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ה םע ,םהב םיטבלתמו םיטבחתמ ונאש ,םישדחה םייחה

םיבובנ םהומכ ןיאש ,הזה דודה ינב םע

ש ןיא ,ןמא-רצוי ינפמ דובכ-תארי ול שיש ,םדא ליבשב

דא לכ« :עודיה קוספה תא ץילמהל שי יאדו הז ןוגכ לע
".ולש וכרד יפ לע

דיאה םאה :תרחא הלאש בלה לע הלועש םימעפ ךא
רתוי ברקתהלו תירכנה תוברתה ןמ קחרתהל — תידוהיה

ב שי םאו ,שדחה רודה ןב ידוהיה יבגל אוה ירשפא
.תידוהיה הריציה תאו תידוהיה

םיקה אל ןונגע .י .ש יכ — הז לע ודיעה דבכש המ — אוה קיר רבד אל
תא םיריקומהו ונורשכ תא םיצירעמה הלא ןיב וליפא ויתובקעב םיכלוהה םידימלת

הז ליבש :םהל שחול םידוהיה םירתיה לש טקניטסניאהש ,אוה ןמיס .ויתוריצי
האוד הזה דודה ןב ידוהי רפוס לכ .םיברה ךדד אלו דיחי ליבש אוה ןונגע וב רחבש

םג ,דחוימה ונוגיו דחוימה ונושש םע ידוהיה םלועל םג ץימא רשק רושק ומצע תא
דחאמ קתנהל ול רשפא יאו ,תואלפומה ויתודיח םעו תושקה ויתויעב םע יללכה םלועל
תורפסה לש תוריציה לכ לע המתוח תעבוט וז תוינש .ושפנב םגפ השעיש ילב םהינשמ
תא גזמל ךיא :איה ידוהיה רפוסה ינפל תדמועה תיתורפסה היעבהו ,השדחה תירבעה

.הז תא הז םימילשמכ אלא הזל הז םירדוצכ ואדי אלש ,הלאה תומלועה ינש
:קילאיב .נ .ח ןתנ שדחה דודה ינב שפנב וז תוינשל רידא יוטב

דחי םג תוישדה יתש ינפל ,םיעדוי-אלבו םיעדויב ,םיניב ידילי "
".וללה םיטינגמה ינש ןיב עצמאב םייולתו ...םידומו םיוחתשמ

ןיב ןיידע םייולת" ונא ,הנש שמחו םישלש הז ,הלאה תורושה ובתכנ זאמ
ךרודה" ןונגע לא — האנק ךותמ םג ילואו — דובכ תארי ךותמ םיטיבמו "םיטינגמה ינש

ומע תכלל ונחוכב ןיא יכ ,םישיגרמו םיעדוי ונא ונבל רתסב ךא ",דחוימה וליבשב
.וירחא ונכשמל וחוכב ןיאו

היעבה
תיוריציב
תיזכרמה - I : -
• • T J V
ן1נגע• TT J
רקנאיורק

.ג

תאמ
א

.דפובמה תא אוה ראתמ םירשע ןבכ התוא םסרפ ןונגעש "לוחה תעבג"ב
.ריעצ שיא לש תישפנה
ץעמ וב תואדל רשפאש תדמח רופסה רובג לש ובלב תררושה הלודגה הכובמה
הריאמ הבהאה ןיאש לע הבזכאה שגרב הרוקמ וליאכ הארנ ,ומצע רדושמה לש האובב
תחקלתמ השק המחלמ .הבהאה ןמ האנה ומצע אוה רידמ רבד לש ותמאל לבא .םינפ ול

אלממה בגשנה דועיה שגד םע וב תקבאנ ,רתויב הזעה םייחה תקושת ,הבהאה :וברקב
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הניא ודועי יבגלש ותקושת קופס םשל ונממ קמחתהל לוכי וניאש דע ושפנ תא ךכ-לב
עדוי אוה לבא ,ול הנמדזנש הבהאה רשואב שיגרמ אוה םנמא .בולע יטרפ רשוא אלא

.ודבל הב תכלל וילע לטוהש ךרדה ,םיקחרמל ךרדה הליבומ וז תונמדזהל רבעמש
תא עילבהל וילעש ןמאה תיעב איה ובבל תא תערוקה היעבה .ןמא אוה ןונגע-תדמה

ודשל תא םיצצומ וחור ידילי .וידי ישעמ לע וחור לכ תא ךופשלו ותריצי ךותב ושפנ
םימוצע םיעוגעג וב םייח תאז תורמלו .תלוזה ייח לע ךורו םוח ליצאהל וחוכב ןיאש דע

.שפנב שפנ לש תוקבדה ךותמ הלועה םייחה תבהלשל ,חורה לש וזמ הנוש תבהלשל
תא חינמ אוהו ולימרת ול ערקנש הבהא לש ןצבק ינא" ז ומצע לע תדמח רמוא המ
".עורק לימרת ךותב הבהאה

