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ן  iב ג ע לע םיעטק
םימשרו תונורכז

ןמכיפ בקעי תאמ
ץנצנ ובש '/דמועה" ינעיגה ,אנליווב "םלועה" תכרעמב יתבשב ,הנש םישלש ינפל

זאמ עפשב ונלצא היוצמ הניאש הרוחס ,תדוקבב ךרוצה .ןונגע םשה הנושארב יל

וגמה דמוחה תא ",טנזנציד" לש האירק — תצק הפוטח האירק ארקל ינצידמה ,םלועמו

ע ףחסנ אל ,ןכ יפ לע ףא .הפוטח היזנציר וילע בותכלו ,ילארשיצראה ףסאמה לש

בתכב דוע ןיאש המ לכ םע ,םויה דע ינונגע רבד — "תונוגע" הדגאה-רופס האירקה
T

תומשרתה לע דומעלו בושל וישכע יל השק .תדחואמה תולילצה ,תדחואמה הטילבה
,רופסבש הדחוימה המיענה רקיעב יבל תא זא החקלש ,רכזב ינא לבא .הקוידב וז הנושאר
וז בצוע ךרד—הז תא הז אצמל אלש םהילע רזגנש םימיענהו םיבהאנה לדוגבש ןוגיה תמיענ

תוגוודזמ ויה תובוטה תוחודהש ,הז דצל אל ,דגנכש דצל דימת תשרופ ותניפסש ,םדאלש

ןוחטבה יל ןיאש םגה ,וז תא וז וקחד אלש הזורפבו הדישב היה םסקהש ,יל המדנ .הל

,ולא םיפדב והשמ היה םינפ לכ לע .םינושאר תולעפתה ירבד יפב םשש המ והזש
ינאש המכ דע .ונלש הזורפב שדח ןוגינ והזש ,היה רכיב .דיתעל החטבהכ יתוא ךשמש

.ןוגינה ןמ אלש םיוק ולא-יא וכותל ובנגתנש ,ןנגוסמ רבדכ "תונוגע"ה תא יתנייצ ,רכוז
ולישכהש ,ךרועה לש וידי השעמ והזש ,רבחמה יל רפיס ,ביבא-לתב ונשגפנשכ ,םימיל

ירופס לש םנונגס ,הז ןונגס לש הדחוימה הביטחה לע וכרצ לכ דמע אלו ולשמ ךפונב
התיה וכרד .ונויבצ אלמב ןונגע הז היה ,ןכ-יפ-לע-ףא .םידחואמה םייממעה תוישעמה
דוע השדחה תונלמסהו ,ןוסמה לש ןחה תותשרב תוכובס ויה וילגרש ףא ,וינפל הרורב
"ריעצה לעופה"ב זא םסרפמ היהש םיזורחבו הזורפב תומיאופה ודיעהש יפכ ,ול המסק

ןטייפה תננגוסמ הריציב .ומצע תא אצמ "תונוגע"בש ,רורב היה ").םירמ לש הראב"(
אלא ויפ אלמב רפסמ םדא ןיא .זוע רתיב ומצע תא טילבהל לכויש ידכ ,ומצע לע םילעמ
ךבוסמהו םותסה לכ זמרנ .קהבומ ינונגע ביטומ זמרב "תוגונע"ב .וירצי לכב לחלחמש המ

,םיבר םימי רחאל ,הל המוד ןיאש תיפא תוניתמב עבוהש המ ,םדא לש וגוויז יכרדב
".טושפ רופס"ב :ותלכי םורמל עיגה ןוגגעשכ

רורצ הז קד חיר .ןוסמה-לש וחירמ וז הישעמב םשבתנ םא ,ןבומכ ,בושח אלו
.הפוקתה לש הזורפה לכ הכרבתנ ןוסמה תריצימ .םויה דע ותריש לש היתולמש ילפכב
הדמב הב ,ומצע תסיפתו ומצע ןונגס לש םתופירח ךותב לטבתנ ץוחה ןמ טלקנש המ ךא

דע ,בלה תחמשל ,ותריציב רמתשנ הז רוצע רומוהמ ,הז ימומרע םותמ והשמש
תררחושמו תננוסמ ונל הזמר וז תמדמודמו תמגמוגמ םע תרישש ,היה בושח .םויה

