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42–ב ריטלזיו קרַמ ומלועל ךלה רשאכ
,ןואיל ונב ובלב רמג ,6991 סרמב

העפשהה–בר תעה בתכ לש יתורפסה ךרועה
ןה עודיה ינוטגנישו םש שיא ,˜ÈÂ ¯tÃ·ÏÈ–ה
לשב ןהו םיילאוטקלטניאה וירושיכ תוכזב
שידק רמולו ותבוח אלמל ,םיללוהה ויגהונ
.ויבא לע

רשע–דחא ךשמב םויב םימעפ שולש ,ךכו
ךלה ,יתרוסמה גהונה יפ לע ,םישדוח
היה ללכ ךרדב — תסנכה תיבל ריטלזיו
"רשק" יסקודותרואה תסנכה תיב הז

םירמואש םילימה תא הגהו — ןוטגנישוובש
לדגתי" :םינשב תואמ רבכ םידוהי םילבא
ארב יד אמלעב הבר הימש שדקתיו
םג שמשל ארקנ תובר םימעפ ."...היתוערכ
.רוביצה חילשכ

ןיטולחל םירז ויה אל הלא םיגהנמ
יסקודותרוא ךוניח לש רצות ,ריטלזיוול
— הנש םירשעמ הלעמל ינפל רשא ,ינדפק

— תרכינ הטעמה ןושלב בתוכ אוהש יפכ
ותורכיהש אלא ."הכלהה יפ לע תויחל לדח"
ורובע השיגדה יתרוסמה םייחה חרוא םע
וישעמל עגונש המב ותורעב תא תאש רתיב
טעמכ תעדל יתחכונ" .םתיישע תביסלו
ןה תולד המכ דע" ,ריטלזיו בתוכ ,"דימ
תוקידאב יתמייקש גהנמה תודוא ייתועידי
תא ןקתל תנמ לע ."ךכ לכ היופצ–יתלב
תנש תארקל ומצע תא ןיכהל ידכו ,תוועמה
רחא תוקחתהל ריטלזיו לחה ,וינפלש לבאה
רחא רקוב לכב .ותועמשמו שידקה תודלות
תיבל ךומסה התה תיבל הנפ אוה הליפתה
םיידוהי םיבתכ ךות לא ללצ םשו תסנכה
םשר ,אצמש המב רהרה ,םישדחו םיקיתע
ומכ ויה םיטסקטה" .לולצל ךישמהו ,תורעה
,תולק ררחוסמ" .רמוא אוה ,"הניגב םיליבש
."יתוא וליבוהש ןאל יתכלה

.םיהדמ רפס תביתכל ותוא וליבוה םה
˜„È˘ הקושת אלמ ,שגרמ ,שודג רפס אוה,
הריצי אוה לכה לעמ .ריהזמ ,רסוימ ,לכסתמ
תונדמל לש רפס הז ןיא .תקהבומ תידוהי
רפס אלא ,תודהיה לע רפס אל ףא ,תילמרופ
םהירבדל בשק בורב ןיזאמ ריטלזיו :ידוהי

,תולבאהו תוומה תודוא תורודה ימכח לש
אוה .םמיע חיש–ודב חתופ ןכמ רחאלו
תידוהיה הירוטסיהה יליבשב טטושמ
רחא הזב םיקסופה ירבדב ןייעמ ,הכלההו
דדצמ וא םהיתוקיספ לע רגית ארוק ,הז
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אוה םהלש תוראההו םינועיטה דגנכו ,ןהב
ותנבהש לככ .ולשמ תוראהו םינועיט הלעמ
:רידנ הזחמ ונינפל הלגתמ ,הקימעמ
האצותכ בתוכה לש תיתגרדהה הרומתה
תירסומה תוררועתהה גוס — ותריקחמ
.דומילה תבונתכ החיטבה דימת תודהיהש

