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םדא יתשגפ
ז ומת ןימינבמ הדירפ

ותוקלתסהל הנש תאלמב

קקח בל תאמ

 יתויהב הנושארל יתשגפ זומת ןימינב ת
. הנש שולשו םירשע ינפל ,םיתשו םירשע ןב

" תורפסו תוברת" רודמל ירישמ המכ יתחלש "

ב תכמ הברה יתעתפהל ,יתלביק םימי רפסמ רובעכ ."ץראה" לש
ע ידוה אוה ובו ,רודמה תא זא ךרעש ,זומת ןימינבמ בידנו בידא
. תכרעמב יתוא שוגפל שקבמ אוהשו ,ירישמ סיפדי אוהש ,יל
ת יתועמשמ השיגפ התיה וז .הנושארל ונשגפנ 1967 טסוגואב
א וה .זומת לש ותושיגרמו ותונידעמ דואמ יתמשרתה .ייחב
 תובידאבו ,םוחב ,תופי םינפ רבסב תלדה חתפב ינפ תא לביק
ם ינופלטה רפס תא שפחל לחה דימ...ו ,יבשומל יתוא ליבוה הבר
ו דירויש ךכל ןכומ ינניא" .ואסכ לע ,ויתחתמ ותוא םישל ידכ
ב בודל חילצה אוה .ינזואב ךויחב ןעט ,"יתבש םורממ יתוא
ש יגרהל יל םורגלו ,המח תישונא החיש וניניב חתפלו ,דיימ יתוא
, ריעצ יתייה .תאזכ םינפ תראהב ליגר יתייה אל .ודיל חונב
 תואיצמ ינפב ןגמכ יב תורבחתמ ויהש םיריש תורושב םחנתמ
ר גוב" — יתעד לע ולבקתה אל הב תולבוקמה תומרונהש
י רהו ."תוצלמה" ילבו "תויורכיה" ילבו "םירשק" ילב ,"הרבעמ
ו רביד הניהו .םינפ ,חרזמה־יאצוי ,ונל הריאה אל זא תואיצמה
ת ורפס רודמ לש ךרוע םג היהש ,בושח רפוס לש ובל לא יריש
, םיפיה םיסומינה לעב רזה שיאל הקומע הדות יתרכיה .דבוכמ
ר חאל .יתושגרתהו יתכובמב ילע לקהל החלצהב השעש
ב תוכ לכ לש וינזואל םיברע םירבד עימשהו ישעמבו יב ןיינעתהש
.ירישמ ול חלשאו ףיסואש שקיבו רזח אוה ,םיריש

. םיפסונ םיריש ,בהלנ ,ול יתחלשו ,רבע רתויב רצק ןמז ךא
. .ךירישמ המכ םויה יתאצמ" :דיימ יל בישהל לצעתה אל אוהו
ך ירישמ םיינש ונמסרפ התע הז .תועט וזיא הלח יכ רעשמ ינאו

י דכ ,םיחרי המכ ופלחי — ה״יא — האבה הספדהל דעו ,םיפיה
ז א דעש ינא הווקמ .םתביתכמ םסרפל םירחאל םג תוהש תתל
, יתייה ריעצ ."יתיארש הלאמ ףא םיבוט םיריש בותכל ףיסות
 ורודמ יארוקל םיענהל ירישמ ןימזה אוהו ,סנ השענש יתבשחו
...עובש לכ

