
 ל׳׳ז ןמטוג סוילוי קחצי

188:0 — 1950 

This content downloaded from 128.103.149.52 on Tue, 22 Sep 2015 14:15:24 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions



 ןריע

 0׳ יפוסוליפ ןועבר

 1951 ראוני / א־יסת תבט ,םיילשודי / ׳א תרבוח / ׳ב דיכ

 ל״ז ןמטוג (םוילוי) קחצי

 תור י״ח תאמ

 א

 המכ ךשמב םישק םירוסי לבסש ירחא ,תוחונמל ונאבה י״שת הדות ןתמ גח ברעב
 .ל״ז ןמטוג בקעי ןב קחצי ,ביבח דידי ,רקי הרומ ,קיתו רבה ,םישדח

 ונחור יניע ינפל םיררועתמ ,חותפ רבק יפ לע ,ונא םידמועש ומכ ,םידמועשכ
 םישלש לש יתונורכז .ולש םימשרהו תונורכזה דחא לכל .םימשרו תונורכז ינימ לכ

 תיבב ,הירציוושבו הירטסואב םירהב ,ןילרבב ותיבב חונמה תא םיפיקמ הגש
 תויוצעיתהבו תובישיבו תושיגפב ,םילשוריב ותדובע רדחב ,ןודנולב םידידי

 וליאכ — יליבשב — וב רשא דחא םשורב יליבשב םכתסמ לכהו !רפסמ ןיא דע

 .הבשחמל הבהאה איהו ,תדחוימ הנוכתב הנייטצה ותוישיא .ותוישיא תפקתשמ

 הביבחה םיניכה ימי ןושלב .בשוחה םדאה לש סופיטה היה .בושחל ,תוגהל בהא

 .״רבדמ יח״ היה וילע

 םיניבה ימי ןושלב ״רובד״ה .תעדךב השוריפ הז יוטיבב ״רבדמ״ הלמה ,עודיכ
 חונמה היה הז ןבומב .ינויגה רוריב לש ידוסיה ונבומב ינויה ״סוגול״ה אלא וניא

 אוהו ,תולכשומה ורייוצי וב רשא חכה״ ,תיתרוסמה הרדגהה יפל ,אוהו סוגול לעב

 .״םדאה תתמאל דימעמ

 ב

 הלבק ונלצאש ינפמ ״לכש לעב״ יוטיבה לע ״סוגול לעב״ יוטיבה תא רכבמ ינא
 תא ,ותוא תוארל םיגהונ דחוימב .הטשפהו דודיח לש ןווגה תא ״לכש״ הלמה

 .םישולשה םויב תירבעה הטיסרבינואב ורמאנש םירבד *
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 תור י ״ח

 חרכהב שגרה שיאו ישגר רסח חרכהב לכשה שיא היה וליאכ ,שגרל דגונמכ ,לכשה

 טופישל רמוחה תא ןתונה אוה !תורטמה תא גיצמש אוה שגרה .איה אלו .לכש רסח

 ,האנשו הבהא שפנב תומייק .ויתובוגת תא ביגמ ,ויתועצה תא עיצמ אוה .ןוידלו

 תודבוע ומכ קוידב ,ןהמ םלעתהל ןיאש תודבוע ןהו !תולעפתה ,הלמח ,האנק

 .הדבעמב תוספתנה עבטה
 ,ירהש .יונישל תונתינ ןניאש תודבוע /ולכ ,תויפוס תודבוע הלא ןיא םלוא

 ןוסיר לש תורשפא שי !הכרדהל ,יונישל ןה תונתינ ,טעמב םאו הברהב םא

 ול ארקנ ,לכש ול ארקנ — ינחורה לוקישה־רשוכ אוה בצעמה חכהו .ןוויכו

 םלועה בחור לא תישיאה תויכונאה לש רצה םוחתה ןמ ןתוא איצומה — סוגול
 .יללכה ישונאה

 שיגרה םנמא .סוגולה שיא היה וניגבו תדחוימ י הדמב ןמטוגב םשגתה הז רשוכ
 ךירדהלו טיקשהל עדי ךא .ךכל תויונמדזה ורסח אל .שגרתה ףא םיתעלו .שיגרהו

