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רדנלדירפ ףסוי 

מה 1הריוואב רזענ אוה וירואיתב 
יג תא תופירח רתיב טילבהל ידכ ,תדחוי 
ונאה תונוכתה לשו םירציה לש םהייול 
.ןהבש ערהו בוטה לע םימחולה לצא תויש 
יסב זר םהרבא רזוח המחלמה אשונל 
."ןמגילז .ג.ק יפורפ לש הלבקה תעש" רופ 
הלעב רבק רחא תשפחמה ,הייברע השא 
למ לש תוברקה רחאל ,רתבמה תעבגב 
לע רפסמה תא תשגופ ,םימיה תשש תמח 
ומוקמ לע ונממ עדוויהל הסנמו העבג התוא 
רקב רוביגה לש ותופתתשה .רבקה לש 
איה ,םוקמ ותואב ושחרתנש ,םישקה תוב 
םעפ לכ העבגב רקבל ותוא תכשומש 
דרכזה לכ לע ךא 'םילשוריל הלוע אוהש 
לש התלאש וישכע הליפאמ םימויאה תונ 

.הבושת הילע ןיאש ,הייברע התוא 
וגב הלע המ ינא עדוי םא הלאש איה" 
יניאש יתרמאו יתרזח .תויווגה לש ןלר 
תעמש ילוא" — ,הרמא — ,והשמ" .עדוי 
,רבד םוש יתעמש אלש יתבשה .דהשמ 

תודיח הברה שי הלאכ םירקמב ,ללכבשו 
הסנ" .הרמא ,"תאז לכב ילוא" .םימלענו 
יניא יכ יתבשה ךכ לע ."please ,רכזיהל 
,הפיעצב בטיה הפטעתה איה ...רבד רכוז 

"...תמלענו תקחרתמ הלחה הרומג הקיתשבו 
.רפסמה תא "הלאג" השאה לש התוקחרתה 
רמהו ףירחה הלילה-רוא ךותב הכילהה" 

"...הבוט התיה ...ןנע 

תמייק זר םהרבא לש וירופיס לכב 
וג-וכיבסת םע םדאה תודדומתה לש הריווא 
ותעבה חוכב המייקל חילצמ רבחמה •ולד 
יג לש תוימינפה תויווחל הקומעה ותקיזו 
צמו ףשחנו הלוע רתסנה םמלוע .וירוב 
.םלבסלו םהיוודמל הכורא תולעהל חיל 
מאכ רבחמל תשמשמ תיטסילאירה הביתכה 
המ ריבסהל אב הרקיע לכש ,הרטמל יעצ 
רתמ עבונה ,ימינפה חתמה לש ותמצע הבר 
לרוגו שיא-יכרד תכבסמה הקוחד העד 

.וייח 

תר3ו3ת 

ך""כ הרש 

תודחא תודעה"ל הדעה 
"!ונגע '"של טושפ רופיסל 

ןיינע אוה רופיס וא דיש לש היצאטרפרטניא 
חא ססבמ ןשרפה יכ ףאו ,טלחהב יביטקייבוס 
הלוד םצעב והירה ,הפוג הריציה לע וירבד 

.ולש ותוגהו וירוהרה תואובב הנממ 

ובתכנש תויצאטרפרטניאה לכ תא הריכמ יניא 

רפרטניאה לע [רלוא ,ןונגעל "טושפ רופיס" לע 
,"םינזאמ") ןבא ףסוי לש תניינעמה היצאט 
ינא רופיסה ףוס יבגל ןפוא לכב ,(ל"שת 'ו 'בוח 
ולחל העטומ שוריפ הב יתוארב ,קולחל הצור 

.הריציה חורל ןיט 

יסה םויס לע ןבא ףסוי רמוא ל"נה ורמאמב 
:ךכ רופ 

ינשב קר תראותמ לשריה לש ותבושת ךרד" 
לש ותביש .ןורחאה קרפה ינפלש םיקרפה 
רחאל ןכש .הריציה לש קוספ ףוס הניא לשריה 
ןיעמ הווהמה ,ינש ףוס ונל הפצמ ןושארה ףוסה 
,רבוש ןורחאה קרפה :יופצ יתלב ףוס-יטנא 
וקה ינוריאה םויסה תא ,יתעדל 
ה ז י ת נ י ס ה לש ךרדב ונקתמו םד 
(.כ .ש — ילש ןה תושגדהה לכ) .תיבויחה 

דפסמה ןאכ ראתמ גולגל לש ץמש אלל 
םקיהדה רבעהש ,םיינשה לש שדחה םגווז תא 
,ינשה םנב אוה הז גווז לש ותדלות .הזמ הז 
ת יתימאה הבהאה ירפ ,אירבה 

