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ןהכ בקעי 

תא ףיקהל תרמייתמ ינניא תואבה תורושב 
תוצמל אל ףא ,ררושמה לש תוזחמה לכ 
הקיסעמ םעפה .םהב תעגונ יגאש הלא תא 
לש ודועי :איהו ,דבלב תחא הדוקנ יתוא 
םידחאב יל ספתנש יפכ ,לארשי םע 

.ויתוזחממ 

הביתכ תרוצ ,ולשמ ןונגס ןהכ בקעיל 
ןמ לדב לוק ?ולשמ תונויער ךלהו ולשמ 
הנווכה .תירבעה תורפסה לש הלהקמה 
הזחמה םנמא .םייטויפה ויתוזחמל רקיעב 
רחאל ,םירשעה האמב היחתל הכז ירישה 
.םזילארוטאנהו םזילאירה ינפמ החדנש 
םג ןכ .םיידיש תוזחמ בתכ טוילא .ס .ט 
ודיורי'גו יונא לש םהיתוזחמ .סאמות ןליד 
תירישה הזורפה .תיריש הזורפ םיבותכ 

האמה ףוס זאמ התלע הנרק ללכ ךרדב 
בקעי לש תירישה המארדה ןיא ךא .19-ה 
.תינרדומה תירישה המארדל המוד ןהכ 
וע ,דחאכ יאזורפו יריש ,ינרדומה הזחמה 
רפסמ לע .דיחיב ?ויתויעבו םדאב קס 
,רמול רשפא םיינרדומ תוזחמ לש רכינ 
□יבתכ הברה לש םדצבו !יגולואידיאה הזחמה םג םייק 'םנמא .םייטילאנאוכיספ םהש 
בוש וז ךא .סטד1א דרופילק לש ,טכרב לש תוזחמה םימייק ,םיינוניבמ הטמלו םיינוניב 
בקעי תריציל תועפשההו תוליבקמה תא אוצמל לכונ הב אלו ,ןיטולחל הנוש גוסמ הריצי 
טקפמיאב ,רערועמ יתלבה ונוחטבב ,תעצקוהמה ותרטמב ,יגולואידיאה הזחמה .ןהכ 
היצנארלוטהו שופיחהו תונססהה לש :עבטמה לש ינשה דצה אלא וניא ,ולש םמהמה 

.ידמ הפיקמה 
.דחאכ םירכזנה םימרזה ינשמ הנוש הזחמל םהיתמ ןהכ בקעי לש הזחמה םלוא 
דדוב םדא לש !דיחיה יפוא לש חותינ ןאכ ןיא .ישיאה טנמומה תא םירסח ויתוזחמ בור 
תארוה .תנווכמ הפטה ףא ןאכ ןיא 'אסיג ךדיאמ !דחוימה ולרוג םע לתפתמו טבלתמה 
השק ךא ,תולעופ תויומד תועיפומ !תויללכ תויעב ןה תוררועתמה תויעבה .םייחב ךרד 
היעב אוה וב רקיעה !ינויער הזחמ אוה הזחמה .םיילאודיבידניא םישנא םיעיפומ יכ רמול 
הזחמה ןמ ולידבהל ידכ ,יאידיא הזחמ והז יכ רמאנ אמש !טרפה לרוג אלו ,תיללכ תישונא 
הכישממ תינהכה המארדה .יפוא אל ,הבשחמ וק תומלגמ תויומדה .ןווכמה יגולואידיאה 
ןמייב לש תיטאופה המארדה ןוגכ ,תיטנאמורה תיטאופה המארדה לש וז — תרוסמ 
.םוי םוי תויעב לע אל 'םלוע לש ומורבש םינינע לע בבוס הזחמה ןאכ םג .("םיליפנה") 
תונוכת ןובשח לע ,טלבומה אוה יאידיאה וקה !ןויער אשונל ךפהנ ,וז תרגסמב ,םדאה 
,תונטקה תושלוחה אל .יעבט-לע לדוגב תוריוצמ תויומדהש םג ןאכמ .תודחוימה יפואה 
(הפוצה וא) ארוקה לש ותעד •בגשנה ןויערה אלא ,הדימ-הנק תושמשמה ןה תוישונאה 
היהיש חרכהב ,הז גוסמ הזחמ .ישיאה טנמומה לשב תיזכרמה היעבה ןמ תחסומ הניא 

