
םיארוק תמב

ינודא םיאתפ רמוש :םליע לאגי
ר קיעב תסחיתמ וז הקולחו ,םיאתפ םניאשלו םיאתפל ונלש ןימה קלחתמ ,עודיכ
ן מ רובעל םיאתפה ויה םיכירצ ןמזמ .םימלועה־ןוביר לש יטילופה ומלוע תנבהל
ם ה ןיא המ־םושמ לבא .גהונ םלועה הב ךרדה לע םיכחוגמה םהיגשומו םה ,םלועה
ם ה ןיא הילעש תאזה תמאה םע דחי םימה ינפ לע םיפצו־םירזוח םהו דוביאל םיכלוה
.םולכ־אלו הרואכל םיעדוי

ת אמ "עתפל םולש" רפסה לש הינש האירק םע יתוא הויל הז ןיעמ בכרומ רוהריה
ה לעה םימתה רבחמה .ינוי־תמחלמ ברע אציו הז רפס לש ולזמ ערתיא .םחש דוד
ת ועצמאב ,לארשי תלשממל םירצמ אישנ עיצמ הבש תינוימד היצאוטיס ורפסב
ת לבגהו הפקתה־יא הזוח לע מ״ומל סנכיהל ,העפשה־בר יאקירמא ןותע לש ץוח־בתכ
ר רבתמ הנהו .יברעה־ילארשיה ךוסכיסב םיירקיעה םידדצה ינש ןיב שומיחה־ץורימ
. םירצמ אישנ לש המיהדמה ותיינפ לע בויחב ביגהל תלגוסמ הלשממה ןיא לארשיב יכ
ת רהצומה ץוחה־תוינידמ ירהש—הלילשב ביגהל םג תלגוסמ הניא הלשממה ,ןבומכ
ם ה םיברעה יכ םיעדוי לכהו ,תויברעה תונידמה םע םולשל הריתח איה לארשי לש
. לארשי־תנידמ תא דימשהל איה תרהצומה םתרטמו לארשי םע םולשב םיצור םניאש
ת א דימשהל ותנווכ לע רתוול ןכומ אוה יכ ריהצמ םירצמ אישנ רשאכ תושעל המ ךא
...הפקתה־יא הזוח עיצמו לארשי
צעה ,הכובמה תא ,םיהדהל־דע םירכומו םיקיודמ םיווקב ,םימתה רבחמה רייצ ןאכו
א ישנ לש היופצ־אלה ותמזימ האצותכ תילארשיה הגהנהל ומרגנש הגאדהו תונב
ת שדוחמ תוחקלתה ידכ ךות עקופו ולוכ ןינעה סמסמתמ רבד לש ופוסב .םירצמ
עמה ץחלב קר םתוא הנפמו םישדח םיחטש לע תטלתשמ לארשיש םע ,ירוסה לובגב
ה לשממה־שאר יפמ הקווד תעמשנ רפסב תירקיעה הרושבה .ם״ואהו תולודגה תומצ
ש ידקהל דוע ךירצש יל המדנ" :(לוכשא חונמה תומדב ןאכ טטרושש) לארשי לש
. ותארקל ןיידע םינכומ ונניא ו נ ח נ א ש יל המדנ .םולשה לש הזה ןינעה לכל הבשחמ
ם ינמאתמש ומכ ,ןמאתהל ךירצ רמוא יתייה ,ןנוכתהל ךירצ םולשלש יל הארנ םימעפל
."המחלמ תארקל
ו ב תוארל היה רשפא טעמכ ,ךכש ןויכ .ינוי־תמחלמ ברע ,רוכזכ ,אצי "עתפל םולש"
ה שעמ :ונלש ברעה־ינותעמ דחאב רפסה לא וסחיתה םנמא ךכו ;יתורפס זוירוק
ל א רקובב םיכשה תרחמלו עתפל־םולש לע דחא ברע בתכש ,םחש דוד ,םימת רפוסב
ב וש המחלמה רחאלו רפסה תעפוה רחאל םייתנש ...הח ,הח ,חח ...עתפל־המחלמ
