יב יוטיב ידיל םיאבו תרופיסה הדשב יקסניטוב'ז

דדנלדיופ ףסוי

".ןושמש" ןאמורב דוה

םייוצמ יקסניטוב'ז לע םירבדל ףסונב ,רומאכ
ןרוא עיבמ ,לשמל ,ךכו .םירחא םיבר םינדע רפסב

ודועייו ותוהמל עגונב ולש "ןימאמ ינא"ה תא םג

טטרמו יח רבע לע םירופיס

םע יכ ,המלש הנומאב ןימאמ ינא" :ידוהיה םעה לש

ונאה לש הימי ירבדב ימסוק דועי ול דעונ לארשי
ונאה ןימה לש ותובלתשה יבלש אלא םניאש ,תוש

:רמוא אוה רחא םוקמבו ".הלוכ הדלותב יש

,םלועל דוע חרפת אל תאזכ :ירודיתב תימלוש

.ם"שת ,םילעופ תיירפס ,םירופיס

תנידמכ הומכ תינרדומה תירבעה תוברתה"
אלא םניא ,תיטארקומדה ,החותפה ,תידוהיה לארשי

לש דחא ןדיעמ לארשי ימי ירבדב רבעמ יבלש
".והנשמ לא תושונאה
ברקל סנכיהל יתעדב ןיא ,יתנייצ רבכש יפכו
,הדומ ינא ,תורמל( ליעל ועבוהש םירבדה םע עגמ
.דבלב םגיצהל אלא )דואמ הרגמ הזש

םניאש רפסמ םירבדל רובעל ינוצרב ןאכמו
ינשל יתנווכ הנושארבו שארב ,רפסה לש ותוכזל
ידמ םיבר םינדע הז רפסב שי ,דחאה :םירבד

םיניינעמ ילוא ויהש םינדע ,םייטנאוולר םניאש
לכ םהב ןיא ,ןמזה קחרמב ,היח תעכ לבא ,םתעשב

לש ותפקתה שמשל הלוכי המגוד .שממ לש ןדע
ץבוק( "לארשי יררושמ" ומשש יסור רפס לע ןרוא
וה רפסה ).תיסורל תמגרותמ תילארשי הריש לש
ויתועד םע ההדזמש ימ םגו ,הנש םירשעכ ינפל עיפ

לש הירבד ונילע םינמאנ םירופיסב ןויעה רחאל
יכ ,רפסה לש הפיטעה בג לע םיאבומה ,תרבחמה
ידיב תרפואמ-יתלבו היח תודע ףיסוהל" םיאב םה
הווה ולוכ היה זא ךא ,רבעל ךייש היהש המל ,ןמזה

 ונמז !היה לשמ אל " -הווה" ותוא ".טטורו םחצה רמושה ץוביקב ומוקמו תישילשה היילעה ימי
ירוד-תב תימלוש רשאכ וליפאו .לאערזי קמעב ריע

האושה לצב ,רתוי םירחואמה םימיה לע תבתוכ
תנגועמ תראשנ איה ,רורחישה תמחלממ םידהלו
איה וז םייח-תרוצ ירהש ,ביטקלוקה לש תוימויקב
תויושחרתהה לכל הניפו דתי ונממו ,המלוע-לולכמ
.וירבח שפנב תוריעסמה

לש ותדימעב  -תרפוסה לש תולכתסהה דקומ
תואיצמב אקווד .ץוביקב דדובהו דיחיה םדאה

רבחהו תוימואלה תואידיאה הבש ,תיביטקלוקה

הסמ תשדקה לע תוהתל אלש לוכי וניא ןרוא לש

םישנאה תא קיזחמה ,קושיח ןיעכ תושמשמ תוית

סנכנ ינא ןיא ,רומאכו( ונמז רבעש ןדעל המלש

ךופהל חילצמו ,לוכיבכ ינומדאה רוביצב דחי םללוכו

).הסמה ןכות יבגל חוכיו לש והצקל וליפא
לש תינחכו-תינסומלופה המינה אוה דש רבד

בבלב קופיסו רשוע לש רוקמל רוסחמהו ינועה תא
וב ןודינ םדאו שי הזה "דחי"ב אקווד  -המינפ

תטלוב וז המינ .תוסמהו תומישרה ןמ רכינ קלחתמייקה ,תוידומלג תשגרה יהוז .תודידבלו בצעל
,םיריעצ םיטסילאידיא לש תולהקמבו םע-בור ךותב

.םגפל בר םעט הב שיו דאמ
קחציש דאמ םיבר םירבד יכ ,ןייצל ינוצרב :בושוהקלש טרפה לע הקיעמו רתוי השק איה ךכ םושמו

