
תונלבוסל ךוניחו ד״נת תארוה :ריאמ ביקעי
א רקמה תארוה לש תירשפאה התמורת תקידב אוה וז הדובע לש יפיצפסה האשונ
ן אכ קודבל ונילע המוש הז ךרוצל 1.תונלבוסל ךוניחה תא שמשל יושעה הארוה־בצמל
ם הש ,הז הרקמב הארוהה בצמ לש םיירקיעה םיביכרה ןיבש םיסחיה תבולשת תא
ה מ :ולא ןוגכ תולאשב אופא ןודל ונילע .דימלתהו הרומה ,הרבחה ,ומצע ארקמה
י רהש) ן עדומבש הקיז וא שגרבש הקיז—ארקמה לא הרומה לשו הרבחה לש םתקיז

שהל ןתינ םאה .(ינוליח הדוסיש הקיז ןכתיתש םשכ ,השודקב הדוסיש הקיז ןכתית
ת נבות ןכתיתה :וזמ הריתי 1 ארקמה־םלוע לש תועפותב רבודמשכ הטיפשה תא תוה
ת ורשפא תא ארקמה־םלוע לש תורזהו קחרמה םיענומ ילוא) ? לכו־לכמ הזה םלועה
ט עממהו קחרמה תא "םצמצמ״ה קתניי־לב רשק הז םלועב ונא םירושק ילואו ,ותנבות
ם ידחוימ חור־ייח ףקשמה ,הז םלוע לא תעדומ הקיז ןכתית םולכו (?תורזה תא

?םתרוצבו םנכתב
ת טיקנ ןכתית אל וא ןכתית םא עובקל לכונ ב״ויכו ולא תולאש לע תובושתה יפל
ר מולכ ,הארוהה בצמ לש םירחאה םיביכרה דצמ ארקמה יפלכ תונלבוס לש הדמע
ש משל ך״נתה תארוה היושע םנמא םא ונל הלגת וז העיבק .דימלתהו הרומה ,הרבחה
ל א תונלבוס לש סחי ןכתיי אל יכ ונל ררבתי םא ירהש ,תונלבוסל ךוניחה תא ללכב
 דחא אוה ארקמהש הארוה־בצמ יכ קיסהל ונילע היהי ,הארוה־עוצקמכ ומצע ארקמה
ן כתייש ונל ררבתי םא ,ינש דצמ .תונלבוסל ךוניחה תא שמשל לגוסמ וניא ויביכרמ
ו נכת תא קודבל דוע ונילע היהי ,הארוה־עוצקמכ ארקמה לא תונלבוס לש סחי

.תונלבוסל ךוניחל יעצמא שמשל אוה יואר םנמא םא ,הז עוצקמ לש דחוימה
ל ש יללכ רואיתב קפתסנ אלא ןהב אצויכו ולא תולאש לע תחא־תחא בישנ אל םלוא
יחה ישאר ,הרבחה לש תוקיזה הנדמעות הז רואית דקומב .הארוה־עוצקמכ ארקמה
ה ז עוצקמ לש ודמעמו ומוקמ תעיבקב יוטיב ידיל תואבה—ארקמה יפלכ םירומהו ךונ
ל ש םסחיו ארקמה תארוהב הלא םימרוג םילותש תויפיצה—םידומילה־תינכתב
־.וב ךורכה לכו הז םידומיל־עוצקמ לא םידימלתה

־ תינכתב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ לארשיב ךוניחה־תכרעמב ך״נתה לש ודמעמ
ך ל ןיא םא־תפשכ תירבעה עוצקממ ץוח .בטיה רצובמו ןתיא דמעמ אוה ,םידומילה
ת ונש לכ תועיבקב דימלתה תא הוולמה ך״נתכ םידומילה־תינכתב הארוה־עוצקמ
א וה דמלנ .ןוכיתה רפסה־תיב לש הנורחאה התיכל דעו ידוסיה רפסה־תיבמ ,וידומיל
ו א םוצמיצל ןותנ וניא ,רמולכ) ןוכיתה רפסה־תיב לש תומגמה לכב הדימ התואב
ה קיזיפ ,הקיטמיתמ ,הירוטסיה ,תורפס ןוגכ תועוצקמ ראשכ ,המגמה יפ־לע הבחרהל

