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ןוסלנצק ןועדג

עדילדע םיכרוע ןונגע-ירקוח
א

,םיללוהמה ריפסקש-ירקוח י"ע העבקנש יפכ ,ריפסקש לש היפארגויבהש ,םעפ רמא ןייווט קראמ

אלא 'דבלב תומצע הנממ ורתונ רבד לש ותימאל .ןואיזומב תגצומה ,םימודק-תייח ול הריכזמ
לש הפוג תא ורזחישש ,םמצע תא ולשה ךכ ידי לעו סבגב תומצעה תא ופיצ םיללוהמ םידמולמש
םייוצמ ריפסקש לש תיתימאה היפארגויבה ןמ .הלש םימודקה תנוכתמ לע התוא ודימעהו היחה
והשמ ,רמולכ ,סבג אופיא םה ,הלא םיטרפ יבג לע ומרענש ,תופסותה לכ .םידדוב םיטרפ קר ונידיב

.יתימאה ףוגה ןמ קלח ,םינפ לכ לע ,ונניא לבא 'ףוגה תא רזחשל ילוא הסנמה ,יתוכאלמ
וליפא הז הרקמבש ,ןכתי .םידמולמ לש םניינע הזה םויכ אוה ןונגע י"ש תריציב רקחמה םג
םוסריפ םע דימ ןונגע לש הריצי לכ לע טעמכ יאמדקא ןויד םה םיכרוע ךכיפלו אובל םידמולמה ומידקה

!ם-ארוק תורוד לש הרעס ידי לע הלעוהש ,דפס ללכ-ךרדב אוה תפומ-רפס .הנושארה התרודהמ

לכ רחאל קר ןבומכ םיאב ,רפס ותוא לש תיתורפסה ותולילצל ןיטינומ םיאיצומה ,םידמולמהו
תולילצ לש הקנפשוג ןתמ :רמולכ — ןתעפוהל ךומס רפוס לש ויתוריציב םיימדקא םינויד .תורעסה
.לפנ-תונויסנ רי'יפע םה — תורוד לש תרעוסה האירקה ןחבמב ויידע הדמעוה אלש ,הריציל תימדקא

אלא ,םייח םה ובש ,ןמזל לעמ תאז לכב םיפחרמ םניא ,ךכב םה םיצור וליפא ,םירוספורפ םג
לש תיתורפסה התולילצ לע ססבתמה ,טופיש ןיב ןיחבהל םהילע םג דבכי ןכ-לע .וכותב םייוצמ
ךכ לע ועדיש אלב — הריציב תועקשומה ,תוילאוטקא תומינ יי'ע בתכומ טופיש ןיבל ,הנודנה הריציה

ןונגע לש ויתוריציב ימדאקא ןויד לכ לע .ןתעשל קר ןה תופי ךכיפלשו — דחאכ םיארוקהו רבחמה

:הנכס לש לצ דימת ףחרמ — דחא ןמזל םיכייתשמ ,םיארוקה ,ונחנאו ןונגע דועב — הזה םויכ
.דבלב ןיעדויארמ היהת הז ןויד לש תוימדקאהש ,ןכתי דימת

.רתוי דוע תנכוסמ הרוצ ןורחאה ןמזב לביק ןונגע לש ויתוריציב ימדקאה רקחמה םלוא
הנניא ןונגע לש ותריצי םלוא !סבגב ופוצ ,ריפסקש לש היפארגויבה ןמ ורתונש 'תודדובה תומצעה

רקחמה ונתוא םיהדמ ןכ-לע .רשבו םד םג אלא ,וב תומצע קר אלש ,יח ףוג אלא ,תושבי תומצע
דבלב תומצע ריתומ ,הזה יחה ףוגה לש רשבה ןמ םיחתנדכיחתנ ערוקה ,ןונגע תוריציב ימדאקאה
ויתוריציב ןוידהש ,ארוקל וליפא המדנ םימעפל .סבג לש םימלש םינקתימ תומצעה יבג-לע ביכרמו
תיתורפס תרוקיב לכב לבוקמ רבדהש יפכ ,ימינפה חותינה תמכחב אטבתמ וניא בוש ןונגע דש
וראות ,ושחרתנש — םייתפש-בינ וא רואית ,עוריא לכ לע .ץוחה ןמ הבכרהה תמכחב אלא ,תילאמרונ
יטסירטלבה ךלהמה ןמ םתוא האיצומה תונשרפ הבכרוה — יהשלכ תינונגע הריציב ועמשוה וא
ךלהמל םתוא תדבעשמו ,םהש יפכ תויהל םירבדה תא תמייוסמ תולשלתשה תבייחמ ויפלש ,יעבטה

