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חירבו גרוס ירוחאמ בשי ירמה
לכש ,שידא םדא לש ררועתמה ונופצמ תא למסמ ,"לייטמה" ןאמורה רוביג ץמאמש הלוחה בלכה
הלוחה ובל לע הרימש היה וניינע

םידומע 211 ,2010 ,רתכ תאצוה ,ןהכה ןר תידנלוהמ םגרית ,סיד-ןפ ןאירדא תאמ ,לייטמה

:הלאשה תדהדהמ וכרואלו וזכרמב .םירז תאנש לע ,לטלטמו בושח ,ילאוטקא ןאמור אוה "לייטמה"

-אלה הריגהה רופיס לא תסחייתמ הלאשה ?לועפל רשפא תודגנתה תלועפ וזיא ?תושעל רשפא המ

ךמתסמ ןאמורה .תויחלו הדובע אוצמל רשפא ןהבש תורישע תוצראל תוינעו תולשחנ תוצראמ תיקוח

היסאמו הקירפאמ םייקוח אל םיהוש ורג ובש ןיינבב הצרפש הפירש :סיראפב עריאש יתימא הרקמ לע

.םירז יאנוש לש תנווכמ התצהב המרגנ ילואש הפירש ;םימומ ילעב הריתוהו תונברוק הליפהו

תויחלו סיראפב עקתשהל רחבש ידנלוה ,רדלימ ומשו דואמ דדובו רזומ תצק םדא אוה ןאמורה רוביג

תחטבומ ותלכלכש שיא ,ץהוגמו יקנ ,יפוד אלל שובל ,ןוגה חרזא אוה רדלימ .םירשק לוטנ ינומלאכ הב

ךלהמב ,דחא הליל .ותואירב תא חיטבהל דעונש ,ולש ברעה לויטל אצוי אוה ברע לכ .דובעל אלב

םישנא םיצפוק רעובה ןיינבה ןמ .םייקוח אל םיהוש םירד ובש ןיינב לש הפירשב הזוח אוה ,לויטה

סופתל הסנמ רטוש רשאכו ,טלמנ בלכה לבא וספותל הסנמ יאבכ .בלכ ץצ תונולחה דחאב .םירעוב

םדה ןמ ,הצחמל הפורשה ,תכלכולמה הוורפה ןמ עתרנ רדלימ .וב זחאנו רדלימ רבעל קנזמ אוה ותוא

.ותוא ץמאמ רדלימו ,ונממ דרפיהל ןכומ וניא בלכה לבא ,םיעצפהו שורקה

שדח םלועל עדוותמ אוה .םיישונאה םירשקה רסח ,טקשה ןמלטנ'גה לש םישדחה וייח םיליחתמ ךכ

דחא ילואש םישנא ינימ לכ שוגפל וירחא ותוא ךשומ ותוא בזוע וניאו וילא לפטנש בלכה .רכומ אלו

שגופ אוה ךכ .םיטקשה וייחל רוזחלו וילעבל בלכה תא ריזחהל הצור רדלימ יכ ,ולש םילעבה אוה םהמ

לדגמב םייחה יטילפל הסחמ ןתונה ,טסילוהוכלא רמוכ םע רשק רשוק ,םילבוסו םיעוגפ םישנא

סייגתמש ,םיהולא רסח ןימאמ אוה רדלימ .םייגולואית םיחוכיו ומע להנמו ,ותייסנכ לש םינומעפה

םיצצופמ םישנא ןמז ותואבו" :ןעוט אוה הנומאל רמוכה תפטה דגנ .הרתי החלצה אלל בוט תיישעל

.םהל שוחלל םיהולאל םיחינמ רתויב םיחלאנה םיאקיטילופה .םתלוז תא םגו םמצע תא םיהולא םשב

:חוכיווה טהלב ותוא לאוש ונורב באהשכ .)63 'מע( "!םיהולא לש יפוי .וירבד לע םיכמתסמ םינעזג

:וב חיטמ ונורב באהו ."םיילאנב םייחה יכ" :רדלימ הנוע "?ילאנב ךכ לכל הז תא ךפוה התא המל"

."ומוקמב הברהב בוט והשמ ומש אלו הנומתהמ םיהולא תא ואיצוה ךומכ םיטסילנויצר יכ .ךליבשב"

הרטשמה .תוטלמנ תומלש תוחפשמ .דסממה דצמ שוריגב םויא .דחא עובשב תולודג תופירש יתש

היה אל םלועלש םירשק רשוקו בלכה םע לייטמ רדלימו ריעב ררוש טקש יא .תוינדפק תוקידב תכרוע

