
11.06.200300:00 :ב ןכדוע09.06.200300:00 :הנושארל םסרופלאעל סיריא

שפנה לש רובשה ףירצתה
דוסה

ןמיס ירפס ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה הירפסה .ןהכה ןר :תידנלוהמ םגרית .טסיווקנא הנא

םילקש 79 ,'מע 202 ,האירק

תילכתב הנוש - וב םיקבד דחפו השובו המשאש ישפנ דוסי ותוא - "דוס"ה לש יתורפסה ודמעמ

לכ לש ןדמעמש החנהל רבכמ הז ונלגתסהש םושמ ,םנמא לודג שודיח הזב ןיאו .םייחב ודמעממ

ונתוא ץלאמ הזה רפסה לש הרקמה לבא ,וללה םויקה ירושימ ינשב הנוש תוישונאה תועפותה

,רפסה בגב בותכה יפ לע טופשל םא תידנלוה סנסנר תשא ,טסיווקנא הנא :דחוימב ךכ לע בכעתהל

תעדומ רמולכ ,תינקיטילנאוכיספ םג ,תררושמו תרפסמ ,תיסאלק תינרתנספ התויה לע ףסונ ,איה

דדוש אוהש תויגרנאל ,רציימ אוהש דימתמה ישפנה יוריגל ,"דוס"ה לש םינכוסמהו םיברה וינפל בטיה

ףושחל ץמאמה ףקותמ םעפ ,וילא בסמ אוהש הכפכפהה ךא תילטוטה בלה תמושתלו ,שפנה תלכלכמ

.ומויקמ םלעתהל ףחדה ףקותמ תורחא םימעפו ותוא

,ררועמ אקווד אוה ןאכ :וייחב וילא וסחימ הכופה רופיסב "דוס" לש ותואצמיהל ארוקה לש וסחיש אלא

,חונעפ ,הרתה ,יוליג דדועמ - םלוכמ לודגה לדבהה הזו - רקיעבו ,האנהה תא ריבגמ ,היגרנא רציימ

.עודיל עודי-אלה לש ותכיפה תא ,תורחא םילמב וא הפישח

עגרב ,הרצק הווה תנומת ירחא ,הרפס תא טסיווקנא תחתופ הלש תיעוצקמה הנילפיצסידל הנמאנ

רותל הרוביגה לעו ארוקה לע לטוי הכותבש הירוטירטה תא ךכב תנמסמו ,הקיריו הדנאו לש התדיל

הנומטו הפוטע ,איהו ,ןושארה היכבב הצרפ םרט דוע תינבצע תקונית איהש עבוק אפורה :הדוס ירחא

.התוא הפיקמה םוי-םויה לש הקיזומה תא תוהזלו בישקהל הליחתמ ,המא תועורזב

לש וכרוא לכל ורבעיש הייטנו גזמ לש םייתוהמ םיוות ינש תאשונכ ארוקה תעדותב הדנאו תעבקנ ךכ

הכרעהלו תגשגשמ תימואלניב הריירקל הכוזה תיסאלק תינרתנספ תויהל הלדג הדנו ,ןכאו .רופיסה

.םיאנריפב ןטק רפכב תודידבב ררוגתהל תרבועו ,רבסה תתל ילב ,תשרופ איה זאו ,הלודג

םעטמ חוקיפ תרשמב דובעל ידכ ועוצקמ תא שטונ הדנוול המודבש ,אפור אוה ךרובנחארק ואב

המ ןמזל - חילצה ףאו - הסינ ,בהלנו ריעצ אפור היהשכ ,ארוקל רווחתמ ךכ ,םעפ .תואירבה יתוריש

האבש הדנאווב שגפ ךכ .ונמזב הגוהנ התיהש םירגפמב תינרמשה לופיטה תטישב הכפהמ ללוחל

השומנ היה ןיידע ,הנושארל הדנו תא הארשכ" :ואב לש ודסומב הסחש דיאולוגנומה היחא תא רקבל

והשימ היה םא לבא ,סובה אוה היה דסומה חטשב ,קבאהל זעה הבושתה רדסמ דגנ .תיתימא
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וא ,דחיב רוגל רובעל וצרש עגרב סומינב בזוע היה תורבח .תוצע דבוא היה ,ידמ רתוי וילא ברקתמ

".הצחמל קר יח אוה .ותטילשב ויה וייח .םידלי איבהל

לש לפרועמ שובלב םייטאמכס םיישפנ םיעינמו םיישונא םיבצמ רצייל הייטנהמ תלבוסש ,טסיווקנא

,ואב :וילא םירע םניא םמצע םהש םהייחב יטירק עגרב הירוביג ינש תא השיגפמ ,ירוקמ ירופיס הנבמ

רבכו ןוירוטברסנוקב הלש הקיסומה ידומיל תא המייס קר הדנו וליאו ,תישגר תונוחש םינשמ ששורמ

וניאש קירבמ ןל'צ םע ,ליפשמו ביאכמ ,רצק ןמור הירוחאמ לבא ,ץראל ץוחב םידומיל תגלמב התכז

.הבהאל רשכומ

קר טלמנ ובש ינשקע ןפוא ותואבו ,ובל תאו ויתועורז תא הדנו ינפב חתופו םוטנמומה תא ההזמ ואב

