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 /רורב .י .א

ןונגע י"שר יבתכב הניב

ונל וליחנהש ,ך"נתה ירחא ונמע ילודג לכמ
,דחא ינמודמכ ןיא ,וננושלב תיתורפס השרומ
,םימעבו לארשיב וילע בותכל וברה ךכ לכש

ןונגע י"שר ,לבונ סרפ שיא ,ונרוד-ןבכ
רשואלו ורשואלו ,תורמגל עיגה הנה .אי'טילש

צה ינפל דבוע ודועו וחורב אוה ןנער ונמע
הו תרחבומה הלודגה ותיירפס תיילעב םירה

לכ ,הרוח ינקז :ורמא לי'זח .תפומל תרדוסמ
יאו ,םהילע תבשיתמ םתעד ,ןיניקזמ ןהש ןמז
רבכ וילע תבשוימ ןונגע י"שר לש ותעד ול

ילת םישרודו םישרפמ .ויתונווכ חנעפל תונוי
סמש המו ,וירוביג תומש לע תושרד לש םילת
המהבו םדא לש םהירובידו םהישעמב רתת
םינש ינפל םעפ :דיגא יתגשמ תא .םירופיסבש

ןווכתה ימל הלאשב ןונגע תא יתדרטה תובר
".םושלש לומת" רופיסב קלב בלכה תומדב
,עדוי יניא ימצעב :תורצק יגנע ינתוחדל ידכ
שרדמ ילעב לש םהישוזזינש םשורה לבקתמ
אנ ומוקי" תניחבב וחור תא םיעשעשמ ןונגע
".ונינפל וקחשיו םירענה

,זא והארש ימ ".רושימל בוקעה היהו" ימימ
ארל טפורמ טקסאק שובח ,הנש םיששכ ינפל

יעש םייוניעה :ול יתרמא ח"כשת ץיקה הזב
המה ספאכו ץאכ וייחב בויא תא ןטשה הנ

תוקיפסמ יתלב תודועסמ תורוויח ויתפשו וש

וינשרפ ורפס תא םינעמש םייוניעה לומ

םימי לשו םימי יאצח תומוצמו ץולח לעופ לש

יכ ,ךירוביחל םג הרקי הזה רבדכ .וינשרדו

וינפב אצמ — ,ינורכ הדובע רסוחמ ,םימלש המ ךרוד ינבו ךירכמ■ םיעזעדזמ ךייחב רבכ
קש םינפ תעבהו תוחקיפ תוצצונ םייניע ןתואםרת התיג תרהבהל .ךירבדל םיסינכמש תונווכ

תובורק םיתעל ,בלה ישחר לע הפחמה ,הט ךל םג .וימי בורעב וחיש-שיא ,ןמרקא הברה
.ןדרטה ,וחיש-שיא יפמ תויוטשל גולגל לע לכ םשורו ןיזאמו ןיבמ ןמרקא הזיא שורד

,םסרופמ בר יתיבב חראתה םינש  35ינפלןונגע ףטעתה בושו — ול יתרמא ךכ "דחיש
.סומינ ךותמ הקיתשב
יאב תולודגה תולהקה תחאל ןידה-תיב שאר
לכמ םדא-ינב תעידיב לודג ןויסנ לעב ,הפור הש ,ןונגע לש ורוד ינב םימלענו םיכלוה
עומשל ,ותא חחושל ץפח אצמ ןונגע .םיגוסה
,וריע ץא'צובב תויתורפסה ויתויומד תא ודיכ
ס"שב יקבה ,םימכח-ידימלת לש ןילוח תחיש רסירתב הינמרגבו הינשה הילעה ימיב ץראב

ול יתתנו הניש-ידודנמ לבס יהרוא .הדגאו ,תוחכשנ רבעה תויומד קד אלו .הב ותבש תונש
יל רמא תרחמל ".הלכ תסנכה" הטימב ארקיש ןושל-יזמד םיניבמה םיארוקה םיטעמתמ אלא
"םייתש רופסל עדוי וניא"ש יתבשח :ברה תל תיתדה ונתורפסב םרוקמש ,ןושל ידודיחו

אלש ,םירחא םגש ןכתיי .וזכ הלילע םקר הנהו ימה ןורכזה-ילעבכ הב טלוש ןונגעש ,היחופוק
יכ ,וינפ הארמ יפל ובשחי ,ןונגע תא וארק
חרש דובכה ןאכמ ,םינברה ברקבש םימסרופ

םג םלואו .םייתש רופסל לגוסמ וניא ןונגע
יח ,ומצעל ול ילואו ,וילא םיבורקה וירכמל
.לעממ הארשהב רצוי ןמא תדיח ,אוה הד

