
םירפסו 56

 אלל הפוריא ישנא םעטומבו עדומב םה ףא

 םגהונו תישפנה םתוהמ .םיוסמ ידוהי דוחיי
 חורה יכרעב יסופיטה רבשמה תא םיניגפמ
 ־באה רבשמה תא—םלועב רסומה תודימבו

.(201 'ע) "ילאיצנטסיס
 ןונגעש העיבקה ןמ רנכוט אצוי תאז תמועל
מה ןמ ותביאשש רפוס הנושאר־שארב אוה
 וניב םירשקה תרכהו הרישי םיידוהיה תורוק
 ךכ םשל .ומלועל חתפמה איה תורוקמה ןיבל
 יפל טרופמ ילאוטסקט חונעיפל םילכ רצוי אוה
 הקילובמיסהש תוביתנהו תודימה תכרעמ
 ,זמר ןוגכ ,ןהב תשרדנ ן״חה תרותב תיטסימה
 לע תויוכמתסה תפסותבשו ,ןוקירטונ ,דוס
 םה תוילאוטקאו תוירוטסיה תויצאיצוסא
 ,תידגאה־תיתיזחה הבכשל תחתמ ,םיפשוח
 איה—רופיסה לש תיסיסבה המקירה תא
יסה .תיזיפאטימה־תילאוטקלטניאה המקירה
 םישדוקמה םיטסקטבש יומסבו יולגב ןד רופ
היה לש התקיזבו—הלבקבו הרותב—תודהיב
 תינחורה הירוטסיהה .םהילא תינוליחה תוד
 תושמשמ היפוסוירוטסיההו ידוהיה םעה לש
 ־ב .בר יאידיאו יתדבוע רמוח תעלבהב דחי
 םידחא םילכ רבחמה ונל ןתונ "ןונגע רשפ"
כהו תוומה םידקה אלולו ,הז חונעיפ ךרוצל
בהל המלש תכרעמ רצוי היהש רשפא ועיר
 הקינכטה׳ חונעיפ ילבש" ,ןונגע לש ומלוע תנ

 דבכנ קלח ןיבהל ןיא ׳תורחאה םינפה לש
."ותריצימ

.ב .ח

ןאבתלא־ןבא יול יריש
 "הרכא׳דומלאו הר׳צאחומלא באתכ" ורפסב
 םישודקה וניתובא" :ארזע־ןבא השמ בתכ
 תא רומשל ולשרתהש לע הפיזנל םייואר
 אלו ,הב קיזחהל ודיפקה אלו תירבעה םנושל
 ירבדו םהיתורוק לכ תא רפסב קוחל ולדתשה
 אלו םהילע רבע רשא תאו םהימי
דירש םוש תירבעה הפשה ןמ• ונל ראשנ

 !םיגפ ןד רידהמה ,ןאבתלא־ןבא יול יריש •
דמל תילארשיה תימואלה הימדקאה תאצוה
.׳טע 1968 ! 195 ,םילשורי ! םיע

וקמה םירפסה העבראו־םירשעמ דבל טילפו
 ןתוא אלא ןושלה ןמ םיללוכ םניאש ,םישד
 וללה םירפסהש םיניינעל תושורדה םילמה
 ךב םוגרת ,"לארשי תריש") "םהילע םינד
.(ס—טנ ׳טע ,רפלה ןויצ
 םהו דרפס ידוהי אופא ורהזנ הז לדחממ
 יניינעב רקחמו קודקיד ירפס רבחל וצלחנ
 ,הקיטתסאלו הרישל םיקוח ועבק ףאו ןושל
 ןוטלש תחת .תירבעב םדוק עדונ אלש רבד
 ןמ תורצנה לוע רסוה ךאשמ ,םימלסומה
 התחירפל תירבעה ןושלה התכז ,םידוהיה

 הרישה .תיבה ןברוח זאמ רתויב הריהזמה
 ינפ תא השדיח דרפסב תירבעה הזורפהו

 תוליפת ירפסב זא דע הרמתשנש ,ןושלה
דחה םייחה תויווח לא התרידחהו ,םיטויפו

 העיגה איה ףאש שדוקה־תריש דצב .םיש
 הפיקהש ,לוח־תריש החרפ ,םיבושח םיאישל
 הסנכנו זא לש דרפסב םייחה ימוחת לכ תא
למה תריש) לטקה־תודשו תוברקה לא וליפא
ומג הכפהמ זא הללוחתה .(!דיגנה לש המח
 תא התלעהש ,תירבעה תוברתה תודלותב הר