ףאו .ילע םילבוקמ םניא רמואו-רזוחו-רמוא ןרואתלומה לשו הדובעה תריש לש ןחוכב ןיא .הב
וה"ה ידוקיר תובהלתה לשו ףתושמה לכואה-רדח
ומע אובל היה ןתינ ישוק לכ אלב  -ןכ יתישע אלש
.ונובצעמו ותגותמ הנענה דיחיה תא ררחשל "הר
ינפש חיכוהלו תוהימת הומתל ,חכוותהל ,ןובשח
ותמדקהב םנמא .םגיצמ ןרואש יפכמ םינוש םירבדה ובלכ ,בלכה םג .וז הקעומל ןודינ םדאה קר אלו

"בוקטיצ" ןושארה רופיסה .הב אשונ ,ץוביקה לש
תרחא התיה תינחורה ותומדש ןרוא ןעוט רפסל
אלו םהנ אל ,רביד אל םלועמ" רשא ,בלכל שדקומ
בדש ,המוד תאז םע .יקסניטוב'ז באז אלול ירמגל

הללי היה  -ונורגמ םעפ ץרפש ידיחיה לוקה .חבנ
ללכ םירושק םניא רפסב םירמאנה םיבר םיר
לש היגולואידיאלו הקיטילופל אלא יקסניטוב'זל' 8).ע( "בלה יקמעל דע תרדוח ,תרדוחו תכשוממ
.ונימי

תפוקת"ו ,ןיחומה תונטק לש תועש ואב רשאכו
ייבצע תא הרעריע תכשוממהו תיללכה הילוכנאלמה

,םואתפ וקתונ ץק ןיא דע תוחותמה םימינה ,ונ

המכו המכב יכב תויוצרפתה ובוחב איבה לילהו
ושאר" תא םירמ בלכה היה ),םש( "הנחמה ילהואמ

ולוק ןתונו )' 9ע( "בכוכ לכמ םימתוימה םימשל
עמשטלעוו"ה ןמ םירבחה ואפרנ רשאכ םגו .לליב

,השצינו ראואהנפוש יבתכמ םהל אבש ",ץר
תכבו םייאלקח דומיל-ירפסב ןייעל ולחה םמוקמבו

םיידי-ישק" םילעופ ושענו ןייווט קראמ יב
.ולש הילוכנאלמב בלכה ךישמה ",ףרוע-ישקו
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רוניכה ילילצו ותובצעמ ותוא הלאגש איה
הקיזומה איה .הירבחל בתכמ החירבהו םייוניעב
השקיב
.ויתוללי תקספהל ומרג טלאהו

םעפ דוע תוארלו היתורבח ןיב היצפח תא קלחל

רשי ץראב םידוהיהש ,ןמצייו םייחל םעפ
ורפיסולת רשאכ ןכאו .התומ ינפל הירבח תא תחא
התוא
שארב םתא םילייטמ םהו םיבלכה ןמ דחפל ולדח לא
םינומהה ןיב היתורבחו הירבח וקחדנ םינמרגה
.תוצוח .היילתה הזחמב תוזחל וצלואש ,םידוהיה
.םכדיב תועט :ןקפסה םכחה ךכ לע ריעהידכ -

.ונתשהש םה םיבלכה .ונתשה אל םידוהיה
ונקחטצהו ונדמע" .הילא וקחטצה םתוא ריכת איהש

תנומש-לכ
ץוביקל העיגהש הלוצינה תרפסמ  -הילא
,םינהמו םימישרמ ,םיפי םירופיסה הזו
םידיעמו ונתוא התארשכו ,ןומהה ןיבל וניניב לידבה
קר וניא החוכש ,ירוד-תב תימלוש לע חטצה
םג אלא ,םע-תולוחמלו יומיבל ,ןורטאיתה תונמאל

םירבדה תא תרשאמ ןזיה .תרופיסה לש אתיירואל
"רפוס" וניאש םדא לגוסמ ,םימעפל ,יכ םיעודיה

' 90).ע("...איה םג הק

יכ ,ץוביקה תרבחל תרפסמו הכישממ הלוצינה

:הרותה תאז תא הרענ התוא לש היפמ הדמל

ןניאש ,הריוואו הלילע וב םייקלו רופיס תונבל

הזיא לש ותושרל ומצע רוסמל םדא טילחמשמ"

