
חכצעה־רותחוה תלוליה :טקרמיונ לואפ
תינרדומה תורפסב המחלמה־ביטומב םינויע

ם ירוטה לעב ביוחמ ,המחלמה אשונב תוקסועה תוינרדומ תוריצי לש עפשה חכונ
שמש המב זכרתנ יחכונה חותינה תרגסמב .ולש תלוביקה ףקיה תא םצמצל הלאה
ם לועמו זאמ העיפשהש היעבה ןמ תחאכ תיגולוכיספהו תיתורפסה הניחבה ןמ עמת
.םדא־ינב ינוילימ לש םהייח לע
ו ז היהת ירהש ,הליחתכלמ המלידב הרואכל ינא יורש ,"םדא־ינב" יתרכזהו ליאוה
ה שעמל יכ ףא .תיצוביק היווח לש םיגשומב המחלמה אשונב קוסעל הרומג הפצוח
ל ש ויפמ קר ירה ,תיצוביק היווהכ רוביצה ללכ תא תודקופ המחלמה לש תומוארטה
ר אתמ לוורוא ׳גרו׳ג רשאכ .ןלוק תועימשמו ולאכש תומוארט תורסמנ לבוסה דיחיה
ל מסמ "ליפ לש ודיצ" רצקה ורופיסב היזיבידה־דקפמ־ןגס לש תיגארטה תומדה תא
ם יפוצרפ לש םיידי־בחר םי" ותוא לש תויצוביקה תודרחה לש יוצימ ,השעמל ,רוביגה
ל ש תיגארט תולשלתשהב .תמליאה םכרד יפ־לע הלועפל וירחאמ םיצחלנה "םיבוהצ
א שונה ,אופא ,ךכ .ולש ותעד־לוקישל דוגינב הפל םהל תויהל ךפוה אוה תוערואמ
ל ש ותבוגת תנבהל םיעייסמה הענהה־ימרוג תא רידגהל ןויסנ תניחבב אוה ןודנה
.המחלמה תמגודכ הכופהתו תומילא לש תרגסמב דיחיה
מוצמה רדגה ןמ תגרוח ימצעה־רותיווה תלוליה םא הלאשה לע בויחב תונעל רשפא
 ונניא םדא לכבש ,יגולוכיספה וא ,לפאה דצה .הז רמאמב םינודנה םידיחיה לש תמצ
ודיבידניא הרוצ וב שבולה ולוכ ישונאה ןימה לש לצה אוה אלא ומצע ולש לצה קר
ם עו ...התוללכב תושונאה לצ לש גיצנו קלח אוה יליצ" :ןמיונ ךירא רמוא ךכ .תילא
שומבש תושונאה לש קלח ותוא םג ומע ינא לבקמ ,ימצע תא ובו ותוא לבקמ ינאש
ת וניפה תא ריאהלו קודבל ,רוציקב ,איה הזה רמאמה תילכת ."׳יער׳ אוה לצ לש םיג

פסה הריציב הלעמב־םינושארה םיאשונה דחא איהש ,וז השקומ היעב לש תוחדינה
ה נודנה היעבה הרוצ וזיאב הלגת ןמזה לכ ןאכ הטוקנה תיגולוכיספה השיגה .תיתור

.דיחיה ,םדאה ישעמב תפקתשמ
 ,הינמרגו תפרצ ,הילגנא לש תויורפסה ןמ תוריצי שלשב ונרחב הזה ןויעה ךרוצל
־ קיוול "שלשו־םיעשתה תנש" ,ןוטגנידלוא דרא׳ציר לש "הליהתל םיכרד" :ןה ולאו

ם ילדבהב זכרתנ ןלוכ תוריציה שלשב .לב ךירנייהל ׳ד םדא ,תייה ןכיה״ו ,וגוה רוט
, םיילאודיבידניאה םיפתתשמה ןיב ימצעה־רותיווה לש היצזילנויצארב םידירפמה
.םהיניבש תינתאה הדרפהל רבעמ םהל םיפתושמה םימרוג םתואב םג ומכ
י נא קסוע .אוביש חותינה דוסי לע המחלמה תייעב לע הבושת עיצהל רמוא ינא ןיא
ג וסמ םינויעב הקווד אלו ,דיחיה שפנב ףקתשמ אוהש יפכ יגולונמונ׳פה דצב קר
.תוימיטפואל םוקמ םינתונ םניא רתויב בורקה דיתעל םייוכיסה ,ןכא .יפוסוליפ
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ל לוש־תכילומ הדוע ,"המחלמל ןוכיה ,םולשב ךנוצר םא" ,הקיתעה תיאמורה הרמימה
ם ע םלש בלב םיכסהל אלא לוכי יניא ,ןכ לע רתי .דימתכ התע הלש תוילאוטקאב
י כ רמואו םכסמ אוה ,"חורה־ישנא תדיגב" ,האלפומה ותריציב רשא ,אדנב ןיילו׳ז

. וחוכב םדאה תרכהל חרכהב איבתש הפוס רמוחה לע םדאה לש הרדאנה ותטילש
חמל ךייחת הירוטסיהה" ,אדנב לש ותרימאו ,הדיח רדגב ללכ ונניא ןאכמ שקבתמה
ה פקשה תדדועמ הניא ,"ירצונה עושיו םטארקוס ותמ ונעמל רשא עזגה הז יכ הבש
.דיתעה לע ידמ הננאש

ןמזב שדוקו לוח

י וארה ןמ ,ברקה־הדשב םיררושה ליגרה־רדגמ־םיאצויה םיאנתה תא ןיבהל ידכ
ה יסרימ .דחאכ המחלמבו םולשב דיחיה לע העפשה םהל רשא םיחנומ ינש תולעהל
ו פוליח .םולש תותעב הרגישכ םייחה תא ראתמה ,"לוח לש ןמז" לע רבדמ הדאילא

חמו התיממה םוימויה־תרגיש תא קיספמה ,(שדוקמה ןמזה וא) "יתימה ןמזה" אוה
טניא לש ךילהתב ומצע לומ םינפ־לא־םינפ ותוא דימעמה ,ומצע לא דיחיה תא ריז
ל וח־לש־ןמזה לוטיב" תאז תמועלו ,"ןבומ ול ןיאש ןמז" אוה ןושארה .היצקפסור
— ׳תוירקיע׳ תופוקתב אלא ןבומכ ,םילח םניא יתימה ןמזה ךותל דיחיה לש ותכלשהו
ם יבושח םישעמ וא םינחלופ תעשב :ומצע אוה תמאב אוה דיחיה ןהבש ולא ,רמולכ
."(הדובע ,המחלמ ,גיד ,דיצ ,םיסכט ...)

