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 .דחוורתנו תצקמב ותעד הששואתנ ומוקמב רזו ףקדזנו םלוסה לטינשמ ,הליחתכל

 .ויבלש ןיב יושע ללח לש חווידש םלוס ךל הז ןיא :קצומ תקזחב אוה רה .ושפנ וילע

 ךילע אל .ךילגרל תחתמ ךל עצמתנ ונממ חפטו חפט לכ .םלוע עקרק אוה ופוג דהה

 לש עלצל קובד דומע וא לדוגא דצב בקע ךל דעצ ךילגר ושלח .אישה דע עיגהל הבוחה

 הרומח היגוס אוה ןמזה .חוכ ףילחהלו טק-טעמ םדריהל •םדריהל ,יוה ,ןושיל ,ןושיל .רהה

 ויפ ןתונ היה שייבתנ אלוליאו ."םדרהו בכש העש יפל" .טפשמ רקובל .הב ןולל ןיאו

 .ונממ קוחר םיהולאו תלמוח םא בורקב ול ןיאש ,דבוא ןבל שרע-ריש ,הלילב ריש ,רישב

 תויהל ךל האנ אלו ךל המ ,ךל יא :רמול לכשב ומצע לא רבדי תוחפל ירה רש וניא םאו

 םוי ריאישכ רחמל ,רחמל וז היעבב ןוידו ןויע לכ חנה •הזכש ןוצר-לוטנו העד-שולח

 לוקו המהב לוקו םדא לוק :תולוק ואשניי ביבסמ םלועבו עיקרב רסנמ- אהי המח לש הלוקו

 רש ,ךמע רבדא ינא .תואושתה לכ לוקו הסירעב קונית לוקו הלכו ןתח לוק ,בכר-ילכ

 אהי ,אחינ :הלילמ לוק עמשש וילע היה המודו י םיכסמ ,רחמ .ךמע רבדא רחמ .ןמז לש

 ז\,ושעל ונא םיאשרו ונלש אוה ןמזה •ןינעה אוה הנה :ןד .הז םכסהמ ותעד וילע החנ .ךכ

 םושמ •העש ץקמו ןמז רחאל וחוד יננה תוחדל שקבמ ינאש לכ .ונלש ךותבכ וכותב

 .העש ץקמו ןמז דחאל וחוד יננה תוחדל שקבמ ינאש לכ .ינא אוה אלא ילש קד וניא ןמזהש

 ,רוש .יבלמ לוקכ קפודו יקרועב םדכ לזונ אוה .ינא אוה אלא ילש קר וניא ןמזהש םושמ

 התא !אוה ךנה התא ;ינא ךנה התא •התא ימ ,עדוי ינא תעכ .ךינרקב ךיתספת ,ןמז ,רוש

 .לכה לכ התאו !םה

 ךותיחב השענש ,ןונישה .ויפב הננשל ליחתהש ,וילע הבבחתנ ךכ לכ וז הרמימ

 חומב תובשחתה שח אוה .ההק תואיל לחלחמ םומעשהו םומעש וילע הרשה ,ינווגדח רובד

 ףיט-ףיט ול ופיערהו םמחר תא וחתפ ןמזה ימורמבש השוחנה ימש .המשנב תורדקתהו

 ןיזאמו םינ אלו םינב אוה דוע .עמדה ילגאמ סיסר היה הז ילואו .םיניעב המונת לש

 ויתומצע ןה ולא .ימד לא :וברקב עוושמ וחור הזו :םודל םעופ ובל הז .המונתה ימעפל

 ,יוה ,טק-טעמ ןושיל .תונמחר ,תונמחר •החונמ ןיא :הימוה וב ושפנו שפונל תוחונה

 םיענענמ םילושחנ •שפנ דע הנישה ימ ואב •ותושי לכב תכפתשמ ההק תואיל .םדריהל

 .םה ךלשה ןמזב,.ךלוהו גומנ ומצע שח אוה .ףוסךיאל ץר דשא ךותל עגעגמ אוהו ותוא

 ותושי יאצומ' לכ תא רגסו ותמשנ יסירת תא דירוה םימחרה ךאלמ .ויפב הקישנ םעט

 .ותוא ףטע ךשוחהו הליל אתא .היאובמו

 (אובי «ווט)

 תילנטאה ירומל ל# יוצרה ןווכה לע

 תור .י .ח תאמ

 לעבמ תוצעש ירשבמ יתעדיו !תילגנאל אל ךא 'הרומ יננה .החילס תשקבב חותפל יתבוחמ

 'וגיצה םירחאשכ הברה .יתדמל םלואו .יבל תא חמשל תולולע ןניא יעוצקמ תארוה לע רחא עוצקמ
 דמועה ןמ עוצקמ לש ודיקפת תא תוארל ביטימ ץוחב דמועה ירהש ,תושירד אלא !;וצע אל ינפל

 לכתסמה לבא !הארוהל ןתינ המו תורוהל דיא ןיבמ ,ישעמה ונויסנ ךותמ ,םינפב דמועה .םינפב

