
םירפס 

*לאך&ז-ץךאב לדבמ םחנמ 

,דקידמא הצרא םינשב תרבד ינפל ותכל זאמ ונ-ניעמ םלענש ,לדנמדבחנמ שיאה לש וז ותולגתה 

.רחא ןמא ידיל דחא ןמא ידימ רתוי עירכמ לוגלג םא יכ .ןמזבו םוקמב שדח לוגלג ,דר הנניא 

םחנמ .דחא דמגב םיכפהמ םינמא ינש ןיא דכ ,דחא ןונגסב םיאבנמ םיאיבנ ינש ןיאש םשכז 

לדנמ-פחנמו (תפומל םיקוצי םיירבע םילכ ול ןיקתה ץיבוקרב .ד .י רשא) םכילע-פולש לש לדנמ 

ילדחל ןושארו שאר, אוה םכילע-פולש לש ודוצי םא .םתמלח לכל םה םינש ז"בוקרב לש 

ירה ,"לתוכב לתמ בירקמו קסעב קסע דטבפמ ,חוד-רחוסו ריוא-שפות לכ יבא ,ונברקב םישיאה 

םניא ונישו וחיש לבו ויתוכילה': בשוימ םרא םצעב דבכ והנה לארשי-ץראמ םיבתכמה לעב 

,םדצב תעד לוקש לש דונדנ תא ןיאש םיסלופמיאה שיא אוד ןושארה .םלוע לש מושימ םירוקע 

דלהמ אוהש םלועה תא האור הלה .שפנה ןובשח ;ומרכ אלמה ,א1ד םיפכלפדה שיא ינשה 

,םחישמ םירבד ויפמ םילבקמ ונא ןיאו תיאלדנמ-פחנמ ,תיאקסטורג ,הדחוימ היאר וכותב 

חיפמ שדחה לדנמ-סחנמ וליאו תב שרדנ םלועהש המצע ינפב .דדמ איה יכ ,אוה ותיודכ אלא 

לש רומגה םנויבצמ םימעפ םדב שיש ,חשל לכשהבו םעט בוטב ותגוזל וירואת ראתמו ויניגע 

,ןיע תיארמ ונל הנקמ ןושארה .לדנמ-טחנמ אקוד ואל ומשש וימעב לעבכ ,בתכבש םירבד 

.םמצעלשכ םיחחב םירבד דפסמ ינשה ,םיחחב וירבד אליממ ,חודב ןושארה .םיניע הארמ - ינשה 

ומש היה ,וסומלוקב בטיה הרורצ תיביטקייבואה תואיצמהש ,דבלב ינשה תא ונרכה וליא 

.רבד-םשכו למסכ וניפב ןיתנ היה אל דא ,םימסרופמה תועפמה-ישנא ןיב ססונתמ 

תוחילשב לארשי-חדאל עטונ ,ןשיה ונעדוימ םש לע הדועת וסיכבש ,שדחה לדנמ-טחנמ 

רשא ,ותונמוא ינב ויחא לש םהינפ תוצרפ לעמ טולה תא תולגל רפסה—,בחמ תאמ .הדחוימ 

םעפה לטוה ,ופונ לדנמ-פחנמ לע ,וילע .ן'ראב תחספסה לש הלהבהו המודמד תא וללוח 

הקבלאירתכ שיא לדנמ-פחנמ ליבשב .ונתמוקת ןחאב ונב התשפש תואלדנמ-פחנמה תא עיקוהל• 

גווזמ והירה ודיבש תורספסה תא .םתס הרוטקנוינוקה ץראל לארשי-ז'רא דוע הכפהנ אל 

•תדע ינב לש תורקפהה הארמל ץלפתמ רשיה ובל דא .ובלבש לאדשי-ץדא תבהאב ומות יסל 

לש הירלקפסאב האוד לדנמ-פחנמ תוירבה יפב לשמל היהש ומש לע הלוכ ןיידע תפקזנה■ 

.ומצע ינפמ עתרנ אוה םיתע .הינפמ לדבנו תצלפומדו תלדגומה ומצע תאובב תא תוירבה תעד 

יתואלדנמ-פחנמל ןידוטפ-טג-בותכל דמוע וליאכ לדנמ-סחנמ .לדיגש םילודיגה ינפמ רמוחו לק 

