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ץלמ .ד 

ןונגע לש ותריציב דועייה תשוחת 
,דורח-ויעב ירבח רוביצ ,רוביצה תושרב ,םירוסיו רעצ הברהב תוכורכה ,תולתופמ תוביסמ 
הארוהה תדובע לש המוחתל ,הדשב הדובע לש םינש תורשע רחאל ,ינואיבה ,ילש דיחיה תושרבו 

לש ףתושמה רפסה-תיב םג גלפתנ ,דורחךיע קשמב ,ביאכמהו עודיה ,גוליפה רחאל .רפסה תיבב 
היהש אוה אוה רפסה-תיב .היה רופה םירבדה ךלהמ יכ ,רמול ילוא רתומ .ףסוי-לתו דורחךיע 
תמייאמ הוניארש ,םינבה ךוניחב ,רפסה-תיבב הרז חור הסנכנש רחאל .גוליפל םינושאר םימרוגב 
תקולחמ לש הרזה שאה החקלתנ ,םהיתובא לש םבור בורל שודקו רקיל רכנה חופיטבו םינבה תליזגב 
אלטציא שובלל ילע לטוה ,םירומב רוסחמ היהו רפסה-תיב גלפתנש רחאלו .ונתרבח ךותב דוריפו 

.''ךשמהה תותיכ"ב ונינבל תורפסה תורוהל ,לארשיב הארוה-הרומ לש 
תיעיברה הנשל יסנכיה םע ,םויה דעו .וז הדובעל יתשגב ילע ויה תוארומו תומיא המכו המכ 

ץבל וניב שחולה דוביצ-חילש ותואכ ,בל-תפיקנב התיכה ינפל דועיש לכב דמוע ינירה ,האדוהב 
םינש תורשע שולש ירהש .ינא ירשכ דצמ םג .םיבורמ ויה םיסוסיהה .שעממ ינעה יננה :ומצע 

רפס ירבד לש ןתמו-אשממ םדא תוקיחרמ ,ןמצעלשכ ,ןהב ןכרעש המכ לכ ,הדשב הדובע לש 
חתפנ אהיש םמלוע יושע םאה .םידימלתל סחיב יסוסיה ובר ,דחוימבו ,םגו .הרות לש אידטו אלקשו 

י םירבד תסיפתבו סחיב ,הייארב ינושה ידמ לודגו קחרמה ידמ בר אל םאה 1 ילש ימלוע םע עגמל 
ויהו .רכש שי יכ ,הארנ םימעפל .תוחלצה םג ךא .תונולשכ ןבומכ ויה .ונדמל — תאז לכבו 
,יקסבוחינרשט—קילאיבל םידימלתה לש סחיה יל הלגתנשמ יל התיה תדחוימ העתפה .תועתפה םג 
,ץראה ינב לש םבל לא יכ ,בושחל הטונ יתייה לבוקמהו רעושמה לכ יפל .יקסב'צידרב—םעה-דחא 
עודיכ אוהש ,יקסבוחינרשט הרישב רבדי ,"םיישפחהו םייעבטה ,םיאירבה» ,ץוביקהו רפכה ינב 
םיגופס ותריש ילילצש ,קילאיבמ רתוי םינפ לכ לע ,רכו יפויהו הרובגה ,תוננערהו תואירבה ררושמ 
םבל לא רבדת ,בושחל הטונ יתייה ,תוגהבו .םהב הרוצא האולכ העמדו שרדמה-תיב לש הריוא 
רתוי םינפ לכ לע .דיחיל ,הווהל ,שדחל ,שממ לש םייחל ותקעז ,יקסב'צידרב לש ותוריעצ דחוימב 
,רעושמה יפלש ,םירבד .יוכו לארשי דועיו ימואל רסומ לש םילבכב הנותנש ,םעה-דחא לש ותרותמ 

.ךכ רבדה ץאש ררבתנ .העתפה ןאכ יל התיה היופצ הנהו .םתעד לע לבקתהל םילולע םניא 
םישדע דיזנב יתרוכב רוכמא אל» :ררושמה לש ותרהצה רתויב םתוא תבבלמ — "וללה םירבצה"ש 
היה יפ ועדי זא» :ררושמה לש ותוואג םע םה םיאגו ''!םייח — טיהלאו םיהלאל יחוכ-לכ 
םיבהלתמ םה ץאו ."םידשה רעביו תוחורה רהטיו» םידז ץב דדנש ,"םימואלה ריזנ בשה 
רואמה למס» ללכ וב םיאור םה ןיא ."םיננער םדא-ינב ימרז לע ךלומ, לא-לספ ותואמ ךכ לכ 

.ובש הלענלו בוטל ללכ םיערוכו םידק םה ץאו "םייחב 

,ץחכ הפלח» :הזיזפ תינונס התוא לא הברק רתוי םהב יתשח עבטה ירישב םג .הזמ רתויו 
יללטכו ןדע-ןג / חירכ יברקב אובת» :היקנ תילכת התוא לא ,"הזירכה םלועה גח לע / גג םורממו 
ןנעה ירבשמ» לש םינודזה תצלפמ םע םינתיאה תודדומתהל רשאמ ,(קילאיב — "הרושב») "היחת 
"האירבה לש ףוסדיאב חדנה דזמ,ל רשאמ ,(יקסבוחינרשט — "ןנעה בע» ךותמ) "ורגס יכ ילע 
ביבס ליוא םע ץאשבו» :קילאיב לש םעזה תחכותל םנזא רתוי תוטהל םה םינכומ םגו .("ונרוטקונ») 
לב ידש רוא» :יקסבוחינרשט לש וזל רשאמ ,"זעה ומער עלבנ ,טיהלא לוק אבחנ / זפה ילילא 

."האכנה םשפנ ץבת לב — יפוי המ / עבטמ — םתיח ,ועדי 
רתץ ,בלל בורק רתוי ןושארה — ץראה ינבו יקסבוחינרשט ,קילאיב .העתפה — רוציקב 

.רתוי ררועמ — בלל רבדמ 

יוטנה םעה-דחא לש ןיינבה יכ ,יל ררבתנ .יקסב'צידרב—םעה-דחא לש םתוגהב ןידה אוהו 
ףקומה ,תדחוימה ,הדיחאה ,תירבעה הירוטסיהה עקרק לע דמועה ,דיתעה לא רבעה תודוסי לע 
הדמעהה רשאמ ,רתוי יתימא ,רתוי חוטב םהל הארנ ,ימואל דועיו ימואל דסומ ,ימואל ץיער ימוגיפ 

הירוטסיהה תופיצר דגנ ולש דרמה רשאמ ,הדלותה לומ עבטה תא יקסב'צידרב לש תינכפהמה 
.יחה הווהה םשב רבעה דגנ ,ונלש 

לדגה רודה שפנ תנבהל חתפ יוליג םושמ הב שי .ינשרד תרמוא תאזה העפותה יכ ,יל הארנ 

וז היגוסב אל ינא ,ךא .אוה ויניעמ םג םימלענו םירתסנה ,םיינחור-פיישפנה ויכרצל זמר ,ץראב 
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47 !ונגע לש ותריציב דועיה תשוחת 

.התיכב הנשה יל המרגנש ,תחא דוע העתפה לע רפסל ינא הצור .םעפה קוסעל יתנווכתה 
ותריצי ירה .דואמ לודג ידחפ היהו .ןונגע י"ש לש הריציה םלועל ידימלת תא סינכהל יתיצר 

,םהל רזומו רז אוהש יאדו — ונונגסו .םמלועמו םהמ םיקוחרה םיגשומב הקובדו הזוחא ןונגע לש 
לודג םלוע אצמנ אהיו המוטא המוחב ןאכ לקתא אמש יתששח י ובש רקיה לכב אופיא ושוחי דציכ 
יכ ,יל ורמא םידימלתה םגו ,יתיארו יתחכונ .יתיעט בוש — הנהו .םמושמו ללוחמ הז אלפומ- 

התוא אקווד .תינחור היווח ןונגע השענ םהמ קלחל ,םירועשה בטימל םהל ויה ןונגעב םירועשה 
תושבלתמה ,רתויב תויחצנ ,רמולכ — רתויב תוינרדומ תובשחמו תושוחת לש האלפנו הרזומ הגיזמ 

ידומיל רמוח ןונגע לש ותריצי תא השועש איה ,ורבעש תומלוע לש ,דסחו ןח אלמ ,ירוקמ ןונגסב 
.ןוכיתה רפסה-תיב לש ההובגה התיכב דואמ ןיינעמו ףלאמ 

דומלל ונקפסהש םירצקה םירופיסה ךותמ ונילעהש הממ טעמ רוסמל אלא ןאכ הצור יניא 
."יתליפת רודיס"ב ירבד תאצרה ןאכ ליחתא ינא ."תחפטמה"ב ונחתפ .וז הנשב 

.האנ ותכירכ ,םיניע תוריאמ ויתויתוא ,םינבל וידומע .דיריה ןמ אבא יל איבה שדח רודיס,, 
."יבוהא שדוק ערז ,יערו יחא ,ירודיס הז 

,אבא לכמ הובג אבא והירה ."תחפטמה" ןמ רבכ ונרכה ,דיריה ןמ תונורוד איבמה אבא תא 
.םוטאו דווע םלועה ןיא ותציחמב .ותמועל ךמנתנ לוכה ץיבוקשלב דיריה ןמ בש אוהש םוי ותואבש 
אוהש אבא ."ונל איבמ היהו םיוואתמ ונא המל ןווכל אבא עדוי היה"ש ,אוה םיניע חוקפ ,אברדא 

.םלועה ללח הוודמש הדסחו תוהולאה ןמ הלצאהו הנרקה 
יתזחא" ?ולש ורודיס אוהש שיגדמו רזוחו שיגדמ ררושמהש רודיס ותוא לש וביט המ 