ה ריתי .תיתפרצ וא תילגנא ןוגכ ,רחא עוצקמב ורימהל רשפא־יאש יאדוו ,(הימיכו
ול תוצקומה תועשה רפסמב םג הארוהה־תועוצקמ ראש ןיב טלוב ך״נתה :וזמ
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. תורגבה־תוניחבב יסחיה ולקשמב םג הפי תפקתשמה הדבוע—םידומילה־תינכתב
א ל םינפ־לכ־לע ,ךוניח לש םילוקיש בקע ודמעמלו ומוקמל ך״נתה הכז אלש אלא
ם המו רתוי םיחלצומ םהמ 3,םינוש םיקודיצ ךכל ונתינ דבעידב קר .הליחתכלמ
־ םבור םיכמתסמ הלא םיקודיצ .ללכב קודיצ תקזחב אוה דבעידב־קודיצ םא ,תוחפ
ן ויכ ,םלוא .תוימואללו תוישונאל ךוניחה יכרוצ תא קפסמ ך״נתהש ,ךכ לע םלוככ
ר פסמ יכ רבתסמ ,םייעמשמ־דח םניא תוימואלל ךוניחו תוישונאל ךוניח םיגשומהש
ם ג והומכו םהינימל קודיצה־ינתונ רפסמכ אוה הלא םיגשומל םיסחימש תויועמשמה
ק וחרה ורבעב הקבדה) תינוליחה־תימואלה השיגה :ך״נתה תארוהל תושיגה רפסמ
ו א תיטתסאה ,תיתורפסה השיגה ,(הירוזפב תודהיה תורוק לע תחסופהו םעה לש
ת ימואלה ותורפסב םתופקתשהב ,םיישונא־ללכ םיכרע רואב ךוניח) תיטסינאמוהה
 חסונ וא ,"םידבועה םרז" חסונ) תיטסילאיצוסה תיתרבחה השיגה ,(םע לכ לש
ל כ םע ,םלוא .תורחא תושיגו ,(רטכש .י חסונ) תיזויגילרה השיגה ,(יצראה־ץוביקה
־ םיקודיצ םה םהל תוקקזנ ןהש םיקודיצה :ןהל שי ףתושמ דצ ,ולא תושיגב ינושה
י מואלה ךוניחה זכרמב ך״נתה דמעוה הייחתה רודבו ליאוה :תרחא ןושל .דבעידב
ם יקודיצב שיש רשפא ןכ .ךוניחבש םימעט וז הדבועל קפסל תונוש תושיג ילעב ומק
.ך״נתה יפלכ שוגיד־תודמע לש היצזילנויצאר םושמ הלא

־ ימרוגב אל ,רבד לש ותימאל ,הרוקמ ונלש ךוניחה־תכרעמב ך״נתה לש ותויזכרמ
ך ילהתה אוה הלא םימרוגב בושחה .הירוטסיהו הרבח ימרוגב אלא םירוהט ךוניח
יסהש רמולו ןאכ קיידל שי ילוא ךא ."תימואלה הייחתה" םינוירוטסיה יפב הנוכמה
גהה רועריע איהו—הייחתה ךילהתב הרושק התיהש ףא—תרחא התיה הרשיה הב
ו מוקמ תא ןיבהל ידכ .טרפב ידוהיה ךוניחבו ללכב םידוהיה ייחב דומלתה לש הינומ
י תייעבהו בכרומה סחיה קמועל תדרל ידכ רקיעבו ,םויכ ונכוניחב ך״נתה לש ודמעמו

ם יכירצ—4וללכב רוביצהו םידימלתה ,ארקמה־ירומ ,ךוניחה ישאר דצמ ך״נתה לא
ו דמעממו ומוקממ דומלתה ילגר תא ך״נתה קחד וב ךילהתה לע הליחת דומעל ונא

.זא דע יתרוסמה ידוהיה ךוניחב יזכרמה
— הירוטסיה לש ךילהתב ״תישאר״ עובקל ןתינש לככ—הז ךילהת לש ותישאר
ה תיה דומלתה תקיחד אל יאדו .ןוסלדנמ השמ ידיב תינמרגל ך״נתה םוגרתב הצוענ
ל עש ,םוגרתה־השעמ לש ותאצות התיה וזש קפס ןיא ךא ,םגרתמה לש ותנווכ
ל ש ולעפמו ןוסלדנמ לש ולעפמ תא ותוושהב ,הנייה רבכ דמע תירוטסיהה ותובישח
ו ז ךרדבו ,דומלתה תא ןוסלדנמ רגימ ןכ תורויפיפאה תא רתול רגימ רשאכ" :רתול