 תובסמה גרא לכ ערתשמ ויניע ינפל .תורוהל ךירצ המ האור ,אקוד וקוחיר ךותמ ,ץוחה ןמ

 זוכמהו לארשי תסנכ לש ךוניחה תקלחמ םעטמ תילגנאה ירומ? תומלתשהה ירועשב האצרה *
 :(2.5.1943) ג"שת !םינב ("כ ,יטירבה
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 145 תילגנאה ידומיל לש יוצרה ןוויכה לע

 תעבוקה איה םירחאה תועוצקמה ךותב עוצקמה תובישחו 'עוצקמה לש ותובישח תא תועבוקה
 םשל :תיזכרמה הלאשה לע יתא דחיב ןיידל אופיא םכתא ןימזמ ינירה .ותינכת תאו וביט תא
 ."רומג ליז" :תניחבב ראשה לכ ירה ,וז הלאשל הבושת אצמנ םא .תילגנאה' ידומיל ונל םיצוהנ ה מ

 ,םילגנאל .םילגנא תויהל ידכ הלא םידומלב םיקסוע ונא ןיא :הרורב הבושתה ילילשה דצהמ
 םירכבמ ונייה 'ונרוע תא ךופהל וניצר וליאש רשפאו ,םהלש תונורסחהו תונורתיה ,רחא םע לכלכ
 וז הריחב .תעדל ןינועמ ינא ןיאו .עדוי ינניא .אל רשפאו ,ןכ רשפא .רחא םע לכ לע םתוא
 ונרזחו ,םידוהי ונירה .תרחא הריחב — ונרחבנ וא — ונרחב רבכ ירהש ,ונינפל תדמוע הניא
 ,ןושלה הווהמ הלא םייחמ ירקיע קלחו ,םיידוהיה םייחה תא שדחמ תונבל ידכ וניתובא ץראל

 הנשמךושל :הלאשה וישכעו .הרז ןושל ,הנשמךושל ונליבשב תילגנאה .תירבעה ,תוברתהו
 ?ונל המל ,וז הרז ןושל ,וז

 י תירבעב קפתסהל אל המל י הנשמךושל ונל המל ללכב ךא
 .הרז םיאולמ-ןושלל הקוקז הנטק המוא לכ .תרחא הרידב ונל ןיאש בישהל שי .דז לע

 דמל ילואש רודה ,רבעמה רוד ינב ,ונל שיש םיעוגעגה תא עגרכ חכשנ .הלחתהה ןמ ליחתנ
 וא ריפסכש וא םודימוה ילב תויחל רשפא ףוס ףוס ילוא .תימלועה תורפסה ילודגל ,ידמ רתוי
 .בשחתהל םיחרכומ םהבו ,רתוי םיטושפ םיכרצ שי ךא .ןויסנה תא ושעי ונינב ילואו ,התיג

 תויתואה ןניאש תויתואב םג בותכ אוהשכ בוחרה םש תא האור אוה :בוחרב רבוע דלי .1
 ןתוא בושו ,ץראל ץוחמ האבה הספוק ןחלושה לע םימש :אבא תיבב בשוי אוה .ונלש תועבורמה

 לכב וירחא תופדור הלאה תויתואה :ורחסמ-תיבב וא ותונחב אבאל רזועו לדג אוה .תורז תויתוא
 ."ודיפסמ תוירגיס" !"טלי'ג חוליג יניכס !"דנב-ולב הנירגרמ" :רפכב םג אלא ריעב קד אלו .םוקמ

 וליפאש הדבועכ עבוק ינא .עגרכ ינינעמ וניא ,אל וא ךכ יוצר םא .תודבוע לע רבדמ ינא
 !תויניטלה תויתואה תא אורקל ןזדי אל םא רוועמו חפוקמ ומצע תא שיגרי רתויב טושפה דליה
 .ןבתכל םג אלא ןתוא אורקל קר אל ךרטצי,הרבחב דיקפת אוהש הזיא וילע לבקל הצרי םאו

 קוקז ,ללכב תוירבה ןיב אבש ימ לכ אלא ,הלא קר אלו ,םתס ריכזמ ,תונחב רזוע ,קנבב חילש
 ,דיגנ — המתה הביתכהו המתה האירקה תא אופא עבוק ינא .תיאפוריא ןושלל יהשלכ .דדמב
 םשכרל הצרי דלי לכש םיידוסיה םירבדכ — תולבקו תומש לש הביתכו ,תועדומו תומש לש האירק

 ,םגישהל ול רוזעל הדומל רשפא ךיא !הלא םירישכמ גישי ךיא) .םייחב הטושפה תלעותה םשל
 ,ימצעשכל ינא .התילכתו הידיקפת לע אלא הארוהה יכרד לע אל וישכע םינד ונא .םכדיב הז ירה
 יל המדנו 'סדר'ציר לש ודוסימ "תידוסיה תילגנא"ה תטישמ דאמ יתמשרתה ,טוידהו ןוריט א"ז

 .(םריכזהל דימ אב ינאש םיכרצה ליבשב דחוימבו ,ונל המיאתמה איה איה וז הטישש
 תויהל הצור אוה .ילגנא תויהל הצור אוה ןיא ,בושו .םדקתהל םג הצרי ונלש דליה יכ .2

 איבת ,ויתועידי תא םילשת ,הלא לכב ול רוזעת תילגנאהו !רחסמ-שיא וא יאלמשח וא רכא
 הלאכ שי םנמא .בר רחבמב שומש-ירפס ול ןתת תילגנאה ,לשמל .םלועה תונויסנ םע עגמב ותוא