ןדמל אוה ריטלזיו ,אל וא תווצמ רמוש
ומצעל ביצהש דומילה ךרעמ .דסחב

,ןבומכ ,שרדמו דומלת .תואתשה ררועמ
י"שר ,וראק ףסוי יברו ארזע ןבא ,ם"במרה
ץבוק" םג ךא — ירטיו רוזחמו םת ונברו
םשב הרשע–שולשה האמה תליחתמ תוכלה
‡Â ̄Ê¯ÂÚ הניוומ השמ ןב קחצי תאמ", "ÓÚ˘‰

‰ÓÎÈ¯È, הליהקה לש הימי תישארמ ךמסמ
–תחאה האמה יהלשב רבוחש ...זנכשאב
ןב המלש לש הליפתה רודיס" ,"הרשע
חצרנש י"שר לש רגובמה וער ,ןושמש
‰ÁÈ·Â¯ ÈÙ"ו ,"6901 תנשב אזיימרווב

Ó‰È˘ÂÚ‰, ץעונ אוה ."בקעי ןב םיסנ תאמ
,םינברה לש תובושתו–תולאש ירפסב
,הקיטסימב םירוביחב ,םיגהנמ יטוקליב
בלצה יעסמ תובקעב ובתכנש םירפסב
וליפא — האושה תובקעב ובתכנש םירפסבו
עסופ ריטלזיו .יקסניטוב'ז באז תאמ ןמורב
,חטוב דעצב םוצעה ידוהיה תונדמלה רעיב
לומעל וכרטצי םיארוקה בור .הכרעה ררועמ
.וירחא בוקעל ידכ

ונונגסל לגרתהל ידכ םיוסמ ץמאמ שורד
ריטלזיו לש תויתרוקיבה ויתורעה .˘È„˜ לש
הלחתהב תוארנ ןחוב אוהש םיטסקטה לע
ותנעטל ,לשמל ,עדוותמ אוהשכ .תוינרמוי

ררועל איה תולבאה תרטמש ן"במרה לש
"החוד" ןויערהש ריהצמ אוה ,הרפכו הטרח
י"ש לש הליפתה חסונ יכ זירכמ אוה .ותוא
םתטימ רחא הליפת"( תויאבצ תויוולל ןונגע
."ליעגמ תצק" אוה )"לארשי ץרא יגורה לש
סחייתמ ריטלזיו יכ ררבתמ הרהמ דעש אלא
םיידוהיה תולוקה יוביר לאו ,וירפס לא

.דואמ הבר תוניצרב ,םכותמ םיעקובה
התוא לבקל ידכמ ורובע הבושח תרוסמה
הזה גהנמה תא ןיבהל ץפח אוה .םליא הפב
ףא לע( רצונ דציכ אל — ומצע לע לביקש
עודמ אלא )םיקתרמ וז הלאשב וייוליגש
.בושח ךכ לכ אוה

אוה עודמ ,םדקומ בלשב דוע ,לאשנ אוה
.שידק רמוא

ינפמ .ייתובושת ויה הלא .הבוט הלאש

יתבוח יהוזש ינפמ .יבא יפלכ יתבוח יהוזש

;םיקזחה םיקומינה הלא( .ילש תדה יפלכ

).םייטיופרת–אלהו םייתלעות–אלה םיקומינה

רמול אל יליבשב רתוי השק הז היהיש ינפמ

ידי לעש ינפמ ).ימצעל זב יתייה( .שידק

תורתונ יבא לע ייתובשחמ ,יתבוח יולימ

.םשא ידי לע תותוועמ–יתלבו הטרחמ תויקנ

ריטלזיו לש ותנומא םרב ,הקצומ הבושת
הליפת לכ לש החוכב — שידקה לש וחוכב
,שידקה .הקצומ תויהלמ הקוחר — איהש
ןויערה לע ססובמ ,ותריקחמ ררבתמ ךכ
רוביצב הנומה ןבה :תוומה רחאל םייח לש
באהש םירוסייה לע לקמ לאה יחבש תא
תומשנה תורהטימ ובש ,םוניהיגב לבוס
,לעופ הז ךיא .ןדע ןגל תולעל ולכויש ינפל
לע םיעיפשמ םייחב ןבה לש וישעמ דציכו
רקוח ולא תא — תמה ויבא לש ולרוג
לש ררחסמ עפש תועצמאב ריטלזיו
.םיטרפו תורוקמ