יכו ."יליבשב אלא השע אל רודיסה לעב השעש המ לכ" ,"ירודיס םע יל יתבשי" ,"ירודיס תא 
הרואכל .הנוש אלו הנוש ? םירודיסה ראש לכמ הנוש ,דיריה ןמ אבא ול איבהו הכזש ,ולש תודיש 
ידעומ לכ לשו לוח לשו תבש לש "תוארונו תושודק תוליפת" םיאלמה םירודיסה ראש לככ רודיס 
אוהש ,רודיסה ול ןתנייש ,ןונגע ררושמה הכז ,רענ ותוא הכז .רודיסה אוה שדח — לבא .הנשה 
תוריאמה ויתויתואב ,םינבלה וידומעב — לכ םדוק .שדוחמו שדח ,ןשונ ןשי רודיס ותוא הרואכל 
יטיתסאה-תישה וחוכב ,םיניע הריאמה ,השדחה תינוציחה ותרוצ חוכב .האנה ותכירכבו םיניע 

ןתכדבמ ונלוכ לעו ומצע לע הרשמ ,רודיסה תא ונילעו ומצע לע שדחמ אוה ,ותריציב עקשומה 
.תוקיתעה תוליפתה לש השדחה 

.ןשיה רודיסה תא שדחמ יח אוה .המוה ובלו וב ךפהמו וב ךפוה ,ורודיס םע רענה בשוי 
ונינפל םימק ררושמה לש ירישה וחוכב ."ילש רודיסב םלוכ םימיה לכ תא אוה ךורב שודקה לפיק" 
ררושמה .שדח רואב ריאמ עגרו עגר לכו וחיר ןתונ םויו םוי לכ .תשדוחמ תויחב "םהה םימיה" 
רודיסה יפדב וכפה םע .אוה ךורב שודקה לש דסחו ןדע-ןג םעט אוהש ,ונל םג םמיעטמו םמעט םעוט 
גחו חספ ,םירופו הכונח .םידגמ לש סדרפל תומודש תירבע הקיפא לש תוביטח ררושמה ונל הלעמ 
ידבע רפוסו ררושמ ךל ןיא .םרואיתב ושד המכ ,המוד — וניתובא לש םיגחה ימי לכו תועובשה 
םימיה ןונגע לש ורודיסב .ןכ — ךא ?םהב שדחל דוע שי יכו .םבוטו םרואמ ונילע ליצאה אלש 
,םניחב םידחוימ םירצק רואית יקרפ .םלועה תא ונילע םימשבמו םמשבמ םינתונ .םישדוחמו םישדח 
תמשנ ונילע םייחמ ,םע תמכח לש תורמאו הרות ירבד ,םיקדה ןמ םיקד עבט ירואית םירוזש 

.םימיה םתוא 

שדחתמ םלועה .םיגלשה ךותמ תצבצבמ הרוחש המדאו עיקרב הקותמו האנ המח" .חספה גח 
שבולמ אבאו תיבה לכב ףדונ םירורמו ספרכ חירו םיחצחוצמ וילכו ריאמ ונתיב .האנתמ ריעהז 
ךותמ ץבצבמ רוחשה ודגב ךכ גלשה ךותמ תצבצבמש וז המדאכ .םירוחשה וידגב לע ןבל לטיק 
.עבטה לא חספה ןמ .הזל ךופה רואית ונאצמ קילאיב לש "השיבתנ הרצוצחה"ב) ןבלה וקולח 
וצווכתנש השקונ ץמח ירוישכ ויה יניעב םינטקה גלשה ירובצ לש םיכלכולמה םירוישה" 
ינאש תמיא לכ .(אבא לש לטיקה לא עבטה ןמ אוה ןונגע לש רואיתה — ןאכ ."רפע ירוחב השובמ 
אוה ךורב שודקה ינפל דמועו םלועל תמ וניאש ךאלמל יניעב אוה המוד ,םינבל שובל ותוא האור 

."תוחבשתו תוריש וינפל רמוא• 

םיפטועש םיכירכתה ןמ ,תוומה ילכמ עודיכ והירה רדסה לילב םג ותוא םישבולש ןבלה לטיקה 

ךא .התימה םוי תא תורחה גחב םג רכוז ידוהי אהיש "רדס"ה לילב ותוא םישבולו ,תמה תייוג םהב 
.תוומה תא ותייווהב לטבמו םיכאלמ האור ןונגע לש דליה 

םלועה לכו ,ךושל לכמ ונממורו םע לכמ ונב דחב דשא, רמואו ןייה לע שדקמ אבא" 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 28 Mar 2018 08:03:29 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 48 л ץלמ

אבא יפמ אציש דחא רובידב ,םמותשמו ההות ינאו .םלועה לכמ םיממורתמ ונאו ךלוהו םמורתמ ולוכ 
שיגדמו שח ינאו ,'וניחהש, ךרבמ אוהו .ולוכ םלועה לכ לע םילועו םילעתמ ונאו הלעתמ םלועה לכ 

."ןמזה ףא אלא הזה ןמזל אוה ךורב שודקה ונעיגה דבלב ונתוא אלש 
ןמז ותוא היחה וטע תחתמ אציש דחא רואיתב ,ררושמה לע םיממותשמו םיהות ונא ףאו 

.ותויח תורצואמ והאלימ אוה ךורב שודקהש 
עיקרה .תכלוהו תמייק ושמש לבא ,רבע חספה גח" .תועובשל חספ ןיבש םימיה הזב אצויכ 
.(וילע דרש ידוהי ןחש עבט רואית) .היפנכמ תוכשמנ תויציצ תויציצו תלכת הלוכש תילט ףטועמ 
.םיקותמו םילפא תולילהו םיכלוהו םיכיראמ םימיה .תורשו תוצייצמ םירפצו םיחותפ תונולחה 

,לבויו הטימש תונברקה השעמ םידמולו 'רדחב, םיבשוי ונא .םימיה תא הפיקמ םימחרו ןמוא תביח 
."תועובשל חספ ןיב ותמש אביקע יבר לש וידימלת ףלא ד"כ םיבשוי הלעמ לש הבישיב ונדגנכ 

הבישי .הלעמ לש הדות הדגנכו הטמ לש הרות אוה אלמ .הלילחו םח קיר וניא םלועה ללח 
העשבו" .הלילחו סח ומצעל חונז וניאו רקפה וניא םלועה .הלעמ לש הבישי הדגנכו הטמ לש 
,ץראה תא הוורמו תועמד דירומ ,הרותה לע םשפנ םינתונש וינב תא רכוז אוה ךורב שודקהש 
םשל םיאצוי תוקונית רמועב ג"לבש רעיה הז ,בלבלמ רעיהו םיחרפו םיציצב םיטשקתמ םינגהו 
הלוכי הניאש וז הדבככ" ורשב םישוע ."ןטשה יפלכ םירויו םהידיב םיצחו תשק ,םהיתובר םע 
."הרותה תא ולביקש לארשי תוכזב םלועל דרויש עפשה בכעל לוכי וניא אוה ךכ ,םולכ הכותב בכעל 
תוכז התואבו .הרות לש התוכזב תומלשה םלוע ,אוהה םלועה לש וללחב םייורש דסחו עפש 

.יניס רה דמעמ גח ,תועובשה גחל ,שדחהךשיה ורודיסב ףדפדל וכישמהב ,ררושמה בריק 
םילפקתמ תוריקהו םירובש תונולחה ,היתוחור לכמ הצורפו ונלש תולקה הכומנו הנטק" 
,(ןברוחל הצורפה תואיצמה חור לש הבישנ ,יניס רה דמעמ םע תודחיתה לש הכות ךותב אקווד) 
םיאנ תונליא והופיקהש שדוקה ןורא רתויב האנ .רעיכ תבלבלמ איה תועובשה גחב לבא 
:םירמואו םישחלתמ םה אלא ,יכ אל י םתזחא הנצ םתא םירובס .םיתתרמ םה םהב תבשונ חורהשכו 

ירוחבש ףרוח ילילב רונתה תא םמחל ונא םידיתע ,הרות ירפסל שדוק ןורא ונושעיש וניכז אל םא 
."הרות םידמול לארשי 

בוש ונרזח ,שדוקה תלא תא םהב ופיקהש םיאנה תונליאה לש דסחה תתרל ונעגהשמ 
אמא לש התחפטמ ירשקו ,"ליח תשא" ררושמו תיבב ךלהמ היה אבאש תבש ליל ותואל ."תחפטמה"ל 
תבשה יכאלמש ינפמ ,העמק העמק םיתתרמו הרטנסמ הטמל הל םייולת" דיריה ןמ אבא הל איבהש 
,האב חור התיה ןכיהמו ,םירוגס ויה תונולחה ירהש ,ןכש ךל עדת .חוד םישועו םהיפנכב םיפנפנמ 
העש התואב .'תוחור ויכאלמ השוע, םילהתב בותכה ןינעכ ,םיכאלמה יפנכמ תאצוי התיה חור אלא 
איהש םולשה הילע אמאב יתלכתסנו ,םיכאלמה תא לבלבל אלש יבש המישנו המישנ לכ יתרצע 

.תראפתלו דובכל ונל ןתינש תבשה םוימ הלודג תולעפתה יתלעפתנו ,ךכ לכ הלודג הלעמב 
יפנכ םא וא ילע ופנפנ םיכאלמה יפנכ םא עדוי יניא .ייחל תא םיקילחמש םואתפ יתשגרה 
הקילחה ומאש ימל ירשאו ,ושאר לע םיפנפנמ םיבוט םיכאלמש הכזש ימל ירשא .ילע ופנפנ תחפטמה 

