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(א"כנ-כיק) א"כייכ ןוילג םינזאמ 10 

זכרל דהמ גהנה .בלה-השק ןוילעה רשה לש ותשא וא ותסוראו 
,המיבה ללח ךות לא ולישהו ורוא םרז תא תומחופמה וידיג 
לוגעהו בוהצה םתכהו ,הרטמה תא איטחה תושגרתה בורמ לבא 

השארל לעמ לבא ,הפוג לכ ךרואל לייטמו הנטב לע תתרמ ליחתה 
אל .דתרזגש םושמו .הריעצ התיה אל הזחמה-תכלמ .עיגה אל 

הקדהו ךורא ךוחמב הכריו הזח תא הפיקה ,רתויב הקד התיה 
ילפמו ,התכאלמב האיקב !דתיה אל איה לבא •הפי הפי ותוא 
היהש ,לגועמו ךרואמ שוגל דחי ופסאתנ הסרכו הידש ,הדשב 
,בחר הפבו םוגע רישב החתפ איה .הראוצל תחתמ דרויו הלוע 

איה .חובועמהו תוקומסה היתפש יתש ןיב בוננו דוהש םתכב 
ויה םיצוחלה הרשב-ילפמו ,םיעגרל התמישנ ףילחהל הצלאנ 
ירודרד העימשהבו .למגה לש תשבדה תעונתב הרטנס דע וז ,רעשב םילוע 

,הנותחתה תסלה תא הדיערמ ,םיתפשה תא תקשופ ,דתיה הילילצ 

.םינשל קרפתמו ךלוה הפוצרפ הנהש המדנו ,השק תיוע הזוחאכ 

ועיגהש',תוינויה ,םילמה .הז לווינ .הז רועיכ .יניע יתמצע 

תובשחמ לש הנוילעה הריפסה ןמ ןלוכ ויה ןשוריפ ,יתנכהשו ינזאל 
הלמה לע תובר םימעפ הרזח איה המל עדוי יניא .שונא 
:סמי'ג םאיליו לש ותרות יפיעסמ םיבר ורבע יחומבו ,"קיטמגדפ. 

קדצהש םשכ ,ונתכשחמל הקינעמ איהש ןורתיב התוהמ תמאה. 

רס אל הז עטק - ."ונייח-תוכילהל קינעמ אוהש ןורתיב ותוהמ 
םהיתוקיפד וליאכ ,יביבסמ הבר תוררועתה יתשח םואתפ .ילעמ 

תכלמ ,יניע יתחתפ •דחא םלוה לוקל ופרטצנ תובבלה לכ לש 
המירה איה .ארונ הארמ היה הז .לוחמב וישכע האצי הזחמה 

לטלטמ אוהו ותעד וילע הפרטנש ,יגלב תואשמ-סוסכ היקוש 
תשבדה התואו .םירבא םירבא ריואב םרזפמו ויכריו ויקוש 
.הטמלו הלעמל ,רוחאו םינפ ,איה םג הדדונתה הראוצל תחתמש 

יתאציו יתמק .ויטמק לכ םע עז קומעה וסובאב רנכה ףרוע םג 
לשא יפנע .תובוחרה ויה םיממוש .תוצח רחא היה .ןגה תא 
לש תוכשוממ תועורת ריואב ודסנ קוחרמו .לט ופעד םיטפילוקאו 
.ופוס לא הזחמה-תכלמ לש הלוחמ אב םש .תרעוס םיפכ-תאיחמ 

!דוע ,דוע :ושקב םירפקהו 

:רמאו הכשחב םדא שגנ יל בורק 

.ןגה ןמ חרוב ויתיאר ,ינודא - 

.יאדו 

:וינפל ימש תא אורקל דבכתא ,והומכ יתישע ינא םג - 
.חינליה תוברת רקוח .יתפרצ ,ינאילה ריד 

.דאמ םיענ - 

רבדל ךישמה אוהו .םיממושה תובוחרב ונכרד ונכשמהו 
:וירבד תא 

יאלפ ,שממ םיסנ השעמ התיהש וז ,תינויה הידגרטה - 
הלהת-ידיש ךותמ דעיב חרפכ הדלונש וז ,ונואגו םדא חוד 