 תועוצקמב םיבוט שומש-ירפס רובח תויהל ךירצ ונתדובעמ בושח קלחש קפס ןיאו ,תירבעב
 .תומלשהב ךרוצ היהי םהילע ףסונו םיידוסי שומש ירפס דבלמ ךא .יתרכזהש הלא ןוגכ םינתלעותה

 ןמז לכב תועיפומ ,תוטישל רשאב ןהו תודבועל רשאב ןה ,תוילגתו ,םוי לכב םיחתפתמ םיעדמה
 .יעוצקמ רפסב האירק ידכ דע העידיה :תילגנאה ידומיל ליבשב ינשה ךרוצה ירק .ןדיעו

 ותדובע תא רמגש ירחא .דדוב וניא ףאו !ותסנרפ םשל דבוע קר וניא ונלש דליה ךא .3
 ונינויד לש הז רודמב םגו .רובצה ייחב קלח חקול אוה םייטרפה וייח דבלמו ,עשעתשהל אוה הצור

 עדונ ןותעה ךותמו ןותעה ךותבו ,ןותעב ארוק אוה .טושפ לשמ בוש חקנ .תולודגב ךלנ אנ לא
 — האורו עונלוקל ךלוה אוה וא .ומלוע ליבשב בושחו ומלועמ בחר אוהש םלוע לש ותואיצמ לע ול
 ונלש תופטהה לכו ,והשמ םש האור אוה לבא .ןאכ וילע רבדל יאדכ אל םש האור אוהש המ ךא
 תירבעב םיטרסהו עמוש םג אוה .האור קר אל אוהו .וז■הייארו הכילה ונממ עונמל הנלעות אל

 ןניא הלא םילמו !תועמשנה םילמה תא תטלוק ונזא ךא ,דצב ירבע םוגרת םג ןתינ םנמא .םיטעומ
 ,אלא וניא ,רתויב ירבעה םג אהיו ,ןותעה ןכ-ומכו "?אוה ןמ" :לואשל חרכומ דליהו ,תירבעב

 חוכיו שי" ?"טניבק" הז המו — "רטפתמ טניבקה" .תוירבע תויתואב תיזעול ,לודגה וקלחב
 לש עירכמה םידקתה ףא לע ,םעפ דוע רחבנ טנדיזרפה" ?"דרול" והמו — "םידרולה תיבב
 עודמו ,תוריחב שי עודמו ,"ןוטגנישוו 'גרויג" אוה ימו. ,"טנדיזרפ" הז המ — "ןוטגנישוו 'גרו'ג

 ןיאל דע תירבעב שומשה תא ביחרנ םא וליפא ?םעפ דועו םעפ דוע םיטנדיזרפה ורחביי אל
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 תור .י .ח 146

 ירפסו אובמ ירפס סיפדנו רבחנ םא וליפא !תיחרכה וז הבחרהו — םויה לש שומשה תמועל רועיש

 הגרדמל עיגהל לכונ םא ינקפוסמ !ונילע תלטומ וז הבוח םגו — תוירוטסיההו םיעדמה לכב דוסי

 דליה 'טושפה שיאל אלא עדמה ישנאל אל ןווכתמ ינאו ,תיזעולל םיקוקז היהנ אלש דע וזכ

 .ינוריעה ןהו ,ירפכה ןה ,ונלש בושיב לדגו ךלוהה

 יכרצ שיו הסנרפ יכרצ שי .םייולגה םיישעמה םיכרצה הדש תא דאמ לק ןפואב יתטטרש

 ןאכו רתוי ןאכ ,םעה תובכש לכב םישגרומה ,הלאה םיכרצה לכלו !םייתרבח םיכרצ שיו שפונ
 המוקמבו תדמוע המוקמב התובישח תירבעה .תיזעולל ונא םיקקזנ ,םוקמ לכב המ-תדמב ךא תוחפ

 .הרז ,רזעךושל ,הנשמךושלמ ,ץוחה ןמ אובל הכירצ וז המלשה .המלשה הל השורד ךא !דומעת

 אלא תויהל הלוכי וז הנשמךושל ןיא ונליבשבש יתחנה .הינשה תירקיעה יתדוקנל אב ינא

 הז היה וליא .תילגנא הלשממ תירוטדנמה הלשממהש וז קר אלו ,תוקומע תובס שי הזל .תילגנא