היה וניינע לכ ,רבעבש ,הזה שידאה םדאה לש ררועתמה ןופצמה תא למסמ בלכה .וידעלב רשוק

לש םינומעפה לא רדלימ תא הלעמ ונורב רמוכה רשאכ אישל עיגמ רפסה .הלוחה ובל לע הרימשב

ללכל רדלימ תא האיבמ הניא תאזה תוסנתהה םג לבא .תינמז תושריח ול םרוג לוצלצה .ולש הייסנכה

תינבלאה היפאמה םע רשקל ותוא האיבמ םנעמל לועפל ונוצרו הדובעה ירגהמ םע ותורכיה .הנומא

םוקמל וא הדנקל תפרצמ רגהל שקבמש ימל םיפיוזמ םינוכרד ףסכ תרומת תקפסמש ,סיראפ לש

.רחא

תאו ותוא םיכלכלמ ,בלכה ללגב עגמב םמע אב אוה םמעש םישנאהו ,רדסו ןויקינ הלוח אוה רדלימ
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הרטשמה לופיט דגנ בער תתיבשו האחמ םינגראמ םיטנדוטסה .עתרנ אל לבא ,לעוג אלמ אוה .ותריד

דוע .אמאו אבא לש םיקוניפל ורזח םיטנדוטסהו ," .םיקנופמ םיטנדוטסהו םישלח םירזה לבא .םירזב

:תושדחה ןמ ושרבוה םייתימאה בערה יתבוש וליפא .התיה אל םלועמ תורצבתההו ,דחא אוטאט

ןח אוצמל ךירצ היה הז .ףצפצמו הפ הצופ ןיאב ץראה ןמ םלוכ תא הרטשמה השריג יוניפה תרמל

,ושארב טא טא המרענ וילויטב הב לקתנש תוללמואה לבא .רדוסמו יקנ םלועה :רדלימ בשח ,ויניעב

דמיל ובלכש תא ,אוה הארש תא ואר אל םאה .חוכשל הנוכשה התצר ובש ץרמה ותוא זיגרהש דע

.)129 'מע( "האנשה תא ,הלפשהה תא ,ךולכלה תא ?תוארל ותוא

ןחלופ" .םישעמב ןימאמ אוה לבא ,םיהולא םויקב ןימאמ אוה ןיא .הנומא לוטנ שיא אוה רדלימ

.בלכה תא קרסל .ץהגל .םיילענ חצחצל .רשפאה לככ הלודג הבהאב םירבד תושעל .תוריסמה

.)158 'מע( "ןיינעה בלל ןווכלו ךמצע לא רבדל :רמולכ ,ללפתהלו

םירבד .תובושת ןיא לבא ,תובושת םישפחמ ונחנא" :רדלימ רמוא ונורב רמוכה םע ןורחאה חוכיווב

אל םוקיה .אל וא בל ףקתה לבקמ התא .אל וא בוחרל קרזנ התא .םיער םירבדו םיבוט םירבד .םירוק

."םזיליהינ הזיא" :רמואו וחצמ תא טמקמ רמוכה ."יב וא ךב ןיינעתמ

ינומלאה אוה ?"תבהזומה םירקשה ריע"ב תושעל רדלימ חילצה המ .היישעה ןחבמב םייתסמ רפסה

דמלש בלכב לפיט אוה .םינטק םירבד :והשמ תושעל חילצה אוה .םינפ רסח ןומהב עלבנש לייטמה

היה לוכי ומצעבש השא אוצמל רבחל רזע אוה .וילעבל ותוא רסמו וילע רתיו ךכ רחאו דואמ בוהאל

.ונורב רמוכב חיטמ אוה "?בשוח אל התא ,הפי הזו ,והשמ הז לבא ,הברה אל הז" .בוהאל

הז .םירחא תבוטל היישעל סייגתמו תוככדזה לש ךילהת רבועש םדא לע ,ןיינעמ ןאמור אוה "לייטמה"

שדחה םלועה תא גיצמ הזה ןאמורה .ותאירקבש ןיינעב םגפ ךכב ןיא לבא ,קפס אלל ,סיוגמ ןאמור

שי הפ םג .הארמ ונינפל דימעמו ,ונלצא ןאכ םג אלא ,ברעמה ירעבו סיראפב קר אל ,וב םייח ונחנאש

.הליענ תעשב יפוסה ןובשחב ונתוכזל דומעי הז ילואו ,היישעב םיקוסעש םישנא

ךב ןיינעתמ אל םוקיה .סיד-ןפ ןאירדא
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