ת שולש לכל ףתושמ אוהש הנכמב ןאכ ונא םיקסועש ירמגל אוה רורב הליחתכלמ
ת נש״ב ןחתותה ,ןוטגנידלוא לש "הליהתל םיכרד״ב ילנה ןטיפקה .םינודנה םירוביגה
ך ירנייהל ״1 םדא ,תייה ןכיה״ב קרג ר״ד טננטיול־רבואה ,וגוה לש "שלשו־םיעשתה
ו צצו־ורזחו ,םידוכל ויה הבש "לוח־לש־ןמזה" תריפסל לעמ ולעתה הלא לכ ,לב
י מצע־רותיו וא תימצע־הרקפה לש העפותה ."(יתימה) שדוקמה ןמזה" לש הריפסב
למב ןיב ,הרגישה .תאזה תולעתהה ןמ עמתשמה לכ תא ןיבנ אל םא המותס ראשית
ף לוו היני׳גריו .רצויה חורה לש תיעבטה ותביוא התיה דימת ,םולשב ןיבו המח
 ,הנוכמה ןמ םדאה תא לואגל לכות םא" :הרמאשכ דאמ תעלוק הרוצב םעפ האטבתה
י נוילימ לע "לוח־לש־ןמז״מ הזה רבעמב ."םישרט הלופש המדא לע ערזה לופי אל
ש דוקמה ןמזה" לא תיתרבחה ונתרגסמ לש םינטקה תושירדהו םיקודקידה ,תוכאלמה
.ילאודיבידניאה ימצעה־רותיווה לש העפותה תרשפאתמ "(יתימה)
ש ארמ עדוי אוהו תיגטרטסא הדמעב ריחמ לכב קיזחהל הדוקפה תא לבקמה דיחיה
ב יואה לש תחאכ תיתוכיאהו תיתומכה תופידעה ינפב דומעי אלש יאדוול־בורק יכ
ו לש הדמעב קיזחהל ןכומ אוהש הדבועה ."לוח־לש־ןמז״ה תריפסמ חוכב ךכ לשונמ
ה רגישה לש הקמנההש ךכל תקפסמ החכוה איה ברקב הפסיי חרכהבש העידי ידכ ךות
, "שדוקמה ןמזה" תריפס ךותב אוה יורש התע .ויבגל תספות הניא בוש תימוימויה
ר חשמ תיתימה הפוקתה לש יסופיטה־בא םגדה לע דסוימ הב עצובמה ןחלופהש
ן מ דחא לכ ירהש ,תיגולוכיספ הקחדה לש תנומסתב ןאכ ונל ןינע .היצזיליביצה
היסרימ .יסופיט־בא בצמ לש הברקה יסכט לע רזוח שארמ־הדובא הדמע לע םיניגמה
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־ תובא לש םייוקיחה לכ .א .ז ,הרזח לכ יבגל הפי וחוכ רבד ותוא" יכ ןעוט הדאילא
ו לגתנ הב רשא תיתימה הפוקתה ךותל םדאה ךלשומ הז ןיעמ יוקיח ידי*לע «םיסופיט
ל לוכ ,ולש לרוגה־תעש חכונ דמועה םדא לש ותקמנה ."הנושארל םיסופיטה־תובא
ו ז הקמנה .דבלב "(יתימה) שדוקמה ןמזה" תריפסב ,הנריכי המוקמו ,הפי החוכ ,ותומ
ו תויהבש םדא .ךפיהל וא/ו—"לוחי־לש־ןמז״ל הריבעהל אל םג הרימהל ןיא םינפ םושב
ף וקעל ותלכי בטימכ השעי חטבל ,ןכוסמ בצמב לקתנ אוה ולש םוימויה־תרגישב קסוע
ל ע עיפומ הנכס וא םוריח־בצמ חכונ ומוקמ לע ראשנה םדא םלואו .הלשכמה תא
ל צניהל םדא לכויש רשפא .הנממ ץלחיהל לוכי וניאש תירוקמ תיסופיט־בא המר
ן מז" ,יבצמ אוה "לוח־לש־ןמז" .ותוימצע םצע תא הווהמה הזל טרפ ןותנ בצמ לכמ
א וה ךכיפלו ,ינאה ידי־לע תמתחנה תוסחיתה־תכרעמ התואב קר הפי וחוכ "שדוקמ
.ינאל ףדרנ םש

ןוירפו םד

ת ימצעה־הרקפהה וא ימצעה־רותיווה תעפות ןיב קודה רשק שי ,הלעמל םעטוהש יפכ
, תרדוק תויפוס אוה תוומה וז תרגסמ ךותב .תישפנ הקחדה לש תנומסתה ןיבל
־ בא תרגסמ לכש ךכמ םלעתהל ןיא םלואו .הנממ סונמ ןיאו התולדגב תאשנתמה
־ יגפ לעב אוה דימת םופיטה־בא ,רבד לש ותימאל .התוהמב תיטקלאיד איה תיסופיט
ך כב ריכה התיג .תיחותינה היגולוכיספב גנוי תלוכסא המיעטהו הרזחש יפכ ,סונאי

, (הרוצ ט)שפו תומ) ״stirb und werde״ חנומה תא עבט רשאכ רבד לש ורקיעב
ם ש םוקמב" :רמוא אוהשכ רתוי תיביטקייבוא ןושלב ןויער ותוא אטבמ ןילרדלהו
ן ה תושדחתהו הקחדהש רמול אופא רשפא ."העושיה דוסי חמוצ םג םש הנכסה
למה ןוגכ ,תולודגה תויונערופה הז רשקהב .תיטקלאיד תוסחיתה־תכרעמב תופתוש
ם ישל תובייח ןה ןמזל ןמזמש ,ןתימאל תוימסוק תויוקרפתה וא תויוצרפתה" ןה ,תומח
ה מארדב םיפתוש םה תושדחתההו תוומה םא ."ותושדחתה תא רשפאל ידכ םוקיל ץק
ם ימד־תזקה לש תובלושמהו תובורקה תונמסתה םג ןה ךכ ירה ,הלודגה תיטקלאידה
י מינב־ובא ךלמה לש םתוחה־טילבתב המחלמה־תלאכ תראותמה ,רתשע .תוירופו
ד יצה לש םג אלא םימד־תומחלמ לש הלאה קר אל איה ,(ם״הנפל 2000—2500)
ם דה .שדוקמ השעמ התליחתמ התיה םימדה־תכיפש יכ םיעטמ ןמיונ ךירא .תוירופהו

ה קיזחמ איהו ליאוה ,השאה איה םימדה־תרמוש םלואו .המדאה תבונת תא ריבגמ
ה לאהו הלודגה םאה לש הז יכרע־וד יפוא .םיחמוצ םייחה ותוכזבש םימדה־ףושיכב
ת ולמסמה ,תומו תסב ,רוחתח ,תינ ןוגכ תוירצמ תולא לצא דחוימב טלבתמ הלודגה
.סרההו םימדה־ןואמצ ,תוארפה תא םג אלא ןוזמה תא קר אל
, רבד לש ופוסב ,ונתוא איבמ הקחדהה תנומסתב ותישארש יגולוכיספה ךילהתב ןוידה
ו נכירדיש אוהו ,תושדחתהה רוקמ םג ודצמ אוהש ,הלודגה םאה לש סופיטה־בא לא
. תימצעה-הרקפהה לש העפותה ינפב דמוע ,דיחיה ,םדאה ובש בצמ תנבהב וישכע
א וה תישפנ הקחדה לש בצמבש ,דיחיה םדאה ןיב חיש־וד ללוכ הז רוזחמ לש וחותינ

