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ןכבו

ודצב

,בוטהו ךורה למסו תובהלתההו הנומאה לעב
םחנמ 'ר לש המועזה ותומד תצבצבמ הז דגנכו

.ותוא, :קפואה הצקב ,דצה ןמ וליאו •בונמירמ לדנמ
ורבשו היהש ימ ,בילאקמ יברה ינפ ןח תרדהב םיפקשנ

ןיבי יברה .גרובשלקינמ יקלמש יד לש וידימלתמ
,ותעדמ
ש
ומושרב
םרוקמ לביקש הבהא יריש רמזל היה ליגר בילאקמ
המכב וילע ביבחה רובגה תא האור רפסמה .םימ

ןכש ,םתנווכ תא •רפהו םירגתאה םיעורה יפמ

איה םעפ ,ולש הלוכ איהש הייארבו תורוצ

לשמ םידרפנה יעוגעגבו םיבהאנה דוריפב האר

תייאר איה םעפו ,םויה לש םינפב לומתאה תייאר .לארשי תסנכו ה"בקהל
.לומתא לש םינפב םויה:
שמו תודיסחה רחא וימי לכ ךורכה רפסמה
.ה
תרותמ הנפנש ןויכ ,הבש רואמה תא תולגל לדת
טעמכ ',ידוהיה ,לש הריהזמה ותומד דצב
שוביגב יתונמאה דצה לא הנפו ןויעהו רבסהה■
אל ,םיפוצרפה םוליגבו תיישפנה תונוכתה
רתויב איה האנ ירה ,ןידה אמלעמ אלש תומד
ותומד לצה לש ולצמו לצה ןמ םג םלעתהל לוכי
ךירדהש ,אחסישפמ םנוב החמש 'ר לששמה
תוריהבה תא רתוי דוע טילבמו רואל רבעמ ערת
קלתסנש רחאל ואסכ לע בשיו וייחב 'ידוהיה ,תא

ןכ .ותומ ינפל וילע הויצש יפכ ,םלועה ןמ

דוסיה .המיבה יתכריבש ןויהכה ךותמ עצמאבש

דליה הז ,בולילמ דוד 'ר לש ותומד תטלוב ונייה ,הרובחה תמשנ י אוה י ורואיתב ירקיעה
אלא ותומכ םייוצמ ןיאש ,רשיהו םימתה ,לודגה הילחג לש םהייה ברקב תודיסחה לש התומשגתה
םג הלועו הפצ םש ריעז םש ריעזו ,הירומו
לכב אצומ התא ותמועלו .רודב השולש םינש
.דיחיה תושרב תולעתהל ףאושה דיחיה שפנ
ןצילו ןכחגו חקיפ ,ץישפורמ ילתפנ 'ר תא םוקמ
תא הלעהש םעו ,ףוג אלב המשנ ןיא לבא
לכל לגתסהל עדויו 'ןאכלו ןאכל הנופה 'תצקמב
רורצב םתוא ררצ הדגאה םוהתמ םהיתופוג
לש וירבח ,רודה יקידצ ןיב .העש לכלו בצמ■
.םייחה
,ץינזוקמ דיגמה לש ותומד רתויב תרכינ 'הזוחה
ק 'ז .א .מ

לארזקיב הקדצו קדצ
הסנכנש תידוסי תוצמ ןאכ ,תחא הלמב
האירקה
ךותל
הדוהי ר"ד ב-יה לש ןורחאה רפסב
ונמע לרוג לע םירוהרה המכ יב הררוע 'ןמגרב.
.המואה שפנ לש הקמע
יל רתומ םאו 'דבלב םיירוטסיה םניאש ויפואו■
ךותב המצמטצה אלש ןפואב הסנכנ םנמאו
םינפל םג הסנכנ אלא דבלב ןידה ימוחת
ףרצא:
תרושמ
ומייקתיש הנשה הכזש 'רבהמל יתכרבל
הכפהו )ונלש רבחמה לש ויוטב יפל( ןידה
",הניבל םיעברא ןבו חוכל םישלש ןב" דחיב י וב
בושח דחוימב וז הדוקנ לע .שממ םימחר תדמל
.הלא■ םירוהרה תצקמ םג.
בחורבו הלודג תואיקבב ,הארמ רפסה לבא .קדצה אלא ףוס ףוס הניא הקדצה .דומעל