 — ןמריש םייח ׳םורפ ירבדכ — םיררושמה
 הרבחה תעפשהב .םייעוצקמ םירצוי תגרדל
והיה לש הדימאה הבכשה ןמ ומק תיברעה
 םיררושמכ וכמת רשא ,םיבידנו םידבכנ םיד
 םדי ונתנ ךכבו םתוסח תא םהילע ושרפו
 ןמ הוררחישו הרישה לש הנרק תאלעהל
.הליפתה־יתב לא תודימצה
 לש םתפוקתב דרפסב יח ןאבתלא־ןבא יול

יכזמ ןורחאה) .ארזע ןבא השמו יולה הדוהי
 ־כא׳דומלאו הר׳צאחומלא באתכ" ורפסב ור
 !(היקדקדמו דרפס יררושמ יבוט ןיב "הר
 םיברו ,םיטעמ אלא ודרש אל וירישמ לבא
 .וללה םילודגה םיררושמה ינשל וסחוי םהמ
 רבכש םירישה לכ וסנוכ ונינפלש רפסב
 ריש יעטקו םיריש 72 לכה־ךסב םהו ,והוז
 ־םבור .(דבלב דחא תיב ןב עטק םהיניב)
 לש םתעפשה םהב תרכינש שדוק־יריש םלוככ
 ,(לוריבג ןבא) וינפלש רודהו ורוד יררושמ
יעש ,ויטויפב םג .םהמ םילפונ םה ןיא לבא
 ,ארקמה ןמ םיקוספ לש רזשמ־השעמ םרק
תה םהמ םידחאבו ,ימצעה־ודוחיי רדענ אל
 תב ישבל" רישב .התואנ תיריל הגרדל הלע
ךותב ,םיהולא יפב אוה םש (79 ׳ע) ״םיבידנ



157ןאבתלא-ןבא

 -תסנכ לא םינפומה הלאה םירבדה תא ,ראשה
 ןויצ תב / המוד םימלב תבשוי״ :לארשי

 ,תאז יעמיש / הממוש יבב ובר דוע / היובש
 ךסוכ ןה / המיחךיימ תרכש םא / הינע
 הבוטלו / האמח םע שבד תוגלפו / היוור
 אל יכוג / א ינימי חכשת םא / ךיתרכז

 יהירה ולש לוחה-תרישל רשא ."ךיתחכש
 רפסב הנממ■ סנוכש המו ,םתסהךמ ,הטעומ
 תולעמ ןניאש ,תודחא תורוש• לכה-ךסב אוה
.ררושמכ וכרעמ תודירומ ןניאו

 רקיעב ןאבתלאךבא עדונ תובר םינש ךשמ
 ,"חתפמה" קודקידה רפס רבחמו קדקדמכ
 ינזאמ" ורפסב יריכזמ ארזעךבא םהרבאש
 *בא ובא היה וידימלת ןיב ."שדוקה ןושל
 םיבושחה םיקדקדמה דחא ,ןורבךבא םיהר
 חשלה הבריקה לע רפס בתכש ,הפוקתה לש
 גהנ ןאבתלאךבא .תיברעהו תירבעה ןיב תינ
מזה גהנמכ ,"יול" ומש תא וירישב םותחל
ורקא) תוזרחמהו םיתבה ישארב ,םהה םינ

 לודגה םקלחב וסחוי ךכ םושמו ,(ןוכיטס
יש יוהיז .ולש ןאוידל וסנכוהו יולה הדוהיל
 ,תוסרגה יוביר חכונ דחוימב היה השק ותר
לח ןדבא ,םיגוש םירוזחמב םירישה רוזיפ
 עיבצמ ,רידהמה ,םיגפ ןד .דועו ,םהמ םיק
 קר יכ ןייצמו םתוהז תעיבקב םיישקה לע
 תואדווב סחיל רשפא דבלב םיטעמ םיריש
 רשפא ןכ-יס*לע-ףא" .ןאבתלא-ןבאל הרומג
 תואוושההו תורוקמה תקידב ךמס לע ,רמול
 םלוככ-םבור ןאכ םיאבומה םירישהש ,םהיניב
.(7 ׳ע) ״וטע ירפמ■ םנמא םה
 רבכש םירישה לכ תא ורפסב סניכ סיגפ ןד
 םתוא ההיזש םירחא םהילע ףיסוהו והוז