סחיתהכ רשא ,תויסופיטה־בא תויומדה ןיבל ,המצע ינפכ תיגולוכיספ הביטח הווהמ
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י דכ הלא ינשב ןודל ונילע היהי .תועמשמ תולבקמ ולא ןיעמ הקחדה תומגמ ןהילא
.ןודנה אשונה לש הפיקמ הכרעהל עיגהל
ת ושעל ןכומ ותדמע לע ןגמה לייחהש איה יתמחלמ בצמ לכב דוסיה־תוחנהמ תחא
ם א םג ,הדוקפ איה הדוקפ .שואיי־רחאל אוה בצמהש טלחהב היהי רורב םא םג תאז
ו מכ תאזב םלואו .ולש ושפנ קוזיחל הקמנה קפסל ודיב ןיאש אצומ דיחיה לייחה
ו תבוחל ןכמ־רחאל איצממ אוהש היצזילנויצארח .הקזח ינא־תבוגת ונממ ונא םיללוש
ל ייחה ןיכמ אופא ךכ .השלחנש ינא־תעדותל תפסונ החכוה איה הדוקפה תא אלמל
ו ל רחב רשא לרוג הז ןיאש םושמ יצוביק אוהש ,יצוביקה ולרוג תא שממ־לעופב
ה ביס םהל שי בורה־לע תומחלמו םיכוסכיס ,םיקבאמ״ש ןויערל םאתהב .ומצעב
־ בא םע תוכבתסהכ דיחיה לש הקחדהה תמגמ תא ונא םיניבמ ,"תוינחלופ היצקנופו
ל ש עקר לע שחרתמ ולוכ ךילהתה .ינחלופ רשק<ך ךותב הלודגה םאה לש סופיטה
ה לודגה םאה לומ בהאמה־ןבה דמוע תאז תיסופיט־בא תרגסמב .תשלחומ ינא־תעדות
־ אשונ ,דיחיה ,אוה .םיילא׳פה םיסכטה תא אטבמה תירבב־הסנכה סכטב (הארונה וא)
. העבש־תעדוי־הניאש תיסופיטה־בא םאה־הלאה לש הנובאתל ברקומ ,םולא׳פה
ל ש וז תיללכ הריפסב .םולא׳פה־אשונ לש ותוהזב ןינע לכ הל ןיא הנורחאה וז םלואו

ל ש םיימומרעה תונויסנה חכונ לופיל חרכהב בהאמה־ןבה בייח תתחפומ ינא־תבוגת
־ אצוי לש ותביש לע לקהל ידכ היתותשרב ודכלל רמוא הרמגש ,תיתצלפמה םאה
א והש םיוסמ ןבומ הזיאב ותוהז ונניא "בוהאה ןב״ל ינייפאה .המחר לא בוהאה היצלח

p uer־כ תיסופיטה־בא ותועמשמב וב םיקבדה םייצוביקה םיכרעה ,רקיעב ,אלא
aeternus (םיחצנ־םלע). ל כ וב ןיא הזל ץוחמו ,ולש סולא׳פה־אשונ אלא אוה ןיא

.ילא׳פ םויק הנושארבו־שארב אוה ומויק ךכיפלו ,ןינע
ם ע ,ןוירפ־ךלמ לכ םע ינחלופ חרואב תגזמתמה" הלאה לע רבדמ ןמיונ ךירא רשאכ
ם ה דחא הלא לכ דימת ירה ,הלש םילודגה םינהוכה ןמ דחא לכ םע וא ,דכנו ןב ,בא
י מ סולא׳פה־אשונ היהיו ,דבלב דחא שוריפ אלא ינימה גוויזל ןיא היבגל יכ ,הל
ו ז תחא־הנועבו־תעב איה םונאי־ינפ תלעב הלודגה םאה ,וז הייאר־תיווזמ ."היהיש
ת ימצעה־הרקפהה םא .םייחל בוש ותאיצומה וזו המחר לא בוהאה הנב תא הריזחמה
ה טילפל הליבקמ תושדחתהה ירה ,תיהמאה המורילפה לא תרזוח תוגפסיהכ הומכ
, שדוקמ ךילהתב ,חוכב הצוחה בוש ףחדנ עלבנש המ .יטמורילפ םויק ותוא ךותמ
.ףוס הל ןיאש תילא׳פ הלוליהב ,םייח־רצוי

ל ע קחשמ־ילכ אוה אלא ןירוח־ןב וניא םלועל הז ןוידב םיבשוח ונא וילעש לייחה
ל ש ויתושירד תא אלמל ידכ ןאכלו ןאכל ותוא םיכילומ .הלועפה לש טמחשה־חול
ה לא ןוגכ םיקיתע םיגהנמ ידי־לע תשדקתמ וז השודק .שארמ־עובקו ׳שדוקמ׳ רדס
ה איציה ינפל םילייחה תאו קשנה־ילכ תא םיכרבמה תדה־ישנא לש ןחלופב םירושקה
.תיזחל
נרפיד לוטנ אוה ירה ,ולש לוחה־תייווהב לשבו רגוב דיחיה לייחה הארייש המכ לכ
* תרגיש לש וז לוח־תואיצמ שדוקמה המחלמה־ןחלופ קיספהש העשמ טלחהב היצאיצ
לא הרזחב ,הלעמל וניארהש יפכ ,הכילומה ,ימצעה־רותיווה לש העפותה .םוימויה
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ת א ...בירקמ רגבתמה ובש" ,ימצע־סוריס םע השעמל ההז ,תיהמאה המורילפה
ת רגסמ ךותב ."הביאב הדפקנ ותוחתפתהש קויד־רתיב רמול ונא םילוכי וא ,ותורכז
ל ש טלחומה יוויצה ,הברדא .תכל תקיחרמ תוומה וא םחרה לא הבישה ןיא םלועל וז
.תורושה־ישנא לש ,היצאיצנרפידה תלוטנ ,וז הדמעב רבד לש ורקיעב ןומט אבצה