 םידבכנה ירבחמ דחא .תילגנאה תשיכר לע רתוול לכונש — ילוא — רמול היה רשפא ,לכה

 הכ הל שי תירוטדנמה הלשממה תפש איהש ינפמ ךא !תילגנאה דגנ םולכ יל ןיא" :הככ ןעוט

 לכ אופא דמלנ .תירבעל הנכס וב הכורכ ירהש ,םחלהל ונילע הז הכ דגנ .הלשמ יקנע הכישמ

 ךכו ,הושב הוש ,תורחא תונושל םג דמלנ ,תילגנא דמלנ םא ,וא !תילגנאה דבלמ תדהא ןושל

 ."רבכמ הל שיש דחוימה לקשמהמ רתוי תילגנאל ףיסונ אל

 דחא דצמ .ךכ לכ הרורב הרוצב אל בור יפ-לע יכ םא ,םוי לכב ונא םיעמוש הלאכ תונעט

 המל" :ינש דצמ "י תיסור וא ,תינמרג וא ,תיתפרצ אל המל י תילגנא ונל המל" :םירמוא

 "?תיסורו תינמרגו תיתפרצ םג אל המל ידבלב תילגנא

 .םדוק הלקה הלאשה לע בישהל הסנא
 י

 התכז המו י םלועב תורחא תונושל ןיא יכו י דבלב תילגנא ונילע ףוכל המל" :םילאוש

 שיש םיכסנ .ןוכנ הכ דע יתרמאש המ לכש חיננ י ונרפס-יתבב ןוילופונימ תלעב אהתש תילגנאה

 .אקוד תופש הברה י"ע הרטמה תא גישנ 'וננוצר ךכב םא ךא .םיאולימ-תפשב ,הרז ןושלב ךרוצ

 !דבלב תחא ןושל לש אל ,ןושל םיעבש לש ןדה תא וינזאב עמשי אלה ונמלוע ריואל דלי אצוי םא

 ,ךכ רובדה יבגל םאו ?תחא ןושל ירבוד דבלמ ץוח-תונושל ירבוד לכל םוטא ריקכ היהי המלו

 אלו ,ןושל לכב שי ,תוישומש םגו תופי םג ,תורחא תויורפס אלה !ןכש לכ אל האירקה יבגל

 ."דבלב תילגנאב

 דומלל ןמז ןיאש דע ךכ לכ לודג רפסה-תיבב הדובעה לטנש איה וז הגשהל הקיפסמ הבושת

 רבד דומלל בטומש עבוקה יכונחה ללכה תא חוכשל םג רוסא ךא .תחא תיאפוריא ןושלמ רתוי

 םיפא תא חתפי תחא ןושל לע זוכירה םצע .ןגוהכ אלש םירבד הברה דומלל תוסנלמ ,ןגוהכ דחא

 יאפוריאה ידוהיהש ןוכנ םנמא .םתוא לקלקי תובר תונושל לע רוזיפהש ומכ ,ונידימלת לש ילכשה

 .קמועב דיספה ךא בחורב הכז — ותבוטל היה רבדה םא קפס.םלואו .תובר תונושלב לפוטמ היה

 !ןאכ לדגה שדחה רודל גואדל ונילעו ,ךלוה ץראל-ץוהמ אבה ונא ונרוד ,ךכ אהי וא ךכ אהי ךא

 ,תויניטנבלה תנכס חרזמב ונל תפקשנ ללכב .ושפנב םגו ופוגב םג אירב תויהל ךירצ הז רודו

 יוביר לע רתוול אופיא אנ םיכסנ .בחורל דוגינב קמועה איה תויניטנבלה דגנ הדיחיה הפורתהו

 .םוצמצהו זוכירה ךרדב ךלנו תונושלה

 לש שדחה הנפמה אוהו ,ידוסי ןינעל אב ינא ? אקוד תילגנא המל ךא — אופא תחא ןושל

 תוצראב תולתה לא ,רתויו הנש םיפלא הכשמנש הפוריא תשביב תולתה ןמ ,תילארשיה הירוטסיהה

 הפוריא הזירכהשכ ,הינפל םלש רוד ליחתה הז .המחלמה תאצות וניא הז רבד .תילגנא תורבודה

 תונורחאה תורצה ךותמ .םלועה ןמ ונדבאל התסינו םידוהיה לע הפונת תמחלמ תיחרזמהו תיזכרמה

 הירגנוהמו הינמרגמ הריגהה היה טלובה םירפש ,הרבעש האמה תוערואמ תא ונא םיחכוש ונלש

 הנקורתה הפוריא .לארשיד'ראלו תילגנא תורבודה תוצראל ,םינוויכה ינשל היסורמו הינלופמו

 ויה םישדחה טלקמה-תומוקמו ,רלטיה לש ותעפוה ינפל תורוד המכ ונמע לש בושחו ןוגה קלחמ

 .הלא תויודהיל וא וז תודהיל זובל ונל לאו .השדחה תודהיה יזכרמ וישכע םה םהו הפוריאל ץוחמ

 .וב לזלזל ונל רוסאו ,חתפלו חפטל ונילעש ןיערגה והז .ונל שיש המ הז

 ןעויס תא תוימואלה תונרקה תולבקמ ןינמ םכמצע תא ולאשת .תולודגב ךלוה ינניא ,בושו

 םירשוקמ ימ םע !וניחילש םיאצוי תוצרא וליאל .אבהל םג ולבקי ,רעושמה יפל ,ןינמו ,וישכע

 ,איה תחא הרקמ לכב הבושתה ? םייטמולפידו םיינידמ ,םיירחסמ ,םייתורפס ,םייתחפשמ םירשק ונא

 רשפא ,וננוצרב רשפא ,ונחרכ-לעב אלש רשפא ,ונחרכ-לעב רשפא .תילגנא תורבוד תוצראה םע
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 147 ת י 5 נ נ א ה ידומיל לש יוצרה זוויכה לע