 תלטומ ןיידע םתוהזש השימח דועו ומצעב
 די-יבתכמ הלעה םירישה ןמי םידחא .קפסב
 ,דרפסב םייוצמ ויהש ח״י־ג״י תואמה ןמ
 .דועו ןמית ,היכרות ,הקירםא־ןופצ ,סנאבורפ
 ןכומה ןמ םירישה בור תא לביק השעמל
 ,ילולימה םשוריפב הזכרתה ותדובע רקיעו
 םחותינב ,תוסרג יפוליחו תורוקמ תעיבקב
 ןמ רקיעב) תומוקמ־יארמ׳ ןויצב ,יתורפסה
 ידכ וז הכאלמב יד לבא .דועו (ארקמה
 ותדובע לע םיחבשב רידהמה תא תוכזל
םהילע ףיסוהש םג-המי ;הנמאנהו הדוקשה

 תלטומ םתוהז התיהש וא םיעדונ-אל םירחא
 םיילושה-תורעהב קפתסה אל םיגפ .קפסב
 המישר ףריצ רפסה ףוסבו ,םירישל תחתמ
 תורוקמ לש תוחתפמ■ ,תטרופמ תיפרגוילביב
 םילקשמו הזירח תוחול ,סופדבו די־יבתכב
ושאר הגרדממ תובישח ילעב םיחפסנ ינשו
 -אל םיינויער תורוקמ לע עיבצה םהב ,הנ
 ןאבתלאךבא תריש לע ועיפשהש םיידוהי
.ורוד-ינבו

אר ,הלכשהה ימיב לחהש ,דרפס תריש רקח
ושחה וירקחמב לארשי־ץראב השדחה ותיש
 ועיפוה םויה דעו זאמ .ןילי דוד לש םיב
 ,תאזה הרישה סוניכ םניינעש םירפס המכ
 ,ב״ויכו היתורוקמ תעיבק ,הירבחמ יוהיז
 הרישה" ,עודיכ ,אוה םהב םיבושחה דחאו

ריש ׳םורפ לש "סנאבורפבו דרפסב תירבעה
 תא םנמא קימעה םיגפ ןד לש ורפס .ןמ
 קיחרה אל ךא ,ןאבתלא-ןבא לש ותריש רקח
 .וימדוק וקסע ובש שוריפהו סוניכה םוחתמ
 ןיידע דרפס תרישש ןאכ שיגדהל יואר אמשו
 תורוקמ ,םייטתסאה היכרע דצמ הרקחנ אל
 םיינווי ,םיימלסומ) םיידוהי-אלה העפשהה
 םירקחמ ןיידע ומסרופ אל ןכו ;(דועו
 -תב תיברעה הרישה ןיבל הניב םייתאוושה
ישחו המוקמ לע ונדימעהל םייושעה ,הנמז

 םנמא םיגפ ןד .התפוקת תריש תרגסמב התוב
 ,ויחפסגב םיידוהי-אל תורוקמ לע הקחתה
 ןיאו דבלב תונויער ינשב קסע ונויד לבא
 ,המוד .אשונה תא תוצמל ידכ ,ןבומכ ,הזב
 ,םייתאוושה םירקחמ םוסריפל תעה העיגה יכ
 ,רתוי וא תוחפ ,רבכ וגל העודי וז הריש יכ
 .התומד תא הברהב ונשי אל םיפסונ םייוליגו
פסב הצומ רבכ םייארקמה תורוקמה ןויצ םג
 םושמ וב ןיא בושו הכ דע ומסרופש םיר
.שודיח

 אלו םנכת ים-לע םירישה תא רדיס םיגפ ןד
 וגהנ וז ךרדב .םייתרוסמה םיגוסה יפ-לע
 ךבא לש ןאוידב יקצינברו קילאיב הנושארל
 לש ומעט תא רתוי תמלוה איהו ,לוריבג
 העקשוה הבורמ הדובע .יתד“אלה ארוקה
.הכרעהל טלחהב היואר איהו ,רפסב

.כ .ש
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