ןימאמ וניא אוה :היעבה הנומט ןאכ ךא
םושמ אל .םוניהיגה ךרד רובעל ךירצ ויבאש
םושמ אלא ,ךאלמ היה ריטלזיו קרמש
וא ,םוניהיגב ןימאמ וניא ריטלזיו ןואילש
לכב וא ,תומשנה תורהטיהב וא ,ןדע ןגב
היפרגונרופ" .תוומה רחאלש םייח לש הרוצ
ןוגכ תורות הנכמ אוה ךכ ,"שנועו רכש לש
לש תונקעצה" חכונל לחלחתמו ,הלא
."הלאה םיידומלתה םיעותעתה תונויזח
ישונאה םויקהש העדב קיזחמש ימ ותעדל
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רכשל החטבהה ידעלבמ תועמשמ רסח
."הטוש דיסח" אוה אבה םלועב שנועו
לכל תויורזה תוברה תורמימה ןמ תחאב
רחאלש םייחה תא ראתמ אוה̈ רפסה ךרוא
לש הלאשל ןוימדה לש ותבושת"כ תוומה
."לכשה

.ןימאהל ומצע תא איבהל לגוסמ וניא אוה
איה ,הדומ אוה ,שידקה לש דוסיה תחנה
םוהת וניא תוומה" ,לבאתמה יניעבש
רשא ...לבאתמל רשאב המ" םלוא ."היישנה
ינא ?היישנה םוהת ןכא אוה תוומה ורובע
םיתעל הארנ שידקה .הז גוסמ לבאתמ
לש הדיחיה האצותה .ייניעב ךחוגמ תובורק
איה הב חוטב תויהל לוכי ינאש תוומה
."ןולדיחה

תרימאל תויהל הלוכי תועמשמ וזיא
ותנומא יפלכ ותבוח יולימל וא ,ולש שידקה
םצע תא החוד אוה םא ,ויבא יפלכ וא
הז שידקל םיקינעמה הנומאה תודוסי
ייחב הנומאה ?םתועמשמ תא הלא תובוחלו
הווקתב ,לאה ידימ שנועו רכשב ,חצנה
יפל ,הניא םיתמה תייחתבו תיחישמה
.תיטסימ הילשא ירפ ,תיביטמרונה תודהיה
יהוז .תינויח איה ;תדה דוסיב תחנומ איה
:הז ןפוד אצוי רפס בלבש תרסוימה המרדה
רסמתמ ריטלזיו ,ויבאל םינומא רומשל ידכ
איה ויבא לש ותנומא םרב ;שידקל ולוכ
.ול רסחש רבדה קוידב

םוקל" .הריתסה ינפמ חרוב וניא אוה
,הנומא רסח" ,ונמויב בתוכ אוה ,"רחש םע
ןמז המכ" ,לאוש רבחשכ ."הנומאה תיבל
ןווכתהל ילבמ הלא םילימ רמול לכות
ןנשי" .הלאשה תרמוחב הדומ אוה "?ןהילא
תחא ךא" ,בתוכ אוה ,"ללפתהל תובר תוביס
רבדב ןיינע יוליג תויהל החרכומ תוביסה
,רחואמב וא םדקומב .ללפתמ התא וילעש
וא ןיטולחל ינכמ ןפואב םילימה תייגה
הלאה םילימה תא הזבמ ןיטולחל ירופאטמ
."ןרמוא תא הזבמו