 זכרמ .ונלרוג יולת םהב .ונא םתא — םתא םולש השענ ,םתא םחלנ .הדבועה ךכ — וננוצרב אלש

 .םידוהיה ןה ,םייוגה ןה ,גרובסנהויו קרוי-וינו ןודנול ישנאב ונדיתע לש דבוכה

 דאמ םיטעומ — םויה לש ונלש הירוטסיהה תמבב לכתסמש ימ לכל רורב הז רבדו — םלואו

 ונירומ לש םגו וניגיהנמ לש םג לודגה בודה .יסכס-ולגנאה םלועה תא םיריכמה ונלש םיגיהנמה

 םהשכ רשפא — תשביה יגשומו !תשביה יגשומו תשביה יכרב לע ךנחתנ םעה ןומה לש םגו

 תשביה ישנא לש םתבשחמ יכרדו תשביה יגשומ — הלאשה תאז ןיא ךא ,םינייוצמ םהירה םמצעל

 ידמהו תיתוברתה ונתדמע לש יללכה עקרה והז .יסכסדלגנאה םלועל םינבומ םניאו םירזומו םירז

 ,תילגנאה הבשחמה יכרדו תילגנאה תוברתה יעדוי ונתאמ םישרוד ןמזה יכרצש העשב .םויה תיב

 .תוידגנ הבשחמ יכרדו תוברת ,תורחא הבשחמ יכרדו תוברת םיגופס ונישנא

 ונל ךא !ונלש הירוטסיהה לש יללכה עקרה לע ,תוארהל יתיסנש ומכ ,םירומא םירבדה

 היכרדו תילגנאה תוברתה יניבמ לש הז רסוח .ץראב וישכע ונלש בצמה אוהו ,רחא רבד םג בושח

 ונדיקפתל ומצע תא םיאתי דחא עגרבש רוד לדגל לכונש יתעד ןיאש יפ-לע-ףאו .ןאכ דחוימב שגרומ

 וריכישכ .רעונה לש וכותל רודחל החרכומ שדחה דיקפתה לש ותואיצמ תרכהש יל רורב ,שדחה

 ויה 'תוללובתה .לגתסהל ונא םיחרכומו !לגתסנ ,בצמה תא ונא ריכנשכ .ולגתסי ,בצמה תא

 הפוקתה ,תידומלתה הפוקתה אלה .ןהב ונא םיראפתמו ונראפתהש תופוקת ,הלאכ תורחא תופוקת

 תדימב ורצונ ,ןמצע תודיסחהו הלבקה וליפא ,רדיינשנייטשו ץנוצ לש תינמרגה הפוקתה ,תיברעה

 !לבקל ךיאו לבקל המ תעדל אוה רקיעה .הביבסב תוידוהי-יתלב תויוברתו תועונת תמגוד יפל המ

 .הפילקה תא קורזלו ךותה תא רובל ךיא ונל תורוהל םכילע .םירומה םכילא ונא םינופ הז ליבשבו

 .ונא ונתוברת ליבשב המוצע תלעות םהמ קיפנו ,םהבש םינקותמכ השענ

 ,תוארהל יתיסנש ומכ ,תישומישה תלעותה םנמא .דבלב תישומיש הניא וז תלעות ידהש

 תלעותה םשל תילגנאה תא ונל תונקהל ונילעש רחאמו !תינחור תלעות םג שי ךא ,דאמ הלודג

 שדח רבד ודמל תיברעה הפוקתב וניררושמש ומכ .תינחורה תלעותה תא חוכשל אנ לא ,תישומישה

 השדחה הפוקתב וניררושמש ומכ !תירבעה הרישה ינפ תא ושדח ךכ ידי-לעו תיברעה הרישהמ

 הז דודב ונילע ךכ — תיסורהו תינמרגהמ םינורחאה תורודבו ,תיקלטיאהמ ןושארה דודב ,ודמל

 םירבדהו .תירבעה ונתריש ךותל תושדח םימינ סינכנ ךכ ידי-לעו ,תילגנאה הרישה ןמ דומלל

 הז ןויסנב וניסנתנ אל ןיידע .הבשחמהו הריציה חטש לכ לע אלא דבלב הרישה לע אל םירומא

 דוע הז עקרקמ וחמציש ידכ ךרדה תא תוארהל םכילעו ,ןמזה אב וישכע .תילגנאה תוברתה לש

 חצה ונונגסמ לעפתה המכ ריעצ דמולמ רבעש עובשב יל רפס .ץנוצ דוע ,ם"במר דוע ,יול,ד הדוהי

 יעדמה ךרפס תא בותכל אוהו ,ךדיקפת ךל הלגתנ וישכע" :ול יתדמא .ארקש ילגנא יעדמ רפס לש

 ."המוד חצ ןונגסב ירבעה

* 

 תינכתב תיסלקה תילגנאה תורפסה םוקמ תיעב אוהו ,וננינעבש רתויב השקה קלחל אב ינא

 יחרכה םאה ,יסכסדלגנאה םלועה תאו םילגנאה תא ריכהל ידכ :איה הלאשה .תילגנאה ידומיל

 י"תיתורפס"ה תורפסה ,תיסלקה תורפסה תא דומלל

 תא ריכהל ידכ :יתרמא •דאמ ריהז חוסינ היתחסינ םנמא .הלילשב בישמ ינא וז הלאשל

 יוצר ,יוצר יאדוב .יוצר םאה :יתרמא אל .תיסלקה תורפסה תא דומלל אוה יחרכה םאה ,םילגנאה

