הימימ

םינושארה

לש

קדצ־הונ

השמ יו ל ,רנ ינושארמ ,קדצ־הונ ףתתשהש
דמ
ליגב  , 20דוסיב הנוכשה תירבעה הנושארה דיל ופי יניפל לבוי
םשר תא ויתונורכז לע דסימ הנוכשה ר ,ןועמש חקור ל״ז לעו םימיה
םינושארה .המויקל ונא םירסומ הזב םיעטק ,ויתונורכזמ ילב תונשל
םנונגסמ .ירוקמה
דע אבש ׳ר ןועמש הקור םילשורימ ןוכשל ׳ופיב ,דתיה ריעה
הבוזע אלל הרות ךרדו ץרא אללו דמוע .ץרפב םג תונישלמה האשנ
שאר םגו ןויסימה הרוראה האצמ ןק הל ונריעב דדוצל .תושפנ אבשמ
תרזע״
רמ חקור חונמה הליחתה הפוקת ,השדח הדסונ תרבח
ץרה
לודגה ׳ר ילתפנ
,״לארשי ותולדתשהבו ונאבה תא ברה
םילשורימ ןהכל ראפ ,ונריעב דועו תונקת הברה ,ןקת  ,דסיו תא הונ
.קדצ הנהו תמאה הנתינ רמאהל םגש ויהא ,רוכבה ר רזעלא הקור
רזע הברהב תאצוהל ןויערה הזה .לעופל ,םלואו רשאב קספ הלה
תליחתב ,הנינב יכ חרכומ היה  -לגרל ,ויקסע בוזעל תא ,ריעה
ןכל ארקנ תא לכ ןויערה לע םש ויחא ,ריעצה ׳ד ,ןועמש ירמאדכ
:ל״זח ןיא״ ,דוצמה תארקנ אלא לע םש .״הרמוג
יכנא יתעדותה לא רמ חקור דוע תישארמ ואוב ,ונריעל דימתיו
םיתב וניחאל
יד׳מ ונשגפה ונרבדנ תודוא ן ינע ,הז :ונייה תונבל
םיינוניבה ,םיינעהו לבל וכרטצי ןוכשל לצא םיברעה המהוזב שפרבו
ץוחו הזמ םניא םיחוטב .םהייחב
ונטלחה אורקל הפסאל תודוא .הז יהיו דחאב יברעמ ףרוחה
תנש ז״מדת ונפסאנ — המכ יבשותמ ופי — ונעצהו םהל תא העצהה
ל׳׳נה הנהו הלבקתנ חעצחה הפ ׳דחא ףכיתו ונישע דעו ןינב בשוילו
ןועמש .חקור
שאר רחבנ רמ
זא ונינק תאמ םכחה ׳ר ןרהא שולש ל״ז םישמה ,םישרגמ
שלש תואמ המא ,וטנ וקלחתנו כ״חא י״פע .לרוגה לכב
לכ שרגמ
הנש ונבנ  10םיתב לכו םירבחה םלוכ ומלש םדעב םולשת .ישדח
לכ הכוזה לרוגב הכז ,תיבב ןושאר ןושאר ןורחאו .ןורחא

,וימולעב

,םינש

)י

.ויתוחור

,בגאו םישרגמה הלאה ויה םיקתונמ ןמ בושיה לכמ
ירחא םירשע הנש תונבהל קדצדוונ
ונלש ואצי ישנא תזוחא״
תונבל תא הנוכשה .רתיהש הדיתע תויהל .ביבא־לתל קדצבו ריעה
ינפב לכ םע הדעו דחא ינקזמ בושיה ,םינושארה רמ ןרהא גרבנזייא
ל״ז ואבשכ( ןמ תובשומה תוולל תא ונורא לש רמ חקור ל״ז תיבל
ומלוע )ביבא־לתב רומאל  :אלול״ ונחנא םיקדצ־הונה ונללם םהל תא
,הליסמה יכ התע םג םויה ויה ינוב ריעה תירבעה ״הנושארה״ ־םהמ
סיס תונבלמ םהל םיתב ,קמב ם .הזה
דע הכ עודי לכל ר״שהש דסי תא ׳קדצ־הונ ונייה םיתבה
םינושארה ונבנש לע די ופי .המורד םרב ינבשוח אלש לכה םיעדוי
המכב םירוסי תמגעו שפנ הלע :ל גונעתה״ ״,דזה לעו ןכ בשוה ינא
.ונלש
,ןוכנל יאדכש בותכל לע ךכ ירבדב ימי בושיה שדחה
קר
״תיב

