
י רתסממ םיביסומ :םייחרב הילס
ןונגעב הלודגה הלאה תד
 רבעשל הרישל־רוסיפורפו ררושמ—סביירג טרבור לש ורקחמ לע ססובמ הזה רוביחה
 .("הנבלה הלאה" ,ורפסב ותעשב םסרופ רקחמה) תיסאלקה־םורט תדב—דרופסקואב
 :הלאה לש התוהז־תודחא איה וז הריקח לש תטלחומה הנקסמהו תינושארה החנהה
 ,תויסאלק־םורטו תויסאלק ,תונושה תותדב תועיפומה תוכלמהו תופמינה ,תולאה לכ
 לש תוישנה היתויומלגתה וא םינושה היתומשו היתויומדל הלש התעפוה אלא ןניא
 ־תיצמת קר איבהל לכוא ןאכ ."הלודגה הלאה" וא "הנבלה הלאה" ,"םאה־הלאה"
 יתאצמש רשקה תאו רוביחל עקרה תא ריבסהל ידכ ,ינתסרכה רפסה ןמ תיצמתבש
 ךא .תאזה תדה ןמ םימיוסמ םיביטומ ןיבל ,"םינומא־תעובש" ,ןונגע לש ורופיס ןיב
 קר אל ןונגע לש הז םיוסמ רופיס המגודל יתחקל (א :תורעה יתש ריעהל ילע תישאר
ומב ןונגע שמתשמ וירופיס בורב יכ ףאש ינפמ םג אלא דחוימב וב יתקסעש םושמ
 םיעיפומ םה ןיא םהמ דחאב ףא ירה ,(רכו השאו־רבג־יסחי ,תוומ) םימיוסמ םיביט
 תשמשמ "ןירותסמ" הלמה (ב !״םינומא תעובש״ב ומכ םינפ־תבורמו תזכורמ הרוצב
 המודק םילמס־תפש" :ןושלה וזב סביירג ריבסמ ותוא רשא ,סותימ תארוהב ןאכ יל
 ןמזה םע רשאו ,םייתד תודסומו םייטבש םינחלופ לש םירבד־ןורכזב שמשל הרבוחש
 רתימה ,וירבדל 1."תושדח תויתד תומרופיר ףיקת ןעמל הנוהכה־ישנא ידי־לע התנוש
2 ."תוומו םייח לש תוירוזחמב תועיפומה עבטה תועפותל ילולימ רוטיע" איה היגול
.תודהיב הב שומישה תרוסמ יפל םג ןירותסמ הלמל הפי המיאתמ וז הרדגה ,יתעדל
 תונתשמה ,תויומד שלשב העיפומ איה ליגרב רמולכ ,"תשלושמ הלא" איה הלאה
:םייגולותימה ןכותהו עקרה יפל

 ריכזמה רפסמ ,תויומד עשת תלעב אלא תשלושמ םתס אל איה סומסוקה תלאכ ןכל
.םיררושמה תינורטפכ תעשותמה התעפוה אלא ןניאש תוזומה רפסמ תא

(יניתא) המכח —(הריה) תוכלמ —(יטידורפא) הבהא:־ה תלא איה היתונוכתב
ותינרבק —ומא —ותשא:איה רבגה לא הסחיב
תוומ —םייחו הבהא —תוילותב:םילמסמ היעבצ

רוחש־לוחכקורי־םודאןבל־בוהצ
יללכ ןפואב ךא
לואש —םי־ץרא —םיימש: ־ה תלא איה סומסוקב
:תללוכ איה ךכ רשאבו