 היה .םינינעה לש םתובישח תדמ תא ןיבה .זירפה אל .םירחא םגו ומצע תא םג

 וברקלו ויתודמ לע וריבעהל ול הדמע וז ותוניתמו .אחתירד אנדיעב וליפא ןותמ
 היה שיאה .ינתלכש —ךכ רמול רתומ םא—היה אל ובש לכשה .תוירבה לא

 ןיבהו .רוצעל עדי וז שא ךא .ויתומצעב שא .דתיה ,ךפהל .רק אל ךא לוקש םנמא
 םתעד תא תופכל םהל ןתנ אלש םשכ םהילע ותעד תא הפב אל .םירחא לש םבלל
 שפנ לעב וב ואר םלכ יכ םינימה לכמ תוירבה לע ביבח תויהל הכז ךכו .וילע

 .וביבס םגו וב םג םולש ןיכשה ובש סוגולה .המלש

 ג

 לש ופוסב ירהש .סוגולב השרש וז ותנוכת םג .רומוה שיאכ םסרופמ היה ןמטוג

 רומוהה .םירבדה ןיב ןוכנה סחיה תסיפת אלא ,רומוהה םג ןיאו ,סוגולה ןיא רבד

 ״יוטיב״ :יתרמא .סוגולה רקיע אוהש היצרופורפה־שגר ותוא לש דחא יוטיב אוה

 ־בצמ ,ב צ מ ,ילוא ,רמול ךירצ יתייה .רבועו יערא ,ימעפ־דח רבד ןאכ וליאכ

 ןיבש הנוכנה היצרופורפה לש הסיפתה ירפ אוהש קצומ שפנ־בצמ שי .שפנ
 .רתוי וליפא רמול רשפא ןמטוג לש הרקמב .רומוהה אוה הז שפנ־בצמ .םירבדה

 .תדמתמ תישפנ הלועפ אלא — ליבס ןינע — שפנ בצמ אל היה ולש רומוהה

 חורה .דתיה ןמטוגב .וישעמ לכב אטבתהש ומכ ויניע ךותמ ץיצה ובש רומוהה

 .הרע םג אלא תלקוש קר אלו ,תלקוש םג אלא הלוקש קר אל

 לש םילמב .ןוילעה ישונאה ןינקה איה ,סוגולה לש ותונרע איהו ,וז תונרע

 םצע ,יולכ —״תתמא״ תא — תעבוקה ,׳ולכ — ״הדימעמ״ה איה יתאבהש הרדגהה
 .םדאכ ״םדאה״ —לש וביטו ותוהמ

 ד

 םייהסרדליה ריעב ןמטוג בקעי ברה ויבאל דלונ ןמטוג (סוילוי) קחצי חונמה

 ברכ הנמתנשכו !םסרופמ ןשרדו רקוח היה ויבא .1880 לירפאב רשע־השמחב
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 ל ״ז ןמטוג 0 ו י ל ו י קחצי

 ןייטצהו דמל םש .קחצי ריעצה םג ואלסרבל רבע ,1892 תנשב ואלסרבב הליהקה
 תיללכה היפוסוליפה עוצקמב ״טנצוד־טבירפ״כ 1910 תנשב לבקתנש דע

