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ר בדה היה המוד המוח תפקומה ריעה־םילשוריל םכש־רעשמ הנושארב יתסנכנ רשאכ
ל כל ךכ־לכ ומדש תולוקהו תוארמה ,תוחירה ןמ יתרכתשה ךכ־לכ ,םסק ינספת וליאכ
ל ש םהיעבצו םחיר .ריהאק לש המוחה־יפקומ ,םיקיתעה םיקלחב ותעשב יתרכה רשא
ת ריווא ,םהלש םיינוגססה תוצבשמה־ירניסב ידניהרמתה ירכומ לש םייתלצמה ,םילבת
י נוריבעה הלא לכ—םילתופמ תובוחרמ תואצויה םיפיעצה־תויוטע םישנה ,ראזאבה
ה עש ורבע ךא .ורועינ ילש יתונורכזו ,םהלשמ תונורכז שי ונישוחל .רחא םלוע לא
ם לועה ןמ קלח ,תויהל יתיצר אלו ,יתייה אל .יתעתפהל ,יתעבש הנהו םייתעש וא
ן מ ירה ,םילשוריבש יפואהו יפויה לכ םע .ולש האמל ךיישה ינרדומ םדא אלא ,הזה
. ןוונתמ ,לשחנ ,ינע טושפ אלא ירויצ וא יטוזקא ,יטנמור םוקמה היה אל ישונאה דצה
וחרב תותפשא ינימ םירכומה םיאולב־ישובלו םיכלכולמ םידלי ידמ רתוי ,טושפ ,ויה
.ךכ־לכ תללוהמה תאזה הקיטוזקאה לש היתונברק םהש םיעדוי םניאו תוב
, תויסנכה ינומעפ ,רבעה־תובצמ ,הירוטסיהה רבדב המ לבא :ימצע תא יתלאש
־ טסו תייסנכו םאד־רטונ ?הלא לכ רבדב המ ,ןכבו ?הליפתל ןיזאומה לש ותאירק
ת וברתהו הירוטסיהה תופיצר לע םידיעמה ,םמוקמל םיאנ רכיה־ינמיס םה רטסינימ
ן מצע תוכיישמ ונימי לש הינטירבו תפרצ .ונתשה םביבס רשא םייחה לבא ,םע לש
ן מזמ םירבד הברהו הברה דוע ורצי ןה ךא ,הלאה םוקמה־ינויצל תודוה ןהלש רבעל
ם ייח־חרוא לע רומשל השוריפ ןיא תופיצר .תולרדיתקה תא םינומדקה ומיקהש
י דכ ךות השדח תרוסמ רוציל ,ותוא שדחל אלא ,ינואיזומ ץפח היה וליאכ ,ונויבצב
־ חרואבש עבקה תא םימעפל םילגמו םירזוחש דע ,התריבשו הנשיה םע תודדומתה
ו ללוחש תויפוריא־יתלב תורבח המכ םג והומכו ,יברעמה םלועה חילצה תאזב .היווה
ה מכ לכ .לארשי םג ףא—לשמל ,ןאפי—יתיישעת קשמל ירארגא קשממ רבעמה תא
ת א ןאכ קיתעהלו רוזחל ונתרטמ ןיא ,תובבלה ירתימ תא שיערמ יברעמה לתוכהש
ו נל חתפנש םלועב יתוא אילפמה רבדה וליאו .ינש תיב ימיב המייקתהש הרבחה
ל ש תובולע תוקתעה קר השעו ,ומצע לע רזוח אלא היה אל הרואכלש אוה ביבסמ
־ תכאלמו תורדק ומכ ,ןוכיתה חרזמה לש תוקיתעה תויונמואה וליפא .םימודקה וימגד
ו נוונתה יכ המוד ,רלפקור ןואיזומב םיאור ונא ןהמ ךכ־לכ תורדהנ תומגודש ,תיכוכז