התתיחפב —האולמב —התושדחתהב: העיפומ םיימשה־תכלמכ הנבלה
תיארחא איה המדאה־תלאכ
ףרוח —ץיק -ביבא:הנשה תופוקת לע
תוומה —הדלוהה —הדילה:לע הנוממ איה לואשה־תלאכו
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 םירפסמה תא קר ןאכ ריכזאו ,תושדוקמ ללכ־ךרדב ןה השולש רפסמה לש ויתולופכ
 עיפומ אוה ןכ ומכ 3.םייחה רפסמ אוה ,סרוגאתיפ יפל ,השש :רופיסב םיעיפומה
 הארנ אוה םידוהיה לצא .םילבבה לש הירטמואיגהו הימונורטסאה יבושיחל דוסיכ
 אוה ,השולש רפסמה לש תשלושמה ותלופכ ,העשת .דוד־ןגמ לש ויתוצק תששב
 4; ןולאה ץעב תרוסמה יפל רושק ר ש ע ־ ם י נ ש רפסמה .חריב הרושקה המכחה רפסמ
 םילאה לש לבוקמה רפסמה ןמז רובעכ חתפתה הזמו היוול־ינב 12 ויה ןולאה ךלמל
 ־רפסמ היה יכ לזמ־שיב רפסמ אוה 13 .(סופמילואה ילא ,לשמל) תמיוסמ הצובקב
.רופיסב םיעיפומה םידיחיה םירפסמה הלא יכ המוד .ומצע ןולאה־ךלמ לש ובאטה
 דחא השעמלו ,הלאה לש םיקהבומה התטילש ירוזאמ דחא אוה תוומה ,ןאכ הארנש יפכ
."םייחב־תוומהו תוומב־םייחה תלא" אוה תידוסיה התנוכת תא םיאטבמה הייוניכמ
 תאו ותוא בבוסה םלועל סחיב ןומדקה רבגה לש ויתויעב תא םיעיבמ הלאה ירתסמ
 םלועה לא התוא רשקמ אוהו ,השאה איה וייחב הבושח היעב .ןתוא רותפל ונויסנ

 לע ליצאמ אוהשכ ,ינש דצמו—דחא דצמ הלאה תגיצנ תניחב הילא ותשיגב יללכה
 ־יפי ,םידלי תדיל רשוכ :וילע תוצרענהו ול תועודיה תוישנה תונוכתה לכ תא הלאה
 לש ורקחמ יפל .יפואבש תירותסמ תונמחג ,םייח־תמכח ,הנקיז־רועיכו םירוענ
 —רבג יסחי :םיחטשימ השולש םימייק השאהו רבגה יסחי לש חטשב םג ,םביירג
.הלא—ךלמ ו הזומ—ררושמ > השא
 :שדח דצ ףסונ הזומה—ררושמה יסחיב .השאה לא רבגה לש וסחי תייעב תא יתרבסה
 איהו ,הדי־לע םסקומ ררושמה :תיהולאה התעפוהב השאה איה תשלושמה הזומה"
 ,[רה=]טנומ הלמהמ ,הארנכ ,רזגנ המצע הזומה לש המש) 5."ותרישל דיחיה אשונה
 אשונ" :בתכ םיאול ןולא ישלווה ררושמה .(תשלושמ םירה־תלא התיה הרוקמבו

 :רמוא םביירגו 6."בוהאה ןמ רתונ המ הלאשהו ,תוומהו םייחה אוה דיחיה הרישה
 בייח וניא ררושמ 7."השאל רבג ןיב םיסחיה אוה תיתימא הריש לש ירקיעה אשונה"
 לש וז ומכ איה השאלו עבטל ,םייחל ותשיגש םדא אלא 8םיזורח בתוכה םדא תויהל
 ,ררושמ לשכ איה הלא םיניינעל ורוביג ץינכר לש וז םגו ןונגע לש ותשיג םג .ררושמ
.הז םשב םהינש תא תונכל תססהמ ינניאו
 לש הנוטלש תפוקתב :ךכ ריבסהל רשפא—הלא־ךלמ יסחי—ישילשה חטשימה תא
 באמ השוריב הרבע אל רמולכ ,"תיראינילירטמ" תוכלמה התיה תיסאלקה־םורט תדה
 ,השארה־תנהוכה התיה ץראה לע הלאה תגיצנ :תבה לש התוסחי יפל אלא ונבל