שדחהו ןשיה ןמ היה ולא םיננגוסמ םיפדבש ?ונל הבורק הגשה לש הפוריצב
,תחא הביטחל ןאכ ופרטצנ ןמא קחשמו ןטייפ םות ...ןשי ינפמ שדח רכינ אלו
.דחא םילקאב ולשבתנש תוריפכ ,םירגמ ויהש ןמא גשיהלו ןמא תגשהל
.הנושארה השיגפה .דתיה וזכ
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כה ,ביבא-לתב תוטעמ םינש רחאל םינפ לא םינפ ונשגפנשכ

,דנרב תא הנושארה השיגפה םע "יתרכה"ש ומכ .ינוימדב

טבה תא אצמאש ,ןימאמ יניא .ביזכה אל ינוימדה דויצה
תא תפטול — ,ןיעבש תפטול העבה וזיאב דימ רכינ לבא

כהב תרחנש רבד ".רושימל בוקעה היהו" בתכנ רבכ םהה

פל ותוא תפפלמ איהש ,רעונבש הכובמ וזיא ,ןויפר הזיא

ע דמעש ",םודאו חצ" היהש ,םלעה ילע םענ ...ןונגע אוהש

הניתממה ותעבה ,הנותמה ותכילה תא ינא רכוז ".ןילובגה

שב ,תויח לעיל הפצמ אוהש העשב ,תדמח לע רוסנ היהש

יר תא ,םייחה חיר תא חירמ אוהו ויחרואלו ומצעל הוהק

ה אוה .תעשעשמו הקילחמ דיל ובג תא ןתונה ,ךר רוג לש

שמ וז תישירח העונתב היה םג םא ,רתוי םימת ,רתוי בוט

נאל ,םייחל הברא תטקושה ןיעה .םואתפ קוניזל תימומרע"

שב ולוכ דוע םמחתמ אוהשכ

מה לצב תוטעמה וניתושיגפ ,םהה ןוחטבה ימי רוכזל םיענ

תונדעמ אב היהשכ .םילו תולוחל הצורפ הלוכ דוע התיהש

לוכמה תונח לא הנטקה יתב םע דלוה ,תוקוניתה תא חדבמ

תנ אוה .תמאב םיבוט םישעמ תושעל ןוצרה ןמו בוטה

תיה ותברקש רעונ לש תומימחב ונשגרה .םנחל אלו .יתיב

דחוימה ,קחשמה ןמ טעמ אל ,רומאכ ,ברעתנ הז לכ ךותל

איג" דימת ול ויה םייחה .םימוחתה ינש ןיב ,םדאכו ןטייפכ

מהו ןטסיטראה ,ןקיפאה הלגתנ הזב .דה ונייה דימת ול היה
.םלועל

גרובמוהבו ,המחלמה ימיב ,ןילרבב .ץראל-ץוחב תובר םימעפ ךכ רחא ונשגפנ

ותואמו ןוגי ותואמו הולש התואמ וב התיה דימת .המחלמה ירחא — טרופקנרפ דילש
זבזבתמ וניאש ,םנח בהלתמ וניאש הז — הנובה םדאה תא םינייצמ םהש ,בל ןורבש
,הלאמ .קוחדבו בורקב תכשוממ תולכתסה ,תכשוממ הנחבה ףוריצב תישירח העיספ .םנח
אוהש ,םירבדהו םישנאה חיר תא חידי רשא שיאכ יל הארנ דימת .םהמ רבד םילעהל ןיאש

וניא אוה ...ותסיפתב רתויב טילשה אוה חידה שוחש ,ןכתי .םתברקב ההוש
אוהש םיוקב בורה לע םילבגומ םיינוציחה ויעצמאו ,תילמינימ■ הדמב אלא יביטפירקסיד

חתופמ חירה שוח לבא .רפסבש םיחכשנ רואית יקוספ ךותמ הבר המכחב םפרצל עדוי
חירה ינפמ םינומדקה םיסרטנוקהו םירפסה תא םג בהוא אוהש ,המדנ םימעפ .אילפהל וב
.םהיפדב רורצה ,קדה