ינוניבה שיאה ,ורחתמ ןוחצנ ידיל האיבה אוה ותוגהנתהש רחאל — ךכ רחאו
רזוח אוה ךכ רחא — ויתוחכ לע סוחל ךירצ וניאו םיסוסיה ילב ופרט לע לפנתמה
,ללכב םייחה תקושת וליבשב איה יכ ,הבכת אלו הכעד אל ותבהא שא םנמא .ומצעל
םדו רשב השא התואל הקיזה אלו דדובה ןמאה לש היוור-יתלבה תיחצנה ההימכה איה

ךות לא ושפנבש בהלה םדז תא תוטהל אוה ודיב בוש התע לבא .הרקמב ודיל האבש

בירקמ אוה ,םיסירתה תא ףיגמ אוה — םהינווג ללשב ץוחב םייחה וקיהביו .ותריצי
.ודועי לא רזוח אוה ".ותריש ןברק" ,ונברק תא םייחה חבזמ לע
ךרדה םג ךכל ףסונ אלא ללכב רצויה ןמאה ךרד התיה אל ודועי ךרד לבא
ריעצה ןונגע לע תונורכזב .רתויו רתוי רבכ טלבתמ ליחתה הנווכש ןונגע לש תדחוימה
ורובג תדמחל ,אופיא ,היה המוד .דחי םג ןגלגלו ךובנ ,עונצ היהש רפוסמ וז הפוקתב
.זע ישפנ ןוחטבכ ורוקמ רשא רתוסמ געלו ןיע תיארמל ימצע ןוחטב רסוח לש הגיזמב

וז הפוקתב ןהב התיהש ויפמ םילמ ךובנהו ריעצה שיאה איצומ תונורכזה םתוא יפלו
וביא ילדנמ ןונגס יכ ,ךל דמוא יבא" :ןתומכ ועמשנ אלש םילמ ,תוריהי לש המיענ ןיעמ

בצמב אוה .עלסכ קצומ אוה ילדנמ לש ונונגס ...ירבעה רופסה לש הנורחאה הלמה
...לזונה בצמב איה ,הדיחי איה םדאה שפנ .ןבאו עלס םניא שפנה ייח לבא ...תונבאתהה

ונונגסב הז לכ תא סופתל הצור התא ךיא .תקחוצ איה ,הכוב איה .תסכרפמ םדאה שפנ
ויפוח תא םג ץורפל ונתורפס הדיתע ,ךל רמוא ינא ?ותאצרה ןפואב ,וינממסב ,ילדנמ לש
).ב"צרת ןסינ 'ב ,יו םוי ",רבד"ב ןימינב 'ר( ".ןונגסב םגו ןכותב םג וילע רובעל .ילדנמ לש
:רתוי הברה דוע אילפמ — וברקב לשב רבכ היה לבא ,יוטיב ידיל איבה אלש המו

.ןכותבו ןונגסב תירבעה תורפסל תדחוימו השדח ךרד לולסל דמוע ומצע אוהש

וילע .וברקב תושחרתמ ,אופיא ,תורוצנו תולודג .הלאכ םירבד רמוא םירשע ןב
:וילע לטומ היה רתוי השק דיקפת אלא "ותריש"ל יטרפה ורשא תא בירקהל קר אל היה

ללכ ולע אלש תורוצבו רמוחב ונוזח תא שבגל ,הכרעמב דדוב הזכ ריעצ ליגב דומעל
עיבטהל הכירצ התיהשו הב יח אוה םגש הפוקתה התוא ,הפוקתה ןווכ םע דבב דב ללכו

תא עבתשו ושפנב הרוצ שבול זא ליחתהש ןוזחה לבקש ןכתי .וילע םג המתוח תא
ול רתומ תמאב םא ,איה הנוכנ וכרד םא ,קפסה ובלב םסרכ זוע דתיב םוי לכ ובוציע
היה ןותנ ןיידעו .העדל וירבח לש םהיתופיאשמ וינפ בסהלו רוחאל וטבמ תא תונפהל
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דנ םעפו האי םויה חורש ול המדנ םעפ" :ורובג תדמח ומכ תויוטבלתהל

