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רוזמ ריאי 

העפשהה דוסבו ןוימדה תושרב 

ךונגעו ןרסמה תרופיסב הוושמ ןויע תארקל אובמ תורעה 

ןונגע י"ש 

,רמ שיא איבמ ,םיהולא םשב ,המ''." :זוע סומע םעפ הה ץך 
ייוטסוד תצק ילואו יסור שיא ,רנרבכ זגרנו לשורמו שגר 4 ו 
ןמ ,ושובלב רדוהמו יטויפ ,ןשייב ,ןדועמ ךרבא בבחל ,יאקסב 
?"ריעצה תדמח ןונגעכ ,ותפיטע ךותב קנפתמ חונינ-גורתא 
.(47 ימע ,1980 ,םילעופה תירפס ,הזעה תלכתה דואב ,זוע סומע) 
:ןוסמהל ןונגע לש הקיזה תלאשל המוד חורב ההימת הפיו 
לותיפב ראתמה ,םכח דימלת ותוא ,יאצילאג ידוהי ותואל המ 
לצא - קסורמ ףאו ססוהמ ידוהי םלוע ,תורוקמה ןושלבו ינוריא 
הלעמה ,השטינ לש ותנשמ לע ןומאה ,אשנתמ יגברונ ותוא 
יחצנ טבחתמ ותוא ,ןופצה תוזוחמ לש םתקיתשו םפעז תא וטעב 
דדונה ,ןונגעל המ ?לאוטקלטניאה זוב ןיבל רכיאה תוואג ןיב 
,ריהיו שקיע יבנידנקס ותואל ,תונערופל תונערופמ וירופיסב 
הטימה וזש העשב םג ונממ הלטינ אל תיצאנה הינמרגל ותביתש 
ףא לע ההימת התואל ןונגע לש והנעמ ?ולש וצרא לע תונערופ 
ןפ אוה ,ןונגע לש ותוישיאב ןפ לטרעמ ,וב הרוצאה הינוריאה 
,ןקפס ינוריא ךויחב המצעל תעדומה הוואג וז וליפאו .הוואגה 
רנהלו ןונגעל ףתושמ יפוא יוליגב ונעגנ ןאכו .איה הוואג ןיידע 
יכמה ,ורודב דיחיה לש הוואגה וז ,•ויה הוואג ילעב םהינש :ןוס 

.תוסכל תשקבמ הניאו המצעב הר 
ידכ ,ןונגעו ןוסמה וקלח התוא ,הדבל וז הוואגב ןיא :יאדו 
רחו לק ,םיינשה ןיב תיתורפסה הבריקה תא ץרתל ףא וא ראבל 
קפתסהל יאשר וא לוכי תורפסה רקחמ ןיא .הילע דמלל אלש רמ 
.הרמה תב הניא תיתורפסה החכוהה :תיגולוכיספ הקמנהב 

םיינשו םיעבשה ימואלניבה סרגנוקב יתאשנש האצרהב הדוסי וז הסמ * 
.ב"הרא ,יסנט ,ליוושאגב ,1982 ,יאמ-לירפאב ךרענש תיבנידנקס תורפסל 
רפיסה תעפשהל שרדינה ,םיבותכב ימעש ףיקמ רקחממ קלח הווהמ איה 
הרוסמ יתדות .ןונגע תרופיס לע (תיגברונה דחוימבו) תיבנידנקסה תר 
ינואבש תיבידנאקס תורפסל הקלחמה ןמ סאנ דלארה רוספורפ ידידיל 
לכב תוליעומה ויתורעהו הבוטה ותצע לע ,ןוסידמ - ןיסנוקסיוו תטיסרב 

.ןוגגע תרופיסב תוננובתהל ךורכה 

 »
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תישאר םושמ יגולוכיספ ביכרמ ותואב שי ילוא :תאז לכבו 

דקה תניחבב ,םיינשה תוריציב הוושמ ןויד תארקל תישארבש 
.ץוחנה יתורפסה ןוחביאה תארקל תסלפמ המ 

ףתושמה ףסונ יתוישיא רוכזיאב הז ןינע םותחל יואר ילואו 
ירוקמה םתחפשמ םש לע ורתיו דחאכ םהינש :ןונגעלו ןוסמהל 
אקווד וניא ,םשה תרמהב לפוקמה דחוימה ןינעה .שדחב ורחבו 
.שדח םש ותוא לש ויפואבו וגוסב אלא ,שדח םש ץומיא םצעב 
- ןוסמה טונק ;רוגשה ןמ דאמ גרוחה םשב ורחב דחאכ םהינש 
תוזוחממ דחא תא שדחה ומשב חיצנה - זש-ודפ דונקכ דלונש 
'תונוגע' ורופיסמ שדחה ומש תא רזג ןונגעו (Hamsund)ותודלי 
אצוי םשב הריחבה ,דחאכ םהינש לצא :דועו תאז .(ד"פרת) 
וא יארקא השעמ הניא (ותומכ דוע ןיא םירקמה ינשב) ןפודה 
לע - המומע הזימרב וליפאו - דמלל ידכ הב שי אלא ,ימתס 
תא שדחה ומשב אטיב ןוסמה .םביל תייטנו תדחוימה םתוישיא 
הש הביח) .'רתדלומ ףונ תינבת"ל ,המדאל שכרש דימתה תביח 
רשמה ,"המדאה תכרב" :ולש םילודגה םינמורה דחא תא הבינ 
,ודיצמ ןונגע 1(.טעמכ הדיגס תמינב ותמדאל םדאה סחי תא טט 
סמה קורפ לש ,תודידב לש הארוהל ורוקמב ןווכמה םש וצמאב 
:ותוישיאמ ןפ - ןושלה רושימב - הזב םישגה ,תיתרבחה תרג 
םירז :וירוביגכ והומכ ,העודי הניחבמו .קחורמ טעמכ ,לדבנ 
רפסמה הז ;התאפב םיעסופ דימת ,םייח םה הבריקב הרבחל 
ומלוע לש תולוענה ויתותלד לע שיקמה רז ,"ןולל הטנ חרוא''ב 
לשריה הז ,ודעב הלוענ ותלדו םיקחרממ בשה םייהנרפ הז ,ןשיה 
חב עוגרמ שקבמה - זוע סומע ןושלכ - "בבלינ ללמוא ותוא" 
תפש לע - וירוביגמ םיבר םיבר דוע םה הלאכו ,ןועגישה תוס 

.ול הצוחמו הנחמה 

- תויגולוכיספה תוקמנהה תודדצמו תוענכשמ ,רומאכ ךא 
רקחמל היוול תונבמ רתוי ןה ןיא - ןוסמהל ןונגע תקיז ןינעל 
ילאוטסקט רקחממ תקפומה החכוהה תופקתל ,ץוחנה יתורפסה 

.הוושמ 

ואובב רקוחה תושרל תודמוע תובר תויתורפס-ץוח תויודע ףא 
הדבועה .ןונגע לע ןוסמה לש ותעפשה רבדב הנעטה תא ששאל 
סקטבו םלועה ירפוס ילודג ןיב ןוסמה תא ריכזהל הבריה ןונגעש 
ותייהנו ותכישמ תא םיעטהו ןונגע רזח תורפסל לבונ סרפ תלבק 
אצמנ הכישמ התואל תודע .תיבנידנקסה תורפסה רחא הברה 
רכיב ,רחא לשמ םוגרת ןונגע דימעהש העשב יכ הדבועב ףא 
לע דמע רבכו)ןוסנרייב יגברונה רפוסה תאמ "קבא" תא םגרתל 