הנוגיטנא תא ונל הנתנש וז ,םירובגהו םילאה דובכל תולהקמב 
תא .סוליכסיא תריש תא ינא רכוזו !ויקיזאב סואיתימורפ תאו 
יפוח לא סואיתימורפ תא רשיק אוהש העשב ,סוטספיה ירבד 

:םיתיקסה 

,ךל ואב הלא ,םדא-ינבל ךתבהאמ ךא 
תירמ םיהלא רבך ,םילאב לא ,התא 

.תעפש'ה םדאל םיט;ה לכ תובוט קלו 
;ףכת אל ך?ךב ,ךזונט' דרח ,דמ?! ךנואקק? הלא לע 

,רטנ םהימןעמו םיעל!? תוחךןנ ,בצנ הבו 
ךסןכ;א תולוק םיפלאלו ,ךיתוחנא הנ?ל§ת םא םיפלאלו 

םיהלאה םט' •וליפכי אןט'ל םיקחא' ימ1רמ לא 

.ולש!?! םירוענ טיברשב הא'ןפה םחור םע 

«הידע לכו ןוי תומב לעמ וז הדיש הצרפ הנש םיפלא ינפל 
עירה הז ברעב ומכ זא םגו .הלא םימש תחתו וז םינליה תפשב 

!דוע ,דוע שקבו העבש ערי אל ,םירבדה תארקל םעה 

בוחרה-ינבא לע ולקמב שיקה .ותכלב עגר דמע אוה 
:ףיסוהו 

!ותיחת לעו ררועתמה חרזמה לע גהל םיברמ םכדוע םתאו - 

ןרנגע יבתכ 
ירעי םהרבא תאמ 

תורפסה לא ןונגע סנכנש םוימ ודבע הנש םירשעמ הלעמל 

.(" םיכרכ העבראב םיסנוכמה 'ייבתכ לכ םויכ ונינפל הנהו ,תירבעה 
א 

תונושארה םינשב דועו ,תורפסל ןינגע סנכנ ותמוק-אולמב 
השבגתנ התע דעו זאמ םלוא .ירושימל בוקעה היהו" תא םסרפ 
פס,ד םינממסה טעמ ופדנתנ ,תורתוימה תופילקה ורשנ ,הרוצה 
ונינפלו ,שוטל ירחא שוטל ושטול םיריפס,ד ,םיינוציחה-טייתור 

.התויניערגו התראפת לכב ןינגע-תלגמ השורפ 

''רמועה"ב םסרפתנש ,'תונוגע, ,ןינגע לש ןושארה ורופס 
ךלוהו ךשמנ ןח לש טוח םיבתכב אבומ, :הלא םירבדב ליחתה 
רופס םוש ונלצא וליחתה אל ךכ ."יוכו לארשי לש םהישעמב 
הלעמל .רופס לש שדחה ןפואה תא לכה ואר דימו .ןונגע דע 
םישודיח שדיחו בותכל הברה ומצע ןונגע ,זאמ ורבע הנש םירשעמ 

םיכלוהה םירפסמ םיקה ףא ,השיגבו הרוצב ,ךותבו ןונגסב םינוש 

ןיידע .דמוע וניעב ,דזה שרחה ןפיאה ןיידעו - ויתובקעב 
.וב ושודיח 

האמהמ ירמגל ררחתשהש דיחיה רפוסה ונלצא אוה ןונגע 
,הבש תצק$ה הריטסהו םזילגויצדהמ ,הלכשהה תפוקתמ ,ח"יה 
!הל היצקאיר ושמישש ,'תדבש דואמה, תשקבו ןירותסמה ןמו 
קפס-טשל-קפסה .עבטמה ותוא לש דחא דצ אלא ויה אל תמאבו 

קפסה ןמ החידב ךותמ האבה הנומאהו ,םלועמ ובלב ןניק אל 
אוה רושק .וידופסב ןיא היהת .ותלחנ ,דתיה אל איה ףא 