 תימלועה המחלמה רחאל דע ראשנ ואלסרבב .ואלסרב לש הטיסרבינואב

 ןוילעה מ״היבב תירבעה היפוסוליפה תא תורוהל הנמזה לבק 1919ב .הנושארה

 תודחא םינש ירחא דמעוה םש .ןילרבל רבעו — ״הלוש־כוה״ה — לארשי תמכחל

 תודהיה יעדמב ןינעתה יכ ,לארשי תמכחל הימדקאה לש רקחמל־ןוכמה שארב םג

 תורשמ יתשב .אילפהל דע םהב איקב היהש וילע םידיעמ םיבורקה וירבחו םלכ

 :תירבה־תוצראב םימעפ רקיב םיתניב .םילשוריל ןמזוהש דע ראשנ הלא

 ,םישלשבו ,קרוי־וינב תדל ידוהיה ןוכמב חרוא־רוסיפורפ היהשכ ,עבראו םירשעב

 .יטאניסניסב ׳גילוקב חרוא־רוסיפורפ שמיששכ

 הלאה םינשה ךשמב .הנש הרשע שש ותורישמ ונינהנ תירבעה הטיסרבינואב

 תודעווה לכב בשי .טניסה לש ליעפ רבח היה .דסומה לש ךוותה ידומעמ היה

 שמיש ט״צרת־ח״צרת תונשב .הטיסרבינואה לש לעופה דעוול םעפ רחבנ .תונושה

 ליבשב דאמ חרט .הצעל וילא ונינפ ןינע לכב .חורה יעדמל הטלוקפה ןקיד

 ־בשוי היה .םייללכ םירבדב ןהו םייעוצקמ םינינעב ןה ,וירבחל םג רזע .וידימלת

 םיגאודה ןיב היה .ביבסמ השענש המב דאמ ןינעתהו להאה ןמ ץיצה ךא להא

 .רובצה תוגאד תא שממ

 ה

 הקלחמה תמקהל תוינכתה ןוכיתב בושח קלח ןמטוג חקל תונורחאה םינשב

 ויתודובע ןיבו ,זאמ ןינעתה הלא םיעדמב .הרבחה ידומל לש הדיתעה הפיקמה

 תרותל החמומה לש תועודיה ויתועד לע הקימעמ תרוקב תאצמנ תונושארה

 וילע לבקל לוכי היהש ותורחב ימימ וירבח וילע ורמא .טרבמוס רגרוו הלכלכה

 .תינידמה הלכלכה לש הז םוחתב םג תיאטיסרבינואה הארוהה תא

 ,טנק י״ע תערכמ העפשה עפשוה .עקתשה הבו היפוסוליפב הקשח ושפנ םלוא

 םשב ארקנה רתוי רחואמה ןויכה י״ע דאמ םשרתנ .וישדחמ הנחמ לא הוולנו

 הבשחמב םימדקומ תודוסי לש םתואיצמב קיזחה וימי ףוס דעו ,יגולונימוניפ

 ,ללכב חורה־יעדמ לש םביטב ויתוריקחב ןעשמ ול ושמיש הלא תודוסי .תישונאה

 תלועפ תא ,ותעדל ,הנמיס רשא תיללכה תרגסמה לש הקמעל תדרל דימת ףאשו

 תתל הכזי אלש הרכהה .דתיה רתויב תוקומעה ושפנ תורצ ןיב .הישעמ לכב חורה

 םוחתב הלאה םישרשה ירחא בוקעל בהא דחוימב .רפסב הז ןינעב ויתונקסמ תא

 ןיב הז םוחתב יתרוסמה דוגינה לע ךמתסהל וירועשב גהונ היהו ,תודמה־תרות

 .ופוס דע ותוא ררבלו ,םויו טנק

 אוהו ,רתויב בחר היה סיסבה .הדימריפ תרוצב ותונינעתהו ויתועידי ונבנ ךכ

 ןינב םקוה הז סיסב לע .תעדה תודוסי תא םיווהמה םיללוכה םיילכשה םינכתה

 ןללכב עדמה :תונושה ויתומוק רשא ,רתויו רתוי ,זכרתהו ךלה ,הלעו ךלהש

 ;הרבחה יעדמ חורה־יעדמ ךותב !תודהיה יעדמ םג םללכבו טרפב חורה יעדמ

 .תודמה תדות הרבחה יעדמל לעמ
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 תור י׳׳ח

 ו

 .ותונינעתהבש רחא דצ םע קודה רשק ןמטוג לצא הרשקתה תודמה תרות
 תא הרוה ואלסרבב .ונוויכ תא ןמטוג הניש ןילרבל ורבעבש רבכ יתנייצ