.(דקש ןושרג ךכ 
תויתורפס תויודע ידי-לע ףא תוכמתנ תורחאו ולא תויודע 
ונ וא םייבנידנקס םירפוס לש םרוכזיא יוביר :רומאל ,הצחמל 
ויזח" םירכזנ לשמל ךכ .ןונגע ירופיסמ םיברב םייבנידנקס םיפ 
תואבומה לכ :ז''נר ימע) "םינומא תעובש''ב "ןסביא לש ויתונ 
איצוהל ,ה''לשת ,"ןקוש" תרודהממ תולוטנ ןונגע תוריצימ 
ךותמש םיעטק וא םילמ לש תושגדהה :דועו .ד''לשת - "הריש" 
"הריש''ב "תויגרבנירטס תוניצס" 2(•מ.י - ילש ןלוכ ,תואבומה 

"בער" תא ומוגרתל ףרצש "רבד תירחא"ב ,רהז ןבא רמתיא רוספורפ .1 
התואמ רזגנה ףסונ יביסרפסקא דוסי לע עיבצמ ,(ז"לשת ,ןקוש) ןוסמהל 
ץלחיהל הרואכל חלצומ סיסכת היה אל םשה יוניש" :םש לש הריחב 
רסה לש תונומאה םלועמ קלח אלא ,ןש-ילפ יוצמה םשה לש תוימינונאהמ 
."תומשו םילילצ לש הקומעה םתועמשמב טעמכ יטסימ חרואב ןימאהש ,רפ 

.(178 ,םש) 

"ןירותסמ" :תואבה תורודהמהמ תולוטנ ןוסמה ירופיסמ תואבומה לכ .2 
,גרובצניג חספ 'רת ,"הירוטקיו" :1980 ,"ןקוש" ,גרובצניג חספ 'רת 
'רת ,"בער" ,'1977 ,"ןקוש" ,רלסכוו לאלצב 'רת ,"ןאפ" ;1978 ,"ןקוש" 

.1977 ,"ןקוש" ,רהז ןבא רמתיא 

וליפא"ש "הריש"ב טסברה לש םירקדבה ףסוא ,(143 ימע) 
רורונ הכלמ" ,(208 ימע) "הזכ הפי ףסוא ול היה אל גרבנירטס 
וזעהש לע םיכלמ המכ תונושמ תותימב גרוהל האיצוהש תיג 
יפונו ןוסבוקעי ,(285 ימע ,"הריש") "השאל התוא שקבל םינפ 

.דועו דועו "לוחה תעבג"ב היגברונ 
פסהו תוינוציחה תויודעה וליפא :םיעטהלו בושל שי ,םלוא 
רהה תא רימהל ןהב ןיא ,ףקות תוברו תוקצומ הצחמל תויתור 
שוממו טרופמ ,הוושמ ןויעמ הליעה וז ,הצוחנה תיתורפסה ההכ 

.םמצע םיטסקטב עמ 
תורפסה רקוח לש ותושרל םירוסמ םירוטאקידניא העברא 
הנדומעת .םינודנה םיטסקטה תא הוושמ הניחב ןוחבל ואובב 
ועייתסי ,םירוטאקידניא העברא םתוא ןחבמב תוושומה תוריציה 
רסל הצחמל-תויתורפסו תוינוציח תויודעב הניחב התוא יאצמימ 
תחכומ ,רתוי הלק אהת שממ לש העפשה רבדב הערכההו - ןהיג 

.רתוי הרשכו 

צמיש לככ - תומכה רוטאקידניא אוה ןושארה רוטאקידניאה 
םיבר םימוד טסקט ישוגו טסקט תוילוח םיוושומה םיטסקטב וא 
,םילמס ,םידמעמ ,תויושחרתה ,הלילע יביתנ ,תויומד) רתוי 
תערכה עונת ןכ ,(דועו ,ןונגסו ןושל תוינבת ,םייומיד ,תומש 

.תעדומה העפשהה ריצל יארקאה ןוימדה ריצמ רקוחה 
ירבאש לככ - דוחיה רוטאקידניא אוה ינשה רוטאקידניאה 

ןוממה טונק 

יי . ■':.י■ 
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,רתוי בר דוחי ילעב ויהי תוושומה תוריציב םיליבקמה טסקטה 
היהת העפשה רבדב הערכהה ןכ - חוורו רוגש תוחפ יפוא ילעב 

.רתוי תששואמ 

לככ - תובכרומה רוטאקידניא אוה ישילשה רוטאקידניאה 
רתוי ויהי תוושומה תוריציה יתשב םיליבקמה טסקטה ירבאש 
ארופס םיליבקמ םיטנמלא רדגב קר אלו ,תובכרומ תוינבת רדגב 
לע רבדל לקי ןכ - תונחבנה תוריציב םשו הפ םיעורזה ,םייד 

.הנווכ לוטנ ןוימד לע אלו העפשה 
לככ - המאתהה רוטאקידגיא אוה יעיברה רוטאקידניאה 
יציהמ 'רדדנ" חשל תוינבת וא ןושל תודוסי קר אלש אצמיש 
ףא אלא "תעפשומ"כ תקזחומה הריציל העיפשמכ תקזחומה הר 
יוואה ,תוושומה תוריציה לש ללוכה ןייפוא ןיב המאתה רתואת 
- יטאמתהו יאדיאה ןמלוע ,ןהב עקושמה רסמה ,ןהב השועה הר 
."ימתסה" ןוימדה ייוכיס לע םילוע העפשהה ייוכיס :ררבתי ןכ 
םירוטאקידניאה תעברא תא הקידבה תמאה אל יליפא :יאדו 
יציש רשפא :לילכ ולטב העפשהה ייוכיסש תרמוא תאז ןיא ,םלוכ 
םנגעתו םיימוקמ ,םידדוב תודוסי קר תרחאמ לאשת תחא הר 
םלוא .העיפשמה הריציה לש הזמ ןיטולחל הנושה טסקטנוקב 
תעברא ןחבמב דומעל םיוושומה םיטסקטה תקידב ביטיתש לככ 
לש העפשה רבדב עירכהל היהי לק ןכ - ונמנש םירוטאקידניאה 