םיזמר תוחירב םיאור ויה םילבוקמה .רהוזה רמוא ",חירה לע אלא דמוע םלועה ןיא"
 5םלועב ירותסמה עגמה אוה חירה .םינוילע םיינחור םיאצמנ לש םתומלגתה ,רחא םלועמ
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עה הסיפתה-ילכ .וב םידכולמ חורו דמוחש עגמ

ינפמ דימת םינדועמ ,םזילרוטנל דע םימעפל

ש ימשגה לע דימת

ע לש הפוקשה .דזורפבש דחוימה םסקה הז ילוא

חמה הלא םיגונע תוחיר הוולמ ,רתויב "םייפאה"
.םיאלפומ םיקד
#

וז לוח תעבגב ריכמ ינאש םושמ ילוא ".לוחה תעבג" יקרפ תא ארקל םויה דע ינא בהוא

רטועמ קדצ-הונ תוטמסב ךלהמ אוהשכ ,דיעצה ןומע לש ויתובקע תועבטמ תא דוע
םיקימעמה ,הבהא לש םירוסי — ,םינושאר תומולח רטועמ ,לארשי-ץרא לש םוריעה הפונ

.אוה ינוסמה רבד — םיקלוח ןיא .ושפנ לא םדאה תא םיריזחמה ,ןיעה תא הנושארב
— תומוצע םיניעב תוארל ,תעדלו בוהאל ןורשכה הז .דחוימה היארה ןורשכ אוה ינוסמה

תוחפ ןנגוסמ אוהש ףא ,ינונגע רבד םג והז לבא .םוהתה יפ לע אלמ בלב דומעל
אוהש המ — הלשמ אלא תיתמא הטילק תטלוק הניא חורה .םירחא םירבד המכמ
.תקדובה ןיעה םע המימתה היארה תקבאנ "לוח תעבג"ב .הב םג הליחתכלמ יוצמ םצעב•
הליכאמש הזל ,התוא דמוחה בלל אלמ םלוע תויהל .דתיה הלולע תויח לעי :ףכית םיריכמ

הניא תויח לעי .היהנ אל אלפה לבא .אלפל הכחמ אוהשכ ,שמוח התוא דמלמו הקשמו
דחי םיעוגעג תימה ריאשהל ,תכלל תנמ לע אלא האב אל איה .בללו ןיעל המ תחונמ אלא

הבהאה .הנוגיו הילותפנ תא ותוא דמלל ,ובל תא תוסנל אלא האב אלש ,הרכהה םע
.התארקל רתויב חותפ בלהש העשב אקוד ואל .הצור איהש העשב ,האב
ןמ והשמ יכ ףא ,רתויב ותייאר הקמעו הכלה ,הבהא המשש .וז ןירותסמ תכסמב

המ ,ההא .םלוכב אל םא ,וירופס בורב ראשנ תינוסמהה הבהאה לש "הקיטקלאיד"ה
יכ ,ונל אל ןמוזמו ףלוח בל ןוזח אלא וניא הז אקוד — ונל ןכומ אוהש ,םינימאמ ונאש
איה האלפנ .וירפב הכזיו אובי רחאש ידכ ,ןליאה תא םיחפטמ וליאכ ונא .םירחאל םא
ר1דש המ .ןונגע תרישב רתויב הגונעה הינופמיסה תאז ",הימי ימדב" לש הבהאה ךדד
ןמיזש המב הקזחב זחאהל רשכוה אלש ,די טישוהל זיעה אלש ,אובל םידקהש ,דחא
— תומולחב הפוטשה ,תססהמה םאה הריכה אלש המ .ינש דוד וב הכז ,הכז אל ,ולזמ ול
תצרופה ,תבה הריכה — העשה תא ץימחהל רוסאש ,דיה תקזחב אלא ןתינ וניא רשוא יכ

הריצי םושב .םד תוזילעב ,די תוצירחב הלש תא תלטונו תילארשיה תויביספה רדג תא
,תומולחה ןבול תא ,ןיעה ןמ היומסה ,הקדה לרוגה תמקר תא שיגרמ ךניא ןונגע לש תרחא
רוזחמ ךותמ הלועה השדחה הזילעה החימצה םע דחיב ,תומה רהוטו תושירפה רשוא תא