 ויה םיכרענ ,לשמל ,הקיתע אמורב .חגוז־ןבל ןייטצמ רבג הל תרחוב התיה הנש־הנשו
 ןולאה) "ןולאה ךלמ" ןיבל הירגא םימה־תפמינ תומדב הלאה ןיב 9הלאכ םיאושינ
 ך״נתב הברה רכזומ אוהו ,חצנ־תוירופל רושק היהו תוירבג למיסש שדוקמ ץע היה
 —לארשי־ץראב ,ביבאב—הפוריאב) המיאתמה הנשה־תפוקתב (םילאה־תדובע יניינעב
 הנשה ךשמל םדאהו יחה ,המדאה תוירופ תא וחיטבה הלא םיאושינ ,(ויתסב ילוא

 ךבוסמ הזל רבסהה ךא ,היתופוקתל תפלחתמה הנשה חור תא למיס ןולאה ךלמ .האבה
 םגו ותוא םיבירקמ ,ךלמה תא םיסרסמ ויה הנש ץקמ .ונינפלש ןינעל עגונ וניאו תצק
ארקנ אוה הנבלה־תלא לש הגוז־ןבכ .רחבנ היה הנשל שדח ךלמו ,ורשב תא םילכוא
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 םא השאר־תנהוכל ,תילאסית תרוסמ יפל ,הרחבנ המצע תנהוכה ."שמשה ךלמ" םג
) 10(ןוויב .דריה שדקמב ,לשמל ,השענ ךכ) שדקמה־תונהוכ 50 לש ץורימב התכז
 םע "שמשה ךלמ" וא "ןולאה ךלמ" תריחבב םג התוא הכזמ ץורימב הייכזה ,רמולכ
 הכולמה תוכז .המלש םייח־תפוקתל העבקנ ףוסבלו ,תוכלמה תפוקת הכראוה ןמזה
 .רשאל אשנש ןייטצמה רבגל רובעל הלכי איה ךא ,םינבל השוריב הרבע אל זא םג
 איה וז ךרדב הכולמה תרבעהל תטלוב המגוד 11.הריעצה תבה ללכ־ךרדב ,ךלמ־תב
 ,תומייק תודבועה) ךלמ השענו לואש ךלמה לש הריעצה ותב תא השאל אשנש ,דוד
 תא בוזעל םיכירצ ויה ךלמה־ינב .(ןתוא הטילבמ הניא םיניינעה תולשלתשה יכ ףא
 םיכלמ־תורצחב םיעיפומ ויה ללכ־ךרדב .תוכז םוש םהל .דתיה אל וב םהירוה תיב
 תאשלו ןייטצהל םילדתשמו תוכלמה ןחלוש לע םש םילכוא ויה תובר םימעפו ,תורחא
ואמ תואלמ תויסור תודגא םגו ןווי תודגא .הכולמב תוכזל ךכו ךלמה־תב תא .רשאל
 תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע" :ך״נתה ןמ עודיה קוספה םג רכזיי) .הז גוסמ תוער
.(הירוה תיב תא תבזוע ה ש א הש רמאנ אל 12."ותשאב קבדו ומא
 ,ותבהא־תריבג הזומה תא ול השוע אוהו הזומה לאכ השאה לא ותשיגש ,ררושמה
.הלאה לש הבהאמ ,ןולאה־ךלמ םע ומצע ההזמ

 ןיבל וניב רשקה תא תוארהל הסנא וישכע .יגולותימה עקרה ,ץרמנ רוציקב ,והז
 .רופיסה לש יתדגאה ויפא תא שיגדמ ומצע ןונגע ,תישאר ."םינומא־תעובש" רופיסה
 ־קסא ,סואז—םייסאלק םילא לש תומש ןייצמ ,״םיבוטה םילאה״ יוטיבב הברמ אוה
 רמאנ ץינכר לע .(..!תירוטסיה תומד איה ופפס) ופפסו האידימכ תויומד וא סויפל
 .המודכ וא "שורבכ" ,תופצל היה רשפא ילואש יפכ ,אלו 13"ריעצ לאכ ןנער" אוהש
 ןונגע ריכמ יאדו התואש ,תיסאלקה היגולותימה לע םיססובמ רופיסב הלא םיווק לבא
 ,תססובמ הניא תיסאלקה־םורט תדה ירתסמל תיביטקניטסניאה השיגה .רחא שיא לככ
בטה ותנבה תא הטילבמ איהו ררושמל תינייפא השיג איה אלא העידי לע ,יתעדל