."תותבש ילילב ושאר תא 

.תחפטמה יפנכ לש תתרה לא םיכאלמה יפנכ לש ףונפנה ןמ ,ררושמה לש טוחה חתמנ ןאכ 
םיפויו םלדוג .םתושממ ידימו םטושפ ידימ וללה םיאלפנה הקיפאה יקרפ לכ איצוהל ץאש יאדו 
ליבקהל םיאצויש תיבה ינב ,דיריה ןמ בשה אבא ,וללחב יורשה דסחה ,ידוהיה תיבה .םתושממב 
תוחנומ היתועורז יתששכ התמוק אולמ הדמעו הדימ ףכה תא החינה םולשה הילע אמא" ,וינפ תא 
הרוהמ תורסמתהו הלודג תונוכנו תמא תבהא לש המצעה הבר המ ."תיבל אבא סנכנש דע הבל לע 

תא אמא השריפ" :אמאל תחפטמה תריסמ לש רצק רואית ותוא ןכ ומכ .ולאה תוטושפה םילמבש 
הדמע ףוסבל .וקתשו הדגנכ ץיצה אוה ףא ,אבא לע הציצהו היתועבצאב הקילחהו הינפל תחפטמה 
תבשה יקרפ לכ דועו הלא לכ ."דועסו ךידי לוט :אבאל הרמאו ןוראב התחינהו התלפיקו אמא 
םהש איה הקומעה תמאה ךא .הריאמה םתוילאירב םחוכ קפס םוש ילב ,ידוהיה תיבב םידעומהו 
לש ןדסחב אלא המלש ,תיתימא ,הלודג הבהא ןיא .הלעמ לש םלועמ םרואו םדסח ,םתויח םיקנוי 
שודקה לש וידסחבו הרות לש התוכזב אלא תיב לשו םלוע לש םללחב דסח ןיאו .םיכאלמ יפנכ 

.אוה דודב 

אמאבו תוהולאה ןמ הנרקה אבאב הארנ םא ןונגע לש תירישה תמאל אטחנ אל םג ,המוד 
'הנמלאכ ,דתיה, הכיא תליגמב יתארקשכ ,םימיל" :ררושמה ונל רפסמ םניחל אל .הניכשה ןמ הלצאה 
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49 ןינגע לש ותריציב דועיה תשוחת 

הילע אמא ינפל הרכזנ /הלצא רוזחל ותעדו םיה תנידמל הלעב ךלהש השאכ, ,ל"ז י"שר שוריפו 
."היחל לע התעמדו ןולחב תבשוי התיהש העשב םולשה 

ויתויתואב ,םינבלה וידומעב קר םנמואה ? וב שדח המ .ררושמה-רענה לש ורודיסל רוזחנ ךא 

ךות לא העבנ ץרפה .אל ?ץרפ לכ ןיאו אלמו םלש וכות םאה ז האנה ותכידכבו םיניע-תוריאמה 
שקבא המ עדוי יניאו ,םיחבושמו םיאנ םלוכו םלועב שי הברה םירבד" .רודיסה לש םימוחתה 
העש התוא" .ןיבוריע תוכלה אצמ רודיסה תא רענה בוש חתפשכו ."ךכ רחא שקבא המו הליחת 
םהיניב םיחותמ םיטוחו ןהב םיעובק תואסנולכשכ תואבו תולגלגתמ ףוס ןהל ןיאש םיכרד וליחתה 
ןהילא אצוי ובל .רענה לא תואבו תולגלגתמ ףוס ןהל ןיאש םלוע יכרד ."טוח לע תנכוש רופצו 
יתש הלטנש דופצה ,הנטק הידב התואב ובל אנקמ .םימוחתה לע םיחותמה םיטוחה ןיב בשוי אוהו 

.וימוחת וב ןיאש םוקמל החרפו היפנכ 
ןיאש םלועה יכרדו םימוחתה ןיב רפרפמ ררושמה לש ובל הז ןטק רופיסב םג םיאצומ ונא ךכ 
טמק רענה השוע .הייהתו הלאש לש ןמיסב ודמעוה םימוחתבש דסחו בוט ותוא לב רבבו .ףוס ןהל 
וניאו זחאנ ,יאדווב .ךרדל תאצל ךרוצה תעשב בכעתהל ךרטצי אלש ידב ,ךרדה תליפת לש ףדב 
,ךלי הרות םוקמל יכ ,ומצע תא הלשמ .ךלי ןכיהל רודיבב ןיידע עדוי וניא .םימוחתה םלועמ הפרמ 
לארשי ץרא הדיתעש רכזנ אוהשמ ךא .םילשוריל תולעל ,הליפת ריבגהל ,םיקידצ ו"ל שפחל 
...תימלוע הנממ זז וניא אוהו וריעל אובת לארשי-ץראש ארייתמ ליחתה ,םלועה לכב טשפתתש 
,םיכרדב טטושל אלא לארשי-ץרא תשודקל ןווכתמ וניאש ,הרזה הבשחמה ןמ ומצע איצוהל ידבב 
."לאדשיד'רא אלא הניא ותנווכ לכש תוארהל ידכ" ,ךרדה תליפתב השעש טמקה תא רשיימ אוה 
טוטיש לע הבשחמה יכ ,ומצעל החכוה התואל אוה קוקז ,הרשכ ותנווכש החכוה התואל אוה קוקז 

.הירחא ךשמנ ובלו וב היח ,תמייק םיכרדב 
רופיסב םג תזמורמ איהו ,עודיכ — ןונגע לש ותריציב ןה הלודג השרפ םילשוריו לארשי-ץרא 
ךותל ץרפה םג המע ךא ,החמש לש תוקיפד בלה קפוד םילשורי לש הנורבז הלועש העשב .הז 
,תומלועה ןיב תבצינ איה .תונכסל תזמרמ םג איה ךא ,םלועה תא םיפיקמ םידסח המע .ץמוחתה 

.םירשג תדשוג איה 

דגנכ ושאר ןיכרה ,הזוזמה תא קשנ .עיגה השודקב .זיולקל ורודיס םע רענה עיגה ךכ ןיב 
אל הז םג רשפא .שדח חיר הלעמ ובש ףדו ףד לכש ,םירישה רישב ארקו רודיסה תא חתפ ,לכיהה 
ךותב דמוע אוה םג — םירישה דיש .שדח חיר ול הלע ובו ,םירישה רישב האירקב חתפש הדקמ 
אל םירישה רישב ותאירק ךא .ומשבמ תמשובמ ןונגע לש ותריציו ,םהל הצוחמ גרוחו םימוחתה 
."יעורזב םיטבוצו שודק םוקמב םידמוע" .ועורזב ול וטבצש ,וירבח לש םתורגתה ינפב רענל ול הדמע 
.וב דמוע רענהש םוקמה אוה שודק םנמא םא ונבלב קפס הלעמ עורזב הטיבצה יכ ,רודב 
אבא ךל איבה המ :ירבח יתוא ולאש" :רודיסה לש ומצע לכב הריפכל םוקמ שיש אלא דוע אלו 
םירופיכה םויל' שודיק ,רפוש לוק ,תלד לש ריצ תקירח ,ךעכ לש וללח :םיבישמ םהו י דיריה ןמ 

."וארבנ אלו ויה אלש םירבד ראשו 

רתתסמה ןמ הלגמו האלפנ איה רודיסה לע זיולקב וירבחו רענה ןיב ןתמו אשמה תשרפ 
םתוסלקתהב .הבש ידועייה ךרעל ,ומצע ולש ותריציל רדושמה לש וסחימ ,ןונגע לש ותריצי ילופיקב 
םירבדה ןמ איה הנתמ התוא לכש ,אבא איבהש ןורודה לש ומויק םצעב םתריפכב ,םירבחה לש 
וניאו הב שייבתמ אוהש דע ,םולכ הווש איה ןיא ,יהשלכ הנתמ אבא איבה םאו ,וארבנ אלו ויה אלש 
,הליפתה תעשב ,םנמא .ומצע ררושמה לש ויטבלו ויקופקפ דה עומשל יאדו רשפא ,התוא הארמ 
הליפתה דחא הארהשמו ."הלעמל הלועש הליפתכ הלעו ץצ" ובל ,ורודיסב ויניעו ודבל ראשנשמ 
,ךא .ודובכל חבש ירבדב וחתפ ףא .והוקשנו םהיפ לא רודיסה תא ולטנ םה ףא ,וירבחל רודיסה תא 

תודוקנו םיפיזשב תויתוא :רמוא הז .הקיטתסאב ,ולש תוינוציחב ,ולש האנ הרוצב ?והוחביש המב 
.ודוע ךר המ :רמאו וייחל לע וריבעה ,הז רודיס לש ותכירכ האנ המכ :רמא ינש .הדשה ירגרגב 
התולתל אלא ךירצ ךניא !היושע איה תרשרש ןימכ שממ" .ולש בהזה-תרגסונ תא חביש ישילש 
— ונונגס ןח לעו ותריצי יפי לע גפסש םיחבשל ררושמה לש קומע געל ןאכ ץאה •"ריגב לע 
לש הקיתעה ותשודק ידסחמ תשדוחמו השדח השודק תולעהל ,ותריציב ומצעל האר דוסי אוהו 
:ומצעל ררושמה לש קומע געל ןאכ שיש אלא דוע אלו ? תושודקו תוארונ תוליפת אלמה רודיסה 
תכרב, םכנוצר ,וב וכפהו וב וכפה :יתרמאו רתויב ירודיסב יתייה האגתמ העש התוא" 

— (אבה םלוע ,רמולכ)'ישפנ יכרב, םכנוצר ,וב םיאצומ םתא םכייח — (הזה םלוע ,רמולכ)'ץנהנה 
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ץלמ .ד 50 

געל ."הביח תמחמ המוה ישפנש ךותמ ץנעב ןינעו רבדב רבד יתבבריע ךכ .וב םיאצומ םתא םבייח 
("ילע בוט םבל םלוכ ,יתיאר העש התוא") וירבח לש םהיסוליקמ רכתשמש ומצעל ררושמה לש 

