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עודי אלה דחא בוקיעה ךא .ןויצל םיכוז םירכומ
ןוירטירק וילא ףרטצמ .ירקיעה ןוירטירקה ונניא
לש ןרבעל הטבמ הנפמ ןהכ-ןייטשנרב םירמ .ינש
.תינאמוה תועמשמ תולעב ןהש תועפותו תוריצי

תיתונמאה תומדה לש היוטיבל עיגהל יוכיסה םיבורק םתוקחשיהב הרבחו םדא 'ןוגיהו בצעה
דוגינב ,תרבחמה תלגוד ובש םזילאירה .הפורצה ,תיכוניחהו תילאנויצומאה תועמשמה ללגב הבלל

,תרדוח הסיפת ןמאה ןמ שרוד 'םזילארוטאנלןיא ,ןאכ םג •םהילע העבצהבו תוקחתהב שיש
קבאמ 'תומכסומ לע תולעתה 'תורדג תצירפ

תאור איה .תחתנמ השיג תבתוכה לצא שפחל

דימתמ ,רצוי לש רדגב אוה ןמאה .ןואפקב 'הרגשב .תדקוסכ הדועי רקיע תא
•שדחמו
איה .הלשמ תוערגמו תולעמ ,עודיכ 'הריקסל
,היצאמרופניא ול הקינעהב ,ארוקה תא תתרשמ
זח םשו הפ תולגתמ 'תינדפק הכירע רסוחמ

תוריקסו םירמאמ לש טקל םהש 'םירבדב תור
לע .הנחבא ילכ תקפסמ הדימב תלשחמ הניא ךא
םינואטבב תכשוממ הפוקת ךשמב ומסרפתנש
;םשור םיקרפל םירצוי תבתוכה לש הירבדש שי ןכ

יסופיט לע תרתוימ הרזח שי 'לשמל 'ךכ .םינוש
*התויגויצ« רואיתב ,לשמל 'ךכ .תוידדצ-דח לש

יפלו יקסבאלסינאטס יפל םינקחשה לש דוסיה
.אקפאק ץנארפכ תידדצ ברו תיתיעב תוישיא לש

תעפוש תורזחה תורמל 'םדב .ןופייטס רודיפ

תטעמה תוערגמה לע הסכמ הדקמ לכב םלוא

העשב רקיעב ,הנהמ תינחור תוננער הירבדמ
תא םירסח םה וליפא ,םירבדה תא ףטועה ,ישגרה

דע הקומע הבריק ןהכ-ןייטשנרב םירמל .יוצימה
.ןקחשה לש ימינפה ומלועל בנשא תחתופ איהש
תמושת ול השידקמ תרבחמהש 'ינשה םלועה

:המודב .תבתוכ איהש םירבדה םע תוהדזה ידכ

,בלתחתפמ איה ךכ ,ודיקפת םע ההדזמה ןמאל
תומישר .תיתורפסה הריציה לש המלוע אוהשק
.תורקובמה תוריציה םע םיר
ורפס םיביטומב קוסיעו הריקס ירבד ,תרוקיב
ןווגמה ףונה םלוא .תרבחמה לש הנינעמ םה םייתםלועו ןורטאיתה םלוא הלצא םידחאתמ ןכ לע
וב שי 'ול תקקזנ איהש — ידמ ינוגסס ילוא —
תנומא אוה םהב ףתושמהש 'תחא תכסמל תורפסה
הניפה רחא שופיחה שגרומ ןאכ םג .דוחייה ןמ

תריש .הילע הדמע אל הליגרה ןיעהש ,תקחורמה
יתלבו םישדח םינאמור ,םינאידניאה 'םישוכה

היחמה הז ןהו טסקטה תא רצויה הז ןה ,םדאב
.הזודה לט !1רי«

לזרב ללה

םידפוס םע תוחיש ז"ט
.ב'יכשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ינדרי הילג תאמ
,םילועמ וליפא ,םייאנותע תונויאר תביתכ