.םייחה תועפותב תיע
 לע ,ראבל הצפקש הרענ לע 14המודק תידוהי הדגא רופיסה דוסיב היוצמ ,ינש דצמ
 .העובשה תא םייק אלש רחאמ ותמש וינב ינש לעו התאשל עבשנו הליצהש רוחב
 —םימה תפמינ ,השעמל ,איה ראבב הרענה :םייתימה תודוסיה םירכינ וז הדגאב רבכ
 .רוחבה הל עבשנש העובש תרפה בקע אבש תוומב אטבתמ עבטה־ןמ־הלעמלש החוכ
 רבכ :ויליבקמ וא "ןולאה ךלמ" םע תוהדזהל ץינכר לוכי ךיא ןאכ תוארהל ינוצר
 וליאכ אל ,ןומרא—לוסנוקה "ןומרא״ב אלא ויבא תיבב אל ותוא םישגופ ונא ותודליב
 .םיליצאכ ליצא וא ךלמ אלא 15"הנטק הנידמ לש דובכ־לוסנוקו רישע רחוס" היה
 ־תנתמ ולבקב ,ונובשח לע היסנמיגל ותכלב—לדגש רחאל םג "ונחלוש לע לכוא" אוה
 ועוצקמבו וידומילב ונייטצהב ,השעמל .תונטק תובטה דועבו וידומיל רמג םע ףסכ
 ׳ינש דצמ .העובשב םדוק ורשקנ אלול םג וביטימ־תב לע תוכזה תא ץינכר ול הנק
 רשקנ וניא אוה .ולש ררושמה־יפוא תא שיגדמ ללכב השאל ץינכר לש דחוימה וסחי

תא וליפא ,ןלוכ תא אוה בהואש ינפמ אלא 10רק ומדש ינפמ אל ,תונבה ןמ תחאל ףא
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 ךילרהא דורטרג תרמ תא בקעי בביחש וז הביח לבא") תונטקה תאו תורגובמה
 היבגהו בקעי החש" :ןכו ,״םעט םושב תראבתמ הניאש הבהא התואמ התיה תלצאנ
 וניאו ,ןלוכב הצור אוה 17("ךתוא ףוטחל קשח יל שי יתקותמ ,רמאו הלעמל התוא
 ןניא שלשהו שלש אלא ןניא ששה יכ הארמ תונבה רואית ,ללכב .רוחבל לוכי

:שוליש ,תורענ לש תוגוז השולש םצעב ונינפל .תוגוזב תועיפומ ןה :תחא אלא

 ."לחרמ הבוט האלו האלמ הפירח לחר"-18תודידיה האלו לחר לש בל־תוישקו בל־בוט (1
 התוחקפ לע תודיעמ הינפו ההובג תנסא"—19החפשמה־תובורק לש תולכסו תוחקפ (2
 ."םתסתוחקפ׳לע אלו הריתי תוחקפ לעאלמוארמ ןניא הינפו תקונית לשכ התמוק היערו