ו ל יתחלש ,ןודנולב תוברת לוסנוקל הנמתנ זומתש דע ,ךכו

ק חרממ ,יל הארנ .םתוא םסרפ אוהו ,םיריש םעפב םעפ ידימ
ם עטב עוגפל ילבו הוונעב הלאכ םירבד בותכל ןתינ םא ,ןמז
—  האלפומ תושיגרב ילש םירדשה לכ תא טלק זומתש ,בוטה
ן שייבו םימתו ריעצ יתייה .םהל הצוחמש הלאו םירישבש הלא
ל כלו חורל ץרא־ךרדו דובכ אלמ ,םיריש תסיע ילוכו טעמ
־ שאר לש וילעפ לכ תא רשאמ רתוי בוט ריש בישחמ ,הב םישועה
ם דא היה הרבחה לא רתויב ימינפה וסחיב" .םלוכ הלשממה
. ..ותורגבתה תפוקת תא דוחייב ונייפיא םיעוצפ תושגרו ,עוצפ
ב תכ ךכ — ״ויתוחישב בושו בוש הצבצב רוכינו תורז תשוחת
י מ .(28.7.89 ,״תונורחא תועידי״) הקלצ ןד ,םימיל ,הפי וילע
ת א דבכמו ומצעמ שרודו יארחאו יקינתפכיאו שיגרו ןידע אוהש
, רזל ךופהל וא ,ותלוז יעצפב ריכהלו עוצפ תויהל לוכי ותלוז
ז ומת .ותביבס םע ךוסכסב וא לוטיבב תויחלו היסרגאל שרדיהל
ר שפא־יאש דמצכ תופוכת תודלונ השלוחו תוברתש ךב ריכה
ע ייסלו בוטה תא רתאל ודיל הלפנש תוכזה לע גנעתהו ,ודירפהל
י תודיקפ סחי אל ,תואשנתה אל וב יתשגרה דימת .ותמשגהב
ס חי אל ,ויפלכ דובכה תועמשמבו תלוזב לוזלז אל ,הרישל
ה יהתש הצר ךכ םאה .ינלשר רכנתמ סחי אלו ברברתמו ינורטפ
ה פיצ אוהש יממ שפג־חפמ לש האצות התייה ותאחמו ,וצרא
ח תפ ריאשמ דימתש ,םכח םדאל האיכו י "םייוגל רוא" היהיש
ו תלוזל תתל זומת רהזנ ,ותלוזל דובכו חור־תוונע ךותמ קפסל
ת וכז םע ,ארוק קר .טפוש ינניא ינא" :קפסה לש חוכה תא
. (20.10.69) יל בתכ אוה — ״ץראה״ב םוסרפ יבגל הטלחה
: תואיצמל דומצה ןוידבמ הקעומ עיבמ אוהשכ ,ךכ־רחא םינשו
ת עדמ לעפתת לא םלועל .זירפמ ינאו ,ידיב תועטש ןכתיי לבא"
.(7.4.82) ״תלוזה

ר זח רבכ זומת ןימינב ."םיפוסאה" ילש ןמורה אצי 1977־ב
" םיפוסאה" לע ומסרופ תומישר יתש ."ץראה״ב ותכירעל
ת ויהל דמוע ינאש ול יתבתכ ןהיתובקיעבו ,ותכירעבש רודמב
י לארשי ץיק היהו .שגפינש ידכ וילא רשקתאו ,1977 ץיקב ץראב
ך כו ךכ ןיבו ,תודרט ויהו ילש שבד חרי היהו ימלוע סרגנוק היהו

,ילע זומת טע הפועתה־הדשבו .יתשגפ אל זומת תאו ץיק ףלח
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ם ינפ תראהב ליגר יתייה אל"
ר גוב ...ריעצ יתייה .תאזכ
י לב ,םירשק ילב ,הרבעמ
—  תוצלמה ילבו תויורכיה
ל ש ובל לא ייריש ורביד הנהו
ך רוע םג היהש ,בושח רפוס
"דבוכמ תורפס רודמ

 דציכה — םר ולוקו בלענו םישאמו ינפקותו זגרנו הטוב
י תדמע .וילא רשקתהל וליפא יתחרט אלו יתמייק אלו יתחטבה
י תילעה אל .ולש תונפקותהו באכה תמצוע ינפב םהדנו םלכנ

ת ושיגפמ יתענמנ ינא .ויניעב הבשחנ ונתשיגפש יתעד לע וליפא
ה חכשכ תאז שריפ אוהו - הכובמו תוחונ־יאו תואבחתה ךותמ
י נאו י םינושאר תוכז ול יתחכשש בשח םאה .תואשנתהו לוזלזכו

ב שיל ךיא — וילא יל התייה הרקוה הברה ךכ לכ :ןובנ יתייה
ו ילאמ ןבומו זתושגפנ תורפסהו תואיצמהש םוקמב םירבדה תא
 הסיטה תא תולבל ונלחתה הלק העש רחאלו ונממ יתיפרה אלש
ל ש הנידעה התונרתו תא חכוש וניא אוהו ,םיער תחישב ןודנולל
. "ןכ־וחא םג רבדל לכות יתא ,גאדת לא" :יתוא העיגרהש יתשא
ח וטב היה אוהש דע ותעד החנ אלו םיבתכמ יפוליחב ונלחתה
, סוטמב הרומג המלשה ונמלשה ירהו..." :יתעד החנש ךכב
ת חא ןתוא תכרפה התאו יתונעט לכ ךינזאב יתילעהש רחאל
."דימתכ תודידיו הביח אלא וניניב ןיא התעו .יתחמשל ,תחאל