ה תניפו התמ ומכ תרצויה חורה .םיקיתע םימגד לע הארשה־תלוטנ הרזח קר וראשנו
י תרבח ןוגרא תחא־הנועבו־חעב םייקל רשפא־יא .םקנ־תשרוח די־תלזאל המוקמ
א והש ומכ םלועב תורחתהל תלגוסמה ,תינרדומ הרבח ייח תויחלו הזנורבה־תפוקתמ
ת ועמשמה־תלעב הדיחיה הכפהמה היהת ,ותוא הנביא תרוסמהש ,הזה םלועב .םויכ
.ןהילע עיפשתו םישנה תא המע ףורגת חרכהב וזו ,תוינרדומה תכפהמ
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 תובב ,תוידוהיה היתועלבוממ תחאב ,תימלסומ הרבח לש הדצב יתלדגש םושמ ילוא
ר תויב תמשרתמ ינא ונממש רבדה ירה ,תיפוריאה הלכשהה תולעבו ינוניבה דמעמה
ם יברמ םירבגה ןהב רשא תוצראבש הז אוה תימלסומ הרבח םע תשדוחמ השיגפ בגא
ה כ ןה תוארנ .םישנה יבגל ךכ־לכ טעמ הנתשה הכפהמו רורחיש לע רבדל ךכ־לכ
־ טוכ ,תוקתושה ,לצה־תויומד ולאה םישנה ,תחא־הנועבו־תעב תוקחורמ הכו תורכומ
ם ושמ רתוי לודג ןחוכש הקווד רשפאו ,םלועה ןמ ןה תורדענ וליאכ ,דוסה־תוס
 טיבה תוליפשמה ןהמ שי .תוארנ־ןניאו־תואור ןמצע תומישמ וא—ןיעל תוארנ ןניאש
ה ברה הכ .ןהינפל םיגיצמ ונחנאש שדחה ןויזחה לע ןהיתורטזוזגו ןהיתונולחמ
ם לועה ךיא תוננובתמ ןהשכ ,תורטזוזג לע חרזמב םישנ תולבמ ןהלש יאנפה־תועשמ
.ןדגנל רבוע־ףלוח
ן יאש חוכ ,תפעוצמ ,הדימעה־ליג תב תינוריעה השאה תא הריכמ ינא תובוחרב
, םיככת ,תובירמ ,החפשמה יניינע תא תלכלכמ וז השא התיב ןויבחב .שאר וב לקהל
, םייחב ףוס־םהל־ןיאש סכטה־ידמעמ תרדסה ,תודילב לופיט ,תונותח ,תויוסייפתה
ח טוב הנב הב רשא השאה איה .םהלש םיקדקודמה םילישבתהו םיסומינה ינוניג לע
ר שפא םויכ .ול שי תחא םא קר ,תודחא םישנל לעב תויהל לכוי םג םא יכ ,רתויב
ל ע הדסיתנ ,התיה תישממש ,התמכח ירהש ,הידימ תטמשנ התורמ יכ תאצומ איהש
־ הליל־ףלאמ תותבסלו ,םינטלוש לש םהיתומאל המודב .תיטאטס תרוסמ לש התרימש
ל ש תורוד־ירוד .הימסק וגפו הניח רסש העשמ החומב שמתשהל איה תיאשר ,הלילו
־ זילאירפמיאבש שפוטמה ,םתסה־ןמ ,אוהש הזל חונ הווסמ—הללא לש ונוצרל העינכ
ה פוסש הרבח לש הארנ־אלה טילשה ,היובש הריבגל התוא וכפה—םיירכזה םימ
ה דיב םייקל איה הלוכי .םזינורכאנא ןימכ רוחשב תרבגה תיארנ םויכ .הל המדתמ
ה פוצרפ תא קחומה ,רוחשה ףיעצהו ,תורומתל דגנתתש ידי־לע קר התורמ תא
ם לועה תא ריתסמ והירה םלועה ןמ התוא ריתסמ אוהש הממ רתוי ילוא ,לוכיבכ

