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םירפס 

1#פנ ןובלחו חרוא 
תבשה .םללשל לקנהו םחבשל לקנה .םמצעל דוחי םישרוד םהש ,ןונגע לש וירופיס םידחוימ 

םצעל ןינע םניאש םירבד ירחא ךורכ םדאו םימעפ הז ןוגכבו ,יאוול תונוכתב ןאכ םייולת הלילשהו 

.דבלב הירחא קר םיכורכ היהנ ,וז הריצי ךירעהל ונתשגבש ,אופיא ,בוט .הכרעהה 

תרגסמ לעב ךורא רופס .ןולל הטנ הדוא :ןורחאה ורובח לע םירבדה םילח דוהיב 

תודוזיפא ןאכ תורושק ןחרכ לע .המחלמה רחאל ותדלומ םוקמב םדא לש ורוקיב :תמצמוצמ 

תוזחמה ןומהב תודחא ליטהל היה השק ,תושעל האילפמה ןמאה די אלוליאו ,תחא תזורחמב 

,ןאכ אבחנש טעמכ ,ןונגע לש ורופיס ךרדב ךכ לכ בושח היהש םזילובאפה .ונינפל םירבועה 

.העיריה ילפקב ענטצנ ,לצאתנ 

המישנב ארקנה רבד אוה הז םעו ,הלובאפ טעמכ רסח ןונגע לש ןורחאה ורופיס 
שרדיי םנחל .וישוח לע תטלתשמו ותסינכב םדא תפפוא תדחוימ הריואש חוורמ רדה והירה .תחא 

סומתירה תא אלא קלחה תא אצומ ןיאו ,ןיע הארמב ,חירב ,לוקב ,רואב תאזה הרדאה ימרוג ירחא 

.וידהי םיאנתה לכמ ףרטצמה 

שפחמכ ,חירמו רת ,הרייעה תואובמב ול ךלהמ אוהו ,ןושאר ףוגב ןאכ עיפומ רפסמה 

רבחמהש ,תוערו תובוט תושפנ ,םיבר םדא יללצו םדא ימלצ המכ םיכלהתמ ביבסמ .הנשי הדבא 

:ובש תושפנה לכב תיזכרמ שפנ ןיא ךכ ,הלובאפ רופסב ןיאש םשכ .תופילח םקיחרמו םברקמ 

הלטבו תטלבומ תואיצמה .היצילגבש שובש ריעב ןשיה שדדמה-תיב חתפמ אוה תיזכרמה שפנה 

.ןהילע תפפוח תמא חורו ,הז רחא הזב הב םישמשמ ןירותסמו לוחש ,וז הריוא ךותב 

ריע שובשל שיא ותוא עיגה ,םויה תוצח ירחא ,םירופכה םוי ברעב :אוה ךכ רופיסה ןכות 

אצמ אל םצעב .ןשיה שרדמה-תיב לא ללפתהל ךלהו ,ןולמ תיבב התיבש הנק ,היצילגבש ותדלומ 

םיחוחש םידוהי ,םהל וכלה םירפסה ,םידייוסמ תוריקה .ורבק תבצמ תא אלא ןשיה שרדמה-תיב תא 

םשל וכליש ,ןשי שרדמדויב םש ןיאש תומוקמ לע םימלוחו הנווכ ילב םיללפתמ םיחקפו םירמ 

ךכ ידכ דע ריקומה ,התא :םהמ דחא ול רמא .רמאש המ רבחמה םהל רמא .םירופכה םוי רחאל 

השענו חתפמה ול ונתנ .ןה םהל רמא .וילע רומשו וחתפמ תא אנ-חק ,ןשיה שרדמה-תיב תא 

ליחתהו ,שרדמה-תיבב הרותל םיתע עבק :בוח לעב םג השענ התעמ .ןשיה שרדמה תיבל םופורטיפא 

.וב השוע 

םצע והז י אוה ןכיה רופיסה םצעו .רופיסה םצעל החיתפ ןיעמ אלא הז ןיא הרואכל 

תיב חתפמ תא לביקש דע .הבל לא האר .הב ןנובתמ ליחתה ,ריעב חרואה בשייתנשמ .רופיסה 

? ותדלומ ריע ייע לע םקוהש הנחמל ,ןאכל אב המ םשל ,רבד לש ומצעב :ההות היה שרדמה 

ורכנתהש וא ותוא וריכה אל םה וא םתוא ריכה אלש וא ,ריעב ויה םישדח וא ,םהב שגפש םישנא 