ת וחפל ךא רחואמ םנמא ,ץח וב וריו "תשק" לש תנווכה לע "עתפל םולש" תא ולעה
 .הקווד אל ? המשל־תוירזכא וז ןיאה ז תמ סוס לוטקל המל י המל ךכ־לכו .טרוממ
תה רפוסל השענ סנ .הכלהכ טעבמו טעבמ אוה אלא דוע אלו ,תמ אל ,הארנכ ,סוסה
ה מחלמה־ירפסמ רתוי הברה ילאוטקא ,ילאוטקא ךפה שממ ,רפאה ןמ םק ורפס : םימ
לארשי תלשממ תטבלתמ תובתכנ ולא תורוש רשאכ .המחלמה תרחמל ונופיצהש
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 רצאנש רחאל ,םר׳גור־תינכתב הכורכה תיאקירמאה םולשה־תמזיל הבושתה תייגוסב
 ,םייללכה היווקב ,תילאירה היצאוטיסה .לארשיל רודכה תא ריבעהו בויחב הילע בישה
 תואיצמה םג םנמאה ? לזאזעל ,<דם שחרתמ המ .םתה ונרבחמ לש ורפסמ החקלנ ומכ
 תואיצמ התוא—תואיצמה וז ירה לבא ז םיאתפ לש תואיצמ איה ונלש תיטילופה
 רהרהל" ול עיצהלו יתפה רבחמה לע גלגלל "תשק" לש במ ןוילגב .ל .מ אב המשבש
 לכונ אל ירהו ."ולש תירוטסיהה הזיתה לש םייתוגההו םייגולוכיספה תודוסיב תינש
 לכונ אל ...םיאתפה דחאכ .ל .מ תא התע הגיצמ וז תואיצמ יכ רמולו וישכע אובל
.ל .מ לש ודובכ םושמ קר ולו תאז תושעל
 "עתפל םולש" ורפסלו םחש דודל ושע לווע יכ ינא רובס רוחאל־טבמב ,רוציקה
 טושפ ,םירקבמה םג הארנכו ,םיארוקה בור יבגל .ורטפש ומכ ותוא ורטפ רשאכ
 ויה אל טושפ ,רפסה לש הקיטמילבורפל ללכ םירע ויה אל םה .ונמז תא רפסה םידקה
 םיניינעל ולפטנו רפסה לש תידוסיה הזיתה תא ואיטחה םג ןכ לע .הל "םיעדומ"
 .םולש ונל עיצהל לגוסמ רצאנש ךכב וניא "עתפל םולש" לש ורקיע ירהש .םיילוש
 גיצהל אלש ידמל יטסילאירו ריהז היה םחש דודו) רצאנ לש "םולשה תמזי" רואית
 הפקתה־יא הזוח עיצהל אבש ימכ אלא םולש־רחושכ תיתחתה הינוטולפ אישנ תא
 ורפס םוסריפ רחאל המ־ןמז ולבקתנ עודיכש ,םוטרא׳ח תוטלחה ןושלב תומחול־יא וא
 תירקיעה הזיתהו .תירקיעה הזיתל הזיתופיה תניחבב אלא וניא (םימתה רבחמה לש
 ,הבשחמ־יכלהו םילהנ ידי־לע םויה היופכ ,םולשב ןכה הנוצר לכ םע ,לארשיש איה
 תא חותפל תלגוסמ איה ןיא ילואש דע ,ךשוממה רוצמה תפוקתב ודסמתנו וקצמתנש
 ־למ רחאלש לארשי יבגל המודמ הקיטמילבורס וז םאה .תישממ םולש־תמזיל תלדה
1 םויכ םייח ונא הב תואיצמה ןמ הקוחר איה םאה ז ינוי־תמח
 אוהש ךכב תיצמתמ הניא "עתפל םולש" גוסמ רפס לש ותקדצה ,ןובשח לש ופוסבו