.הנממ
ת ודמולו תודבוע םישנ רתוי הברה תימלסומה־תיברעה הרבחב שי םויכש ינא תעדוי

וחרל םג תואצוי רפס־יתב לש תודימלתו םישנ םילשוריבו הזעב .רבעשל הב ויהשמ
א ל יל רשפא־יא ךא ,ןתונכב תקפקפמ ינניא .ילארשיה שוביכה דגנ תוחמל תוב
א לו תטלשה תירכזה היסקודותרואב תוכמות ןהש העשב םיעמשנ ןהיתולוקש ןייצל
.דיתעה לש הלודגה הדיחה ילוא איה ןתקיתשו ,תוקתוש ןה ןאכ .הדגנכ האחמב
ם ע חחושל השא הלוכיש הרהמ־דע ול ררבתמ ונלש םישדחה םיחטשב רקבמש ימ
ת שגל ןיא ןיידע ,תאז תמועל ;תודעסמב וא תויונחב ,תיחטש החיש םג ולו ,םירבג
 תקבואמה תראפתב תוינניחהו תופוקזה ,םירפכה ישנ ,תובשוח ןה המ .םישנה לא
ו מויק לע רמושה ,קיתע םלוע לש ומלצ ןה ? ןהיתווקת המ ,ןהלש המקרה־תולמש לש
, תוינרדומה לש ינכפהמה חוכה תא לארשי תלמסמ ןהיבגלש דאמ רשפאו ,תונשקעב
־ ךסמ ירחאמש ,הז ינלחז םלוע לטלטמה ,תחא־הנועבו־תעב דיחפמו דדוצמ חוכ
א לו ,םיטעמ הכ םייוניש וב ולח ץוחבמ ואבוהש תוינכפהמ תומסיס לש םיעותעתה
.הקווד הבוטל
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ת וטועפ לש בר־ברע תופקומ ,ןהינתסוב ירפ תא ולאה םישנה ורכמ רבעש ץיקב
ב ל־ץמוא לש ךויחב .תועפושה ןהיתולמש ילושב םילתנה ,רעש־יללבודמו םיפחי
ב רחיהל היה בורק הפש ,םהלש ןטקה םלועה לע רומשל ןתלכי תדימכ םישנה ושע
ן מ רתוי םהב םסוכמה ,הלפשה שגר םחפטב רשא ,ןהלש םירבגה תלויא תמחמ
ם שורה לבקתמ םיעגרל .שב־שש םיקחשמו הפקה־יתבב םיפעז םיבשוי םה ,הסובתה
ח טבוהש לרוגהש לע ,םייח ןהידליש לע טעמכ הדות־תוריסא ,תוחמש טושפ ןהש
ם ינוש תויהל וכרצוי ןהידליש ןה תוספות םעמועמב ילוא .ןהישנאב עגפ אל ונישנאל
ת א תלמסמ לארשיו ,הנתשה ביבס םלועה לכ יכ ,םניהש הממו ,תובאה ויהש הממ
ן יעב ותוא תואור ןניאש המוד תוחפל ולא םישנ רשא ,יונישה לש הקימאנידה
.ךכ־לכ הער
, השיגב רוסא היה ןכל־םדוקש חטשל םהינומהב םילארשיה ועפש רבעש ץיקב ,הנה
ה יינקש וחכש ךכ ךותבו ,תואיצמ ףוטחל יממעה ןועגשה חכונל ודרחנ רסומה־ירמושו
ו פלחוה םידדצה ינשמ .רתויב תוטושפה ,תויסיסבה תרושקתה תורוצ ןה הריכמו

ר מאנ אל םא םגו ,הזב הז םיציצמ םידלי דועב ,ירפ ילס םתואל לעמ םיטבמו םיכויח
ת ודחא םינש דועב יכ וויק רשא םישנה ויה תובר םידדצה ינשמש דאמ רשפא ,רבד
ח תופמ ינידמ שוח וליג םישנה .והערב שיא די חולשל הלאה םידליה ובושי אל
.םולשב תווצ־םויק לש תוינידמב ורחב ןהילאמ ומכו ,םירבגה ןמ רתוי

ל ע רבגתהל םילוכי םניאש םירבג תועצמאב ותטילש תא בצימו רזוח םאלסאה לבא
י כ ףאו ,דחפו הביאל םוקמ רבכ הנפמ תונרקסה וישכע .הרומתו יונישל םתודגנתה
ל דג רוד לע ףוכאל חילציש רשפא ,יחד לא יחדמ "חתפ־לא" ךלוה תיאבצ הניחבמ
ם יכירצ ונאש רבדה הז ,ןכא .תימלסומה תוימרופנוקה לש ותוהמב־לשחנה םופדה תא
א לא ,תחא המדא לע ,הז דצב הז םילדגה םידליל עגונה לכב ,ודגנכ לועפל דומלל
.הלמ ףא םהיניב ןיידע םיפילחמ םניא טעמכש
י נא ךכ .ונלש תפתושמה הירוטסיהה היהי הז לע הז הלאה םידליה ובשחיש המ
ם ייטירבה םילייחב םיננובתמ ריהאקב תוצוחה־ילכור תא יתיארש םושמ הרובס
ם יאולבו םיבולע ,ואניק ,ואנש ,ולבס םה .םהלש טקרסקה רצחב לגרודכב םיקחשמה
י רה ,המואמ םדמלל חרט אל שיאו ליאוה .ןוטלשל רצאנ תא ואיבה ךכ .המיח־יאלמו

ץ ראה־ינב לש םהידיל םירז ידימ ןוטלשה ילמס ורבעיש יד יכ ובשח םירבדה־עבטמ
ת א ודכיל "םימלסומה םיחאה" .הצקה לא הצקה ןמ םנ־ךרדב םהייח ונתשי אליממו