ךירצ היה י ןשיה שרדמה-תיב לש וחתפמ ודיל רסמנ אלוליא שובשב השוע היה המו .ולאל ולא 

החונמ םוקמ ירחא םירתה הינב םע דחי ריעה תא תאצלו דדונ דחאכ םירופכה-םוי תרחממ םוקל 

םילשורי לש הלובג לע בשיתנו הכזו םיה תונידמב יחו םלועב רבעש שיא ותוא םלואו .םלועב 

אנ-ובשי .הקיזחהל תנמ לע ,ןוקית הל אוצמל תנמ לע שובשל ךלה ,ותיב תא ופרשו םייברע ואבו 

אל םאו !ומע םתוא הלעיו ,הלעיו ,ותיב תא הז הנביש דעו לארשי ץרא טקשתש דע םהיתבב שובש ינב 

ןינע החגשהה ול הנתנ .תוירבה ןמ הקיר שובש תא ריאשיו םהיתושפנ תא הלעי ,םתוא הלעי 
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ושפנ ז ו ב 8' וד ו חריא 

,קיר שרדמה-תיבש םושמ אקוד ילואו .ריעל וחרכ לע ותוא רשק שרדמה-תיב חתפמ :וב תונעל 

תא ,שובשב שיש לכ תא וניעב ףיקי םשמ ,ונוק םעו ומצע םע וב דחיתי :רצבמ ול שמשי 

ןוזח הארי ויתוריק ינפלו ריעה ירתסמ תא הארי ונולח דעב ,הב תויהל ךירצש תאו הב היהש 

,ןשיה שרדמה-תיבל ריעה ינב לכ תא איבהל אוה דיתע ףא אלא ,דבלב וז אלו .ץיקהב םולח םולחיו 

ךוחמש ,הלגע לעב ךינח היה םהיניב ןושאר .םהיחולש יחולשו םהיחולש תא אלא ריעה ינב תא אל 

אפקנש ירחאש ךינה הכזו — רפסמל שמש ןיעמ השענ ,שרדמה-תיבב רונתה תקסהל םיצע ליבוהש 

ןשיה שרדמה-תיבל המרג רונתה תקסה התוא .רפסמה ןוזחב םהינש ועיפוה ,וסוסו אוה גלשב עקשו 

יבשה ןמ ותא ריזחהש ,םייח 'ר לש ותינסכא השענ ףא :ותומימח ירחא שובש ינב בל ךשמיש 

שרדמה-תיב םוחתל הרשכה יצולח ואוביש םרגו ,םלועה ןמ לטבש שובש לש הרבע תא יסורה 

.ונוקית תא שובש הצקב אצמ רשא שובש ילודיגמ אפורה הז ,אבוק םש עיפוישו 

הב שי ,ןשיה שרדמה-תיב לא רמוז לש ונולמ תיבמ םוי לכב רפסמה ךלהמ הבש וז ךרד 

ונולמ תיבב ההשי ךא .וירופיס לכב חורטל ןונגע הברמ היוחיאל רשא תוינש התואל למס םושמ 

לאו קירה וללח לאו וירפס לאו ויתוריק לא ,ןשיה שרדמה-תיבל ךשמנ אוהו םמוש ומלוע השענו 

בשוי אוהש העשבו .םלכאי םש ,םהירחא ךורכ אוהש םיפי תוריפ ףאו ,ונולחל דעבמש הארמה 

ופוס ,הלעמ לש םילשורי לא ןשיה שרדמה-תיב תא הלעמו םלוע לש ודוחיב רחיתמ ,שרדמה תיבב 

איה רמוז לש ונולמ תיבב תשמשמה תירפכה היוגה הקלורקש ,ריעה יבשות ירחא ךשמנו םימשמ 

.םלוכבש השיגרה שפנה 

הב אצומ םדא .איה תובא רבק לש ריע ןונגע לש וז שובש .לצב ןל ,ןולל הטנש חרוא 

םיעודי םניא ,וימיב םיריעצ ויהש הלא לש םהינב ,הלש םישדח םילודיג .שומשה ןמ ואציש םישנא 

ונרודמ ריעצה רודה ינב וניניעב תויהל םיכירצש הדמב םינושמ — ,ויניעב םה םינושמ ,ול 

רובג ותויהב ,ורבע לצב יח ןיידע שובש לש ברה .השוע לגרה הברהש אלא ,ונבשומ תומוקמב 

תונברה התיה ןיידעש םימיה ןמ ומצעמ וקופיסו ותואג ונממ הרס אל ןיידעו ,וריעב תקולחמ 

בורקמ םישדח ,הב ואב םירזו ,היבשותמ ריעה הנקורתנ םיתניבו .וילע ספטל רצבמ שובשב 
ימ ותמ היבבד ילעב םירישעה ,ינוע אסכ ואסכ םיתניבו .םבל לא םיעגונ םניא הינינעו שובשש 