.םינימאמ םידוהי ייח לא ,הנומאה לא 

"הדגא. התוא ושע ונתורפסב תודיסחה תא ויחהש הלא 
המכו .םהייחב התמ ,רתיהש ינפמ תורפסב תודיסחה תא ויחה 

ול איה הדגאה .תואיצמ איה הדגאה !ןוננע לצא רבדה הנוש 
:םעה-ינומה ןיב ןיידע איהש המו םיניבה-ימיב ידוהיל ,רתיהש המ 

אוהש השעמה .הדגאהו תיאיצמה ןיב םימוחתה ולטבתנ .השעמ 
אל וגחנא םאו .השעיש איה יואר ,השענ אל םאו ,השענ דפסמ 

םירבדה תא האר רפסמה .יוקל ונתיאר-חוכ ,תאזכ ונימימ וניאר 

תועפות םא -יכ ,רופס-שובלב םיטשפימ תינויער ןאכ ןיא .ןיעב ןיע 
,"השעמ ינשיבלה" תדמואו וילא הנושאר האב האידיאה אל .םייח 

םולגה ןויערה תא ארוק אוהו ,וילא הארנ יחה השעמה םא-יכ 
איצומ וניא לבא ,רתויב תוטושפ תועפות וליפא ליצאמ אוה .וב 

.ןתוטשפמ ןתוא 

תאצוהב ,ןילרב .ןונגע ףסוי לאוטש לש וירופיס לנ (* 
,הדנה) התעמו ואט :ישילש ףרכ !הלכ תסמה :ינשו ןושאר ךרכ .א"צרת ,ןקוש 

ימדב)■ טיבה# ירופיס ;יעיבר ךרכ ;(םינטק םירופיס ,ןילופ 'רושימל בוקעה היהו 

.(םינוש םירופיס ,לוחה תעבג ,ונינקזבו ונירענב ,הימי 
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ח ■ םינזאמ (א"כק-כ"ק) איכ-יכ ןרילג 

העפשה ויבתכב תוארל ןיא .רוקמה ןמ לבה באוש ןונגע 
הנש אלו ארק אלש ,הזב רמול הנווכה ןיא .םלועה-תומוא תדיודפסמ 

רוקמה חיר .ידוהיה ורוקמ ךותמ רצי רצישמ םלוא ,םימעה תורפסב 

תא ריזחה אוה •םימעטה-יקספב וליפאו ,םילמסב ,ןונגסב ,ןכותב 
רזשנה ,הפ-לעבש רופסל 'םעה-רופסל-ושדשל ירבעה רופסה 

ףד לכב שגרומ השעמ-רופס לש סומתירה .תורודה-תכסמב ךלוהו 

בשוי התאו רפסמו בשוי והשימש ךל המדנ האי וק תעשב .ףדו 
ךותב םילועו םיגזמתמ םיבורמה םיזורחה םג .וירבדל ןיזאמו 
םירפוסמה םירבדל ילקיסימ ןווג ןיעמ םהב שיו השעמה-רופס 
סומתירה הז ,ול דחוימה סומתירה שי שפנ-בצמ לכלו .םיעמשנו 

.הפ-לעבש רופסה ,יחה רופסה לש 

אצומ התא םמוקמבו ,םייאליטרע םילמס ןונגע לצא ןיא 
ךותל םישדח תודוסי םינכה ןכ-לע .םהב עובט םנוזהש םייח-ימשג 

ןילוה-תוהיש ,תואנ תועומש ,םיקידצ-ירבד ,הרות-ישודח :רופסה 
םירפס ךותמ תוטטיצ וליפאו ,םיגהנמו םיניד ,םימכח-ידימלת לש 

םה םא-יכ ,רופסל יונו ןילבת שמשל םיושע הלא ןיאו .םיעודי 
לש םהייחמ דרפנ-יתלב קלח םהש םשכ ,רופסה ףוגמ קלח סה 
יכ ,םייתורפס םינממס וא "רולקלופ» אל .וב תולעופה תושפנה 

