
תורפסל תורעה :רזואהסנאמא דראהרג
 .ןוציחה ללחה ןמ רז רוצי תחנ הזו־הז םוקמב :רומאל הקעצ ריעב העמשנש חיננ
 םימרוז העידיבש תוריהבה רסוח ללגבש ,םינומה לש תיללכ הריהנ הליחתמ התיה
 לש םזכרמב .בר םעב םש םיפסאתמו תומוקמ העברא וא השולשל ,םתסה־ןמ ,ויה
 רוביצ םינייפאמה ץחלהו חתימה ,ץמאמה ךא ,רבד אצמנ היה אל ילוא ולא תומוקמ
 ךותמ רצויהל רומא ליגר־יתלב והשמש םשורה תא םיררועמ ויה זכורמו לודג
.םייללכ הדיל־ילבח
רפתמה תועדומו תוחטבה יזמר םה םיטלובה הינמיסש ,הקיסוריאה לע אנ־בושחנ וא
 גישהל ןתינ םש־יא יכ םדא לכ ענכושמ ןהמ האצותכו רתאו רתא לכב הלארל תומס
 םנמאש הדוי בורה־לע ,לאשיי םא ,םדא ותוא יכ ףא ,תוליגר־יתלב תויפיצ םישגהלו
 םיזכרמ םתואל רודחל חילצה אל ןיידעש אלא תודחא תוטיעבב םשל וכרדב רבכ הכז

.ךכ־לכ הפופצ תולהקתהה םביבסש םיירותסמ
 םג םימייק הנממ הלעמל ןיאש תוחיתמ לש הלאכ םיזכרמ יכ ונא םיעמוש דועו
 ־ןמורב היוצמ הניא הז גוסמ תוחיתמ יכ עדוי ליכשמה .תורפסב דחוימבו תונמאב
 םג אצמית תאז תמועל .תושגרתה בורמ ודימ חינהל לגוסמ וניא ותואש ,םישלבה
 יבג־לעש רבסהה־תולמ וא ,תמוסרפה־תעדומ וא ,תורפסה־תודלות ירבדל ,אצמית
 אוהו .םומעיש בורמ בושו בוש ויניע תומצענ ןארקמלש תומיוסמ תוריציב ,הפיטעה
.ולא תולבוקמ תועד שיחכהלמ רהזיי
 וירבד תא אנ־לבק ,דחוימב ותוא בהוא אוהש םסרופמ רפס לע ינולפ רמוא םאו

 ךמצע התא ףא ןכ םא אלא ,ךתמכסה לע ויניעב ול זומרו הנבה לש בבלמ ךויחב
 ־יתלב םיבצמ ורצווי ןפ ,ךכ לע ותוא לואשמ רמשיה זא־וא .הז רפס לע והשמ עדוי
 לע הביעמה ,לאידיא לש הנידע הליה רפס ותוא רוטע יאדו ונורכזב ןכש ,םימיענ
 ,ךכב־המ לש םירבד לע תולאשב תלוזה לש םייתדה ויתונוימד תא סורהל .םיטרפה
 תוגהנתה :תוילותאקה תוצראב תוחפל ,םילבוקמה םיסומינה תא דגונה רבד הז ירה
 והומכ ,תאז תמועל ,המכסהה ךויח .תיטרקסיד־יתלבו תיטנאטסטורפ בשחית תאזכ
 תנומת ומכ ,הגונ והשמ ,עקרב ,םש שי ,ונתנווכ המל םיעדוי ונינש :רמואכ

.םימודמיד־רואב הנודמה
 תוחמוג ןתואב םוקמ אצמיי הל םגה ?וננמז־תב תורפסבש תוינומהה לע המ לבא
 לכ ןפש ,ןהל הקוקז איה ןיא ללכ־ךרד ?הגעירפי אל שיא םש ,תוגה לש תוטקש
 זאמ .םתוא האלמ וז תורפסש םיטובו םיזע םייוטיב םתואל המודב חתימ יוור המוחת
 ךל יד ,הובג חתימ חיטפשממ טפשמ לכ לע סימעהל הלחהו רפסלמ הזורפה הלדח
 ףלוח עגמ רחאלש אופא אלפיי אל .ונממ טלמתמ קרב רבכו הזכ רפס ינפ לע קילחתש
 םדא לוכי יכו !םישלב־ןמור תאירק ,היפרה םשל ,תשקבתמ דימ הלאכ םירפס םע
וכז ורבע־םימימ תפומ־חוריציש דועב ז הובג חתימ לש הדשב הכורא תע תוהשל



163תורפסל תורעה

 וננמז־תונב תוריצי יבגל ירה ,תוחמוגב ןמוקמ תא הנסופתת םרטב האירקל םימעפל
 עסשותו ןהלש התימה תמצעב שוחת ןעמל חישמ לש ודגב עגמכ לילק עגמב דל יד
 החמוגה םג ,םישדח םירצומ לע ץק־אלל םירמוש ןיא הכירצח־םלועבש ןויכמ .הנממ

.תרתוימ תישענ
 ,ןהב תונפוצ ןהו) יטוריא ןעטמ ןכותמ תוקרופ תוריציה ,בורה־לע עראיש יפכ ,םא
 הכמב םיבובז ינש דוצל ןתינ זא־וא ,(תירזכאו חתימ־תהבג הקיטוריא קר ,ןבומכ
 *לע אוצמל לכות םתואש) תומוקמ םתואב קר ןייעל ץלמומ הז גוסמ םירפסב .תחא
 תופפוח ,תונמאהו הקיטוריאה ,דוסיה־תועפות יתש םהבש (ריהמ ףודפיד בגא הלקנ

