
התורבחב םידדובתמה :ל>פש הדליה
. םהלש הרבחה־ייח תא םג תועבוק םיאניווה לש םהיתויטנ תא תונייצמה תוריתסה
ל ככ המולב־יתלב ,םתוריהי תא בצעל םיענומ ,תודידבל דימתמ ףחד םה םיאלמ
ר יע טעמכ ןיא .דאמ הבר תודימצב דחי־םיסנוכמ םה םיארנ תאז־לכבו ,רשפאה
א רומו הדמח תחאכ םה םישח וליאכ .ךכ־לכ םוחד יתרבח הנבמ הל רשא תרחא
ו ילא הפיאשהש ,חצנ ותוא םה םיארי וליאכ ,םתוישיא לש ידמ־ףירחה ראתימה ןמ
ל כמ םשפנ םירסחמ םיאניווה ןיא ,רבכמו־זאמ םתנומא ףקותב םהילע הווצמ
ל כב .הדרח םהב הליטמ ,םצעב םיאמצ םה הל ,תודדובתהה .דחי־תבש לש תונמדזה

.םמצע לעמ הקיחרהל םה םיסנמ ,ןופלטב ףאו ,םיעצמאה
ל ע ףקשהה דעב םיצצוח םה .ןוימד־לש־םלוע םהל ונב האולמו־לבת ינפמ ןגמל
, םהלש םיחרזאה־ירדחבו םהינילקרטב םיטיהרה ידי־לע םיכיבמה םיבכוכה־ימש
, ראיימרדיב־ינוילתבו הרחת־תויפמב ,םולכ לש םידמחמ־תוטוזב םהירדח תא םיטשקמ
ש י דוע לכ אבה־םלוע תא חוכשל ידכ ,רשפאה לככ תוחונב וז היווהב םיננקתמ

— דאמ שנאומ חולא־גשומ ,תויתדה םהיתובוח לש דאמ תימשג הסיפת .רבדב ךרוצ
. הז ךרוצ םידדועמ—חילותאקה הנוהכה ידי־לע ,םיחפוטמ ףא אמשו .םילבסנ םלוכש

ו ליפאו ,דימת םישפחמ םהש תעגרמ תונדחי התוא םישמשמ םיגחהו היסנכה־תורצע
ם ינשה־תואמ תצורמב וחתפתה ןהמש ,תויוסנכתה ןתוא לש תינושארה הרוצה ויה
ת שר הליכמ םהלש תיתרבחה תכרעמה .הז םע הז הפוכתהו הרעה תוכלהתהה
, םדא לכ ןאכ ריכמ םדא לכ .דחי םג דאמ ינדפק גרדימו םיסחי לש דאמ הכובס
י רחא וליפא ,עדוי ,ומוקמ תא םדא לכ ןאכ ריבמ תאז םעו .רפכב ןאכ םייח וליאכ
־ תארי שחו תודמעמה־ילדבה לע רומשל ,תיאקילבופירה הנידמה תונש םישמח
.שממ לש תועמשמ דוע םהל ןיא רחא וא הז ןבומבש ,הדילמ־תויוכזו םיראת יפלכ דובכ
 ,דצה ןמ תרמרוממ תדמועכ התיה הנושארה הקילבופירה תונשב רשא ,הלוצאה
ל ש תפומ שמשלו בושל הבלב הרמג איה .תויבמופלו הניוול הינשה ימיב הרזח
ן תואל—הלש לאמשב םג תחרזואמה ,תיתגלפמ־ודה הנידמב תנדועמ םייח־תרוצ