תוארל וניניע ,אופיא ולגרתנ ינונגע רופיס םוקמב .רופיסה ףוגמ בייחתמ ונניאש ,יתוכאלמ
תנווכמה ,תויקוח לע דומלל ונל רשפא היהי םנמא הנממש — תושחרתה םוקמבו !תינונגע הנווכ
םלענ ךכ י"ע •םיקוחר םילמס ןונגע לש ויתוריצי לכב טעמכ ונאצמו ונשקיב — םיבורקה ונייח תא
לע םידוקש ונאש ,ץבשת ונינפל הלגנ ומוקמבו ,וב תחבתשמ ןונגע לש ותריציש ,ספיספה ונתאמ
תא םיעגיימ ונאו הנמאנ הקתעה שמשמה ,סבג אלא ,םבאכ תא םיבאוכ ונאש ,טייח םירבא אל .וחונע-פ

.אוה ימ לש ותקתעה תעדל וניתוחומ
לכב םלוא ,הצרעה הלוכ תרמוא םנמא איהש ,הריווא אופיא הרצונ ןונגע לש ותריציל ביבסמ
ינידע םידמולמה תכ םע הנמנ ונניא ךא ,תאז הריוואל לגרתנש ,ארוק .אירב-יתלב והשמ הב שי תאז

דחא הנקב הלוע הנממ ותומשרתה ןיא אמש םוסיה ךותמ ןונגע לש ותריצי לא דימת שגי ,םעטה
,הרישי-יתלב תומשרתה דימת אופיא היהת תינונגעח הריציה ןמ ותומשרתה .ינדמלה חונעיפה םע
ןונגע תריציו .תוינונגעה תורתסנה חנעפמ ,דמולמה לש ויניע-טבמ דימת ץוצחי הריציה ןיבל וניב יכ
.רתויב בוטה םיארוקה-להק םהדבה רבד לש ותימאלש ,םימימתה היארוק תא ךכ-מושמ דבאל היושע
ב

ץבוקה «ולש םיעבשה לבוי דובכל ומסרופש ,ןונגע לע םירמאמ-יצבק ינש ינפל םיחנומ
,םימכח רקיעב םיפתתשמ ינשה ץבוקב !ןליא-דב ש"ע תיתדה הטיסרבינואה תאצוהב אוה דחאה
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םהידי לע םיעפשומ וא תימלשוריה הטיסרבינואה לש םידמולמה תווצ םע םינמנה

ריציב ימדאקאה ןוידה לש הנורחאה הלמה יוטיב ידיל אובל אופיא הכירצ

לע תלעופ ןיידעש קיסהל רשפא 'םיצבקה ינשב זכרתנש ,ןוידה ךותמ אקווד םלוא
מ ונא ותואש ,רפוסה תומד לשו ,םייח ונא ובש ,ןמזה תואידיא לש היטסגוסה ידמ

רדודוקנ ךותמ תינונגעה הריציה תא טופשל ,ךכב הצרנ םא םג ,םילגוסמ ונא ןיא
בומכ ךירצ ונניא ,לשמל ,ןייטיוג 'ומרפ .תורעסה לכ םות םע קר ,רומאכ ,תעבקנה
לש ימדאקאה טופישב עגפיש זעדומ-יתלב םנמא ,יביטקייבוס-ישגר םינפ-אושמב
ויפלש ,אלפומה םירקמה-ןומיזמ ןונגע לע ורמאמ םויסב לעפתמ ונא םיאצומ ותוא

א ןנוכי חישמה .חישמה וב דלווי תרוסמה יפלש ,םויב רמולכ ,באב העשתב ןונגע לש

רלטיה י"ע ברחנש ,לארשי תיב תא ויתוריציב ןנוכ רבכ ןונגע !סוטיט י"ע ברחנש

יחצנ-חצנלו ,היחתל םיקהו "תוומה תא עליב" ,ןונגע אב — "לארשי רכז תא תירכהל"

