
ן 81ןונגע ןושלב

ןומע לש ונושלב
א ל ונרוד־ינב םירבעה םירפוסה לש םנושל
ד צמ המשל היואר בל״תמישל הכ דע התכז
ו הירה ינושלה ןויעה אלהו !וננושל ירקוח
פסה הריציה רקחל הייתשה־ןבא תניחב םויכ
ם נושל רקח לש וכרע לע רבדל אלש ,תיתור
 רקחמ םודיקל םיינרדומה םינקיסאלקה לש
. התוחתפתה יכרדו היכילהת תנבהלו ןושלה
א ל ןיידע קילאיב לש ותריצי ןושל וליפא
ה בוטל ןאכ ריכזהל שי ךא) תוידוסיב הרקחנ
. יו ןינורבא .א םינשלבה לש םהינויע תא
־ איב לש ונושל לש םידחא םיטקפסאב ירניבא
ק ימעהל ונינשלב וברה תאז תמועל .(קיל
" שיה וגישה ףאו ,םימודקה תורוקמה ןושלב
: רבדה אלפיי אלו .תועדה לכל םינינרמ םיג
ם ישדח םיטסקט לש עפשב עפתשנ הז ונרוד
גה ,חלמה־םי תוליגמ ןוגכ םתזינגמ ולעוהש
־ ןיא תויגולואיכרא תובתכ ןכו תיריהאקה הזינ
ם וחת תא ונירקוחל וביתכה ומכ וללהו ,רופס
ן ושלה החפקתנ ךכ ידי־לעש אלא .םקוסיע
 לע תוהתל םויכ םיטונ םידדוב ךאו ,השדחה
.הנקנק
, אופא ,והירה רוצנמ בקעי ר״ד לש ורפס
ו תישארש ,הז רפס .ותעב־רבדו בושח השעמ
 ןאכ ונל שגומ ,ורבחמ לש רוטקוד״תדובעב
ם ידחא םיקרפ וילא ופרוצ ,תבחרומ הסריגב
.ןונגע לש ונונגסב ףא םיקסועה
־ טק״ב םקוסיע הזה רפסה יקרפ בור ,הרואכל
, לעופה ינמז ,קוסיפ ,רסחו אלמ ביתכ :"תונ
. ב״ויכו ,עודיי רסוחו עודיי ,םייוניכו תוילמ
ם ירוריב ילב יכ אצמי בטיה ןייעמהש אלא
ק רפה .והשלכ ידוסי רקחמ ןכתיי אל הלא
, לשמ־ךרד ,ונדמלמ אלמ/רסח ביתכב ןדה
, אלמה ביתכה יללכל ןונגע ענכנ םצעבש
ן יד״וי תלטה תונגב ויתורהצה ףרח תאזו
קאה תונורכז״ב וירבד ׳רו) "םירתוימ" ןיו״וו
נמ .(108 ׳ע ,אי—י ,״תירבעה ןושלל הימד
־ גע הניש תובורק םיתעל יכ ונל הארמ רוצ
" הצוכתנ" ,"ןיוצמ" ,"לבק" ןוגכ םילמ ןונ

ן אשעו וירפס לש תומדקומה תורודהמבש

־ גע י״ש לש וגושלב םינויע :רוצנמ בקעי •
.׳טע 1968 ! 260 ,ריבד תאצוה !ןונ

מה תורודהמב "הצווכתנ" ."ץיוצמ" ,"לביק"
.תורחוא

ן יב רפוס־ינוקית לש םיוביר רמולכ ,הז ןינע
פהלו חיכוהל ידכ וב שי ,הרודהמל הרודהמ
ל כב רפוסה ןונגע לע עודיה תא בוש ןיג
ר שא לכ לע הליגרה־יתלב ותדיקשל עגונה
ן ושלה רקוח יבגל .םסרפתנש רחאל ףא ,בתכ
" ינוקית ,תורפסה רקבמ יבגל ףאו ,ןונגסהו
ו יתוריצי תרכהל םולב רצוא םה הלאכ רפוס
ה לעמ ינשלבה רושימב .והשלכ רפוס לש
קסמ ,תונושה תוסרגה תאוושה בגא ,רוצנמ
ם כסל רשפא יכ המודו ,בורל תופלאמ תונ
, דחאה דצה ןמ :םינוויכ ינשב ויאצמימ תא
־ וג העפשה לע הלא חסונ־ינוקית םיעיבצמ
ן ושלה לשו תינקתה ןושלה לש תכלוהו״תרב
ד צה ןמ !ןונגע לש ונונגס לע ץראב היחה
ה קודאה ותוקבד לע םינוקיתה םידמלמ ,ינשה
, ךכ .הנשמה־ןושל לש םינקתב רפוסה לש
, "ןורק" הלמה לש הנימ תא אוה ןקית ,לשמל
ה בקנ ואשעו ,רכז היה תמדוק הרודהמבש
־ לב יוצמל םאתהב תאזו ,תרחואמ הרודהמב
.ונימי ןושלב גוהנל דוגינבו הגשמהךוש