הדנאוומ רתוי ףאו ולא לכ תא התע עבות אוה ,םידליו םיפתושמ םירוגמ וצרש םישנמ םדוק עגר

.תגיוסמה

הדנאו ינפל - הריירקה הגיצמש תועיבתה לע םירמ םיחוכיוו תמדקומ הדילב םייתסמה יוצר אל ןוירה

.רופיסה תא אל לבא ,ופוס לא הזה רשקה תא םיאיבמ - ואב ינפל אל ,ןבומכ

יושנ אוהו ,םיאנריפב ריהז ריהז ,םידודמה הייח תא היח איה - הווהב הדנאוו ואב לש םרופיס ,השעמל

לע העידיב ןותיעב לקתנש ירחא הדנו תא שפחל טילחמ ,הנולצרבב יעוצקמ סוניכל וכרדבו שדחמ

רבד דבאת אלו ותוא ריסת :תרגסמ רופיס ומכ דקפתמ - הלש תונשי תוטלקה לש שדח רוטילקת

.תורומתה תא דומאל רשפא ויפ לעש הדימ הנק ,ןמזה דממ לש טסקטנוק שמשמ אוה לבא ,רופיסהמ

הבר תועמשמ תירוטסיהה הפוקתל - הרוחאו המידק ןמזה ריצ לע הרופיס תא זיזהל תרחוב טסיווקנא

הרוצב אל - יצאנה שוביכה תחת היוצמה דנלוהב תושחרתמ התורגבו הדנאו לש התודלי ןכש רופיסל

םיקזבהב ,םייוויטאיצוסא םיגולידב ,ןורכיזה גהנתמ ובש ןפואל רתוי המוד אלא תשקבתמ וא הדיחא

.תונווכמ תונמזהבו

םיבצמה לש רויצה ינפואב קוידל עיגהל םיפאוש הלש תיריבחתה הריחבהו ינושלה סומתירה םג

:)תיעבט תירבעל רוקמה תפשמ בטיה םגריתש ,ןהכה ןר ארוקה תרזעל אב ןאכ( םינתשמה םיישפנה

םילענבו ,עבוכ ילב !המא .אב והשימ תאז-לכבו ,ןמזמ הרבע הנומש העשה ,ברע .חבטמה תלד"

טפשמב תחתפנ הקסיפה ."רויכה דיל םתוא החינמו םיינפואה יקית תא העורז לע תאשונ איה .תובוטר

לידגמ בושו וירחא אבה טפשמב ומצע תא ליפכמ ,תורצק םילמ יתש ןיב תוקלחנה תורבה שמח לש

.יסחי ןפואב ךורא טפשמב םייתסמו וחפנ תא

התינבת תא םיפקשמש םיטנמגרפב :הרופיס תא רפסל טסיווקנא תרחוב ךכש תובידנב רמול רשפא

לש רתסלק ביכרהל הדיחיה תורשפאה תאו ןורכיזה לש תקסורמה ותרוצ תא ,שפנה לש תיקיאזומה

ףירצתב ,תרחא תורשפא ןיאב ,קפתסהל ףוסבלו קלחל קלח ףרצל :רבע לש ,רופיס לש ,םישנא

ויהי ןה םגש תונוש תויצאירו םיקלחה םתוא םע ביכרהל היה רשפאש תעדלו ,קפסמ-יתלבה ,רובשה

.הדימה התואב תועטומו תונוכנ

הפשב ןושלה תא ףילחהל ,תינשדח אל יכ םא ,תינתפאש המישמל האצי טסיווקנאש רמול רשפא

םיברתמו םיכלוה םהו - םיעגרב .הקיסומה תבוטל תינושלה תוחכונה תא ןייאל תוחפל וא ,תילקיסומה
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ירמגל אלו השדח הפשל הנזאה לש הנושמ םסק ותוא ךילע ךלהמ אוה םהבש - רופיסה םדקתמש לככ

תוריחבה לכ םא לוקב תוהתלו תרפוסה םע רימחהל םג רשפא לבא ,הלא לכ תא רמול רשפא ,תנבומ

שפנה םקרמ לע תוזמרמ הרואכלש תויופיקשה ,םיעטקמה ,תוקיתשה לכ ,וללה הרואכל-תובשוחמה

.ותגשהל רבעמ תאצמנ ןמור תבכרה לש השקה ותכאלמש ימ לש לדחמ תרירב אלא םניא ,המצע

,דחאכ יולגו יומס ,םיאפר לצכ הדנו לש הייחבו ארוקה תעדותב ,רופיסב אצמנ אוה ןכבו ?דוסהו

וניא יוליגה ,ריעסמ וניא הזה עגרה :עוריא-יא לש טעמ הלפת השוחת תראשנ ואולמב ףשחנ אוהשכו

.ותומלשב םוגפל ילבמ דוסה תא וכותמ רוקעלו רופיסה תא םורפל רשפא היהש הארנו שיערמ

\ Anna Enquist Het Geheim

רתכ תאצוהב רוא האר ,"ימואתפ רשוא" ,לאעל סיריא לש הרפס
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