שדקמה ןיינב לע דיתעב חמשנש םשכו .יזיפ ןפואב התוא דימשה רלטיהש ,המצע
בר תוידוהי תורייעל סופיט-בא איהש ",שטאשטיב" ןיינב לע הווהב ויא ם-חמש ךכ

נונגעה הרציב היחתל ומק םלוא ,וברחנ םנמאש "';פוריא

פלופמה שרדה ךרד לע ודמאנ םירבדהש ,יאדו .ןונגעו רלטיה !:-ונגעו חישמה ךלמה

ליפא ,תינומעה הריציב םינוידה לש הריוואה לע דומלל רשפא שרדה ןמ םג אלא

ע הכרעהה תעבקנ ךכיפלו הדימה-הנק ןאכ םלענ .םיאמדאקאו הטיסרבינואה-ישנא
רדהו הצילמה דרד לע איה וליפא ,חישמה ךלמה םע האוושהה .הדימ לכל ץוחמ

השודק לש םתוח םהב עבטוהש ,תורוקממ הבואש חישמה תנומת :דואמ תיסופיט

קסופ טופישה .השודקדבוקמל םישגינ לש ומיחרודליחדב תרוקיבה תשגינ
צי םהב האור וניא וז תואר-תדוקנמ ןונגע יבתכב ארוקהו !ןחלופל ךפוהו

הריציבש דוהל הנותנ ימדאקאה ןוידה לש ותעד םג ןיא ךכ םושמ .ה ר י צ י  --י ז ר

תכ אלא ,בתכ אל ,הלש םיזרה חונעיפל קר אלא ,לבוקמ ןוידמ עבתנ
שה תורשעב תידוהיה היצילאג לש ינומעה סופאה הז ",הלכ תסנכה ,לש הפוסב
אגל לגלגתנש ,ימלשורי םכח לידוי 'ד לש ותב תנותחב עיפומ ,ןומע לש ותדלוה

הרותה תבהא" םושמ ,ומצע ןונגע ירבדל ,הב שיש ,ולש תמסרופמה "תויתואה תריש"

עיריה תא ןומע ביחרה ,ג"ישת תנשב המסרופש ,הז רופיס לש רתוי תרחואמ הרודהמב

" לש םיתבה ןמ םיבר ןקיתו הניש םגו ימלשוריה לש ורבעו ותומד ןויצל םיבר
בל הלא םייונישו תופסות ויה הריציה לש תיתונמאה תוטילשה תניחבמ .המצע

ךכ םושמ התארנ ,דבלב םיטעומ םיטרפ וילע ורפוס הנושארה הרודהמבש ,ימלשוריה

רפה תפסות .רובידה בחרוה ,סופאל יוארכ ,ןהילעש ",הלכ תסנכה"בש תויומדה
קלחה לכ תא ךכ י"ע הכפהו תויומדה ללשב ימלשוריה תא אופיא הגזימ ימלשוריה
.רתוי בוטל םג ךכיפלו רתוי ינומראהל

פיס לש השדח הרודהמ לע רמול לוכי ,הריציבש הלגנב וקוסיעש ,םדא קר םלוא

ש ,ןומע תוריציב ימדאקא רקוח לכ תאז תמועל .תמדוקה התרודהממ רתוי הבוט איהש

כ רופיסמ רתוי בוט תויהל והשמ לוכיש ,הדוי אל ,הריציה-יזרב הנושארו שארב אוה
שדח הרודהמב אלא ,ומצע רופיס ותוא אוה "רתוי בוט"ה םא םג

םלשומ ירקחמ ןונגנמ ",ימלשוריה םכחה" ורמאמב ,רנכוט םלושמ 'לשמל ,ליעפמ ךכו

דיל ,תורוקמ לש תניינעמ האוושהו תואבומב ןויע ךמס-לע ,דעצ ירחא דעצ ונתוא

מבש ,הז םכח לש ותוישיאב םלגל ידכ אלא האב אל ימלשוריה םכחה לע םיטרפה

וקה הרודהמה ןיבש ןמזב .ומצע ןונגע תא ,הנש האמ ינפלמ ימלשורי ידוהי םתס היה

רשי תנידמ המק :ךרע-בר ערואמ ידוהיה םלועב עריא השדחה התרודהמ ןיבל "הלכ

ש השדחה הרודהמב ".ביגהל אלש לוכי וניא" ",ךכ לכ תיביסנטניא המצעב ונמז תא

מייקתנש ,הנותח לא ",ימלשורי םכח לש ףוקש הווסמב םנמא" ,אופיא רדוח אוה
ב ןונגע לש ותופתתשה .לארשי תנידמ לש התמוקת ינפל הנש האמו ודלוויה ינפל