רחאל .ולש תונקפסה םע קבאנ ריטלזיו
— תרחא הרבח לש התאחמ ידי לע ץקענש
— "!אל התאו םיהולאב הנימאמ ינא ירה"
ןפואב ןימאמ ינניאש התנווכ םא" ,רמוא אוה
םע ךא .תקדוצ איה יזא ,הנימאמ איה ובש
חוכמ קרו ךא דמולו ללפתמ ינניא ,תאז
:ותנווכ ילוא ."ןב ˜¯ ינניא .יבאל יתברק
תשרומל אצאצ ,יבאל ןב ינא ,לכה ירחא
םירשעמ הלעמל לש תורכנתה ףא לע .הנתיא
סחי וב ררועל הכישממ תרוסמ התוא ,הנש
.הבהא ףא םיתעל .ילאוטקלטניא דובכ לש
היגולוטכסאהו היגולומסוקה ,היגולואיתה"
?תמא הלא לכ םאה :שידקה דוסיב תוחנומה
יל ןיא ,ןכ יפ לע ףא .תאזב ןימאמ ינניא
לאכ םהילא םיסחייתמה םישנאל תונלבס
ודמילש עגרל ולו רעטצמ ינניאו .םילבה
המ תא יתוא ודמילשכ .הזב ןימאהל יתוא
יתוא ודמיל םה ,תמאה אוהש ונימאה םהש
תא ינממ וכסח םה .תמא הנשיש ןימאהל
."ירוד–ינב לש תינחורה תרוחרחסה

תא םייקל איה תודהיה לש הכרד
םיידיל ןת .הנבה אלל וליפא תווצמה

ךכ .ןהיתובקעב וכלי לכשהו בלה ;תושעל
לארשי ינב לש םהירבד תא ל"זח ושריפ
לכ םדוק — עמשנו השענ :יניס רה דמעמב
ריטלזיו .הנבההו דומילה ךכ רחאו ,השעמה
ותבוח יולימב ,תסנכה תיבב ומוי תא ליחתמ
תיב לא שגינ אוה ךכ רחא קר .ויבא יפלכ
םעה ינב ,םימכחה םע דדומתהל התה
.ויתורודל ידוהיה

גהונהש ינפמ ?עודמ — הליחת השעמ
תוימוימויה ויתוליפת .בלה תייטנ תא עבוק
ותוא תוכפוה ןניא תסנכה תיבב ריטלזיו לש
תוסנתהה ךא ,יוצמה יתדה ללפתמל בוש
לש הנש .יוניש אלל ותוא הריתומ הניא
ןובשח לש הנש איה ,ררבתמ ךכ ,תולבא
הניחב לשו תדדוחמ תועדומ לש ,שפנ
ישפנה ובצמ לש תינשנו תרזוח תשדוחמ
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רחא בקוע אוה ,רפסה ךרוא לכל .ירסומהו
ןילמוגה יסחיב ןיחבמו ותליפת לש התוכיא
.וחור ךלהל ויתוליפת ןיב