תאזה הנורחאד ,העיפשה תא והעיספד אל רבחמה םלוא .תישיאה ותמוקת ןיבו וניב עשפבו■ 

טבשב טבושה הבושת-לעב ויצחו ןשונה לדנמ-פחנמ ויצח .ירפסב היוצח תראשנ ותומדו 

לפכ רבחמה הל דימצמ םינפבמ .דגלופמד וז תומדל םיאולימבו תואלדנמ-פחנמד תא ונושל 

לדנמ-סחנמ הנוכמה ,לפאצראווש ילמרבא ופתוש דלדמ לדנמדנחנמ לש ודצב יכ ,ץוחבמ תומד 

.ו''צרת ,ביבא-לת ,"ריבד" תאצוה .?ארצ"ד'ראב ?דגמ טחנמ ;ץ י ג וקדב ,ד .י * 
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*לש ןת לדנמ-פחנמ לש ותויאצחמ תח ,םימואת תימד טעמכ ותערל שיא םימוד םינשהו ,ינשה 

חושה-דצה .ובר לע הלועו ההבומ לדנמ-סחנמ אוה דימלתה .ויאולימ-שיאב' וא ונוזדבב העדונ 

םישרוח רבכ הלא לדנמ-מחנמ ינש לש םהינב :םהב אצויכ ואל םהיתודלותש ,םדבש תפונה 

.המעה תמדא תא הצובהב 

המצעבו הדובכב תולגה התוליהב-דוה .הצובהב תולחה ונב תא דוהפל דלוה לדנמ-מחנמ 

סמוע .תובא תממשב םדינרפצבו םתשדחמב וזחאנש היטלמנל •-,םכילע-םולש" זתיל האב 

הלא םישרוח ושרחש תינעמה המועכ אוה ויבא לדנמ-מחנמל זבד יבצ-השמ לש ותורכנתה 

תלח ונליבשב ראשנ אלא ,םיילאודיבידניאה ויטוטרשב ונבלב תרחנ וניא ופוג יבצ-השמ .ונייחב 

ןנשמ ןבה .באה תא םג גייסמו יאלדנמדבחנמה ויבא ינפמ גייתסמה ,תיצובה תומד ןיעמ ,ימינונא 