ש" לש םישדחה םיתבהו !ןכל םדוק הנש האמ ףלחש ,הז םלוע םע האלמ תוהדזה לע

עמשמ" םילבקמ ,הנותח התואב םתוא דש ,ימלשורי םכח לש הווסמב ,ןומעש
 /ץראה הצקמ" היפלש ,השדחה הרודהמב "תויתואה תדיש"ל תפסותה ".תילאוטקאו
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יזע , /םידותעו םירפ קר , /ץקשו ץרש לכ  /האריי אל

הסרפ תסרפמ לכ , /הרשכ המהב לכ , /עסש תעסוש

ה םייחה הב וחתפתה אלולו לארשי תנידמ המק אלול
.הנורתפ לע האב

,רוהט רקחמ יהז םיינוציחה םינותנה לכ תניחבמ םנמא
לע תאז לכב םה הז רקחמ לש ויתודוסיש ,הנקסמה ןמ

לע /ססבתמ ןחלופ .ןונגע ןחלופ :ןחלופ דבוע אלא
וליפא ,לכה .ןחלופה לש דרפנ-יתלב קלח תויהל ןונגע

ש םייחה םיחתנה םיערקנ ינונגעה רופיסה לש יחה

בגל לבא 'הרופ ןוימדב םיגלפומ ,םיאלפנ
ג
רקחמב הטשפ ןכ לע :םילמס לע 'רקיעבו ,םג אלא ,דבלב םיזר לע ססבתמ ונניא ןחלופ םלוא

םיכרוע 'קיתו רפוסו ליחתמ רפוס ,רענו ןקז .םילמס שופיח אוה הנמיסש ,הפיגמ תינונגעה הריציה
המו למסה ןמ הז טפשמב שי המ םישפחמו ,ןונגע לש וטע תחתמ אציש ,טפשמ לכב טעמכ תוינדפק תוקידב

םולש-תכרבו םיידי-תעונת ןניא ןונגע ירוביג לש םיידי-העונת .למסה ונממ דרפוהש רחאל וב ראשנ
אופיא םיקרפתמ ,םילמס-שפחמ רקחמ לש ויתודוקפ יפל .למס אלא ,םכילעדבולש-תכרב הנניא םכילע
םניא ןתוגהנתהו ןרובידש ,תויתורפס תוירב תויהל םיכפוהו תוישיאה תונוכתה ןמ םיינונגעה םירוביגה
ונניא רוביגה .ותוא אלמל ןהילע לטוהש ,ילמס דיקפת י"ע אלא ,יח םדא לש תויעבט תובוגת י"ע םיעבקנ

םג איה-איהו ויפתכ לע המשוהש ,המלש תיאידיא תכרעמ גציימ אלא ,ומצע תא אופיא אטבמ
והמ םילאוש ינא ןיא והשלכ השעמ אוה השועשכו .ולש םידעצה לכ םירבתסמ ויפלש ,חתפמה
.ושוריפ המ אלא ,השעמה

ךורב אוה ורבחמשו "הבישה אשונ םע ובולישב האיציה אשונ" םשב ארקנש ,רמאמב
היהו" ןונגע לש רופיסה אוה ואשונשו ןכל םדוק םסריפש ,רמאמ לע רבחמה ךמתסמ ,לייווצרוק
היהו" לש ישארה רוביגה ,םייח-השנמ לש וידודנ יכ ,לייווצדוק חיכוה רמאמ ותואב ".רושימל בוקעה
תגרדל הלוע םייח-השנמ לש תיביסאפה ותרובג .הלוגב לארשי ידודנ תא" םילמסמ ",רושימל בוקעה
".ותולג תונשב לארשי םע לש תיביסאפה הרובגה למס