היהש ודומלת תא חכשו ץוצרו רובש יבשה ןמ רזח וביר שיא .תונערופב ימ ,המחלמב ימ ,יבשב 

ותשורג .ורוא תא אלו ורבש תא אל האור וניא ברהש אלא — הרותבש רואמה תא הליגו ,וירכועב 

אלש ,תוכר היתונבו העונצ ,דשא ,תולדב הנעתמ ,הנוכתה לכ ,דתיה הליבשבש רישעה תב ,הז לש 

לעב רמוזו .הב הנותנ ברה תאנק ןיידעו — הריבע ירבועל הז ןולמ אלא התסנרפל םוקמ האצמ 

ספאשמ םלואו ,םיעבוכ רחוס השענו .רוטקודךתח תויהל יוכיסמ רבעמב םעפ הסנתנ ןולמה תיב 

הזיאש קירה םלואה ךותל ותרטקממ הקיתשב םינש הזמ ץצומ אוהו ,ושאר לטינ ,םיעבוכב ךרוצה 

,ולש אופסמב תושעל המ ול ןיאש ,ןיזור הירכזו .הלטבה תא שיגדהל ידכ וב אב תועט-יפ-לע חרוא 

תא ול רדיס ,לארשי לש םתמכחל םיקוקז םירכאה ןיאו םהיתומהב תא סנרפמ םדא ינב וקספ יכ 

היתונבו הינב ותמ ,רפסמה םא לש הנקזה התנמוא ,תירסיקה הדיירפו .ךלמה דוד דע ןיסוחיה בתכ 

ןיאו — הסונמב אלא הנקת ול אצומ וניא ,םייקב דרמתמה הנב ךלמילאו .תונערופבו המחלמב 

רפעב ןיחבהל לכוי םא חרואה ןמ תשקבמ לדננגו .שובשב וניאש וזל ץוחמ ,רכנב ףא החונמ ול 

סיכו ויד קובקב םע הלצא בשוי זיוהנדוב ישטבייל הבורקו .ףייוזמ וניא םא התנקש לארשי-ץרא 

הדריש םושמ ,תירבעל םמגרתל רפסמה ןמ שקבמו ,םייזנכשא םיזורחב הרותה תא םגרתמו דיינ 

תא ובזעש הלא לע דפסמה רתיו אל ,ןכא .הנורחא לש התובישח התלעו הנושאר לש התובישח 

גנילציש — ,גנילציש ןרהא וליפא העשל םש עיגה ךכ .םאריו רוזחי אוהו ורזחיש אוה לדוג .וריע 

ורורצ תא אשונ אוהו ,וסוכבש אמהוזב תרעכתמ ותוליצאשו ,ול שי םידלי המכ עדוי וניאש הז 

המ ריאשה אוה ףאו .דבעשל רנויצולוברה גנילציש לש ולוגלג הז :ףוסוליפ לש חוד-ראשב טומקה 

סנכנש אוה קובד גנילציש יכ .הלק העשל הקירמאמ םשל לגלגתנו ,המ עדוי וניאו שובשב 
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רופיס תא רפסמה ינפל איבהל וילע היה לטומו ,הינכפהמו ךיירטסוא תוכלמ תומימ קובד ,שמשב 

.רחא םוקמב ןונגע םרפסש ,שובשב וילעפממ עודיה טוהנבאנק אוה ,טוהנבאנק לש וצק 

ויניעב הפי םלועה היהו רסיקה יביואב םחלנ הרובגב .שובש לש בויא והירה חי'ב לאינדו 

ךשמשב וליאו ,טיטבו האוצב ןוצרב בכשו ,ויתווצמ םייקלו 'ה תא דובעל ודיב קפיס היה דועו 

ךשח ,ותילטב ףטועמו ויליפתב רטועמ ללח לפנש הז לש בוקר רשב הצקב אצמו ןיליפת לש העוצר 

ול היה .ולגר העטקנ שובשל םולשה רזחשמ וליאו ,ופוגב םלש המחלמה ןמ אצי .ומלוע וילע 

לבק היה לשמש בויא :רמוא אוה ףא .והוגרהו םייברע וב ואנקתנ ,לארשי-ץדא תא הנבש חא 

.םיהלאב ודרמב דמוע ,אוה יח םדאש אוה וליאו ,הערה ירחא ול האבש הבוטב המחנ 

םכינפל ירה — ,דבלב שרדמה-תיב ישנא תא אלא האור רפסמה ןיאש םכתעד לע הלעי אמש 

וניא וא ירכנה ןב אוה רזממ :ויסחויב איה תקולחמו ,הריבע ירבדל רוסרס היה ופרח ימיבש ,ץנגיא 