אל ןאכ ףאו .רוגסה רדחל ,ומצעל אוה רזוח ןאכ ףאו ".האי רוגס רדח

ד לש ותמאל — דימת םהילע געול אוהש ודוד ינב לש םייחה ,הביבסה

יב ,םייחבו דועיב תולפטמה תויעב לש וז תכסמו .היעב תניחבב וליבשב

ל םג ויתובשחמ לש עינמה תא תווהל הדיתע ,םויה

ע"ב םג תאצמנ "לוחה תעבג"ב יזכרמה דיצה איהש היעבה התוא

בא .תדמח תא ריכהל רשפא — "תונוגע" רופסה לש ודובג — ירוא ןבב

מ ירוא ןב וליאו ,הווהו םייח הבהא ומשש ינוציחה םלועל רכמתה וליאכ

אה — ןמאה אוה .םייחה םדא ינבל ותקיזמ רתוי הצימא תונמאל ותקיז

ב םתוא בוהאל וחוכב ןיאו תויתונמאה ויתורטמל רמוח םישמשמ םדא

ה .דשאה לש תויכונאה תמעופ הבלב .ךכל המודב תאטוח ותבוהא הניד

שפנ לע דועיה ןוטלש םע םילשהל הלוכי הניאו רבגה תא לילכ שובכל

בש אצומה יכ ,ונא םיאור "תונוגע"ב .תרזוע לש עונצ םוקמ הל דחימו

בתמ תדמח .יפוסהו יתמאה ןורתפה ,שורדה ןורתפה תויהמ דאמ דוע קוחד

א ןב לש וכרד יהוז אקוד ךא .ותריצי ןעמל םייחה חבזמ לע ונברק תא

צ ןהש דע תומשנה תא תלטרעמ איה ,םיבר םישנא לע ןוסא הטיממ וז

וטלשו םייחה םלוע אקוד היה "לוחה תעבג"ב וליאו ".והותה םלוע"ב

הרתי הרידח שי ןאכ .ומצעל רוזחלו ונממ טלמהל ךירצ היהש "והותה

"ל ןתינ אל ןאכ .לעפמה דגנ היוהה ,חורה דגנ םייחה םיממוקתמ ןאכ

ה .הסוח אוה ולצבש רוגסה רדחה ןמ הצוחה ךלשומ אוה .ומצעל רוזחל

ןב קבדתמ םינשי םדא ינבש העשב הליל הליל" :הנורחאה ותודידב

ע ועתי םיבכוכ ןיבו וילגר אשי םידהה לא ,הליל

שונ לש תישיאה היעבהש הזב אוה רופסה לש רתויב ימינפה ןיערגה

עבו דיחיה :תידוהיה םלועה תפקשה לש תיללכה תכסמב ןאכ המוקר
םייחה ןיב םילשהל :העיבתה יהוזו .םיידוהיה םייחה תעיבת לומ םה

תולעהל אוה םנבומ — םייחה שודקל דימת םינווכמה םיידוהיה םיצמאמה

וי-פוי ייח לש תואיצמה ףוגב חורה תא ןיכשהלו רתוי ההובג הגרדל
אוה — תונוגעה תא ריזחהל אצויה יברהו .חורב הדגב הניד ,םייחב

ה םע היוהה תא :םיערקה תא החאי רשא דע ",םורממ חור ונילע הדעי

העידיה ךותב טוח" קספוה הז ערק ידי-לע יכ .הריציה םע םייחה חוכ תאו

וחוכבש חורה ידי-לע אלא "םוקמה ינפל דסחו ןח לש טוח ותוא בוש"

הנורחאה הרטמה תא גישהל ןיאש רבכ רמאנ הלא םירבדב לבא .תודחאה

ןיאו םייחה תגהנהל קוח ןיא .אדירג שונא יצמאמב — םלש םלוע לש
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ש טוח" וחזו — תוירחא ייחל תדמתמה הריתחה אלא ךדד ןיא .וז תודחא ידיל איבי•

החלצה ידוטע ויהי םיצמאמהש ידב ",דסח לש טוח"ל םג השעייש ידכ לבא .ףח

ב" גילפהל וליפא רשפאמהו יוחאל ןתינ וניאש המ .דחאמה דסחה שורד ךכ םשל
".המודא ע"ליישטאפ לש לודגה-

ג

— ינרדומה ןבומב יתמילבורפ-יתלב אוהש "הלכ תסנכה" סופאה דובג 'היננח 'ד

.וברקב םג תלעופ ודועי-ודיקפת םע םייחה תמלשה לש וז היעב•
דבוע אוה .וילע םיפוכש העיסנב יוטיב ידיל האב לידוי 'ר לש ותומדבש היעבה
ידימלת לש תוחישב ףתתשמו רובצב ללפתמ ,םישודקה םירפסב עוקש ותויהב• וארובל

תא וינפל דימעמ ינוציחה םלועהשכ וליפאו .ליגרכ ,ותשא תגאוד ותסנרפל .םכח
.ותוא עינהל ידכ הוצמ לש המויק רמולכ ,קידצ לש ותדוקפ הצוחנ ,תופוחדה ויתועיבת•
— ויניע תואר יפכ םיהולא תדובע לש הבוחה :תווצמה יתש דימת ובלב תוצצורתמ התעו