ק לחה תא ומגרתבו תדה רוקמכ ך״נתה תא ועידוהב ,תרוסמה תא ותוחדב .המצע
ת וילותקה תא רתול סרהש ומכ תידוהיה תוילותקה תא הזב םרה אוה ,ובש בושחה
ס כ ירהש ,םיקיודמ םניא הלא םירבד יכ ונעטיש יאדו ואצמיי ןאכ 5."תירצונה
. חלכ הילע דבא אל ןיידע תידוהיה "תוילותק״ה םגו ,ומוקמ לע ןוכנ ודוע רויפיפאה
י נשבו ,םוצע עוזעז ומרג הלא םימוגרת ינשש השיחכהל ןיאו איה הדבוע תאז םע
דבלב וז אל ןוסלדנמש םינעוט ואצמיי ףא ילוא .עירכמ הנפמ ידיל ואיבה םירקמה



ווותונלבוסו ך״נת

ף רוצש ,ולש "רואיב״ה ףאש אלא ,היה תווצמ־רמוש ירהש ,"תרוסמה תא החד" אלש
קייבוסה דצה לע תכמתסמ וז הנעט .םייתרוסמ םישוריפ לע דסוימ היה ,םוגרתל
ת רכינ "רואיב״ה לש ותעפשה התיה אל ,םוקמ־לכמ ,הירוטסיהה תניחבמ !יביט
א לו ,תערכמ התיה תידוהיה הליהקה ייח לע םוגרתה לש ותעפשה וליאו ,רתויב
.תרוסמה רומיש לש ןוויכב אקווד
ת ודוה ?השעמל וז העפשה התיה המו ,לודג הכ העפשה־חוכ "םוגרת״ל הנקה המ
ל עפ ,םוגרתה ןושלבו םייתרוסמה םישוריפב ,רוקמה ןושלב םגרתמה לש ותטילשל
ן ושלה םע םשיגפהו ,ך״נתה לא םידוהיה תא בריק אוה :םינוויכ ינשב ״םוגרתה״
ב וריקל איבה ך״נתה לש ותנבה תקמעהל "םוגרת״ה איבהשמ רתוי ,ןכא .תינמרגה
רגה ןושלה ןכש .תיללכה הלכשהה לא התועצמאבו .תינמרגה ןושלה לא םידוהיה
ת עדל ךירצ הז םוידמב שמתשהל ידכו ,ך״נתה תנבהל םוידמ זא השמיש תינמ
. ך״נתה תנבהל לוכיבכ יאנת השענ תינמרגה ןושלה דומילש עריא ךכו ,וריכהל
מרגה ןושלל הרומ" תרותב "םוגרת״ה םוסריפ :אבה דעצה היה יעבט ךא וז הניחבמ
ו מוגרת .רתול לש ומוגרת םע ןוסלדנמ לש ומוגרת תאוושהל םוקמ שי ןאכ םג 6."תינ

ה נבוה אלש ןושל—א6ט1!סס1€<11טז8€11 הנוכמה ןושלה תא םינמרגל קינעה רתול לש
ר בד לש ופוסב ךא ,םינוש םיינמרג םיבינ תועצמאב םישוריפל הקקזנו הליחתב
ר תול .תינמרגה תוימואלה שוביגל הקלח תא המרת טעמב אלו ,ללכה תפשל התיה
ל ש ומוגרתש דועב ךא .םידוהיל הקינעה ןוסלדנמו ,תינמרגה הפשה תא אופיא "רצי"
ן ויסנ ןוסלדנמ לש ומוגרת דילוה ,תינמרג תוימואל לש השוביג ידיל איבה רתול
.תידוהיה תוהזה לוטיבל
. ולש יאוולה־תואצות לע םדי וכמסו "םוגרת״ה לע ושש ןוסלדנמ לש ורוד יליכשמ
, שידיאה תא השריש ,תינמרגה ןושלבו ,דומלתה םוקמ לע אבש ,ארקמב ואר םה
ו צר ובש ,יחרזאה ינמרגה םלועה ןיבו ידוהיה םלועה ןיבש רדגה תצירפל םירישכמ
ר שאב .וז תוברקתה ידיל האיבהש יאדו תינמרגה ןושלה .תוהדזהל וצר ומעו טלקיהל
ף תושמה תא הטילבמ ךוניחה זכרמב ותדמעהו ,םירצונל םג שודק אוה ירה—ך״נתל
7 .החודהו דירפמה דוסיה תא םיליכשמה ואר ובש ,דומלתה ןכ אל .תותדה יתשל
, דומלתה םליג ,םיילאסרבינוא םיירסומ םיכרע וכותב םלגמ ך״נתה דועב :וזמ הריתי