ן ואפיקה לא וא—הרהטה לא הבישל םיפיטמ םהשכ ,הלאה םיחווצה םדאה־ינומה
י כ הדבועה לע םתעד ונתנ אל םלועמו ,רזה לכ תייחד לא ,םאלסאה לש—ינויצקאירה
־ םדוק ,םהב םחליהל רחבת םא ןיבו םיטירבה םע הלועפ ףתשל םירצמ רחבת םא ןיב
י דכ ,םיטירבה וגציי ותואש ,ינרדומה םלועה לש וביט המ דומלל הינב םיכירצ לכ
ר בדה קוידב הז ירה לבא .היצזיליביצ לש הז שדח רושימ לע תורחת־ינב תושעיהל
ם הש ןיבו תונשונב םיקיזחמ םהש ןיב ,ותושעל םיזיעמ םיימלסומ םיגיהנמ ןיאש
ו תומלגתה ,תמלשומ הרבחכ םאלסאה לש ןויערה םע שגנתמ רבדהש יפל ,םינכפהמ
־םיברעה לש ירמה־תוצובקו ,ירייקושו רצאנ הברה םינבומב .םיהולאה ןוצר לש
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ל וכיבכ־תיפושיכ הקיטסימ תועצמאבש ,"םימלסומה םיחאה" ישרוי םה ,םיאניתשלפה
ם ג םא בושחל חורטל ילב ךא ,לארשי לש הנברוחל םיפיטמ םה תיאנק האנש לש
ה אמה לש םיגשומב תורחת־ינב תושעיהל הנושארו־שארב םיבייח םה ןיא הז הרקמב
ל כב ומחלנש ,"םימלסומה םיחאה" ןיב ןוימדה בר .היורש לארשי הבש ,םירשעה
י די־לע לארשי לש "תינכפהמ״ה הייחדה ןיבל ,םירצמב םייטסינרדומה תוחוכה
.ינרדומה םלועה לא תחלצומה תולגתסהל תנווכמ הייחדה םירקמה ינשב .םיברעה
־ תודמע תא תינרדומ ןושלל וקירה םייברעה הכפהמהו רורחישה ,תונמואלה יכ המוד
ת א ומע איבמש ימ לכ—ץוחה־שיא יפלכ היגולואידיאכ דאהי׳גה :םאלסאה לש דוסיה
ת א הלביקש ןויכ ,וז הרבח .שיל ,הללא לש ונוצרל העינכו—הרומת לש רגתה־תאירק
א יצמהל תלגוסמ הניאש המוד ,תיהולאה תולגתהה לש הילבקמ ןורחאכ דמחומ איבנה
ו א םייטקלאיד םיגשומ ןיב תוריחב לש יוביר חתפל ,הבשחמ לש תושדח םיכרד
ה ב שי—רחא תויהל ותוכזב וא—תויהל רחא לש ותוכזב האדוהה .םינוש םיינידמ
ץ וחמ לא קפסה תא איצוהל איה הבוח .קפסב תואדו הריממ איהש יפל דירחהל ידכ
.המ־יהיו—הנחמל
ם שור ונילע השועה רבדה ,תילמרופה היגולואידיאה וא רטשמה ויהי רשא ויהי

א וה ,םכש דעו ןורבחמ ,הרטיינוק דעו הזעמ ,וישכע ןהב םירקבמ ונאש םירעב
ם ע םייטקלאיד םיסחיב סנכיהלו יונישה תא לבקל ןבוריס ,ןהלש ינשקעה ןואפיקה
ם יתעלש תורבחב .הרומת לש ןיעה־תיארמב ןמצע תולשמ ןהש םע ,ןוציחה םלועה
ו לקש אל םירבגה יכ המוד ,השאה תניחבמ רתויב תואכדמה ןמ ןה ןיידע תובורק
ס חיבו ,םהיתויחאו םהיתונב ,םהישנל סחיב הכפהמו רורחיש לש םעמשמ תא םתעדב
ת א ןבאל היה הטונ םאלסאה .םתרבח לש הינפ יונישב אלמל ולא תולוכיש דיקפתל
ם חי לע הדימעהו םיסחי לש תנווגמו המלש תכרעמ םצמיצש ידי־לע ולאה תורבחה
ת מועל לשומה ,םדאה תמועל םיהולא ;םיענכנה םיטלשנל טילשה לש :דבלב דחא
ל לוכ ,ונממ הנושש המ תמועל םאלסאה ,םידליה תמועל םירוהה ,ותלשממל םירסה
.םישנ תמועל םירבג ,ןבומכו—לארשי

ם גדה ירהש ,ימלסומה הנבמה ךותב ןכתית אל טעמכ הצקה לא הצקה ךמ הרומת

ם מצע תא םיתסוומה םינונגנמו ,םדיקפתב םיעובק םינושה ויתודוסיו ,דעו־תחא ןתינ
ן יא ירה ,זיגרמו דירטמ רבדכ תיחדנ הרומתהו ליאוה :לועפל טעמכ םילוכי םניא
ת וארנ תוינכפהמה תומסיסה ןכל .הב לפטל םיכרד תחתפמ הניאו התדדועמ הרבחה
, המינפ רטשמה ךותב ורצונ אלו ץוחבמ ואבוהש תונויער לש םימשוגמ םידוביע ןימכ
ו לאכ ללוכ ,תומרופיר לע וצילמהש תויברע תורבח ויה ינרדומה םלועה חכונ םג םאו

ם יטעמ קרש המוד יכ דע ךכ־לכ הקזח םאלסאה לש ותזיחא ירה ,םישנל תועגונה
.ולוכ ןינבה לש ודוסיב תוחנומה תוחנהה לע רערעל םינכומ