.תומלועה ינשמ תונהיל רמואו 

םירבחה םה םירבוע הריתי תולקב .שממ לכ םהב ןיא םיחבשו םיסוליק םתוא לכ — בושו 
יצע ויתוחול ,םילשורימ אבוהש ונמיה האנ האר יכ ,רמאו ודיב ורודיס דחא לטנ .הסלקל סוליקמ 
וידי יתשו הוועשכ ובל ,רענה לש ורוביד הפר ןאכו .יוכו וילע הקוקח שדקמה-תיב תרוצו תיז 
וירבח ץבל רענה ןיב חישה ךשמה "זםילשוריב ספדנ אל ירודיסש ךל ןינמ" :תולשורמ ושענ 

.ררושמה לש הריציה תודוסי תחת רוערעו הריתחל תילמסה ותוטשפב עזעזמ 

.'בוקירטעפ ק"ק הפ ספדנ, וארקו ירודיס תא ירבח ולטנ" 
.םלועב וזכ ריע שיש יתעמש אל :דחא חתפ 

.הזכ הנושמ םש םתעמש :ינש רמא 

.איה העשרה ןווי תוכלמב יאדוו וז ריע :ישילש רמא 
.אוה לרע םש ירטעפ ןכש .תארקנ איה לרע םש לע ,רמוא ינאו :יעיבר רמא 

.אבא ול איבה האנ רודיס :רמאו דחא ףיסוה 
.הב דבכתהל היוארה הנתמ :רמאו דחא ףיסוה 

תעשבו ,ינממ ושריפש דע ירודיס לע ורטניקו הברה תויפיפ ירבחל וחתפנ העש התואב 
".בוקירטעפ• ירטעפ :ורמאו םהיתותפש תא ותוויעו םמטח תא ומקיע םתשירפ 

םילרעה םיעשרה םלועמ התקיניש ,ותריצי-ורודיס לע וירבח יפב ומצע תא ררושמה רטנקמ ךכ 
קחמיש חתרומ בלב אוה ךורב שודקה ינפל ןנחתמ .םילשוריו בוקירטעפ ןיב הליפתב רפרפמ ובלו 
םיללפתמש םשכ םימיה לכ ללפתמ אהיש רדונ .ורודיסמ "בוקירטעפ" הבית התוא םיברה וימחרב 
תוא לכו ,תדמוע המוקמב "בוקירטעפ" ןיידע" .הליעוה אל ותליפת ךא .שדוקה ריע םילשוריב 

".יניעב שממ תויתואה וצעננש דע ,תכלוהו תמלבנו תמייואמו המויאו הלודג 

ודיב שי הליפת רודיס .עתרנ אוה ןיא .ותריצי תשודק לע "בוקירטעפ" ילגב ררושמה םחלנו 
תוארונו תושודק תוליפת אלא בוקירטעפ ץאו ירטעפ ץא" — הנהו .רחא םוקמב וחתופ אוהו 

".םיפדה ןמ תופצפצמ 
הנממש הדוקנ התואמ אקווד י וירוטניקו ויטבלמ ותלואג ררושמה אצומ ןכיה ז אצומה ןכיה 
רענה עיגמשמ .ץיצל הליבומ ךרדה יב ,ול רורב התע ךא .ךרדל האיציה תליפת ןמ ,ץרפה תישאר 
לכש ,ומע תוצפקמ רודיסבש תוליפתה לכו ץפקמ ובל ליחתמ ,"הנירב ךריע ןויצל ונלעהו" הליפתל 
התואב ,"םילשוריב האבה הנשל" תולודג תובית שולש וינפל וארנשמ .לארשי-ץראל תולעל ןתליפת 
(ומצעל חיטבמ רדושמה ןיידע) רעצ לש תועמד אלו השוב לש תועמד אל ,יניעב תועמד וצנצנ העש 
רודיסה וליאכ ,תועמדב תויתואה וטטוש ,תויתואה לע תועמדה ודריו ".החמש לש תועמד אלא 

.ומע הבוב ומצע 

ינפ לע םירשג תרשוג איה .םידגונמה תומלועה תא תרשוקה איה .אצומה איה םילשורי 
."םילשוריב האבה הנשל לבא ,תולגב םתאו ינא התע תעל" :הבושחו הביש — הילא .תומוהת 

היפנכש הנטק-רופצב ,שדח רודיס דיריה ןמ ול איבה אבאש הז ,רענה הכז "ירופצ" רופיסב 
לאומש :שרופמ ומש הז רופיסב — רענה הכז דציכ .היריש הרשו תצייצמו תרתנמש ,בהזב ופחנ 

ןמ רקנל ,םלועב תוטטושמה םירפצה היתוערו היתויחא םע האב איה ך ורופצב — רתסא ןב ףסמ 
אל ,םילופכה תונולחה ןיב הזחאנ איהו ןהל וחרפו ורקינ היתויחא .ןולחב ומא המשש ןיסירגה 
.תומלועה ןיב הזחאנ ,"יתליפת רודיס"ב רענה לש ובל ומכ ,דופצה !בצמה ותוא ,ןכבו .ךרד האצמ 
.תיבה לא הסינכהו היפנכ תא סניכ רענה .הירחאמ רשא תיבה ןיבל םלועב תוטטושמה היתויחא ץב 
אל ,התאלנ דופצה ךא ."תכלל חורה התא היהי רשא לא ,ףועת" ,דופצה תא חלשל רענה רמא עגר 

."םיעושעשל ונל יהתו ףועת ונתיבב" ,ומע דופצה היהת ,רענה רמא זא .ףועל הלכי 
תוזחמ תוללוחתהל זמור אוה יכ ,אוה תוא .דחוימב בגשנ ,יגיגח ןונגסב בתכנ הזה רופיסה 
םגש ,תומלועה ןיב הזחאנש ותריש תבל ,ררושמה לש ושפנ-רופצל תזמור רופיצה .םיבגשנ שפנ 
ךותב איה לבא .םיעושעשבו םיננר יפנכ ףועמב ושדחל ,תיבה ךותל שמש סינכהל — הדועימ הז 
,ויתודג לע אלמ רענה לש ובל .אשודקד ארטסמ הב שי תאז רופצ .תיבה תשודק תעדוי .תיבה 

."ידופצ םירפצ םעו רבד יל םימשה ףוע לא יכ" 
דופצה תריש ."רדח"ל רחאיש הנכס שי הב עשעתשי םא .תוששחה םיאב דופצה םע ךא 
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§1 ןומע לש ותריציב דועיה תשוחת 

,דופצה תא החקל ותוחא ."רדח"ה לא ךלוהו ותוחא ידיב הדיקפמ והירהו .רדחה ןמ ותעד חיסהל הלולע 

.תומחה היתורעש ןיב הטימ הל העיצהו םידיש הל הרשו הצייצ 
הרישהדוב לא הל שפנ ירשקו שגר ימינ ,השאה-תוחאה .דופצה םע רענה לש ותוחאל הל חיש 
רפסי תודחא םימעפ .הלש תומימחב שוחי ותוחא םע עגמב ,דופצה ידי לע ,ואוב ידמו .ררושמה לש 

וחנציו ידאוצ לע יתוחא לופתו" ."רופצל הטימ העיצה תומחה היתורעש ןיב" .ךב לע ררושמה ונל 
הפא תמשנו .בולכב דופצה ןשיתו דחמ :יתוחא רמאתו" ."יתואפ לאו ינפ לא תומחה השאר תופלחמ 

."דופצה יפנככ הפח 

זאמ .הל ברוא אוהו תיבב בשוי לותחה .הנכס היופצ רופצל םג ."רדח"ל ותכלב טקש רענה ןיאו 
,הפרשנו שאל דופצה הלפנש רקובב ,ךכ-דחא .ולש תומה ךאלמ יניעב לותחה הל ברוא תיבל דופצה אוב 

."תיבב לותחה בשיו .ויתשרג אל שרגו לותחה תא יתצחל דופצה האב רשא םוימ" :רענה רמוא 
.תוומה ךאלמ ,דשה ,ןטשה אוה .לותחה תנכסל הנותנ ,"רדח"ה תא החיבשמה הרישה-תב ,דופצה 

."רדח"ל רענה ךלה ךכ ןיב .ותוחאלו ורופצל ,רענל הרק רשא הארנו ונטאל אנ להנתנ ךא 
ודסח לוק .עשוה רפסב םידמולש העשה ?יהמ העש התוא .תופצ תא רענה חכש טעמכ העשל 
לע בא תוקפרתהו הריש לש וז דסח תעשב .ורופצ חא חכש טעמכו רענה בל תא חקל יברה לש 
הלודגה ותדרחב .חש ובל יכ ,ודמע םומכ רבד יכ רענה עדי ,לבא .תרתוימ טעמכ דופצה התשענ,ונב 
לכ .ויתינע אל דלי ילא רביד יכו ויתכדב אל שיא יתאצמ יכ" .רדחה ןמ התיבה ץורל רהימ רופצל 
ותכל לע ורענ יזחיג לע ותווצב ,ותעשב איבנה עשילאכ ."יתיב לא יאוב דע יתצר יב יחור דוע 

?םילודג שפנ תוזחמל זמר ןאכ ץאה .דליה תא תויחהל 
וחנציו תאוצ לע הלפנ ,דופצה לא השגר השפנ ותוחא ףא .וב חפט ובלו ותיבל רענה אב 
לש הסתא ,טנ תכאלמ רבד ול התליג םג ותוחא .ויתואפ לאו וינפ לא תומחה השאר תופלחמ 
טנ השוע בולכ .רצחה ןמ הלוע תרוסנ חירכ חירו .שיטפב ותוכהבו תושמב תסנב רצחב ,םתחפש 

.רופצל 

יתלאש .םותס רבדה תא ריאשמ ררושמה ?יוג וא אוה ידוהי ?החפשה לש הסורא טנ והימ 

ומש ,יוג תכאלמ השוע אוה :יל ורמא ?םכל ץנמ :םיתלאש .אוה יוג יכ יל תמאו ידימלת תא 
,רופצל בולכ טנ השוע םינפ לכ לע .יוג לש חיר אוה ונממ הלועה חירה — ללכבו ,יוג לש םש אוה 