.וגייתסה םהמש ,םיירלוקיטראפה ןחלופהו תווצמה יכרע תא ,םיליכשמה יניעב
ת מגמ תא ,תינמרגה ןושלה דצב ,ך״נתה שמיש הפוקת התואבש םידמל ונא ןאכמ
ו דמעממ דומלתה קוליס :תרחא ןושל .תירצונה תינמרגה הרבחב חרזאתהל םידוהיה
ל ש ויכרע תופידע בקע ואב אל ומוקמ לע ך״נתה תדמעהו ידוהיה ךוניחב ידוחייה
ך ״נתה יפלכ וז הדמע יכ ןייצל שי ,ןכא .רישכמו יעצמאכ ותופידע בקע אלא ך״נתה
ה שמיש ןכ־יפ־לע־ףא .הדמעכ החסונ אל יאדוו ,הילעבל תעדומ התיה דימת אל
, ך״גתה ןמ םינכת םתוא :דמלנה לש היצקלסה תא ראשה ךותב העבקש איהו ,לעופב
־ לע ,דומלל שי םתוא ,שדחה ודמעמל ך״נתה הכז הנעמל רשא המגמה תא םיתרשמה
: הכרעה־ןורקע םג ןבומכ שמיש היצקלסה ןורקע .דמלנה רקיע ויהי םה םינפ־לכ
הנומאה תודוסיו ,םיימואלה םיכרעה ןמ םילענ ובשחנ םיילסרבינואה םיכרעה
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ה קדצה הכרעהה־ןורקע קדצוה ןכמ־רחאל .השע־תווצממ םיפידע ובשחנ םייזויגילרה
ם ימיה תוברבו ,והולעהש הירוטסיההו הרבחה ימרוג תא ללכ ןייצל ילב תילנויצאר
, "יביטקייבוא" ןורקע רמולכ ,החכוה דייצ וניאש ןורקע הז הכרעה־ןורקע השענ

.הפוקת התואב "תודהיה־עדמ" הנבנ וילעש יטאמויסקא סיסבל היהש
, תוהדזה לש דקומ הפוקת התואב שמיש אל ך״נתה :רמולו אופא םכסל ונא םילוכי

ך פה—יסופיט־ידוהי ילסקודאראפ חרואב — אלא ,תימצע־תוהז תקפהל רוקמ וא
.תינמרגה תוימואלה םע תוהדזהל יעצמא ך״נתה

כ
, ך״נתה לע ורבע ידוהיה ךוניחב דומלתה לש יזכרמה ומוקמ תא ך״נתה שריש רחאל
ת עגונה תחא הנפמ־תדוקנ לע קר דומענ הזב .םילוגליג המכו המכ ,הארוה־עוצקמכ
־ תכרעמב ך״נתה לש ודמעמו ומוקמ תא העבק רבד לש ופוסב ןכש ,ונניינעל
.ונימי לש םידומילה
; ך״נתה תיילעו דומלתה לש ותקיחד ךילהת לע הז הרקמב לח וניא ״הנפמ״ חנומה
י כילהתב לחש הנפמב ןאכ רבודמ .תופיצרבו תוביקעב ךשמנ הז ךילהת ,הברדא
ך ילהתל איה הנווכה .ך״נתה תיילעו דומלתה תדירי ידכ ךות הירוטסיההו הרבחה
ה רודח התיש ,הלכשהל דוגינבש ךכב ןומט ובש הנפמהו ,"תימואל הייחת" הנוכמה
ה תיה ,תרוסמהו הנומאה רועריע הילא הוולתנו ,היצפיצנאמאב תיחישמ הנומא
ב וששו רקש־תויחישמ אלא הניא היצפיצנאמאהש העדות הרודח תימואלה הייחתה
.המימתה הנומאה לא רוזחל ןיא
י דיב הרקיעב האשינ הייחתה 8.הייחתלו הלכשהל הווש דצ םג היה ,הז דוגינ ףרח
ת ונויסנבו היצפיצנאמאה תופיאשב ,הלכשהב םירושק ויהש הרבח־ימרז םתוא
ה ייחתה לא הנפמה אופא לח דציכ .ינויע סוסיב םיססובמהו םינווכמה ,העימטה
ך ותמ אל ,רמולכ .העימטה תונויסנ לש םנולשכ בקע הנושארו־שארב ?תימואלה
— הווהה תקוצמב הרכה ךותמ אלא בוהא רבע לע תוקפרתה לש תיטנאמור הייטנ

ן כ־יפ־לע־ףא .רתוי בוט דיתעל הפיאשה ךותמו—רבע ותוא לטנב ילוא הרוקמש
ש ודיחב הלגדו המואה לש םודקה רבעה ןמ טעמ אל התארשה תא הייחתה הקני
ה תייטנמ רתוי תיעבט הייטנ ןיא ירהש ,ונממ יעבט הרואכל ךל ןיאש השעמ—הירוענ