ר שפא ,םייקה יתרבחה רטשמב הקזח־לש־םרטניא לכ ןהל ןיאש ולא טרפב ,םישנה
םג םא ,ולאה תורבחה ךותב ימצע־תוסיוולו תיתוהמ הרומתל תודוסיה תא הנקפקתש
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. הפ תוצופ ןה תוקוחר םיתעלש דע ימצעה־יוטיבה תוכז ןהמ הענמנ םיבר הכ םימי
.תמייק םג תמייק ינרדומה םלועל סנכיהל הקושתה יכ המוד םיקרפל ךא
ה צובקב ונשגפ ןורטל לש םיתיזה ימרכב תחא הדידי םע רבעש ויתסב יתלייט רשאכ
, םירבג לש דחא לגעמ .הלדה םתחורא תא םילכוא םהשכ ,החונמ תעשב ,םיירפכ לש
, "לדאפת" .דחי תבשל תוכזב וכזש םינש ,ריעצ גוז דרפנבו ,םישנ לש דחא דוע
. ונלכא רבכש זמרל ,וניסרכ לע ונחפטו ונידוה .ןנוזמב ונדבכל ושקיבו םישנה ורמא
ב ורקמ ונב לכתסהל םישנה תצובקמ השרפ ,םייניע־תריהב ,ללהל־הפי תחא הדלי
ח תפנ וניקנרא לש תכתמה רגס ךיא תוארל התצר איהו ,התוא ונייניע ונידגב .רתוי
 ,תצק קר ,הלש התלמש תא הרציקש הזמר ,ונלש תויאצחב הטיבהב ,רחא .רגסנו
ו שקיבו ,תורחאה םישנה ונילא ופרטצה טאל־טאל .טעמ דוע התוא רצקת בורקבו
ה תוא עשעשמה רבדה יכ הדליה הרמא ."ביבא־לתמ" ונינעשכ .ונאב ןייאמ תעדל
ת א התוהזב תמאה לא הנויכ איה .םילארשי לש םאצומ־תוצרא תא שחנל אוה
, םירצמב יתדלונש יתרמאשכ .ללכ "ץבשל" הלכי אל יתוא ךא ,הילגנאכ יתדידי

ם ירחא ודלונש ומכ ריהאקב יתדלונש יתרבסה הצוצר תיברעב .םישנה ולחלחתה
, הרמא הפיה הדליה .לכה ועגרנ ומכ זא־וא .הידוהי ינאש ןבומ ךא ,הניווב וא ןודנולב
. "אווס־אווס" ונחנאו םה וישכעו וקלתסה םירצמהש ,ץראה לע תוצרמנ תוקיקר בגא
ה ב ורצע ,םירבגה לש ףעזה םטבמ חכונל ךא ,ונתא לייטלו ףיסוהל השקיב איה

.הנממ תורגובמה םישנה
ה יה ןידהו ,רבעב והשמב תופתוש ונייה ילואש הזל ךרע לכ היה אל ולא םישנ יבגל
ת ורוצמ תחא ףא .ודיב חוכהש ימ יבגל םיסחיב ךורכה רבד אוה חישו־גיש ,רורב .ןמע
ן ושל בייחמ ורקיעמ־שדח בצמ ןכש ,תלעות לכ הב ןיא בוש תונשיה תרושקתה
א ל ,תויהל הכירצ איה המ עדויש ימ ונב שי םא החוטב ינניאו ,הרקיעמ־השדח
ר פסמש ךכל תובישח לכ התיה אל וז הרענ יבגל .דיתעה יחנומב אלא רבעה יחנומב
ג הנמו תרוסמ לש םלועב ויח וניתובסשו ,חרזמב ודלונ םילארשי לש רחא וא הז
ם ונל הקווד תושקבמ התומכ תורענש חינהל רשפא .ןמלועל דאמ דע םיברוקמה
ר תוי וא םינש רשע ינפל ואבש תוילארשי תורענ ומכ שממ ,תרוסמ לש המלועמ
ל ארשי הנמיז ןכא רבד לש וללכבש הזב אוה ירקיעה לדבהה .תוימלסומ תוצראמ
ת נמזמ הניא יכ המוד וללה לש הרבחה וליאו ,תושדח תויונמדזה ולאה תורענל
.תוימלסומ תורענל תומוד תויונמדזה
א יה לארשי .הרבחה לש תונוילעה תובכשה לע קר םייברעמ םינקת ועיפשה חרזמב
ל ש ןדמעמב תינוציק הרומת ,הנש םירשעמ תוחפ ךותב ,הלח הב רשא תחאה ץראה
 .ךכב םהל בטומ םיריעצה בורש רעשל לקנהו—תוידוהי ןהשכ—"תויחרזמ" םישנ