 םג העפשה ןאכש רשפא .תירבעה היפוסוליפה תא ןילרבב ,תיללכה היפוסוליפה

 המדנ ךא !הז עוצקמב םסרופמ החמומ היהש (איהה הנשב רטפנש) ויבא דצמ

 תירבעה היפוסוליפב הארו ,תדב ןיינעתה ןמטוג .קומע רתוי הברה ןינע ןאכש
 ,תירבעה היפוסוליפל הנפשכ ,םצמטצה אל ךכ־פושמ .תדה תודבוע לש רוריב
 תא ביחרה .תידרפסהו תיברעה הפוקתב ונלש םיפוסוליפה לש לבוקמה םוחתב

 תוחתפתהב הניפ .דתיה אל .דחי םג םינורחאהו םינושארה תא הב ללכו העיריה

 .הנממ דמלו הכות לא סנכנ אלש ,תוחפל הגש םייפלא לש איהו ,תאזה תיקנעה

 ותוא לע םירחא םירפס .יזכרמה ורפס לש םשה םצעב ןמוסמ הז דחוימ ןינע

 לש היפוסוליפה ןורפס ן תירבעה היפוסוליפה תודלות םשב םיארקנ אשונ

 לש תיתדה היפוסוליפה לע םילודג םירמאמו םירפס ויה דבכ םנמא .תודהיה

 לע שרופמ רבוד ןאכ םלוא ;תופוקתה לכב ןה ,תמיוסמ הפוקתב ןה ,םידוהיה
 תוחתפתהל שדקומ רפסה לש ןושארה קלחה ךכו .ת ו ד ה י ה לש היפוסוליפה

 תיתדה היפוסוליפה ונינפל תגצומ הירחאל קרו ,םדק ימיב תודהיה לש תיתדה

 תד תא סופתל ןויסנ ירה .(׳ג קלח) שדחה ןמזבו (׳ב קלח) םיניבה ימיב תידוהיה
 האמה לש תועדה־יגוה דע םימודקה ך״נתה ימימ ,םיינויעה הישרש לע ,לארשי
 אוהו ,רפסה אשונ תא ומצע רבחמה רידגמ םג ךכו .תחא הפיקמ הסיפת ,ונלש
 .״הקידצהלו הררבל תורודה ךשמב ושענש תועיסנהו ,לארשי תד״

 .הקדצההו רוריבה ,םינינע יגש ןאכ
 אוהש המ ליכמ ך״נתה .םילמ תוברהל ךרוצ ןיא ,רוריבה ,ןושארה ןינעל רשא
 םג ךכו ,וררבל םיפוסוליפה וסינ —ךכ יגפל אל םא — םינוויה ןמזמו !ליכמ
 .םינוש תועד־יגוה לצא ןוידל רמוח ושמש ונימכח ירבד
 הטושפה הדבועה תא עובקל שי ןאכו ?ןינמ הקדצה ךא !ונעמש רוריב ךכו

 תינויע הרטמ םשל היה אל תורודה לכ לש תועדה יגוה י״ע תודהיה רוריבש
 ־ולופא ארקנש המ .דתיה ,ן״מבמרה לש ,ם״במרה לש ,ןוליפ לש הרטמה .דבלב
 לש םינימ ינש ירהש .הב שייבתהל וא ,וז הדבועמ םלעתהל ןיא םלוא .תיטיג

 ןויסנ שי .םינפ יפלכ הקיטיגולופאו ,ץוח יפלכ הקיטיגולופא :הקיטיגולופא
 ןויסנה .ונמצעל היפי תוארהל ןויסנ שיו ,״היפי תא םירשלו םימעל תוארהל״

 .יחרכה — ונליבשב — ףאו יוצר םג אוה .רתומ קר וניא ינשה ןימהמ
 תא קידצהל םג אלא ררבל קר אל שקיב םנמא .ומצע ןמטוג לצא היה ךכ