ח *ב טוח *
עקרקה התנקנ לע םש שיא ,יטרפ .ב .,ר רשאב תדהא ־יא
רשפא ה יה רדסל תא .הזוחה ןויכו רומאכש היה חרכומ לכ רבח

תוכהל דע אוב ורות ,הינזל ןכל ונחרכוה ןימאהל שיאב
ורשיב ,ורובדבו אלש רוכמי אלו טבעי תא .וניתב ןכאו היה
רישע אלו היה פיא א םוש םוקמ
ןמאנ קזחומו שיאל
.ב .ר שיא
קפקפל ,ותנומאב דע ורמגנש לכ .םיתבה זאו עדונ ונל חוטבהש
ונלש וניא חטב ,ללכ רשאב ךבתסנ םיקסעב םיער דריו .ויסכנמ
!שפנב
ףסונ הזל הלח בורמ הגאד הלחמב ,השונא ,ל״ר זאו טילחה
יכ וייח ייחו ינב ותיב םימדוק לכל םדא
.םלועבש ה א .הול לצא
לוסנוקה ,ירטסואה ,ינמרא ךס  2000ןואילופאנ ילב םוש אתכמסא
,תרהא קר דגנ רטש בוה .אדירג הלה ,אל ששה ללכ ׳ופסכל רשאב
,עדי הנוכשש המלש המשרנ ובסב לע ומש לש הוולה יכו לכוי תעשב
,קחדה ,הצרישכל ףונל ותוא הנריבעהל לע ,ומש רשאב הולה היה
ןיתנ יכרות ותמועלו היה הולמה ףיקת ■,לודג לוסנוק "ירטסוא ימו
ונל לודג והומכ םימיב ,םהה ימי יאיצלוטיפקה
ונחנא אל ונעדי לכמ השענה םאתפו אצי לוקה יכ ,שיאה
,ב״ר הלוח ,ןכוסמ טעמכ רחאל !שואי אליממו לכ הבשומה רבכ
,הנכסב רשאב ימ ,דז ןיהי רעצל תא הלוחה ןכוסמה רבדל ותא
תויולג רמולו :ול עד .ךל יכ תמ ,התא ןכבו אצוה השקבב תא רפס
הנקמה לש ,דלנ קדצ תחתמ ךדי ןעמל ,שע ת איצקזנרט לע םש שיא

,ל״נה

שיאה
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רחא חוטבה רתוי
לע
רתי
לבל השעי רבדכ .הזה
 ,ןינעה היה קוהד ,דאמ רשאב ימ עדוי המ דלי ועגר הנהו
ריעב
אצמ ר ןועמש חקור ל״ז הצע .הבוט אפור ידוהי היה
,ןורבח ומשו ר״ד .ןייטש היהו אפורה אוהה שיא ,רשי םגו ודידי
בוט־דן לש רמ חקור םגי לש שיאה .ב .ר < ותוא אפורה ץעי רמ
ור 2הן איבהל דובע הלוחה ,ןנד ׳בגאו אפור ידוחי רחא אל היה
לכב .הביבסה אוביו אפורה ,ןייטש תצעכ רמ ,הקור יהיו תישאר
והשעמ לקהל תא ובל לש הלותה תאו תובל ינב ,ותיב ירהא הקידבה
:רומאל ךא הלחמ תרבוע איה ןיאו ול ,דמ ,דחפל יכו דוע טעמ
םוקי ןילחמ רכו ,רכו קרי רמל הקור" הליג תא ,דוסה יכ ןיא םוש
?ךממ