ףפנאמו םטוחה םוקמב וינפב ול רוחו רובג המחלמה ןמ רזחש ץנגיא התע ךלהמו .יפוסא אלא 

לש ותעד הררקתנ אלו .תועמ :רמואו תירבע רבדמ והירה חרואה לש ודובכלו ,יזדניינייפ 

ינודא :רמאו גנילציש ול ארק" .םחישהו ,דחא םוקמל ץנגיא םע גנילציש תא ןימזהש דע רפסמה 

.רבד ותואב בייח יניא ינא ,ינודא :רמואו ףפנאמ ץנגיא ליחתה .יזדנינייפ ךל ןתאו אוב ,ביבחה 

לצנתהל ךירצ התא יאו ,םולכ ךילע יל ןיא לבא ,ביבחה ינודא ,התא בייח :גנילציש ול רמא 

התא המ :גנילציש רמא .םולכ בייח יניא ינא .םולכ בייח יניא ינא :ףפניאו ץנגיא רזח .ינפל 

םיתניב םדא רובעי אמש קלתסהו הטורפ לוט .בייח תויהל תושר ךל ןיא יכו ,ביבחה ינודא ,ףפנאמ 

הכלהו גנילציש לש הנטקה ותב התלח המחלמה תומב" ?השעמה היה המו ."יזדנינייפ דיספתו 

תשקבתמש הרוחס םיילענ קרפ ותואבש ,ול ןלטנו הילענ תא ץלחו ץנגיא הב עגפ .אפור שקבל ותשא 

תא חירטהל אלא ךרד רפסמ,ד אצמ אלו .רק גלש לילב ,רעסו הפוס לילב היה רבד ותואו "...קושב 

.השעמ ותוא ןקתל ,שובשל גנילציש 

רמוז .ןולל הטנש חרואה השעמב רחאה זכרמה הז ,רמוז לש ונולמ תיב אוה דחוימ םלוע 

תחא לכו ,קילולו קילוד "םהינבמ דחא לכ םהומכו ,המצעל םלוע ותשא ,ומצעל םלוע ופוג 

.ללכב תירפכה הקלודאק ףאו .םביבס השענה לכו ,לחרו ישטבאב ,םהיתונבמ 

לע ,הילע הלודג תונמחרו ,תוירבה םע תברועמ איהש ישטבאב תא בבחמ רפסמה ןיא 

ךמ הרפתש הלמשה תא תושמשה ןיב תבש-ברעב ערק הדיבעמ ןידה-ךרועש הפוסש ,הבולעה 

העונצש ףא ,הרמ הב ליטמ היבאש ,תינקתשה לחר תא אוה בבחמו .הנתמב ונממ הלבקש גיראה 

האיקהש ,םחורי ירחא ךשמנ ובלו ,ינויצה ינולפ תא בבחמ אוה ןיא .הלשמ תודוס האלמ וז הנטק 

ינפל :תובא רבק לע לויט לש ופוסו .םשמ תקנוי ותמשנ לכו ,תוינוציח תועד ללגב ץראה ותוא 

םק דחא םויו !ןויצל םיריש בתכו שובשב בוקטרו'צ לש זיולקב ריעצ םדא בשי תובר םינש 

ירבח תא אצמ ,התעו !ץיקהב ןוזחל היהו ןויצ םולח םק זא ינמ !לאדשיד'ראל עסנו רוחבה 

,ויהשכ םיישובש וראשנו — הירחאלש תוינערופבו המחלמב ופסנ אלש הלא —ןויצ תדוגא 

יכרד תא ןקתמו קתושו בשויה ,םחורי אוה ,ןוזח ותואו םיריש םתוא לוקל ךלהש דיחי דחאו 

הב היהש ,י"אמ ונובלע תא עבותו שרוד אוה ןיידעו ,רפסמל ףרוע הנופו ,תושבושמה שובש 

תתל ידכב ןאכ בשוי רחאהו ,םשל ךשמנ דחאה :םה דחא עזגמ הלא םינש .אבש תמועלכ רזחו 

ךלהו םחורי החינהש ,הלאראב הער וניעו ,לחר ללגב םחורי תא רפסמה בבחי דועו .םשל ןירוטפ 

ךשמנש לע הבוט ול קיזחהש ךותמ םחורי ירחא ובל ךלה תצקמבש רמול רשפאו .לחר ירחא 

.ןאכל םירבדו ןאכל םירבד .לחר ירחא 

םידלי תלדגמ איה :הלמעב הכרב האורה שובשב הדיחי ,ח"ב לאינד לש ותב ,וז הלארא 

המ לכ לע דאמ תדפקמו ,התעד לע תדמועו תוישוק השקמ ,איה תינחכו ,"תוארתה"לו "םולש"ל 

.קודקדה תמכח דגנכ אוחש 
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ושפנ זוישחו חרוא 