ממל העיגמ ל״זח ןושלב ןונגע לש ותוקבד
ט וריפב רוצנמ םיגדמש יפכ ,םיאילפמ םיד
קמ ןונגע בקע וז ןושלל תודמציה םשל .בר
- ןושלב וקסעש םיקדקדמה ירקחמ רחא בור
ו נושל תא םיאתה ףא תובורק םיתעלו ,הנשמה
ת א אשונה ,ונרפסב ב״י קרפ .םהיאצמימל
ו מש׳ סופיטמ ףוריצה לש ועודיי לע" םשה
ר תויב ןיינעמה ,ונתעדל ,אוה ,"׳םש לש
ל ש ותיב" ןוגכ םיפוריצ ,עודיב .וז היגוסב
ך ושלב םרוקמ ,ונימי ןושלב םיצופנה ."םדא
י רחאש הלמב ילמרו׳פה עודייה רסוח .הנשמה
ו גהנש שיו ,םימכח ברקב ההימת ררוע "לש"
ן ויגהה שרודש יפכ ,"לש״ה ירחא א״ה ףיסוהל
. (הנשמבש תומגודה ןמ קלחב יוצמש יפכו)
ת ובקעב ,העדה החוור 30־ה תונשב םלוא
י כ ,לגס ׳םורפ לש "הנשמה־ןושל קודקיד"
שהב איה הלא םיפוריצ לש הנוכנה הרוצה
ן ונגע יבתכבש רפוס־ינוקית .א״הה תטמ
סמ רפוסה ול ץמיא ןהה םינשב יכ םידמלמ
0 3־ה תונשב ואציש ויתורודהמבו ,וז הנק

ת ומוקמה בורב העידיה־א״ה תא טימשה
אל ךכב םלוא .ןכל״םדוק היוצמ התיה םהבש
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קדמה םק ךרעל םינש ןתואב ןבש ׳ןינעה םת
א וה .היפ לע הרעקה תא ךפהו ןולי ךונח קד
א צמו הנשמה לש םימודקה דיה״יבתכב ןייע
’ רו׳ס עודיי םייק ןכא הז סופיטמ םיפוריצבש
 לש ותיב" הנניא הרוצה הלא די־יבתכב .ילמ
ו ז הרוצו ,תחא הלמב "םדאלש" אלא "םדאה
ל ש" הרוצה ןיאו ,(םדאה+ל+ש) איה תעדוימ
ם ירחואמ םיקיתעמ לש שוביש לא "םדאה
ת ילמה ונל הדלונ ,בגא ,הז שוביש תוכזב)
ן ונגע השע המ .(!ןכל־םדוק .דתיה אלש ״לש״
ו ירפס תא ןקיתו ךלה ?הז יוליג תובקעב
ת ומוקמה בורבו ,ןולי לש ותילגתל םאתהב
."לש" ירחא העידיה״א״ה ףיסוה

ת וינע־יקודקידב תורפסה ירקוח ולזלזי לבו
ויב "םייקודקיד״ה םיקרפב אנ־ונייעי .הלא
ם הב רוצאש םהל רבתסיו ןודינה רפסב רת
ו נונגס יקויד תנבהל עייסל יושעה בר רמוח
ר וצנמ ר״ד לש וירוריב .לוגדה ונרפסמ לש
" תלמ לש וא םש לש ,לעופ לש ומוקמ רבדב
 אלא "םיליבס" םייטרואית םינויע םניא םחי
' אש לע תונעל ,רבד לש ופוסב ,םה םיאצוי
ק ימעהל ונוצרש ארוק לכל תועגונה תול
ו תמדקהב רקוחה ריבסמ ךכו .ןונגע ירפסב
:ורוריב ןפוא תא