.תכסמה ךותב םה םייח-יטוח םא 

םיאצוי תוערואמל וא תודחוימ תונומתל ךירצ ןונגע ןיא 
גהינש אוה ךורב םוקמה ךורב" .אלפ לכהו שדח לכה .ללכה ןמ 
וליאו .הומת רבד םוש וינפל ןיאו ,רדסבו המכחב ומלוע תא 
שי יכו ,אלפ וניאש רבד ךל ןיא ,ךממ אלפומב שורדל תאב 
םינשה עבש רופס) "םימייקו םייח התאו ינאש ,הזמ רתוי אלפ ךל 
הלעה אוה .ןונגע לש היפוסוליפה לכ המולג הז קוספב .(תובוטה 
.הלפת תויטנמודמו תויטוסכאמ לצינו סופא תגרדמל םוי-סוי ילעפ 

תא ,תוניתמבש הרובגה תא ,תועיבקבש אלפה תא האור אוה 
.םייקבש שודיחה 

ירואת ןיאש םשכ ,ןונגע ידופסב םיגלפומ עבט-ירואת ןיא 
עבטהש וא ,עבטה תא האור וניאש םושמ אלו ,םעה-ידופסב עבט 

ירואת .רואתלו הצרעהל "טקייבוא" ול הז ןיאש ינפמ ,*אלא ,ול רז 

םילדלודמ םירבא םיראשנ יתורפס ןילבת שמשל םייושעה עבט 

עבטה-ירואת ןאכ .ןונגע ירופסמ דאמ םיקוחר םהו ,רופסה ךותב 
המכ דע קר םינתינ םהו ,הלועפה ךותב םיזוחאו םיקובד םיטעמה 

.ןהישעמ וא תולעופה תושפנהמ קלח םהש 

דחאל םג תויחל תוכישממ ןונגע לש רופסב תולעופה תושפנה 

,הציקס ,םשור ,הרקמ וניא ולש ןטקה רופסה .םייתסנ ןריפסש 
םיעטק המכו המכ דחא שיא לש וייחש דחאמו .םייח-עטק םא-יכ 
םירופס .רמכו המכב עיפוי םדאה ותואש רבדה-עבטמ ירה ,םהב שי 

דפסמה ברקב ויח םירובגהש ,רכינ .רופסל רופסמ וילע וזמרישו 
.אוצמ-תע לכב םהילא רזוח אוה .אמלעב םילדומ ול ושמש אלו 

התאשכ .םישעמ םא-יכ ,םירקמ םניא ולש םינטקה םירופסה 
התאשכו ,עצמאב תלחתהש ךל המדנ הזכ רופס אורקל ליחתמ 
שיאה לע רפוסי דועו ,"ןילמ הולאל דוע" יכ שח התא ומייסמ 

•"םלשנ אלו םת" :הזה 

תא הריהב ןיעב וארש ונתורפסב םיטעמהמ אוה ןונגע 
התיה ונתורפס לכש העשב .וירופסב םינקזה םיברו ,הנקזה-דוה 
אל םיטבלתמ םיריעצ תושפנב תוימינפ תומחלמ ירואת האלמ 

םתעד םיניקזמ םהש לככש ,םימיב םיאב םישנא ראתלמ אוה עתרנ 
לש תומשרתה ירפ םניא םהיתובשחמו םהישעמש ,םהילע תבשיתמ 

ראתל לקנ .םהילע ודעד תואקתפרהה ךותמ תעבונ םא-יכ ,תורחב 

הנקז לש תוניתמ ראתל דאמ השק לבא ,םהיתורומתו רעונ יסוכרפ 

ןאכו ןווגמה קפסה שש ,הקיטטס ןאכו הקימניד םש .התוביציו 
גהנמ» ןאכו תישארב-ירדס תונשל ןוצר טש ,תינוטונומה הנומאה 
ראתל ןונגע ףידעה הלאה םיישקה לכ תודמלו ."ונדיב וניתובא 
םג לפנ אלו ,םולשב אציו םולשב סנכנ הפ ףאו .הנקזה תא 

