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 ־לש־חרזמב אלמ ישפח יוטיבלו ינרדומה םל
.תודלומ
 ארוקב םיררועתמה םירוהריהה ןמ תצק הלא
 תימואלה העונתה" לע הז רפס לש ירבעה
שמהב םסרפתנ ירקיעה וקלחבש) "תידרוכה
 ןווכתה הקווד ךכל אל םג םא ,("תשק״ב םיכ
968 1־ב .ריעצה יתפרצה ןחרזמה ,ורבחמ יאדו

.ותעב־רבד יאדווב איה תירבעב ותעפוה

*.י

תינרדומה הרבחב המחלמה
 *תב הרבחב םילעופה תוחוכה בור דועב
 תעפות ירה ,הנווכהו חוקיפל םינותנ וננמז
מהו תניוזמה ,היולגה תושגנתהה ,המחלמה
 הירצותמ איהש ,ןכותבו תונידמ ןיב תנגרוא
יליביצה לש רתויב םיקהבומהו םינוגמה
 דאמ השקש" העפות איה ,תישונאה היצז
 שממ ; ״הלטבל רתוי דוע השקו ,הילע טולשל
וח הל ביצהל ,הישרשל תדרל השקש םשכ
.התוזחל וא םיללכו םיק
 'תינרדומה המחלמה לש התעפוה םע דבב־דב
 םלולכישו םתחימצ םעו—תנווגמהו תילאטוטה
 םג חתפתהל לחה—הנידמהו הרבחה־יעדמ לש
 תעפות לש היתוכלשהו היתוביס ,היעינמ רקח
 תלבוקמה הריקחל דוגינב ,תינרדומה המחלמה
סומ וא ,הלוהינ יכרד ,היכלהמ לש ןכל־םדוק
 םוצע ולש םלגה־רמוחש רקחמ והז .התויר
 ןווגימב ךורכ אוהו ,רזופמו עטוקמ ,ותומכב
קמה ימוחת לכמ ,םיאשונ לש ךובסו בחר הכ
 רבחמ ןיבהל ביטיהש דע ,םיינחורה תועוצ
 ,ןאקויב רייטסלא ,ונינפלש בושחה רפסה
 םייגטרטסא םינויעל םסרופמה ןוכמה להנמ
 ליכהלו תוסנל תורשפא לכ ןיא יכ ,ןודנולב
 קימעמו ףיקמ חותינ תמצמוצמה ותרגסמב
 ןורסחש ותעדמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .וימוחת לכ לש
ו הנומתה תומלשב םוגפי םימוחתה ןמ דחא
סמ הריקס ונל אוה שיגמ ,התנבה תורשפא
תא הגיצמה ,דאמ דע תינויחו תיתיצמת ,תמכ
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שכ ,םיימלועה תוחוכה לש טמחשה־תכרעמ
 תא ןוחבל ,רבחמה לש ותרזעב ,לוכי ארוקה
.הכותב רוזיאהו לארשי־תנידמ לש המוקמ

 הז אשונב ורבחתנ םירוביח ףלאמ הלעמל
 םה ןיאו ,הינשה תימלועה המחלמה םות זאמ
 תויעבש יזכרמה םוקמל בתכבש היאר אלא
 תומואו םדא ייחב תוספות םולשהו המחלמה
 *ב ,וגרהנ הכלהמבש האמ !תיחכונה האמב
 *בואמ םינוילימ האמ ,םיפיקעב וא םירשימ
 תולודג תומחלממ האצותכ ן׳יראה־רודכ יסול
 .תוכוראו תורצק ,תוימוקמו תוימלוע ,תונטקו

 ולח ,הינשה התיצחמב רקיעבו ,וז האמ ךות
 ,המחלמה תעפותב תוקימעמ תובחרנ תורומת
 םייח ונא" ,דחא דצמ :ןהל םידדצ ינשש
 תומילא לש רתויב תויארפה תופוקתה תחאב
 תואמ־שלש ינפלמ תויתדה תומחלמה ףוס זאמ
 יפוליח ,הלירג קבאמ ,רורט ,תוחיצר ;הנש
חמ המחול וא יאבצ לשמימ ,םימילא ןוטלש
 לש וקוח־םחל םה "...תרהצומ־יתלבו תיתרת
 יניערגה קשנה" ,ינשה דצה ןמו ;םויכ םלועה
 לש ןהיסחיב בוציי לש תמיוסמ הגרד רצי