.שממ 

יגב אצמנ ,העפשה התואל תצרחנ החכוה .אמגודב עייתסנ 
הנחבא) .דחאכ ןונגעו ןוסמה לצאש "יטוראה בלכה" ביטומ ייול 
רקיב"ב קרמ לאקזחי תאמ רמאמב תאבומ ןינעה ותואב הנושאר 
פסב בלכה ךרכנ תחא אל עודיכ .(1980 ,15 'בוח ,"תונשרפו תר 
תדלות ראשה ןיב ןהש ,םויאו עור לש תויועמשמב םלועה תור 
היגולותימבש לואשה חתפ רמוש ,ינומידה בלכה לש ותומד 
קציו בלכה ביטומב וז תינומיד המגמ חתיפ ןוסמה .תינוויה 
ירקו הבהאה לשפ לע םידיעמה ,םיטוב םייטורא תודוסי הכותל 
אה ובלכ תא תיממ ,"ןאפ"ב יוחדה בהואה ,ןלג .הבואכה התס 
םש ילואו) .הדראודא ,תנאממה ותבוהאל ותלבנ תא חלושו בוה 
.(וב לפוקמה ינווי-יתימה דבורל ןווכמ - סופוסיא - תמומה בלכה 
לש הבלכ תא לטוק ,אוה ףא יוחד בהוא ,לגאנ ,"ןירותסמ"ב ףא 
,תאטבמ בלכה תתמה .ונממ המצע תענומה ,ינגאד ,ותבוהא 
,"ןירותסמ"ב רחא םוקמב .הנקת אלל יטורא לויכסית ,אופיא 
רכשה ותבוהא לע םייאמה בלכל וסחי תא עיתפמב ריממ לגאנ 
,עיתפמב ךכ רחאו בלכה תא הכמ לגאנ תישארב :המאןל הח 
הבהא השעמב בלכה ךרכנ ןאכ ףא .הבר הביחב ופטלמו ןחוג 
בלכה תארקל הצרתמה ,ותבהאב הקולה רוביגה .הפי הלע אלש 
,לגאנכו .יטוראה לשכה ןיד תא ומצע לע ךכב לבקמ ומכ ,םייאמה 
ימע האצי לכואה ירחא" :ןונגעל "הימי ימדב"ב הצרת ףא ךכ 
,התארקל ץפק ןטק בלכו ,םואתפ הארק תוועמ ...ןגל ישטנימ 
ורוע לע ידי יתרבעה יתאנש םיבלכ יכ ףא ...יתלהבנ טעמכ 
בוקעה היהו"ב םייח-השנמ ףא הומכו .(מ ימע) .'רהקילחאו 
ותשא יכ אצומו ,הנשונה וריעל תרחואמ הביש בשה ,"רושימל 
טעמכ ותמשנ החרפש דע וילע ץפק לודג בלכו ..." :רחאל הרוסמ 
ףנכב םייח-השגמ וקילחה ...ער לכ ול השע אל בלכה ךא ,דחפמ 

.(ח"יק ימע) ."הביח םשל ...ודגב 

היהו"ב םייח-השנמ ,"הימי ימדב"ב הצרת ,"ןירותסמ"ב לגאנ 
לשכה קבד םלוכב ,םתבהאב םיקול םלוכ - "רושימל בוקעה 
.םייאמ בלכל תקמונמ אל הביח םיניגפמ דחאכ םלוכו ,יטוראה 
היהי ןתינש ידכמ ידמ קודה אוה הזב ןוסמהל ןונגע ןיב ןוימדה 
,לגאנ עיפומ "ןירותסמ"ב :דועו תאז .אדירג תוירקמב ורטפל 
:השובח ודיו ,תנאממה ותבוהא ,ינגאד ינפל ,יוחדה בהואה 
דוכלל הווא תשקבמ "ןאפ"ב ףא .הבלכ י"ע ךשונ אוה ותנעטל 
ךשנ ךבלכ :הלובחת התואב ןלג לש תיטוראה ובל תמושת תא 

ןלג .השובחה העבצאב ןיחבמה ןלג ינפב הדיעמ איה - יתוא 
הנלבוק התואב תלפוקמה תיטוראה תועמשמה לע דומעל רהממ 
...העבצאב הבשנ המצעבש רבתסמ .העבצא תא יתקדב" :המודמ 
הדיב התוא יתחקל תפסונ הלמ ונתיאמ והשימ דיגיש ילבמו 
הכישנה ,םירקמה ינשב .(31 ימע) ..."יתתקבל התוא יתסנכהו 
יוחדה-בהואה ידי-לע תנעטנ ,בוהאה לש ובלכ ידי-לע המודמה 
רטיס לש התעפשה ץימחהל השקו .ובוהא בל תא תוטהל שקבמה 
."הימי ימדב"מ העודי היצאוטיס התוא לע וז "תינוסמה" היצא 
הדי תא תשבוח ,רעיב ,ססהמה הבוהא ,לזמב תשגופה הצרת 
.(ט"כ-ח"כ ימע) ובלכ ידי-לע הכשונ וליאכ המצע המישמו 
ךרכנ ןאכ ףא .המודמ תיטורא הכישנל הנעט אצמנ ןאכ ףא 
ןיב הקודה הכ הבריק .יאדו ונולשכש יטורא דמעמב בלכה 
:הנעטה תא הרישכמ ןונגעו ןוסמה ירופיסב תוישרפו םידמעמ 

.יארקא ןוימדב אלו ,רבודמ שממ לש העפשהב 
,ןדס בד וריעהו ודמע רבכ קנגע לע ןוסמה לש ותעפשה לע 
סונ ןונגע ירקוח ףאו קרמ לאקזחי ,דנאב םהרבא ,דקש ןושרג 
ןונגע לטנ ןוסמהמ ותעפשה רקיע תא .םירבדה םיעודיו .םיפ 
רתויה הלא רקיעבו ,קסמה לש םייטסינויסרפמיאה וירופיסמ 
."הירוטקיו"ו "בער" ,"ןאפ" ,"ןירותסמ" :םיחוורו םירכומ 
רימב ןמתסמ ןוסמה לש תיטסינויסרפמיאה תרופיסה דה ,םנמאו 
:יטסינויסרפמיאה ןווגה ילעב ,ןונגע לש הבהאה ירופיסב דח 
לעב הידבוע" ,"טושפ רופיס" ,"לוחה תעבג" ,"הימי ימדב" 
שה התוא הריהנו הרורב דימת אל .םירחא ףאו "תוליל" ,"םומ 
,המומע איה הברה םימעפ ;ןיעל תרקדזמ איה דימת אלו העפ 
תאז .תרכינו הבש איה ןחוב ןויעב ךא ,םייחפטו חפט הסכמ 
הבהאה ירופיסל הדחייתנ אל ןונגע לע ןוסמה תעפשה :דועו 

.םדבל ןונגע לש 
,הבהא ירופיס םתואב רתוי הבועמ חרואב תרכינ איה וליפא 
יסמ םיברב ףא התוהזל ןתינ ,"ריעצה ןונגע" לש ותביתכב וא 
לש וירופיס ,םנמא .ותריצי לש תונוש תופוקתב ,םירחאה וירופ 
דירפטוג ומכ םירחא לש םהירופיסל םג הקיז םיניגפמ ןונגע 
לכב םלוא .אקפק ירופיסל רמוחו לק ,טסיילק ןופ ךירנייה ,רלק 

.ןוסמהב ןונגע אצמש "הארשהה" ןמ רסחל ידכ ןיא הלא 
סונ ןוימד יווק לע טוריפב בכעתנ אל ,רוציקה תבוח םושמ 
םרוכזיאב קפתסנו ,ןונגעו קסמה ירופיס תא "םיצוחה" םיפ 
טלפימל למסכ רעיה ,ריעה לש הדוגינ תרותב רעיה .דבלב 
ותוישיאל האובבכ רעיה ,הרבחה לש תורוגשה היתומכסוממ 
ךכ .ןונגעלו ןוסמהל ףתושמ-לדבינהו דדובה לש חונמה תרסח 
"הימי ימדב"ב לזמ ,"טושפ רופיס"ב לשריה ,"ןירותסמ"ב לגאנ 
רוכינו תיטורא הקוצמ תמחמ רעיל םינופ םלוכ ,"ןאפ"ב ןלגו 
תמלובה וז ,"םימחרה תרסח הוואנה הריבגה" ביטומ ףא .יתרבח 
געלו ןוסמהל ףתושמ ,וירוסי אשומ תכפוהו הבוהא ינפב המצע 
ןוסמה ךא ,ביטומ ותואל ושרדנ םירחא םירפוס ףא םנמא .ןונ 
צעמ םה ןהב יוביעהו יובירה תדימב הזל הז דאמ םיבורק תגגעו 

.ותוא םיב 

ביטומ אוה ןונגעו ןוסמה תרופיסב דאמ ץופנה ףסונ ביטומ 
המודמ וליפאו ,ותוולש תא רפמו ול אל םלועל שלופה הז :רזה 
אוה ובריקבש םלוע ותואל רכונמו קוחר רתונה הז םג ומכ ,איה 