.הלענה ןכותה תא תמאות ,תידיש ןושלב בותכ 
ילוא וא "ןורחאה ןידה םוי" ביטומ .תינהכה המארדב םיטלבתמ םידחא םיביטומ 
.ידגאו י"כנת ,יאכדאו ינרדומ שובלב רזוח אוה .םהבש םיבושחה ןמ אוה 'ידשב לכ ץק" 
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לכ לש "הלודגה הירטפה" ינפמ דחפל ,האילפה תיברמל ,המוד ררושמה לש ץקה יגפמ דחפה 
דשאכ לבא ,"האילפה תיברמל" ונרמא .םיינרדומ-הרטלואה science-fiction "ה יבתוכ 
ירהש •ןושאר ןויעב המדנש יפכ ,ךכ לכ הלודג ההימתה ןיאש הארנ ,וז הדוקנב קמעתנ 
תאש ,רתויב םיקיתע םידחפ לש תיטסילאיר תומלגתה אלא הניא "הלודגה הידספה" 

.םייניבה ימי תורפסב תורדקו תופידה רתיבו תוקיתעה תודגאב םיאצומ ונא םמושיר 
דחי םג םיאשונה ינש .םלוע תוחדא יוניש ,שדחל ןשי ןיב קבאמה אוה רחא ביטומ 
,ץקל יטנלאוויווקא ,השעמל ,השוריפ שדחה ינפמ ןשיה תעינכ ."חלב" הזחמב םיגזמתמ 
בה היטנה •ררושמה לש ותבשחמ ךרדו וחור ךלהל רתויב יניפוא "זולב" .לודגה סדהל 
שמשל היושע 'אקווד תרוסמה דצל שדחהו תרוסמה ןיב תקולחמב ןהכ הטונש הרוד 
סוקרב .תנגוהה עונכשה ךדד איה תיניפוא .תורחאה ויתוריצי לש רכינ קלח יבגל חתפמ 
הז רבד ךא »וילע הלוע ףדש םנמא• .תוטלוב תוילילש תונוכת לעב ,ןפוא םושב ,וניא 

.תובוט תונוכתב ןחנ םוקרב ףא ,רומאכו ;ןמז דחאל קר ררבתמ 
האירקה ףא ;תיטנאמורה הסיפתל תכיישה ,רבעה לש היצאזילאידיאה תטלוב 

.המ תויטפקסבו דחוימ ןווגב םג םא ,הזחמב תעמשנ "עבטה לא הרזח" תיטנאמורה 
,םייטויפ תוזחמ בתוכ עיפוה רתויב תינרדומה תירבעה המארדב יכ ,ןאכ ןייצל יואר 
ןמיס תחת דמועכ ותוארל רשפא ;ירמגל הנוש הלוכסאל ךייש אוה ךא ;יאלג ןימינב אוה 
םזינורכאנאה ריכזמ ,לשמל ,ךכ ;וננמז ינב םילודגה םייתפרצה םיאזחמה לש העפשהה 
תריחבב ןוימדה ףא .יונאל "ןוגיטנא"בש םזינורכאנאה תא רתויב "יטיס םודס"ב ןווכמה 

.יחטש אלא וניא "םלועה ץק" אשונ 

םבורב ינויער-יללכ ןכות ילעב םה ןהכ בקעי לש ויתוזחמ ירה ,דבכ ונייצש יפכ 
םזכרמבש שיו ,תוישונא-ללכ םהב תויעבהש ,יללכ ישונא ןכות ילעב םהמ שי .עירכמה 
דיל" — תויעבה לולכממ תחא קר אוה לארשיש 'םג שי .דחוימה ולדוגו לארשי םע דמוע 
ביטומה לע םייונב דועו "לארשי ךלמ דוד" ,ךלמה המלש לע תוזחמה ."תודימאריפה 
."םירומיה ביתנב" היגולירטה איה היעבה תראהל דחוימב הבושח •םעה לרוג לש יזכרמה 