 וליפא וניאש (העוט ינא ילוא) רמוא ינאו .יחרכה ,יתעדל ,וניאו !דוחל יחרכהו דוחל יוצר ךא .יוצרו

 הזחמ דומילל םינוכיתה רפסה יתב לש תוהובגה תותכב אצומה ןמזה לש ןובשח ושעת .ירשפא

 תקזחב םהירה ונידימלת ליבשב ךא ,םה םיבושח םנמא הלא םירבד .ןוטליממ דיש וא ריפסכשמ
 ןבומכ (.רקי ןמזה אלא !בוט חרוט לכ ,חרוטל דגנתמ ינניא) .הוש רכשה םא קפסו דאמ הרומח היגוס

 הסיפתל םינתינה םייסופיט םירבד שי תיסלקה תורפסב וליפאו 'תיסלק תורפסו תיסלק תורפס שי
 םגו הנבה םגו האנה םג םידימלתל ןתונ היה ןוסנו'י ייחמ (םידדוב םידומע אל) ןוגה טקל .הריהמ

 רתוי ןוכנ ילוא וא !חז אלו תאז אל םילבקמ םניא — יל המדנ — ןוטליממ .ללכב הבשחמל רמוה
 םיפסאמה רוד לש תוצילמל םיגעול ונא .הז אלו תאז אל השרמ וניא הז דומלבש חרוטה ,רמול
 ןמ תוחוקל םיפסאמה תוצילמש אוה לדבהה םלואו .גוס ותוא ןהירה ןוטלימ לש ויתוצילמ .ונלש

 תינויח תורפסב ןרוקמ ןוטלימ לש ויתוצילמ,וליאו !יכח ואלב-'םג ןתעדל םיכירצ ונייהו ,ך"נתה
 תיב ידימלת ליבשבש תוינכתה ינכתמל ללככ אופא עיצמ ינא .ןתעדל ךרוצ ונל ןיאש תיניטלהו

 .הרשע-הנומשה האמהמ אלא הדשע-עבשה האמהמ אל ליחתהל הכירצ תילגנאה תורפסה ונלש דפסה
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 תור .י .ח 148

 ינאש ,הקוד הרשע-עבשה האמהמ אוהו ,תיסלקה תילגנאה תורפסהמ דחא רפס שי םלואו

 .ילגנאה ך"נתה אוה הז רפס .דאמ וילע ץילממ

 אוה וניניב הזוחה-בתכו ,ונל םיפתוש םג םילגנאהו ,םילגנאל םיפתוש ונא .הצלה תאז ןיאו

 דחוימבו אבצב םילגנא םיניצק םע ויתושיגפ לע תונכוסהמ ליד ןודרוג עשוהי םעפ יל חס .ך"נתה

 ותוא ופיקה יכ ,ודיב ך"נתו דימת םתא עסנ אוה .םתא שגפנ ןודרוגכ ימו — םיהובג םיניצק םע

 לש תעלוקה ותבושת התעשב ליפ תדעו לע התשעש םשורה תא םירכוז ונלוכ .ך"נתה לע תולאשב

 בישה .ך"נתה לעכ העודיה הרהצהה לע ורבד םידוהיהש ךכ לע וננולתה הדעוה ירבח .ןוירוג ןב רמ

 שולש ינפל םלועל וידרב לי'צר'צ לש ןושארה ומואנ .ונלש הרהצהה אוה ך"נתה ךפיהלש ןוירוג-ןב

 ,ך"נתב םתזיחא לע םעפ רחא םעפ וריהצה ןיוודלובו 'גרו'ג דדל .ך"נתה ירבדב םייתסה םינש
 לש היפרגויבוטואה תא וארק ".תילגנאה תוברתבו ילגנאה ךוניחב תידוסי הדבוע ורשיא קר הזבו

 לש תונותעב ועידוה שמחו םינומש לש ליגב התריטפ לעש תמסרופמה תיתרבחה תינקסעה ,בוו 'בגה

 ונייה ,ך"נתה םעכ םילגנאה ינפל ונעפוה וליא .התביבס לעו הילע' ך"נתה עיפשה ךיא וארתו ,םויה

 ןינק ונל ןיא תיתרבחו תיתוברת טבמ תדוקנמ םג ךא !תויטילופ תודעוב וליפא רתוי םיחילצמ

 — ךפיהל .ונדצמ תוללובתה לש ששח ילב םילגנאה םע דחאתהל לכונ ך"נתבו .ונממ רתוי בושח

 תעפשה לע ןירג לש הירוטסיהב םסרופמ קרפ שי .םדצמ תוללובתהה — דימת רוכזל ,ונילע תאזו

 לש ויפא חותיפב םייקהו ידוסיה הנפמה לע עיבצמ אוה ובש קרפ ,ילגנאה םעה לע ונלש ך"נתה