 תא קפסל ידכ ,וינפל םיבוטו םילודג ושעש ומכ ,תאז השע םלוא .תודהיה
 לכ״ יכ היפי תא םירשלו םימעל תוארהל אל ןאכ רקיעה .ומצע ולש ויתושירד

 ,ומצעל אוהשכ ךרע לעב והשמ המצע תודהיב שי .״המינפ ךלמ־תב לש הדובכ
 .ףושחל ונילעש והזו
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 ל ״ ז ןמטוג ס ו י ל ו י קחצי

 ז

 יתאב אל םיטרפה לע .ןהכ ןמרה לש ויתועד רואיתב םייתסמ ןמטוג לש ורפס

 י לש ותסיפת ללכב תלבקתמ ןכיה דע הלאשה תא קודבל םויה וננינעמ ןיא .ןודל

 תודהיה לש היפוסוליפה לע רפסהש ןמסל ונל יד .ןמטוג התוא לבק ןכיה דעו ,ןהכ

 לופט רחאל רשא לארשי ילודג ןיב רקוח ותוא לש ויתועד רואיתב םייתסמ

 היגולויתה לא אל :תדה לא ףוס ףוס הנפ ישונאה ןויסנה ימוחת לכב רתויב קימעמ

 ובלב םג תמעפמה ,הייחה תדה ,המצע תדה לא אלא םיגשומ לש תכרעמ איהש

 .ןוילעה היוליג תא תאטבמכ לארשי תד לא אלא םתס תדה לא אלו !ףוסוליפה לש
 ונילע ,תדה לש התוהמ לע דומעל ונא םיצור םאש שרופמב טעמכ ונל רמאנ הזב

 .תודהיה תוהמ תא ןיבהל

 תירבעה היפוסוליפל םיריבכ הכ ץרמו ןמז ןמטוג שידקה ךכ ליבשבש המדנ
 תעל םסרפ רשא ןהכ זמרה תובקעב בוש ,אצמ וא — האר הב .םיניבה ימי לש

 — ם״במרה לש תודמה־תרות לע (!ןוכנ אל רשפא)ינכפהמו ראופמ רמאמ ותנקז

 השוריפו התוהמש ינפמ תדה רקיע תא וליבשב הנמיס תודהיה .ותבשחמ רקיע תא

 ןושאר יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי״ :טלחומב תוזחאהה
 אלא אצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכו ,אצמנ לכ איצממ אוהו

 .״ואצמה תתמאמ

 ינשה !םותימה לוטיב אוהו ,ילילש דחאה :הל םינפ ינש טלחומב וז תוזחאה
 לש ןותלקעה שחנה תא הרביש תודהיה .ונייחל לאידיא תעיבק אוהו ,יבויח

 רשא ןוילעה ךרעה תא העבק תודהיהו ,זאמ םדאה יגב תא עלובה סותימה
 לע םינינת ישאר תרבש ,םי ךזעב תררופ התא״ :םדאה יכרע םירדתסמ ורואל
 .״שמשו רואמ תוניכה התא ןתיול ישאר תצצר התא .םימה

 ח

 תוהמ תא ןיבהל ונילע תדה תוהמ לע דומעל ונא םיצור םאש וישכע יתרמא
 .חרכה לש ןינע ןאכ .ןוצר לש ןינע ןאכ היה אל ןמטוג ליבשב ךא .תודהיה

 ןוקיתה ,דבלב תדבו ,תדב .תדה לש התוהמ לע דומעל ונא םיחרכומ
 .רודה תולחמל

 .רתיה ולצא וליאכ הכ דע יתרבד .התומלש לכב ןמטוג לש ותוישיא הלגתמ ןאכ
 .איה אלו !דוחל תירבעה היפוסוליפהו דוחל הרבחה־יעדמו דוחל היפוסוליפה

 תונוש תוניחב אלא הזמ הז םידרפנ םירבד םניא םהל רסמתהש הלא השולש

 רוקמ .ערה רוקמ לע הארמ יפוסוליפה חותינהו ,הלוח הרבחה .דחא ןינע לש
 דוסי אוה טלחומב תוזחאהה .טלחומל הבישה ונוקית .טלחומה תביזע אוה ערה