 אל םלועמ םא םג םחש דודל חולסל היה רשפאו ,תיתימא היצאוטיסל עולקל חילצה
 ונתוא תררועמ התיה תאז תמועל ךא ,תואיצמב שומימ ללכל העיגמ ולש הזיתה .דתיה
 םילגוסמ ןיא ונלצאש אלא .םייטילופה ונייח לש תיתימא תויתייעב םע דדומתהל
 םירבדה ןיאש דעו .יטילופ ןמור לש תנוכתמב בותכה רפס לא תאזכ תוסחיתהל הארנכ
 ןמור" לש תרוסמ ונלצא .דתיה וליא .היעבה לע םידמוע ןיא ,ונפאל תחתמ םישחרתמ
 םחש דוד לש ורפסש יאדוול־בורק ,ב״הראב יטילופה ןמורה תרוסמל המודב ,"יטילופ
 שפנ־ןויוושב רובעל הלוכי התיה אל תרוקבה .ירמגל הגוש םינפ־תלבקל הכוז היה
ילופה םיעלקה ירחאמ השענה יבגל רבחמה לש תועלוקהו תוקדה ויתונחבה לע הזכ
.יוטיב ןהל תתל רשפא יטילופ ןמור לש יתורפסה םגדב קרש תונחבה ,ונלש םייט
 ןועטל הסינ רשאכ תיסיסב האיגש "תשק" לש ףירחה רקבמה הגש ,ינא רובס ,ןכ לע
 ־רשיה ךוסכיסה ןינעב רבחמה לש םייטילופהו םייפוסוליפה םירוהריהה" ךרוצל יכ
 רקבמב וב רכינ אלא ."תורוש ךכו־ךכ תב הסמב קפתסהל" היה רשפא "יברעה־ילא
 המידש תירוטסיהה "הזית״ה הקווד אלא ורדגמ ואיצוהש אוה הז ןינע אלש ףירחה
 שיגר תויהל לוכי ומצעב "הזית״־לעב אוהש ימ קר .םחש דוד לש ןמורב תוהזל
 ־לאיר" םירוקש־המ אוה ז .ל .מ לש "הזיתה" יהמו .ותלוז לצא תוירוטסיה "תוזית״ל
 ריינ יפדו תוחיש ,תובוט תונווכ הניא הירוטסיה" יכ םיעדויה הלאמ ,"יאקיטילופ
 ומויס" יכ םיעדויה הלאמ ..."םיכרד ,עבט־תורצוא ,המדא תרבכ איה הירוטסיה .םימותח
 םיאב ,ורקיעמ יעבט־יתלבו קיעמ בצמ לש ונורתפ ,םינש־ךרא ירוטסיה ךוסכיס לש
 ־יתלב בצמ םימייקמה םיתוויעל—שממ לש השעמבו שממ־לעופב—ץק םשוהש רחאל

."הז יעבט

 הנניא ילוא הירוטסיה .הלאה םייתודליה םיגשומל רבעמ לא רגבתנ יתמ .תמאב ,ונ
,ןבומכ ,רשפא ."םיכרד ,עבט תורצוא ,המדא תרבכ" הניאש יאדו ךא ,תובוט תונווכ
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ר מול שיש רתויב בושחה רבדה ,ןכ־יפ־לע־ףא .הירוטסיהה לע םירבד ינימ לכ רמול
םמלועו !תוצובקו םידיחי—םדא־ינב לש םניינע הנושארו־שארב איה הירוטסיהש אוה
ם עפ־יא םא קפסו "םיכרדו עבט תורצוא ,המדא תרבכ" םויכ בכרומ וניא םדא־ינב לש
הרואפתב םירזבא תניחבב רשאמ רתוי ויה אל םלועמש ,הלא םימרוג בכרומ היה
־ קייבוא "יעבט־יתלב" בצמ וא "יעבט בצמ" אצמנב ןיא םדא־ינב יבגלו .תירוטסיהה
ם ילוכי ףאו ,םיפאוש םדא־ינב ויהי םלועלו .רפהל ןיא ותואו בשחתהל שי ובש ,יביט
י הוזו .תוחתפתה שפוח םהל חינמ וניאו ךרוצה-יד םהב בשחתמ וניאש בצמ תונשל
.ל .מ לש ותרקמב תרדענו ,םחש דוד לש ורפסב היוצמה המכח

תיברעב ־'דנליונסלא" לע :ףסא לאכימ
פוה לע המישר .ר .נ רמ םסריפ ,67 ירחא תיברע תורפסל תדחוימה ,״תשק״ תרבוחב
הרחב םעט המ תוארל השק תמאב" :בתכ ךכו .תיברעב לצרה לש ״דנליונטלא״ תע
, תוברתהו־ךוגיחה־דרשמ לש ותוסחב תלעופה ,׳תונמאו תוברתל תירוביצה הצעומה׳