וזיא םע דחיב ,ורתיוש תורוד לש םנוגי זמרנ הזורפב וז המיאופב .השימכהו החירפה
םימיה תוברבש — דוביאל ךלוה וביא םלועב יתמא שגר םושש ,תיסיפטמ טעמכ הרכה
ליחנהל ידכ אלא החפיק אל ,םאה תא לרוגה חפיקש המו ,ןובשח הזיאל ףרטצמ לכה

תא אל הרישכהש — ,הירחא האבש וז תא המילשה תחא היוהש ,אצמנ .התבל רשוא
.הנממ ענמ לרוגהש המב התוא התכיז םג םא יכ ,דבלב האוב
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יב ,יפא חוכ רתיב ,תינפ לכ לעו ,קמוע רתיב דועש ,רשפא

ע ידפסמ דחאב ,ויאשונ תושרב וניאש ,םדא לש ולרוגכ

ב — וידי-לע התע דע הבתכנש רתויב המלשה הריציכ
,תיטסילאיר-תידגא ךרדב ןאכ רפוסי םדא לש וגוויזבש

זכ הדמב ת י נ ו מ ד ק  -ת י ד ו ה י — הז םעו ,תינרדומ

ש המוהת דע תבקונה ,ןונגע לש רתויב תירוקמה הריציל

םדאש םילפאה םילוגלגה תא ,הבהאה תא םעה תדגא

ג — תוינוציח תובסמ לכל דוגינב ול ןמוזמ אוהש גוויזה

םושמ ,האולימב וז המותס םייח-תגשה המלגתנ לשריהב

וילטפ ומדב אשונ אוהש םושמ ,תומוצע םיביעב ולזמ וצ

ש הזב — רותיו רכשב קר וז תוילטפ לש הנידמ לצנהל

ב םילשהו המולב לש אלפומה הניח ךותמ ול ץנצנמה ,הז

כותמש ,םילותפנו תונויסב המכ רחאל וכרד תא רשייש
.הנימ לא םלש

הריצי הנושארה םעפב ונל ןתנ הז רפסבש ,רמול רשפא

תגספ"מ הדידיה תא ואדיב ,דימת טמתשה ונממש רבד

תידגא הסיפת התואב בוש איה וז הריצי לש הביח לכש
לצב םיסוח םלוכ — םיירפכה הירוהו הנימו לשדיה דוחיב

ש "תיטנגילטניאה" הביבסה ןיבו םהיניב ".םייגולוכיספ

פס בורב הב םילקתנ ונאש הרובחה איה אלה( ,קדה ןמ קד

םע הנמנ לשריה .הכותב םייורש םניאו המע םינמדזמ םה

ה םימותס תולוק וליאל עמשנ ,אוה חור ךומנ .םולכ אלו

מ אוהו טוקשי אל אוה ,המולב תא בהוא אוהש העשב םג

ב ןוחטבה אב ,הבהא אלל ,הנימ םע השיגפבש דועב ,ולש

פוס — םילשי אלו ומצע לע ההות אהי תובר םימעפ

וכיבכ הדמלש ,הנימ ףא .םלועל דוע םסהלו תוהתל אלש

לש הרוע ךותל ,הכותל תסנכתמ הלוכ איהו תפדנתמ דימ

ידכ הב שי לבא ,הלעבל אלפומ רשוע קינעהל ידכ הב

,תעדמ שקיבש המ אל הנימב לשדיה אצומ ךכ .תכשוממ

מ ףוסבל ותוא איצוהש המו ,ול הזח ולדוגש המ םא יכ
.וילע ותש
תפפוח ולוכ ינפ לעו ,ףרה ילב לוכיבכ הב םילעופ הישיאש ,הפוקתה ייחמ ןמוד

םישקעתמ ונניא םא ,ןוקית לבקל לולע לכהש הנומאה חור — ,תינונגעה הדגאה חור
.ידמ רתוי םימכחתמו

ךכל םרג — רשפאו ,הז רפסב הילא עיגה ןונגעש איה הלודגה תורגבה ילוא

אצי וז הלענ הריציבש ,ןייצל ןתינ לבא ,םיינרדומה םייחה לש עקרה םג תצקמב
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ל ןמאנ ראשנש ףא ,הרוצ דובעשמ רבחמה