ה עדיש רתויב תורידאה תונידמה תוצובק
 הפיקמה תותירבה תכרעמשכ ,"םעפ־יא םלוע
 םלועה ירוזאל תאזה תוקפאתהה תא הביחרמ
.םינושה
ורמה םהיתופקשה תא הרצקב רקוס רבחמה
וקתב םירקוחו םיאנידמ ,תועד־יגוה לש תוב
שה ילעבו םיימיטפואו םיימיספ ,תונוש תופ
למה לש היעינמ יבגל ,הנוש תיעוצקמ הלכ
שה תוביטח שלש שי רבד לש ורקיעב .המח
 לש רוזשו בחר ןווגימ שי ןכותב רשא ,הפק
ירב עבטמ תעבונ המחלמה :תושיגו תוטיש
בח לש ןעבטמ תעבונ איה ;םדאה לש ותא
 לש ועבטמ תעבונ איה ;תומואו תונידמ ,תור
 תופקשהה רפסמכ .םייקה ימואלניבה רטשמה
 יבגל תושיגהו תופקשהה רפסמ ןכ הז אשונב
 ,םרפה לע המחלמה לש היתוכלשהו הידוקפית
 רפיצו הלוטיב ייוכיס יבגלו ,הנידמהו הרבחה
.יללכהו ימלועה םולשה תויורשפאו המוצ

תה לש תירוטסיה הריקס אוה ינשה קרפה
 ־תהו תילאטוט המחלמ ללכל המחלמה תוחתפ
 ,הנושארה תינרדומה המחלמה זאמ התונווג
תה .תיאקירמאה םיחרזאה־תמחלמ איה אלה
־שהה תכרעמ לש הביקעהו הריהמה התוחתפ
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 המחלמה יגפל דוע םצעתהל הלחהש תועפ
 םיבשה הרשע־שמחב האישל העיגה תימלועה
 היה אלש תומחלמ רפסמל האיבהו תונורחאה
 האידיאה המחלמה עקרב .ןכל־םדוק ותומכ
 -ידה ,תויתיישעתה תומצעמה ןיב הרקה תיגול
 ־תמחלמ לש הינצינו תיטסינומוקה תוימאב
 לש ףיקמו ריהמ ךילהת לח ,תירשפא םיעזג
 ,רורחיש־יקבאמ וצרפ וכותמש ,היצזינולוק-הד
 תונידמה ןיב תוניוזמ תויושגנתה ,םימילא
וצמה ,היסאבו הקירפאב ,תושדחה תוינובירה
 ,תימלועה ןוזיאה תכרעמ לש הילושב תוי
 ירמ לש ךרדב ןוטלש ייוניש לש תונויסבו
 לש םלועב רחא ןוג ושבל הלא לכ .הכפהמו

 •ירו םתוציפנ ,תרושקתה-יעצמא תוטשפתה
 רתויו ,םתשיכר תולקו קשנה יגוס לש םיוב
ירחא הנרורגת תונטק תונידמש ןוכיסה—ךכמ
 .תוינורטפה-תולודגה תונידמה תא קבאמל ןה
 היגטרטסא ,תוינידמ ןיב םילמוגה-יסחי תכרעמ
שהב" םיחתפתמה םילמוג-יסחי ,היגולונכטו
 תויטילופ תורטמ ןיב םילמוג תולועפ תעפ
 תווהתמה תויונמדזה וא תולבגימ ,תונידמ לש
 ,"םיילכלכה ןהיבאשמו יתרבחה ןסיסב ךותמ

ה רקחב רתויב םינודנה םיאשונה דחא איה
 םיסחיב םייקה בוצייה ףרח .תינרדומה המחלמ
שהל ןהמ ענומה בוציי ,לעה-תומצעמ ןיבש
 וניאש) ימוטאה ןחוכ אולמב תוריח-ךרד שמת
 הנגהה לש היגטרטסאל הרידא תפסות קר דוע
רהו המילב לש הרשי הרוצ אלא הפקתההו