ריאמ 'ר תפוקל שידקהש ,הטורפב תונקל רענה לש ובבל לע הלעו ,תרוסנ לש חיר ונממ הלוע 
ס ש אלו ."בולכה ןיע רעיה יצע ןיעכ היהו בולכה תא קורי עבצב חושמל" קורי עבצ ,םנה לעב 

.םנה לעב ריאמ 'ר תפוקב הטורפה תא רענה 
הרוצה .רופצל תיבה ,תרגסמה והירה ?והמ בולכה ?בולכל ךכ לכ הלודג תובישח המו 
תוצרבו .רעיה יצע ןיעכ הניעו הנממ הלוע תרוסנ חירש ,ררושמה לש ותריש-תבל תתיש-תיתונמאה 
.ול םנתיו וליעמ תותפכ תא קתינ ,וסיכב אצומ וניאו רופצל בולכה תא ותושעב טנל רבד תתל רענה 
הרוצה — בולכה ריחמב .ףועל תשקבמ רופצכ ומצע רענה היהו וליעמ תופנכ תא חורה הרזיפ זאו 
ידז ליעמה תופנכ וצרפנ .םימש תאריבו ץדא-ךדדב ליעמה תא םיסרופה םירותפכה ונתינ — תירישה 
יכ" ,וליעמ תא ףורפל רענה שקיב ,ללפתהל רענה יבא אובב ,תסנכה-תיבב ,ךכ-רחא .םלועה תוחור 
."ירותפכ תא יתתנ טנל יכ ליעמל רותפכ ןיא הנהו .חותפ יליעמו יבא ינפל יתדמעו לכוא ךיא 
(םימשבש)ויבא ינפל הליפתב ומיחרו וליחדב דומעל אוה בייח .תומלועה ןיב רענה עלקנ ךכ 
םימוחתה וקחמנ .בולכב דופצה ףילחהש אלא דוע אלו .בולכה לא — םגו דופצה לא אצוי ובלו 
יתבזע בולכה ינפמ" .בולכה השעמ לאו טנ לא אצי — ךא ,והדצ רשא דייצכ דופצה ול .דתיה .םהיניב 

יתכלה אל רשא בקע" — ןיבה .וילא הבל ןיא רשאכ הינפו ומאב רענה שח יכ אלפ ןיאו ."דופצה תא 

ןיא קר" ימא רמאת המל .הליפתה לא ךלה בולכה ןמ הדירפה וילע התשק יכ ףאו ."הליפתה לא 
.חיכומ אוה ומצעל — ומאל וחיכוהב ררושמה-רענה יכ ,ונא םישח בושו ."הזה רענב םיהולא תארי 

.הזה רענב םיהולא תארי ןיא דופצה םעו בולכה םעו טנ םע יכ ,ששחל םוקמ שיו ץרפה ץרפנ ןכא יכ 
ורפסב .השק ןחבמב ,שדחה ורודיס םע ואובב ומכ ,בוש דמעוה תסנכה-תיב לא רענה אובב 
רשאכ .דופצה לש התואיצמב ללכב ורפכ הליחת .םעפה םג מ ורגתה בולכהו דופצה רבד לע וירבחל 

רפא ותיבב רופצ יתלבמ" :םירענה ורמא ,דופצה איה הנשי יכ ,ותיב לא םויה ואובי אלש םשקיב 
לע ץתויציצ תא דיעהל אב רשאכו ."רקשי רקש יכ ,ול ונימאת לא התעו .הלאה םירבדה לכ תא ונל 

ןהב וכשמ ,ןה תורשכ םא ויתויציצ תא קודבל םירענה ודמע ,ויפ תוקישנמ ןקשניו םה תמא יכ ץרבד 

בובז :רמאיו ופועב בובז ףטח דחא רענו" ,ךטק-תילט"ה תא ולספו תיציצה תא וקתינ ,די קזוחב 
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 52 Л ץלמ

ןיא יכ םהל הארה •,תחצינ ההכוה וירבחל חיכוהו רענה דמע זא ."אוה רופצ רמאיו ויפ ךותל לפנ 
.בולכה תא ותושעב טגל ןתנ וירותפכ תא יכ ,וליעמב רותפכ 

לע ררושמה לש םיטבלה דה הז רופיסב םג םיעמוש וננה וירבחו רענה ןיב הז ןתמו-אשמב 
,תיציצה קותינב הליספ ,המויק םצעב הריפכ ןאכ שי ,ןכא .ותריש-תיב תופצ לש ידועיה ךרעה 
לש המויק רבד וירבחל וחיכוה ירחא ,ףוסבלו — אוה רופצ רמאיו ויפל לפנ בובז — הכרע לוליח 
דע רענה לש ושפנ תא ליהבהש ,םירענה דחא לש ויפמ לודג גורטק אב ,איה רופצ ןכא יכו ,דופצה 
לא דופצה ףועת ןעמל ,בנשאה תא חותפל רמוא אוהו ותיבל דופצה תא איבהש לע טרחתמ אוהש 
ורטפנש םיקידצ תומשנ ילוגלג אלא ןניא םירפצה יכ ,םירענה דחא םהל דיגה .ףועל המע היהי רשא 

ןהיבא לא הנבושת הלילב .יוכו .דכב םעפו הכב םעפ םויה לכ תומשנה-טירפצה תוסט .םלועה ןמ 
עשעתשהל 'ה אובי יכ היהו .ןדעה-ןגב ןהמע עשעתשהל אוה-ךורב-שודקה אובי הלילה תוצחב ,םימשבש 

תינולפ ,יתב ,יתב :'ה ארקי זא,, ,איהה רופצב הלגלגתנש קידצה תמשנ תא אצמי אלו תומשנב 
רשא ןיסירגה לע הדמעב רתסא ןב ףסוי לאומש התוא חקל יכ .הנניא איהו ?ךיא ,ינולפ תב 
יוא ,ףסוי לאומשל ול יוא :ונורחב 'ה רבדי זא .בושל דופצה תא ןתנ אלו ,ומא רתסא התשע 

."ינדע-ןגב הב עשעתשא יתלבל ירופצ תא לזג רשא רתסא ןבל 
ליהבהל לולעש גורטק ןאכ םיעמוש וננה ,הדמחנהו הקדה ,תיטסירומוהה המיענל דעבמ ,ןכא 

יואר וניא אוהש םירפצה רצואמ רופצ הרופצ תא ותחקב ,ררושמה לזג וליאכ .ררושמה לש ושפנ 
.הל יאכז וניא ,ררושמה ,אוה רשא םיקידצ תומשנ לש רצואמ המשנ .ולש הניאש ,הל 

:רמאתו התטימ לעמ ותוחא הדרי הלילב .דופצה תא חליש אלו ותטלחה רענה השע אל 

ןשיתו רחמ :ותוחא רמאתו" .ןהילע הדבע חורו בולכה ידב ןיב ויתועבצא רענה םש .בולכה הנה 
תחת הרשכ "ןטק-תילט" ומא ול הנתנ רקוב םע ."רו9צה יפנככ המח הפא תמשנו .בולכב דופצה 
•."דופצה יפלכ יניע תחאו רודיסב טיבמ ינא יניע תחאב" .ללפתהל דומעיו ,הלספנ רשא תילטה 

.הרדחה וחלש ויבא יכ .רדחה לא ךלהו תיבב דופצה תא חינה 
דופצה ,הליפתהו הדישה-תב ,"רדח"הו דופצה ןיב ררושמה-רענה לש ויטבלל םידע וננה הכ 
לע אלמ ובל רדחל רקוב םע ותכלב ךא .הרשכה תילטהו הלספנש תילטה ,המע רשא הנכסהו 

."ירופצ םירפצ םעו רבד יל םימשה ףוע לא יכ" ,ויתודג 
לש ותבשחמ ומכ ,םיאלפנו דואמ םיאנ םמצעלשכ םהש ,םירבד לש םיטרפ תצק לע גלדנ 
המ" והלאשיו םמותשיו דימתמה אובי ,דימתמה תא וליפא םידקהש ,שיא ןיאו הרדחה ואובב רענה 
תחקול ודי תחאו ,יב טיבה ןטק עגר" .רבד ואובב דימתמה ותוא לאש אל יכ ספא ? "םימוימ םויה 
,ררושמה הוויקש ןאכ זמר ."ךארא אל ירופצ תאו ,ארמגה תא ךיניע וכחלי :רמואו יתזגר זא .ארמג 
הנפ אל םלוע ותוא ךא .ארמגה יליוגב רוגסה דימתמה םלוע ותואל םג התריש רמאת ותריצי יכ 
הרחב רשא לע םידליה תחמש ןכו .ררושמה זגרי זא .ודי ןתי ארמגה לא קד .תופצ לא אלו וילא 
ותוא ודמילש םג ןכו .הרבע םתאנק םגו םתאנש םג .םהירבחמ דחאל רשא תיבב תבשל דופצה 
לא םיאבה םירקבמ-םיצעויל זמר .לכאת רשא לכואה תאו רופצל תושעל וילע רשא תא םידליה 
רמ רקוב ותואל עיגנו םיפיו םיקד םיזמר יזמר המכ דוע ןכו .ותריצי רבדב םהיתוצעב רדושמה 

.הפרשנו שאה תובהל ךות לא הפע רופצהו ןוסאה הדקש רהמנו 
ברעב ומא השעת רשא תואלוממה תוביבלה חיר תא רענה חירה ,ותנשמ ומוקב ,רקוב ותוא 
ןיסירגה ןמ לוכאל האובב רענה לא האב דופצה יכ ,ונא םירכוז .הניבגו םיקומיצ לע רקובב תבש 
לש שדחה ורודיסב ירה — אמא לש תואלוממה תוביבלה םע אב אוה ףא רופצה לש הפוס ,אמא לש 