ינאהלתעדות תתיחפ
ה לגתמ איהש יפכ דיחיה תבוגת תא חתנמה ,רטורט דרפליו ריעמ וזל המוד הרעה
ה צובקה לא לייחה ןוגכ דיחי לש ותמשנ הפנתסהש העשמ .תדכולמה הצובקה ךותב
ח רואב שוחלמ דיחיה לע תננוגמה ,ינאה־תעדות תתחופ ךכל ליבקמב ירה ,תיאבצה
ף חד לע הבוגת איה דיחיה דצמ התואנה הבוגתה" .ץוחבמש הנכסב יעצמא־יתלב
ם יקיחרמ וז ךרדב יכ המוד .ישממה הדרחה אשוממ םירשימב אלו רדעה ןמ לבקתנש
א והש ךכ ידיל לייחה עיגמ וז ךרדב ."דחפה לש תקתשמה השגרהה תא דיחיה ןמ
ר שאמ רתוי םייסופיט־בא םילמסו םייומיד לש םיחנומב ינוציחה םלועה תא יח
י די לע רצונה ,הז יופכ בצמב—המלידה רמול אלש—ישוקה .םייביטקייבוא םיחנומב
י נא־תבוגת לעב דיחי חילצי הדימ וזיאב הלאשב ןומט ,המחלמה לש םוריחה־בצמ
- ימיב םגש תודוהל שי יכ ףא .תיאבצה הצובקה ייח לש םהיתועיבתל לגתסהל הקזח
ו ל רתונ תאז־לכב ,תוחפ־אל שיאה ןמ תעבותו התעפשה תא העיפשמ הצובקה םולש
ידניאה המשנה לש תורזומה היתוהימכ תא קפסל םוקמ רתוי הברה םייטרפה םייחב
ה מ ןה דיחיה ןמ תושירדהו ליאוה .אבצה תרגסמב ךכ רבדה ןיא םלועל .תילאודיב
, יאבצה ןונקתל םאתהב גהניש וילע הקזח .םידמב שיאה לע ףסונ לטנ שי ירה ,ןניהש
ם ולח ךותל גומנ תלבגומ תוריח לש הז ןורחא רויש םלואו .דיקפתב ונניאשכ וליפא
ל גתסהל רבודמה דיחיה לגוסמ םא .ברקה־הדשל רבעומ לייחהש העשמ יגלאטסונ
א יהש תיצוביק העדות התואמ וא הצובקה תמשנמ קלח השעיי אליממ ירה ,הצובקל
ל ש ויתויווח ןיא בוש הזה דחוימה הרקמב .תיתצובק םילמוג־תלועפל רובעי־לב יאנת
.הצובקה לש הז תא אלא ולש ישפנה ובצמ תא תופקשמ דיחיה
ב וט יוכיס ול שי ירה ,אבצל םנכנ דחוימב הזע הניא ולש ינאה־תבוגתש םדאהשכ
ש גדה תא ונא םימש ןאכ .תיאבצה הצובקה לש תיצוביקה העדותה ךותב עוקשל רתוי
ד יחיה־תעדות תא תיחפהל תלוכיה־יא .תיאבצה תוגיהנמב אלו תורושה־ישנאב
ל ייחה יכ ,ימצע־סרהל חרכהב האיבמ םוריח תותעב רובעי־לב יאנת אוה רבדהשכ
ס פתיהל חרכהב בייח ,יוכיס לש לצ ול ןיאש עדויו ,םיפידע םיניוע תוחוכ לומ דמועה
, היצזילנויצארה הז עגרב .ןותנ אוה וב דחוימה השקה בצמל סחיב היצזילנויצארל
ם יוולנה םישקומה לכ לע תימצע־הרקפהכו רותיווכ הומכ ,הלעמל םעטוהש יפכ
י נפמ דחוימב וז הדוקנ שיגדהל שי יכ יל המדנ .תאזה תישפנה המלידל םייניפאהו

וליפל םאתהב .דיחיה תוריח לש החנה ןאכ חינהל םייושע םיטסילאיצנטסיסקאהש
ל ע םדא לש ותדימעב קרו־ךא תאטבתמ ירסומה ונעבט לש היצקנופה" ,וז היפוס
ה רקמב ונולדח אופא עמתשי תוומה ןמו ,ול דגנתהל יושעש המ לכ דגנכ אוה־ונוצר
ומכש ...הדבועב הנומט הידגארטה לש תיתימאה תוימינפה .ילאודיבידניאהו דחוימה
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ת א ססיבו ןוצרמ ולש ותריחב תא םדא לש ירסומה ונופצמ רחב ,ריטרמה לצא םג

."ותיווה תוריח
ל ייחהש ינפמ ,הב רשא הכישמה־חוכ לכ םע ,וז החנה לבקל ינא השקתמ ימצעלשכ
. ריטרמה ןמ לידבהל ,הליחתכלמ הריחב לכ וינפל ןיא המ־יהיו ותדמע לע ןגהל ךירצה
־ ישנא יבגל תוריח לש השעמכ תוומה תריחב לע רובידה ולא תוביסמב יכ המוד
־ ןב לש ותטלחה הנניא הז הרקמב תוומה םע המלשהה .ידמל קפקופמ אוה תורושה
ה מורילפה ךותל תרזוח תוגפסיה איהש התייוול־תב לע ,תימצע־הרקפה אלא ןירוח
ם ייטוריא יאוול־ילילצ הנועט וז תנומסת ,תירובורואה היישנה םחר לש תיהמאה
’."ירובורוא תוירע־יוליג" לש ןבומב

ימצעה־רותיווה לש היצזילנויצארזר

ןגרואמה לוועה סכט

ת א "ריחמ לכב" יורקה קרפה ראתמ ןוטגנידלוא דרא׳ציר לש "הליהתל םיכרד״ב
 ינמרגה אבצה תומדקתה תא בכעל הדוקפ לביקש ,ילנה ןטיפקה לש יתמארדה קבאמה
ל נולוקל .תיזחה־וק לא עיגהל תירבה־ילעב לש תורבגתל קיפסיש ןמז־קרפ ךשמ
ך ירצ וילעש תיזחה־וק יכ הדבועה טלחהב הריהנ ומצעבו־ודובכב הדוקפה תא רסומה
ם א וב קיזחהל ןכתיי אל ךכיפלו ,"ךוחיגל דע םדאמ לדלודמ" הכלהל ןגהל ילנה
מעב קיזחהל ונילע" :רוריבב רמאנ הדוקפב םלואו .חוכב ופיקתהל ביואה טילחי
, ילנה ןטיפקה לש ותדוקפ תחתש םישנאל ."ןורחאה שיאה דע ,ריחמ לכב וניתוד
, "הבישהל ןיאש לרוגה תריזג״כ הז וצ רבתסמ ,הזה קפקופמה דובכב ופיז םתואש
 בצמה ."םלוכ תולרוג לש ,לרוג ותוא לש וחוכ־אב ,לנולוקה" ידיב םהל הרסמנש

י נב לש רוביגה םכלמ ,םדינואיל .ס״הנפל 480־ב יליפומרת־רבעמב ברקה תא ריכזמ
ועה םייסרפ תוחוכ חכונ רבעמה לע ןגמ ,ותדוקפ תחת שיא תואמ־שלשש ,הטראפס
ה טראפס םלואו—ברקב לופי יכ רומאל ול דגוה יפלדב שדקמה ןמו ,רפסמב וילע םיל

 תוירחא לש הריהזמה המגודכ ונינפל בצינ סדינואיל לש הרובגה־קבאמ .ותומב לצנית
ע בומ םוריח־בצמ לכב הנידמל רויע תויצ לש השרומה־וצ .המחלמ תומיב םיחרזאה

:יחצנה רטמאסקהב
Die hospes Spartae nos t’hic vidisse iacentes, 
Dum sanctis legibus nos observimur.