ךה תובורמ יכ ,קיפסמ יתייה אל רופיסבש תודחוימה תושפנה תא תונמל יתאב וליא 

,םש הנעתהו זנכשאב בשיש טייח ותוא .שובשב רבחמה לש וייחכ תולופכ ןלוכ .תודחוימ ןלוכו 

.קיפסמ אוה ןיאו םידגב םהל רופחיש וחתפל םימיכשמ ןילופ ירש לכש ,הלודג ךותמו בערמ תמ 

.לארשיב טבשו טבש לכמ וב רסחי אלש ןינמה תא אלמל רפסמה ןחירטהש תושפנ ןהמ שיו 

ויתומבו ,הנממ שרוגו קוחכ אלש היפוח לע הלעש ץראה שודק לע ושפנ רסומה יבצ ץולח ותוא 

ןקסעה ברה לש ונבו ברהו ,שובשב תונויצב "קסוע"ה רוחבה םדגנכו ,םייח 'ד לש תואלפנה 

ךרדבש םיגיהנמהו םינויצה םינקסעהו — תירבעה תורפסב ןושארה ינמוד — לארשי-תדוגא לש 

.לאדשי-ץראבו לארשי-ץראל 

םושמ תינשו תוערואמ ויה אלש תישאר — םינושמ ויתוערואמ ףא ישרדמה-תיב חתפמו 

.ויתחת רחא חתפמ ול ןיקתה .דבא חתפמה .שובשב רפסמה תוערואמכ שממ — םינושמ ויחש 

ונב תא — שובש יכרד תא ןקתמה לאדשי-ץראמ טסינומוק ותוא — םחורי סינכהש העשבו 

רפסמה עיגהשכ ,םימיל .תירבה ןבל הנתמל חתפמה תא רפסמה ןתנ ,וניבא םהרבא לש ותירבב 

םוקמב עקתשנו ,דוביאל ךלהש הז ,ןושארה חתפמה אצמנ ,תורורצה ןמ וילכ ואיצוהו ותיבל 

...הפצמ אוהו ,לארשי-ץדאל הלע שמשב ןשיה שדדמה-תיב לש חתפמה ,אצמנ .הדוזמבש רתס 

?וב ןיא המו הז רופיסב אצמנ המ 

הריצי ,"םונהיגה רעש" אצמנ סיראפב ןדור לש ןויזומל תפרוצמה היסנכה תברוחב 

,וז ןיעמ הריצי .רציש תושפנה לכ תא דחי ףריצו דחא םוקמל ןמאה ןימזה הבש ,תיזואיתופא 

לעו השעש לכ לע ההות םדא םיתע .הנפמ ןובשח וא םתס ןובשח ,שפנ ןובשח רדגב איה ידה 

בל וליאו .םלוע-לש-וללחב םילטרועמ ,םיעטק םיעטק וינפל םיעיפומ וישעמו השע אלש לכ 

תושעל אב אוהש העשבו ,םלועה לא תאצל ורבח תא דחא םיקחוד ויהו ,םלוכ םליכה רצויה 

םושמ — תאזכ תמכסמ הריציב שי ללכ ךרד .דחי םלוכ םסנכמו רזוח אוה ,ושפנ םע ןובשח 

אלא ,הווה תגפוסו רבע תגופס התיה שפנהשכ ,הלחתה ימימ ,הנושאר הריצי תינכת תרזחה 

וכלהו ,תואיצמה ןוזחבו ןוימדה תואיצמב ויחש תושפנה ודרפנ ,םינינעה ודרפנ םחרכ לעש 

.הכרדל תחא לכ ןהל 

שיא ותוא ןמדזנ אל .עקרה םצע והז .ןולל הטנש חרוא ותוא השע הז ןיעמ שפנ-ןובשח 

.ושרש תא שפחל רזחו ,ומצע םע דחיתהל םלועב םוקמ וינפל היה אלש םושמ אלא ,שובשל 

,ויבשוימ ןקורתנש הז קיר שרדמ-תיב ,ןשיה שרדמה-תיבב אלא ואצמ אל ,שובשל אבשמו 

.וחרכ לע וא םש בשוי ונוצרמ םא עדוי וניא אוה ףאו .םש דדובתנו 

רופיס םהמ דחא לכש ,םינושמו םיטושפ םינושו םיבר ,םינינע תחא תומלשל ופרטצנ ךכ 

תעבג" תא םיריכזמ לחרו הלאראו םחוריו ,"טושפ רופיס" ןיעמ ,ןמור והירה ח"ב לאינד .ומצעל 