רמא .תללפתה אל ןה :םאה הרמא .רקובה תחורא ומאמ רענה שקיב .ןינהנה תכרבמ שי רענה 
,דופצה ןעמל אלא ותנמ תא רענה שקיב אל "?הליפתה םדוק לוכאל ינא דושח יכו" :רענה 
.הליפתה םדוק לוכאל אוה דושח תמאב לבא .רופצל םתתלו תוביבלה ןמ םיקומיצה תא איצוהל 
ןמו הגועה ןמ םיקומיצה תא טקיל הליפתב ודמע תעשב םג .הליפת דוע הניא המצע הליפתה יכ 
שוטלי דשא ןטשה-לותחה תנכס תרבוג ירה הליפת דוע הניא הליפתה םאו .רופצל םנתיו תוביבלה 
טעב ףא ,לותחה תא רענה חירבה םנמא .דופצה לא םגו תוביבלה לא םג תוומה-דאלמכ ויניע תא 

.ושריג אל שדג ספא ,דופצה האב רשא םוימ לותחה תא ץחל .תיבב ומע לותחה לבא ,וב 

תא תקבחמ ותוחא הארו הנפ .הרמו הלודג הקעצ עמש הרשע-הנומש תליפתב רענה דומעב 
.ובל תא ףיקה ונוגיו ,"דופצה תא לכא לותחה" :רענה רמא .םירורמת יכב הכובו רונתה דיל ומא 
הבש ,תיבה ןמ חרביו לותחב טעבשמ ךא ."ידומצ הדבא יכ םהדנ שיאכ יהאו .ינתקיזהה המש" 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 28 Mar 2018 08:03:29 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



53 ןומע לש ותריציב דועיה תשוחת 

שאה זחאתו" ,רונתה לא הפעו בולכה תא האצי .תרחא ךרדב דופצה הדבא יכ עדיו וחוד וילא 
תאצומו שאה לא תכשמנ שמשה יריש הרש רשא םיננרה-רופצ ."הוליצה אל לצהו ףרשתו היפנכב 
הזחמב הלמג תישפנ תוללוחתה לש הריוא תולעהל ררושמה עדוי רצק דחא קוספב .הנוילכ הב 
.רונתב תדעוב שאהו ,ימאב תזחוא יתוחאו רונתה ינפל הדמע ימאו" :דופצה תפידש לש יטמרדה 

."סה ךלשה תיבב 
ןב תא הייחה דשא םיהולאה שיא עשילא לא רענה הנפ .תומלוע תפידשל ונא םידע .סה 
שיא אצמ יכ ,ותיב לא האוב םויב דופצה לא רדחה ןמ רענה לש ותציר תא ונרכז ןאכו) תימנושה 
,וסיכב רשא הטורפה תא חקל ,(יזחיג ורענ לא םיהולאה שיא עשילא תווצמכ ,יוכו וכרב אל וכרדב 

תא וב חושמל קורי עבצ הב תונקל ורמאב שדוקב לעמו םנה לעב ריאמ 'ר תפוקל השידקהש 
תוארל בושאו" .ןבומכ ,ליעוה אלל ךא .םנה לעב ריאמ 'ד תפוקב התוא םש התעו ,רופצל בולכה 
עשילא לא תונפל ןויסנה ."התמה דופצה תפוג לע תדמוע יתוחאו .התמ הנהו דופצה התיח םא 
.םיסנ דוע םישחרתמ ןיא ,הז קפקופמו ץורפ םלועב ,ןאכ .היה אוש ןויסנ םיהולאה שיא איבנה 
.התשודקל דוע תרזוח הניא רענה הב לעמש ןוויכמ ,סנה-לעב ריאמ יבר תפוקל תשדוקמה הטורפה 
הבושת ומויס אוהה רופיסה ."יתליפת רודיס" לש םויסה רשאמ רחא .הז רופיס לש ומויס ךכו 

קר ,ןוגיה ידסח ורס" :ןולשכו לוכש לש לש םויסה ןאכ .םילשורי לש החוכב הלואג לש אצומו 
תורכל רענה אצי ."יתוחא תאו ימא תא ,ויבשוי לע תיבה תא זיגרהל יתצפח .יבלב םומעש 

תייווג ףטע המב .בולכה תכאלמב השע טנ רשא םוקמ ותואב ז ורבק ,דרכ ןכיה .ודופצל רבק 
תא יתחנה םמודו" ,התייווגל הרשקו ,דופצה ללגב הלספנש ,הלוספה תיציצה תא חקל י דופצה 

."דופצה לע רפע םישאו ידיב הל יתירכ רשא רבקב דופצה 
.ןולשכו לוכש ,ןכא 

םהב ונילעה רשא תא ןאכ תוצרהל אובא םאו .ןונגע לש םירצקה וירופיסמ דוע ונדמל 
,ןושאר ףוגב םיבותכ םלוכ טעמכש ,הלאה םירופיסה לכב ,ךא .עצמה רצקיו םירבדה וכראי התיכב 
.לודג דועי ותריצי תוהמבו רצויב ותייווה םצעב ומצעל האור ןונגע .י .ש יכ ונשח ,ינא ןושלב 
שנש תורצוא לע לודג קבאמ ,הרואכל הוולשו תקפואמ ,תיריש ןושלב םיבותכה ,וירופיסב לפוקמ 
תומוהתה לע םירשג רשוגה ,תומלועה ןיב רשקמה תויהל רדושמה ומצעל האור דועי .םיכלוהו םיטמ 
הארנכ ןימאמ ,ןכא .םישדחה תורודה לש רערועמה םלועה ןיבל תובאה לש דסחה םלוע ןיבש 

.םימייק וידומע יכו ומיקהל ןתינ הז רשג יכ ,ררושמה 
,הלענה .םלועה תא םיפיקמה םידסח ןפהמ וידומע .לארשי-ץרא .םילשורי ?והמ רשגה 
םלשה םלועה המוד וניא ,יאדווב .םויק תומלועל םהל ןיא םהידעלבש ,תומלועה לכבש יהולאהו בוטה 
,דימתה רנ וב הבכש ,רערעתנש םלועל ,וללח םיאלממ תבשה יכאלמש ,וב יורש תבש לש רואש 

המושו םישובלה לכב זונג יהולאה ץוצינה ,לבא .וללחב תבשונה הניצב תדעורו המוריע המשנהש 
לש דסחה םלועב םג ,תומלועה לכב םליטמו תשה אב — םימגפה ןכ ומכ .ותולעהל ררושמה לע 
ינשל ליבומ תומלועה ןיב םיקהל ררושמה הסנמש רשגה ,ןכא .םנקתל רדושמה לש ודועימו ,תובאה 
,רובשה םלועל — ןאכל ,םלשה םלועה ןמ רמולכ ,םשמ בוטה עפש תא ךושמל הצור .םינוויכה 

.םש ולחש םימגפה ןקתל הסנמו 
לש סחי אוהש — ותריציל רדושמה לש וסחי טרופמב וניאר םהב ונקסעש םירופיסה ינשב 
סינכהל הסנמ אוה ינשב ,שדחה לא ןשיה רודיסה לשמ השודקה תא ררושמה הלעמ םהמ דחאב .דועי 
לש דוה-ארונה רואיתב רבדה הלגתמ "תחפטמה"ב ."רדח"הו תיבה לא תננערמה דופצה תרישמ 

תא הב ךרכו החקלש ,םיעצפ הכומה ינעל ,הוצמ-דב השענש םויב ,רענה דאוצמ תחפטמה תריסמ 
ידוהיה תיבהו הרותה לש םלשה רהוטהו יהולאה שיה תרבעה םושמ שי תחפטמה תרבעהב .ויעצפ 
התואבכ שממ ,הלודג החמש אלמתנ רענה לש ובלו .ויעצפבו וירוסיב לתפתמה םלועה לא רוהטה 

.הנושארב השאר לע התחפטמ תא הכרכ םולשה הילע אמאש תבש 

דריש ,(ינא ןושלב בותכ אוה ףא) רופיסה רוביג לע דיקפת לטוה "לארשי-ץרא רפע"ב םג 
סעתהב שי ןיינעה ןמ .הלוגב םיתמה ריעל לארשי-ץרא לש הדסחמ ריבעהל ,המחלמה ירחא ןילופל 

וליחתה ןהיחויתואש ,תובצמה יבג לעש בתכה תא ארוק אוה .םיתמה ריעב חרואה לש ותוק 
האב ,היד םינתונ םיחישו םיבשע ,הברע המחה רשאכ ריהב םויבש אלא .תושטשטיונו תוקמחתמ 

תועבטצמ תוקמחתמ וליחתהש תויתואהו הבצמב חיש לש רגרג ףש ,םיחישב תכבסמו חורה םימעפ 
.קמחתמה רבעה ןמ תונשיה תויתואה שודיחל האיבמ עבטב תוננערתה — בוש .ולהמב 
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םירבקה רמושל לארשי-ץרא רפע קיקש תחילשב רופיסה רוביג לש םיטבלה םיבורמ 
וירבה םעו בכעמו רכנתמה ראודה דיקפ םע ,ובש תונדחפו תונלשר םע ,ומצע םע .םיתמה ריעב 
תורזו רכנ לש המויא השגרהו הלודג תודידב וילע םיאיבמ הלא לכו .אוש-תוצע םיצעיימה וידידיו 

הנוכנה העשה הנוויכש ,לארשיךרא לש שדוקה-חורל הכז ףוסבל .שדוקה-ריע םילשוריב וליפא 
דיתעלו לארשי-ץראל ולע וינבש םירבקה רמוש הכזו .םירבקה רמושל ותעשב עיגה רפעה רורצו 
ץיא לש התוינויח תעפשהו ץראה תביח ןיינע .יד ילב דע םלובג ביהרמ אוה-ךויב-שודקה אובל 
םישענ ,םמצעל ךרע ילעב םיניינע םהש ,בכעמו רכנתמה דיקפה השעמ םג ןכו ,הלוגה לע לארשי 
,תימלועה ותודידבל ,(םדאה לש) רדושמה לש ודועייל םיקומעו םילודג םיישונא םילמס ןאכ 

