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.הריציה ךשמה לעו תווקת לע בושו ,סישואי לעו תובזכא לע !תותימאו תמא דימת דיגהל ,רשפתהל אל ,רתוול 

!ויבתכל "םיקילס" ול שי ,םיטלקמ ול שי ,םיאובחמ ול שי !תעד-ילב דחפמ !דחפמ ...אוה םג יכ ,ןינע לש ופוסו 
.הל הצוחמו היסורב ,ולש שרחיינכוס ול שי 

ילתכ ןיב אולכ התאש ךל המדנו שיש י"פעא ,קתרמו ךשומו ןיינעמ - לודחל לוכי ךניאו ארוק ,ארוק התא 

.תעדמ אלשו תעדמ םיעגושמ ,םיעגושמ-תיב ץרא איהש ץראב ,םיעגושמ-תיב 

םג ,"םיטפוש"ה םג ,םיללמוא םלוכ - םוניהיגב ומכו .תורפסה ...םוחת ךותב םוניהיג !םוניהיג הזיא 
.תוללעתהל יעצמאה קר אוה טפשמה ןכש טפשמה ינפל םג םינודינ ,םינודינה ףא ,םוניהיגב "םירטוש"ה 

העש העש !תקסופ-יתלב תורירמ ייח יח אוה ןה זונויפשב ,ןיצינ'זלוס .א ,אוה דמע דיא :לאושו המת התאו 

יבצע לעב תויהל םדא בייח ןה .רכו רכו היחוכיו ,היקילס ,היאובחמ ,היתויוקמחתה ,היתויוריהז ,היתוששחו 
.(הזכ אוה םנמאו)יוצמ אל ינפוג קזוח לעב ,חיכשייתלב רסומ לעב ,לזרב 

,תאז תונדפק יותונמאו ותריצי ןעמל םידומילב דימתהל ,ונעמל לומעל ,ןורשכה לע רומשל חוכה ןכיהו 

ףוסאל ,םיסומלופ ,םיחוכיו ,תוחיש רוכזל ,םיטרפ יטרפו םיטרפ רוכזל - תיטארקורויב טעמכ ,תאז הדיפק 

.שממ םימיהדמ - ,הז ילאנמונ? רפס ףרצל ידכ - רכו םיבתכמ ,םיווצ ,תודועת 

,ףרטיתויח ,םינדור וליפאש ,אקווד חורה-סלועב םישיא םנשיו ויה :הדיח טעמכו איה הנימב תדחוימ העפות 

,הירטסואב ךורב ןמרהו דיורפ .ז יבגל היה ךכ .םלועה ןמ םקלסלו םהב עוגפל םיזיעמ םניא ,םילוונמו םינוונמ 
םינדודה 'רחמש" - ב"פעאו ,ודגנכ יולגב םימחול םג ויה אלא ,יולגב יצאנה רטשמה יאנוש קר אל ויהש 

.שפנב םיביוא יבגל םכרדכ ,םתימהל אל דבלבו ל"וחל שוריג ,"רודחיש" ידי לע םהמ רטפיהל 

םדה-יאמצ םינדודה םג .ואלכנ אל ףאו ,ותמוה אלש ,ירלאו לופו ןוסגרב ירנה יבגל - תפרצב היה ךכ 
Grand תניחב ,הלא םירזכא םיעשר יבגל וליפא ,היה םהמ דחא לכש ,הלא םישיא לש םתלעמ דוה ינפמ ועתרנ 

 Seigneur.
"גאדומ" קאנרססאפ .ב יכ ,ןילאטס ינזאל םירבד ועיגהשכ ,אברדא .קאנרטסאפ .ב יבגל - היסורב היה ךכ 

עומשל ידכ ,קאנרטסאפל ןפליטו "ודובכ" תא ןדורה "ליפשה" ,םאטשלדנאמ פיסוא ררושמה לש ורסאמ לשב 

רתוי אל ךא ,קאנרססאפ .ב יפלכ חוריתוסג לש ףסונ יוליג היה - תאז החיש לש הפוס .הז ןינע לע העד ויפמ 
.הזמ 

.תיטייבוסה היסור ומשש ,רהוסה-תיבמ והוררחיש ...ףוסבלו - ,"אטח"ש ,ןיצינ'זלוס .א סע םג הרק ךכו 

ינדוגה סהרגא 

?ןאל - ןומע רקח 

:םיכרוע ,ץבוק ,תודועתו םירקחמ :ןונגע י"ש 
,קילאיב דסומ תאצוה ,רזייו לאפרו דקש ןושרג 

.ח"לשת ,םילשורי 

לש תורוד .ץיח רבכ הז םק ארוקה ןיבל ןונגע ןיב 
תאירקמ למגיהל דציכ ותוא ודמיל םירקוחו םינשרפ 

לש יוליגה תוודח תא ונממ ומח ףא .הנהמ רופיס 
,הלילח ,ותעדב הלעי םאו .תרחא וא וז הלובחת 

תולעפתה םא הליחת קודביש ול בסומ - לעפתהל 
ומלא וא תינולפ הלוכסא לש היאצמימ תמאות וז 