ךותמ םנ לבא ,ותסיפתבו ונושלב וז הרות הצרמו רזוח לדנמ-סחנמו הצובהה תרות תא באל 

םחנמ לש ןושארה ורצויל ללפ ימ — ותנוז לדניישדדניישל ,ובלמ דוע דחכת אלש תומעפתה 

לכ הדורצ ולא תוילוח יפורצ לש תורשפאה םצעב !ותנהזדועל דכ ידיל עיגי תובגש לדנמ 

.םולה דעו לדנמ-טחנמ לש ופרח ימימ ונייחב הלחש הכפהמה תפונת 

ררוצ יפל ,בחרה רתיב דא ,תמדוהה ?תנוכתמכ ותגוזל ויבתכמ תא ץירמ לדנמ-פחנמ 

טאודה תא דימעה רפסה דוסיב הנופצד וז הנוכ .רבחמה לש תיתונמאה ותנוכו ןמזהו םוהמה 

לדנמ-טחנמ לש םיגולונומה לע םכילע-סולש לצא דשא לדנייש-הניישו לדנמ-טחנמ לש אלפנה 

לכב תלבותמ תימכילע-מולש החיש הדוסיש הלאה םיינולונומה םיבתכמה תמיענ .דבלב 

ויתוריצימ תחא ,רומאכ ,וז תויממע לש ירבעה חסונה) יממעה רובדה לש םיבוטה םינילבתה 

— תי'זאטרופיר ,תיאצרה ,תינוטיילפ ,תיריל םנ םיהרפל תישענ ,(איה ץיבוהרב לש תובושחה 

תינמ אוה םלוכלו הלא ויבתכמ דותל לדנמ-סחנמ דשומ םיבר םישנא .רבודמה ןינעה יפל לכה 

הנמלאה ןונכ ,אילפהל םיבוטח םדמ ,ורובד ךותחו שיא ,ונונגסו שיא ,םנושלכו םמעטכ רבדל 

'השהיי םימעפש דע ,ביבא-לת לש הבאוכו הבהוא ,לדנמ-מחנמ לש ורדח לעב וא המעב 

םיבתכמ לבהל לדניישדדנייש לש התוכזו לדנמ-טחנמ לש תייוטבה -תלכי םצוע תצה וניניעב 

.תובחה םיתעל םיחכוש ונא ,תמאה דצ לע תומלש תוליבונ םירצואה ,דכ לכ םידיתעו םילודג 

תרגסמה ,תורחא םילמב .ונילא םיכורע םד וליאכ ,םהב םיכוזו םיבתכמה לש תבותכה-תלעב תא 

אוה .הכותל ושכע סנכודש המ לכ יבגל תכרפומ אליממ םכילע-מולש תאמ רבחמה לאשש 

אלא ,אוה ויתוכילהו וישעמ תא רפסל הר אל וילע לטוהש ,ופוג רובנה יבגל םג ילוא רבדה 

םיתעל עייתסמ וחרס לע רכ םושמ אוהו ,ונצראב ויניע הניארת רשא לכ ללכב ראתל םג 

תפסות דכ ידי לע לבהמ "לדנמ-םחנמ" גשומה םצע .רבחמה לש ונושלבו ויניעב תובורה 

.םידסמה ונכת תא הברה תלטבמה ,וזכש םינווג 

םירוסרס,-די םירספסד תדע לכ םע ההדזמ וניא אוה .ןשיה לדנמ-מחנמב בוש לכתסהל יאדכו 

איה המודמ -תורספס יכ ,ול ינש ןיאו תיצפודיה הסרובב לדנמ-פחנמ אוה דחא .םדינימל 

ול הדוב הלהש םשכ םיפתוש ול הדוב אלא וניא לדנמ-פחנמ ,אוה .טושיהדוד לש ויתומחלמב 

רצנ םצעב והירה ,דוומולחה-לעב" ראותה תא ול הינעה ורצויש ,ןנד ,דהבלאירתב שיא .םיביוא 

וליפא םלוע-יריבאמ דחא םנמא ונניא לדנמ-טחנמ .םשל עדונה אשנמל שיא לש ועזגמ ידוהי 

לע אל ותומצע תא ןנוכל אצוי אוה .םלועל הדועתו ומצעל םש לטונ וניא אוה .ויתומולחב 

.-תטיעבש רואשה ודז - ,"יהלח ערני המל" .םדילא ותומדה ידי לע אלא ,םידחאמ ותולפה ידי 
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.הבוחב תסנכתמ תואיצמהש הנטק תרגסמ לכמ דימת גורחי הלעגהו געלנה ומדוקכ עדומב דא 

סואה אוה .ול רכגתתש יפ-לע-ףא דימת שוחי התברק תאש ,ולש היניצלודה איה ולזמ תפונח 

תואיצמה םעט תא הנשמ טושיק חד .יאדובש-יאדול ול דפהנ אמשד-אמש לכש לודגה ןטסימיט 

אעד ."םשה-הצרי-סא"ה תא יאמזונ לודיג ידיל איבמ לדנמ-טחנמ ,ונוימדו ונוזח דיב תיווהה 

ומצע וניעב והירה ויקסעב רתוי לשבנ אוהש המ לבבו ,אובל שמשממה לש אנח-רב-רב-הבד 

חלוש אוה ולגר תאו ןיימודמ םלועב ןבוש אוה ומדוקכ .דלישטור-בדעו יקשדורב-ברע םוי םוי 