קחצי ,"ןירותסמ"ב לגאנ ,"ןולל הטנ חרוא"ב רפסמה גשוי 
,תאז לכבו םה םינוש - "ןאפ"ב ןלג ,"םושלש לומת"ב רמוק 
ביטומ .הנקת תלוטנ איה ושלפ וילאש םלועל םתורז :םימוד 
וייוליג לע ,ןונגע ירופיסבש םיביטומב םיטלובה ןמ אוה תיבה 
חתפמה ,(ץורפה תיבה :םימעפו)לוענה תיבה :םיברה ויתוחולשו 
תיבה ןמ האיציה ,(דועו ,תלדה תחיתפב לשכנה הז ,דבואה הז) 
לש עדונה וחוסינכ - "תרחואמה הבישה" ףא ןאכמו ותשיטנו 
;אוהש לשכב וא אטחב ביטומ ותוא ךרכינ דימתו .לייוצרוק 
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הריש םע הרוסא תודחייתה רחאל ותיבל בשה "הריש''ב טסברה 
רפה הריש ,(119 ימע)"הצריפ" רדגבו "הלוענ תלדה תא אצמ"ו 
.(25 ימע) "לוענמה לש אלש חתפמ"ב טסברה ינפב התלד תחת 
"בער"ב ,םצעומ יוטיבב ,ביטומ ותוא אצמנ רבכ ,תמאבו 

רדחמ רפסמה-רוביגה לטלטימ ולוכ ןמורה תצורמב .ןוסמהל 
אוה וזמ ףאו ,הנממ הבולעל הבולע הרידמ ,והנשמל דחא דורי 
לעמ גגה תרוק תלטינ בוששכ ותרעה איה תינוריא המכו .ךלשומ 
..."עישומה תייטנכ דיל לספס לע םעפ דוע ימצע יתלטה" :ושאר 
ימינפה ומלועל הטוב למס איה תיבה ןמ תורקעיהה .(79 ימע) 
םידקה ,ןונגעל "יעבט" הכ הארנה ,הז ביטומ .םידוגינה עורק 
וינפ תא הניש ינונגעה וחותיפ םלוא .ןוסמה לצא אצמנו אופיא 

.ותישארמ דאמ וקיחרהו ורישעה 

ןוממה לצא .יביסרפסקאה-ידדצה-רופיסה לש וניינעב םג ךכ 
רנמה ידדצ רופיס - "ןירותסמ" ןמורב דחוימבו - תחא אל אצמנ 
.רופיסה תמקירל בברושמה ,היתורוקו הלילעה יעוריאמ קת 
,תמאבו .השקומ הזל הז םתקיזו רופיס ךותב רופיס ,הרואכל 
ףא אוה .ןווכמבו עדומב יביסרפסקאכ הלגתמ ידדצה רופיסה 
רופיס אוה ,לשמל ,ךכו םלשה ןמורה תועמשממ רתויו חפט ריאמ 
אוה ומולחב :תמהדינה ינגאד ינפל שרופ לגאנש רזומה םולחה 

םש .רעיה יבעב לפא לדגמל ,םודא ונקזש רזומ ןקז י"ע חקלינ 
תרישכ הלילב התרישש תרוויעה הרענה ,ןקזה תבב שגופ אוה 
,תשטורמ ,התיווג תא אצומ אוה ,רקוב םע ךא .יפויל םיכאלמה 
ענה ןיבש ןוימדה תא ןאכ ץימחהל השקו) .גגה ןמ הלפנש רחאל 
הלימג ןיבל תקסרתמו גגה ןמ תלפונה רישל האילפמה הר 
ןמ הלפנ הומכו ,הרימט התיה התריש ףאש ,"םניעו ודיע"ב 
התוירורהסכ והומכ ,הרענ התוא לש הנורווע ילואו .התמו גגה 

.(תואיצמה םלועמ ןקותינל למס - הלומג לש 

םלשה רופיסל זמר וב שי :הז רופיס לש תינלמסה ותועמשמ 
שוי תא ללמאמו וירדס תא שבשמ ,ול אל םלועל לגאנ שלופ וב 

בומב םידמלמה ,בורל םיידדצ םירופיס אצמנ ןונגע לצא ףא .ויב 
,ךב .םיעקושמ םה הבש הריציב דוסי תויועמשמ לע ןיפיקעבו על 
,"לוחה תעבג"ב ,תדמח לש הפיה ותראש לע רופיסה ,לשמל 
סמה - אפרמ ןיאבו התלחנ זאמו ,התריש תעב הנורגמ ץרפ םדש 
םינפ"ב ןמטרה לש ומולח ךכ .תדמח לש הרקעה ותיווה תא למ 
םיבלושמה םייביסרפסקאה םיריעזה םירופיסה ןכו "תורחא 
ליכשמ ןונגע :בוש ךא .דועו "הימי ימדב"ב ,"ותשורגו אפורה"ב 
םידחוימה הינפ תא הל תונקהלו ולש וכרדב הלובחתה תא חתפל 

רופיס ץובישב קפתסמ אוה ןיא םיבר םירקמב :רומאל .הל קר 
ינוריא שומיש וב השוע ףא אלא ,"אדירג" יביסרפסקא-ידדצ 
םינווכמ הלא םירבד .וב ךורכ ארוקה "עותעית" םגש ,םכחותמ 
שיו ןונגע ירופיסב תחא אל םיצבושמה םיריעז םיידדצ םירופיסל 
תודבתמה תויפיצ בצעל ארוקה תא ןברדל ידכ םתונשרפבו םהב 
:"טושפ רופיס"ב אבה ידדצה רופיסה אוה הזכ .יתלילעה ךשמהב 
אוהש בושחל וב העטש (.מ.י - לשריהל)ותודליב ול היה רבח" 
ומא השיגרה ,רעטצמ לשריה היהו וב דגב תחא םעפ ,ובהוא 
ףוסבל ,וחצמ לע ותקשנו ושארב ול הקילחהו ותלטנו ורעצב 
ותודליב לשריהל עריאש המ .הירחא ךשמנו וריבחמ ותעד חיסה 
יהש םשכ :ותונשרפב זרדזמ ארוקהו .('ק ימע) "ותורחבב ועריא 
:ותורחבב ול עראי ףא ןכ ,ףילחתב המחנ ותודליב אצמ לשר 

יתלילעה דיתעה םלוא .ורעצ תא החמית ,המולבל ףילחתה ,הנימ 
,ותודליב ול ערא רשא :ןכירפיו ולא תוימיטפוא תויפיצ םיזי 
תאו ומחנל ידכ ףילחתה חוכב היה אל בוש ;ותורחבב ול ערא אל 

עתעית ומכ רפסמהש אופיא אצמנ .ןועגשב שפיח אוה ונקרופ 
תויהל תודיתעש תויפיצ ץמאלו חתפל ונבריד אוה :ארוקב לתיהו 
,וינפ לע החפט תירופיסה תואיצמה .יתלילעה ךשמהב תורפומ 
- לשריה תקוצמל ותושיגרו ארוקה לש ותועדומ :הנווכ ילב אלו 