יזנגמ םימוסרפה תשרפ איה המצעל ה;גוס .תינ 
לש רוגס גוחל םידעוימ םניאש ,חונמה רבחמה 
לש ומשב רוביצל םינתינ אלא ,םיחמומו םירקוח 

ורמאנ רבכו .תורעהו תואובמ יווילב ךא ,ןונגע 

תושעל היה יואר םא ,הז ןןנעב תונוברדכ םירבד 

תולועו תופצ ךכ ןיבו ךכ ןיב .ואל םא השעמה תא 

ותילכת ,רקחה ךשמהל סחיב תוינורקע תולאש המכ 
.תוירשפאה ויתואצותו 

.ילאיצנטופה ארוקב רושק תולאש לש דחא רורצ 

עדי לש םדוק ןעסמ המ .הריציל וברקל ךאיה 
קבמ תוינונגע תוביטח ולא .ול ץוחנ האירקיןויסנו 

רבעשל ןונגע יארוק ןיב המ .םיארוק ולא תוש 
תולאש לש רחא רורצ .םייוושכע םיארוק ןיבל 
התישארו ונתורפס תודלותב הפוקת םוכיס ונינע 

הברה ותעפשהב ןונגע םל5 הדימ וזיאב .הפוקת לש 
דחתהל תת? חתפ הדימ וזיאבו םייתורפס םימרז 
אצויכו ורודב םירחא םירפוס לע ליפאה דציכ .תוש 

המ ,רפוסה לש ודוחיי המ :ףוסבלו .תולאש ולאב 
חילצהו ומצע לע לטנ תומישמ ולא .ותריצי ינייפאמ 

.עודמו .םלבנ ןכיהו ןמע דדומתהל 

ץבוקה לע השורפ ,הרואכל ,תיאמדקא הוולש 
יטירפ ןיב םא םג .ןונגעל שדקומה ,ל"נה שדחה 
לבומ רפסה לש ופוסב םיאבומה היפארגוילביבה 

וריאהש אטוז-תורעסלו םיקרבל םיזמר וליא םיע 
המדקהה ירבד ירה ,ליעל תוגצומה תולאשהמ המכ 
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ךפהמל אל ןייעמה תא םיניכמ החיתפב םיכרועה לש 

.ךלוהו לדגה רקחל ףסונ ךבדנ .ךשמהל אלא 

שדח ךלהמ חותפל שקבמ וניא ץבוקהו ליאוה 

תא ססבל אלא ליעל וגצוהש תולאשה לע ןוידב 

וויכב אלא םרסמ ןוויכב אלו - ךשמתמה רקחמה 
תיפיצפסה ותמורת לע עיבצהל השק - םיבר םינ 
תופשוח רנרבל רפוסה תורגיא .םימוחתה ןמ םוחתב 

ינפל ליחתמה רפוסה תדימע .םרסמ ךילהת םנמא 

הדימעו הליחתב רפס תיירקב הדמעה לעב ורבח 

םיבלש ריאהל ידכ ןהב ןיא ךא .םויסב תיאמצע 
תיתורפסה הרייראקב םירוכיבה בלשב םיעירכמ 

ארה רעשב ןתוא ומקימ ץבוקה יכרוע .תינונגעה 

.ןונגע היה םרטב ןונגע בתכש םירופיס דצב ןוש 
םאה זרנרב תעפשהל ףושח ,תמאב ,זא היה םאה 
תונושארה ויתונשב "םינוקית" לבקל היה חותפ 
בגא"תורעה אקווד תוניינעמ .רעשל השק 'ץראב 

"שאה תליגמ" ארקמל הבתכנש וז ןוגכ ,םירפוס לע 

ןיא .הזב ןיא תומימח תצקמ ףא" .קילאיב לש 
םג תולולכ םירפוס לע תורחא תורעה ."הרוח 

,ךכ .ץבוקה לש ינשה רעשב ןקוש .ז.של תורגיאב 
."הרופו בושח רפוס אוה זזה"ש עבוק אוה ,לשמל 

ןרעל ולוכ ןותנש םדא לש םשור השוע אוה" :דועו 
תוארל שיה ."םירופיסו םינאמור בותכל ונייה ולש 

ותוריהז לש הדימ וא תרתוסמ תרוקיב ,האמחמ ךכב 

םדאב םיקסוע" - ןונגע ףיסומ - "וירבד בור" 
.יאנג וא אוה חבש םאה ."המחלמה רחאלש שדחה 

.ןשיה םדאב ,רקיעב ,קוסעל ךירצ ירבע רפוס םאה 

םאה .ונניאו היהש םלועב .המחלמה םדוק לש יווהב 

תוקחרתהה ןיבל שדחה יפלכ ותדמע ןיב רשק םייק 

םירקוחה ואובי .שטאשטוב לא הבישהו רנרבמ 
.העד ווחיו 

לש ונויעל אשונ הווהמ תינונגעה הקיטאופה 
תשדקומה ,"לודגה ןימאמה" ותסמב דקש ןושרג 
"ביתכב ארוקה בל תא חקולש המ ."הלכ תסנכה"ל 