, רבדה היה ךכ אל הז הרקמבש אלא .ימואלה הרבע לא השדח תימואל העונת לש
ש דוקה־ץראב הרושק התיה אלש הדיחיה ןורתפה־תעצה התיה אל "הדנגוא" תעצהו

א ולמב הנודנ העצה לכו ,הז גוסמ תורחא תועצה םג ויה .םידוהיה לש הקיתעה
־ תעונת הרשקנ ןכ־יפ־לע־ףא ."המשגה״ל וכזו ולבקתנ ףא ןהמ תודחאו ,תוניצרה
ם ירבד השולש לש ףוריצ .ימואלה רבעבו םואלה־ץראב ,רבד לש ופוסב ,הייחתה
ת ויעב רותפל ןתינ אלש ררבתמ (א) :דבלב הרצקב ןאכ םריכזנ םתואו ,םרגש אוה
ק קזנה תא עינמה חוכה תניחבמ אל ,םייתוכאלמ היצרטסינימדא יעצמאב תוימואל
( ב) 5 םלועה ימע—ןורתפל םיפתושה תא עינמה חוכה תניחבמ אלו ,םעה—ןורתפל
םקותינכ ףירח הכ היה אל תרוסמה ןמ םקותינש םידוהי ופרטצה תימואלה העונתל
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ם קלחב םנמא ויהש ,הפוריא־חרזמ ידוהיל רקיעב איה הנווכה תונויצה תובא לש
ו פרטצה ןכ (ג) ;תישרש תודהי ינב םלוככ־םבור ךא תרוסמב דרמל ןושאר רוד
 ןוגכ ,הזל הז םידגונמו הזמ הז םינוש םייגולואידיא םימרז ינב תימואלה העונתל
ת א חנז אל םנמא םהמ דחא לכש ,םיברה םהינוג לע םיטסילאיצוסו םילארביל
ם לוכ ויה הז םע ךא ,ולש היגולואידיאה יפ־לע םידוהי־תרבח רוציל ,ולש ותפיאש
" תייוג״ה הרבחב ףא הנורתפ תא אצמת אל םידוהיה תייעבש הרכהל םיפתוש

.רתויב תנקותמה
ה ייחתה־תעונת לש התוזחאיהל איבה וללה םינושה םימרוגה לש םתעפשה ףוריצ
ת ודוהו ,תיגולואידיא הארשהל ,םיירקיעה תורוקמה דחאכ וא ,רוקמכ ימואלה רבעב
ה יונש הדיתעה הרבחה תרוצ .לפרועמ םג םא ,ףתושמ והשמל העונתה התכז ךכל
ם רז לכש ,םיפתושמ םילמסב תוקבדב האטבתה רבעב תוקבדה םלוא ,תקולחמב התיה
.וחור יפל הלא םילמס שריפ
ה תנפ וילאש רבע ותוא םלגמ אוה וליאכ ך״נתב ואר הז־עודמ ונל הלגי ףסונ ןויע
ו ירבדב הפי תקמונמ ךכל הביסה .תוהדזה לש דקומו רוקמ תניחב תימואלה העונתה
ו ב קר רבעה תשרומ לכמש ,הזב אוה ...ך״נתה לש וכרע" '״: ןוזניסומ .צ .ב לש הלא
ו ידימלת ינפל גיצהל רפסה־תיב לע .דובכו שפוח ייח ,םימלש םואל ייח םימלגתמ
ו ל םיחרוזה רואת יווק ירחא םבל ךושמיש ידכ ,םזועו םרדה לכב םהה םייחה תא
ך ״נתה לעמ ריסהל שי וז הרטמ תגשהל .םילפשה תולגה ייחב סאמיו קוחרה רבעה ןמ
ו ישובישמ חסונה רוהיטב לכ־םדוק ,םירחואמה תורודה וילע ואילטהש םיאלטה תא
ף קשתש תינכת רודיסב הנורחאבו ,לפתה יתרוסמה שרדה תקחרהב תינש ,םיבורמה
ק לח וליאו ...האובנה תא שיגדהל שי דוחייב .תיתמאה תירוטסיהה ותוחתפתה תא
ן וכנ היה ילואו ,דואמ הכובס איה רפסה־תיב ךות לא ואיבהל ךיא הלאשה ,םיקוחה
."ללכב רפסה־תיב תינכתמ הזה קלחה איצוהל
ן ושאר ןויעב .ארקמה לא ונסחי תוכיבס תא תאטבמ איהש םושמ וז האבומ ונאבה
ה ריצי ךוניחה־תלועפ זכרמב דימעתש תימואל העונתל אוה יעבט ךאש רבדה הארנ