ו הז" :ותבושת ןתונ אוה המישרה ףוסבו ."הקווד הז בלשב תיברעל ומגרתל הז רפסב
ל ש ןתריטפ דאמ השק ןכא יכ תפסונ החכוה םושמ וב שי רשא הומתו הנושמ לעפמ
."ןנמז רבעש תויגולואידיא
ת תל יל אנ־השרוי ,ל״נה הצעומה לש םיטועימה תדעו םעטמ הז םוגרת רידהמ רותב
.ר .נ רמ לש ותלאש לע ינא־יתבושת
, ינשה דצהמ הארונ האנש־תלומעת הוולמה ,ידוהיה־יברעה ךוסכיסה יכ קפס םוש ןיא
ת נומא יהוז .האנשל אלו תכלוהו הבוט תונכשל אוה דיתעה .םינמזה ןמ ןמזב רתפיי
ת עפוה תנש) 1969 תנשב הביגמ לארשי־תנידמ דועב ,ןכל .לוקש ינויצ־ידוהי לכ
ר וסא ,הביאה־ישעמ—היתואצותו ,הליעפה תיברעה האנשה לע הביגה רשאכ (םוגרתה
ת אזו .ףלוחה לומ םייק היהיש המ ,דיתעה תא חוכשל הנידמה לש תרחא עורזל היה
י ניעב ,אוה 5 תיברעה הביאה־תלומעתל ,שממ דתי ,דאמ לודג ןינע אוה לצרה :תעדל
, םיירופ תופתוש ייח לע ולש היפוטואה הקווד ןכל .ם י נ ו י צ ל ןושארו־שאר ,םיברעה
־ ימואלה לאידיאה תא תפשוחה היפוטוא ,לארשי־ץראב םיברעו םידוהי ןיב ,ד י ת ע ב
 לכל דוסי תויהל הכירצ—םיבר םיברע לש םתרכהב תצלפמ םויכ—לצרה לש ישונאה
ש יגהל םיבייח ונא .םהיתופיאשו םהיתונווכ ,םידוהיה לע יברע ליכשמ תיבבש הירפס
־ רחמ ,ףאשיש וא ,(הווהב םג יוצמ הזכש חוטב ינאו) ףאושה ,יברע לכל הזכ רפס
.תונויצה לע תמאה תא תעדל ,םייתרחמ
־ תואמ םייח ל א ר ש יב .דיתעל תיטילופ־תינחור הדיצ תנכה לש ןינע קר הז ןיא לבא
ב גא ,םינוש תועוצקמלו תודיקפל ,הארוהל םהמ םיפלא םילדגמ ונאו םיברע יפלא
ל או ונילא םסחיב—םהבש םיבוטה ףאו—םה םייוצח יכ עודיו .םירפסב האירקו־דומיל
ם ירפס ,רתויב יקיקלח־יקלח יופיר םשל ,םהל שיגהל ונילע הז בצמב .וניתופיאש
ה לועפ תינכת יפל אלא ,תוילאטנמיטנסו תוילשא ילב .הקווד םנושלב םידחוימ
ר בעש תויגולואידיא" םושל אלו תירזכאהו המורעה תואיצמל הדומצה ,קבאמו

."ןנמז
? 1969 ויתסב המת רשאכ תוברתל־הצעומה לע הומתל ףיסומ .ר .נ 1970 ויתסב םאה
ריהצה הנה .םיברעה םע םולשל ונתבריק תדימ תא עובקל לוכי וניא ונתאמ שיא ,יאדו

,ןכבו J המחלמה םויס לש בלשל ונסנכנ רבכ יכ ,וידארה ילג לע ,הנורחאב ןייד השמ
ןוכיה" הרמיאה תא קר םייקל ונילע םאה ז תיברעל "דנליונטלא" םוגרתב שי קזנ המ
תחא הנועבו תעב—תופרהל אל ונילע יכ ,הגשה־רצוק הזב האור ינא ? ״המחלמל
ז םולשל ןוכיה :החנהה ןמ םג
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