 .תודהיה דוסי םג אוהו יתמאה רסומה

 ט

 ןמזה תובסמ ףאו .היה אל תוטיש הנוב .ולש חותינה חכב .רתיה ןמטוג לש ותלודג
 תונורחאה הנשה םישימח ךשמב ,עודיכ .דבלב תוינידמה תובסמה אלו ,והועירפה
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 תור י״ח

 ־יא דרמ י״ע הערפוה תינתלכשה הוולשה .הבשחמה םלועב הכפהמ הללוחתה
 ,הברקב םינומטה םימלענ םימרוג לש םהיתולועפמ הטטומתה ץראה .ילכשה

 רתויב טלובה יוטיבה .תוחפ םינבומ ויהש ,דדמב רתויב םידירחמ ויהש םימרוג ■

 תא לילכ עלב עדומה־יאש היה המדנ הב רשא שפנה תרותב היה וז העפותל

 היגולויבב וליפאו ,תונמאבו תורפסב םג ועיפוה םימוד תונויזח ךא !עדומה

 .שעג־רהל היהו ולוכ ךפה םלועה .הקיסיפבו

 לע םג החספ אל ןירימט תוחכ לש הצחמל־יוליג לשו טקש־יא לש וז העונת
 לש הירוטסיהב קומע קומע םיעוקת הז םוחתב הכפהמה ישרש .תדה םוחת

 םהיבתכב ,םירחא םימוחת המכב ומכ ,רוריבב ועדונ היתובקעו ,השדחה הבשחמה
 וב ךרוצה לע דשא ןוויכה תא דבכמ םיוותמ לקספ לש תונויגהה .םויו לקספ לש

 לש םהיבתכב וררבוה םירבדהו ,תיעבטה תדה לע םוי לש ויתוחיש תודיעמ

 יונישל ריהזמ יוטיב .תפלוחהו הנורחאה האמה לש םיגולוכיספהו םיגולופורתנאה

 .השדחה השיגה לע דיעמ ומש םצע רשא סמיי לש עודיה ורפסב יוצמ הפקשהה
 רכש ,שפנה ,לאה — יתרוסמה יגולויתה ןבומב תדה לש ינויעה ןכותה אל

 ,אצמנ ונבלב ןייענ םא .עבוקה אוה אוה (״היוח״ה)יחה שפנה־בצמ אלא—שנועו

 המ ,ןוילעה יפלכ תוכשמהה ,הגירע ,ןואמצ אלא ,עדמ לש ןבומב ׳ה תעד אל

 שפנ ,וז ההמכ שפנו !״יח לאל ההימכ״ה םילהת ירומזמ המכ רבחמ יפב ארקנש

 המכ לש םהירבד יפלש דע וילא תברקתמו הנוק תארקל תאצוי ,וז תגרועו האמצ

 .םלש דוחיא ותא תדחאתמ איה םמות יפל םיחישמ

 לבקל הלוכי תודהיה ןיאש םיהלאה םע ד ו ח י א ןיב ןיחבהל םוקמה ןאכ אל
 ךרוצ ןיא ןכ ומכ .זאמ תודהיה תמסיס איהש וב תוקבדהו םיהלא תברק ןיבו
 הב תוארל שי םישדחה תעד יפל רשא הבר םוהת התוא לש הקמעל תדרל ןאכ
 לעב ליבשבש סופתל בושח ונל .וניהלא ׳הל תורתסנה .יתדה שגרה ישרש תא

 .קיסמו ןיאמ שי ארוב חכ סוגולה ןיא ,וניארש ומכ .ינכפהמ ןינע ןאכ ןיא סוגולה
 .ולש תא לכל תתל עדויה לוקישהו היצרופורפה חכ אוה סוגולה .ערפמל תונקסמ