ה שדח תכרעמ ןמצעל ולגיס ףא אלא ינרדומ שובל תושבול ןהש יד אל ונלש תונבה
ה ריחב לש תוריח ןהל שי ,ןתייחמל רכתשהל תולוכי ןהו ליאוה .םיקוסיע לש המלש
ו נניא ןהידלי ליבשב וב תוצפח ןהש רבדהו ,התומכ ועדי אל ןהיתומאש הטלחהו

ר שפאתש ,תינרדומ הלכשה לש התשיכר אלא חלכ הילע דבאש תרוסמ לש התחצגה
,לארשי לש הכפהמה התיה תאז ,ןכא .תילארשיה הרבחה ךותב תורחתב דומעל םהל
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 תא םישאהל היה רשפא .תכל־תוקיחרמ היתואצותש אלא בגא־ךרדב ומכ השחרתנש
 ־דסב לבא ,ימינפ םזילאינולוק ןימב ,ותוא ומישאה םג ףא ,גיהנמה "יפוריא״ה דוסיה
.םהינפל עצוה רשא יוכיסב סופתל ,תורענ טרפב ,םיריעצ םישנא ורהימ לכה
 —ימלסומ חוכ ,ירכז חוכ לש ןושל הרקיעב םישנה יפב תרבודמה ןושלה התיה חרזמב
וימ םיילכלכ־ויצוס םיסופד ורמישש ,יתפרצה וא יטירבה ןוטלשה תחת וליפא תאזו

יפסהש הדימב םהלש רתיה־תויוכז תא םיימוקמה םיטילשה תודמעמל וריתוהו םינש
 םהל התיה וללה .ונכרד תויהל לכות אל םכרד .הלועפ־ףותיש ידיל םאיבהל הק
 הקווד ונביא ןיגעה .היבשויל תדלומ איה לארשי רשא דועב ,הילא בושל תדלומ
 םלועב בלתשהל רוזיאה לש ךרוצב אלא ,םבולישב וא ,םיברעה ברקב "תובלתשה״ב
.םירשעה האמה לש
 ינפל וליפא ךא ,ימלסומה־יברעה םייחה־חרואב רשפאה לככ טעמ ברעתהל םיסנמ ונא
 רובעל וצר ,תודשב תודבועה ולא ,תוריעצ רפכ־תוגבש השגרה יב התיה 1967 ינוי

 .דציכ ועדי אלש אלא ,תינרדומ הרבחל ןהלש תנשוימה "תיתרוסמ״ה הרבחה ןמ
 הטוהל התיה איה .למרכה לע לגרב לויט תעשב הב יתשגפש הנטק הדלי יל הרוכז
 ,רפסה־תיבב םידומילב ךישמהל הנוצרש ,םיצמח טקלל הילע סאמנש הרמא ,חחושל
 לבא .ריע־ידגב שובללו הפיחב הריכזמ תושעיהל ,הביתכ־תנוכמב סיפדהל דומלל
 ולא תורענ לש יוכיסה םועז םייחכונה םיאנתב .הל םיחינמ םניא התחפשמ־ינב
.ןהלש ןהייחל עגונב רבד טילחהל
 תעשב .רתויב הלודגה ותועט תא השוע—ילארשיה לאמשה ללוכ—לאמשה ןאכ ילוא
 ןיבל וניניב אובל־דיתעל הלועפ־ףותישל םייוכיסב ינלאמש ןותע לש בתכ םע ןויד
 אוה הוקת לש ןמיס ,יתעדל ,יכ םעפ יתוריעה ,םישובכה םיחטשב םיבשותה
 תורענה ןיב לידבהל רבכ השקש דע ,םילשורי־חרזמב ורצקתה םישנה לש תויאצחהש
 ,םינשיה םיללכב ,םינשיה םישובלמב םישנה וצקש ילוא רבדה שוריפ .ןשובל ךרד יפל
 תיאצחה .ךכ־לכ לקנב תיגיגכ־רה ןהילע תופכל םילוכי םירבגה ןיא בושש וא
 תורענל לארשיב הרקש ומכ שממ ,תיתוברת הרומתל למס ילוא איה תרצוקמה

 תוברתבש היוושההו ,עגמב ונאבש םושמ הקווד היה ירשפא הז יוניש .חרזמה־תודעמ
.ונינכשלו ונל םירסחה תרושקתה־יעצמא תא רוצית ילוא תפתושמ תינרדומ
 תידדצ־דח תובלתשה העיצמ ינא םא יתוא לאש הרמוחבו ,שערנ ינלאמשה יאנותעה
 תוקידאל תכייש וז תואר־תדוקנש יל היה המדנ ,תילארשיה תוברתב םיאניתשלפה לש
 םע לכ לש ותוכז לע םיניגמה ,םיילאוטקלטניא םינלאמש .לאמשה לש תנשוימה
 תולשחנה תורבחה לע םיננוגמ םהש םפוס תובורק םיתעל ,תימצע־הרדגהלו שפוחל
 תופאוש תוימלסומ תורבחב םישנה ןיא אמש םתעדב הלעי םא קפס .רתויב תואכדמהו
 התיצחמ לע רגפמ ירכז םזילאירפמיא םייקל אוה ינויצקאיר אל םאו ,הלש ןרורחישל
 הליל ףלא״ב רוריבב רבכ תעמתשמ תיישנ האחמ ,לכה ירחא .תושונאה לש תיבקנה
 ־לע םיאכודמ םמצע םישחה ,םיליכשמ םיילארשי־םיברע וליפא ןכ־יפ־לע־ףא ."הלילו
 ןכות־תלעב הכפהמ לכש ךכ לע םיבשוח םניא טעמכש המוד ,ילארשיה ןוטלשה ידי