,הטושפה םייחה תעבה םע ןנגוסמה בינה םאות
.תרחא הריצי

תאירק ידי לע רפסה םשור תא ילע שדחל רמואו ",הלכ תסנכה"ב ףדפדמ ינא
יחדב לע ינא ךשמנ לבא .הנושאר האירק םע רתויב ילע ובבחתנש ,םידדוב םיקרפ
ףוסב טעמכ רבכ דמוע ינא — אלפ הז האדו ,קרפ רחא קרפ עלוב ,ולוכ רפסה ידחא
ןיתאדק דבכש רחאמ ,םהילע יתגלידש ",תוצבושמ" תוישעמ רפסמ איצוהל םאו ,דפסה

התוא רוקסל לוכי ינאו הלוכ הדוצמה תא "יתשבכ" ,םינוש םימוסרפב םימעפ המכ
םשורכ םא יכ ,תונקסמ לש "תורמסמ"כו "חותינ" ירפכ אל דוע — ןכ .תחא הריקסב
.בלב תעבקנו תכלוהה ,הניגנמ לש םלש

הריציל בל ץמוא ןאכ שיש ,םידומ וילע םיגרטקמה םגש ,הז רוביחב עירכמ המ
םייממעה סופאה ירוריפ תא סנכל תובישח בר ןויסנ ןאכ השענ םינפ לכ לעשו ,הלודג
.תחא הקוציל םתוא תקצלו םימי העבש לע םירוזפה
דיקפת תא ןלטב לידוי לע סימעהלו תודיסחה תפוקתמ ירבע ס1פא בותכל ןויערה

ומצעל אוהשכ רמוחה דשכוהשמ סופאל ןוצר ירפ רתוי ,ןבומכ היה ,ישארה רובגה
תא תושעל יבשה ןויסנה הז היה ילדנמ רחאל .ךכל )םילבוקמה סופאה יגשומ יפל(

ר1מוה לש וא הריטס לש סופא :רמוא הוה — ,ידוהי םופא תנפ שארל תונלטבה
לכ תובורק םיתעל םטבוורס לש טוכיק ןוד םשה רכזנ םנחל אל .הרובג ישעמ לש אלו
תא תואדל ידכ ,הדחוימ הנחבהב ךרוצ ןיאש יפ לע ףא ",הלכ תסנכה" לע רבודשכ ,ךכ
,ילדנמ .טוכיק ןוד לש "הלועפה תחמש" ןיבו ןלטב לידוי 'ד לש תויביספה ןיבש לדבהה

לא רתוי בורק הרואכל היה וירובגבש ךחוגמה תא טילבהל אלא .דתיה אל ותנוכש

תינקתפרה חורו ןוימד לעב ,ותונלטב לכב ,אוה ןימינב 'דש ןויכ ,הקוחמה תומדה
ולוכ רופסה תירחא דעו תישארמ אוהש ",הלכ תסנכה" לש הרובגמ םיתעבש תינתלעפו

תועסמ" ואצי אל ןכ-יפ-לע-ףא .ארובה תדובע אלא ומלועב ול ןיאו ,לעופ אלו לעפנ

ךישמהל ):אלמ םלוע וב זכודש טנמגרפ םג םא( טנמגרפ ללכמ "ישילשה ןימינב
המ לכ םיעטוקמה םיקרפב דגוהש ןויכ ,יאדכ היה אל תידוהיה היזהה לע הריטסה תא
— ילדנמ לש וזמ ךפהה .דתיה ותריצי תנוכש ,ןונגע תעידיש דועב ,דיגהל רבחמה ץפחש

הנתינ — וב העגפ אל תונתלכשהש םימתה ידוהיה תמשנ לש עפשה תא תולגל
הטילש לכ טעמכ רמוחל ול ןיאש ,ומצעב לידוי 'ר ןיא םאו .רועיש ןיאל חתמתהל
ותוינחורב ,אוה אקוד ירה ,סופא לכ דוסי םצעב איהש ,תויצראה תטילקל קזח ילכ ,וילע

םושמ אקוד — .הב לקתנ אוהש םעפ לכ וז תיעקרק תודהי והומכ ןיאמ טילבמ ,תחפנה
.תוימשג לכמ הלענ אוהש ,דחא םלועל ןותנ ולוכ אוהש