דייוצמ םגו דבוכמ ידוהי תרותב םנמא ,אצי ךכיפלו ויסכנמ דריש ,םדא אוה םייח-השנמ
םייוסמ םוכס וידודנ-ימיב רוגאל התיה ותילכת .די טושפלו ץראב טושל ,רתויב תונמיהמ תוצלמהב
לש ילרוג ןומיזש אלא .סורהה ודמעמ תא םקשל רגאנה ףסכבו ותיבל רוזחל ךכ-רחאו ףסכ לש
!וידודנמ ותיבל רזחש ינפל דוע םייח-השנממ בנגנ רגאנה ףסכה :תוינכתה לכ תא רפה םיעוריא
לש וילכב ואצמנ ,דדונ יעוצקמ ןצבקל ,אלמ ףסכב ,ןכל-פדוק דוע ןתוא רכמ אוהש 'תוצלמהה
השנמש ,הליהקל העידי ,הימוחתב תמ וצבקהש ,הליהקה יחילש וריבעה ךכיפלו ותומ רחאל ןצבק• ותוא

התונוכנב קפקפל הביס לכ התאר אלש ,ותשאו !םייח-השנמ לש ותומ לע ,היבשות םע הנמנ היה םייח

םירוסי םה ,ךליאו התעמ םהב רסייתמ םייח-השנמש ,םירוסיה .רחאל האשינ ,וז הביצעמ העידי לש

י"ע סרוה והירה ,תמ אלו יח אוהש ,חיכויו ומצע תא ההזי םא :רתויב קומע ישונא דמימ ילעב
ייחל םייתניב הלגרתנ לבא ,הלעב תומ לע בל-טותב הלבאתנש ,ותשא לש םישדחה הייח תא ךכ
ורשא תא בירקמ קר אל והירה — ומצע תא ההזי אל םא .קלח םהב ןיא רבכ םייח-השנמלש ,החפשמ

,ותשא לש םישדחה הייחל תוירחאה תא ומצע לע לטונ םג אלא ,ותשא לש רשואה ןעמל יטרפה
'ירבאש לנולוק" לש גוסה ןמ ישונא דמימ אופיא והז .אטח לש םייח םה יתדה רסומה תניחבמש
רסומ י"ע לדגוה דועש ,יגארטה וקמועב םהמ אוה לדבנ םא םג ,יוטסלוטל "יחה תמה" וא קאזלאבל

,ילמס דמימב ותוא ףילחהלו הזה דמימה תא םייח-השנמ ןמ לוטיל אובל .דחוימ יתד גוסמ תוילכ
אל םייח-השנמ יפתכ לע ליטהל ,רמולכ ,ולוכ לארשי םע לש ולרוג םייח-השנמ לרוגב םלגתמ ויפלש
תידוהיה הירוטסיהה תא םג אלא ,םינש רשע ךשמב ותשא לרוגו אוה ולרוגל תוירחאה סמוע תא קר

השנמ לש ויתוחוכ יפל אוה ןיא ךא ,תופירחה ןמ קפס-אלל יב שיש ,רבד אוה — םינש יפלא לש
הניחבה ןמו — רתויב יעבטה ןפואב רפרפמ ,דבלב אוה םדו-רשב םנמא םא ,םייח-השנמ שיאה .םייח
םירפרפמ וירופרפבו !לדוגה ול ביבסמ עלקש תשרב — רתויב םימלשה ןמ אוהש ,ןפואב :תיתורפסה

יניאש ,ביקע ןויגהב :ללכב רפרפמ ונניא ,דבלב אוה למס םנמא םא ,םייח-השנמ למסה .ונחנא םג
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שכ ,ףוטיע ירחא ףוטיע ותוא םיפטועו םירקבמ םילטונ ,רופיסה תונמא לש םינותנב בשחתמ
ל ביבסמ העלקנש ,תשרה תא וניליג הנה :םבלב םה םיחבתשמ דועו — תשרב ,ולוכ םמודו

היהו"ב יוצמש ,הבוט תורפס לש ףחוסה חוכה םלוא .תידוהיה הירוטסיהה י'יע ,למסה ,םייה
מ •תשר ךותב רופרפ יוליג י"ע אלא ,תשד ךותב תואיצמ יוליג י"ע אטבתמ וניא ",רושימל
השנמ תאז תמועל !תממוד תיאידיא תואיצמ םלוא ,תואיצמ םנמא והירה ,למס אוה םא ,םייח

נל ךרוצ המ ןיבהל דואמ השקו .תרפרפמ תואיצמ והירה 'רתוי אלו םייחדדשגמ קר אוה םא

ב והומכ םדא לכ ךרדכ רפרפמו יחה םדאה ,םייח-השנמשכ — יתוכאלמה םייח-השנמ ומשו
.ותמוק-אולמב ונינפל יולג ,ונלצאו םלועה-תומוא לצא ,הבוט