.הלגתמ איה ,הז רופיסב ,ןאכ םנמאש — דסח לש העשל ותייהנל 
םג ידהש .ררושמה לש דועיה תשוחת ונל התלגתנ הליהתל עדונה "הליהת" רופיסב ףא 
המכחה ,תקדצה ,האנה ,תגלפומה הנקזה ,תישארה הרוביגה תא הוולמה רוביגה הזה רופיסב 
םיעפושה דסחהו ןחה ,יהולאה בוטה רואיתב תוברהמ האלנ וניאש ,ומצע ררושמה אוה ,תינניחהו 
ידחא ההונ ררושמה קר אלש אלא .םימיה לכ התוא שפחמו הירחא ההונ אוהו האלפנה התומדמ 
איה המ םוש לעו .ררושמה תא תשקבמ הליהת ףא ,(יח לאל הליהת אוה המויק םצע לכש) הליהת 
תוחילש הל השעיש התשקבו (רפוס םויה םיארוקש המ) אוה טע לעבש םוש לע ן ותוא תשקבמ 
לש ותשגרה תשגדומ ןאכש ירה .הבתכל השקיב םינש המכש ,תחא תרגא הל בותכיש ,וטעב 
הריתיה המשנל יוטיבו למס קפס םוש ילב איהש ,הליהת הנקזה ידי לע שקבתנ אוהש ררושמה 
הנעמל תושעל ,םימלש תורוד לש םלשה בוטל ,וניתובא לש םיקיתעה תורודב תנכוש התיהש 
הזמ בותכל התצר איהש תרגא ולש םירפוס טעב בותכל וילע הליטה דועי ,רמולכ .תוחילש 

.תובר םינש 

ןויכמ ידה ,"הליהת" רופיסב ונל וארנש םירבדה יטרפ ןאכ םילעמ ונא ץאש יפ לע ףא 
ילכ לע רפוסה ןיבל הליהת ןיב ןתמו-אשמל לק עגר אנ ןנובתנ תרגאה תביתכ תשרפל ונעגהש 
וב וקסע תוברש ןונגע לש ןונגסה יניינעל זמר וב .תרגאה תביתכ ןפואו תויתואה תרוצ ,הביתכה 
.תוחילשה םעטמ לוכיבכ וילע לטוה ולש דחוימה ןונגסה ףאש ררושמה ונל זמרמ .םירקבמה 
שגינשמ ,הליחת .הרותה לש תויתואב וא רודיסה לש תויתואב חרגאה תא בותכיש השקיב הנקזהש 
אוהש ,הליהת תרעה איה ןח תברו .ינרדומה ולש דימתה-טע איצוה ,תרגאה תביתכל רפוסה 
המ) "םהל תנכומ ףכה לישבת םהל ןמדזי םאש ,ףכ םהמע םיאשונש םתואכ" טעה תא ומע לטלטמ 
רפוסה הל ריבסהש רחאל ,הנקזהו .(םירפוסו תויתורפס לש ןינע ותוא לכל הינוריאה ןאכ הקד 
לכש הזה רודה לע טיזילמ םניחל ןכ םא" ,תלעות םגו וב שודיחש םנמא הדומ ,טעה השעמ 
,הצונב התרגא בותכיש ונממ תשקבמ איה םוקמ לכמ ,"ערהל אלא םניא שדחמ אוהש םישודיח 
ויהש םינמזה םתואמ ,ורבעש םימימ המע רומשש ירסיק ריינ לע ,הניכה איהש וידב הנלבטיש 
ןמ ,תולוגד תויתואב התרגא בותכיש רפוסב וב החיגשמו הנקזה תבשוי ירהו .בוט ריינ םישוע 
ריאי ךיבא" :תרמואו ותביתכ תחבשמו איה תללהמ .המת הביתכ בותכיש .הרותה ןמו רודיסה 
םיבר ןונגסו הרוצ יניינעב םג ,ןכא ."הלטבל דומיל רכש ךילע איצוה אל ונדע תא םיקולא ול 
לע ודיו ררושמה אצמ םינפ לכ לע הז בירמו .שדחהו ןשיה — תומלועה ינש ררושמה לע 

.ותוימוהתב שדחה יזמרו תהטב ןשיה ןח לש האלפומ הגיזמב — הנוילעה 

לכ שפחמ ררושמה .םינוויכה ינשב דועיה ןאכ ןכא .הליהת רופיסב דועיה תשגדהל רוזחנ 
התיבש ,וניתורודל ונל התולעהל ,הרתיה המשנה ןמ תוורלו הינפ ויזב תוכזל — הליהת תא םימיה 

לש התשקבב םג אוה הז רופיסב לודג רקיע יכ ,הארנ לבא .התתימב ףאו הייחב הליפת תיב 
םגפל ,הליחמ תשקב ידי לע ,ןוקית םושמ הב אהיש ,תרגאה תא הל בותכיש רפוסהמ הליהת 

י תשרפ הליהת תללוגמ תרגאה תביתכ בגא .תובאה תורוד לש םלש םלוע ותוא םצעב ארונו לודג 

םידיסחה לש תותיכה תקולחמב ,םניח תאנש לש לודגה אטחה םושמ םייח תליזג הב הרורצש הייח 
ררושמה .םניח תאנש — שוריפבו .הער תוברתל האיציו ףוריט ,תוומ המע האיבהש ,םידגנתמהו 

ץימחה ,ותודיסח בקע ונממ הלזגנש ,הליהת לש הנתח ,אגרשש ךכ טכבסמו םירבדה תא רשוק 
השענש — הלעב ידי לעו דמלמה ידי לע היבא תיב לא האבוה תודיסחה וליאו .דגנתמ השענו 

 топ. ושנועו אטחה תמקנ .תומויא היתואצות לבא .םניח תאנש איה האנשה .אושל לוכה — ירה
,הייח ימימ םוי לכ וילע תכרבמ איהש יפ לע ףא ,םלועה ןמ קלתסהל הלוכי הליהת ץאו .םיארונ 

הליהת .דפוסה לע הלטוה וז ןוקית-תרגא תביתכו .אגרשל הליחמה תשקב תרגא בתכית אלש דע 
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תליעב ,םש .הרבקל המע התזזקל דכב התוא המש ,הדי םצעב הילע המתח ,בוט תרגאל הרמא 
.וידיל עיגת תרגאהו אגרש תא םיריכמ ,ןוילעה 

םימייתסמש םירופיס שי יכ וניאר ו וב לשכנ אוה וא ודיב הלע ודועי ,רדושמה תשגרה יהמ 

ותריציב הבחרהב שרפתהל היה לולע הז ןיינע .תרחא םימייתסמש שיו דסחו תודפ לש אצומב 
לכ לע .ונתתיכב ךכל ונעגה אל ונרעצל לבא ,"ןולל הטנ חדוא"ב רקיעב — ןונגע לש הלודגה 
דע םירדוח םיישפנ םיטבלבו םוצע ינחור ץמאמב ךורכו אוה זעונ ןויסנה םצע יכ ,ונחכונ םינפ 
תא הקל ,ותיב תא ובירחה םיביואה יכ ,ןונגע ונל רפסמ "םויה תסינכ םע" רצקה רופיסב .םוהת 
לש הכישח םדוק העש עיגהש דע הסונמבו ןוזפחב ץר .ריעל המע חרבו ויתועורז לע הנטקה ותב 
הל הדמעש ,הנטקה ותב לע הרזעב םש דמוע היה .לודגה תסנכה-תיב רצחל םירופיכה-םוי ברע 
תויתוא לש ןתרובג המיעטמו ,הרזעב קולד היהש המשנה-רנב תונטקה הידי תא הממיחו הדדח 
התנתוכ הילעמ ערק .ותבב העגפ■ וזו רנה תבהלש תא התטיה ,הרזעב חור הבשינ .רודיסבש 
תוסכ ול התיה אלו המורע הדליה הרייתשנו ,תודומחה היתולמש לכמ הל הרייתשנש הדיחיה 
הדוה .וב הפטעתהו הרעשב התסכתה ,הניצ תמחמ תתתרמו המורע תבה הדמע .ותב תא תוסכל 

,הילעש התנתוכ הפרשנש ירחא הרעשב ףטעתהל וזכש הנטק בלב המכח ןתנש ,םיקולאל באה 
הבר תמצע לבא ."הרעשב הסכתמ איהש בוט הב תוסכתהל תוסכ הל ואיבה אלש ןמז לכש" 
.תסנכה-תיב יאבמ םדא-ינב ינש םהילא ולפטנ .םירוסיו רעצ אלמ אוהו העש התוא באה תא הפפיל 

ונב טיבה" .תקספמה הדועסה ירייש תא ויניש ןיב טטחמה הבהר םדכו םודא ןקז לעב םדא דחא 
תוסגה אוהש ,הז םדא לע ."םינפ יתשל עמתשמש רבד רמא ךכ רחא .ויניעב ונל קילחהו הלק העש 
תמהב ומע קבאנ אוהו ררושמה לש ותרבע החקלתנ ,יולגה ביואה אוה ,תמטמוטמהו העבשה 
םדא ינשהו ."זז אלו דמע ההימתה בורמ .ורעשב שלתמ יתלחתהו ונקזב ותוא יתספת" .םעז 
ויניע וב הלת .(רופיסה רוביג אוה) ררושמה לש ויבהואמ אוהש חבתשמ היהש ,םירבא לעבו הובג 
האורש ימכ" ,ותבבו ררושמב ,םהב טיבמו דמוע היה םדא ותוא ךא .םתרזעל אוביש הפיצו 
האצי שא" .הרמו הלודג הקעז קעזו ולוק ררושמה היבגה הז םדא לאו ."ובל עשעשל תואזחזנב 
,וירבד לע רזחו ושאר םדא ותוא ענענ ."הניצ תמחמ תתתרמו תדמוע איהו יתב תנותכ תא הפדשו 