ו נתיאר ןאכ?? הטרפסב ,דדונ תמא)
.(ונישע שדקה־קחכ ,םילטמ•

ריכמה לייח לש איה הדוקפה תא לביקש רחאל ילנה ןטיפקה לש הנושארה ותבוגת

, "עושיו ןאפ" ,(ול "תשק") רבכמ אל יתמסריפש רמאמל םיארוקה תא תונפהל יתייה הצור ןאכ •
. The Overtone ,סנרול .ה .ד לש רצקה ורופיסל רשקב תוירע־יוליג לש ביטומה אבומ וב רשא
, סנרול .ה .ד לש תפסונ הריציב םג לילעב רכינ ימצעה־רותיווה ךילהת לש יטוריאה ועבט
."תוומה־תניפס" רישה
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ל כ תא תושעל שגינ אוה דימו ,עידצמ אוה .תוינפ־תרסח ,הוולש הרוצ וזיאב הדוקפב
, וז הנויאג הטלחה דגנ אוה םמוקתמ ותעדב ךלמנ אוהשכ קר .הדוקפה יולימל שורדה
ו תבוגת .םדא־ינב רפסמ לש םהייחב םירומא םירבדהש הדבועה ןמ ירמגל תמלעתמה
־ תרכה רבדב ונלש החנהה תא תמלוה הדוקפה לע ילנה ןטיפקה לש תיביטקניטסניאה
ו נינפל שי" :רמוא אוהשכ וינפלש המלידה תא ספות אוה ןכמ־רחאל .תתחפומ ינא
ת א ונתנש הלאש הצור יתייהו ,החירסמו תזבונמ הכאלמ ,תנברוחמו תזבונמ הכאלמ
א ל .ןאכ םניא םה לבא .םהלש תורוראה תודוקפה תא םמצעב ןאכ ואלמי הדוקפה
ן וידה דוסי לע ונעגה הילאש תיגולוכיספה הראהל ףפוחב ."לזאזעל ,תעדה לע לבקתמ
ך ישמהל איה תחאה .הבוגתל םיכרד יתש חפב דוכלה לייחה ינפל התע שי ,הכ דע
ה ב האור אוה וירמב רשא ,הלועפה־תריזמ קלתסהלו ינויגהה היוצימל דע ותדירמב
ל ע וליפא התלע אל םהיתודמע תשיטנ לע הבשחמה״ו ליאוה ,םלואו .לוועה איש תא
ש יבה בצמה לש היצזילנויצאר אוה רתונש דיחיה הסונמה ביתנ ירה ,"םלועמ םתעד

י פכ ,הז הרקמב היצזילנויצארה .תירוביג־טעמכ ןיע־תיארמב nolens volens ותלבקו
ת רשרשה־תבוגתל הנכה איהש ,תתחפומ ינא־תעדות לע תדמלמ ,הלעמל וניארהש
ת עגמ הפוסו יצוביקה עדומ־אלה לש רתויו רתוי םיקומע םידברב תלגלגתמה תישפנה
לפתמ אוהשכ ינשה הלועפה־ביתנב ךלוה ילנה ןטיפקה .תיהמאה המורילפה רעש דע
. הנושארו־שארב ,םהיפלכ םיארחא ונא .ונילע םיכמוס תיבב םישנאה לבא" :רמואו ףס
ז יבנהל־לולצ שארב התוא תושעלו .התושעל םיכירצ ונאו ,הכאלמה תא ונילע ונלביק

״? יתוא ןיבמ .ירמגל
, הניש לש תוקד המכ ףוטחל ץמאמ ילנה ןטיפקה השוע ץקה־תעש תברקתמש םע
 הקחדהה לש תשקה לכ תלעפומ הז םיוסמ עגרב .םנמנתהל לוכי אוה ןיא לבא
א וה .ותשא לע בשוח אוהש םע תוינימ תומינ תוולתמ ילנה לש ויטויסל .תישפנה
ת פתושה ןמ הזופרומאטימה ."יתודידיה ,דמחנה הפוג ...ויפ לא ץחלנה היפ״ב שח
־ אלכ ומצע האור אוה רבכ .הבר תוריהמב תלהנתמ הלודגה םאה יומיד לא תינימה
. "תקשחנו הרעו הפיו הריעצ" תראשנ איה לבא ,"ביקרמו תמ קמ לש שוג" ,שי

ך א—יחצנה היפיב הלודגה םאה לש םופיטה־באל רתוי בוט רואית ןכתיי םא קפס
ה נומת וינפל הלעמ ילנה .ינומלאה סולא׳פה־אשונ תא דוכלל תיחצנה התורעב םג

ד וע הנרובעת םינשה" :ליג־ילב־תב תראשנה תיסופיטה־בא השאה לש וז תנרוק
."הפ־לכב ועבתי הייחו הרשבו ,תקשחנו הריעצ היהת ןיידע איהו דועו
י ומידה רתויו רתוי רקדזמ ,ילנה ןטיפקה לש ותמשנב ינאה־תוהז ןדבא ךשמנש םע

ם ירבד ילגה ספות ישונאה עדומ־אלה לש רתויב םיכומנה םידברב .הלודגה םאה לש

. ..ןייתפ הזיא ,ריעצ רוחב הזיא ,הב הצרי רחא והשימ" :התויהב המיהדמה הרוצב
־ יתלב תראשנ "רחא והשימ" ותוא לש תוהזה ."הנמלאו הרק דוע היהת אל התטימו

ך ישממה ,ההוזמ־אלה םולא׳פה־אשונ תא למסמ רזה ןכש ילנה לש ושפנב תרדגומ
־ ךרואל התונמלאב דומעל הלוכי הניא ,הלודגה םאה ,איהש םושמ ,תילא׳פה הלוליהב
 חימצת בושש הפוס בוהאה שיאה עלבנ הכותלש תיהמאה המורילפה ךכ הנה .םימי

.תושדחתהו הדיל לש ץק־ןיא תרשרשב םייח
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תיסאלקה היסומלרדנאה סכט