.הלוגב םעה ידוסי ,םירוסיח ביטומ ביבס תזכרתמ היגולירטה ירה ,םשה דיעמש יפכ 

הקעצה"ו ,"חישמ תארקל" ,"םישודקה" :םה היגולירטה תבכרומ םהמ תוזחמה 
,הלילעה וא תולעופה תושפנה אל אוה םינושה תוזחמה ןיב רשקמה טוחה ."תישילשה 
,"םישודקה" .םינושה םיביטומה תא ארוקל םיריהבמ תומשה .לבוסה םעה ביטומ אלא 
יכ :רתויב השקה היעבה ינפב ררושמה בצינ וב הזחמה ילוא אוה ,דעצמה תא חתופה 
תועדפ-תונבדק לש םהיתומשנ :הלילעה ."םשה שודיק"ל דועיו םעט אוצמל וילע ןאכ 
ןכרדב .ירזכאה ןלרוג יבגל הרכהו הנבה ןהל ןיא ןיידע .םינוילע תומלוע לא ךרדב תועות 
וקה .הזמ הז רתויב םינוש םישנא לש ןה תומשנה .וז הרכה ידיל עיגהל ןה תובייח 
תונברקה תא הוושה רשא וקה הז היה ;ידוהיה םעל ןתוכייתשה — ןהבש דיחיה ףתושמה 
ויהו ,יביסאפ תוומ ותמש ויה :הנוש םתומ תא ואצמ הב הרוצה םג .םיערופה יגפב 
תוצובק יתשל ןה תוקלחתמ השעמלו 'רפסמב שש ןה תושפנה .ודרמתנו ומחלנש 
,רחוס ;ןשיה רודבש םינושה תודמעמה תא ,ןשיה רודה תא תומלגמ עברא :תוירקיע 
ןקז שמשו ,(תינחורה היצנגילטניאה) דמלמ ,(הכאלמה ילעב) בצק ,(ינוניבה דמעמה) 
תשש לכ אל .ותרענו ריעצ טנדוטס :שדחה רודה לש וחוכ יאב םה םיינש .(שדוקה ילכ) 
.טנדוטסהו בצקה ,ןקזה :השולש קר םיטלוב ,השעמל .הווש תוריהבב םיבצועמ םיסופיטה 
אוה .םלשומ קידצ אוה ןקזה שמשה .העיריה תא אלמל םיאב ,םיררגנ אלא םניא ראשה 
םחוכ אב אוה בצקה •םימש יפלכ הניטו תורמרמתה אלל ארונה ולרוג תא לבקמה אוה 
.חור סג אל ךא אוה טושפ .םהב רוצאה בוטה לכ לע ,םייצראה ,םיטושפה םינומהה לש 
,וניזרגב םחליהל ךלה רשא אוה .ונממ הלענה ינפב הלודג הוונע אלמ ךא ,תוימשג רודח 
םא ךא ,ופלחש םייחה לע אוה עגעגתמ .לפנ הכרעמבו 'רתוי םישלח לע ןגהל 
שחכתמ .טנדוטסה אוה רתויב ףירחה ןעוטה .היהש המ םע םילשמ וניא ירה ,ידמ וב ןיא 
.ברקב לפנ אוה ףא .םקינחהל אוושל .רסינש תושגר וב ררוע תוערפה םויש דע ,ומעל היה 
רצימ ,ןובלעו ףעז אלמ .הרצ תעב ומע דצל בציתהל וב קחדש והמ ,ןיבמ וניא ומצעב 

.םיהולאה דגנכ תומשאהו םישק םירבד אוה חיטמ ,המואה רעצבו ורעצב 
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לכמ ךכדזהל !וניבהלו םלרוג םע םילשהל םיתמה לע :קינעמה הנפמה אב ןאכו 
קר •תולילצלו הוולשל עיגהל > םירעוסה םהיתושגר לעמ תולעתהלו תוימשגה ידירש 
ךרד יהמ .םימעפ יתש תומל ,וליאכ ,םהילע .רחא םלועל רצה רבעמב דובעל ולכוי זא 
הצרא םיכמ םיקרבו םימער .םילמב הניא ,רבד לש ותימאל ?ררושמה ידיבש עונכשה 
םה םיאור ,םנופלע וא םתמדרתמ םציקהב .(ינש תוומ) ןיידע םידרמתמה םיתמה תא 
םהל תרשבמו םהילא הנופה איה םאה לחר .םיכאלמה ירבד תא םיעמוש ,ןדעה ןג תא 
םיתמה .דיתעבו הווהב םעה םויקל תורזתשהב םדיקפת תאו 'םיכאלמה תדעל םפוריצ הא 
ענכוש ,ותבשחמב ענכתשנ אל םצעבש ,טנדוטסה !םהל שחרתנ הלענ רבד יכ םישמ 
אוה עצומה ןורתפה :תולעופה תושפנה תיעב םע ההז היעב ינפב דמוע ארוקה .ויתושגרב 