 םידיעמ הירבאש יפ לע ףא" הרימ—20הרמת התרבחו חרימ לש תוישנו תורענ (3
 הניג לש סיקרנ אלמלא" הרמתו "האנ םלעל איה המוד ,הדומח הרענ איהש הילע
."הדומח תקונית איהו ...בל הל שיש האור תייה אל הבל יחתפמ הלעמל המישמש
 תופילחבו תונושה היתונוכתב תחא השא לש רואיתכ הז רואית םכסל אופא רשפא
 ומכ ,ןירותסמ הטוע הלוכ הנשוש דועב ,תיצראה השאה תא עיבמ אוה .החור־יבצמ
 םילוחכה םיקחרמה ינפ־לע התיה תפחרמ וליאכ הנשוש התמד העש התואב" :רואיתב
ו א 22התא בשוי אוהשכ בקעי לצא תועשה תולבלבתמ ךיא וא 2,,"םהילע הרפיסש
 ,ועוצקמב ץינכר לש ותריחבבו הלאה תעפוהב הרושק התומד 23.ץורימה לע רופיסב
 24: יכרע־וד הילא ידוסיה וסחי .וייח ךלהמ לכ לע םיפיקעבו םירשימב העיפשמ איהו
 וירוהרה ידכ ךות .הנאשאש הצור וז הרענו ,רהרהו רזחו תמוערת ךותמ הילע טיבה"
."ונממ לטונמ םלועה לכ המע אלבש ומצעב שיגרה
 25.הקותמ־הרמ הבהאכ "דיימרמ״ה תומדב הלאה תבהא תא ראתמ ודצמ סביירג
 תלא" איה ,םיבהואהו םיררושמה תינורטפ ,ב״ויכו היראמ וא ,ןאיראמ וא ,דיימרמה
 לכ הל רשא םירמושה תלא ,ילילב וא ,יטידורפא רמולכ ,"םיה ןמ הלועה הבהאה
 ץעה .הירגא תונייעמה תפמינ םג איהו »תוראבהו תונייעמה־תלא התיה איהו םיצעה
דקה ינוויה ,סואילופאו קיודמב התוא רייצ יל׳ציטוב .לקדה היה דחוימב הל שודקה
 רזופמ ,לסלתסמו רהונ ,עפוש הרעש" :התוא ראית ךכ ,״בהזה רומח״ תא בתכש ןומ
 תויוטע תוינחירה הילגרו ...םיחרפ לש עולק רז השאר לע ;יהולאה הראווצל ביבס
 הרעה םע ,המוד רואיתב הנשוש תא רכוז ץינכר 26."לקד־יפנעכ תובטוחמ םיילענ

 לש ןגבש הכירב התוא בקעי רכזנ" :םייחב וכרד תריחבב התעפשה לע תזמרמה
 ...םימ־יחמצ ירחא ךושמ ובל םימיה םתואמש רשפא ילואו ...םימה ילודיג םע לוסנוקה
ושש םיחרפו םיחיש ןיב ןגב העובקש הלוגע הכירב התוא וינפל התלע העש התוא
 בושו המלענו הכירבה ךותל הנשוש םואתפ הצפק ,םירז תעלוקו םהמ תפטוק הנש
 םג ול ריכזמ הז ןורכזו 27."םילג־תבכ תוצא הסוכמו םימ תתוש הרעשו ,םשמ התלע
 עקר לע תראותמ איה רפסב הנשוש תרכזומש םעפ לכ טעמכ .ועבשנש העובשה תא
 שרופמב הילע רמאנ וליא .עבטהמ דרפיהל הלוכי הניא וליאכ ,םיחרפו םינג לש
 ,וז התנוכת לע הרומ המש וליפא .תרחא הראתל היה רשפא־יא ביבאה־תלא איהש
28.הרדחב ץינכר אצומש םינשושה הרשע־םיתשתא חכשנ לאי
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 םתב התיה אל וליאכ ,הירוהמ לוכיבכ־הקוחיר איה הנשושב תישונא־לע הנוכת דוע
 אל הנשוש״ו ,"היבא אלו בקעי לש ויבא אוה וליאכ וילע הרביד הנשוש" :שממ
 איה םיה לע—םיב םג הרושק איה 29."הל רמאו אוה אבש דע ,המא הדלונ ןכיה העדי

 לש ומולח רופיס .םיה תפש לע ץורימב תחצנמ איהו ,ותעובש תא ץינכרל הריכזמ
 לש התולגתה רופיסל דאמ םיאתמ ,ועוצקמ תריחב לש ןוויכב קלח ול םגש ,ץינכר
 רואית םואילופא לצא) הלעמל רכזנה םואילופא לש ורופיס רוביג ,םויקול ינפל הלאה
 תא יתמנש רחאל ,הנושארה הלילה־תרומשאב" :(הלאה תעפוהל המדקה ןיעכ אוה הז