ם ג ומכ "שלשו־םיעשתה תנש" וגוה רוטקיו לש ורפסב "המחלמ ירוסיי" קרפב
ם לוג םע תילרוגה ותשיגפב דיחיה לש וקבאמ תא רפוסה ראתמ וירחאלש םיקרפב
ל ש "הנורחאה הלמה" םיתפרצה יפב יורקש המ תרגסמה ןיא ילוא םג םא .המחלמה
, ילטנמונומ רמול אלש ,םייק־רב הז לש ומושיר תאז־לכב ,יתורפס ןקויד־רויצ
ן ואשבו םיידי־בחר ברק־הדשב ןאכ ןינע ונל ןיא .טעמ ןשוימה הזה עקרה לע וליפא
ן בומ אולמב תיסאלק איה וגוה רוטקיו לש הלועפה־תריז .עולק־יקיחרמ םיחתות
־ תורחת ןימב ,הכרעמ־תיינא לש הנופיס לע הז לומ הז םידמוע םיביריה ינש .הלמה
ם יהו ליאוה ."רומיילק" הטברוקה ןופיס לע ויתורסוממ קתינ דחא חתות .םיריבא
ה תיה המשאה" .הניפסה תולטלט םע הנאו־הנא ארפ לגלגתהל חתותה לחה רעוס היה
ב וש הרהמ־דע ."קותירה תלשלש לש גרובה תא ףיגהל דיפקה אלש ישארה־ןחתותב
. וכרד לע רשא לכב תומש השע קנעה חתותהו בצמה לע טלתשהל היה רשפא־יא
. "הנושארה המולהמב ןופיסה ישנאמ העברא ץחמ ...הלטלטב המידק לטוה״ש ןויכ
קל ,ןופיסה לא ,תאזה הלקתה תמשאב תאשל היה דיתעש ,ןחתותה ץפק וז הדוקנב
ל ש וקבאמ ,םיליפנ־תודדומתה ,רזומ קבאמ לחה" .םישוחה־םוטא םלוגה לע רגת אור
ת ומיעב ."הנוכמל םדאה ןיב ברקה־וד ,הנובתל רמוחה ןיב ברקה !ןחתותה םע חתותה
ל לכ וניא חצמ־שוחנ לבנ ותואב הלגתמה רויעה חוכה יכ ןחתותה ספות הז רזומ
. םייניע ול שי יכ היה הארנ הזה ןורויעה" .ןימאהל הטונ היהש לככ שגר־םוטא
ש וגב המרע שי יכ חינהל היה רשפא .שיאב תננובתמ תצלפמה וליאכ היה המוד
ת ועונתל שעוגה םיה ןיב יאשח םכסה שי וליאכ היה המוד ,ןכ לע רתי ."אוהה
ך ותמ םירקובמ םיינוציחה םינמיסהש המכ לכ ,הזה םלועה ןמ אל ומכ ויהש ,חתותה
ן חתותה חילצה המעז תא סרהה־תמח התליכשמ .עדומ־אלה לש תוקומעה תובכשה
."חצינ םדאה .רמגנ" .השוחנה־םלוג תא ריבדהלו חתותה תא ליפהל ףוס־ףוס
י אול־ןס בלצ תא םידנועו ,ולש הרובגה־השעמ דעב תונייטצה־תוא לבקמ רוביגה
ת אז םע .ודובכל םקשנ תא םילגדמ יצה־ילייחו ,םיעירמ תווצה־ישנא .ונרטקמל
ט עמכ ,הווצמ הטברוקה דקפמש םע ףוסה םצע דע רורשל הפיסומ ןדבאה תריווא
א צוי ,ליגרה רדגמ ךכ־לכ תאצוי הרוצב ןייטצהש רחאל ,ןחתותהש ,המישנ התואב
. המוהת הלוכ הניפסה תא דירוהל התיה הלולעש ,תגלפומה ותונלשר לע גרוהל
ך רוע ןהוכה ,טעמכ םייח־תרסח ,הבובנ תוזחפ ןימב הדיקפת תא האלממ םירויה־תתיכ
ם ירטפנ ךכ .ןופיסה ןמ תכלשומ הפוגהו ,תעדה־קוחיר לש הדימ התואב טעמכ סכט
ת יטלחה ,תיצוביקה המשאה לכ תא תיסכט הרוצב וסימעה וילעש ,לזאזעל־ריעשה ןמ
.היישנה תריפסל ,םיה־תולוצמל ותכלשה ידי לע ,תיפוסו

א רוקה לע ותעפשה ןיא ,תולפת לש הז םויס ,תוערואמב הז יופצ־יתלב הנפמ
י גולוכיספה זמרה ןמתסמ קרפה תליחתב דוע ,רבד לש ותימאל .רקיע־לכ העיתפמ
ן חתותה לש ותולשרתהש הדבועה ונל תרווחתמש רחאל דימ .אבו־שמשממה ןודבאל
ןזיה וז תופפורתה יכ חינהל ונילע דימ ,הארונ תפות התוא הללוח ודיקפת יולימכ
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, תיתמחלמ המישמב התיה "רומיילק" הטבר^קהו ליאוה .תתחפומ ינא־תעדותמ האצות
ה דבועה .הלועפל־רשכ בצמב היה ןחתותה דקפוה וילעש חתותהש רעשל שי ירה
א לש ,תיניצר הדימב עפשוה רבודמ ובש ןחתותהש הרואכל תזמרמ היה ךכ אלש
ל ש רתויב םיכומנה םידברה ןמ ולעו ואגש םיימוהת םינכת ידי־לע ,אמטנ רמול
ך כל םירורב םינמיס שי .ולש ינאה־ירוציב תא רגמל וחילצהו ושפנב עדומ־אלה
ם ימדוקה םיקרפה דחאב .הכרעמל סנכיהל ,דתיה תננוכתמ "רומיילק" הטברוקהש
ד בכה לפרעה יכ ונל רמאנ ."הניפסל הל היה ןמוזמ אלפומ והשמ״ש םיארוק ונא
ת אז דבלמ .הניפסה לש תויאשחה היתועונתל טלחהב היה חונ םוניקואה לע דריש
ם שור התשע ךכו בטיה ויה םיווסומ היחתות לבא ,דבכ שומיה תלעב הטברוקה התיה
ה יה ןחתותהש ,השעמל ,ןוחטבב חינהל רשפא ןכל .םולש־תרחוש רחוס־תניפס לש
ף תתשי דאמ בורקבש ןימאהל דוסיה אולמ ול היה םתסה־ןמו ,הגאדו חתימב יורש
־ בר לש םיאבה וירבד ךותמ ףוסבל תרשאתמ ןחתותה לש וז ובל־תאובנ .הלועפב
ו ז .לודגה ןרותה לע ןבלה לגדה תא ופינה ...ךלמה יחלמ" :ארוקו קעוזה ,לבוחה

."שמשה תחירז תא הארנ הנורחא םעפ
ך כ ךותמו ,הרומח תוחיתמב היה יורש ןחתותהש םידיעמ םינמיסה לכ וליאכ המוד
ל ש התופפורתה םושמ הז ירה הכלהכ תלשלשה תא דימצה אל םאו ,תופייעב
, תיללכ תושגרתה םג ילואו ,הכובמ םג ומכ תופייע" יכ ןעוט דיורפ .ינאה־תרכה
ת קפסמ בל־תמיש שדקות אלש רשפא ךכמ האצותכו ,בלה־תמושת תא תוגיפמ
ך כיפל ."קיודמ־יתלב עוציבלו תוערפהל דאמ יופצ היהי זא .קרפה לעש השעמל
ה מורילפה יפלכ הקחדה ויתובקעבו ימצע־רותיו לש בצמ היהש חינהל ונילע
.בהאמה־ןבה תא טולקל התפנה םיה לש ומחרכ ןאכ תלמוסמה ,תיהמאה
ת צלפמה לש םידירחמה םידממה תא הלודגה םאה לש סופיטה־בא הלגמ הז רופיסב
— הטברוקה לש םירועפה היעצפ תא וקשינ םייקנעה הילג״ רשא ,תירובורואה
ל ש תוצחומה תומולהמב םג הלגתמ תצלפמה לש המעז־תמח ."הנכס תואלמ תוקישנ

ם אה ,איה םתואש םילגה ידי־לע תוכרדומ ויתועונתש ,ויתובוצרח ורתוהש חתותה
ב רקה־וד ,רתוי תבכרומ תוסחיתה־תכרעמב .הניפסה תועלצ דגנכ החיטמ ,הארונה
ם אה לש םופיטה־בא םע םולא׳פה־אשונ לש חיש־וד אופא אוה חתותל ןחתותה ןיב
ה קחדהה תא "הררחיש" ודיקפת יולימב ותולשרתה .הרורב איה האצותה .הלודגה
ך ותל עלבייו ףרטייש ךכ ידיל רבדה איבי חרכהבו ,היתוגרדמ לכל תיכיספה
ם יקוחה תא רפהש ןחתותה בייח ,רוביצה יכרצל ,תאז םע .היישנה־םחר לש המזאלפה
. ושינעהל היהי רשפאש ידכ ,ותונלשר לע תוירחאב תאשל וירבח ןוחטבל םיעגונה
 ...הנכסב תאזה הינאה תא הדימעה תולשרתה" :םשאנה לע ןיד־רזג םיאיצומ ךכו
ם יה .תדקפנ הניא ךא תאבחתמ הפוסה ...ביואה תארקל תאצל ושוריפ םיב תויהל
ה נקת ןיא .ביואה חכונ תעצובמה הריבע לכ לש השנע אוה תוומ .בראמ אוה ולוכ
ת יאבצ ןושלב ,והז ."תונלשר לע שנוע ,בל־ץמוא לע לומג תתל שי .הריבע םושל