 תוצרפתה תענומ איה ךא ,רקי הריחמש העת
 ייוכיס םיברמ ,(םיבר םיכוסכיס לש היולג
קוחה יבוט תא קיסעהל תימלועה המחלמה
 תוחוכה רדס תא חסנלו ררבל םישקבמה ׳םיר
 הבוטה ךרדה תאו ,הנידמה תושרל םידמועה
 העתרה םרוג ויהי ןעמל ,םשומישל רתויב
 לע רמהלמ רחאה דצה תא וענמי ,המילבו

 תא גישהל הל ורשפאיו ,התונססהו התשלוח
 .היולג תושגנתה אלב תוינידמה היתורטמ
 "יניערג םולש" לש הז אשונב יוצמ תירבעב
 .יבכרה .י ףולאה לש ףיקמהו ירוקמה ורפס
 תוסרג הרצקב גיצמ ונינפלש רפסה רבחמ
היגטרטסא לש תוסיפתו תויורשפא לש תונוש

ש ,הרשי העתרה לש היגטרטסא ;״תללוכ״
רטסאו ,יגטרטסאה חוכב שומישב םויא איה
 רתוי תלבוקמ איהש ,םיפיקע־ץחל לש היגט
כלכו םיינידמ םיעצמאב רקיעב תשמתשמו
 לש תוטישה תא אוה רקוס ןכ ומכ .םייל

 -יעצמאב רזענה ,יולג יאבצ חוכב שומיש
.םיילאנויצנבנוק המיחל

ב םיקסוע רפסה לש םינורחאה םיקרפה ינש
צהב ןוידב ,"קשנה קוריפ" לש תויעב רוריב
 תכרעמ לע רומשל תונווכמה תונושה תוע
 תיאקירמאה-תיטייבוסה תיגטרטסאה םיסחיה
חתבו ,יניערגה קשנה לש ותצפה תא עונמלו
ואלניבה םיסחיה תכרעמ לש התוחתפתה תיז

 ןיס לש התיילעמ האצותכ רקיעב ,דיתעב תימ
 .רתוי דוע םישידח קשנ-ילכ לש םחותיפמו
 הארנה יפכו ,תונוש ןה רחמ לש תויעבה"
 תונידמ ומוקי םא ןיב .רתוי ןורתפ-תושק
 ףיסות היגולונכטה ,ואל וא תופסונ תויניערג
 לש הלעמב-הנושארה ןתופידע ז טשפתהל

 רתוי קפסב לטות תויליעה תומצעמה יתש
 םישגהל ולכוי רתוי תובר תוצרא !רתויו

 תולוכי ןה ןיאש תופיאש לש בחרנ ןווגימ
."הזה םויכ ןמישגהל
 םסריפש רמאמה תא רפסל המילשה האצוהה
 -למ רחאל ,"רטנואקנא" תעה־בתכב רבחמה
 רבחמה לש ויתוכרעהל "ןוקית״כ ,ינוי-תמח
 .הז ורפסב ילארשיה-יברעה ךוסכיסה יבגל
ומ תואיצמה ידי־לע ןתריתסו ולא תוכרעה
 תדימ תא ליחהל אוה השק-המ בטיה תוחיכ
 "יופצ-יתלב״ה לש םרוגהש םוחת לע ןויגהה
 העטומ״המ ןכו ,עירכמ הכ דיקפת וב אלממ
 תוילוכו תויללכ תוחנה לש ןרואל תוארל אוה
.ךפיהלו—תוימוקמ תויעב
 דקומב היורש לארשיש הדבועה יכ קפס ןיא
 לש םיניוזמה תונחמה תשולשמ דחא לש
 םיכוסכיסה תויעב חותינו ,וננמז־ןב םלועה
 ,תויתיישעת-יתלבו תויתיישעת תונידמ ןיב
מה לש תוברעתהל םייוכיסה תקידב םג ומכ
 ,ונינפלש רפסב הז ןיממ ךוסכיסב תומצע
.תעד-רחוש םיארוק-להק ול ואיבי
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