 .הב שמתשנ !הילע דומענ !וז הדבוע עדנ .וניתובא תשורי ידי-לע םרגנה הז םע

 ,תישממ תילגנא ונידלי ודמלי וב .ילגנאה ך"נתה דומל ונדפס-יתבב עיצמ ינא ןכבו

 רובחה-תדוקנ תא םג ודמלי ובו !ויתונוכת תאו ויפוא תאו ילגנאה םעה תא התנבש תילגנאה

 םיכורא םירואיבב ךרוצ היהי אלו ,עודי רוקמה אלה יכ ,תולקב לכהו .אוהה םעה ןיבו וניניב

 .רבד ןיא ,וילא עיגנ אל םא ףאו !הכחי ןוטלימ .ןוטלימ תא םידמולשכ ךרוצ שיש ומכ םיינדמלו

 .רקיעה ןתינ ך''נתב

 "תורפס",ד ליגרכ ארקנש המ ךרד תילגנא דמלל תועטש תיללכה הרעהב הז ףיעס רמוג ינא

 םהש ינפמ ונל םיכרצנה םירבדה ךרד תילגנא דמלל הרופ רתויו ינויגה רתוי .דבלב תילגנאה

 .ןוטלימו ריפסכש דימת אלו ,לשמל ,עדמו הירוטסיהו היפרגויב ירפס — תירבעב ןיידע ונל םירסח

 םא םינינעמו !ןינעל שי דמלל ידכ "תידוסיה תילגנאה" תטישב םילגודה םיקדוצו םיקדוצ הזב

 .םישגרומ םיכרצ םע רשקב דומילה רמוח תא םיאיבמ

* 

 .תורצק םילמב םכסא

 ועיגי הז חתפ ךרדו ,בחרה םלועל חתפה םוקמ תא חרכהב תספות ונליבשב תילגנאה .1

 ןייעלו ,בותכלו אורקל ךרוצהו תילגנאה ןושלה לש תישומישה תילכתה ןאכמ .בחרה םלועל ונידלי

 תדחוימה תוברתה םע רשק םהל ןיאו ,םיימואלדיב םהירה הז ךרוצו וז תילכת .תיעוצקמ תורפסב

 וגוי ,םידצמ ,ןוי — הנטק ץרא לכב םיבושח םה .םילגנאה יפלכ תדחוימה ונתדמע םע וא םילגנאל

 תימואלה תוברתה לע ףסונ ,הקוקז וזכ ץרא לכ ירהש ,הלשמ תימואל תוברת תלעב — רכו היבלס

 .ימואלךיבה םלועה םע עגמב אובל םג ,הלש

 ללכב תודהיה .דחוימ םוקמ םג תילגנאה תספות ,םיירוטסיה םימעטמ ,ונליבשב םלוא .2

 איה ףאש תירוטדנמ הלשממב םייולת ץראב ןאכ ונאו ,תילגנא תורבודה תוצראב וישכע היולת

 ןיבהל תוסנל ונילע ,תילגנאה ונליבשב האלממש םיימואלדיבה םיכרצה לע ףסונ ךכיפל .תילגנא

 .דחוימ םישנא גוסכ םילגנאה תאו ,תדחוימ תוברתכ תילגנאה תא

 לש הרפמ העפשה התיה ,תישאר .תוללובתה ינפמ דחפל ןיא ,ןגוה ןפואב תילגנא דמלנ םא .3

 תירקיע עגמ-תדוקנ שי :תינש .ונמע לש הירוטסיהה לכ ךשמב ונלש תוברתה לע תורזה תויוברתה

 איהו 'ןהיתשל תירקיעו תפתושמ הדוקנ שמשל הלוכי איהש הילגנא תוברתו לארשי תוברת ןיב

 ,הילע עיפשנו םינפל הנסינכנש אופיא בטומ .תילגנאה ןמ רטפינ אל יכה ואלב :תישילש .ך"נתה

 — תילגנאה ירומ ,םכילע א"ז — ונילע *ונדגנ החוכ לכ תא תוארהל הנחירכנו ץוחב הנדימענשמ

 .התוא ד,דיל דומלל

 תוברתהו תילגנאה .רקיעה רסח .והשמ רסחש ינא שיגרמ ךא ,םייסל ךירצ יתייה ןאכו

 רמ םע רבדל ונל תושרהל לכות תילגנאה !םיבוט םיישומיש םירפס ונל תתל לכות תילגנאה
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 149 ט ר צ ו מ לש ופתוש

 ,םיינידמ םיגיהנמ: םע רבדל וא םייעוצקמ םירבד דומלל ונל המל ךא .טלווזור טנדיזרפ וא לי'צר'צ

 תוברתהו םיסכס-ולגנאה ןיאב םויהו ? שממ לש םייח ,תויחל הוקתה ונל ןיא וא ,םייח ונא ןיא םא

 .תויחל הוקתה וליפא םידוהיכ ונל ןיא תיסכס-ולגנאה

 הרגיש התשענ ינובאדל ךא .ןבלה רפסה תא חכוש ינא ןיא םגו ,הלומעתב קסוע ינא ןיא

 םילוכיש המו ושע םילגנאהש המ חוכשלו ,ונליבשב ושע אל םילגנאהש המ ריכזהלו רוכזל ונלצא