.שודקה קידצה ירבדל תויצה תבוחו — תוחפוקמה ויתונב ןובשח לע וליפאו

וזיא ול תנמדזמ ךרדב םאו .התיבה בושל אוה קקותשמ ותעיסנ תלחתב דימ
לכב וז תורשפאב אוה זחאנ — אוה וכרד יפל ארובה תדובעל רוזחל איהש תונמדזה
ארוק הפהו תואור םיניעה" :םישודקה םירפסה תאירקמ ותאנה איה תיניפוא .וחוכ■
הבשחמה םאו ".םישודקה תונוילגה חיר תא חירמ ףאהו תשמשממ דיהו תעמוש ןזואהו•
םישודקה םיבתכב םיקוספ המכ אוצמל אוה עדוי ,ונויעמ ותוא הדירחמ ותעיסנ תילכת לע

בוט ןיא יכ יתיארו )ב"כ 'ג תלהק( רמוא והירה" .ותוא קידצהלו םחנל ידכ םהב שיש
ליבשב חרטא םדאה רמאי לא ...ומצע לש םיבוט םישעמ ולא ,וישעמב םדאה חמשי רשאמי

ןבה ירה ,הליפתו הדות לוטיב םושמ הזב שיש יפ לע ףא הברה ןוממ םהל חינאו ינב
חרקו ןאכמ חרק אוה אצמנ עשר ונב אמש ,ותוא הכזי ותומ דחאלו ויבא תא הכזמי
ןמחנ 'ר לש הז ןוגכ םימסרופמ םישיאב ויהש םישעמ ובל לע הלעמ אוהש וא ".ןאכמ
".הלודג תומלש גישהו הלעו ויתונבו ותשאמ ויניע עיסהו" י"אל הלעש
אוה .םהב הסנתמ אוהש תונויסנכ הלאה תובשחמה לכ תוארנ תרחא םעפ וליאו

הדיערמ ותוטבלתהש שיו .ןויסנ ןיבל הוצמ ןיב ןיחבהל עדוי וניאו תוינשה תא האוד
םירבד ידי לע אקוד הסנמ רציהש םימעפ ,םינוש ןויסנה יכרדש" :תוטבלתהה ,ונבל תא

ןתונ אוהש הוצמ התוא תיישעמ ובכעל ידכ ,אצויכו רובצב הליפת ןוגכ ,השודקבש
".הילע ובלי

דחוימה םלועה לש תודחוימה תורוצב הפטועמ ןאכ ז הז ישפנ דוגינ לש וביט המ

.התוא ףושחל שי ךא .םימעפ המכ רבכ ןונגע לצא התוא ונשגפש היעבה התוא הזחי
ישיא-לעה דיקפתה אוה — תדמתמ תומלתשה םשל ארובה תדובע — לידוי 'ד לש ודיקפת•

דיקפת לבא .םייחה יכרע לב תא וב דודמל הדמה-הנק תא וז הפיאשב האורה ותפוקתב•

,שממ-ייח יחה שיאה לע תלטומה הבוחה ןמ רטופ וניא םייחה ןמ קיחרמה הז ישיא-לע•

ןאכ ןיא ,ןבומכ — תינרדומ ןושלל וז היעב םגרתנ םא .תלוזה םע הביח-יסחיל הבוחת
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דה היוחה םוחתמ תמלוה-יתלב הדבעה דמולכ 'םוגרת אלא

כ :אמגודב ןינעה תא ריהבנו 'אופיא ,םגרתנ םא — הבוש

תא בתכש וסור ותוא ,תומלשב וייח דועי תא אלימ וסור .י .י

י תיללכ הרוצב !םיפוסא-תיבל אוה וידלי תא דסמ ןמזב ובו

ןעמל לוזגל םה םיאשר — םידמולמ ,םינמא ,םירוטמדופיר

תלאוגה םדיל תגרועה םה םתביבסמ העש-ייחבש תישונאה

מ וינפש הנוילעה תומלשל םיפוסכה ןיב תיתמאה המלשהה

הבורקה תישונאה הביבסל

מ םעופה בלה קר .ילנויצרה ןורתפה רדגב הניא וז הלאשו

ה תלועפ היטסה ןמ בלה תעינמו ,רצ ליבש ןיעכ איהש

לש ומלועב וליאו דסחה תעפוה לש תורשפאה לע ררושמה

בל תא תונפהל ןוכנה דעומב אוה שיגדמ ףוס-ףוס — ויטבל

ש אוה ,ןידה יפל ףוסאל יאשר ןצבקש םוכסה תא ףסאש רחא

נב דמועה והשעמ קר .תילכש הלועפ אלא הניא דבלב וז

ל התיבש אוה הנוק התיבה ותעיסנ םוקמב .הכרבה תא ול
ליבשב ףסאש ופסכ לכ תא אוה הלכמ הדובעהו הרותה לעו