לעב אוה .הז לש ותאובב תאובב יבג לע אלא הסרובה לש תוריינה-רשנ לע אל החטבל 

תעשב ןיב הריקע תעשב ןיב ,ולגר תחת תפהפל הסנרפמו םוקמל םוקממ דרדה תציפק 

דדאה-שיא .םישדח הנומא יפוח לא הציפקה םעפ לב איה ותציפק דא ,םוהתה תצבור ,החנה 

ונאש םוקמב .וחורל םיפנב רשאב םנ אלא ויתחת עקרק ןיא רשאב קד אל לדנמ-טחנמ אוה 

דוס קד אל הקומע העיבט עובט וב .ותלודג תא םג םיאצומ ונא םש ,ותולקנ תא םיאצומ 

.ונלש "ןכ-יפ-לע-ףא"ה דוס םג אלא ,יתילגה ונרסא 

היח רבב איהש .וז תטלוב תומד לע והשמ ףיסוהל ןכוסמ■ .דמב דע ,שיגרה ומצע ז"בוקדב 

ותנווכ ןיא יב» ,רפסל ותמדקה ירבדב• לצנתמו דמוע איהו ,םליע למסב םעה תרכהב 

,"םכילע םולש לש ישלקה ודוצי ,לדנמ םחנמ לש הנושארה יתומד תא תוקחל ללב 

,"וילע ףיסוהל ןיאש» םושמ - דכ םושמ אקוד לבא ."םולכ ונממ עורגל וא וילע ףיסוהל ןיא"ש 

קפס ילב ויה הז רפסבש םינייוצמה הזורפה יפדו ,"יתורפס תדש ילכ» ותושעל היה השפ 

לש וז תטלוב תומדל ףופכ אלו זירוח-זב רבחמה היה וליא ,תחא הביטחל םיפרטצמ 

םניא ,םע תוקתב הרוחס תושעל ונסוח לא ףרט תופועב וטעש םירספסה םתוא ,אל .םכילע םולש 

דומעל םייואר םניא םהבש "הבושתה ילעב» ףאו ,תומולחה-לעב לדנמ-סחנמ לש ויאצאצמ 

.שפנ-אשמ לכמו םולח לכמ םיקיר םתוא הניצה תולגהש .דלא ,םד וננוסא ינב .ויתומא 'דב 

ביר ק .א 

*ת ס ב כ 

א 

קילאיב רודמ 

רכינו ,ןי'זולווב ן"רת תנשב בתכנש "הדותה להאב, ורישב זאכ חתופ ןכילאיב לש ונובזע 

םהבש הושה דצה «לא "-ה לש ותדמב הז זינד ןיאש רבתשמ .''דימתמה" לש ריפשה וכותמ 

ירפכ ולוכ לטב וניא אוה תא הוש וניאש דצהו■ "דמיאופה לש התוחתפתה דרד לע ונדימעמ 

שדדמה-חיב תא ראתמ רדושמה .ומצעל !ינע םדב שיש םיטרפ המכ וב תנחבמ זיעה אלא רסוב 

אוה קד גולגלב .הז תמועל הז דימתמה תציחמב םיאצמנה "םינלטב"ה תא בגא דרד גיצמו 

נ ץיקהב םתוהמ תא ריכהל ידכ םתנש תעשב םינלטבה לש םהיתומולח תא ונל הלגמ■ 

הונןת-לסאמ :םז?ולחני תינחגנ שךךמה-תיבג 
.ןלא ןושל ךא .םינלוקנל הנש קןוממ 

ןיקתה םיאנ תוריפ הברה :םימכח יפב רונשה רמאמה דחא םתסה ןמ רדגנ רדושמה 

תונכוסה דיל סילאיב רסומ ידי-לע הנשל תחא תאצוי .סילאיב .נ .ח רכזל םירפוס ירבד תסנכ * 

,ז''צרת ביבא-לת ,"ריבד" תאצוה .ינש רפס .רבוחל .פו ז הכ בסעי תכירעכ י''אל תידוהיה 
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