.הדדחתנו התכז 

ןונגע השוע ידדצ רופיסב "יתמגמ-עתעתמ" שומיש ותוא 
םייח השנמש העשב ,רופיסה חתפב ."רושימל בוקעה היהו"ב 
בברשמ ,תפדנתמ םתווקת תיראש ףאו םהיסכנמ םידרוי ותשאו 
הנומא לעב ידוהיב השעמ :ןטק ידדצ רופיס ברעתמה רפסמה 
לא םיבוסמ םהש העש .וידיסחמ העיסו ט"שעבה תא חראש 
.אצויו ,ןחלושה לע וטושב טבוח ץירפה'חילש עיפומ ,ןחלושה 
ותואב דוע ול םלשל וילע יכ ידוהיל ץירפה עידומ - ררבתמ - ךכ 
עפ שולש הכיו ,תישילשב אובי וחילשש רחאלו .ובוח תא םוי 
תיבל ותיב ינבו ידוהיה ולטוי ,םלושי אל בוחהו ,וטושב םימ 
ירה :םיהמתה ויחרוא ברקב בשויו ךישממ ידוהיהו .םירוסאה 

בישמו ?הוולשב בסיו ךישמי דציכו בוחה תא םלשל ודיב ןיא 
די אמתסמ ךא ,תחא הטורפ וליפא יל ןיא התע תעל" :ידוהיה 
עסנו ידוהיה אצי ,העשה העיגהשכו .(ג"ס ימע) ."ת"ישה יל ןימ 
,םנמאו .הנומא אלמ וביל ךא קיר וסיכו - ץירפה לא טקש בלב 
ישו ,הנשונ הקסיע ומע םילשה ,ויקסע ילעבמ דחא ורצע ךרדב 
:הריהנ הז ידדצ רופיס תמגמו .ץירפל ובוח םולשת ידכ ול םל 
םתווקת הספא אל ןיידע יכ היפיצ ארוקה לצא חפטל אוה שקבמ 
רפסמה ףיסומ וז חורב .ועשווי דועו ,ותשאו םייח השנמ לש 
נאל יתבזע יכ יב ךפאב רחי אנ לא בוהא ארוק התאו" :רמואו 
ידהש .ןסכומה תחלצהב יתרפיסו ותשאו םייח השנמ תא תוח 
תובא השעמ יכ ךל תוארהל ידכ אלא תאז יתישע אלש םימורמב 

עראיש רשפא םינושארה םשה ידבועל עריאש המ .םינבל ןמיס 
זמרל שחכתי יתלילעה ךשמהה םלוא .(ד"ס ימע) "םינורחאל ףא 
אל ,ידוהי ןסכומ ותואל ערא רשא :ארוקה תויפיצ תא םיזיו הז 

.היילכ היה ופוסו םייח השנמל ערא 

בתה :הנווכ ללושמ וניא ארוקה תויפיצ לש ינוריאה ץופינה 
םייח השנמ לש רמה ולרוג לש ומשור תא תאש רתיב תדדחמ ןתוד 
ותיבמו וריעמ קיחרהש הז - וירוחאמש חקלה תא המיעטמו 
רופיסה :אופיא ךכ .םשה תעושתל דוע ןוכסי אל ,ותוהז תא רכמו 
ןתנ ןונגע ךא .דחאכ ןונגעו ןוסמה לצא יוצמ יביסרפסקאה ידדצה 
ומיעטה ;תינוריא הנווכ גופסו ,עתעתמ ,ןונש :ולשמ םינפ ול 

.וירמוח ראש ןיב רכינ אל בושו ,ורופיס תמקירב 
תסמה לש תיטסינויסרפמיאה תרופיסב ףסונ יזכרמ ביטומ 
שקבמ לגאנ ,"ןירותסמ"ב ."ביזכהש ףילחתה ביטומ" אוה 
•דנלייק ינגאד לש הנדבוא לע ףילחת ידוג התרמב אוצמל אוושל 

הירוטקיול בזכאמו ההד ףילחת איה הלימאק ,"הירוטקיו"ב 
תנאממה הדראודאל ףילחת ןלג שפחמ "ןאפ"ב .תגשומ יתלבה 
שקבמ ,"בער"בו .יגמב ףא - גוליפאבו ,הטיירנהב ,הוואב 
ליעפמהו יטקרטסבאה ישנה לאידיאל ףילחת רוביגהרפממה 
ןתוא לכב ,םירקמ םתוא לכב .בוחר תרענב - יליאליא - ולש 
סתמ קחרמ קוחר ,בזכאמו בזוכ :לשוכה ףילחתה ץוענ ,תולילע 

.רימי אל םלועל ותוא גשומ יתלבה -לאידיאהמ לכ 

רדמה ןמו םיעודיה ןמ אוה ןונגע לצא לשוכה ףילחתה ביטומ 
המולבל ללמאמו לשוכ ףילחת איה הנימ .ותריציבש םירב 
לשוכ ףילחת אוה "תונוגע"ב הניד לש הנתח ."טושפ רופיס"ב 
:םלענש ומדוקל בולע ףילחת אוה ינשה ןוראהש םשכ ירוא ןבל 
ימעה .ירוא ןב לש ונורא תחת רחא קרא ןימזהו ןיצקה זרדזנ" 
תעבג"ב .(י"ת ימע) "ןברוחל רכזכ הארנו תסנכה תיבב והוד 
התיה םתפוחש םלושמו הנשוש לש םיזיזפה םהיאושינ ,"לוחה 
םיאושינל געלינ ףילחת תניחבב םה (ד"נש ימע) "הפוטח הפוח" 
תשמישב רופיסב תויומדה תואנקויד תופקשינ אוושל .שממ לש 
םלועל :תדמח לש ורדח לתוכ לע היולתה הלכהו ןתחה תנומת 
יוהד :ףילחת םהל ושמשי םלועל .הלכו ןתח םתוא תא ורימי אל 
ףילחתכ הנולשכב תררבתמ "חלל הטנ חרוא"ב הלוגה .םימשמו 
ףילחת-רב וניא ,"רושימל בוקעה היהו"ב ןוממהו לארשי pאל 
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,הצרת ,"הימי ימד"בו .(הצלמהה בתכמ =) תימצעה תוהזל 
ייחל ףילחת הייח תא תושעל תשקבמ ,לזמל םייופכה היאושינב 
,ועדגינוללהש םוקמב המא ייחל הייח תא רבחל הסנמ ומכ ,המא 
יתבהא המ" :הרואכל ידדצ טפשממ תינלמס הזימרב הלועש יפכ 
השעמ םלוא .(ז"כ ימע) "הילע יתחמש דימת ,רוביחה וו תא 
ביטומ" דימת ךורכ ןוסמה לצא .ףילחתה ומעו לשכנ הז הבכרה 
ךא - וב ךורכ אוה ןונגע לצא .יטורא לשכב "ביזכהש ףילחתה 
יוצימ - תויורשפא חווט תא ביחרמ ןונגע ,וכרדכ .וב קר אל 

.ונווגמו וב$זמ ,ביטומה 
ןוסמה םיליבקמ ,םינבמב ףא אלא םייטאמת םירמוחב קר אל 
ררופמה הגבימה תא אצמנ ,ןוסמהל "ןירותסמ"ב רקיעב .ןונגעו 
תויבקעב" הליפעמה הפוצר הלילע ןאכ ןיא :עוסשה ,הרואכל 
ףצרב בטיה םיחרבומ הירבאו ,רדגומ אישל "תילטוטסירא 
ילע יביתנו תוסיפ ,םיעורא לש "יקפא רובצמ" םא יכ - יתביס 
םילולבו םיבבוגמ ומכ םהש תונוימדו םיגיגה ,תויושחרתה ,הל 

ןויפרו ,רוגשה יתביסה - ןוציחה רדסה רדעיה ,תמאבו .רדס יאב 
:בטיה תנווכמ תיטתסא הערכה ירפ אלא םניא ,לוכיבכ םירושיקה 