־ ייח לש םנכתש ונל הלגתי ינש ןויעב םלוא ."םימלש םואל־ייח" םימלגתמ הבש
. ..איצוהל ןוכנ" ןוזניסומ ר״דש ,"םיקוחה קלח" ותוא אלא וניא הלא םימלש םואל
" םימלש םואל־ייח םימלגתמ" ך״נתב קר םאה :דועו תאז .״ללכב רפסה־תיב תינכתמ
א תפסותהו הנשמה ןיא םולכו ?םימלש הלא םייח ויה אל ינש תיב תפוקתב וליאו
ו לא תוריציש הנעטל םוקמ ןאכ ןיאו ? םימלש םואל־ייה םימלגמ םישרדמהו דומלתהו

י רפסמ המכב ןידה אוה ירהש ,ןירוח־תב לארשי־ץרא התיה אל הבש הפוקתב ורבוח

.ופוג ך״נתה
א יה .ך״נתב קרו־ךא זחאיהל תימואלה העונתה הלכי רבעה־תשרומ לכמש אוה ןוכנה
א לא "םימלש םואל־ייח״ל יוטיב וב ןיאש ינפמ אל ,דומלתה םע תוהדזהל הלכי אל
י ניעב םימלש םואל־ייח םה המ האר) .וז תומלש םע םילשהל התלכי־יא םושמ
ם ע םילשהל וז תלוכי־יא תמחמ (."םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה״ב ,לשמל ,ם״במרה
־תיב ךות לא םיקוחה קלח תא איבהל דציכ ,הלאשה תישענ תיארקמה תומלשה
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ת א שיגדהל שי דוחייב" עודמ התא דמל םג ןאכמ ."דאמ הכובס" הלאש ,רפסה
ם הש ,"םייללכה םיירסומה תונורקעה" לשב אל האב האובנה תשגדה 11."האובנה
ה שגדה האב השעמל 12."רותה לש תועובקה תווצמה לש הזמ בר ךנחמ ךרע ילעב"
לע ,אוה הב ןיאש המו ,ה ב ן י א ש המ לשב אלא ה א ו ב נ ב ש י ש המ לשב אל וז
ל ש הז רדעיה 13."םיטרופמ תוגהנתה ירקיע" ,ךיירטשנטור ׳סורפ לש וחוסינ יפ
ה מ םלוא ,הקווד חבשל ושרוד ךיירטשנטור ׳םורפ ןיא "םיטרופמ תוגהנתה ירקיע"

ה תארוהל םיארחאה יניעב ,האובנה לש התשלוח אוה ךיירטשנטור ׳סורפ יניעבש
־ תידוהי תוברת תריציל תורוקמה" לע ורבדב יכ ןייצל ןיינעמ) .הנורתי אוה
. "ןוזח ימוחת םניאש םימוחתב" הקווד ךיירטשנטור ׳םורפה םתוא אצומ "תילארשי
א לא האובנה שודיחב הניא תילארשיה תוברתה תייעבש" ,ףיסומ אוה ,"המוד"
ם ייח־חרואכ הכלהה ןויער לש תידוסיה ותועמשמל איה הנווכה ."הכלהה שודיחב
ו א "ךורע־ןחלוש״ב תחסונמה וז ןוגכ ,הכלהה לש תירוטסיהה התומדב אלו ,בצועמ
י וצר הז ןיא ףא ילוא ויבגלו—רשפא־יאש עדוי ךיירטשנטור ׳םורפ ."םייח־חרוא״ב
ל ש ירשפאה השודיחש הצור היה אוה םלוא .םייח־חרואכ "םייח־חרוא" תא לבקל
. ונושלכ ,"תוקיר תויתרבח תוצילמ תריצי" אלו בייחמ ןינע היהי תירבעה תוברתה
( ."הדגאו הכלה" ורמאמב קילאיב לש וירבדל דה םושמ ילוא שי הלא םירבדב ,בגא
ך ״נתה תייארב ורוקמש ,ך״נתה יפלכ יכרע־וד סחי ןאכ ונא םיאצומ רבד לש ודוסיב
ם ייחה חרוא תא ויפ־לע בצעל ןוצרה־יאבו ,דחא דצמ ,תימואלה תוהזל דקומכ
ו ילע לטינש ,ירבעה ךנחמה ינפב דמועה ישוקה םג עבונ ןאכמ .ינש דצמ ,תוגהנתההו
י דיל וידימלת תא איבהל ילבו ,תוהדזה ילב תימצע־תוהזל רוקמכ ך״נתב שמתשהל
א יהו ,תפסונ העפות ילוא תעבונ ףא ןאכמ .ך״נתה לש חורה ינכת םע ,תוהדזה
ם ילטבמ הזה םויה דע" .ופוג ארקמב רשאמ רתוי ארקמה־תרוקבב הרומה תוקבד
ו א תיאחסונ תרוקבב הבורמ ןמז ,םהב קר אלו ,םיינוכיתה רפסה־יתבב ונירומ
ו ל ןיא תרוקבו םילמ־ירואיבמ ץוחש רקבמה חרואל םימעפל המדנו ,תיתורפס
ק וחירו הבריק לש יכרע־וד סחי ותוא תרשפאמ תרוקבהש אלא 14".תתל המ הרומל
ך ניא ,ינש דצמ ;ךבלל בורקה ,ך״נתב קסוע התא ,דחא דצמ :תחא־הנועבו־תעב
ך תפיאש לכו עדמה ךרד לע וב קסוע התא ירהש ,וב רמאנה יפלכ הדמע עובקל ךירצ
ך ניא םג ךא ,ך״נתה ןמ קתונמ ךניא ךכבו—"תיביטקייבואה תמא״ל עיגהל אלא הניא
.ידמ רתוי וילא בורק