לשמל ,והנה אוה :ןונגע ירופיסמ םיברב רתויב דבכנ דיקפת אלממ ילמסה םרוגהש ,יאדו

טצמ םג ותרזעבו ןונגעל "םישעמה רפס" לש ,לוענ.לבא ,םסוקה רעשה תא ונינפל חתופה ,חתפמ

תמ ןיא ןיידע ןאכמ םלוא ".םושלש-לומת"ב קלב בלכה לש ותומד התועמשמ אולמב ונינפל
אל םאש ,ילמס ךבדנ תומוקמה דחאב עקשומ תויהל חרכומ ןונגע לש רופיס לכבש 'הנקסמ

השנמ ייחבש ילרוגה םיעוריאה-ןומיז תא .דבלב יקלחו םוגפ ןפואב רופיסה תא ןיבנ — ותולגל
הסנמ אושל .םילמס לש םודס-תטימב םייח-השנמ תא 'ץווכנש אלב םג דואמ הפי םיניבמ ונא

ו תורחא םיידיל ותשא תונח תא םייח-השנמ ריבעה רשאכש ,שדחה ורמאמב ריבסהל לייווצרוק

לגר םודה לע תחא ולגר 'ןתפמה לע דמע" םג ראשה ןיבו הב ראשנ ןיידעש הממ התוא ןקור
תילמס תועמשמ םושמ ולש הז השעמב היה — "הזוזמה תא ריסהו ריוואב היולת תחא ולגרו

וע דוע אוה תחאה ולגדב .ותשא יהוז — םוהתה ןיבל וניבש הנורחאה הציחמה" :תובישח

ברה ןאכ לכה — רבד לש ותימאל ".והותה לעמ היולת הינשה ולגרש דועב ,ותשא ילגר םודה
ע םייח-השנמ !תינוונחה התיה ותשאש םושמ "ותשא-ילגר-מודה" אוה תונחבש םודהה .טושפ

נ םג המצע הביס התואמו !הזוזמה תא ריסהל ידכ םמורתהל היה ךירצש םושמ םודהה
ןאכ תעזעזמ ונתוא .םודהה לע הדמע הינשה ולגדש דועב ריואב היולת תחאה ולגד ךכ-רחא

מ וא תוחפ תדבוכמ ,עבק-תסנרפ ול .רתיהש ,םדא לש הנומתה םצע אלא ,םודה לע תדמוע תחא

אוהשכ .דבוכמ-יתלבהו עובק-יתלבה לא ,רמולכ ,רכנב די טושפל וישכע אצוי אוהו ,רתוי

אלב .וייחבש עבקה-טעמ לא ותוא רשקמ ןיידעש ,רשקה תא ךכ י"ע קתנמ והירה הזוזמה תא

נומתו !דוונל םייח-השנמ ךפהנ ובש ,עגרה אופיא אוה הז עגר .ולש תונחה םג ןיא — ולשמ
.תעזעזמה איה-איה ,המודמה תילמסה התועמשמ אלו

םיאצמנ םה ןיאש םוקמב םילמס לע תעדה תא ןתי אלו ישונאה תא טילביש ,הזכ חותינ םלוא
.ןחלופ לש הריווא ,רומאכ ,איהשו ןונגע יבתכל ביבסמ הרצונש ,הריוואב ידשפא-יתלב אוה ,וב
דמוע םיילגרה יתש ןיא המ םוש לע םילאוש — םודה לע תדמוע הינשו ריוואב היולת תחא

לע וילגר יתשב דמוע היה םייח-השנמו ךפיהה ראותמ היה וליא !למס ךכב םיאורו םודהה

ע רבדה תא םיריבסמ בוש ויהו ריוואב היולת ולש תחא לגר ןיא המ םוש לע םילאוש ויה —

א ארוק לש השיג תויהל הקספ ,תימדאקא הרואכל איהש ,ןזנגע יבתכ לא השיגה יכ .למסה
מ לכל תדחוימ תועמשמ שי שדוק-יבתכבו .שדוק-יבתכ לא ןהוכ תשיגל הכפהנו
ד