רתוי ילוא לפקל רבחמה ץפח ובש ,הז רפס לש ויעיקב לע םג תוסכל ןיא

,המלש הפוקת לש דהה תא ,התמדא ףונ תא ,הלוכ היצילג תא :ידמ
רולקלופ תיולב הז לכו — ינומהה תאו ןדמלה תא ,ירפכה תאו ינוריעה תא

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 28 Mar 2018 07:52:58 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ז םכי פ בקעי 630

עה ירופס לש ,תינחדבה יזורחו םעה תונומזפ לש ,רישע

טצנ םירבדהש ,רורב האור התאו ,רמוח בורמ עקבב

כ תא ןלטב לידוי 'ד לש תושוחכה ויפתכ לע תולתל

ה ,לצאנה ירילה דוסיה רבג ופוסבש תודמל ",חדנה"

ורוק לע ןויערה לבא .הלודג תיפא הרישל),ת1דמה תבר

דגנ הסחמ-לכ לוטנ דומעל ותלכיב — ,הז םלועמ אלש

מצע ינפב ,אוה — ותוירזכא ,ורוסחמ ינפמ ןגומ
,תאטבתמ איה( הרישה ימוחת יפל אלש תוחתמתה

ב המלשכ ",הלכ תסנכה" ןייצל היה רשפא — )רתוימ

רה רבוד וז הריצי לע .הב הלעוהש דמוחה יפל ,הב

שב ולגתנ אל ,ובש רפסמה תולוגס — ןונגע לש

יצילג תורייע לע רוזחל ןויערה םצעב .ןאכ ולגתנשמ

ה םעה ינציל לש םהיתועסממ והשמ — יממע ידוהי

םשפנ רואו םהינפ רוא תא הליפמ תונערופ םוש ןיאש

נכ ,תידוהיה הלטבה דגנכ ןווכמ רפס — ,וילוונמבו

תוטעמ םינש ינפלש ,רשפא .ידוהיה דסחה רפס

מ םג קפס ילב טלק ,ונימי תוהלב ךותב לבא .ןמזה חור

נש הנומאה חוכ ,םתוא רסח ינרדומה ידוהיהש םייחל

מרג ידוהי תא איבהש המ לכ — )וב לגודש ימב םג

יכומ ,תינומהה תודבאתהב התלגתנש הרומג תישפנ

תיביטקורטסנוק הרזע הכירצ איהשמ תוחפ אל ישפנ

א ".םימודמה םינינק"ל זובל ול חוכש ימל אלא ןתינ
רשוע וברקב אשונ אוהש םושמ ,ץוחבמ בולעה הז

םיפדרנ לש רפסמ ןיא תורודל
#

ויתעדי אל ,שדח םעט םהב יתמעטשו גחה דובכל םיתארקו יתבשש ,םירבדה ןמ
לש דוסיה-תודיצימ היה ןושארה ומוסרפב םגש ,קפס ןיא ".חדנה" םג אוה — ,התע דע
,ינא הדומ ,ןכ-יפ-לע-ףא .דחאכ דפסמה תאו ןטייפה תא חוכב טילבהש רבד — ןונגע

בורק לבא .הרקמ אלא הז ןיא יכ ,ןכתי .המלש תולעפתה יב רדוע וז האירק םע קרש
לש הזורפה .ךכל ומרגש םה הנוגינו הנונגס ןודיע ,וז הריצי לש הלולכשש ,יאדול רתוי

ןויכ ,תרחא הזורפ לכמ רתוי לולכש הנועט — *רחא םוקמב רבכ יתרמאש יפכ ,ןונגע
חסונב .ומלועמ ונדירטהל היושע הלק הערפה לכו ,תנגונמ הלוכ ,תננוסמ הלוכ איהש
םג לבא ,הרוצל הרוצ תומדל ןאכ תורשפאה ןיא .םיעבצה וקמע ,הניגנה הקמע שדחה

הלעתנ ,ודכנבו ןקזה סנרפב ,וז הריש לש הידומע ינשב יכ שיגרי ומותל ארוקה
— תמדוקה תודיסחה תרישב םעפ אל זמרנש ,דיסחהו דגנתמה לש אשונה ךורע ןיאל
.הז ה"ר ברע לש "ריעצה לעופה" הילגב "הרוצה רצי" זייע
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וותוה ןאפ פא יכ ,דבלב םלוע תופקשה יתש לש םייתניגנ-פייתמיכס םיוק אלש