ץנגיאו ברה ןבו ,"רפוסה השעמ"מ ושפנ דוסי ונל עודי ,לאינד לש ויבא ,המלש 'דו "לוחה 

תרמ השאהו ."ונינקזבו ונירוענב., ישנאל הרוטקירק םתצקמו דירש םתצקמ ינויצ ריכזמ ותואו 

.ןמצעל רופיס ןה ףא ,דליל תושקמל עייסמה ,רפסה אלא השורי ןהל ןיאש היתוסיגו איה הרש 

םשכ ,לארשי-ץראל וחלשו שובשמ רפסה תא איצוהש דע שיא ותוא לש ותעד הררקתנ אלו 
.שרדמה-תיב לש וחתפמ םשל תכלל דיתעש 

תיטיתניס העבטמ תיתורפסה הריציה .תיתורפסה הדבעמה תא ורופיס ךותל ןונגע םינכה 

,הדבעמב בר םוקמ ספותה רמוח שי .שוטילו ןוקית לכל םימדוקה ,תובכרהו םיפורצ ירפ ,איה 
םנכנ .הצמתיו הדאתיש דע שמשמ וניאש וא ,ונממ םיקד םירמחב עלבנ אוה הריציה ךותב וליאו 

לש ודי תלוז רשק םהיניב ןיאש םירמהו הכאלמ ילכו םילכ וינפל ידה ,רצוי לש הדבעמל םדא 

לא העידיהו חותינה ךרדב םירזוח ,רצוי לש וישעמ ןובשח לע דומעל םיצורש העשבו .רצויה 

לוה לש תואיצמה ינפ ויה המ ,םהב שמתשה םילכ המו םינממס המו רמוח המ .ולש הדבעמה 
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.א .זא 

ןכיה עדוי וניא רבכ הכאלמה-תיב תא ןונגע סינכהשמ .רצויה לש ותכאלמ רואב וארוהש םדוק 

שובשבש קוש לש ותואיצמ ןיב תולובג ןיא הדבעמב .הריציה-תיב ןיבו הדבעמה תיב ןיב הציחמה 

הארמ תמ שמש ותואש ,ןנימ-רב ,ןשיה תורבקה-תיב ישנא ןיבו וילכור תולדו וינע לכ לע 

ןיאו ,ןריוא ללחב תוכלהמה ,תוחור תואלמ ןהירה תוכלכולמ תואטמיס ןתוא .םנינעו םהיתומוקמ 

לילב תנשעמה ישטבאב די-לע ,ןאכ ,ןהב ךלהמו ודיל ןנוזח רפסמה לטונו ,ולאל ולא ןיב העיגפ 

לע ולא תוליצאמ ןהו ,תואיצמה תויומדו ןוזחה תויומד תוברעתמו תואב ףא .תוצוחב שדוקה 

ןנוכתמו קתושה םייח 'ר לש ותונכשב ,ןשיה שרדמה-תיבב בשויה רפסמה לש וחורב יכ ,ולא 

.ןוזחו תואיצמ םה תחא :תולובגה ושטשטנ ,רחא םלועל שובש לש הרבע לכ תא ריבעהל 

,התויח שובש הקני םהייונישו םהמ יכ ,םייוצמ םה הדבעמב םה ףא ,שובשבש םינוש ןי"זיולק 

.ומתיתנ התדיריבו 

לכל םיכשמנה ,ולא םיבחר תומלוע ,הז בחר םלוע .שובש לש השפנ איה ,הדבעמ התוא 

תא תסנכמ איהש ,הרצימב שובש לש החכ הז ,שובשל רפסמה עיגה ןהמש תוחורה ןמ חור 

םיברק ,שובשב ול עריאש המ רפסמ ןונגעש העש התוא .םתוא תפעצמו םתוא תברקמו םלוכ 

יכ ,ךכ םישענ םה םחרכ לע .ןוזח-לש-שובש םישענו םירזוח םהש דע .דחאל דחא םיערקה לכ 

יוליע לש ונב ,םחורי .ולרוגב ולרוג בלתשמו ,ורבחב עגופו הב אצמנה לכו ,שובשב םוקמה רצ 

היה ופוג אוהש ,ריעה רישע לש ודכנ ,היצילגב םישנ ןגעל ותכאלמ התיהש יאטילה םיטהלה 

לעב רמוז לש ונתח תושעהל אלא וינפל אצומ ןיא ,שובש יכרד ללוסו טסינומוק השענו ץולח 

ךכל חמודב .השאל הלארא תא תאשל הצור אוה ןיאש המכ לכ ,קולולו קילוד לש םסיגו ןולמה 

,םחורי ותוא לש ודליו .םילענה לעב לש ונתח ,דחא רוד ימי ינפל ,דיתעל רוטקוד ותוא השענ 