םיברע ,לשמל ,יתעמש .םידליל םירגוב ,השאל רבג ןיבש םיסחיב ,תיבב התליחת
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 תוגלפמה רמולכ ,ונלש ינידמה הנבמהו יאבצה ןוטלשה יכ םינעוט הטיסרבינוא ירגוב
 ,תוריחבב תולוקה תא םיקפסמ ,תולודג תוחפשמ לש ןהישאר םע דחי םילעופ ,ונלש
 תונוטלשה ויה םולכ ךא .תויהל לוכי .הרוגיפב םהלש הרבחה תראשנ ךכ םושמ יכו
 תוגצהל ןומהב דחי םלוכ וכלה וליא רהוס־יתבל םיריעצ םיכילשמ םיילארשיה
? עונלוק

 לש הדימ התוא .דחאכ ןכוסמו יגארט רבד הזיא ימלסומ־יברעה םלועב הרקש המוד
 םינטק םירפכ לש םייתליהקה םייחהו יטבשה יתרבחה ןוגראה תוכזב ול התיהש דוכיל
 אל ףא ,ינרדומה םלועה לש תופקתהב הדמע אל תיביטימירפ תואלקח לע םתסנרפש
 לש תויגולואידיאה .תולגתסה לש ףקות־ינב םיסופד דבעל תוירבה תא הרישכה
 ־םיטלשנה םימעה תא ולשה ,היצזינולוק־הדל הפונת ונתנש המשאה־ישגרו ,ברעמה
 אל ךא ,םהיתויעב תא ורתפי—לארשי לש הלוסיח וא—תואמצעהש בושחל רבעשל
 יוניש בייחמה ,ונלש האמה יגשומב תורחת־ינב תושעיהל ילרוג ךרוצ ותוא ושיגדה יד
 עריאש המ ךכל המוד ."םייתרוסמ" הבשחמ־ילגרהו תוגהנתה יסופד הברה לש
 קדצב ושיגדהו תוינעזג תומודק־תועדב ומחלנש ,םיבהלנ םיינלאמש םיליכשמ הברהל
 תובורק םיתעל .וז תמועל וז תויוברת לש יסחיה ןכרע לשו יעזג ןויווש לש תונויער
 ־יתלב וא ,תויביטימירפ תויוברת לש היצזילאידיאל ךכ ךותמ וללה ועיגה ידמ
 "םזילאירפמיא־יטנא״ה ןמ תחנ וורש םישנא םתואל העייס אל וז הדמע לבא ,תויברעמ
 םה דיתעבו ,םייח םה הווהב ירה ,רבעה תלודג היהתש המ היהת ,יכ סופתל םהלש
 ךכב תונעזג־יטנאה אטבתתש רשפא הדימ התואב שממ .םייחב ראשיהל םיכירצ

 ,היתומדוק תא תקחודה היצזיליביצ לש תיללכ המר םויכ אוהש המ תא לכל וליחניש

.ןבאה־תפוקת תא הזנורבה־תפוקת הקחדש ומכ הבר הדימב
 םיחטשל תונפל תיברעה ןושלב ונלש היזיבלטהו וידארה תוינכת הנלכות ךכ הנה
 םיתעל םיעמוש ונא תוירבעה תוינכתב .םידליו תורענ ,םישנל דחוימ ןינע םהב שיש
 להקל ןתמאתהב .דליה לש םיגולוכיספו םידלי־יאפור יפמ תופלאמ תוחיש תובורק
 לש ותוישיא חותיפ ,תואירב לע םיינרדומ םיגשומ רידחהל עייסל ולא תויושע ,רחא
 .תושעל רשפאש םירבדה רפסמל לובג ןיא טעמכ .רכו קחשמ לש ותובישח ,דלי