:ןנ

הוקת

ותחפשמ

ינב

םידמוע

וביבס םירמושו

וידעצ

!רייתל

תיבב

היהו

םמוי

ןםכאתיו אפורה
וב יעבדכ זאו ,רתיה
ותצע
איח איצויש תחתמ ודי תא
ןבומכו אלש ינפב ינב ׳ותיב יכ
רפס הנקמה — ןשדקה
תאזבו השעי
בוטה רשיהו יניעב םיקלא
.םדא* ?הלהו םא יכ ושפנ הבאד דאמ׳ אלמל ירתא תצע אפורה
לבא םג אל זיעה ברסל ,שיאל לכש ךכ הברה ,ביטיהל ודמע רסמו
וירוסחמ וחלשנ
תא ושפנ ורובע םנחב — רשאב ותרוכשמ לכו
הלע
ידיב אפורה
אפורל לע ונובשח לש רמ חקור — ןפואב הזכ
עיפשהל לע הלוחח יכ רתווי תוחפל לע יצח .ןשוקח לבא הארנכ
םרטש האלמתנ תאס םהיתורצ םהיתודרטו לש ידםימ .הנוכשה
תבש ,היה רמו חקור
יתשב ויניע
יהיו ,םויח ברע
הלה
וילע
אלו
םיבאכה
תבשב ורבג
לופיו .בכשמל תרחמל
ל״ר
לע ןכ  :ףא
םילקבש
שער לק׳
אל
י; לוכ זוזל׳ .ומוקממ רתי
לוכי ,אושנל םג רוא שולק אל לוכי ,לובסל לעו :םלכ ריואה
ימי זומת — ירד -לאנ
היה םסכ ,ויניעל ףאו יכ םוחה לדג דאמ
.ותיבבש הנהו׳ םצעב םיה
םיצ רוגסל תא לכ תונולחה םיסירתהו
הזה אב חילש דחוימ׳ תאמ אפורה — רשאב אוה היה ופיב ונחנאו
קדצ*הונב — איבהו ונל תא הרושבה :רומאל בצמ״ הלוהה שאוימ
ויעגרו .״םירופס םימיבו םהה
ןיא הלגע עוסנל
וליפא תימיב  Iלוחז
הקור
.רישעל
ע
ת
׳איה
כ
י
בטיה
אטישפו !תבשב םרב רמ
עדי
םאי
ול

הלוחה

תעש

רשוכה

ולצא
רבדל

לע

,הלילו לפטיו

ובל

לש

,הלוחה

—

—
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רובעי םויה הזה הלטבל זא ךלת לכ הונ קדצ — הלילח
ךיאו אשי וינפ לא היבשות רשא וחטב וב רשאו וכסח
רצה ןעמל יהי םהל ג לעמ ?םשארל אוה ךילשה תא ושפנ דיגנמ
ויתועורז לבוה לא
תרזעבו ינש םיניבשוש רשא והוכמת תחת
.ובטה תודוה וידידיל רשא םש דותיבו תרזעב דידיה הנועה״ תא ״לכה
תא לכ ״הירעש״ה )הלשממה־תיב( לע ,חילגר לעפי יכ ךלת
םיקה
הלוכ ,י״מיות לע לכ הירפוס םילודגה םע ,םינטקה דחי םע םידעה
לא תיב
תאו ירפס הנקמה תאו לכ םירפסה םיצוחנח ןינעל הז
והומכ לצא
רשא אל עמשנ
רבד אלפ
.הלוחה הז היה םנמא
,םיכרותה וגהנש תויחדל לכ רבד ״הרקוב״ל )רחמ( — השענו קר
לש רמ .חקור
תודוה וצירחל ות הברה
,הלוחה ותוארב תא ינפ רמ חקור לבומה ,רוועכ ורמכנ וימחר
,וילע םג שוב וינפמ ברסל ול םיכסהו ,ותשקבל אלו קר תא יצח ןשוקה
איצוה תחתמ ודי יכ םא .ולוכ דע ברעה הרמגנ איצקזנרטה הלילבו
אוהה תמ .״חוטבה״
לוסנוקה ירטסואה
ינמראה רשא שמיש לוסנוק ירטסוא םילשוריב םימיב ,םהה
,רולמה .בל .ר זגר ויתחת .ועמשב תא רשא השע ול ׳ה ,חקור דועו
רתוי הרעב ותמה וב םושמ רמש הקור היה ןיתנ !ירטסוא אוה
רמא םוקנל ,וב ושפנ הקשח ורסאל םיקיזאב וחילשל הירטסואל
תדובעל
אבצה !
ךא הפ הדמע ול בוש ותוצירח ותנובתו רמל ,חקיד יכ ליכשה
דועב דעומ — ילבו תכרב הדירפה — דרפהל תלשמממ .אירטסוא
,ותלשממ הנע ול
אובבו ״םאוואק״ה ירטסואה אורקל ול םשב
רמ .ר יכ ןיא ול דוע קלח הלתנו ,הירטסואב ןעי יכ היה ןיתנל
?השעת
,ינמותוע ימו רמאי ול המ
ףוס היה יכ לוסנוקה רשפתה םע וניתנ םולשב דועו -פה
ריצ וב יכ רוזחי ותוניתנל .תמדוקה רמ .ר םיכסה הזל דועו
תירטסואההלע,/
דובכה ץעוי״ הלשממה-
,הלודגל יכ הנתינ ול׳ תרשמ
יהתו הרשמה תאזה לע ומכש דע אוב םילגנאה .ונצראל
־הונב צ קד
הרימשה
קדצ
ןמז בר ,רתיה הרימשה לע הונ
היעב ,השק הדמעש ונל
םצעב .ןורגב ונתנוכש ,דתיה הקוחר ןמ בושיה לכמ ,היתוחור לכו