םיקיחרמ דוע םהש אלא 'הנוהכה-יחרפ םג ןבומכ םיכלוה םילודגה םינהוכה לש םהיתובקעב

וליפא אלא ,ןונגע לש הלמ לכב קר אל תדחוימ תועמשמ םילגמו םינהוכה םהיתוברמ וליפא תכלל

ףלא םג ךכל ליבקמבו ןונגע לש רופיסמ םילמ ףלא 'לשמל ,לטנ םהמ דחא .ולש קספהה-ינמיסב
לכב קספהה-ינמיס לש םרפסמ תא הנמ ךכ רחא !אלרוב הדוהי לש רופיסמו קילאיב לש רופיסמ םילמ

דחוימ אוה ןונגע ירופיסב קוסיפהש ,יאדו הנהו .ויתונקסמ תא ךכמ קיסהו וללה םירופיסהמ דחא
ןיידע וז הדבוע םלוא .שטולמ יתלבהו יממעה םחסונב םיארי-ירופיסב לבוקמה יפל ןקתומו ונימב
קוסיפה ךרד .םילמ ףלאבש קספהה-ינמיס תא ומיחרו-וליחדב הנמנש 'ךכל הביס תויהל הכירצ הנניא
תיטסיטאטס הקידב ןכתת ךכיפלו ,אקווד הקומע הריקח ךירצמ וניאש ,ידמל יולג ןיינע איה ןונגע לש
,םהלש ןחלופה-יבתכב אוה יוצמ קד םא ,קיספ לש וצוקל םגש ,שדוקב-םישמשמ לצא קר הז קוסיפ לש
.השודקבש תובישח םה םיסחיימ

םינותע תוכרעמל םתוא חלש ,שידייבו תירבעב םיריש רביח הרשע-שש ןב ןונגע היהשכ
תיתורפסה וכרד תא אצמ אל ןיידעש ,ריעצ לש םירוענ-תואטח הלא ויה .וספדנ וליפא םהמ םידחאו
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מש-ןב ללה ריאמ תאמ תיגארטל התקיזו תימוקה הרוצה עבט לע
•ט"ישת ,םילשורי 'קילאיב דסומ תאצוה

ורפס תא בתכו הכז יאמשךב ללה ריאמ ךותב יפוסךיאה חורה תא אולכל רשפא דציכ
ולש ורפס תאו הברה םירפס בתוכ רפוסש שי

אלא 'םייטאמתאמ םירפסמו תודימ לש הטיש

וניאו הברה תומלועב ומצע ףתשמ .בתוכ וניא
הקיטאמתאמב םג ךכ לובג ןיא חורלש םשכש
הנוק .ףוסהךיא לא םיאצויה םינוויכו םיווק םנשי
ב
הרקממ ושפנ תא לגלגמ .ומלוע תא ול
שיו .תוהמ לש דוחיי ידיל האיבמ וניאו הרקמל
ייח אוהו ,דחאה ורפס תא וייח לכ םדא בתוכש

םייעראה םיסחיהו םינטקה םישעמה םוחת
תב .חודל לובג שיו רפסמל לובג שי םייצראה■

היהש ,איה םינומדק לש םכרד .וייח םלועו ומלוע

פות היתועפותו שפנל חורה דומצ הלא םימוה

.םשפנ תוחוכ לכ ודבעיש ו ל ו זכרמ םהייחל

תב הדומצ םג ןכו ,ויתובוגת היתובוגתו ויתוע

תתרשמו השעמה ייחל הקיטאמתאמה הלא םימוח
תלוגס .הנפאה תא החודש ,אוה יפוא לש ועבט
.הברה םיבזכ החודו תחא תמא ברקמה בלה קוח תוילאטנדנצסנארטה תוריפסב וליאו .םתוא
רפוס אוה "הבוטה חורה" רפס לש ורבחמ
חורה שיא ,עבטה םכחו ,טסינאמוה-רפוס ,םכחו

םימה עבטלו רפסימלו חורה עבטלו חורל דחא
.םהינשל דחא רורד םגו דפ

ןאכ ףרטצנ אל "חורה עבטו חור" ףוריצה

,ןמז ול ןיאו םוקמ ול ןיאש ,חורה רחא ךלוהה
ומוקמו ןמז ול שיו םוקמ ול שיש ,עבטה שיאו