תפ ןהל אוצמל יתשקיבש ,תולאשה תחא
ו א םייריבחת םיפוריצ ינש :וז איה ,ןור
, תועמשמ התואל םישמשמ םיארנש ,רתוי
ו השלכ לדבה םהיניב שי אמש ? םהיניב המ
 דחא ףוריצ קר רשפא ,ואל םא ?תועמשמב
ך רוצל אלא אב וניא והנשמ וליאו ,ליגר
, ישפח ויתולמ ףוריצ ןיאש ,בינב וא יוקיח
תומ םה םאה ,םיליגר םהינש םא ?ב״ויכו
.(כ ׳ע) ? המב ,ןכ םאו ? םיג

ו יפא ףא לע ,הבר תוריהבב בותכ רפסה
; (תוסרג ייוניש לש היגוסב רקיעב) בכרומה
ה רישע ,הפי רוצנמ לש ונושל :תאז ףאו
ם ינשלב לש םכרדכ אלש) םיטפשמ־תרצקו
ת לברוסמ ןושלב םיבתוכה ,ונצראב םימיוסמ
ן וכסחב ונל רוסמ רמוחה .(תוימצע-תרסחו
ן כש ,ךכב עייס אל סיפדמהש ףא) תויתילכתו
ה שורדה המרה לע דמוע וניא יפרגופיטה דצה
.(רקחמ־ירפסל

.ם .ש

םידדושה םיגורבה
י רכיא וניכ וב יוניכה היה "םידדוש םינורב"
ם יסרטנוקל םימודה) םהיסרטנוקמ דחאב סזנק
ם הינודא דגנ הכפהמה ברע תפרצ ירכיא לש
־ יליאו םילופונומה ידותע תא (םיילדואיפה
ל ש םיילדואיפה הינודא לקשמ לע תאז .ןוהה
. הלא םיליצא .םייניבה־ימי לש הפוריא
ו נויפר תא ולצינו תורוצבה תוריטב ובשיש
ת חת םיאיבמ ויה ,יזכרמה ןוטלשה לש
ת א םילצנמו םייאמצעה םירכיאה תא םתוסח
, םימולשתו םיסמ ינימ לכ תייבגל םחוכ
ש וכרלו יטרפ אבצ םיקהל םהל ורשפיאש
ם יריבאכ םיארנ הלא םינורב .יטילופ חוכ
ש ממ ,ב״הרא לש ןוהה ידותע לומ םייתודלי
, יראה־בל דרא׳ציר לש עודיה ובירש םשכ
ת פרצ ךלמ םע ,םיברמ דחא לשמ לושמל םא
־ תרגית אלא היה אל ראייג״וטאש תריט לע
ם יליפנה־תודדומתה תמועל הרקע םיריבא
" רודומוק״ה ןיבל ,דחא דצמ ,ורדו דלוג ןיב
.ינש דצמ ,טילברדנאו

, המצעמ תדלונ הנניא ,עודיכ ,היצזיליביצה
ו שעש המ .םינברדמו םיציאמל איה הכירצו
יישעתה ושע חרזמב םילודגה םיטרקוטואה
ו שע םה ,ןבומכ .ברעמב תונוסמה־ישנאו םינ
־ וטזיליביצ תוירנויסימ ךותמ אל ושעש המ
ב עתנ םא ףא ,ןובשח לש ופוסב ךא ,תיר
ת וחפל תרחא ךרד שי יכ רובסנ וא םתומד תא
ת ירוטסיהה הדבועה תא שיחכהל ןיא ,המדיקל
גאה םתוצירחו םנוזח ,םתמזיב רשא םהש
ל ש ןהיספ לע היצזיליביצה תא וריהדה תיד
־ לאקה חורה .ףוח לא ףוחמ לזרבה״תוליסמ
ן הל ואצמ תיטסיניווראדה המגודהו תיטסיניוו
ה נפצש ,המוצעה תשביב עפושו בחרנ רכ
ת ורצוא לש רתויב לודגה רגאמה תא הבוחב
ן מ םירגהמ ינוילימל תבאוש־ ןבא התיהו עבט
ארמ "םידדושה םינורבה" ."ןשיה םלועה"

ם תביבס ירכיאל וקינעה םייניבה־ימי תיש
ו ליאו ,םירברב תוטישפ ינפמ ןגמו תוסח
ת א וסיכ ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב
־ יתבו לזרב־תוליסמ לש תשר הקירמא תשבי
ה מצע תירבה־תוצראל וקינעה ךכב .תשורח
עמכ הכרד לא התדיעצהש תינידמו תילכלכ
.הלעמב־הנושאר תימלוע המצ
האמה תישאר דעו םיחרזאה־תמחלמ םות זאמ
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