.לארשיב הקדצה תודלות תא ,יתפומ הפקשה
וניא !ישעמ תויהל ותלוגס לארשי םע םלואו

תניחבב "ללוכ קוח" וניא ":קדצ קדצ" וניא הז

טרפב תובשחתהה אוה •"דהה תא ןידה בוקי"

אל ךכו .הטשפההו ןויעה םוהתג םלועל ראשנ ריזחהל ןויסנה אוה .ולשמ ןירוסיו לבס לעבכ
לש ותערל המדנושמ הטוהש לקשמה יווש תא
החסונכ קדצה ןויער תא םג חינהל היה לוכי
ותוא עבק .דבלב האנ השירדכ וא תילולמ .םינורתפ םיהלאל :תוביסב ןינועמ וניא .והשימ
ךותבו םייחה םוחתב שמימ הכלהה תאו ,הכלהכ

,םימיוסמ תודסומב ישחומ שובל ול ןתנ םייחה
קוצו םינמזה ךרוצ יפל ונתשה םנמאש תודסומ
תופלהתמהו תונושה תורוצב ומייקתה ךא ,םיתעה

תורושק ןהשכ ,לחה תולג ימי לכ ךשמב ,ןהה
.הלהקהו החפשמה ,טרפה ייחב קתני לב רשק
,היתודסוטו היתודלות ,לארשיב

.ןככרל לדתשמו תובוצעה תואצותב ריכמ קר אוה

ךפה אוה .ףדנתה ןשיה ונבומב "קדצ"ה ןכבו

רמול רתומ םאה( השענ אוה .וביריל 'רחא רבדל
הבהא הניא וז "הבהא" ףאו ".הבהא" )?ךכ
יפלכ הוושו תחא הדמב תגהונה הבהא ,תימתס
ינימ לכב היולתה הבהא איה .םלוע יאב לכ
.םיישיאו םייטרפ םירבד

איהו( וז "הבהא" לש ןורחאה האצאצ תא
הקדצה )*

תאמ איהש הקדצה לש האצאצ ,רומאכ ,המצע
ברה ףא
,שישרת תאצוה 'ןמגרב הדוהי ר"ד איה
.ריישת .םילשורי

לש ןורחאה האצאצ תא — )קדצה לש ואצאצ
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"קדצ"ה ןמ תוחתפתהה תא ,ונלש םילמב
שי ! דוהאל בישהלו לסחל שי "הקדצ"ה לא

םירשקלו
.הז דצמ םידחוימ םיישיא םיבצמב בשחתהל

חרה תדמ" לע "ןידה תדמ" תא ףידעהלו רוזחל

םיאתמה םדא שי םאה" :םילאוש ןיא וינע לכב
!הדובע דסח ןכסמ שי" :םירמוא "ודיקפתלתכלל םיצור םאו !הנידמ יכרע ךיד"ו "קדצ"

,תולגה תודמ םהירה "םימחר"ו "הקדצ" •"םימ

השבכ .אל וא םיאתמ אהי '"ותוא רדסנ הבה

".ןיד"ו "קדצ"ב שרתשהל שי ,הנידמ לש ןוויכב
האצותהו ,ןידה תדמ תא םימחרה תדמ ונלצאהנידמ דוציל שיש םיענכושמ םניאש הלאל ףאו
.םלענ ןידה גשומ םצעש איה תידסומה
לע ןאכ רמאנש המש דורב תויהל דירצ דימ
.יב