ג
ע בקנ אל ונלש םידומילה־תינכתב ך״נתה לש ודמעמ :רמולו אופא םכסל ונא םילוכי
ה לפעהה תעונת :םיירוטסיה־םייתרבח םיכילהת ינש בקע אלא ימצעה וכרע תוכזב
ד ומלתה ילגר תקיחדל איבה ןושארה ךילהתה ;הייחתה תעונתו ,היצאפיצנאמאהו
ך ״נתה ול שכרש דמעמה קוזיחל איבה ינשה ךילהתה ,ומוקמ לע ך״נתה תדמעהלו
ם ושמ התיה זכרמב ך״נתה תדמעהש רמול ןיא םירקמה ינש יבגל .ןושארה ךילהתב
.המצעל הרטמ אלו תורחא תורטמל יעצמא שמיש השעמל יכו דבלב םינפ־תדמעה
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א ל ףא ,אוה הרקמ אלו ,ומצע ינפב ךרע ך״נתל שי יכ לכה םימיכסמ רבד לש ופוסב
ו מצע תוכזב אלש ך״נתב שומישה אלא .םהל רחבנש םישומישל רחבנש ,םקודאראפ
ם ויה דע ונבלב עובט הז סחיו ,ויפלכ יכרע־וד סחי ידיל םירקמה ינשב איבה דבלב

.הזה
 ,דחא דצמ ,ך״נתה ינכת םע תוהדזהל תלוכיה־יאב הז יכרע־וד םחי אטבתמ םויכ
א רקמב האור וניא בוש וננמז־ןב ידוהי .ינש דצמ ,ך״נתה ןמ קתניהל תלוכיה־יאבו