ינפ תא דסחה ול ריאמ הז

וה לסכ-השעמ — הז השעמ .ןאכ שחרתמ המ םילאוש ונא

יא והשעמ רבד לש ותמאל לבא .תחא תבב ולמע ידפ לכ

סמה ונימיב ןכפהמה השעמ רשאמ — הפ םג "םגרתל" רתופ
.ותרטמ ןעמל ותחפשמ לש המויק תא הז םע דחיו יחרזאה

לוכי וניא םיהולאה-בוזע ונמלועב ותודידבב קבאתמש יפ

יסה תנכס םינפ לכ לע ,םהל דפצ יגרט םויס ויצמאמ לכש

דסחה — ומלועב טלוש םיהולאש לידוי 'ד לע וליאו .דימת

עש-ייח תושירד תא אלימ אוה :וז ךרדב ךלה אוהו .הרשי

ןיב םילשה אוה .םלוע-ייח תושירדמ ןיעה תמלעה לש

מ הנורתפ תא ולצא האצמ ילנויצר ןורתפ
ד

תדמב ותוא םיסלקמ ויהש ",םימי בבלב" הדגאה — סופאה לש רובגה ,היננח
,הדגא תרוצב אטבמ אוה — ובש ןוחטבהו ץראה תביח ,תוזירזה ,תומימתה ,תוטשפה
.ןהילא תופאוש ןונגע לש ומלועב תויומדהש תודמה ןתוא לכ רתויב הלענ ןפואב רמולכ

שובלב ןאכ העיפומ ,ליעל ןהילע ונרבדש תוריציב ינשה טוח התיהש היעבה התוא םגו
.הדגאה לש דחוימה

עגרב — י"אל תולעל הכזיש ידכ תוצראה לכ ךדד םינש לע םינש דדונה היננח
תא וב תררועמ וז תירקמ השיגפו שיאב אוה שגופ ,גילפהל תדמוע הינאהשכ ןורחאה
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טטושמה הז היננחו .הגלפהה תעש תא אוה ץימחמ ךכ ידי-לעו הבוזע השא דדועל הבוחה

לע הלעמ אוה — תואיצמה תושירד ידי-לע בכועמ וניאו םיערק שובלו ףחי ,תוצראב
הרותה לע תבשל ודיקפתמ עונמל הלוכי תואיצמה ןיא ותוא םגש לידוי 'ר תא וננודכז

ויתונב יכרצל הגאדהש םשכו .הנוילעה תומלשל םוקמה ינפב תולעל ידכ הדובעהו
היננח תא םג — הערפה ןיעמ — רז שיאל הגאדה תבכעמ ךכ ,ונויעמ ותוא הדירחמ
וא הערפה תמאב איה םא :וז הערפהב טבלתמ היה לידוי 'ד .ותרטמ ךרדב תכללמ
היה אל לבא .םימכח ירבדל ותכובמב הנופ אוהו ודיב הפרו ואלו ןה .הוצמ אקוד ילוא

,הדגאה רובג ,היננחב םלוא .םינפ המכל םיעמתשמ םירבדה יכ ,ול רוזעל ידכ ולכשב
םיסוטיהלו םיקופקפל םוקמ לכ ןיאש הזכ ןוחטבבו הרהטב בלה םעופ ,וילע הרוש דסחהש

.יוצרה תא השוע אוה — יוצר המ לאוש וניא אוה .םידירחמ
ןיא — הנוגעה השאל רוזעל ותלכיב שי ילואש שיאב למנה ריעב שגופ אוהשכ

ןכומ אוה .רתוי הלענ הוצמ וזיא ,הז עגרב םייקל שי הוצמ וזיא ,ותעדב לקוש אוה
רבד לש ותמאל ?ותילע דעומ תא הזב אוה רחאמ םאה .העשה וצ תא אלמל ומותב
הברה השע ןכל םדוק םג .והשעמ ידי-לע אקוד הלעתמו הלוע אוה :ותוא רחאמ וניא
אב אוה .םעמשמ תא ונא םיספות רוחאל ונטיבהב וישכעו ,הז ןיממ םיהומת םישעמ
תיבבש תשוחנה ילכ תא האוד אוהו רחא םוקמל דימ דודנל וילעש רז שיא ,ץצובל
אוהו םהילטלטמל םיזגראב ךרוצ שי םיעסונל .םתוא הקנמ אוהו םיכלכולמ םה ,שרדמה

דימת דמוע אוהו ויכרצו עגר עגר .תולגעה תחאב ןולגע שמשמ אוה ךרדב .םתוא ןיכמ
.הילא ףאוש אוהש הרטמה ןמ תעדה חסיה םושמ וליבשב ןיא הלאה םישעמה לכבו .ןכה