תא תוננערמ ייתוליפתש בל םישל יתלחתה

הקיסומ ,םויב םימעפ שולש .הפשב ייח

.תירבע

יתמק רשאכו ,םויא רקש רבד יתרמא רקובב

ןאכ שי .השוב יתאלמתה ברעב שידק רמול

.ימצעל יתרעישש יפכמ רתוי

ליגרכו ,רוביצה חילשכ יתשמיש רקובה

ןיבל יניב וצצחש תובשחמ ישארב וצצורתה

ישאר ,הלומהה הרצענ עתפל םלוא .הליפתה

יתיארו ,םילימה ויה רתונש לכש דע ,ןקורתה

,ןהילא יתפרטצהו ,ןתוא יתעמשו ,ןתוא

לש תוקד רפסמ רוביצל יתקנעה יתעתפהלו

.רבדה הרק דציכ עדוי ינניא .תיתימא הליפת

לש תינחורה תלעותל תאז סחייא ךא

.תונקירה

הליפתל המוד התייה אל רקובה הליפתה

יתבזעשכ .הלימ לכל רע יתייה רקובה .שמא

.תצוהש רורפג ומכ יתשגרה ,תסנכה תיב תא

.וז תינחור תימצע תועדומ ,אוה הפי רבד
ריטלזיווש יפכ ,םג והז .ללפתהל םיכירצ ךכ
וילאש תימינפה תודדומתהה גוס ,הלגמ
לע לטנ ריטלזיו .ךילוהל הרומא תולבאה
תסנכה תיב תא דוקפל — וז המישמ ומצע
.ויבא תמשנ יוליעל — םויב םימעפ שולש
םלועה ייחב תודרויו תולוע תומשנהש ךכב
קפס ןיא םלוא ,קפס ליטמ ריטלזיו אבה
אוה ,ותולבא תנש .התלעתה ולש ותמשנש
הביש" לש יפוא האשנ ,ברק המויסשכ ןיבמ
םע תענמנ–יתלבו תשדוחמ השיגפ .התיבה
ינפמ סנ אוה ."הגפ הניא םלועלש תוהמ
תמייק איה" .ול הניתמה תרוסמהו ,תרוסמה
םידלונ ונחנא" .בתוכ אוה ,"דימתהל תנמ לע
."ונתמחנ יהוזו ,םויק–יאמ דלוסה םויק ךותל

הליפתכ בחרה רוביצב שפתנ שידקה
רבד לש ותימאל ךא ,םיתמה רובע

לכ וב ןיאו ,רקיע לכ הליפת אוה ןיא
,שידק רמוא ןבהשכ .םיתמה לא תוסחייתה
סחיל הכזיש ויבא ןעמל ןנחתמ אוה ןיא
סחי ויבאל עיגמ עודמ שיחממ אוה ;דהוא
,אוה תויוכז לעב יבאש היארה ינא .דהוא
יפ לע ותוא ןוד ;ןבה לש שידקה ריהצמ
תא םמורמו רוביצב דמוע ושרויש הדבועה
.לאה םש

ורבעו ותונקפס ,ויתוקפס לכ תורמל
שולש רוביצב דמע ריטלזיו ןואיל ,עורפה
םישדוח רשע–דחא ךשמב םויב םימעפ
תודע אוהש ,ורפס .לאה םש תא םמורו
,תידוהיה תרוסמה לש תירסומה התעפשהל
שממ .רבדה ותוא תא ,ולש וכרדב ,השוע
ורוביחמ טטצמ ריטלזיו ,רפסה ףוס תארקל
–עבראה האמה ןב םכח ,חרז ןב םחנמ לש
דרפסב םיינחצר םימורגופ דרשש הרשע
רבד ןובנה םדאל ןיא" .תפרצ ברעמ–םורדבו

עדיש ,םחנמ בתכ "וילע רעטצי וא לבאתיש
ריטלזיוּו ."ויאטח דבלמ" ,בורל לבאו רעצ
ותמצועב שוחל ידכ הנשל יתקקזנ" :ביגמ
הטרח .הטרח לש הרוצכ רעצ .הז ןויער לש
הנש ,לחה אוה םשמ ."רעצה לש ותיצמתכ
ירבדב ורקחמ תא חתפשכ ,ןכל םדוק
אוה תעכ .הז ןויער ותוא החד זא .ן"במרה
שודיח לש ךילהת אוה לבאה" .ותוא לבקמ
ערז ןומט רעצב" .בתוכ אוה ,"תוירסומה
."יונישה

˜„È˘ לבא ,תונדמל לש הריצי אוה
תבהא ,תמה ויבאל ןבה תבהא — הבהאו
.ומע תרוסמל ררוסה ידוהיה
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