—
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.ןודבאל
םמחלמ

בוחרמ

םיה דעו הנורש היה
וגיתב רשאו השמש ןק םיבנגל םישנלו

הטשה
ץוח
.תוצורפ ,וניריכמ םעמשב ןאל ונוליבוה ,ונילגר וגעל םגו וגאד ונל
וריהזהו ונתוא ינפמ דעצ ןכוסמ הז יכ ונשפנב !איה ןכאו אל
תגאד אוש ,.רתיה רבכ הלילב ןושארה ונורקב ....ונינכש
ונרדס ףכית חרימש .הלועמ ונטלחה יכ וכלי לכ הליל ינש
,תוגוז .ז .א לכ יצח ,דליל גוז .רחא ,ןכאו לכ ,דליל היח ונל קסע
םע םיבנג םאו וצרת םג םע ,םיחצור ויהש םירוי ,ונילע ונא
ונייה םיפדור םהירהא קחרמ בר םימעפלו םג דע
.םיה םלואו
ם״ום סאמנ ונילע גונעתה ,הזה רשאב ונייה קר ץמוק םישנא -שהו
הרימ
הללש ונתאמ תא בור וניתותע .ונתהונמו לע ןכ ונרכש ונל
רמוש ,דחוימ ,עובק םע הבור דיב ןוישרבו .הלשממה רמושה היה
לייטמ ול ,הבשומב ,ותאנהל ךלמכ .דודגב םלוא ינב ונדוד ועטה
.ותוא םעפ תחא ושפחתה יליחל הלשממה םיחולשה — לוכיבכ
הקפל לע םירמושה םא םניא םישוע םתכאלמ .הימד םה ואב םירבדב
הרימש ןפואבו הז והקל
םע רמושה ידכ תתל ול תוארוה תוכלהב
ונממי תא ,וקשנ ומתס תא ,ויפ והותפכ ובנגיו .םיד םוקב ונישנא
,םתנשמ ושיגרה רמושב תופכה תאו רשא וללוע םהל ונינכש .םיבוטה
ונאבה ומוקמב רמוש ,רחא לעב רבע ,לודג ומשו ןסחא ,רברב
רשא ועמש ליטה דהפ לע .םיטםלה ןסחא ןסהי הז אב ונל ףא אוה
ידימ רמ חקור ׳ל״ז היהש רכוה ךרדה
לש וק םילשורי—ופי ינפל
ע
ל
ונובשח
תונבה תליסמ .לזרבה תוכזב הז ויה ול הברה םירמוש
תנגהו ,הלשממה ןעמל׳ ורמשי לע לכ תודוקנה לש וקה ל״נה לבל
יבנגי תא ימולשת .סכמה יהיו׳ םויה הרקו הרקמ ןסהאש ,רברב
לש ,וקה ךלה הזיאל םוקמ רסמו תא ־שה
הנמנש םע םירמושה
הדימ ידיל רמוש .דהא הנהו ורבע םירשעכ םיהלפ םע םילמג םינועט
הדוקנב וז ,הפפור ובשח
תורוחס ,תונוש םתוארבו יכ הרימשה
קמחתהל םעפה ילבמ םלשל תא .םמה רמושה ינשה םהלנ םנמא
םהב לכב ותלכי ךא םה ורבג ,וילע ,והוכה והועצפ ׳וסוניו׳ םג
וקיחרה קהרמ בר .הנהתהמ אובב ןסחא רברב ועמשבו תא רבדה
בטיה הרח ,ול בכר דימ לע סוס ףדרו םהירחא — ודבל — איבהו
תא םלוכ םיתופכ תאו םהילמג דימעה! תא םילפנתמה ינפל ,טפושה
אלה .אוה היגוח״ ״חקור ודובכב ,ומצעבו רשא השע םהב םיטפש
הברוחמ

א״ת־ופי

,תחא הלבגש

זא

דע

םע

טעמכ

,קיר

—

.יעבדכ

13

הפורתו

תא ירפ״ ״רדה הז איבה ונל רמ חקור רומשל
לכב
רשא
וז טעמכ הליעוהש יכ עומשב םיבנגה
יכ ׳זדח ןםהא רברב רמוש לע ,קדצ־הונ וסנ םירבכעכ ןמ .הבשומה
הרואכל ליכה בוט ,ריפשו ךא■ אד אקע ונדחפש ןפ גורהי אוה תא
,בנגה רבד לק דאמ ,ויניעב ונייהו ונלוכ .םיאטה אל םיענ היה
ונל קחשל ,שאב ןכל טלחה יכ ךלנ לע רמשמה דהיב םע רמושה
זאו היהנ םיחוטב לכב .םינפואה ,םרב בוש הררועתנ :הלאשה המ
.ונילע