ה תוהז תא תאצומ הניא הנומא יניינעב ותדמע ףא ,ונממ תשרדנה תוגהנתהל תפומ
ם ושמ ,ך״נתה ןמ קתניהל לוכי אוה ןיא תאז םע .ארקמה־םלועל תינייפאה הנומאב
ר וד ןיא ירהש .ך״נתה לש קוחרה ורבעב הקווד אצומ אוה תימצעה ותוהז תאש
ר בעהש יפל םלוא !ןיאה ןבכ ומצע ספות רוד ןיאו ןיאמ־שי תניחב ומצע ארוב
— תתוועמה וייח־תרוצ לשבו םייוצר־יתלב םייח־ינכת לשב—״לוספ״ וב אצמנ בורקה
ל ע "החיספ" םושמ ךכב שי םנמא .רתוי םודק רבעל קקדזהל אלא אופא רתונ אל
ה יסנמיגב ורוקיב רחאל ,םעה־דחא קדצב ריעה ףא ךכ לעו ,הירוטסיה תונש יפלא
יצומ םא ,תירוטסיהה תלשלשה" :(ל״נה ןוזניסומ ר״ד ך״נת הרוה הבש) ״הילצרה״
ו מילעת םא ...םלועל םידחאתמ הפוסו השאר ןיא ,עצמאבש תוילוחה תא הכותמ םיא
ל ש ׳יעבטה רהוזה׳ תא קר ול וארתו תרחואמה תירוטסיהה תוחתפתהה תא דליה ןמ
 ויתואצות ויהי ,׳םהומכ התא ףא היהו ,ךיתובא ויה הזכ׳ :רומאל ,תינומדקה הפוקתה
ר הטל תולדתשה בורמ :טרפב ך״נתה תעידיל סחיב ויתואצותב ללכב הזה ךוניחה לש
בלובמ םירבדה תא ול ושעת ,ינומדקה ׳רוקמה׳ לא וברקלו תולגה ימשרמ דליה תא
ת והדזהש רמול ךירצ ןיא 15."וב יח אוהש םלועב ומוקמ המ עדי אלש דע ,ךכ־לכ םיל
ר עפ שי :רבד לש ורוציק .רקיע־לכ ונימיב ןכתית אל קוחר רבע ותוא םע האלמ
ס חיה ןיבו ,ימואל ךוניחל ינושארה רוקמה ונל אוה ך״נתה יכ תרמואה הזרכהה ןיב
ם ישוריפב שמתשת וליפא וילע רשגל ןיא הז רעפו—ומלועו ך״נתה לא ישממה
.ריבכמל תותכמסאב עייתסתו םימכוחמ
ל א ונסחי היהיש רשפא םולכ :לואשלו רוזחל םילוכי ונא הב הדוקנל ונעגה ךכב
ל ש הדמע איה ארקמה־םלוע יפלכ ונתדמעש איה הדבועה ? תונלבוס לש סחי ך״נתה
 בוטה לכ תא םילותה שי :ינוציק שוגיר אלא םתס שוגיר לש אלו ,הרקיעב שוגיר
י קלח םתואב לוספה לכ תא םיאצומה שיו ,בוטל םשרפל ןתינש ארקמ יקלח םתואב
א וה שוגירה תדמע תא רימחמה רבדה :ןכ לע רתי .לוספל םשרדל ןתינש ארקמ
ק יסהל רשפא הז ללכמ .שוגירה תועדומ תא תענומהו התוא הוולמה היצזילאנויצארה
.תונלבוס־לוטנ םחי חרכהב אוה ך״נתה לא ונסחיש
י בויח םרוג שמשמ ך״נתה ןיא :תושרופמו תויולג םילמב ,רמולו םייסל שי ךכיפל
 החנהה ךותמ :הזמ רומח .תונלבוסל ךוניחה תא שמשל ותילכתש הארוה־בצמב
־ תארוהש רעשל ןתינ ,רקיע־לכ הצממ וניאש יפ־לע־ףא ,ורקיעב ןוכנ אוה ונחותינש
.ומלועו ך״נתה לא ילילש םחי םידימלתה בלב תרצוי םויכ הטוקנה ךרדב ך״נתה
ה יואר ך״נתה תארוה היהתש ידכ רמולכ ,וכפהל ידכ םלוא .וכפהל ןיאש בצמ הז ןיא
ותושעלו ופוג ך״נתה לא ונסחי תא הליחת תונשל ונילע ,תונלבוסל ךוניחה תא שמשל
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 תא הברהב וניש אל םהש אלא ,תרוסמ־ירמוש םג ,עודיכ ,ויה תונויצה תובאמ םידחא 9

.תיללכה הנומתה
 ,ןייטיוג .ד .ש לש ורפס ךותמ םיאבומ םירבדה .ע״רת ,ךוניחה ,"רפסה תיבב ך״נתה" 10

.(29 ׳ע ,םש ,6 הרעה האר) הלעמל רכזוהש
 רדא ׳םורפ םג השעמל זחוא ,יתוהמ לדבה אלל רבד לש ורקיעב ךא ,רתוי ןותמ חוסינב 11

.156 ׳ע ך״נתה לש םייכוניחה םיכרעה ורפס האר .וז הפקשהב
.םש ,םש 12
 תירבעה הטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה־תיב ,םילשורי .ךוניחב תויגוס :ךיירטשנטור .נ3

.144 ׳ע ,ד״כשת ,תוברתהו־ךוניחה־דרשמ לשו
 לילעב הלגתמ הקווד ארקמה־תרוקבב וז תוקבד ,(96 דומע ,םש ,6 הרעה האר) ןייטיוג .ד .ש 14

 ך״נתל המוד ,לשמ־ךרד ,תינוויה הידגארטה .תורפסה תארוהל ך״נתה תארוה תא םיוושמשכ
 יכ—תלבוקמה הארוהה־ךרד וז ןיא םינפ־לכ־לע-ונאצמ אל ןכ־יפ־לע־ףא .רקחמל אשונכ
 תויטנתואה ;חסונה תקידב ןוגכ) תרוקב ינוידב ךכ־לכ קבדי תינווי הידגארט דמלמה הרומה
 םהש םיניינע דימלתה לע םיסימעמה ,(ב״ויכו הריציה לש הרוביח ןמז תעיבק ,רבחמה לש
.ותוניינעתה םוחתל ץוחמ ותגשהמ הלעמל

.ד״ישת ,ריבד ,םילשורי .םעח־דחא יבתכ לכ ךותב ,"תירבעה היסנמגה" 15
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