םע התלע ולש אמגוד רשא חתפמה תא וניבא םהרבא לש ותירבל וסנכה םויב לבקמה אוה 

השענ אליעלו אליעל הלעתנו ,םלועה םע ויתונובשח תא קליסש אבוקו .לארשיד'ראל רפסמה 

.ןובשח ותוא לש רחא רבעל ,תוירבה םע ויתונובשח תא ופוג אוח קליסש ח"ב לאינד לש ונתח 

חור ,םילשורי די-לעש הצובקל הלעש המלש 'ר ויבאו ח"ב לאינדו םייח 'רו אבוק ירה םצעב 

.תונוש היתואחסונו ,איה תחא םלוכ י 

םייח יקוח שובש ישנאל ,םלואו .םינושמה שובש ישנאל המת ,ץוחה ןמ אבש חרואה 

ןתנש ופוס ףוסו ,ץנגיא דעו ברה ןמ ותוא םיבבוס םהש ופוס ,םברקב בשייתמ אוהשכו ,םהלשמ 

.לארשי-ץראב הקדצ תתל ,ןויצ אנוש ,ברה דימ זוז הז תחת לביקו ץנגיאל ופסכ תיראש תא 

והתפמו דליל תושקמה תנקתל השמ-לש-וידי דפס קרו ,התכודא הרזח שובש :רבד ףוסו 

שובש לש יחה הצולח ,יבצ וליאו .גורה ץולח לש ויבא הלע דועו ,ולע ןשיה שרדמה-תיב לש 

.שובשל רזחוה וחרכ לעו ,ץראל סנכהל הכז אל 

םישובש לכל למס ןיעמ התשענו שובש התלעוה .שובש תויהמ הקספ ןונגע לש וז שובש 

המו הב השענ המ ,םימיה קוחרמ התארנש המ ,התיהש המ ,תידוהיה הרייעה וז :םלועבש 

.םינבר שובש האיצוה הרותה לע דמע םלועהשכ הנושארב" ?שובש לש הביט המ .הנממ ראשנ 

."םישעמ חיר אלא ונל ונתנ אלו ,השעמ ישנא האיצוה ךכ רחא .םימכח האיצוה ךכ רחא 

םהל הלע המכ ונמצע ןיבל וניניב לבא ,םיטסילאידיא הרסח התיה שובשש רמול ןיא" 

רבח ארקנ ןויצ תרובחל ל"צ םירשעו השמח תועמ םלישו לקש חקלו הינמ הנקש םדא .רבדה 

."בוט ינויצ ארקנ םינחמ ישנא ליבשב שונייר יצח ןתנ םאו .בוט 
,םילעופו תויונח יתרשמ ,םיינע ינב םיינע ,ריעב ויה םיבולע םירענ..." :הזמ רבעמו 

םתוא ץביקו טוהניבאנק אב ,הלילבו םויב םהב םידור םהילעב ויהש ,תומהבכ םילושמ ויהש 

ימירהו םתמוק ופקזש דע הרבחה תרותבו עבטה יעדמב םהינפל שרוד היהו רדח םהל רכשו 

."הליחת םהילעב םהב וגהנש ךרדכ וגהנ םהילעב ודמעש םוקמל ועיגהשכו ...וב ודגב םהמ .שאר 
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."בחרה דבה" אשונ :וילע םירבדמ לכהש אשונב תושעל ןונגע םק ןאכ .שובש תודלות הלא 

,יאטילה יוליעהו ןכפהמה טוהניבאנק היה םש .שובשל :תורצה ויתודמל בחרה דבה תא איבה 

,םינויצה תיב תא ובירחהש םיטסינומוקהו ,אתמד ברהו ץנגיא ,ןי"זיולקה תעבראו םיטסיכרנאה 

,גנילצישו ,םחוימה אופסמה לעבו הרשכהה תווח ,השמ-לש-וידי רפס תושרויו םיטסינויזיברה 

המ" לשמל ,דוע ול שיו ,שובש לכ תא ףסאמ אוהו .םחוריו ישטבאבו קילודו קילולו ,הלאראו 

טוהניבאנק ןינעו ,טוהניבאנק וינעל הבר תוכייש ול שיש ןינע — "טכאנ המולבל הל השענ 

ןיאש סינינע דועו 'טושפ רופיס ינינעבו ,ץמיא ןינעב גנילציש ןינעו ,גנילציש ןינעב רושק 