."הלאמ םיבוש ויה םינושארה םימיה" לש הקיטנמורה תשרב 

לש רקיעבו ,לארשי-תולג לש סותמה םולג ןונגע ידופסב 

לש הארונה לילה-תגיל תא .ןיל-,דפ אוה המשש ,ןילופ-תולג 
חוכ הל וליחנהש םימרוגה תא דוחיבו ,ינל ראת תולגה-תכשח 

ןוטלשב הנומאה ,תבש ,הליפת ,הרות :הזה ךוראה הלילב םויק 
הכישמה הלא לכ לעו .הנממ עבונה םשה-שודקו ותחגשהבו ארובה 

תלפא ךותל רחש-ימודמד תורוא העיקבמה ,לארשי-ץראל המוצעה 
:םיידוסה םילמסב היוטב תא הל תאצומ תאזה הכישמה .תוצחה 

םלוע לש ונובר אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא" 
וז תולג לש הלילב ןיל הפ לאגהל יתעש העיגה אל ןיידע םא 
רמא" :םוי- םוי ייחב ףאו ."לארשי ץראל ונילעתש דע ונמע 
הצרישכש ,תלגע לעבמ ץוח םדאב יתאנק אל ימימ ןקז ותוא 
תסנכה) "םשל עסונו לארשי pא דגנכ ויסוס תא ןיוכמ והירה 
םצעב ירה ,ןילופ-תולג תא רקיעב ראתמ אוהש יפ-לע-ףאו .(הלכ 
לש סופא ןונגע ידופסב ונל שיו ,םייצראה תולובגה םישטשטמ 
רבג ןויצע ,ןזופו ןילבול אקארק גרבמל" :ללכב לארשי-תולג 
רדואד טרופקנרפ ,ןייהרה תולילגו גארפ שירדנול .ןזוג רהנו 
בישטולזו דארב ,אריפשו רימ ץיבלזיו ץצוב .ןיימד טרופקנרפו 

."הריבה ןשושו 

תמועל בר שודיח שי ןונגע לש דחוימה רומוהב ףא 
רומוההש ,הלכשה-רוד ירפסמבו ילדגמכ אל .ול ומדקש םירפסמה 

,ויניעב האופר היה קוחצהש ,םכילע-םולשכ אלו ,םדיב ןיז-ילכ היה 

,וילאמ אבה רומוה םא-יכ ,םוקמ-לכב ואיצמהל לדתשה ךכיפלו 
תולפאה תונפב ףא רומוה םייוורה םייחה ךותמ ,אחרוא-בגא 
,םעה-ירופסבש םיחבושמב אצומ התאש רומוהה ותואכ ,םהבש 

,הלגעה--לעב עטנ לש םיסוסה ינש .יתונמא יולע הלעתנ ןאכש אלא 

וא ,"הקדצ יאבג ינשכ ונימשה" ."הצורנו ינכשמ" םהיתומשש 
דע ינפ לע רטסו ןלזג אב העש התואב" :הז עטנ לש ורופס 
רוסיאב יתוא לישכהל ןיוכתנש םולשו סח .ישארמ יעבוכ לפנש 

אלא דוע אלו ,ישאר לע הרידק הפכ דימ ירהש ,שאר יולג 
לופת אלש ידכ הרידקה לש היגזא יתש ןיב לבח ליחשהש 
לע אירוגטק םירשוקש" וללה לע הקד הינוריא וא ."ישארמ 
םירמוא ויה עשרה סוטיט לש ורודב ויה וליא ...לארשי 
תעבראש .הלאב אצויכו ."שדקמה תיב תא ףרשש סוטיט השע הפי 

.דחוימ רקחמל ןינע םהו ,םהיתודג לכ לע םהמ םיאלמ םיכרכה 

,ןונגע לש הבהאה-ירופס לע זמרל אלא רשפא-יא ןאכ 
ברה םשורה דוע רוכז .תירבעה תורפסב םוקמ םמצעל םידחימה 
ללכנש) "ןיבוסמ" רופסה •"הפוקתה"ב םסרפתנשכ "הימי ימדב. לש 