ישוה םדי-לעו ץראב םינברה ילודג ול וש
.תוביסמב והוב

לש םבינ יעדויש ,ןונגע יבתכב םידבד שי

ויל רמואו חרפ לכ דקופה ךאלמ שיש םשכ וללה לבא ,לקנב םהילע ודמעי היצילאג ידוהי

יררושמ לע םיכאלמ םינוממ ךכ ",לדגו חמצ",עדוי םיארוק ףלא ינמ דחא .םילכו םיכלוה
ןונגע םעפ יל חס .םריש תא ורישיש ,תמא דחא ,ינולפל קיבדהש יקסבוקינ'צטרוק םשהש
םיבתוכה קרש ,םיבשוח שי" :ןוצר תעשברבל הנכש הרייעב םיפלקב םיקחשמ תרובחמ
לע יתארקש המ לכמ ".המה םירדושמ םיזורחבייב קינ'צטרוק יללכ םצע-פשמ ורוקמ ',ץאצ
תנ — יתארק הברה אל — םיררושמ תלוגס .םיפלקב ףוטש ושוריפש ,שיד
הדייוו לגופ רד ןופ רטלאוו ירבד יחומב ועק ",ןולל הטנ חרוא" ךותמ הקסיפ שוריפ הנהו
רופצ רישת דשאכ רש ינא -13:ה האמהמ

לחר תא יתכריב :בתוכ ןונגע .ינעזעיזש

ינורגמ אצויה רישה ,הנכשימ ץעב ףנע לעש
ןידדצל יניע חא יתיסיהו בוט לזמ תכרבב
ילא ויבתכממ דחאב ".רכש לכ לעמ ירכש
אוה רבכ ):ימע ןכושש הז( ינכשל יתרמאו
יתינתה
ומוליצ(
שגינ יניא :ןונגע בתוכ )"םיזנג"ב קמ התא םא ,תואושנכ יב הרגתת אלש ךמע
יניע חכונ תובצינ תויומדה לכש דע בותכל
ןנובתא אל ,ואל םאו ,בטומ יאנתה תא םיי
ןמלצב ליסכ ותוא ארייתנ .הלותב לע וליפא
שו ןהמע רשא לכו ןה ,תויח תוירבכ ,ןשרפ
ותלועפ ).ינורכז יפל ,ךדעב ,ונושל וז( ,ןהל
לחר לש הינפ ריבעהו ירבד תא םייקא אמש
ותוקרפתה !ןוילגה לע תויומדה תכלשה איה
שרפמה  201).ימע ,ןולל הטנ חרוא( ינממ
.ןהמ

תמה ,ערה-רציל ןונגע תנווכש ,ןיבה ןשרדה
סנב לקתנ ןונגע תריצי לע םירמאמ ארוקה
ןונגע ירבדב סינכמו ,האנ השאב לכתסהל הרג
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הניכשל זמר ינכש ,ןכש וליאכ ,הרז הבשחמ עד תנבהב השקתי אלש ,ינוניבה ארוקב בשח
יב ברועמה ,ןונגע .תינימה הוואתבש השודקל
םעו םינדמל-טינבר םע םוי-טוי ייחבו ויתוריצ סה םתוא וארק ,לדג םהילעש תורוקממ וקניש
אל( השעמ ישנא םידיסח םעו םינלטב-םידיםח
תועבטמו תוזארפ .תועומשה ןתוא ועמש ,םירב
הלאל וא ומצעל לכ תישאר בתונ ררושמ  1ות

ענ ולא" יקרפ םג בתכ ),תוישעמ ירפסמ קר וכנוחש■ ,םיליכשמה לכ תלחנ ויהש ןושל
את הלעה אל לבא ,הניבו וניב תוחישו "תורתואדו דוע ןיא תעכ ,ןוויו לארשי תודוסי לע
עמל ,םייחה ילעב לכלו םדאל תפתושמ הוו ירופיס דמל אלש רוד םק יכ ,םתוא וניביש
רחא תננע ירבד לש םרוקמ ירהו .הניכשה תול ווי היגולותימו סודימוה תא ארק אלו ארקמה
הלותב לע ןנובתא המו יניעל יתדכ תידב :אוה רכז "הלכ תסנכה ,תא ארקש בר ותוא .תינ
ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט ()א ,אל ,בויא(
.רופיסב םיזמורמה םירמאמהו םיקוספה תא
— םכחו ןכסמ דלי ביט ).גי ,ד ,תלהוק( ליסכו
יב הבוט הבישיב דימתמ ךרבא םא ינקפוסמ
"םיצעהו שאה"ב זמורמה לכ לע דומעי ונימ
ןיא יכ ,דלי ומש ארקנ ,דמלו ,בוט רצי הז
".ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש"ב וא
ןקז ךלממ "..דנש ג"י ןבמ אלא םדאל גוודזמ
,ךלמ ותוא ארוק המלו ,ערה רצי הז — ליסכו
יפמ חכשיי אל ןונגע תריצימ קלחש ידכ
אוהש ,ןקז ותוא ארוק המלו ,ול ןיעמוש לכהש םיווש תודעהו תואובמ םהל רבחל שי ,ונינב
ארוק המלו ,ותנקז דעו ותודלימ ול גוודזמ וילע עיפשהלו רבחמל ושגויש יוארו ,שפנ לכל
העד ךרדל םדאל דמלמ אוהש ,ליפכ ותוא
ובתכנ תפומ-ירפסל םישוריפ ,םהילע רובעיש
ותיסמ,ד רציל ארוק ןונגע ).גי ,ד ,הבר תלהוק(
ןונגע ;םירבחמה תריטפ ידחא תובר םינש
,שרדמה• ירבד יפל ".ליסכ" לחרב ןנובתהל ועב ובתכיי אל םאו ",וייחב םישוריפל קוקז
םוימ םדא לש ובלב ןכושה ,קיתו ןכש אוה ,םיאבה תורודה ונל וחלסי אל ,תומדא ילע וד