 ונל ץפח ןיא ,"דיחיה ןורתפ״כ ונלוסיחל םיכסהל לכונ אל םא םגש ךכב אוה ןינעה
 תדכולה תוברת ונל ץמאל לכונ אל םג ןכו ,םיילאינולוק םיסחיב ונינכש םע תויחל
 םינמזב םיינרדומ םיגשומב לפטלמ םתענומו חלכ םהילע דבאש םיסופדב םדא־ינב
 תא ללוחל תוכירצה ןה תוימלסומה־תויברעה תויוברתה .ןמזה תויעבבו םישדחה
 הוקת שיו ,הללוחל וחילצה אל ןיידע השעמב ןתודע יפל רשא ,תאזה השקה הצירפה
 .תידיימה ונתוכימסבש םיסולכואה ברקב תוחפל סיסתמ םרוג שמשל ונחנא לכונש
 תדבוע תא תיתואיצמ הכרעה וכירעיש דבלבו ,ונתוא ובהאיש ךכ־לכ בושח הז ןיא
 םא תוחפ הבואכ היהתש רשפא וז תשדוחמ הכרעה .הנממ עמתשמה לכ לע ,ונמויק
 םיגיהנמה ידי־לע ולצונש ,שואייהו חפמה ישגר תא יתגרדה ןפואב רימהל ןתוי
םניאש םישנאה םיבר .םיישממ םיישיא םיגשיה לע הןאגבו ימצע־ןוחטבב ,םייברעה
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ם א יכ םתעדמ םהלש םיינפקותה םיפחדה תא םינסרמ םה ךא ,הז תא הז םיבבחמ
 הברה ונביבס רשא םיסולבואל ןיא םויכ .והשמ דיספהל םה םילולע םהל ורסמתי

־ תוחוכ דצב .וילע ןגהל םהלש שממ אוהש רבד םוש םג םהל ןיא ךא ,דיספהל המ
ו שיגרישכל ,םתלועפ תא לועפל םייתרבח העתרה־תוחוכ םג ולכוי םייאבצ העתרה
ן גהל והשמ םג ךא—המחלמל וכליי םא דיספהל המ םהל שי יכ םיבורקה ונינכש
.ברח ףולשל רשאמ ונתא םילשהל רתוי םהל יאדכ וללגבש ,וילע
ם ישרש וא ,םייניבה־ימימ םימלסומלו םידוהיל תפתושמ היצזיליביצ לש בהזה־רות
ל בא .ונל אלו םיאניתשלפל אל ,הבר תועמשמ התע םהל ןיא ,םיפתושמ םיימש
ה ילא השיג רשפאל ךירצו ,תרושקתה תא רשפאל היושע תינרדומ תינוליח תוברת
י ינע ,םידליל ,םישנל—הרומתו יונישמ תלעותה ברימ תא קיפהל םייושעה םתואל
ש פחל ידכ השורדה תוינויחה םאלסאב שי םא קודבלו רוקחל ונל אל .רפכהו ריעה
ת וחתפתה לש תונמדזה תתל רשפא לבא ;תוינרדומה תויעבל םיינרדומ תונורתפ
.ונלש תונמדזהה היהת ילוא וזו—ולש האיפקמה תוימרופנוקל תחתמ ןומטש המל

ן ויגהה לע ,תינרדומ תוברתל השיג ןתמ לש אלא יופכ "רובעיש" לש הלאש וז ןיא
, תיטילופה הריחבה שפוח וליפא .תויטילופ תוריחב ללוכ ,הריחבהו יוטיבה יעצמאבש
ם ידחופמ םעהו םיגיהנמה ןהבש תורבחב םויק ול ןיא ,תירוביצ הערכה ךותמ תגשומה
ל ש םינונגנמ .תודרמו ירמ לש תורהצהב הזב הז םירחתמ םהש דע הזמ הז ךכ־לכ

.תיסקודותרוא תועינכ םע תחא הפיפכב םויק םהל ןיא ימצע־תוסיו
ש משל ,ונא םיכירצ וא ,ונא םילוכי םא ןה ונמצעל גיצהל םיכירצ ונאש תולאשה
ת א תדגונהו ,םישנ לש תופתתשה תבייחמה תיתוברת הרומתל םיעייסמה םימרוג
ך א ולו ,היישעמ רשאמ רתוי לדחממ דיספהל םילולע ונא ןיא םאו ,תימלסומה תרוסמה
ה קידב ילב לארשי תלמסמש רגתאה םע םילשהל לוכי וניא טעמכ םאלסאהש םושמ
ל לוחל ,םיכירצ ונניא וא ,ונא םיכירצ םא איה הלאשה .אוה־ויכרע לש תשדוחמ תידוסי

 חרואב ונל בושחה ימלסומה םלועה לש עטק ותואב תיתרבחו תיתוברת הכפהמ
ו ישכע רבכ ליחתהל ונל יאדכש רבד הנה .דציכו ךיא—ןכ םאו ,רתויב יעצמא־יתלב
 ,האבה המחלמה תא ענמת אל ילוא הז ןיעמ וק לש ותטיקנ .שאר־דבוכב וילע בושחל
ר וצית ,תואבה םינשה תורשעב ,רבד לש ופוסבש רשפא לבא ,תואבה תומחלמה וא
.המחלמל הביטנרטלא
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