"הביבסה

וליעוה םימכח
?םתנקתב
ונפלחה ותוא ,רחאב רחאו
הצע ןיאו הנובת דגנכ םיבנג ....םיסונמ
,דיה םנמא דחא ,םכה אישהש ונל הצע ,הנוגה :ונייה תושעל
,וגיתב
ךרד לכ
ןומעפ ימינפ טוחהש רושקה וילא אהי חותמ
ןיעב ןופלט — לוכיבכ — היהו םא סנכי בנג תיבב דחאה זא
ךושמי לעב תיבה הזה ןומעפב ןעמל היהי ולוק עמשנ לכב ־בה
.םית ,בגא םידקה ונל ה״בקה האופר הכמל יכ ןתנ ונבלב תונבל תא
החינה ,ונל
.הזב לבא םג הצע וז אל
וניתב םיפופצ םיקובדו .הז
רשאב אה תנת םא לעב תיבה ,הזה ובש אצמנ ןומעפה רע הכחיו בנגל
ימ םוקי
לכי .הלילה לבא םא םדרי לעב תיבה
ונל זא ךושמל
,ונעשונ רשאב

,רחאב אלו

ןיא

?ןומעפב

אל

רומאב —
ןתת

ונל

םיתבה

חנוה ונל
הלשממב

הרשע

ה פ יד

דע רמש חקור
,תירטסואה הפכ

םילייה

ז יי

לע

השענ

,ל״ז

היתואצוה

תא

ןגהל

רשא
הלשממה תיכרותה
לע .הנוכשה
ףיקת

יכ—

ם

ימכח אנדיאה
םיאצומ תומיגפ התינכתב לש ,קדצ־הונ ונייה
תובוחרה םירצ רתוי ,ידמ םיתבה םיצוענ הז ,הזב ןיא יד  ,ריוא
םהל
םושנל ןיאו וניתבב םוש ,תויחונ אל ראות אלו דדה ,םהל ובו
ינא :הנוע ,יאדוב וישכע יכ ביחרה
׳ה ,ונל וניתבו םע
לכ

.

:תויחונח םימ ,םירק םימח
,םדא וישכע םילוכי םתא
םינפל הפיא ?םתייח ינפל םישמה
זא ויה םינוב א*לע״ ,״לובמטם תובוחרח
דוחיבו תובוחר ,ופי דע ינשש םירומח דחיב
׳םירשופו

,םימכחה
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םע

גועלל
?הנש

וידר םעו
ונילע

לכ

תוגונעת

תוואכ .םכשפנ

םירצ
אל

לכב
ולכי

ינב

לבא

.ץראה
רובעל

םהב יתלב םא קוסירב .םירביא ?תולגעו ןאמ רבד
םדא :ורבחל רצ יל םוקמה הונב ,קדצ ויה םינוע
תובוחרה ,ופיד םתמועלש תובוחר הונ קדצ יבחר םידי סח .דאמ
, 4ןכ התודליי ליש הונ קדצ אל השייב תא .התונקז ,ינרוכז דבבנשכ
םיחרוא ,םילשורימ ראשמו תומוקמ
םיתב,ר ,םינושארה ויה הברה
םיאב םתוארל ויהו םיאלפתמ לע ,םביט לע יפי ןינבה .רכו דע ויהש
םיארוק םהל םיתבה״ .״םייזירפה םידחא םהמ םג ,וריהצה יכ הוג
קדצ תשמשמ םהל םוקמ הארבה ,אפרמו רשאב הריוא ץילחמ תא
תומצעמ ןנערמו תא
!ףוגה
!והמש

:ול

י

םאו
אוב הארו

דמא

#

ןועובשב תלצבח םילשוריב ה״כמ ןסינ ז״מדת ונא :םיארוק
,ופי םויב ןושארח ׳כ ןסינ חגגח הרבחח הדבכנה תרזע לארשי
גח םוי תחנה ןבא ,דנפ םיתבחל רשא חליחתח .תונבל
ונקיו
דכ בחרנ
ילהגמ חרבחה תאזח ודסי םג תרבח ןינב םיתב
ץוחצ ריעל והוקלחיו חנומשל םיעבראו ,םיקלח תונבל םהילע ךשמב
עברא םינש חנומש םיעבראו ,םיתב לכב תיב ינש םירדח םילודג
ינפלו םירדחח ,דרזע החותפ דצמ .דחא יהי ׳ה תא ילהנמ הרבחה
,חידבחו חשעמו םדי .ןנוכי
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