וניא ועינכהל ערה רצי םע חיש-וד .ודלוויה ןונגעל אצמיו ןתי ימ .העשה תא ונצמחהש
אוצמל רשפא הדגא ירבדב !ןונגע תאצמה המ םיידיב דבאנ .ותעשב התיגל ומכ ןמרקא

תיבב ףסוי ןוגכ ,םרצי םע "וטפטפ"ש ,םיקידצ והריקפנו ותנבהל גאדנ אל םא ,וגל שיש
).א"ע ,גמ ,הטוס ,ילבב( רפיטופ

דומעל שי םאולמב ןונגע ירבד ןיבהל ידכ
תהל רבחמה בייח דומיל ירפסב .םרוקמ לע

.לבה-ישורדל

.ח"כשת םירצטה זיב ,ביבא-לת

ןונגע י"ש לש תורגיא יתש
עדוותה ןומע .קילאיב .ג .חו ןומע י"ש ןיב
לש ןושארה ורוקיב ימיב רבכ קילאיב לא

תרוקיבל ןועברה תא איצוהל ג''פרת תנשב
רפל רמאו "ארוקה ןיע" םשב היפרגוילביבלו
ןב-לע .ןומע לע היפרגונומ ראשה ןיב וב םס
,ויתוריצי לכ תמישר תא ול חלשיש ,וילא הנפ

וז תודידי .ד"פרת—א"פרת תונשב הינמרגבש

רפתנש ,ויתוריצי לכ תמישר תא ןומע ףרצמ

םימיה לכ ,עודיכ ,וררש םייבבל תודידי יסחי

תה דוהיב ןא ,ט"סרת תנשב ץראב ררושמה

גרובמוהב דחי םתבישי ימיב הזל הז וברק

ןמדירפ לא ותבושתב .זא דע ומסרפתנ רשא

הנש םירשעכו ,ץראב םג םינשה לכ הכשמנ
םסרפתמה בתכמב .םיבתכמ םהיניב ופילחה
,חילצה אלש ,יקסב'צידרב .י .מ לע תרוקיב
תחא תרבוח לע רבודמ ,הנושארה םעפב הזבלתה תודגא לש םדוביעבו םמוגרתב ,ותעדל

בגא ךרד חתומו םינוש תע-יבתכב הכ דע ומס

כ"חא המסרפתנש ",תויתואה תריש" הארנכ(

הרעה ןמדירפ איבה וירמאממ דחאב .דומ

,ןאכ ועיגרמ ןומעו ,רבוב .מ לע תינצקוע
רמא קילאיבש "),הלכ תסנכה" לש ינשה ןרכב
וניאו הזמ בלענ ומצע תא אצמ אל רבובש
דה לע חיגשה ןומעו ",ריבדיהירומ"ב איצוהל

םישימחה לבוי תא זא גגח קילאיב .התספ .ךכ לע ול רטונ
וכרבל רהימ אלש לע ,ןאכ לצנתמ ןומעו ,ולש
— סקרמ ;קיז .א .מ רפוסל הנווכה — קיז
.םייופצ יתלב תודרטו םיבוכיע ינפמ בתכב
.ןונגע לש וסיג
לע החגשהב ןומעל רזעש ,ןמיירפ .א ר"דה
רקוחהו ףרגוילביבה אוה ,תרבוחה תספדה
דלפרגנוא .מ :סופדה-תיבל-איבמה
פסה לש ידוהיה רודמה להנמ היהש ,עודיה

היגמהו ןשלבה .טרופקנארפ לש תינוריעה היר

מא" האצוהב זא דבע יקציטימיס .א עודיה

לש ותב איה הנומא .ץיסרפ הנשוש לש "תונ
.ןומע

שגינ ןמדירפ .א .ד ר"דה יתורפסה רקבמה

תאצוה ידי-לע הנוט הלחתה התשענ םייתניב •

םירבסה םע זוננע לש תוריצי האיצוהש ,ןקוש
.ררועה .ןותננ .נ לש םיתואנ
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