י ניעל גרוהל ןחתותה לש ותאצוה תאו תוומה־טפשמ תא קידצמה ןידה־רזג ,הרצק

. .וירבח



7וימצעה־רותיווה תלוליה

דרוסבא דע

תליהתה־איש לש סכטה

ר ומגה םעטה־רסוחל תפומל־המגוד אוה ,"ן םדא ,תייה ןכיה" ,לב ךירנייה לש ורפס

ל ב ערוק בל־יוליגב .המחלמה דסומ תומדב ונרוד לחב ותואש ןגרואמ חבט ותואב
ט ויסכ ףחיר םלועמו זאמ רשא דסומ ותוא לש וינפ לעמ השודקה תכסמ תא
ם ידקפמ ,דחאכ לכה .ללכ םירוביג דוע ןיא לב לש ויפדב .ולוכ ישונאה ןימה לע

ד רוסבא לש וז תלוברעמב ,םעטה־תרסח תאזה תדוכלמב םידכלנ ,תורושה־ישנאכ
ם ידיקפתה הלא ויה וליאכ םיכחוגמה ןהיקוסיעב תוקסוע "תולעופה תושפנה" .טלחומ

ו יתוריצימ תחאל לב ארק עודמ אלפיי אל .הלעמב־םינושארה ,רתויב םייניצרה
ת יגארטה תומדב םלוגמ וניא ימוקה דוסיה ."ןויקומ לש וייודיו" םשב תוירקיעה
ן גוהמהו רדוסמה חרזאל רשפאמה ,םמצע םייחבש ךרפומב ,םצעב ,אלא ןויקומה לש
ת וקתשומה ,לבסה־תוקעז חכונ וינזא תא םוטאלו ויניע תא םוצעל ,ובל תא תושקהל
.שגרה־תמוטא תישונאה הרבחה לש תינשערה תוביבנה ידי־לע

ב צמב קרג ר״ד טננטיול־רבואב םישגופ ונא ״1 םדא ,תייה ןכיה״ לש יששה קרפב
ב טיה .לושליש לש הרומח הפקתה זוחא אוהשכ רוב לעמ ףופש אוה .רתויב ךיבמ
א וה .ולש טנמיגרה תא וידיל לוטיל ול ארוק וילע הנוממהש הדבועה ול הריהנ

ן יא ,ההא ךא ,ודיקפת לא ותוא קיעזמה ןיצקה לש תופרוטמה ויתוקעז תא עמוש
ה צווכתנ וילגר לע םוקל הסינ רשאכ" .וידיל דוקיפה תא לוטילו םוקל ותורשפאב
ת א סיפהל וינפב דומעל ןיאש רצי ופקתש ךכ ידכ דע רסימה באפה תמחמ ונטב
ל וכי וניא קרג טננטיולה .רומג קותיש לש בצמל דימ ארוקה תא סינכמ לב ."ויעמ
ם וש ותעדב הלע אל" ,ןכ לע רתי .וילייח לע דוקיפה תא לוטיל לוכי וניאו זוזל
ל כ לע םיפפועתמ םירודכ ויהש ףא ,תאזה המחלמל אוהש רשק הזיא ול שיש רבד
ל ש ינאה־תעדות התחפ ןדבאו ןוחרס ,האוצ לש תאזה תיללכה הריוואב ."ויביבס
ת לוברעמה ךותל רתויו רתוי ףחסנ אוהש םע .שממ רעזימל־דע םולהה טננטיולה
ה לודגה םאה לש סופיטה־בא םע יפוסה תומיעה תא אוה יח ,תימצע־הרקפה לש
ה נכסה תא סופתל ותלכיב שי ןיידע .רשפאה רדגבש רתויב תכרפומה הרוצב
ל ודג היה וסרכב באכה" .הזל סחיב עבצא ףוקנל ירמגל ונממ רצבנ לבא ,ובצמבש
, תחופ וניאש הזה באכה לע בשח אוהו ,יתצלפמ ,רתוי בושח ,רתוי בורק ,רתוי

."ןוהמתב ותוא הפיחש
י נאה םע הרומח תושגנתהל קיפסמ זמר איה ויעמ־ייבב לושמל קרג לש ותלכי־יא
ת ועט וז היהת ,ןיעה־תיארמל דוגינב ,ןבש הרהבה הכירצ וז הדוקנ .ולש ןוילעה
ם דאה תוחתפתהב .ילאנא ןועביק לש היעב ונינפל ןאפש הנקסמה תא קיסהל הרומג
ד ליה־םאה סחי .א .ז ,סוריאה ןורקע טלש וב ירוקמה בלשה אוה ילארואה בלשה
ם יכרצבו םידיקפתב טולשל וילעש דליה דמול רשאכ .ירטינואו ירובורוא אוהש
־ חוללו רדסל סחיב הרבחה לש היתושירד תא אלמל שרדנ אוהש ,ולש םיינפוגה
תלוכיה־יא .יישנה םוריאה־ןורקע תא ירבגה סוגולה־ןורקע רימה רבכ ,םינמזה
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. תינהמאה הריפסה תא בוזעל ץפח דליה ןיאש תזמרמ הזה ינהבאה רדסל ענכיהל
ח וככ ול רייטצמה רבד דגנ תיעבט הבוגת איה ןומיא לבקל דליה לש ותודגנתה
ם עפ וז רשא "ינא" הווהמ היצאיצנרפידה־לוטנ דליה .יעבט־יתלב ךכ ךותמו ,ינוציח
ם שב הזה בוטיקל ארוק ןמיונ ךירא .ןוילע ינא ינפב דמוע אוה ותייווהב הנושאר

."ינהבאה רבשמה"
ם ע םילשהל בוריסכ הומכ ויעמ־ינבב טולשל ותלכי־יא קרג טננטיולה לש הרקמב
ן כל .ינהבאה רדסה תא החוד אוהש דיעמ ודצמ הז רבדו ,ירבגה םוגולה־ןורקע
, וז הדוקנ שיגדהל ינוצר .תילאנא־םורט איה ולש הרצה יכ החטיבב חינהל לכונ