יתמיא עדוי םיקלא .ומצע ינפב רפס אוה המולבל הל עריאש המ לכ" אלא !םתוא םיעדוי ונא 

."ונרזח אלו ונניינעל רוזחנ ונרמא םימעפ ףלא .ונניינעל רוזחנ ושכעו .ותוא בותכנ 

םיקידצל רשקב םירחא םירופיס המכ לעו טכאנ המולב לש הרופיס לע ןונגע רתיו ,ןכא 

.רופיסה לש וללה לכ שובש ןיא ירה ,שובש תעידיל ךכ לכ םיבושחה ,םהי"זיולקו םהידיסחו 

ץוביקב וא םשש ,בורקה הרשכהה ץוביקל הסיגב אצומ שואי תעשב ול אצומ שובש לש וללח 

םלועל ,םלועל השענ המ וליאו ,היסורב איהש ובשח םירחאש ,םייח 'ר לש ותב תאצמנ רחא 

?ולש םיב חפט אלא שובש ןיאש ,ולוכ 

לש שובל ,דחוימ שובל םישנאה לע ליטמו ,שובשל דחוימה ללחה ךותל קחדנ הז םלוע 

אקוני ותואו ,ידגאה אבוקו אלפומה םייח 'ר םה ימ יכ .הריתי המשנ םברקב קצויו ,שפנ-אשמ 

ןהו ,ןוילע םלועב תוכלהמה תושפנה ןה ?םיאור םניא םירחאש המ האורה ,ה"ב לאינד תיבב 

ונולמב — שובשב דוע תבשל ןיאשכו .םהמע תוכייש הל ןיאש ןתביבס לע ןתניכשמ תורשמ 

בלחהו תוקריה ןמ והליכאמה ,ךלימ אבוק רייד לש ותיב לא ומצע ריבעמ רפסמה — רמוז לש 

אוה ןיאש םושמ ,וידי-לע אפריהל םימיכסמ םידוהישו ,ולמע רכשב לבקמ אוהש םירכא לש 

...ודיל םינתונ ןיאשכ ףסכ שרוד 

שרדמה-תיב לש ומלועבש רתסנה דסחה ןמ והשלכ ףא וב ןיאו ,םלועל איה השק תוזח ןכא 

אמגוד" :הלה ול בישמ ,םיאבה תורודה תא ול רייצי דציכ גנילצישמ לאוש םחוריש העשב .ןשיה 

המרגנש יוג ותוא — ץייבומוגכ שילשו ,ח"ב לאינדכ ויהי שילש :תדמועו תרייוצמ רבכ םהלש 

שילשו — שובשל תועיגמה לזרבה תליסמבש תונורקל ימוג לש דיב ףנפנמ אוהו ,המחלמב ודי 

אהי םמטוחו ,ימוג לש דיו ץע לש לגר םהל ושעי ,םלועב תוינמוה ץמש דאשי םאו .ץנגיאכ 

םהילגרב תוירבה לכ םילתמ אובל דיתעל" :םיאבה תורודה לש רויצה לע תפסותו ."ץנגיא לשכ 

."יזדנינייפ יזדנינייפ םיפפנאמו ימוג לש םהידיב םיזמרמו תובתותה 

.שובשל תמגרותמ היגולוטכסא וז 

בושו .רפסמה :רחא דממ ,שובשב םלוע לשו םלועב שובש לש תואובמו תואצומ ןיבו 

תפסות םשל אלא ואב אל םלוכו ,וירופיסב ומצע לע ןונגע רפיס הברה .םכסמ ןובשח ,שפנ ןובשח 

תולגל ,ךבסה לכ תא ריתהל רמאו ןונגע ןאכ דמע .יושע ךבסב ךבס ,לופק ךותב לופק :רתסה 

.ףסונ רתסה וריתסמו רזוח יוליגו יוליג לכ םלואו .חקיפה תא עירכהל םתה ןווכמו .תולגתהלו 

.ליגרכ .וחרכ לע הלגתמ םש ,רתויב רתתסמ אוהש תומוקמב וליאו 

םיקרפ שי .בצע ילגא םהיתורושמ םיפטונש םיקרפ שי .הז רופיסב םילקא ייונש םיבורמ 

ינוע אובי השובכ העורת ירחא .ןמא תוחקפב הקיספמ רפסמהש ,הריש לכמ םהב ףוקש דואו 

אוה רופסה לכב עירכמה דוסיה ןכא .םימחר ךות ומצעל געולה ,געל ךות ומצע לע םחרמה 

ץנגיא לע ףא — הב םיכלהמה לע ,הלעמ לש שובש לע ךושמ דסח לש הז טוח .דסחה דוסי 

.ולש קדנס אוהש ,םחוריל דולינה ךרה לע רמול ךירצ ןיאו ,ברה לע וליפאו ,ישטבאב לעו 

תא ול עבוק הז רפס םגו ,ודוס תאו ובל תא וב ןיפצה ורבחמש ,רפס לכל דחוימ םוחת 

.ומוחתו ומוקמ 

.א .ז .א 
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