התכאלמ תא השוע םנמא תרבחמהו — הנומאב

התלבגימ תא שארמ תעדל שיש 'הכאלמ יהירה

םירבד תעמשהל ילכ ולוכ והירה — הנומאב

לבגומ הלש "חצנ"ה .הייח ךרוא
:תירקיעה תא ףקשמה יאר ,םירחא ידי-לע ורמאנש
ינפ
דגנל דומעל תבייח וז תירזכא הדבוע .רתויב
.תועד עיביו ךכב "ברעתי" בתוכהש ילב תלוזה
ומעב .דז גוסמ למע ידפ סונכל אבה לכ לש ויניע ".הדמע" עבקי וא
ועיגי לכב השקה והירה 'וביט םצעמ ,ןויארה
.דפס לש השקונ הכירבבו "םינטק" םיד
לכש 'םינואג םתוא האילפ ידכ דע םיטעמ
אלא ןייארמה ןיא הרואכל קר .יאנותעה לש וית
וא ןותעב ספדנ אוה וליפא 'םטעמ אצויש המ.וב ונתנש המ םא יכ ןתונ וניאש ,ךפשמ ןימכ
גצוהןאכ בכרומ הרירבהו הריחבה ,ןוניסה ךילהת
אוביש אוה ןידו ,ךכב ול יד אל — המבה לע יפ
לש הדפס ,םנמא .תורפסה לש הקזנ ששחמ רפסב
רדגבש היצאמרופניא לש הירקיע חוסינמ המכ
לבא 'וגוסב עורגה םינפ םושב ונניא ינדרי הילג
,הקיהבמ תיכוכז וניא הז הרקמב "יאר"ה .תושדח

םניא העפותה םצע יבגל םיררועתמה תוקפסה
,רתויב ידדצ-ברו ךבוסמו ישגר ינחור ןונגנמ אלא
העפותה דוע לכ ,הז רפסב ונרבדב םלעיהל םילוכי
תונויערו ,םיקד םינווג דבעלו טולקל לגוסמה
.םעפב םעפכ ונילע תשדחתמ וליפאו ,תמייק לכב יד אל םאו .םיטושפו םילק םה דימת אלש
לש הלילש תאז תינורקע השיגב תוארל ןיא

,ריהב חוסינב תאז לכ שיגהל שי ידח — הלא

דמול שי תאז קר !ומצעלשכ יתורפסה ןויארה .שפנ לכל הוושה ןושלב — רשפאש המכ דעו
אל םג ,תורפס רדגב אוה ןיאש ,ןיפיקע לכ ילב

הלגמ — החבשל רבדה רמאייו — ינדרי הילג

ותכאלמ תא השוע אוה םא ,ןייארמה .תויהל לוכי םירפוסה ז"ט לש םהיתורוציב הנבה םגו תואיקב
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•ףתושמ הנכמ םהל אוצמל
תוכזב 'הריכזנ
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הגוה תרבחמהש הארנ
ןותעהו■
דחוימ סחי
'ןורחאל ישב
ביצ םימרוג
ףא
םאקסופו הרומ וב האור
.הכלה
ןויארה
קסנולש םע
בוטל
ערל םאו
ניא —

םלוכמ

בורק

טוטרשל
.םייתורפס
— ןקויד
ןיב
תאזו
םיניאורמה
טעמ אל
הא 'םחש ןתנ ,דעלג לבב
.רבד םשל
רבינואב םירומ םה השולש
תיפארגויב המישר תנתינ ןויאר לכ תחיתפב
,בגא .גרבדלוג האלו ןדס
.ליעומה ןמ הב שיש 'הרצק
י .ןויארל השקבתנש תחאה

.דתיה רבכש 'החיש שיאכ ותלוגס תוכזב 'רבתסמכ

ארויג השמ

דימתה תדובעב םוי לש דיש
,ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמבש יתדה רודמה תאצוה ,יאמש-ןב ללה ריאמ תאמ
.ב"כשת ,םילשורי