י ל חולשל רהימ אוה ,(1978) ״ןמענל םאיוקר״ אצי רשאכ
ת א ול יתבתכ .יתעד המ ול בותכאש ובתכמב ריצפהו קתוע
ך תבוגת" .ןורחאל ומדקש וירפס לכל סחייתמ ינאש ךות ,יתעד
ם ידחוימ הדות ישגר שח ינאש דע ,הבידנ הכ ׳ןמענל םאיוקר׳ לע
ת ובידנ איה רפס תביתכ אלה יניעבו .הבוגתב בתכ אוה — ״ךל
ם ייח םיאור הב םיזחואה ןיאש תורפסב דוחייב ,בתוכה
י מלש וירפס יחבשב ךוסחל םעט האור יניאש יאדוובו .םמלועב
.בהוא ינא זומת ירפס תאו .םיחבשל יוארש

. ..ךבתכמ תא" :זומת לש ותבושת תא יתלביק 1978 רבמצדב
-  הנטק תרוכשמו רדהנ ׳גאטוק ןאכ יתלביק ...שמא יתלביק
י לאידיא הז םוקמש יל הארנו — העונצ היחמל תקפסמ
ה יהת ותרוצש ,רפס לש ותביתכ עצמאב דמוע ינא .יתדובעל
ר פסה היהישכ .םיארוק המכ ליבשב םג ילואו ,יליבשב שודיח
ה בושתבו ."וילבקמ ינושאר ןיב התא היהת — סופדב ןכומ
י נא ינויסנמ" :בתכ אוה ,וינפב יתילעהש הרותו חמק יטבלל
י ונפ היהיש יוצר — הריציבו הרותב קוסעל הצורש ימ יכ ,דמל
י תרחא ינא .רשפאה לככ םדקומ ליגב ,םיסואמ הסנרפ יניינעמ
ר בד שי םא ,םיחוטב ימימו ימחלש יל המדנ וישכע לבא ,תצק
ה פירח הדירי הפוצ ינא לבא .ףרוטמהו ןכסמה ונמלועב חוטב
׳ הדירי׳ לע ךרבמ ינא לבא ,"םייח תמר׳ םיארוק תוירבהש המב
."המשנה לש היילע קר איה יבגלש ינפמ ,וז

ה כרא וניתושיגפמ תחא .ותיבב ,ץראב ונשגפנ 1979 ץיקב
ד רפנ אלו .םדא שופיחו םוחו תועד אלמ היה אוה .תובר תועש
ה שימח וספדנ ובו — ״תוריכז שמח״ תא יל ןתנ אלש דע ינממ
ת שוחנ יטירחת השימחו ,(1962) םילשוריב םבתכש ולש םיריש
ם יקתוע 100 לש הרודהמ יהוז .םתוא םיוולמ קפוא םהרבא לש
־ב הס־דנש ,קפואו זומת ידי־לע םימותחו םירפסוממ ,דבלב

ה צפוה אלש ריבסו ,םהמ דחא לכ תושרל ורבע םיקתוע 50.1971
ם ג תויועמשמ סחייל םיטונ ונא םדא לש ותומ רחאל .םויה דע
ו לש לוקה תא עמשאש הצר אוהש המדנ יל .ךכב המ לש םישעמל
ע קובה לוק ,ילא עיגי הז ולוקש אדוול הצר אוהש ,הלא םירישב
ב וש ינא .תומדא־ילע ונלבה ייח תא הצממו המשנה ישרושמ
/ ...רדגה ימורמ לע יחרפ ץצ םימיל..." :ןימינב ,ךלוקל בישקמ
/ שביה שקיעה ןושארה ישרש תא /אצמאו שפחא םימיה דחאב
ה בהא - הניהו ״םיתמה תייחתל הרפאמ רצחה םוקתשכ
 התייה הדלי" :םלוכ תודוסה תא הכותב תלפקמש ,הנושאר
ל ע םירגוס היסירו /היכרב תודורו ,םירוחש היברג /...םילשוריב
ה תפל לזרבה תא /,ההוש התייה תוגרדמב התולעב /.רואה
/ זאמ דעוצ ינא היתובקיעב //.המא תיב לא התולעב /התפרהו
ר צוע ינא /המוח רייתשנש םוקמ לכב /:העוט יניא םלועלו
ף פותסמ וייולב תחת ןמגרא הטוע רבגה ינא" :דועו .״םשנתמו