שמש לכימ לש ותשיגפ הראותמ ובש ,("הלכ תסנכה" ךותב התע 
תסנכה-תיבמ ורזחב רדסה-לילב הנמלאה האל הרש םע ןמלאה 

.ותויצמתבו ותוטשפב ונתורפסב הנינפ אוה ,וזל הז םתוברקתהו 

ב 

הלא םיכרכב יב .שדוחמה לע התעו ,סנוכמה לע ןאכ דע 

םג םא-יכ ,ןונגע לש םיעודיה ויבתכ סוניכ קר אל שי ונינפלש 
תסנכה" רופסה אוה ,םימלש םיכרכ יגש ספותה ,שדח רופס 

תשרפו תועונצה ויתונב 'גו דארבמ לדוי 'ר ריסחה תואלפנ .הלכ 

תא ןונגע לפיק ."ה"ריקה תנידמ יבשוי לארשי ינב וניחא תלודג 

וירופסמ המכ וב ררצ ףא ,הז רופסב וחינהו ותריצי-חוכ לכ 
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תסנכה"ב ונינפל התע .םמצע-ינפב הליחת םתוא םסרפ ע ,םינטקה 
םירחא םיריפס המכו המכ וכותב ללוכה תרגסמ-רופס "הלכ 
הנקב דחי םילועה ,(ינשה ךרכה ףיסב "תויתואה תריש») םירישו 

.הלכ תסנכה םשל תיחרזמה היצילג ירעב לידוי 'ר עסמ :דחא 

דארבמ דיסחה לירוי 'ר םה םיירקיעה רופסה ירובג ינש 
תברק תטלבתמ רופסה תישארב דימ .ולש הלגעה-לעב עטנו 
,סטנורס לש םייחצנה םירובגה ינשל הלא םיריבג יגש ןיבש החפשמה 

םידרומ םלוכ .רדנסו ישילשה ןימינב וא ,ושנפ-וחנסו טוכיק-ןוד 
הנינשלו געלל םה םלוכ ,הנממ םהיניע תא םימצועו תואיצמב 
עטנ תומדב ןאכ - םהלש "ושנפ-וחנס"שי םלוכל .םלועה יניעב 
ךכ טוכיק-ןוד ומכ .תואיצמה תא םהל ריכזמה - .דלגעה-לעב 
ךיניעב אוה קוחצל ,אוה "הנושמ, ,אוה ןלטב ונלש לידוי 'ר 
דצב אקוד וילא ךתוא קתרמ אוה הז םע דחיו ,ותומימתב 
.םהילא ךשמנ תאצמנו םהל געול התא .הזה קיחצמהו שלחה ישונאה 

לידוי 'ר הנוש ותוהמב םלוא .םהבש הושה דצה אוה הז 

ירדס תונשל אצוי טוכיק-ןוד .הצקה לא הצקה ןמ טוכיק-ןודמ 
ירדס בשיימ לידוי 'רו ,היפ לע הרעקה תא ךופהל ,תישארב 
םישבכ-רדע האור הז .םיכפוהמ םה הרואכל םא וליפא ,תישארב 
ויניעב היה שממ דודג האר וליא הזו ,ויניעב אוה אבצ-דודגכו 

לדתשמו ערה תא לכב האור הז .םתאנהל םיקחשמה םירענכ 

.וניבהלו ונממ דימלל לדתשמו בוטה תא לכב האור הזו ,ורקעל 
לש ישילשה ןימינבו לידוי 'ר ןיב קחרמה איה הזמ בר דועו 
ןונגע לש היטפמ-סה .הריטס לש בוטרוק ףא ןיא ןאכ .ילדנמ 
העשב וליפאו ,הנמיה הלעמל ןיאש הדמב לידוי 'רל ול הנותנ 
םוצע ץנגעו ילדנמ ןיב קחרמה .וילע גלגלמ אוה הרואכלש 

ןיבש קחרמכ םג ילואו ,יכה האמהו טייה האמה ןיבש קחרמכ 
.םיקיתע םירבדהו .היצילגו אטיל 