רבחמ לש וכרד תסיפת תנווכב אלא חאלפה םשל

.םינמנו םידדמנ םהידממו ןובשחב םיאב ונמזו

חורה תא אוה סינכמ •"הבוטה חורה" רפסה

הרוצה עבט" אוה ורפס אשונ .קוחה רדגב
ורפס
וקה
ומלוע תנוכתמכ חודה לש ומלוע ןינב אוה

.עבטה לש
חודה" ודפס םשו ",תיגארטל התקיזו תימ
.יטאמתאמ ןינמו ינחור ןינע לש ןינב וטה

רהש ,יאדו .רפסב םתוא ץביק אל ךכיפלו תדחוימ תובישח םהל סחימ וניא ןונגע םג הזה םויכשו

ע .הלא תועונצ תולחתהמ ןיע םילעהל לוכי וניא ןונגע לש תיתורפסה ותוחתפתה לע דומעל

ענה-ירישב תוכיראב לפיט 'רפס תרוצב הנשה עיפוהש ,ןונגע לע וידמאמ-ץבוקבש ,ןדס בר יואר

כ ךרדב" יכ הרומה ,ןדס בר לש ןמאנה ולופיטב הז רמוח אצמנ דוע לכ .חוכ-רשייל — ןונגע לש

בש אלא ",הב הפי )ןונגע לש( רצויה חוכ ןיא ,הזורחו הלוקש הריש רמולכ ,הרישה יכ רמול ןתינ

ונגע לש( ויתולחתה לע ןמיהמ דועית תנכה"ב וללה רסובה-יריש לש םתובישח הבר תאז

םירוענ-יריש םגש ,תעדה לע םילעמ וננהשכ ונב זחוא דער םלוא .םיטקש תויהל ונא םילוכי
חב םירפוסה ,וללה :ןונגע ןחלופ לע ססבתמה ,רדסימב הנוהכה-יחרפ לש םהידיל ולגלגתי

ע-ששה ןב ןונגע לש רסוב-ריש לכב םג ולתי ,ןונגע לש םילמ ףלאבש קספהה-ינמיס תא שדוק
,השודק-רבד לעכ זרכוי הלא םילת-ילת לע םג םאו .םילמסו תויועמשמ ,תורבס לש םילת-ילת

ה תא ,הלילה ,םוסחל ונא םילולע — תורפס-ינינעב םטמוטמכ וא ץראה-פעכ עקומ וב רפוכה
.רדסימל םיכייתשמ םניאש ,הלא לכ ינפב ןומע תריציל

ןומעל לבויה-יצבקב םיפתתשמה ןיבש — רימש השמ .רתויב הבושחה איה וז הנורחא הדוקנ
מא ,דימש רמוא — "יל המדנ" .ןירצמ ןויער ורמאמב עיבמ — יאמדקא וניאש ,דיחיה ,המוד ,אוה

ע תריצי תא סונאל םירקבמו םירומ ופיסוי םא יכ" — ירמגל דחא רשקהבו דואמ הבר תוריהזב

עלש ,יל המדנ" :הזמ רתויו •"םהידימלת תא הנממ וקיחרי קר — הב ןיאש המ הכותמ קיפתש

כ התוא ארקנ אלש דע ,הקמוע לכל התוא ןיבנ אל םלועל ,המילש האנה ןונגע תוריצימ הנהנ אל

".ויהי רשא הירוביגו המעו הנושל ויהי ,םלועבש הריצי לכ םיארוק ונאש
תוריציב שי .שדוק-יבתכ אל ךא 'תיתורפס הריצי !רקיעה הז — "םלועבש הריצי לכ ךרדכ"

כ לכה יכ ,תמדקומ החנה ךותמ אצויה ,ןונגע יבתכב רקחמ .הלגנ םג הב שי ךא ,רתסנ ןונגע
ב האירקה תא ךפוה — םיפיעצה תא עורקל ארוקה לש ודיקפתמו הפי-הפי ףעוצמ לכה ,רתסנ

תאז .םמצע לע התוא ולטי םיטעמ קרש 'הלועפ איה תאזו :גונעתל אלו חונעיפ תלועפל ןונגע
קה תשיגפ יכ םינימאמ ןיידע ונאו .תיתורפס הסיפת אלו תוכסמ-ףשנ ,הדאינונגע אלו עדילדע

ל המוד ןיאש ,היווח אלא ,תוכסמ-ףשנ לש השיגפ אל תויהל םג הלובי ןונגע יבתכ םע
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