ךרדש ,לגאנ ,רוביגה לש חדוקה וחומ תא םיאטבמו םיפקשמ םה 
ושפנ .רופיסה יעורא םיחוודמ תרסוימהו הצוצרה ותעדות 

אופיא תופקתשמ ,תוימינפה היתוריתס ,תטבלתמהו העוערה 
,קרופמה יתלילעה הנבימה :"בער"ב םג ךכ .רופיסה הנבמב 
רפסמה לש דימת העותה ותומדל הרופאטמכ והומכ ,קסורמה 
שפנל האובב אופיא ךפוה הנבמה .תטבלתמה ותעדותל ,רוביגה 
יחה הלילעה תא אצמנ ןונגע לצא ףא .ימינפה ומלועל ,רוביגה 
,הירוביג לש הצוצרה םשפנל למסכ ,לוכיבכ-תררופמה תינוצ 
עמה רפס" ירופיסב םירבדה םירכינ דחוימב .עזעוזמה םלועל 
הז םוחתב דדוב הארשה רוקמ היה אל ןוסמה ;יאדו ."םיש 
הזב םלוא .ויניע דגנל ןה ףא ודמע אקפק תוריצימ תובר .ןונגעל 
עוהש המ רואלו ,ןוסמהל ןונגע ןיבש ןוימדה ןמ רסחל ידכ ןיא 

.העפשה ףא אמש - הכ דע הל 

אוה ןונגעל ןוסמה ןיב ןוימד רכינ וב ףסונ יתלילע םוחת 
ןוסמה לש הבהאה ירופיסמ םיברב .הבהאה ירופיסמ םיבר הנבמ 
רופיסש םוקמב :עמשמ ,"ךפוהמה הנבמה" תא ןחבאל ןתינ 
חתופ ,לבוקמכ ,ואיש לא הגרדהב ליפעיו וטיאל םקרתי הבהאה 
ןמורה רקיע .הנורבש :ךכל ףכיתו הבהאה לש האישב רופיסה 
הבהאה תוררופתה רחא ,יטיא ,ינטרפ בקעמל אופיא שדקומ 
"ךפוהמ-םיבהא הנבימ".םנולקו םיבהואה רעצ רחא ,התוטפרתהו 
רופיס"ב :הבהאה ירופיסמ םיברב ןונגע לצא ףא ההזנ הזכ 

.דועו "תונוגע"ב ,'רתשורגו אפור"ב ,"לוחה תעבג''ב ,"טושפ 
ירוביגל אל ףא ,ןוסמה ירוביגל אל הינפ הריאמ הניא הבהאה 

.םהיתולילע רקיע תא םישדוגה םה - םירחאה הינפ .ןונגע 
דועו לגרה ,ברגה:תוימינוטמה ויתוחולש לכ לע - לענה רויצ 
.םלועה תורפסבש םיצופנה ןמ אוה ,יטורא רשקהב ואובב - 
תובר תורשע הנומ ,"תודגא לש ןמסיק" ורפסב ,םייהלטב ונורב 
רראה לענה ביטומ" ייוליג לש תואמגודו תורוקמ ,םירוכזיא לש 
יועהו ןובלעה לגעממ התוא תצלחמה ,הלרדניס לש הלענ ."תיט 
םימסרופמה ןמ יאדוב איה ,יטוראה הנורתפ תא הל האיבמו תונ 
רדג ןוממה לש הבהאה ירופיס ףא ,םנמאו .םייוליג םתואבש 
קבאמ"ב חתופ "הירוטקיו" ןמורה .תיטוראה לענה ביטומב םיש 
רטקיו לש ריעצה רחאה הרזחמ ןיבל ,סנהוי רענה ןיב "יטורא 
הירוטקיו לש הילענ :תיטוראה לענה לע בוסנ אוהו ,וטוא ,היר 
רעורז לע הנאשי םהמ ימ .םגאה ילושב הדיעצ ידכ ידמ תולק 
,יטורא רשקהב הירוטקיו לש ידמ-תולקה הילענ רוכזיא "?וית 
םינקזה וירוה לא האב הירוטקיו .רופיסה ךשמהב הלועו בש 
הילענו ינעבוט ץוב תואלמ םיכרדה ;אבחהב ,הבוהא ,סנהוי לש 
ררמה הילענ .תאז םיעטמו חרוט ,בש רפסמהו ,תומתכנ תדלקה 

ןיעמ תוכפוה וז "םיבהא תוחילש" לש הכלהמב ץובב תושפ 

לע בוגעל שקבמה ,"ןירותסמ"ב ,לגאנ .התבהא תקוצמל למס 
אוה" :המע שגנתהל הליע שפחמ ,ןולמה תיבב תתרשמה ,הרש 
ןינעב הרש לש התונלשר תא לצנל ןנכתמ אוהשכ ןומעפב לצליצ 
.(44-43 ימע) "התיא רתוי ימיטניא רשק תריצי ךרוצל וילענ 
:לפאה לדגמב תרוויעה הרענה םע ,םוסקה ומולחב ,ךשמהבו 
ילענ תא יתצלח :יל רמאנש יפכ יתישע .םימ תואלמ ויה ילענ" 
הרונמה תא התביכ איה ,תאז יתישעש רחאל .הדיל ןתוא יתרסמו 
ילא התוא יתכשמ" :ךומסה ךשמהבו .(95 ימע) "אוב :הרמאו 
ינממ תשקיב עודמ עדוי ינא ,ןיידע יכלת לא :ראשיתש יתשקיבו 
רמב לענה תבצינ בוש ,ןכא .(96 ימע) "הטמל ילענ תא ץולזואש 

.תיטוראה הכישמה דק 
ררב אצמנ תיטוראה לענה ירוכזיא לש דחוימב םצעומ יוביר 

,הדראודא לש תיטוראה התונוילעמ ארייתמה ,ןלג ."ןאפ" ןמ 
רראה התמצוע תא רערעל שקבמ ,תופילח ותוא החודו תברקמה 
העשבו !תולב הכ ויה הילענ לבא :געלב ומצעל ןייצמו ,תיט 
תוארל יל רתומ" :הנזאב שחול אוה ,רעיל הווא תא אשונ אוהש 
,הטאיירנה .3(105 ימע)?'ךכ לכ תונידעו תונטק ןיידע ךילגר םא 
ארל םשגפיהב ברג תגרוס ,םיבהאב סלעתמ אוה המע העורה 
,הדראודא לש התבהא לע ןלג לש יטוראה והרחתמ ,אפורה .הנוש 
ולגרב הרוי לגאנ ,ןמורב איש תדוקנב .תחאה ולגר לע עלוצ 
לש תיטוראה ותונוילע תא ךכב לטבל אווש תווקת ךותמ ,העצופו 
תיזכרמ היצאוטיסבו .וילא הדראודא בל תא תוטהלו ,אפורה 
תעתפהל ,תוימואתפב ךילשמ ןלג ,םגאב טיש תעב :ןמורב תרחא 
לטבל שקבמ אוה בוש ;םגאה ימל הדראודא לש הלעב תא ,לכה 