ת ודמוע תירטלורפה אלו תיצירטאפה המגודה אלש ,הלעמל דימת תופאושה תובכש
 האמ הז תואיצמ איה הניוובש ,תויחרזאה .וילא ליפעהל םייח־תפומכ םהיניע דגנל
ר המל שקבמ והשמל הב עיגהש םדא לכ .רבעמ־בלש התשענ בוש ,ךרעל םינש
־ תועבצא לע םתוח־תועבט תודונע וז תיאקילבופיר ץראב .הנממ תאצלו בושלו
ת וכזב ,ול שכר היבאש אתבס ול שיש ימ לכ .הכולמה ימיב רשאמ רתוי םילמע
ו נירפלוס דיל תולפמה תעב תח־אלל תוגהנתה תוכזב ,להנימ־םכ לע הנמאנ הבישי
ן יגפמ ,םיליצא־ראות ,םיימהובה רכוסה־ילובי לש ןובנ לוצינ תוכזב וא ,ץארגגינק וא
א וה ,ןכ לע רתי .בהזב רוגסו תלכת־ןבאב תורח םיאתמה למסה תא הואג־אלמ
ןיבל םהיניב םהיתועדב םה םיקלוחמ וז הדוקנבש ,היטרקוטסיראה ישנאמ שרוד
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ל ש לג המע האיבה תויליצאל הבישהש ףא ,הנהו ."התא" ןושלב וילא ונפיש ,םמצע
א ל .רתוי טושפ תאז־לכב גרדימה־רטשמ השענ ,תינצחש תונרדנג לש ,תויבונס
ת ויהל הצור וניא שיא ךא הלעמב־הנושארה הרבחה ןב תויהל דוע לוכי םדא לכ
ו ביא וז םע הבמג וניאש ימ .הינשה ינב תוחפל תויהל םיצור לכה ,תישילשה ןב
.ליכשמ וא ןמא וא ,הנקת־אלל "ןטק חרזא" אלא דוע

ם הש ,האנ תיתוברת הריווא תררווע הל םיפסכנה יתבב וא הלוצאה יתבב יכ

־ יא תאז—ט״יה האמב ךכמ האלהו יאניווה סרגנוקה ימיבכ ,תוברת־ירתא םיווהמ
, ןייטשנרא ינאפ ומכ דובכ־תובאת תויכוכשמ רדעיהב .םינפ־םושב ןועטל רשפא

ה בוכרה הרגיפ םפצס־לדנאקרקוצ התרב וא ןייטשמייהטרו הניפזוי ,הריירפ הטיירנה
ת פקומ ,אשדה לע ,ןיעל־הדמח ,תצבור איה התעו ףסאמה םע הגזמתה ,תיתוברתה
ף וס־ףוס וז ירה .םילטב םירבדב הגוהו עבטב־תוננובתהב העוקש ,קינקיפ־ילס
א צוממ תנזור וזיא םיחפתסמ םשו־הפ םא .היטרקוטסיראה לש תיעבטה םייחה־תרוצ
־ ןמ־אצוי אלא הז ןיא ,םינקחשהו םירפוסה לע חור־ראש לעב ךיסנ הזיא וא ינמרג
ל וכי םהבש—רטפיטש ראיתש הלא ןיעמ םינילקרט הניווב דוע שי םולכ .ללכה

ה תא םימיוסמ םימיב" םש םוקמ ,העש לכבו תע לכב תאצלו אובל דחא לכ היה

ה ז םע הז םיחחושמ םיררושמו םיאקיזומ םירייצ םש /׳ןיינעמ והשימ אצמתש חוטב
. וז הינש "םיחורפא־תפוקת״ב אל טלחהב ?טלחומ "יתרבח שפוח״ב ,תוריח ךותמ
י נתח תא םימעפל םינימזמה ,תלצאומה היישעתה ישנא ןיבמ חורה־םלוע־יבידנ שי
־ יגוח לש השידאה תורגתסהה חכונל .ןווכתמב הטושפ הריב־תחוראל הנידמה־םרפ

.וללה לש םמויק לע םג הבוט קיזחהל שי ,רתוי םימר הלוצא

ם ה םירצוי .עגמ רסוח לש םימיב דימת םכרדכ םמצעל םיגאוד בוש םינמאה
ם ידמוע םהלש םלוסה שארב .םמצע םהלש םגוח תא םיחתפמו גרדימה תא םמצעל
ם ג .םיחצנמ וא םיניחלמ ,תינומרהליפה־ירבח ןיב ,הריפואה־ירמז ןיב—םיאקיזומה
ל הנמה ןיגפמ םא :הדעסמב ולש יתרוסמה דובכה־םוקמ תא ול עבות רטאית־גרובה
ד יחיה ןילקרטל העודי הדעסמב ולש עבקה־ןחלוש תא ךפוהו רתוי םילק םיגהנ ולש

־ ןורטאית־ןקחשש רבדה שוריפ ןיא ןיידע ,"תיתרבח תוריח" לעב אוהש הניווב
ל כל םהל שי רבד לש ותימאל .יוקיחל היואר המגוד וב הארי דבוכמ ירמאק
. םהלשמ תופדעומ תומעטמ םירפוס־תרובח לכל ,םירייצ־גוח לכל ,ןורטאית־לבמאסנא