.ילכש אלו ישגר 

,חישמה אוב לע םימלוחה םישנאה םה םינוש .הלואגל םיעוגעגב ןד "חישמ תארקל" 
.וב ךא םיגוה הבושתה לעבו רתסנה קידצה ,לבוקמה .וילא םהיעוגעג תגרד הנושו 
.םתויטרפ לעמ םילעתמ םיעגרל ךאו ,םהיוודמ לעו םמצע לע םיבשוח םיבולעה םינצבקה 
וניא ללכה לדוג !םבל תולאשמ תא אלמיש ,יביטימירפ םימינ ללוחמ חישמב םיאור םה 
רשפאש יפכ ,םיקידצה ןמ וניא אוה חישמה תא עגרל תוארל הכוזה .םהיניע ינפב דמוע 
שחרתנש סנה לדוג תא סופתל לגוסמ אל ןיידעש ,ןטק דלי אלא וניא אוה .חינהל היה 
וב הזחש ילב רחא םלועל ארקנ לבוקמה !חישמה ירחא םישופיחה םיליחתמ בושו ,ול 
תולוקה םה הלא !הזחמה לש ופוסב םינוילע תומלועמ תולוק שי ןאכ םג .רשב יניעב 
רבסה תתל םיסנמ םהו ,ויתובא תובא לש םה תולוקה •םתרבחל לבוקמה תא םיארוקה 
!םייטסילאנויצאר םניא ןידה קודיצו רבסהה ,בוש .ושפנ תאשמב תוזחל לכוי אל עודמ 
םצעב ןיא ןכ לעו ,הלוכ תורודה תכסמב ,ולוכ םעב גפסנ טרפה .ילכש אלו ישגר םדוסי 

.חישמה תאיבב הכזי רוד הזיא ,רבדל תובישח לכ 
לארשי בהוא ,ב'צידרבמ קחצי יול יבר לש ותקעצ איה "תישילשה הקעצה" 
היה וליא ןכש .התוא עימשה אל קחצי יול יברש הקעצה איה ידה ,קויד רתיב .לודגה 
תאס האלמ יכ ,ךכל ןכומ ודצמ ברה ,םנמא .והובו והותל רזיח םלועה היה ,העימשמ 
יתמיבה סיסכתה ?לכה תולככ ,הלודגה ותקעז תא קעוז אוה ןיא עודמ .םעה לש לבסה 
וממהב 'וב רצועש אוה ךאלמה לאירבג •היגולירטה לש ןושארה הזחמבש הזל ןאכ המוד 
םע ןיידתהל יאשר התומת-וב ןיא ,ברה םע קדצה הרואכלש ףא .וברח קרבב ותוא 
התע קר .חוכב חכשנ ברה לש וירמ .םלועה יזר תא תעדל לוכי וניא רשאב ,םיהולאה 
םילמב ,הרזח אלא םניא וירבד .םימוחנת ירבד ויפבשכ ,המואה רש לאכימ עיפומ 
לכל הבושתה איה ולוכ םעה תודחא .םימדוקה תוזחמה ינשב ונעמשש המ לע ,תורחא 
וליאו .יטרפה לבסה תא החומה איה ללכה תוהמל טרפה תוהמ ךותמ הגירחה .תולאשה 
לבסל ,ךכמ הרתי !התונשל תלוכי לבסל ןיאש ,שארמ העובק הליסמב ענ ולוכ םעה םויק 
הובגהו !ונממ הובגה ינפל יולג ,םדאה לש ותניבמ םלענש המ .דועיה לושיחב דיקפת 
.ויתונעט לע תועירכמ תובושת םדאל בישהל — לוכי וניא ףאו — בייח וניא הטג לעמ 
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