.וב תיטוראה התטילש תא 

יביסרפסקאה הדמעמב לענה תנומת תחוור ןונגע לצא ףא 
ביטומב ץאומ שומיש רכינ ,תנגע לצא ףא ,ןוסמה לצאכ .יטורא 
הנויפר תא םימיעטמה הבהא ירופיס םתואב תיטוראה לענה 
םיקוחשה וילענמ :"הריש"ב ,לשמל ,ךכ .הבהאה לש רסיימה 
ןגפומ ךויש ילעב םירשקהב ,םירכזנו םיבשה ,טסברה לש 
בלה תועוצרה ילואו) .ותבהא רעצ לע םכרדב םידמלמ ,הרישל 
תשמשממה תערצל זמר-םורט תניחבב ןה ,םהב תועלקינה תונ 
םג ךכ .(הבואכ הבהא ילבחב הרישב ותוא תכרוכה ,וילע האבו 
ויתונורכז םג ךכו .אקווד םיילענה תונחב הריש םע ושגפמ 
הילגר ותרכנ וב ,קוחרה רבעב דירחמ עורא לא ותוא םיאשונה 
התוא תוהזמ הריש לש תונטקה הילגר ףא .תסנאנה הרענה לש 
אל הריש .הריש לש התיבמ וילגר ענמ טסברה" :יטורא יוהיז 
,וילע התלגנ םינפ םיעבשב .טסברה לש ותיבמ המצע הענמ 
ירב רוכזיא ;68 ימע)"...רעיל גלש לילב וחרבש תונטקה הילגרב 
רשקהה תא טילבמה- היתולולכ לילב הלעבמ הריש לש התח 
תיטוראה לענה ביטומ לש םיטובה םייוליגה דחא .(יטוראה 
ליחתהש הפוג ךותב השובכ הריש הל הבשי" :הז אוה "הריש"ב 
.ןמשה ןצבקה תא םינמשה הירביא ופיקיהש דע םלוהו ביחרמ 
הניאש וז השא הפוצח המ ,רהריהו םהמ ויניע טסברה עיסה 

קבחל הירביא הטישומש המעט עורג המכו תוירבה ינפב השוב 
.הומת רבד עריא םואתפב ...ער חיר תולעמ ויניעש אמוס ןצבק 
אלש דע םיכלוהו םימצמטצמ וליחתה הזל הז םיכומס םהש םע 
ילואו .(9-8 ימע) "לאמש לש דבל לדנס אלא הרישמ רייתשנ 
וב שוקי-חפ ול הכפה הרישל ותכישמש טסברהל ךכב שי זמר 
ןיבל טסברה ןיב םיחתמנ היגולנא ירשק ,ןכש .עלבנו לפנ אוה 
,וישעמל רוויע הזו - רוויע הז :אמוס ילובמטס ןצבק ותוא 
לובמטס איה ,ןויטנזיב רקחב קסוע הזו - ילובמטס הז .ולרוגל 

:ול תשחולו הדימתמ ,ץיקהברמולחב ןלג םע תסלעתמה ,ןילזיא .3 
"!יבוהא ,ילענ דורש תא רושק" 
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יריישו תואובמ ,תואקתפ ץבקמ הזו - תועמ ץבקמ הז .הקיתעה 
.תיטוראה לענה ביטומ ןגועמ "םושלש לומת"ב ףא .תוטאטיצ 
תוליל רחאל ול תשחכתמו רמוק קחציל תרכנתמה ,הינוס 
ואובב ,ךכ רחאו .היברג תנקתמו ולומל תננוצ תבשוי ,הבהא 
לש היתואקמזופ םה המכ" :םלכנו הימת ,רהרהמ אוה ,ותיבל 
רחא ...ילצא אובת םלוכ תא ןקתתשכל ,םישולש םירשע ,היגוס 
ןוקית םינועטש ויתואקמזופ תא קדב ונחלוש ילכ תא הניפש 
,הינוס תארקל ומצע ןיכהו ורדחל רזח ךכ רחא ...ותדובעל אציו 

םירשע ,היתואקמזופ םה המכ ,ןומזפ ןימכ ול םזפמ אוהשכ 
הינוסו רבע םויה ...ילצא אובת םלוכ תא ןקתתשכל ,םישולש 
ומולחב הרידה תלעב ,"תורחא םיגפ"בו .(146 ימע) "האב אל 
,היניעב תטבונ "תענצומ תיטורא החמש ןיעמש" ןמטרה לש 
ךכב שי רושיקו .דוקיר תעשבכ הכוליהו ,הרצק תחאה הלגד 
הרידה תלעב איה ינוט :ופייעש הילגד לע ינוט לש התנולתל 
ביטומ דחי םירבוח ןאכ) .ןמטרה תא לשנל םישקבמ הנממש 
םיצופנ הלא ןיעמ םיתמצ .תיטוראה לענה ביטומו ץורפה תיבה 
לש ומוציעב ,לשריה ,"טושפ רופיס"ב .(ןונגע תרופיסב דאמ 

.ושארל השבוחו ולענ תא ץלוח ,יטוראה ופורט 
תיטוראה לענה ביטומ לש דחוימב ןווגמו יביסנטניא םוליג 
.םימשג תחל הלוכ .ורדחל הסנכנ תעלוצ" :"לוחה תעבג"ב אצמנ 
איהו אסכ הינפל דימעה תדמח ...םימ תאלמ הכירעכ תינמי לענ 
המב ,הרמאו וב הציצה לעי .וז לגר הגונע המ .הלענ תא הצלח 
יתרבג ךדסחב ,רמאו םולח ךותמ ומכ ררועתנ תדמח ?רמ לכתסמ 
אל ,הרמאו הכייח לעי ?םה ךידי השעמ ךילגרבש הלא םיברג 
תושעל תעדוי ינא ףא אלא יתאבה אמא תיבמ הלא םייברג 
דמחמ תדמח היה המכ ...התרדא תא התוא טישפה תדמח .םתומכ 

לעי ...תיבה יתכריב דומעי רעוב רונתש העש התואב הוואתמו 
רמוא טוידה לשמ ,רמאו ךייח תדמח .ויתואליפנאמ תחא הלענ 
מי אוה ,הליחת ולגרב התוא אוה ףחד םתפוח תעשב הלכו ןתח 
הקחש לעי .וב לושמת איה ,הליחת ותוא איה הפחד ,הב לוש 
רצק עטקבו המוד .(ח"נש ימע)'רדגב תא יתכלכיל יוה ,הרמאו 
תיטוראה לענה ביטומ ייוליג לכ דחי ורבח ,"לוחה תעבג"ב הז 
רפס לענה ,(אפורה לש תיטוראה ותעילצכ) העילצה :"ןאפ"בש 
לגרה ,(םגאל הכילשה ןלגש הדראודא לש הלענכ) םימה תג 
.(הטאיירנה לש הברגכ)ברגה ,(הווא לש הילגרב)הגונעהו האנה 
לע לשמהו תדמח לש ויתואליפנאמ תחא תלעונה לעי) הלא לכ 
יגפמ (יטוראה עקרה תא םיפעמה ,תולולכה תעב לגרה תפיחד 
ףא םשגומב - תיטוראה לענה ביטומב דחוימב ץאומ שומיש םינ 
דבהל דחוימ וניא תיטוראה לענה ביטומ ,רומאכ ,םנמא ."ןאפ"ב 
אצומה ,וייוליגל הנקמ אוהש דחוימה בוציעה םלוא .אקווד ןוס 
רבודמ יכ דחאכ םידיעמ - "לוחה תעבג"ב קייודמו ןמאנ דה 
.הזל הז םירזה םיטסקט ינש ןיב יארקא-תלבקהמ רתויב ןאכ 

:דועו תאז 

הזמ "לוחה תעבג" ירוביג ןיבל הזמ "ןאפ" ירוביג ןיב ףא 
חיימ הדראודאש העשב גוסנ ,רוכזכ ,ןלג .הלבקהו ןוימד אצמנ 
יראוצ תא חוכב התפל ,תפסונ הלמ דיגהל ילבמו" :ותבהאל תל 