."ובלמ רופיסה תא הצימש םירובס ויהיש" וינפ דימעהו ,"וילע רזוחו האנ השעמ עמושש ימכ" 

רעצב תלבוטמש ,ותריש-תבב םיאורש הלא לע איה ןונגע ףסוי לאומש לש רשפא וז הקעז 
תוסכ הל שפחמ אוהו ,הניצמ תתתדמו המורע תדמוע איהו תחאה התנתוכ הפרשנש ,םירוסיו 

.בבלנו ינניח ןונגס לש תונמא השעמ ,םיעושעש הזחמ ,לודגה תסנכה-תיב לש הרזעב 
תיב" .תוברע תוליפתו השודק לש תומלוע םע תוהדזה לש הלענ לילצב םייתסמ הז רופיס 
,םינשי הרות ידפס אלמ היה לכיההו ,ויה םיחותפ לכיהה ירעשו םידוהי אלמ היה ןשיה שרדמה 
ינא יתבתכש רפסה הז .ףסכ תודוקנ םע םודא ליעמ הטוע שדח רפס קיהבה הרותה ירפס ךותמ 
וריאה תויתואהו תוקוקח תויתוא ץיצה לעו וילע היה יולת ףסכ ץיצו ,ורבעש םימי תמשנ יוליעל 

."ןה המ ןתוא יתיאר קוחרמ יתדמעש ףאו ,ןכותמ 
.ותריציב ומצעל האור אוה דועי המ ררושמה ונל שרפמ הזע הריש לש הלא םיקוספב 
רודיסה ומכ ,שדחה רפסהו .םינשיה הרותה ירפס ראש םע שדוקה לכיהב דמועה שדח רפס בתכ 
.ףסכ לש חצ ץייוצמו םודא ליעמ אוה ףוטע ,תוריאמ ויתויתוא ,דיריה ןמ אבא ול איבהש שדחה 
תויתוא הפי האר (לכיהה םינפב אל ,הרזעב קוחרמ תאז לכב דמוע ררושמה) קוחרמ דמע יכ ףאו 
תוהדזה ידה ."םילטיק ילעבו תותילט יפוטעכ" ללפתהו דמעו ושפנ וילע הפטעתגו .הרותה רפס 
םיברע םינוגינב הליפתו הליפת לכ לע התנש ךותמ הרזח המנמנתנש הנטקה יתדלי ףאו" .הרומג 

."םלועמ ןזוא לכ העמש אלש_ 
יניאו זירפמ יניא" :הארנכ ומצעל ףאו ,ררושמה וגל חיטבמ ןורחא קוספב ,תאז לכבו 

.המזגה לש קפסלו הזרפה לש ששתל םוקמ שי — עמשמ ."םיזגמ 

תעבוק תא וניצמש ירחא .דנרב .ח .י לשמ םירופיס ירחא ןונגע ירופיס תא התיכב ונדמל 
יוליג אוה וב קוספו קוספ לכש ,"הדוקנל ביבסמ"ב ידנרבה רמה םזילאירה לש הלערתה סוכ 
תילארשי-ץרא תואיצמ לש דבכה שואיה יעטק ירחא .תולג לש המוטאו הלפא תואיצמ לש ירזכא 
םייח תורשפא ,רתוי דודיע שי ימב :ידימלת תא יתלאש ."ןאכמו ןאכמ"בש תלחותו םייח תרסח 
הינשה ,ןונגעב הרמא תחא .תודימלת יתש יל ונענ ?ןומעב וא רנרבב — ונרוד ןב םדאל רתוי 
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ץיגונהכ השמ 

ונתורפסב תידוהיה תינאזיטדפה העונתה 

םונהיגה ידירש לש םטע ירפ ,תונורכז ירפס תואמ :האושה לע הרישע תורפס ונל שי רבכ עודיכ 

רכז תחצנהל תוצופתבו לארשיב תוליהקה יאצוי ינוגרא י"ע ואצוהש "רוכזי" ירפסו ,יארלטיהה 
,וממוקתהש תואטיגה לש םועזה רפסמה תא ןובשחב איבנ םא .ודמשוהש תוידוהיה תוליהקה יפלא 
ונתתפסב םייוטיב תא ואצמ הדובעה-תונחמבו תואטיגב םיטעמה דרמה ייוליג םגש תודוהל שי 

.(שידיאבו תירבעב תיטסיראומימה תורפסל הנווכה) 
תובברהו םיפלאה לש םקבאמו םהייח תא םיראתמה םיטעמ םירפס קר ועיפוה םויה דע םלוא 
תוצרא יבחרמבו (תו'צשופ) דעה-תורעיב ,תוצבב ,תורעיב המחלמה תונש תא ושעו תואטיגהמ ולצינש 

בוקעה ביואה דגנ דיב קשנ םע קומעה ףרועב ומחלנש ברקל םירשכומב רבודמה .הפוריא חרזמ 
טלקמו הסחמ אוצמל תויצאנה תויחהמ וחרבש ,(םידליו םינקז ,םישנ) ברקל םידשכומ-יתלבבו ,םדמ 

.תוחפ תונכוסמה ,ףרטה-תויח לש ןנכשמ םוקמ ,םיתובעה תורעיב 
תייבגו םינאזיטרפ לש תונורכז ירפס םה ,הכ דע ועיפוהש םיטעומה םיינאזיטרפה םירפסה 

תונש ורבע םהבש ,תואטיגה עקר לע םירוסיה ךרדו םהיתויווח תא םיראתמה ,םהיפמ תויודע 
םוי קבאיהל םהילע היה םש םוקמ ,דעה-תורעי עקר לע ןכמ רחאלו ,תוטיחשו תוינודז תויוללעתה 
הביבסו םיביוא םימרוג דוע םע םג אלא ,םינמרגה — שפנב-פהיביוא םע קד אל ,העש-העש ,םוי 
םיינזיטרפה םירוזאב םקבאמו םידוהיה םינאזיטרפה ייחמ תוישרפ ,ןיעטוקמל ירוטסיה דמוח .תניוע 
םיבושיה לש "רוכזי" ירפסבו תעה-יבתכב ,תונותעב םירזופמ ,רכו אטיל ,ןילופ ,היסורב םינושה 

.המדאה ינפ לעמ וקחמנש 
לע היפוזוירוטסיהב קמעתהלו תויעב תולעהל היטנב םילקתנ ונא םירומאה םירפסהמ המכב 
תורפסהמ וניתושירדל אלמ דוגינב דמועה רבד ,תורעיבו תואטיגב םיעוריאו תוערואמ ,תועפות 

קר .םהל דע היה רפסמהש ,תוערואמה תוחתפתה לע יביטקייבואו ןמאנ רואית — תיטסידאומימה 
,הבחר תואד-תדוקנמ לכוי ,רמוחה לכ תא וידיב זכריש ,םינאזיטרפה תשרפו הפוקתה ןוירוטסיה 

יריש חוכב ונל הלעמ ןונגע ירה :ויה ךכ ךדעב הירבד ןונגעב הרמאש הנושארה .דנרבב הרמא 
עמשמ .התוא םישח ,ותריש תא םייח ונחנא ירה .הפיהו בוטה ,םידסחה םלוע תא םוצעו לודג 

הינשה .וב תוכזל ונחנא םילולעו ונכותב םג םייק הלענ השודק לשו הפיו בוט לש םלוע ותואש 
םיתשריפ הירבד יפוריצו היתוזימר ךותמ .םיררובמו םישרופמ ויה אל הירבד ,רנרבב הרמאש 

:ךכ ינא 
לש תואיצמ םע םינפ לא םינפ ונדימעמ אלא םידסח לש תוילשא ונב חפטמ וניא דנרב 

לש תודורמה לכ ונטיעלמ .םירוסיו תורצ לש םוהתב ונעיקשמ .ןויגהו םעט רסוח ,עשי רסוח 
,ונלשמ ,םה ולשמ — הכישחה תא ול םיעקובש םיטעמה רואה תוצוצינ לבא .םיהולא חונז םלוע 
תומלועמ אל וליפאו ורבעש תומלועמ םילואש אל .ויתומוהת יקמעממ םיבוצח .ונדוד ןב םדא לשמ 
הווהה לש תירזכאה תמאה ,הווהה באכ םייוור םה .תוילשא לכ רסוחמ אוה ירה יכ .ואוביש 

.ויתארק םיקמעממ תניחב .ותריציב ,הלא רוא יעגר ,םיעקוב םהו .הווהה לש םילודגה םימחרהו 
.עורקה םלועה תשודקב — םייחה תא שדקל .תולעהלו תולעל ,וב ספטל רובה ךותב בצומ םלוס 
אוה ףא ,רערועמה ,ונדוד ןב םדאהו ,םינושאר תורודמ ךשומ אוה םידסחה תא — ןונגע וליאו 

*שדוק לש רואב וכז םינושארה .ול ביצמ אוה ןיא וב תולעל ולשמ םלוסו ויתומוהתב ותוא עיקשמ 
תויתוא תשודקו םיכאלמה יפנכ תולעהל ץמאמה רבד לש ופוסבו .תוומה תליפאב םיעוקש ונאו 

.אוה אוש ץמאמ ונמלוע ךות לא הדותה 
ירחא ,"םניעו ודיע" לש ךבסה ךותל רודחל וניסינש ידחא ודמאנ הלאה םירבדה ,ןכא 
לש ורדח תא קודבל ואבש רחא ,לוכש לש תוומ םתומ דע תניג רוטקודו הלומג םע ונלגליגש 
בורק" .םיפודש תוריינ לש רפא םיאלמ םיחפ ינשו ושימשת ילכמ ץוח ואצמ אלו תניג רוטקודה 
םהמע שיש ,םימודק םיבתכב קבדיהל ץמאמ ותוא לכ ,ןכבו ."היה ויבתכ לש הז רפאש רבדה 

.אוה אוש ץמאמ — השודק לש תואלפנ תולוגכ 
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