 םה ףאו !רתוי ושעיש'תוצרל םיחרכומ ונאו — רתוי ושעיש ונא םיצור םא .תושעל דוע םה

 ,תוסנל איה הנוכנה ךרדה .ןירוטפ טג לע זירכהל הנוכנה ךרדה ןיא — רתוי תושעל םיחרכומ

 תחא היטרקומיד קד שיו ,תיטרקומידה ךרדה תאז .םתא רבדל בושו םתא רבדל ,תוסנלו רוזחלו,

 םנושלב וז היטרקומיד ינבל רבדל םיכירצ ונאו .תיסכס-ולגנאה היטרקומידה איהו וישכע םלועב

 םתפש עמשנ אל םא תאז תושעל לכונ ךיא ךא .םהילא םהמ ,הילא הנממ חרבנ .איה הנושלבו םה

 םויה אובי .םהינפב תאז דיגנ ,םשפנל םיאטוחו םמצעב םידגוב םה םא י םתעדל ןיבנו םחורל דרנו

 .ועמשיו

 יתש םלועב וישכע שיש תידוסיה תמאה תא ונידליל ןנשל ונילע .ועמשיש םידיחיה םה םהו

 .םירחאל םג תויחל השרמ הינשה ,תויחל הילעבל קר השרמ תחאה .דבלב םיתשו ,תוינידמ תוטיש

 ידוסי רבד עדוהלו ריכהל — ונלוכ לע לטומ אלה י "וניריעצ לע" רמוא המל ךא — וניריעצ לע

 ןופצמ .םלועה ןופצמ וישכע םהירה תילגנאה תוברתה יאשונ .ונדיתעו םלועה דיתע יולת וב יכ הז

 'םהינפל קר ךא !וז תובא-תוכזב םהינפל אנ-ןעטנ .ונישרוי םה ךא .ונרצי םעפ םידוהיה ונא הז

 .ללכב ןועזקל לכונ ,וז תוכזבו

 םניא םמצע םילגנאהש רשפא .םויה תילגנאה ידומילב תירקיעה הדוקנה תרחא אלו תאז

 ,תאז ןיבהל ונילע ךא .םשפנב םיאטוח םג םימעפל םהש ,יתרמאש ומכ ,רשפאו רשפא !תאז םיניבמ

 םתאש םידומילה לש ןורחאה ןוויכה תא עובקלו םכיצמאמ לכ לש סיסבה תויהל הכירצ וז הנבהו

 דמועה ,ינא .םינפב םידבועה םיחמומה ידיב ,םכידיב ןינעה ךא — יתאז ושעת ךיא .םידמלמ

 .יתמייס ,ץוחב

 (* טרצ1מ לש -ופתש

 ינומרה .א תאמ

 .א
 ונינפל הלעמ (•*יתפרצה ומוגרתב ינפל הנומה ,ה ש נ ו פ ,דד ו צ נ י ר ו ל לש ויתונורכז רפס

 לש ותנותח" :תומסרופמה תוריפואל תוטרבילה רבהמ לש ,טרצומל רזועו ףתוש לש ותומד תא
 ןתמ ינפל םילוגלג המכו המכ לגלגתנש ,לארשי ןב לש ,"יטוט ןאפ יזוק"ו ,"ןאויז ןוד" ,"ורגיפ

 ...דמלל ידכ וז םייח-תשרפב שי .הבונזקל לוכיבכ דידי לש ,ברעמה תודהיל ,דיצפיסנמאה
 1749-ב דלונ אוה .היסחויממו הילטיא יריבאמ הטנופ ןיא ,"הד" הנוכמ אוהש יפ לע ףא

 .רלדנס היה ויבא .(וטיניו—וירוטיו :םויכ) ריעה-הדיניצבש וטיגב ו נ א י ל ג נ ו ק תידוהי החפשמל

 .השאל התוא אשנו — תילותק הרענב וניע רלדנסה ונאילגנוק םש הנושארה ותשא וילע התמשכ

 ,הדיניצ לש ןומגהה הכיז גוהנכו ,וינב תא םג השדחה ותד יפנכ תחת סינכה אוה .ותד תא רימה

 בתוכ ,לאונמע ,החפשמה-רוכב תא ,תאזה החפשמה לש לבוט-בא ,הטנופ הד וצנירול

 דהא םוי ןב ונאילגנוק לאונמע ךפהנ ךכו (היננחו ךורב :ויחא ינש תומש) .ומשב ,תונורכזה

 .הטנופ-הד-וצנירולל

 ויחא תאו ותוא רסמו ןבכ וצמא ןומגהה .ילותק השענשכ וצנירול-לאונמע היח ו"ט ןב

 —לאונמע .רמוכל היה ,ןוירנימסב ודומל-קוח תא רמגשכ .ותיערמ-ריע לש תיתדה השרדמל ךונחל

 דוהיב !ריהמ םירפוס-טעב ךושמל םג דמלו ,תיקלטיאהו תיניטלה תעידיב םלזעומ אצי וצנירול

 ותצלמהב .ןנוחמ דרושכ ומצע תא האר ותכאלמ תולק םוש לעו םיזורח זורחל ונורשכ תא ןמא

 .תוינכט תוביסמ רחאתנ .טרצוט לש ותומל הנש 150 תאלמל («

*"*) Lorepzo da Ponte, libretiste de Mozart Memoires 1749—1838, Etid. Henri 

Jonquiärs, Paris. 
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