 וליאכ הריאמ הריהבה הנבלה תא יתיארו םואתפ דחפב יתררועתה ,הנושארה יתנש
 הב העשה ,דוסה־תעש יהוזש יבלב זא יתנבה .םיה ךותמ הקניז וליאכו האולמב התיה
 םיהו ץראה ,םיימש ינכוש לכב יתרהריהו .התמצעו החוכ אולמב הלאה תאצמנ
 ־והב ארק דחא הליל" :רפסמ ןונגעו 30."התונטקתהב םינטקו התוברתהב םיברתמה
 ץצופמ לוק ותואו .םיה תא האר אל ןיידעו .םיה ילג לוקכ לוק עמש .[..!]םורימ
 םיננע ןיב עיקרב הדמע הנבלה .ץוחל טיבהו ואסכמ דמע .םיבר םימ לוקכ ךלוהו
 ץינכר עמשש הז םי לבא ,וממד תולוקה .ותטימ לע הלעו ורפס תא חינה ...םיבכוכו

 תננוצ םימה ינפ לע תפחרמ הנבלהו ףוס אלב ךלוהו חתמנו וינפל ומצע עיקרמ ולוק
בלה ,םיה םה םירואיתה ינשב בושח דיקפת םיאלממה תודוסיה 31."הדירחמו הקותמו
.הדרחהו ,הריאמה הנ
רעה ,םילבבה ,םירצמה לצא 32.הלאה לש הילמסב רושק לקדה ,הלעמל וניארש יפכ
 ־ףועלו םיקיניפל ,סקינ׳פ ,ינוויה ומש תא ןתנ אוה .הדילה־ץע הז היה םיקיניפהו םיב
 ־םייחהו םייחב־תוומה תא קהבומב למסמה סותימ—ורפאמ םקו ףרשנ ,דלונה לוחה
 אוה רמת םשה ותעדלש הרעה ףיסומ סביירג) .תוומלא־תב הלאה תויה תאו תוומב
 עיפומ לקדה .(תוירופה תלא תרותשע לש התליבקמ ,הלודגה הלאה לש ירבעה המש
 .הנשוש לש הבל־תמושת תא תכשומה ,םיצע ה ע ש ת לש הצובקב "םינומא־תעובש״ב
 םירחא םירופיסב םג ומכ ןונגע לש ורופיסב דאמ טלוב םייחל וסחיו תוומה ביטומ
ותבה תא תלמסמ איהשכ הלאה לש תשלושמה התעפוהב עיפומ אוה ,תישאר .ולש
 םילוכי .הנשוש לש התמה המא—תוומהו ,ץינכר לש ומא—הדל“והה ,הנשוש—תויל
 ומא תא האר" :ץינכר לש םילבלובמה וירוהריהב שלשה ןיב רשקה תא תוארל ונא
 רמא ,קפס לכ ןיא ...ונוראוצל השדח הבינע ול תרשוק איהו היכרב לע וינפל תערוכ
 הקוחר וזש ,הנשוש לש אמא וז ןיאש רמול ךרוצ ןיאו ,אמא וז ןיאש ,ושפנל ץינכר
 אמש [וא] ...הנשוש לש המא םגו ומא םג המצע תא התשע וזש ךכ ידכ דע ...התמ וזו