התקיני תא תכשומ איה .ליגרו ןקז רפוס תושייבמ

וילע ליטי רשא תא תונמאנב אלמל קר וילע ,רבד

םייולגה ,היתויומד לש םייגולוכיספה םיקמעמה ןמ

,לק אל דיקפת וקלחב לפנ םימעפל ...רבדה ותוא

תא תעדוי איה ,ךכל ףסונב ,רשאכו .הינפל םישורפו

ול ןיא ,םדאה ךא ...החונ הניא העשהש ינפמ
הזו ...וקלחב לפנ רשא תא לבקל אלא ,הרירב

ושפ תוישונא תויווחב רפרפמו טטרמ הדימ אצויה

תא םיצפחה ןיבמ הלביק וז הלוצינ ).םש( "...לוכה

לכש אלפ ןיא ,תימיטניאהו תישיאה הביתכה דוס
.תוקומעו תויעבט ,תוט

.ץוביקה תרבחל דבאש ,ירמושה למסה

ירוד-תב תימלוש לש הדבעמב :אלפ הז הארו

תאו םחור-זוע תא םיריכזמ הלאה םירבדה

וזמו הרוהט םשמ תאצוי איהו ,תונויצה םג תנחבנ

רחאל .ורבעש תורודב םשה ישדקמ לש םביל-ץמוא

לש םיבגשנה תונויזחב התדיל ימיבכ ,םיתעבש תקק

םשה שודיק תווצמ לע תוכלמבו םשב וכריבש

רמוש תראתמ איה "רוקרזה דיל" רופיסב .היללוחמ

םישק םייוניעב דומעל םילגוסמ ויה ,םדיל האבש

םיאצויה רעונ-ינב הנורחא תרומשאב ריעמה ,הליל

 -תרבחמה לש הנושלב  -םושמ תאזו .םיארונו

.שוב וניאו להוצו דקור" ובלו .השדח תובשייתהל

הזיא לש ותושרל ומצע רוסמל םדא טילחמשמ"

הארנכ שיש ,יאשחב טילחהל אלא הרירב ךל ןיאו

וילע ליטי רשא תא תונמאנב אלמל קר וילע ,רבד
"...לוכה הזו ...רבדה ותוא

יכ'ו 'ץיאה ןינב' לע וללה םילצלצמה םיטפשמב
תונמדזה לכב םעמשל הלגרתה רשא 'עקרקה שוב

םייחה ןיב תומיע תרפוסה השוע הז רופיסב

רנכו )רוקמב השגדהה( הלודג תמא םהב שיש -

תא םיכרפמו םישק ויהש ,םימיה םתואב ץוביקב

',עקרק'ה תאו תאזה ץראה תא דואמ בהוא ףנה הא

שוביכב העונתה ירבח לש םלרוג םע שפנהו ףוגה

הייו הקשוי ,דבועי חטש דועש הבשחמל ןר ךבלש

לעופ ירה םיברהו םילודגה םילדבהה לכ םע .יצאנה

' 51).ע( "...הרופו חרופ םוקמל ךפ
תא הריזחמה ירודיתב תימלושל הדות ריכנ הבה

הרעו'גב הליל תניחבב תינרוחא תוינויצה וניתויווח

יקפת יולימ לע שדוקמ ןורקע ותוא תורזגה יתשב
לכב םתושעל וילעו ,םדא לש ולרוגב םילפונה םיד
.ודואמ לכבו ,ושפנ לכב ,ובבל

רפס לש חסונב  -דיגנו ,לאערזי קמעב חריו םוד
.םהירחאלו םהינפל םהה םימיכ היה אלו  -עשוהי
םינומש תואמ שש  -ורפסמ" רופיסה הנהו

הנפד רזל רבעמ ףסכב תורח רפסמ והז ".םייתשו
תחאב רופיסה תרוביגל דבאש ,ירמוש למס לש

קינזו .ש

המחלמה ינפל ןהב הרייס רשאכ ,ןילופב תורייעה

הרייע התואב .העונתהו ץוביקה תחילש תרותב
הגיצהש ,העונתה תרבח ,תחא הריעצ התיא החחוש

התגאד ".םולכ-אל אוהש םדאכ" הינפל המצע

ינמוי-יואלוטסיפא רופיס

,הב בשייתתו לארשי ץראל הלעת דציכ ,התיה
רדגמ םיאצוי" םדא ינבל םיקוקז ךכ םשל רשאכ
םצעב" יכ ,הל הריבסה החילשה ' 76).ע( "ליגרה

פס ,אלכה תיבמ םיבתכמ ):יולה( סטיול באוי
, 1980.םילעופ תייר

.טילחהל קר ךירצ .דחוימ רבד םוש ךכב ןיא
וז הטלחהש המ לכ תונמאנב אלמל קר שי ךכירחא
).םש( "לוכה הזו .ךילע הליטמ

וא ,תיראלוטסיפאה הגוסב תעייתסמה תרופיס
.החיכש העפות הנניאש ףא ,ונלצא העודי ,תינמויה

ימיב התלעתנ "םולכ אל" לש הריעצ התוא
הליצהו המצע הנכיס .תרתחמה תרוביגל האושה

ינש תא תחא תכסמב גזימ )יולה( סטיול באוי
.הכלהכ יונב ,קתרמ רופיס ונל שיגהו םירנא'זה

הדמע םינמרגה ידיב הספתנש רחאל .םיבר םידוהי

לש הבור ינפ-לע םיערתשמה ,םיבתכמ תועצמאב
435
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