 וניא תדה יהלא םאו :הלא םיקומינב םג בשחתהל שי ,ולש םיקומינה בלל םא
 קר אל דומלל שי ךכו — בקעיו קחצי ,םהרבא יהלא אלא םיפוסוליפה יהלא

 םהרבא יהלאו .והמ םהרבא יהלא ררבל ונילע — יולה הדוהי ׳רמ םג אלא לקספמ

 וירחא ותיב תאו וינב תא .דוצי רשא ןעמל םהרבא תא עדי״ םג ,״םלוע לא״ םג

 חסנל ,ךכ חסנל ,וב ךופהלו ךופהל רשפא .״טפשמו הקדצ תושעל ׳ה ךרד ורמשו

 תאז עיבהש ומכ .תחא האצותה ךא !עדומה לע ומכ עדומה־יא לע תוהתל ,תרחא

 איהש תטלחומ תואיצמב הנומאה איה תדה לש דוסיה״ :וימי ףוסל בורק חונמה

 תיתדה הנומאה ליבשב .הלוכ תדה הז ןיא לבא ...תרחא תואיצמ לכ לש רוקמה

 ומכ םירחא םיכרע לש םרוקמ אוהש טלחומה ךרעה םג איה תטלחומה תואיצמה

 תא םג תיתדה הנומאה תעבוק הז ינפמו ,תרחא תואיצמ לכ לש הרוקמ אוהש

 .״םייחה תרוצ
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 ל״ז ןמטוג 0וילוי קחצי

 י

 ינויעה לאידיאל הז דצמ ,הלופכ איה ןמטוג לש ותודגנתהש רורב רבד יעדויל
 ילודגל סחיל קדצב אלש םיגהונש — ״יביטלפמטנוק״ה לאידיאל — אדירג

 בוש ררועתמו ךלוהה יתימה לאידיאל הז דצמ !םיניבה ימיב ונלש םיפוסוליפה

 ונל ארוק וליאכ ןמטוג .ןוכנה אוה הקוד ןבומ־יתלבה וליבשב רשא ונכותב

 םוהתה ,הז דצמ אדירג תינויעה םוהתה ,תומוהתה יתש ןיב עצמאב תכלל

 ,היסומלרדנא לש הנכס הכורכ םהינשב .הז דצמ אדירג — תיתימה — תירויצה

 ערל בוט ןיב הנחבהה־יא םושמ וא :רסומה אוהו רקיעה ןמ תומלעיה לש

 .(תינויעה הזרפהה) דחי םג םהינש לעמ תולעתהה םושמ וא ,(תיתימה הזרפהה)
 תא אצמ ,ללכב שונא ייח רקיעו ,תדה רקיע ןמטוג ליבשבש המדנ לכה ףא לע

 ירבד רואיבב עודיכ םייתסמה קרפה ,הרומה לש ןורחאה קרפב םלשה ויוטיב
 לא ,ותרובגב רובגה ללהתי לאו ,ותמכחב םכח ללהתי לא ,יה רמא הכ״ :והימרי
 ׳ה ינא •יכ יתוא עדיו לכשה ,ללהתמה ללהתי תאזב םא יכ ?ורשעב רישע ללהתי
 הזבו) םכסמ ם״במרהו .״יה םואנ יתצפח הלאב יכ ץראב הקדצו טפשמ דסח השע
 איה קוספה הזב הרכז רשא הנווכה ןכ םא״ :(ל״ז ןמטוג םג םכסל לוכי היה

 יפכ הולאה תגשה לא עיגהל א\ר תמאב ללהתי הב רשא םדאה תומלשש ורואיב
 ,תכללו •,איה ךיא ,םתוא וגיהנהו םתוא ואיצמהב ויאורבב ותחגשה תעדל !תלוכיה

 ,טפשמו הקדצ ,דסח תושעל דימת ןהב ןווכתיש םיכרדב ,איהה הגשהה ירחא
 .״הולאה תולועפב תומדהל [ךכו]