 ־יסב דאמ טעמ העיפומ ,םייחהו תוירופה למסכ ,ץינכר לש ומא לבא 33"...ז איה הנשוש
לשומה לש תורבקה־תיב רכזומ םיימעפ :תוומה ביטומ רתוי טלוב ,יתרמאש ומכ .רופ
 ׳הניווב תורבקה־תיב רכזומ (ץורימל רשקב םעפו העובשה תרכזה םע םעפ—םימ
 ןיב רשקה ץימא .ומצעב רבקנ טעמכ ובו הנשוש־םא תא תוולל ץינכר ךלה וילאש
 !םואב ,לשמל—34התמה המא םע תומוקמ המכב התוהדזה דבלמ !תוומה ןיבל הנשוש
 הנשוש לש התפיאש תשגדומ—הלוח איה רשאכ ןהמ תחא לכ םולשל לאוש ץינכר וב
אלו רבד יתשקיב אל ,הפי היה הז רבדו ...התמ ינאש יתמלח תחא םעפ" :תומל
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 ךא .דועו 3’,"םהמ דחאכ יננתי ימ ...םיטונחה לרוג הפי המ" :ןכו 35,"רבד יתלאש
 ,הל תלטומ איה .הנישה תלחמ איהש ,התלחמב ,ןבומכ ,אטבתמ רתויב טלובה רשקה
 תוכיסנה ומכ שממ ,הייחתל המק איה ףוסבל : הלאוגל הפצמו ,התמ קפס היח קפס
 תודגאה" 37: סביירג לש ותרעה תא ןאכ איבאו .תמדרנה היפהפיהו היגלש—הדגאבש
 תומדא־ילע הלאה תגיצנכ .שארה תנהוכל רשקב גהונה תא ראתמה סותימ ןה ולאה
 ־ןב השענו תוהולא לש הגרדל עיגמה "ןולאה ךלמ״ל דוגינב) תוומלא־תב יהירה
 אוהו תנהוכה לש התומ םע תיטאמוטוא הפלחה תישענ ךכ :(ותומ רחאל קר תוומלא
 לש םויס לכב יכ הארנ .םימיוסמ םיאנתב רפומ הז ףא ,ובאט לככ ךא .רכזומ וניא
 הנשה־חול] םירדנלאקה־ןיב לש םימיב ,םינש רשעו־האמ וא האמל תחא ,םינש־רוזחמ
 היה אלש תועש המכ וא םוי וראשנ הנש לכ ףוסבו םישדח לש םיוסמ רפסמל קלוח
 הבשו "התמ וליאכ" התיה ,[שמשה־תנשל ומיאתהל ידכ וסנכוה ךא חולב םוקמ םהל
וחמ השיגפב .שדחה ןולאה ךלמ תא שוגפל ידכ שדחה רוזחמה תישאר םע הייחתל
 ויה אמורב—תנהוכה לש התיוול־תונב ש ש ו ,תינומה היגרוא תכרענ התיה וז תשד
 שש) ."ךלמה לש ותיוול־ינבמ השש םע בכשמל תולוע ויה—תוילאטסווה שש ולא
 .(השארל ץינכרלש!1רז תאהמשוץורימב החצינ רשאכ הנשושל תוולמ ןיעכ ויה תונבה
 ־ישעמ לע רפסמ אוה תינרדומ הפשב .לוכיבכ ,סותימ אלא וניא רופיסה לכ ,םוכיסל
 רוחב לע ; ןגוז־ןבב רוחבל תוכזה תא גישהל ידכ תונב ןיב ךרענש ץורימ לע :םימודק
 ,(...םישנ וא) השאו רבג יסחי לע :םיבוט־תבב הכז תישיאה ותונייטצהבש טושפ
 םע םיכסהל הנכומ ינא .םדאה־ינב לש םהייח ךלהמ לע עבטה־ינתיא תעפשה לעו

 רופיסל יסאלקה־יתדגאה עקרהש ךכב ןונגע לש תירופיסה הקינכטה תא םיכירעמה
 ןונגע לש הרשיה ותביאשב ךכ־לכ החוטב יניא לבא .הליחת־הנווכבו םיעדויב ןקתוה
 ןמ םיחוקלה םיביטומהש התעדל רתוי הטונ ינאו ,תיסאלקה־םורט היגולותימה יטרפמ
שמ תא ררושמכ רפוסה לש ותסיפתמ םיעבונו רתוי םייביטקניטסניא םה םיסותימה
ורפסה הריציה לש הכישמהו יפויה ,לכה ירחא .םהיתויעבו םהיתועפוה ,םייחה תועמ
 יאדו וזו ,הארשהל םוקמ םג תרוקבב ריאשהל שיו הקינכט לש ןינע קר םניא תית
."םינומא־תעובש״ב הרסח הניאש
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