םיינשה םינוחג ולוכ רפסהו קרפה םויסבש העשו 

החישל םיכשמנ םה ,הז קונית לש ותסירע לע 
וד יא םויס הז ןיא בוש ירה תיתימא 
תושפנ יתש לש ימיטניא וד-ךט הז םעפה — י ג 
םהל תידדה היצזילאידיא אלל תונכומה 

,הלא םידלי ןעמל בוצעהו דדובה ןמויק תא ךיש 
דיתעה תרושב תא ןונגע תריציב זאמ םיאשונה 

ףוס-יטנא .רתוי רשואמהו בוטה ,םלשה 
לש יתימאה זרו י סה ,יתעדל ,אוה הז 

םויסה יצקוע תא לטבמ אוהו הריציה 
."דבלב המודמהו םדוקה 

"תיבויחה" היצאטרפרטניאה תא ססבמ ןבא .י 

מיס םתואב ,רופיסה לש "ףוס-יטנא"ה לע ולש 
יעה ותקיזבו "םייתימא תוהבא ינצינ" לש םינ 
םתחימצ םע דחי ,שדחה ונבל לשריה לש .דקומ 

הנימ ןיבל וניב םישדח םיסחי לש אלפ-ךרדב 
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ךוגגע י"של טושפ רופיסל תודחא תורעה,,ל תורעה 

האירב תיטוריא הקושתב םיאטבתמה ,ותשא 
שדחה םקונית תסירע דיל תימיטניא החישבו 
היוטיב ,הרואכל איהש '"תיתימאה הבהאה ירפ" 

במה ,הניממו השדח תיתחפשמ הילידיא לש 

רפבש תינונגעה הינוריאה תא ,ןבא תעדל תלט 
.םימדוקה םויסה יק 

,ןונגע תוריצימ הריצי שרפל ונתשגב ,םרב 
רתויב ןונשהו קומעה יטאמילבורפה רפוסה הז 
סהל ,ארוקה םע «יזמרו תודיחב קחשל בהואה 
תויהל ונילע ,םייחפטמ רתוי תוסכלו חפט רית 

ףסוי לשכנ ,יתעדל ,ןכו ,דואמ םיינדשחו םיריהז 
.תיעטומ "תילידיא" היצאטרפרטניאב ןבא 

טילשה ביטומה ןמ לילכ םלעתה ןבא (א 
םש — ןורחאה קרפה לש יזכרמה עטקב 

;קוניתה 
המלענ אל רפסמה לש הינוריאהש קר אל (ב 
.תירבאקאמ וליפא התשענ איהש אלא ,הז קרפב 
רופיס) םש דמאנ קוניתה ם של רשאב 

:(א"ער ימע טושפ 
ארבש םוי לכ ,ול וארק חומש ףלא" 
שי .שדח םש ומע ארב אוה ךורב שודקה 

םהל ןיאש תומש ,שוריפ םהל שיש תומש 
ול וארקש תומשה בוד תמחמ .שוריפ 
תומש ףלא .ותסירעמ ומש עקתשנ 

.יוכו "קונית ותואל ול וארק 
עקתשנש" קוניתה לש ומש ןיינע תשגדה 
עטקבש יעמשמ-ברה לע תזמרמ ,"ותסירעמ 
רפרטניאה תא היפ לע תכפוהו ,ולוכ םויסה 

.ןבא לש "תיבויחה" היצאט 
דואמ בושח טקא ונה ,קוניתל םש ןתמ ,עודיכ 
רבדה ןכו .תומואה לצא ןהו ונלצא ןה ,םירוהל 
ידכב אלו .טרפב ןונגע לצאו ,ללכב »רפוס לצא 
,"םש" הלמה לע הז רצק עטקב שיגדמו רזוח אוה 

.םימעפ עבש 

זמרמ םלושמ לשריה לש רוכבה ונב םש 

דרומה לשדיה ןיב רשגלו םילשהל ודיקפת לע 
.ול התוא הגוויזש תובאה תרוסמו הנימ ןיבל 
,"ותיירב תליחתמ" הז ינלוחו שולח קוניתש אלא 

,ויבא יבגל ודיקפת תא אלמל לגוסמ וניא 
יתה ןה) "אירבמ היה המולב וב הלפט וליאו" 
:ומצעל לשדיה תאז המדמ ךכו (...ויבא ןהו קונ 
תדמוע המולבו ונב לש הז דצב דמוע אוה" 