ןוקת .איהש תנקותמ הרבח לכ לע לח הנידמ
.םידחא תועובש ינפל שלושמ ןויסנ יל היהםיפתושמה םינינעה לש םתדמעה ושוריפ הרבח
ירובצ ןינעב דימלתמ בתכמ יתלבק םימיה םתואב .אקוד "קדצ"ה לע םיחרזאה לש
דעו תבישיב עודי גיהנממ םואנ יתעמש !בושה
ןמגרב רייד לש בושחה ורפס ונדימעמ ךכו
ןישנועה לע החישב יתפתתשהו !יזכרמ יבושי•
ךרוצה איהו 'ןויצ תביש לש תירקיע היעב לע
יתיארש המ לכמ .םירעשה יעיקפמ לע םילטומה
םיאיבנה ורבד םנחל' אל ,השדח היגולוכיספ תריציב
הרכה ידיל יתאב םהה םינושה םיגוחב יתעמשז
הייחתל םיכרצנה "שדח חור"ו "שדח בל" לע
.קוחל הרקוהה שגר ונלצא ףפורתנ ללכבש
םויק ןיא חורהו בלה שודח ילב ירהש ,תימואלה
ושק ןהש רודב .ןודל אב ינניא תוביסה לע
םישמתשמ .התמדא לע בשת םא ףא וז המואל
ךא .הלשממה יפלכ ונתדמע םע דחוימב תור
ידכ המואה לש "שפנה בצמ"ב ידמ י רתוי ונא
ובמה ןמ שי .רובעל רוסא השעמל תואצותה לע
.םיירובצה ונייחב תומוגע תועפות המכ קידצהל
תויקוח לש שגר ילעב םיראשנה ונכותבש םירג
הקוקז איהו תפלוסמו הצוצר וז המוא לש השפנ

הזה רודה ךא .ל"וחב ולבקש ךוניחה ךותמ

הנושארו שארב אוהש ןוקית ,ידוסי ןוקיתל

.ומוקמ תא חקול שדחה רודהו ןקדזמו ךלוה-
לש ,םימחרה תדמ םוקמב ןידה תדמ לש התרזחה
קוחל דובכ שוחרל אלש ךנחתה הז שדח רודו

םהו ",תונובשח" ךותמ לכה תא לוקשל אלא
.דבלב ",םיייטילופ" תונובשח:

ירקיעה ךרוצה .ונשפנב איהו ,היעבה ןאכ

.הקדצה םוקמב קדצה

!ונא וניניעב וז ןויצ תעושת הארנו ןתי ימ
"הניב-חכ" לע-יףיסוהל ןמגרב רייד הכזיו ןתי ימו

דובכה שגד לש ותאיחה אוה ונרודב בושיה ייחב שדקומ אוהו רפס דוע ונל קינעיו ",הרובג" םג
ינימ לכ ילב םייקתהל הלוכי הנידמ לכ .קוחל .הז ידוסי ןינעל

ילב םייקתהל הלוכי תחא ףא ןיא ךא !םירבד

תור י"ח

.קוחל דובכ שגד

תיז? אר
ןייטשנכייר המלש תאמ רופס
)ג"שת ",דבוע מע,ו דורח-ןיע קשמ תאצוה(

הפוקת
'וטיבנהו העירזה אלפ ,הברח םימודק-תמדאב
תויעתו תויהת ללכמ האצי אל דשא—
דפסמה .רואתדורגסמב השבכל .ר .ש דמח
התוא:תשוחת .ןוילע יוליג .ול איה הקומע היווח
עבטה
תהה ילפרעב ,הורה תודונתב ,ףפורה שיב זחאנ
השוחת י !דבלב ןיע-תיארב הרושק הניא .ר לש
תווה
ןיידע םירגינה םייחה .הריעצה הדעה לש
המילש תוקיבדו תודהייתה ךותמ תעבונ וז
ייחב
רפסמה .תירופסה ותישעל רמוה ול ויה הרוצ אלל
םיכמסנ םהייומידו םהימושיר ,ףונה תוארמ .רפכ
תבבוס-תכלוה רפסבש הלילעה .שחומל .הדבועל
ןילוח ?הממשב לודיגהו החימצה סנ תא הולמ

תויגיגחז
שי תאירבב הכורכה הרמה תוקבאיהה םע
לוע תקירפ .היבוברעב ןאכ םישמשמ .ןיאמ
םיטטרמו םילחשנ םימד-יטוח השדחה תושממה
ךדיאמו — םירוה-תיבב הדירמ ,םיגהנמו םיסומינ:
ההימכ.ומצע לומ ףוקשו יולג בצינ םדאהיי.הב
?סייקהו קצומה לא תורבחתהל ,תרוסמל .ונכשו
םישק שפנו ףוג ילוגלג לגלגתמ ירבעה םדאה:
.לדוגה ןיד עגופ םיקמעמ דע .תוסרהנ תוציצחה
ותריזחב:
הקיציהו לותיהה תיבל השענ ןומישיה-לת
השרחמה תציענ ךא .ותבצחמ רוקמל לש
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