־ רותיווה ךילהתש ונתחנה תא החיכומ איה .ונלש חותינב תירקיע איהש ינפמ
ם ע רמולכ ,תיהמאה הריפסה םע תוכבתסה לע דיעמ תימצעה־הרקפהה וא ימצעה
.הלודגה םאה לש םופיטה־בא
ל לכל עיגמ אוה ירמגל הנוש רשקהב רשא ,גנוי .ג .ק לצא יתאצמ וז החנהל רושיא
 המימתה החנהה" :גנוי רמוא ,םיהולאל סחיב העדותה לע ורבדב .המוד הנקסמ
־ רחאלש האוש־הרה םודק־טפשמ הב תוארל שי הרכה־לעב רוצי אוה םלועה ארובש
 גנוי ןעוט םירבדה ךשמהב ."רתויב םימיהדמה ןויגהה יתוויעל םוקמ ןתנ ןכמ
 אוה םדאה ,השעמל .העדותל ותפיאשב הנומט םיהולאה לע םדאה לש ותונוילעש
ף וסבל .םדאה לש עדומ־אלה תריפס אוה םיהולאה רשא דועב ,םיהולאה לש ותעדוה
ג ווזמ הוהי" .תוהלאה לש התוהמב העובטה תיטסימאגילופ הייטנ לע גנוי עיבצמ
ו תוער איהש (חור) תיישנ המיונפ ול שי לבא ,ותייער לארשי םע ןידכו־תדכ
ה לכה רמולכ ,(חור) תיישנה המיונפה ןמ רבעמה ."םדקמו־זאמ קחשמל תימיטניאה
־ תעדות לש התתיחפב ךורכה ךילהת אוה ,לארשי רמולכ ,ףוגב־הלכה לא ,תינחורה

.ףוגה רובעב תשטינ חורהש הדימב ,ינאה
י לאנא סוריס ןיעמ השעמל איה ויתושרפה לע טולשל קרג טננטיילה לש ותלכי־יא
ם לואו .ינהבאה םוגולה־ןורקע לש השקונה רדסל ענכיהל ןאכ ןאממ דיחיה .ךפוהמב
ת וחפ־אל האחמ איהש ,ולש האוצה תשרפה תא קיספהל לוכי דיחיה ןיא הז הרקמב
ת יארנ םירקמה ינשב .ירבגה רדסה ןורקע לש ותייחדל יוטיב איה ןכ לעו ,ךכמ
 סחיב קפסל םוקמ ריאשמ וניא לב ךירנייה ,ןכא .תיהמאה הריפסל הקיזה לילעב
ר וב ךותל לפונ ביבס־ביבס ןברוח םיערוזה םיזגפה דחא .וז הצרחנ תוחתפתהל
־ יבואכמכ טננטיילה תוועתמ ובש םוקממ רפסמ תועיספ ךלהמ ,רגינ לבז אלוממה
ם עטו ותוא חירה אוה .הזה ליעגמה לזונב ולוכ־לכ ותוא הוירו וילע ךתינ לג" .ונטב
ט ננטיילה םעפ היהש ףופשה רבועה ."רתוי דוע ורבג ויתוקעזו ויתפש לע ומעט תא
ת ילמס עבומ הז רבד .יסופיטה־בא םחרה לש המזאלפה ךותל לילכ התע עלבנ קרג
ע וצפה שיאה ףוס־ףוס רבקנ םכותבש ,רפעהו יחסה ,רגינה לבזה ,תוסירהה ידי־לע

.תוומ־יעצפ

י טנבלר יתמחלמ ביטומכ ימצעה־רותיווה לש הלוליהב ןודל יתעדב הלע רשאכ
עיפוהל תולוכי תומיוסמ תורזוח תועפותש הליחתכלמ יל רבתסנ ,תינרדומה תורפסב
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 ־הרקפהה וא ימצעה־רותיווהש הדבועה .הז גוסמ יגולוכיספ בצמ רצונש תמיא־לכ
 בצממ רידת םיעבונ ,תישפנ הקחדה לש הז סופיטל תופילח יתארקש ומכ ,תימצעה
 םאה לש סופיטה־באל הקיז לע םג העיבצמ וז הדבוע ,תתחפומ ינא־תעדות לש
 וכלהתה תפוקתב רשא םדא ןיאש רבתסמ יכ עובקל רשפא תיעדמ תונקיידב .הלודגה
 דמול םיליגרה םייחה ךלהמב םלוא .הז גוסמ תנומסת ותוא הדקפ אל תומדא־ילע
 חילצמו תירובורואה םאה לש הפיקתה התזיחאמ ררחתשהל ,רבד לש ופוסב ,ינאה
 עיפוהל דיחיה יושע םירקמ המכב .ינהבאה רדסה לש סוגולה תריפסל תולעתהל
 הלאכ םג שי .ךכל הבורקה ינא־תעדות וזיא תגשומ םירחא םירקמב ,רוביג־ינאכ
 ־ילבח תא םהייח־ימי לכ םהמע רורגל םיבייח וללה ;םיחתפתמ םניא םלועלש
.םהלש הזה־םלוע ייחל רבעמ וליפא ךכב םיכישממ םה םיקרפלו ,םהלש רובטה
 לעב ןחבמ תויהל אלש לוכי וניא ,הלא םיפדב וילע ונדמעש יפכ ,המחלמ לש עקר
 םייטרפה ויניינעב ול ודמעש םינחב םתוא לכל חינהל בייח דיחיה .םיישפנ םידממ
 תעמשמה ,םצעב .םיכסהל אל וא םיכסהל יושע אוה ןהמעש ,הובגמ תוערכה לבקלו

 עיגמ תיגולוכיספ הניחבמ .םייטרפה תועדהו םילוקישה לכ תא העירכמ תיאבצה
 ךרד־לע הדוקפ עצבל לייחה תא םינמאמש םע ינאה לש ותבוגת תתחפה ידכ רבדה
 אוהש גוס הזיאמ הקיז אוה ףתושמה הנכמה ,םינפ־לכ־לע .תיטמוטואה תונעיהה
 תוינוציחה תוביסמב ולוכ־לכ ןומט הנושה דצה .הקיחדמ דימת איהש ,תיהמאה הריפסל

.םינוש םיבצמ םיללוחמש
 הכאלמה" דגנ תילולימ החומ ןוטגנידלוא לש "הליהתל םיכרד״ב ילנה ןטיפקה
 ךא ,תומל וילעש הדבועה ול הריהנ .עיגמ אוה ןאכ דע ,עצבל וילעש "החירסמה
 ראשנ היה אלש קפס ןיא ,ביגהל ותורשפאב היה וליא םג ,עישוהמ ודי הרצק
 .דעומה אובב ותוא ץחומ היה ולש ינמקנה יצוביקה עדומ־אלהש םושמ טושפ ,םייחב
 לש ןחתותה ."תיבב םישנאה" לש תויפיצל םאתהב ,רבגכ תומל רחוב אוה ךכיפל
 המושיר .תיסאלק המלשה ךותמ ולרוג תא לבקמ אוה .ללכ החומ וניא וגוה רוטקיו

 לש סכטב עיתפמב וילע אב ןידה־רזגש םושמ הקווד רבגומ ארוקה לע וז הבוגת לש
r eductio ad ראתמ ,לב ךירנייה לצא ורואיתכ ,קרג טננטיילה .תנגרואמ היסומלרדנא

absurdum. ־ינבב טולשל ותלכיב ןיאש ,בבימ קונית אלא רבג ונינפל ןיא בוש 
 הייחמהו הלכמה תלוברעמה ךותל ףחסיי םרטב ,רגינ לבז לש לג ףצומ ופוסו ויעמ
 ןוויכב וילע תולעתההו תוומה לש המוארטה ןכ יכ הנה .תיהמאה המזאלפה לש
 תושבול ןהו ,תימסוקה היווהה לש "העונתו־דתי" תניחבב ןה תשדוחמ הדיל לש
.ימצעה־רותיווה יחנומב ןאכ הנודנש הקחדהה לש סכטה תרגסמב תדחוימ תועמשמ
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