,תוארמ ינימ לכ האור ,םוקמל םוקממ רבוע לדוי 'ר 
שיו תפומ-לעבכ ותוא םיברקמש שי ,םישנא ינימ לכ שגופ 
לכמ קיסמ אוהש הדיחיה הנקסמהו ,בנגכ עורזב ותוא םיספותש 

סנכנ םדא אלא הער ךרד וא הבוט ךרד שי יכו" :איה תאז 
הקיחצמ לירוי 'ר לש ותומימת ."ןאכל יתאבש ירשא רמאי ריעל 

םתוא םימגרמ וליחתהו םינטק םייוג ואצי" •תחאכ בל-תחקולו 
ךשאר תא סנכה לידוי יבר לידוי יברל עטנ ול רמא .םינבאב 

םהמ ארייתמ יניא לידוי יבר ול רמא .ךולקסי אלש הלגעה ךותל 
לבא ,תיטוכיק-ןוד תומימת יהוז ."ךרדה תליפת יתללפתה רבכש 

תולילגב לידוי יבר םסרפתנשכ .תיביטקא םשו תיביספ איה ןאכ 
ושגפשמ ,לידוי 'ר ומצע םישמ היהו ומש תא לטנו רחא אבו 

,הברדא ,םא-יכ ,ותואמר לעו וילע םערתמ אוה ןיא יתמאה לידוי 'ד 
יפ-לע-ףא וזכ הלודג החרט וילע לבקש יפל" ,הרתי הבח ובבחמ 

אוה לידוי יברל ול םיקיצמ ויעמשכ ."ןאישהל תונב ול ןיאש 
ומצע תא לאושו .םהיעמב ושחש םיארומאהו םיאנתה לכב רכזנ 

תא ןונגע דימעמ הפיו .םיקידצ ידוסיל הכז המב ובלל המתו 
תורצה תא בבחמ היה עטנ" :הלגעה לעב עטנ תמועל לידוי יבר 

בבחמ היה לידוי יבר ...ןהירחא קועצל םוקמ ןהב שיש םושמ 
."'ה תועושי רפסל םוקמ ןהב שיש םושמ תורצה תא 

וניניע דגנלו ,םוקמל םוקממ רבוע ןלטבה דיסחה לידוי יבר 

,תירבעה תורפסב הומכ ןיאש ,םידי-תבחר המרונפ רבחמה ללוגמ 

,םיריבגו םיסנרפ : םינושה םהיבשוי לע היצילגב לארשי יבושי לש 

,םינצמקו םיחרוא-יסינכמ ,םיקידצו םינבר ,םירוסרסו םינכדש 
,ריע-תונבו רפב-תונב ,םיגזומו הלגע-ילעב ,םידיסחו םיליכשמ 
יבנוג ,םינחדבו םיריגמ ,םיפשכמו תופשכמ ,םיכרבאו םירוחב 
,םהיתונומאו םהיתוכילה ,םהיסומנו םהיגהנמ לע םה ,םינלזגו םיסוס 

םיעדוי ונא ןיאש דע ,םהיכרצו םהילכאמ ,םהירופסו םהיתועומש 
אל וא ,לידוי 'ד תא טילבהל ידכ אלא הלא לכ וראות אל םא 
ינב וניחא תלודג תשרפ, תא הארנש ידכ אלא לידוי 'ר אב 

."ה"דיקה תנידמ יבשוי לארשי 

הנושארה הפוקתה קר המייתסנ הז סוניכבש םיחוטב ונא 
רחאמו .תורחא תופוקת הירחא הנאבתש ,הנושאר ,ןונגע תריציל 

םיאשר - ותריצי הליחתה הבש - לארשי-ץראב ןונגע עקתשהש 
ךותב שדח גלפ ותריצי-ןיעמ ול סלפי התעמ יכ תווקל םג ונא 
הלפתה ןונגעב םייקתתש יאולו ,המצע לארשי-ץרא לש םייחה-יכבנ 
ותב תנותחב י"אמ ידרפסה דשש *תויתואה תריש, תמייתסמ הבש 

:לידוי יבר לש 

ת1אל?נ ר!סל יתיכזש םש? 