."םילחמ קוניתה םהינש ןיבו ונב לש הז דצמ 
,המשגה תב הניא וז אוש-תייזהש דחאמ םלוא 

םלושמ לע לטינ ,ולוכ רופיסה חיכוהש יפכ 

ידוה לא ,רפכל וירוה תיבמ חלשיהל הלוחה 
."ןקורתנ תיבהו" ,הנימ 

,ריעצה ויחא שרוי ינלוחה םלושמ םוקמ תא 
תא ברקמו חמשמה זילעהו אירבה קוניתה■ הז 

!םש ול ןיא הז קוניתש אלא ,וירוה בל 
,הלקלקה תא אפרלו םילשהל דעונש םלושמ 

ףוגמ ערקנ השעמלו ,מינקזה רוד לצא רתונ 
צש ,ריעצה ןבהו .וידעלב תשדחתמה החפשמה 
שהו ,לשריה לש המלשה ותנקת לע דיעהל ריר 
,רמולכ ,םש רסח ןב והירה ,ובצמ םע ותמל 
צוהש ,םיימינונא תורוד תרשרש חתופ ונה 

לש יתרוסמה תומשה ןיינממ וא 

ותחפשמו לשריה לש "יבויחה" ודיתע .םעה 
רדענ אצאצמ ךליאו ואכמ אופיא םיכשמתמ 
לש ןיד-רזג ןאכמ עמתשמ אל םולכ — ,םש 
?ץיבדוה לשריה תחפשמ לע דפסמה רזגש תרכ 
דסמב הבלתשנו הרזחש ,"תנקותמה" החפשמה 
תניינעמ הניא ,לריצ העבקש תיתחפשמה תד 
חכתשנו הדבא וליאכ שממ ,רפסמה תא דוע 

.המעמ המש 

"יבויחה" דוסיה לא רפסמה רתה ךליאו ןאכמ 
הישעמש" טכאנ המולב לא — ויניעב יתימאה 
טכאנ המולב לע הילע רבעש המ לכו .ומת אל 
דע בתכנ אלש רפס) "ומצע ינפב רפס אוה 

.(םויה 

תיעב ,ליעל יתרכזהש היינשה הייעבל דשאו 

ןבא ףסוי ירבדל ,"המלענש" הינוריאה 
ינתרובס ,וירבדכ ,"ףוס-יטנאה" ,םויסה קרפמ 
רכבמ ןבאש ינתהמת .םירבד תוברהל ךרוצ ןיאש 
גולאידה עטקבש תטלובה הינוריאהמ םלעתהל 
ירע דיל ,שדוחמה גוזה לש ,אקווד "ימיטניאה" 

.שדחה קוניתה תס 
האב איהש" הבהאה לע לשדיה ירבדש דורב 

לש ותרעהו ,"וניניבו הניב ץצוחש ימ ןיא םא 
ןיוכתנ אלש עדוי הימשב םיקולא" לע רפסמה 
ינוריא ןממס יהירה ,"קונית ותואל אלא לשריה 
הא לש תועמשמ-ודב קחשמה זונגע לש קהבומ 
רבגה תבהאב ןה :הירושימ ינש לע לשריה תב 
תובהא יתששכ ונבל באה תבהאב ןהו ,המולבל 
לע וז רוא תוליטמו ידדהא תובלטצמ הלא 

.וז יבג 

תמא םע רשפתמ וניאש שיגרו ןכ םדא לשריה 
תמאב בהאיש מ"ע .ןיאצחל הבהא וא ןיאצחל 
ובלמ םלעהל המולב תומד תבייח הנימ תא 

(םדוקה קרפב וניארש יפכ ,תמלענ הניאו) לילכ 
רוכבה היה בייח ,שדחה ונב תא בהאיש מ"עו 

,(םש-דסח אוה ריעצה ךא) וירוה תיב תא בוזעל 
םירזחומ ,תיווסומ תירבאקאמ הינוריא י"ע ,ךכו 
:לשדיה לש יגארטה םויסה לא ףוסבל ויא 
ותנקסמ .ךשמנ רבשה ךא ,"ונקות" םנמא וייח 
תונורכז ץמר לע :אופיא איה רפסמה לש 
הבהא םוקל םעפ ףא לכות אל רקיה רבעה 

.המלשו תיתימא 

מה" ורוביג תא רפסמה דיקפמ ךליאו ןאכמ 
תיתימאה ותבהאל רזוחו ,בוצעה ולרוגל "ןקות 
איה ירה ,הדי לע יובשו ךושמ ובילש ,תחאה 

.סכאנ המולב 
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