םיברמ ןיאש היגוסב ןד ונינפלש סרטנוקה לש התליחתבש 'הנקסמל רבחמה עיגמ ילארשיה

תדובעב ארקמה ירפס לש םמוקמ :הב שורדל גוז .שדוקב םישמשמ ויה הנודנה הפוקתה
דחיימ רמאמה לעב .ינש תיב תפוקתב .שדוקה ךא !ברעל דחאו רקובל דחא — "םירומזמ
םיגהונ ויהש 'תונברקבש בושחה לע וירבד — םירומזמ העבש לש תכרעמל וחתפתנ הפוסב
וז הרומת .תבשל דחאו לוחה ימי תששל השש
ןברק היהש ,דימתה ןברק — לארשיב בירקהל
.ברעבו רקובב 'םוי לכב םיימעפ ברקו רוביצ:תבשה לש התדמעה בקע ,ותעדל ,התווהתנ
איבמ דחוימב .דימתה תדובע לש התיעצמאב
םידיעמה תוארקמ ינש ונינפל איבמ רבחמה
:םייולה ידי-לע רישב הוולמ היה הז ןברקש,תבשה םויל רומזממ וז העדל םיכומיס רבחמה
תשש יכ םג דמל אוה ןאכמ .ב"צ רומזמ
,זט א"יהבד( ינש תיב תישארמ הנושאר תודע
— וז הפוקת לש הפוסמ הינשה תודעהו ),ול—ז אלא םניא דימתה תנשמב םייונשה םירומזמה
תורוקמה ינשל ףתושמה .ד ,ז דימת תנשמ םויל ריש רומזמ םע דחיש ",השש תכרעמ.
םירומזמהש אלא ,םירומזמ יעטקמ םיבכרומ םהש

ינפלש הנורחאה תיעיבשה תא ונב 'תבשה

תיעיבשל ומדק יכ חינמ רבחמה .ינשה תיבה
ןינמה ףאו 'ןאכ םישמשמ םניא ןאכ םישמשמה
םייוולהש א"יהבדב רמאנ ןכו .םהינשב הווש וניא

התיה ןהמ תחא לכש 'תודחא תויעיבש תאז
יעיבשהו םירומזמ השש לש .תכרעמ היושע

דימתה תאלעהב רישב ודמעי ןותודיו ףסא ינבמ
תויששל רתב רכז .תבשה םויל ריש רומזמ אוה
תוביטח יתשב םישמתשמ וללהו ,ברעבו רקובב
תשש ןוגכ ,םיליהת רפסב אצומ אוה הלא ןיעמ
ה"ק רומזמ לש ןושארה וקלח( םירומזמ לש■
םתוא ),נק—המק( רפסבש םינורחאה םירומזמה
הנושאר הביטח הארקנש הארנו ).ולוכ ו"צ לשו
.הדיחאו תחא תכרעמכ רבחמה האור
.דימתה תאלעה תעשב — ברעב הינשו רקובב
ומזמ העבש האיבמ 'תאז תמועל 'דימת תנשמ■ הפכו המכ וב שי דימתה תדובע לע רמאמה

ימי תעבשב ,בותכה דיעמש יפכ ,םורמאש םיד
דעצה הברמל םלוא !תוניינעמו תוירוקמ תוראה
.םויל רומזמ — עובשה
ןונגסהו ידמ תיגיגחה ונושל לשב רסח אוה אצמנ

ינש ןיב םייונישה לע ,קדצבו ,המת יאמש-ןבבוקעל םיתעל השקש דע ,םימזיאכרא שודגה
.ןינעב םגו ןינבב םג םיעגונה 'הלא תורוקמ
«kMkwW

ןחלופה תוחתפתה לע הצממ הריקס רחא

ץרי ןמל,י

לארשי אישנ אבכוב-דב
' 1961.הדסמ תאצוה ,יקסמובא .ש תאמ
ימוק ידאווב םיאצמימהמ םילעפתמ ונא דוע ונתלכיב התע .םילאצ לחנבו רבח לחנבש תורעמב
ונא דוע ו תאעברומ ידאו יאצפימ ואבו ואדתשרפ רקחל ידועית-יתדבוע דוסי תחנהב ליחתהל

תוליגמה« לש תירוטסיהה ןתועמשמ לע םיהות גתה לש םיכיראתה ןומיז .אבכוכ רב לש דרמה
םיפושיחה ואבו ,ןהה תורעמה יבתכבש "תוזונגהתמוקת לש ילרוגה ךיראתה םע תורומאה תויל
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