הלוג יאצומ םיךשי; תלןזמו 

תואבצ םיקל8 ונכזו ךב 

םוג^ יפ יהורב אנ-יהיו 
הל1דןה הךישה ת$ רישנ זא 

.םולשוריו ןייצ תביש-תא ינלא בושב 

המוסתו הטומת 
יררה םייח תאמ 

א 

,טטומתה םלועהו ,םימעה-חמחלמ הקספש םוימ ,תונורחאה םינשה 

המותס הדרח ינפב םידמוע רובצהו דיחיהו ,ונברוח לע ההות ליחתה 

רתי יבנל ןכ ומכו ,תורפסה יכנל וללה םינשה ןה המ ,דיתעה לרונל 

תונש וא ,תונוונתהו הדירי ,ןולשכו ןויפר תונש ,חורהו םייחה תועפ-ת 

,תוחפה לכל ,ןברקב תואשונ ןה ילואו ,הילעו הריצי ,תרובגתו ץמאמ 
הניחבל רקבמה שני דציכו ?שדח םלוע לש ויתותוא ,דיתעה ינצנ תא 

הריציה תא םכסל תושר רבב שיה ?טפשמ איצוי ,ןודי דציכ ,וז 
םינשה תווהמ ,דמב ,ולא אקוד עודמו ?ולא םי"ש ךשמב תיתורפסה 

?תורמגנ ןה יתמיאו וליחתה יתמיא ,םיוסמ קרפ וללה 
ישנאמ ,(♦הימרכ ןימינב לש השדחה תיתורפסה הסמה 
אוצמל תרתוחו וז היעב תררועמ ,ונימיבש תיתפרצה תורפסב הילעה 

.תיתורפס,-, תרוקבב בושח םוקמ םפוח הימרכ ןימינב .הילע הבושת םג 

םירשעה האמב תיתפרצה תורפסה לע ויתוסמו ןורטאיתה לע וירמאמ 

חרזא .חקל-ירישעו ןינע-יבר םה השדחה תיקלטיאה תורפסה לעו 
,דב סינכהל ,הימוחת ביחרהל ץמאתמ ,תיתפרצה תורפסב אוה םלועה 
םירפוס לע הכרעה-ירמאמ ידי-לע ,םימעה-תורפס לש ,דתריצימו החורמ 

לש ויבתכ דוחי רתיבו ,םהיתוריצי םינרת ידי-לע ,םירחא 
.קסופ תויהמ ,םכסמ שדחה ורפסב רהזנ הימרכ .יקלטיאה וללדנריפ 

.תוהדזה ,הרבסה ,הרדנ,ד ,הנבה םנ איה ךא ,טפשמ םנמא איה תרוקב,ר 

,תודועתה תא ,רמוחה תא הליחתמ זכרל שי ,ןיר-קשפ ינפל ,םינפ לכ לע 

איה הנורחאה הסמה .ןודל ,שיקהל ,תוושהל ,טרפו טרפ לכ קודבלו 

םינשב תיתפרצה תורפסה לש רטעניא תכירע ןיעמ ,םיטרפ תמישר 

,תולק תורעה קר התע תעלו ,םיאבה םימיל רמוח שמשיש ,תונורחאה 

לש תויעבה ללב םע רשקב ,בבוסמו הבס ,םימרוג לע ,םושר בגא 
.המחלמה-רחא ימי 

הילא םחיתמ ,השדחה הפוקתה רחא ךורכ הימרכ ןימינב 
רופרפ לכ ,םייח-עטק לכ ,טרפ לב ול רקי .תדחוימ בל-תמושתב 

,ונתומצעמ ,ונתוש-מ קלח איה םג ירה ,םייח ונא ,רבש ,הפוקתה ז ,ךריצי 

איה תאז .םיבהוא ונא התואו םייח ונא הבש ,ץראה ומכ שממ 
?התארקל ונבל םסרפי אל ךיאו ,ןמזב ונתדלומ 

 1) Benjamin Cr£mieux• Inventaires• Inquietude et Recon
 struction. 1931. Editions Correa.
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