 הלא םיעטק קר םיטרחנ ,ילוש ןינע םש איה הלילעה אליממו ליאוה .התוער תא השא
 ,םימיאתמה םיפדה תונרק תא טומקל ףא לוכי הצורה לכו ארוקה ןורכזב השעמל
.דרשוממה םןימ׳ויה תואלת רחא חוכ ףילחהלו םהילא בושל ול ןמדזיש הרקמל
 ולש םינמורה לע התיג רמוא םאו ז לכב־היוצמה תוזעה אוה שידחה לש רכיהה־ןמיס
 םיררחושמו םירחואמ םינמזבש רמול ותנווכ ירה ,סמונמ זמר תקזחב אוה םנונגסש
 הרקי ןכאש יפכ ,זאש יפל ,וירפסב האירקה תא םמצעמ ךוסחל תוירבה ולכוי רתוי
 םג .הקחדה לש ןמיסכ הלגתי סומינהו זמרנ קר רבעבש המ לכ אלמ הפב דגוי ,םויכ
 רשאמ תוזע־רתי ללכ־ךרדב תאטבמ וננמז־ינב םיררושמה לש תינפוגה םתעפוה
 והשמ חמוצ ,תסוומו דסוממ םלוע ךותב ,ןאכ יכ זמרמה חיר םפסוא תופוכת .רבעב
 היח־טבמב םאו ארפ־לדוגמ שאר־רעש תרוצב םא ,תישארב־רעי תסיפ ןימ ,ילויה
 םיאלה םישנאה לש םהיניעל ןינרמ הארמ ,ןכא .הדיפקב־עורפ שובלב וא יכראנא
 וסור לצא ךכ־רחא ,םיעורה םלועב םעפ ומכ שממ ,היצקפנוקה־תופילח ישבול
 רעשה ךא ,ונילע סאמנ םנמא יאלקחה קשמה .המדאו־םד לש םימיב—ןמזה ךשמהבו

.םירעה לש תישארבה־רעי אוה ארפ לדוגמה
 ,ודילוהש םירפוסה־יבר לכ םלועה ןמ ורבעי וליפאו ,ץוחנ רוצי אופא אוה ררושמה
 עפש לש ןוכסח־תופוק" תמקהל האיבהש וז ,"חורה לש קנע־תיישעת" ,ליזומ ירבדכ
 שוכרל ןקזה־ילדוגמ םיילושה־ינטייפ לש םדי אצמת תאז־לכב—"ימואל־ינחור
 ־תרבח חרזא .יקסיוו תורטקמ חירב ,םירטוז םלוע־יניוב ךרדכ ,ואלמי התואש ,הליווח
 םילמ ריינה לע הכילשמה הנוכמה קותקית תא עמשי הזכ תיב ינפ־לע רובעיש עפשה
 ןוצר־יאב ותמער דיני רצויה ,ןופלטה לצלצי ףוס־ףוסש דע ,ותוא תובילעמה תוסג
 וא ונכוס יפמ ןובשחו־ןיד םש עומשל ידכ ,רודזורפה לא הלק הצירב שוחי רחאו
.האחמ־תמוצעל תחתמ ותמיתח תא ףיסוהל
 ־םימימ רצח־ררושמ הזיא לש ותעדוהמ םירבדה וליחתה ילוא ז ךכ ידיל ונעגה ךיא
 ,ימואלניב רשק לע םילפא םיזמר וירבדב בלישו ונק םוהיז לע עירתהש ,ורבע
 ךכב שילחהלו ךרדה־ירשיו םיישרשה ,םימימתה לש םהיקסע תא עירפהל םמוזה
 ןכא יכ ובלב רמא ,תסכרפאכ ונזא השע דחא ןקז לרביל .םוריח־תעשב ןגמה־חוכ תא
 .תינימהו תינידמה תוריחה תנגהל הירוגינס־בתכ ךרעו השעמ תושעל תעה העיגה
 קלד גוסל םעפ־ידמ הקוקזה הנוכמה תענתהל רמוח הלגתנ הנהש לכה וריכה התע
תודדועתה רחאל ."התריציל יוארה אשונ התליג תרוקבה" ,ליזומ ירבדכ ,וא ,שדח
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 איה »והשלכ תקפקופמ התארנ התליחתש הריציה יפלכ תוששחה וגומנ תידדה
 וישכע .רורד הל וארק שפוחה םשבו תויזיפאטימו תויניצר ףושיכ־תוחסונ הפצוה
 ־ןמש הלא םהירחאו ןינמה־ןמ־אלש הלא הליחת ,םירוסיפורפה םג הילא תשגל וזעה
.רשה תעפוהל ךרדה תא דוע םסח אל רבד םוש .הורישכהו ,ןינמה
 ־תזע הסיבכה־תקבא דצל המוקמ תא השבכו הכרד תא הל הסליפ יוטיבה־תוזע
 ידי־לע חכוה םפקתש םירצומ םתוא לכ דצלו הליעיה רועה־תחשמ דצל ,הלועפה
 קר םהילא עיגהל רשפא ללכ־ךרדבש םימוחתב ףא תטלש הקיטוריאהו .עדמה

.ןיפאראפ תוקירז תועצמאב
 ןקפס קר יכ דע ךכ־לכ םיזע ץחלהו ץמאמה :קחודה ןמ םשרתהל םדא לכ בייח
? ןוציחה ללחה ןמ רוצי תחנ םנמאה .םולכ־אלו םהירחאמ ןיאש ןעטי תוירבה־אגוש

(.ה .ת)
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