 אי
 יגש ותבכרמב רשא בכרל םדאה לש ויפא תא ןוטלפא המדמ םסרופמ םוקמב
 סוסה ,ונבש הרובגה חכל לשמ ליצאה סוסה .עורפו לפש דחאה ,ליצא דחאה ,םיסוס
 הזכ בכר .ךפהת אלש ותבכרמ תא גוהנל ,לכשה ,בכרה לעו ;הוואתה חכל עורפה

 םגו םדאה ינב לש םהיתובלב םג םילעופה םימלענ תוחנב ריכה .ןמטוג היה
 לכבו םלכ הלא םימרוגב ריכי רשא סוגולב הדיחיה הלצההש עדי ךא .הלוכ הרבחב

 ונתוא ךילוי םג אוהו ,ונתוא לישכי אל ונבש הרובגה חכ .םכירדהל עדי תאז
 .םינותחתה תפותה תוחכ תא ךנחלו בצעל עדנ קר םא ,םולשב
 לעב ,לכש לעב היה ויכרד לכב .דימת וחישו שיאה ישעמ םג ויה וז חורב
 .ויתפש לע קוחצ תבו ויפב הרגיס ,ונחלש די־לע בשוי אוהו ורדחל תסנכנ .סוגול
 .תוטטיצה יבבגממו ישפחממ היה אל .רתוי אל :םינש וא דחא רפס וינפל

 ינפמ הרודס התיה ותנשמ .ןהב טלש אוה ;וב וטלש אל ךא תובורמ ויה ויתועידי
 .דחא ויה ויתועידיו אוה .ויתומצעמ םצע התיהש
 אלו ,וידימלת קר אל ודיעי ךכ לע .שקבמ לכל ןתנ .ותמכחב יליכ היה אל ףאו

 לעו ,חרטש החריטה לע רפסל םיעדוי רבכשמ וירבח .וישכע לש וירבח קר
 ,םירחא לש םהיתודובעב עיקשהש הדובעה בקעב ,ומצעל עירפהש תוערפהה
 עדוי ימ .לארשי תמכחל הימידקאה לש רקחמל ןוכמה שארכ הנמתנשכ דחוימבו

 .תאזה הרוסמה ותדובע י״ע ,ונא ונדספה המכ עדוי ימ ,םירחא וחיוורה המכ
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 תור י״ח

 בי

 םישנאה .רבדל הברה אל ףאו .יקנו בק היה בתכש המ ךא !בותכל הברה אל עודיכ

 להקה ינפל עיפוהו הנמזהל הנענשכ םלוא .םהילא אב אוה רשאמ רתוי וילא ואב

 זאו !בשח ,הגה .וימימ בתכה ןמ ארק אל ;םילב םילע המכ ,הבותכ הסמ אל ןתנ

 ושיגרה םיעמושה .ומצע תא שממ ןתנ וליאכ ומצע ךותמ םירבדה תא איצוה

 ,שובכל אב אל .הסרפ ק״ת קוחר היה הקירוטירמ .ליגרה ןבומב הצרמ ןיא ןאכש

 ,ןיבהל םישנאל רוזעל ,ענכשל שקיב .םילמ ךפש י״ע עינכהל ,קיתשהל ,חצנתהל

 ןיאו ,סוגולה שיא ,לכשה שיא היה יכ ויעמוש לש םלכשל ארק .םזרזל ,םכירדהל

 ותלחנו יללכ ןינק אוה !םינואגה ןואג םג אהיו ,והשימ לש יטרפה ונינק סוגולה

 .םדא לכ לש

 םוקמ לכב .םניבת ידש תמשנו שונאב איה חור ןכא יכ ,ישונא רבד וניא ףאו

 אוהו לעופה לכשה םיניבה ימיב וארקש המ םעפמו םעופ םש ,סוגול םש שיש

 !יהלאה לכשה המ־תדמב

 ...דוסיה אוה תעדה לוקיש יכ ...העוטנ םדק בשוי תמכחמ ,העד בלב שי יכ״

 .״ולכש אוה ויהלא ןיבו םדא ןיב ךאלמהו

10 
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