לע יתמק ןוזפיחב ...תוקומע הפשנתהב היניע תא יב"הצענו 
תדמחו שגרדה לע הבכש לעי" :תדמח והומכו .(39 ימע) "...ילגר 
ועגפ םהיניעו וב הציצהו היניע תא לעי החתפ רבכו .הלצא בשי 
הדימ תומדאתהה תדימ וליאכ ,דחאכ םהינש ומדאתגו ולאב ולא 
תדמחל ול סח .ותרובג שיאכ תדמח לבא .םינפל םינפמ תרבועה 
ימע)"ןולח חתפו וינפ תא ריתסהו םק דבכו .םדאתנש וב וריכיש 
חנ ,הנושלב הגוש :התורובב הלגתמ ,רוכזכ ,הדראודא .(ע"ש 
לעי ,"לוחה.תעבג"ב "התליבקמ" הומכו .הדודרה התלכשהב תפש 
,וירפוסו רוד רוד ךא ...רליש ירפסב הארק אל הימימ" :תויח 
,רופיס לש םש אלא וניא ןינאס .םכילע םולשו ןינאס יוטסלוט 

הניא וז לעי ןכא .רפוסב רופיס הפילחהש רבדבש ץקועה והזו 
ימע) "הלש רובידו רוביד לכב קיידל םיכירצ ונא ןיאו תינדמל 
איהו םירופיסה ינש ןיב הקודה הלבקה דועו .(ז''נש - ו"נש 
למס איה ףא ,לענכ ,סוכה ."תיטוראה םוכה ביטומ"ב תמשגתמ 
תרותש ,ןוסמהכ םירצוי לצא רמוחו לק ,רוגשו רכומ יטורא 
"ןאפ" ןמורה ,אופיא ,ךכ .לודג םשור םתביתכ לע הריתוה דיורפ 
םיאבה ,הייוליגבו תיטוראה םוכה ביטומב הברה סלכואמ 
הלפשהה תדימ לעו ןלג לש תיטוראה ותקוצמ לע דמלל דימת 
דמעמב דימתו ,הכובמ בורב ןצפנמ ,תוסוכ טימשמ אוה .הבש 
,ידימ יסוכ תא יתלפיה עתפל" :ןוגכ .הגיעלמו תננוצ ,הדראודא 
יתמקו ,דאמ ללמוא ימצע יתשגרה .היתרבשו הנווכב אלש 
הצרפ הדראודא .יתרמא "!יסוכ תא יתלפה ,היוא" .ךובנ ימוקממ 
ןואכיד לש יומס שגר ..."םיאור ונחנא הז תא ,ןכ" :הבישהו קוחצב 
בש רבדה ךכו .(21 ימע) "הדראודא לש הקוחצ לוקל יב ררועתה 
קישהל שקבמ ןלג :רחא םוליגב םימעפ .ולוכ ןמורה תצורמב הנשנו 

ימע) הקיר וסוכ תא אצומ ךא ,יטוראה ובירי ,אפורה םע וסוכ 
יתיצרו יתרמא !ךייחל" :הדראודא םע ףא ול עריא ךכו .(43 
מע הסוכ לבא .תורצק הבישה "הקיר יסוכ" .התיא יסוכ שיקהל 
,"יסוכ תאז ןיא ,אל" ?"ךסוכ תאזש יל המדנ" .האלמ הינפל הד 
ךומסב בשיש ,םיחרואה דחא לא הבר תונינעתהב התנפו הרמא 
תצקמ ךא ,רומאכ ,הלאו .(54 ימע)"...ףרוע הל יתינפ חצונמ .הל 
יעטמו םירזוח דימתש ,"ןאפ"ב תיטוראה םוכה ביטומ ייוליגמ 

.ןלגב קבדש יטוראה לשכה תא םימ 
תיטוראה סוכה ביטומ הנשנו בש "לוחה תעבג" רופיסב ףא 
;ט"כ ,ז"י ימע ,"הימי ימדב" :םג ןייעו) .הליבקמ תועמשמב 
ביטומ ייוליגבש ינלמסה רסמה .(דועו ;ו"סר ימע ,"טושפ רופיס" 
:אבה דמעמב דחוימב טלוב "לוחה תעבג "ב תיטוראה סוכה 
ןלגל הוושהו] ...רובש ילד ךותל יאמש קקר" ותחיש ךותב" 
קורה ,"לוחה תעבג"ב הדלילו ;ןורבה לש ונזאל קקורה "ןאפ"ב 
העש התוא לכ .םוכה תא עמג תדמח ...[.מ.י - רפתסמה ינפב תק 
תא דימעה ףוסבל .התוש אוהו וסוכב ול וקקרש וילע המוד היה 
םוקמוקה םע הרזח הנינפ .עלוצה ןחלושה לע הקירה םוכה 
רזחו ,אל ,רמאו ושארב ענענ תדמח ?הינש םובב ךנוצר ,הלאשו 
תמלגמ ,דחאכ "ןאפ"בו "לוחה תעבג"ב ,ןכא .(ס"ש ימע) "קתשו 
הימינוטמ :תיטוראה לענה תמלגמ רשא תא תיטוראה סוכה 
"לוחה תעבג"ל "ןאפ" ןיבש ןוימדה .רוביגה לש יטוראה ונורבשל 
ביטומ לש םיליבקמה םייוליגה עפש :השחכהל דוע ןתינ וניא 
קהה ,תיטוראה סוכה ביטומ ייוליגב הלבקהה ,תיטוראה לענה 
ןיב הלבקההו תיטורא העיתר םיעתרנה םירוביגה ןיב הלב 
ןתלכשהש ,"םימחרה תוללושמ תוואנה תוריבגה" ,תורוביגה 
רפיסה ינש תא תתפולה לשכה תריוואב הלבקהה ,תגעלינו הלד 
שה ףא אלא ןאכ שי יארקא ןוימד אל :םידמלמ הלא לכ - םיר 

.העפ 

געל ןוסמה ןיב ונמנש "הקשה תודוקנ" ןתוא לכב אל ;יאדו 
םתוא לכש ךכב יד ךא .העפשהה תועדומ ןיטולחל תחכומ ,ןונ 
שה תנעט םיזהל השקש דע וידחי םיפרטצמ םיבר הלבקה ירקמ 

.4קפסה לובגמ תגרוח ןוסמהל ןונגע לש תעדומה ותקיזו ,העפ 
תימעפ-דחה ,תירוקמה התושרב תדמוע ןונגע לש ותריצי 
טבמ-ןוםכיל ךותמ התביתנ תא הסליפ םיתעל ךא .הדוהיב 
רשרל הבששכ ךא .םהיליבשב הדעצ ףא םימעפ ,םירחא תודשל 
■ .הב עיבטהלו ץמאל הביטיה ,םהלשמ המעו ,הת 

דרעב :תירקמ המגודו .םהיתוריצי ןיב םיצצוח םיבר םידוגינ ,יאדו .4 
שמב אב אוה ןוממה לצא ,הלילש דימת רשבמ בוהצה עבצה ןונגע לצאש 
רכ ,"זירותסמ''ב לגאנ לש הבוהצה ותפילח ךכ :יטורא םסק לש תועמ 
ןיבש דוגינה םלוא .דועו "הירוטקיו"ב הירוטקיו לש הבוהצה התלמש 

.רתוי ףיקמ רקחמב ןודיתש המצעל השרפ אוה הנגעל הסמה 
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