יכרצמ ןיע תמלעה ולצא ןיא .וכרדב ול ןטשל ןניא לבא ,וכרד לע תולטומ תובוח המכ

:ךפיהלו !הרטמה בגשב המצעל קודיצ תאצומה הואגה התוא ךותמ םינטקה העשה
ידיקפתב דימתהל הל חונש תונלשרה התוא ךותמ הלאה םינטקה םיכרצב קבד וניא
שונא תניבמ הלעמל אוהש היוהה יכרע רדס לע רומג ישפנ ןוחטבכ רקוס אוה .העשה

וניא בוכיעה ךכיפלו .תונלשר וא הואג ידי-לע םדאה יכרדב ףגנ-ןבאל תויהל לולעו
ןעמל ךרדב בכעתמש ימו .הרטמב דבכ לולכ הוצמ רבדב בוכיעה אלא וליבשב רוחא
.הסורפה ותחפטמ לע בשוי אוהשכ םיה ינפ לע םטה שיאל אוה המוד הוצמה םויק

ה

םשב םיאורקה םירזומ םירופס תרוש תאצמנ לוכיבכ ןונגע לש ותריצי ילושב
רצויה תיבב םיאצמנ ונא וליאכ ,םשורה ונב ררועתמ האירק תעשב ".םישעמה דפס"

— תחא הקיצי תקצומה הביטחה התוא — ותריצי תא םיאור ונא וליאכ ,ןונגע לש
ונאו .השקונו ינברס רמוחמ םייושעה םירעוכמ םג םימעפלו םירזומ ,םירבא םירבא
םאה ז ונינפל תדמועה הביטחה התואל הלא םירבא םירשקתמ דציכ :הכובמב םינותנ
החגשהה דיש ישפנה ונוחטבב ,הדגאה רובג ,היננח לש ותומד הבצוע הז רצוי תיבב אל
ז םנה ךרדב ותוא הגיהנמ

תוחודש "ינא"כ — הנועמו הנעמ — הפ הלגתמ וז הנומת בציעש רצויה םלוא
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בתוכ אוה .וישעמ לכב שואי-תסובת לחונו וילע ותש תוער

תדילי איה אלא וברקב וניא הרוקמש הישע ןיעמ הפ אוה
םהב טלוש היננחש העש-ייח לש םינטקה םיכרצה .ועלבל

יבל וניב הקיז רוציל לולעה םולכ וב ןיא .םהל רקפומ אוה

וקיב תושעל וא םיב הציחרל תכלל וא סובוטוא לע תולעל

א רבד לע טילחהל היה לוכי ןפואה ותואב לבא ,הז רבד

שעממ ותעד תא חיסמ דחא ךרוצש וילאמ ןבומו והשעמל

םיצצורתמ םילפתה םיכרצה ינשש דועבו ,םעט רסוחמ

סבלו שואי ידיל דע םיעגפ זוחא אוה ךכ .הז ןיממ ישילש

םירופס השולש .לפרועמו םותס יובמב איהש הדוקנ וזיאב

ילג םיכמ םימהו תספרמ לע וא רשג לע דמוע אוה :םימה

ה תודידבה דהו ןורחאה הנומאה ליתפ קתינש

לש ונדבא ונינפל הפ ןיא יכ ,עדג תואדל ביטינ םא םלוא

מ הליל תצלפמל ולצא ןוונתמ ריהבה םויה ,הברדא .ברח

מיא-תוהלב םויה דוא תא האלממה תינחורה תואיצמל

טואל הכחמ אוהשכ תחא םעפ .תולפת תועיבתב ויתונויזח
העשה תא ץימחמ אוהש דע חונמה ונקזריבא םע החישב