ותאנה .ינונגעה טסקטב תוברועמה איה דקש לש ות 
לולעש המ .תרחא וא וז הלובחתמ תיעצמא-יתלבה 

תא םקמל ןויסנה .יטרואיתה סוסיבה אוה םוגפל 
ואיתה .ליחהל .ץבשל .תויתורפס תורוסמב ןונגע 
םייח םניא ,המוד ,יתורפסה טסקטהו תיתורפסה היר 

ותמ .דואמ בכרומ טסקטה ,תמא .ןיידע .םולשב 

ןווכל רקחמה ךירצ הדוקנ וזיא לא .קמקמח .םכח 

םדקומ רקבמ הארש המל רבעמ תוארל ידכ ומצע 

לש הרוהו היתשו הליכא תוואת :ןונגע לצא חכשנו 

סומתירה תא ,העשב הב ,דבעשל ילב ךא .הציב 
ינ"ה והמ .הטמ לשו הלעמ לש תוינבתל ינונגעה 

םיבושח ילוא הלא .ןוטה .הקיזומה .ימינפה "ןוג 
במ דוביע הנוכמש הממ .קירבמה תוקרבהמ רתוי 

.יעדמ חונימכ .הכרעהל יוטיבכ .ןויצכ ,קיר 
לש ראסנווניא גיצהל םייושע םיעוממ םיגולאטאק 

ותריצי בל לא ךרדה םאה .רומזית ןפוא אלו םירמה 

םיחיסמ םהש שי םיטלשה .טולישל הכירצ ןונגע לש 

.רקיעה ןמ תעדה תא 

ידמה רפס" יקרפב םעפה ,תרחא תוננובתה ךרד 

אוה .ךברוא .א.א עיצמ "הארנו ךומס" ךרכבש "הנ 

אובמכ .הליחת הכירעה תונורקע לע דומעל שקבמ 

רפס לש םיקרפ"ש ףא .םיימינפ םירשק-ירשקל 
ידכ םהב שי ךרכה לש ופוסב םימקוממ "הנידמה 
ינפל םיאבומה םירופיסה תא השדח הראה ריאהל 

תולובחתב ומצע קיסעמ וניא רמאמה לעב .םה 
לע תוקחתהל שקבמ אלא ןלוטריעבו תויתורפסה 

תיעמשמ-דח קוספל השקתמ ןונגע .תופקשהו תועד 

הב םישמשמ ינחורו ימשגש תבכרומ הכ הןגוסב 
רססב קר אלו ,םיקרפה רודיס םצעב .היבוברעב 
יצו דיחי ייחב םינוש םיטקפסא םיפקתשמ ,יולגה 

ןונגע ספות דציכ איה תירקיעה הלאשה םלוא .רוב 

ויארוק יפלכ רפוסה לש ותוירחא תייעב תא 
,תראשנ וז הלאש .העשה תולאש םע תודדומתהב 

.החותפ ,הבר הדימב 

םירבד םיאבומ ץבוקה לש ןושארה רעשב םא 
- ינשה רעשבו ןונגע לש וכרד תישאר םענעש 
ודנ ישילשה רעשב ירה ,תורגבה תוריציב םינויע 

.תערצו הריש .וכרד ףוסב םירושקה םיאשונ םינ 

ביטומל ינדמל ןויע שידקמ ןקוש םושרג .השק גוויז 

ולא ירבעה ארוקה תא דמלמ אוהש םע תערצה 

הפוקת התואב .זנכשאב ןונגעל ול ונקנ תורוקמ 
הינשה היילעה ירפוסמ ,ונדמלש יפכ ,קחרתה הבש 

ןאמורהש רמואו םידקמ רבחמה .רנרב םהבו 
אל עודמ עדנ םא קפסו טנמגארפ אלא וניא "הריש" 

לע ססבתמ ונויע .ותוא םייסל וחוכ ןונגעל ול דמע 

אלש םיקלח לעו ןורי הנומא ותב תכירעבש טסקטה 

אל עודמ תונוש תורעשה ןנשיו ליאוה .וב וללכנ 

םג ףרצנ אמש ,רמג ידיל ןאמורה תא רפוסה איבה 

לע תעצומה וז ןיעמ הפישח ךרדש ,הרעשהה תא 
תפ"ה אמש .רפוסה תא העיתרהש איה רקבמה ידי 

תא חינה אל הריש לש המלעיהל קירבמה "ןור 
.ותעד 

םרטב ,רפוסה ייחב ועיפוהש םיצבקל דוגינב 

שדקומה ץבוקמ שקבתמ ,המותח ותריצי התיה 
הליכשה המ .םייניביםוכיס ןיעמ התע ותריציל 
יכנ המבו דוסי תולאש רותיאב תושעל תרוקיבה 

רקוחה תושרל םידמועש םישדח תורוקמ המב .הלש 

ולא :רקיעהו .דציכו ולא תולאש םדקל םייושע 
.דיתעל תעדה םהילע ןתניתש יואר םינוויכ 
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