ר תוי תוינמא ןה םינמאה־ישנש ןמזמ ,יארקאבש ןינע ושענ םייטרפה הרבחה־ייח
.תיב־ישנ ןהשמ
ז אמ הניווב םעה היחש ךרדכ םייח הנקת םהל ןיאש םינטקה־םיחרזאה וליאו
ם תוימצע תרימש לע םידיפקמ ,למע םיאנוש אל ךא םייחה ןמ םינהנ :דימתמו

י רדע ףחד ילעב םיטסילאודיבידניא—הצובקה ךותב קר םירשואמ ךא תישיאה
־ ינודעומ לש םהישרוי—תורבח 8451 ,ןורחאה דקפמה זאמ ,הניווב שי .קהבומ
ה רפה" ,"הידרוקנוק" ,"הלאה־סמאלדול" ןוגכ ,ןורחאה סרמב ודסונש הרבחו־םינמא
־ תורובח ,םיפתושמ םינכסח הלא ירה ,ךרעל ,םהמ עבר .״םוטיריפסוס״ וא ״הרוחשה
םג ךא .יולצה דלומה־גח־זווא תא םמצעל חיטבהל םישקבמה ,תופפור חזרמ־יתב
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־ יקחשמו םע־יללוחמ ,תויחו םינג יבבוח ,םירה־יספטמו םינייחש ,םינדקרו םילמעתמ
, םייעוצקמה םידוגיאה לכ םע ,םילולכ םינוש םינפסאמ םינפסאו םימסוק ,תרודכ
ל ע ,םינורחאה הלא תא ףא תפפואה תיתונמאה הריוואה רועיש המ .הזה רפסמב
."םיאקינקנהו םיבצקה לש םירבג־תלהקמ" ןוגכ םש דיעמ ךכ
, רוגסה רתכה ילעב דמעמה־ישיאל דע הרמזה־יבבוח םיקינקנה־יבצקמ ,הלא לכ
, חורה־ימכח וליפאו ,ותוא הנבטרת אלש םשגה־תופיטמ הובגה םחצמ לע רמושה
 דיחי רוקמ ותואמ םהלש הנויח םיכשומ ,םיינרצויה םינואגהו םירצויה םיגוחה
ל כותש ריע דוע הפוריאב היהתש רשפא־יא .תואליכרה :תיאניווה תוהמה לש
ה פמ םירסמנה היתודוס לש ,הלש תויוליכרה לש תוריהמבו עפשב וז םע דדומתהל
ה יתויונישלמ לש ,הלש ערה־ןושל לש ,תויודבהו תויתימאה היתועומש לש ,ןזואל
ם יעידומ ,םילמלממו םישחלמ ,םיגהלמו םישקשקמ ,םילכרמו םיטפטפמ .היתובלעהו
, תורפסמ־ינולאסב ,תוכשלבו םידרשמב םישחורו םישגור .ברע דע רקובמ םינפלטמו

ל ש םהיתורידב ומכ הדיקש התואב םינדעמ־תויונחב ,תוירגיסו־קבט־תובוקב
. לגנו׳גה־ףרגלטמ רתוי תולוהב הצק לא הצקמ תורבוע הרורעש־תועידי .םיאניווה
ו ליפאו ,תוערצ־ןקל וא םירובד־תרווכל ,לגנו׳ג־לש־רפכל הניו התמוד תחא אל ,ןכאו
ש וחלל ףא םימעפלו אוה ףא םזמזל בייח ,הב תויחל הצורש ימ .םישחנ־תרואמל
ם ע םייחב ראשיהל הז רשוכ םיקנוי הניו ידילי .םלועה ןמ רובעל וא—שחל
ם ה םילוכי םמצע ידי־לע םירדושמ לוק־ילגב קרש ,םהינזאבש דימתה־תלומה
ד חא ,יתימא דיחי־ךלוה רגתסמ דאמ רידנב קר .םתסירעב םתויהב דוע ,השירחהל
, םירובדה־תרווכב הלא םה םידיחי .ותזגורב וא ותושריחב ,רצרפלירג דחא ,ןבוהטב
.םלוע־תליהתל תמיוסמ תואדווב םיעיגמה

(.ב .א)
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