בותכ דפס ודיל אב םשו דחא תיבל — וחדכ לעב ,ןבומכ

ח ומצע אוהש אלא דוע אלו וב אורקל עדוי אוהש אצמנ

.םרבחל ודיב הלע אל ןיידעש םירבד םנשי דחאה קלחבשו

יפ — הליל-יתועבל תכפהנ םוי-מוי לש תואיצמהו תיתמאה

עה ןיבל ונוזח ןיב םייקה סחיל םיאתמה יוטבה תא הזב אצומ

המו .וילע לטומ הבוציעש תישפנה תואיצמה דבלמ תדהא

רב אלש וא ונוצרב ול םינמדזמה תוערואמו םדא ינב — הז

תהל ןיא הרואכלש רוצעמ וליפא תובורק םיתעלו הדומח

םתוא אנוש וניא אוה .הביח לכ ללושמה סחיל םדא ינבל

עדה חסיה וליבשב איה םולש תרזחה וליפאו .ותוא םיעירפמ

תואמחמ םהל קינעמ אוה םהמע םירבדב אובל אוה ץלאנ םא

רערעמ איה :הדירטמה העיגפה ןמ הזכ ןפואב קמחתמ אוה

הלקה תודגנתהה ךרדב חרוב אוהו

ל ידכ וייח תונשמ המכ בירקהש היננחב בוש םירכזנ ונאו

צמב ןותנה שיאל הרזע שיגהל ותלכיבש ול היה המודשכ

ש יופכ אוה הז רפסבש "ינא"ה לבא ,החגשהה ידיב גהנומ

פנב איה תמאה ,תוחור תאלמ ,תפשוכמכ תואיצמה תיארנ

הזב אוה טושיק ןוד ןיבל וניבש ידוסיה לדבהה ךא .אוש

,םלועו המשנ ןיב ,התאו ינא ןיב הרועפה םוהתה ןמ ,בלבש
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ותואב ,ןויסנב ןותנ אוהש הרכהה וב תמדמדמ לבא "ךרדה תא אצמ אל

עבו וסיכמ תחא הפטעמ אוה איצומ הלאה םירופסה דחאב .וב ןותנ היה

קה לש ודצמ אלא ביוא דצמ אב אל בויא לש ןויסנה רקיע" :הילע

טשה לש ודיב 'וגו רשיו םת שיא ,בויא תא ודבע תא רסמש ,לוכיבכ

שה-טוחכ תכלוהו תכשמנה היעבה התוא לש ןורחאה ןיערגה תא וכותב

פתה לש ןיפוצרפרדב — לידוי 'ר ומכ—דימת שיגרמ אוה .ןונגע לש
ומכ ,לופכה דיקפתה לע טלתשהל הליחת אוה ברסמ לידוי 'ר ומכו
)"המלש תפ"( םירופסה דחאבו .רוגסה רדחה לא ,התיבה רוזחל ובלב

תא שרודש ימ :דמול ונוצרב וליאכ ,ויצמאמ לכמ שאיתמ אוה וליאכ
.םולכ אלו

)"לארשי ץרא רפע"ו "תיבה"( הז רפס לש םינורחאה םירופסה ינשב םלוא
ונדובג ןותנ "תיבה" רופסה תלחתהב םנמא .הגרדל הגרדמ שאונה "ינא"ה ותוא םמורתמ
ןויער ץנצנתמ ומויסב לבא ,םהילע רבגתהל רשפא יאש םיינוציחה תוערואמה ךבסב דוע

ותדרח ,ותודדובתהש שיגדמ אוה .דידגס-ימשב קדבה תקרבהב תרדוקה ושפנב שדח

םדוסי הלא לכש שיגרמ אוה — תודרמתהל ותפיאשב הנופצה תוריהיהו ןגמ-תמוחל
תואקתפרה ןיב םילשהל ררחושמ בל לש וחוכבש שיגרמ אוה .ימינפ תורח רסוחב
בלבש ןוחטבה .וילע לטומה ישיא-לעה דיקפתה ןיבל — תוערואמו םדא ינב — םייחה
אוה האוד ותרכה ימודמדבו .םייחל ןהו הריציל ןה תורחה תא הנקמ המוחה תוסח אלו
.הכירדמה החגשהה רוא תא ףיעצל דעבמכ רבכ

םעפב .הרומג הטילש החגשהה התוא תטלוש )"י"א רפע"( ןורחאה רופסבו
אוה ןיא ןאכ .והשעמב תישממ החלצהל ונדובג הכוז הזה "םישעמה רפס"ב הנושארה
ןיא ןאכ אקודו .הכרבו הדוא ףוטש אוה דמוע ןאכ ,הטלעב םיעלבנה םימה לעמ דמוע
.ותיישעב תולק ןיעמ וליפא שי ,םירחאה םירופסב ומכ ויצמאמב ךכ-לכ תיוע-זוחא אוה

ררחושמה בלה :רבד לש ושוריפ .םולשב ומוקמ לע אב לכהש םרג ולזמ ןכ יפ לע ףאו

ןיבל םייחה ןיב המלשה וברקב תרצונ ךכ ידי לעו החגשהה ידיב ומצע תא דיקפמה
.דגרדמל אוה עיגה החגשהה םע ררחשמה עגמה רחאל .דסחה רואל אוה יואר — המשנה

.שונא-יטבל ךרד אלו אימשד אתעיסב אלא הגישהל ןיאש ןוחטבו הנומא לש הנוילעה
ןיא ,דלא םיצמאמ לבא ,םיצמאמב הפ םג היולת החלצהה יכ ,תוילאטפ םושמ הזב ןיאו
ז דבעושמ דבע אלא הניאו םישעמה ןודאכ המצע תא האורה הבולע תונתלעפ :םשוריפ