/ לכואה... /...חורה שיא עגושמ .םישבע םינורמק /תחת םילכיה
/ םהינפמ יתאריתנו םיבלכ תבב יתעגפ ינא /.בלכל המוד קושב
י נייחת םא םג /...יהלא..." :דועו ."ילעמ ורוס .םכותב יתבשיו
ה יה שיא" :דועו .״םוקל ילע רזגנ יכ ןימאא אל /רקוב לכ תעל
ה יה שיא /...ושפנ השקיב םיחרוא ןולמ רבדמב ,םילשוריב
ל א ונידעלב וצורי םימיה" :דועו ."והומכ תובבר .םילשוריב
ם יברה םירבדה .םמצע לע ונידעלב /וטועי םישעמה .םהינולדח
ם אי׳ :ףוסהו ."םתולב דע ,ץק ןיא /דע ונידעלב םג ורמאי
/ היה אווש קר םא ,תרכ תרזג תסאמ םא ,ינתקבש םא ,ינתחנז

י נא ,ןימינב ,הנה ."רומא — ןמזה יכשחמב הקובאה ץורימ
.רישמ בוש עקובה ךלוקל בישקמ

י ל ורייטצנ תותיכ־תותיכ" :בוש ורבד תא רמאיו זומת אובי
ם לוסה שארב .עובק רטשמב םידבורמו םיקולח ,םדאה־ינב
-  םשה־שודיק לע םיפרשנו םיאנק ,םיריזנ ,םיפרוטמ םייוצמ
ם יזוחא ולא ףא .עדמה־ישנא — םהמ הטמל ...םיררושמה ולא
ם יאיצממ ,םישעמה ישרושל םידרוי ,תוינחור לש קוביד
ש דחל ,וילע הטילש םהל ןיאש ,חוכב םיפחדנו תואצמא
. ויתועיבתל וא והשימ לש ויכרצל הקיז לכ אלב םישודיח
ד ימת וללה לש םתעיגפ .תומחלמו אבצ ישנא — םהמ הטמל
ם יאירבה םהיתופוג תא תמעפמ תונפקות חורש ינפמ ,הער
 יוצמה טעומה לכשה תא םישטשטמ ער־עגפ לש םירציו
ם ה ולא ,ןוממו רחסמ ישנא — םהמ הטמל ..םדקדקב
ד ואמ םירהזנ ,םיינוניב םילכש ילעב ,םדאה־ינבבש םיימומרעה
י ורש תלוזהש העשב ללש לולשלו זב זובל םיטעו תונכסב
י נפמ ,הגרדמ ול ןיאש םוקמב — ולאל ולא ןיב ...תעדה־תשלוחב
ת א אצומ התא — ןהמ הטמל ףאו תוגרדמה ןמ הלעמל אוהש
ה טמלו ...בבל־ירבו םימימת ...ברו םוצע להק ,םפוגב םילמעה
ם ינקסעה תא אצומ התא ,ןאכ יתינמש המ לכמ — הטמל
ה תא םלהקב :סה םימומ־ילעב :םהינמיס ולאו .םיגיהנמהו

, לזופ ,תבגע הלוח ,ערוצמו הז ,הכפש־תורכו ךשא־חורמ אצומ
ו ליפאש ,סואימ תמחמ הצקומ ,ןרטוטחו ןרתת ,חפיקו חביג

: םוקילא") "...ךרד ול ץרופ אוהש דע ,וינפמ תוטלמנ תוגוזה
ם יררושמה ךרדש ,ןמוא אלא ומצע אוה ןיאו.(״תויזהה רפס
ר מז־תומיענמ ,תועגושמ ריש־ירופצ״ל המד אוה םג ויניעב
י דכ אלא םלועל ואב אל ןלוכ לכו ,המשנה תאיציל דע תורעיב
ה רוצע שא איהש ,הניגנה ךרד לע ותוא שורדלו ותוא רישל
ם יענה אוה "רימזהו תיקיזה" דעו ."הלכמו תפרוש ןהיתומצעב
ה רוצע שא ותניגנ התיה המשנה תאיצי דעו ,תורעיב תורימז
.הל בשקה .רוצע .ויתומצעב

סל׳גנא סול ,הינרופילק תטיסרבינוא

ו5 ראודה
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