.השודקל השודקמ ,היוהל היוהמ יאלפה רבעמה יליבש דאמ הצימאו דאמ הנידע

לאו רואה לא המלענ הכישמכ ,תולגתהכ ןאכ ונתינ תודיסחב ותוקבדו םושרג לש

בהש לדוגה תכסמ ,תכסמה ןאכ הגראנ אלפנ ןפואב .םהינש דגנכ דומעל ןיאש

נ תומלוע ינש לש לובגה ןמוס — וניד תא ךתחש הנחמה לא םידגנתמה ךרי אצוי

שרג לשו ,רבשיי םא יתלב ף1פי אל רשא זראה הז .ןיד ולוכש ,רודגיבא 'ד לש

נוילכ תארקל תיביבאה חורה תודחב ולוכ לטלוטמה ,הז ךד חיש — דסח ולוכש

י אלש" ידכ הבוהאה ותב ןברק ינפמ םג בושי אל רשא ,דבכה קנעה לצ :דחא

חבו תועמדב ולוכ טטושמה דכנה ינש דצמו "םלועב הדי לע רקשה חוכ םולשו םח

דחה ותמא תדלוה םע ללח לופנל רזגנ וילעשו ,ופעזמ םלועה דמע ובש הז

החימצ ןאכ תשגור ,תומלוע תושגנתה הב שישמ רתויש ,וז הריש לש הניח

םא יכ ,רקשו תמא אל .תומשנ וחירפהו םמותל ולפנש שדח דסח יערז — תישירח

םשגתנ ובש הז ,דימת ומכ ,רחבנ ןברקלו ,ןברק העבת וז השיגפ .ושגפנ תמאב

.תומלועה ינשבש רוהטהו בוטה

ז ר'ב ג ע םע
ןימינב 'ר תאמ
,ןיסבג .נ .א תא דוע הב אצמ אל .דנש םישלש ינפל הצרא ואובב ןומע
תא קד הב אצמ אוה .אובל רחאש ,דנרב תא ןיידע אצמ אלו ,תאצל םידקהש
השלש םג יכ יבא רכזנ וכרד תישארב ויטבלו ןומע לבוי םע רשקבו .ןוי צ -ן ב .ש
רצי אל ןיסנג .תורפסה יכרדל עגונב הכובמ לש חוד-בצמב זא ואצמנ ולא םינושאר
.הלחתהה תא ףצק ףצשב וא שואיב דימ ערוקו רויצ הזיא ליחתמ היה .םולכ אלו זא
עדוי ךניא :יל רמא דנרבו .חילצה אלו קבאנ ",לחר" המיאופה םע קבאנ ןויצ-ןב .ש
טולשל לוכי אוהש בשח אוה .שפנ לעוג יב תדדועמ רופסה לש הקינכטה המכ דע
לעוגל ,ארזל ול התיה איה לבא ,םלועה תורפסב םימסרופמה ןמ תוחפ אל וז הקינכטב

.הניי תא רומשלו התיבח תא רובשל הסינ "ןאכמו ןאכמ"ב .שפנ
תוריפס ךותמ אלא םיימצעה תוחוכב ןומא רסוחמ האב אל וז הכובמ :רומאל
תבחרה לע םימדוקה םיחוכיוה ומייתסנ הרואכל .םשפנ תא ועדי אל חוכה-ילעב .תורחא
ולפנ .הלולסו החותפ .דתיה ךרדה .םיריעצהו "הישות" החצנ .תורפסה תוכלמב תולובגה

,םיפיב וקיהבה הפוריא תורואמ ".אוה יל — םדאל דשא לכ" .ןויו הדוהי ןיב תוציחמה

תאז לכבו .רבשמ — תאז לכבו .רופסל םגו רמאמל םג "חסונ" רצונ .םדחשב ,םוויזב

הז ,ערוקו בותכל ליחתמ הז .תואדו ,ןוחטב ןיא ,הריציה תודח ןיא .קופקפו היהת
יוקחה ינפמ ,ארגישה ינפמ םה םיששוח ילוא .שפחמ-ששגמ הזו ,חילצמ וניאו קבאתמ
ביבסמו ובלש רפס-תידק רב? לכל הצורפ ריע .דובעשה ינפמ ,לקה ןורשכה ינפמ ,לקה
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