תא ררושמה ריבסמ ךכיפלו .ונוקב קבדהל בלה לש תדמתמה תוטבלתהה :םשוריפ
רמאמכ .ושפנ לכב הילא גרע רופסה דובגש י"א לש החוכ ךותמ רופסבש תואלפה

".םימש תארימ חח םימש ידיב לכה" :ל"זח
ו

תא האור םעה ןוחטב תא תובר תויומדב רייצו רזחש ררושמה יכ ,הדבועה םצע

תורירעה תא הזוח החגשהה תעושת רשבמ יכ ,ימוהתה שואיה תדוצמב זחאנ ומצע
ונרודב יחה "ןפוד-אצוי" ןמא לש ותונכב קפס ליטהל ידכ הקיפסה וז הדבוע — ורשבמ
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®*י !וננע תוריציב תיזכרמה היעבה

תפיאשב הרוקמ ודי לע תריוצמה הנומתה וליאכ :רבעה חורב הרועמו

רב טלקמ ול שפחמ הכובמב ןותנה לכשה וליאכ ,בלה םותב אלו תפעוסמה
.ורבע םימי לש

דוי-ילב לדגו יח יתמאה יתדה שגרה יכ ,הסיפתה תחנומ וז הפקשה לש הדוסיב

שגנתה הז שגד לעב אקוד רבד לש ותמאל ךא .םיכוביסו תויושגנתה לכ אלל

ב גילפמה םיניבה-שיא לע רשאמ רתוי וילע השורפ ןטשה תדוצמו ול תויופצ

עו .הילעה רעש איה םוהתה תיאד .םתפזש אל וניעש םיעלסו םיקוצ ינפ לע
ןחובו רזוחה ,לקושה לכשה תורע ידעלב תירשפא הניא — םיברה הילותפנב

גדה גזמתמ הבש הגרדה התואל — תושגרה תא םמודמו ליפשמ ,החודו ןחמ
.תרחונה תורירבה םע

אוה קוקז ויתונויזח תא ובצעב ןמאה .ררושמה ןיבל יתדה שיאה ןיב ןוימד שי
םע וליפאו( הלולצה תדוקבה םע לפרועמה םולחה תגיזמ ךותמ אקודו הרתי תודעל
יתדה שיאה םג ךכו .ותריצי ןינב תא אוה הנוב )העפשהה תולובחת יכרצל העודי המרע
יקמעמ ךותל רדוח טבמ■ םע םידמס םיפוסיכ תגיזמ ךותמ םייחה תשודקל ךדד ול שבוכ

שיאה תומימת ןה רצויה תומימת ןהו ,תעדה ץע ירפמ ונלכא ןכא יכ .האמוטה םלוע
ברקתהל םילוכי םדא ינבש הרטמ תניחבב ןה «הדיל תעשב הנתמב ונל תונתינ ןניא יתדה
.חורה ךדד — הילא

,תובוב לע טסיילק ןופ ךידנייה .רבדמ )"תובובה ןורטאית לע"( הנטק הסמב
לבא .העונתבש ןחה תא תמגופ העדותהש ינפמ ,םדא ינב לע דוקרה ןורשכב תולועה

תא לוכיבכ תקבוח ותעדות"ש לא אלא ןהל הושי אל ךכיפלו העדות ןיא תובובל
ןכבו" :ןונגע לש ותריצי שארב דומעל םילוכיש םירבדב תמייתסמ וז הסמו ".ףוס-ןיאה
ןורחאה קרפה והזו ,רבדה ןכ ?תומימתה בצמל רוזחל ידכ תעדה ץעמ בוש לוכאל ונילע
".םלועה תודלותב

םירגiםב
קוטש בד תאמ
א

תורדגהה ולא האור התא ,תומישרב ,םירמאמב ,תוסמב ,וב בתכנש המב ארוק התא

העיריכ ותשרפ :רמוא התאו םירזוחה םייוניכה ולא ,םירזוחה םידאותה ולא ,תורזוחה
הסנו אצ ךא .םייוסמ וסופדש עבטמכ וכדד-דואיב ,םכסומ ותומד שוריפ ,היולגו הרורב

רשגכ הארנה ,לבוקמה עבטמה יכ ,רעשת אל םא ,רומגו דנמ בשחנה דבעמש הייארב

הלטוה ותמאל ךרדב יכ ןיבת עדת אל םא «תקתרמה הציחמכ הלגתיש ופוס ,רבחמה
הליחת ררופל ביוחמ התא יכ ןיבת אל םא ,רתויב העתמ םג ךא רתויב הפי איהש ,הדגא

םלוא ,הויז תוהכהלו הדגא םיזהל לקנב ךשמנ םדא לש ובל ןיא ,עדונכ .הדגאה תא
התא הנממ לודג םסק לע הליפאמ ךרדב םסקמכ הלטוהש הדגאה יכ ,ךל רווחתנש«
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