לבקי טא וליפא ,ענכשמ וניא ךכ םושמו הלעתמ וניא 

.ומצעלשכ הלענה קוספב אוש-שומיש םושמ שי הז הרקמב 
תומשאהמ תעבונה תיתוברתה-תיכוגיחה הבוטה תא ללוש ינא יכ ,אופיא אלפיי אל 
,דוסיב החנוהש ןויכ ,דועו .תחא המישנב הפוקת תוקבוח וא םלוע תוקבוח תויביסלופמיא 
םייוגה םע ןובשח לש תילילש השיג ,ןהש תוינוציח וא תוימינפ תוביסנ וליא תעפשהב 
,הרואכל ,ךדע-ילק םייבויח םיטרפ וליאל קקזהל םעט ןיא בוש ,ונא ונדבע םע ןובשח וא 
הנקסמב אופיא םצמטצמ םלועךובשחמ ונא וננובשח לא דרויה הצרמה .ונא וננמז לש 
תולאשמב ונמצע ךבסנ םא .ולוכ רודה למעל — םידפוס למעל דובכ םושמ הב ןיאש ,השולק 
החרכ-לעב איה הז ןודינב םג הנקסמה ידה ,ןמזה תדועת לעו דודה תדועת לע תויטסימ 
שרפי ימו — םיטעמה םייבויחה וירבדב ןמיס זזה ןתנ — "הפוקת ללוחמ דפס" .תילילש 
— !יממע בינו ףונ — ?הנש האמ וא הנש םישולש ,הנש םירשע ,הנש :יהמ הפוקת 
רוצילו הזה ףונה תא תעדל םירבאו םילעופו םיאלקחו םירפוס ודקש אוש תמאב םולכו 
נ קוספב אקוד וצרת םאו ? שממ ןווגב ,שממ הייארב ,שממ םיחנומב ,שממ תומשב .בינ ול 

...יתדיח םתאצמ אל יתלגעב םתשרח אלול 

אוה המ דע ןובשחו הלילש החרכ-לעב תררוג הלילש המ דע ,וארו ואצ התעמ 
תמב לעמ עומשל םישקבמ ונא התוא ,תמאל תנווכמ הניאש ,תוידדצדח וירחא דרוג 
ןכ ,ץוח יפלכ וא רבעה לע גורטיקה' תישונא הניחבמ אוה ידדצ-דחש םשכ :םירפוס 
השמ וליאו ןונגס השע דבלב דנרב :ןוגכ ,םינפ יפלכ רודה ןובשח תוחפ אל ידדצדח 
אל םישית םה םג רבכ ושענש םיריעצהו ,יקסנלימס רהזי וא ץלמ ,קבק וא יקסנלימס 
יבגל אלו ףונה יבגל אל רכזהל םייואר םניא וללה — ,רופסבו הזחמבו הרישב םילטובמ 
דחאב ףא הפוקת וללוח אלש — תפסונ תילילש תימינפ הנקסמל דע ןאכמו — .בינה 

.דחא דעצ ךא — םהירבדמ 
לכבש תונכס — וב תוכורכ תונכסש ,הז גהונל יחרכ-לעב ארקא — בוט אל חקל 
יתייה הז ןוגכ לע .ומלוע םע רפוסה לש תודחיתהה רוקממ עבונה ,םלוע קבוח ןובשח 
ואציש ןוויכ !הרעמב הנש הרשע-מיתש ודחיתהש ונבו יאחוי-רבב השעמה תא הלעמ 
ונתנ — "העש ייחב ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמ" — העירמו השירחב םיקסוע םישנא וארו 
ימלוע תא בירחהל" — םהב ףוזנל לוק-תב התווטצנש דע ...ופרשנ דימו םהב םהיניע 
ותואמ שי ,דבעה ןמ המגודב תקזחתמה ,וז הלבקהב םג יכ ,ילע ינא לבקמו — "! ? םתאצי 
— יתלוז תא םיבייחמ םניאו םירמאנ םה דבלב יתעד לע הלא ירבדש אלא ,הנכס לש ששח 

...םתוכז וזו 

— תורדגומ-יתלב תויעב םוקמב !דחא ןובשח םיבר תונובשח םוקמב :רמוא הווה 
תולאשמ וליא םוקמב !ונתורפס לש תובאה דחא לע תססובמו הבוט תיתרוקב הסמ 
.ונחור תא ךנחל הלאב היהו — !הריציהו םייחה ןמ תואמגוד לש חותינ — תושולק 

.לכה לע תלבוקמ הנקסמ ידיל איבהל רפוס תייאר םג הייושע וז תרגסמב 
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