
הבד>קה וכלה :רימא ןרהא
 "תשק" לש וז המלש תרבוח שידקהל ונתוא ררועש ,ידמל טושפה ,ןויערה
 הלבקהה ןויער אוה "תיאקירמאה היווחב םיקרפ" ול אורקל ונרחבש ןינעל
 ךילהת ןיבל השדחה תיאקירמאה המואה לש ירוטסיהה ןויסנה ןיב תינורקעה
 םייורש ונא ןיידעש ךילהת ,תאזה ץראב תימואלה תושבגתהה וא תווהתהה
.ותליחתב ,רמול אלש—ומוציעב
 ,יפוריאה םלועל השדח תשבי לש שדח יוליג תדלות איה תיאקירמאה המואה
 "השדח" היורקה תעה לש התישארכ עבקנ ומצע אוה היוליג ךיראתש תשבי
 ילבב גזמנה ןשי ןיי תניחב התאירב תליחת וז המוא .תימלועה הירוטסיהב
 ןשיה םלועה ןמ םיסולכוא לש "תרחבומ" תיצולח הדידנ :הרוצ־לוטנו שדח
 םלוע ןוקית לש םייתד םילאידיא ךותמ ןיב ,ילויהה שדחה לא "ןגרואמ״ה
 הקוצמ ךותמ ןיבו רחא גוסמ םייפוטוא םילאידיא ךותמ ןיב ידש־תוכלמב
 הקתפרה ,החוורו רשוא רחא ידוסי ישונא שוקיב לש וחוכמ וא תופידרו
 ,לוביקה־תיב לש ימאנידה ובוציע לוכיבכ התאירב ךשמהו ;תימצע־המשגהו
 ויולימו ותוגשיתה ,ותומצעתה ,ותובחרתה ,תימצעה־ותרדגה ,ותומד שוביג
.יאדיאה יתוברתה ,יפרגומדה ןבומב םירקבל־שדח ןייב דימתמה
 קר אל בשחיהל הלוכי תיאקירמאה המואה לש התווהתה ,וז תואר־תדוקנמ
 ־בא ,דחוימבו ,םג אלא ללכב םדאה ימי־ירבדב התובישחב העירכמ העפות
 זאמ ,תושדחתמ ףא וא ,תושדח תומוא לש ןתחימצ ךילהתל תפומ־באו המגוד
 .הילג־ןואג לע םיאשינ ונלוכ ונא ןיידעש תעה וז ,"השדח״ה תעה תישאר
 תורפומה תוימואלה תוביטחה לכ תא תרחא וא וז הדימב ףיקמה—הז ךילהת
 לש םיעודי םיקלחבו הילרטסוא תשביב ,הקירמא לש המורדבו הנופצב ונל
 ירוזא בורב המלשה וא רמג יבלשב ,הארנה לככ ,התע דמוע-הקירפא
 יםכ-הב רשא ,ונלש וז םלוע־תניפ קרו־ךא טעמכ איצוהל .ותושחרתה
 לארשי־ץרא לש הימוחתב תימואלה החימצה תעפות-רתויו רתוי ררבתמש
 ,התועמשמב עירכמ לקשמ תלעב ,ירוזא־ללכ ףקיהב תיזכרמ העפות איה

.היתודיתעב ,היתואצותב
 ילארשיה הזל יאקירמאה ןויסנה ןיב םידממבו חפנב םימוצעה םילדבהה ,יאדו
 תשקבמ הילעש ,הלא ינש ןיב הלבקהה תא טעמכ ךוחיגל ןודל םהב שי

 ־םיטפשמ ילב וז היגוסל ברקתמש ימ ,ןכ־יפ־לע־ףא .עיבצהל וז תרבוח
 ןיב יתוהמה ןוימדהו הבריקה תדיממ םשרתהל אלש לכוי םא קפס םימודק
 תאזו ,יפרגומדהו יפרגואיגה םפקיהב לדבהה תורמל ,הלאה םילגעמה ינש
םילאידיאו םייומיד םיגופסה ,תיאקירמאה תובשיתהה תובאש םושמ קר אל



7הבריקהסלה

 ־ץרא" תא תשרל םיאבה "לארשי-ינב" תניחבב ותעשב םמצע ואר ,םייארקמ
 תינטשפ האוושה תושעל םיאב ונא ןיא םא תאש־רתיב ןמתסמ ןוימדה ."ןענכ
 היתואלתו היאלח לע ,וישכע איהש יפכ תיאקירמאה לעה־תמצעמ ןיב
 הלבקהה וק תא הארנ םא אלא ,םויכ הרועישב לארשי ןיבל ,םייחכונה
 ריבענ םא ,רמולכ ;ןאכמ דיתעה לאו ןאכמ רבעה לא ,ותלצאהב וא ,ותחיתמב
 תירבה־תוצרא לש הרבעו הקירמא לש ילאינולוקה הרבע ןיב ,דחא דצמ ,ותוא
 יאמצעה המויקו לארשי לש "יבושיי״ה הרבע ןיבל תמצעתמו תיאמצע היווהכ
 תיזחת ןיבל תירבה־תוצרא לש רתוי בורקה הרבע ןיב ,ינש דצמו-הווהב
.לארשי לש הדיתעה התוחתפתה
 ,תויצולח ןוגכ—תיאקירמאה המואה לש התווהתה ךילהתב חתפמ־ייוליג המכ
חוימה םייגהנמהו םייתוברתה ,םיישפנה הינממס לע ר?םה־תרבח ,תובשיתה
 תיחרכהה הריתחהו רחא וא הז רועישב תינגורטה הריגה לש התטילק ; םיד
 ידכ ךות ,תיתרבחו תינושל־תיתוברת היצזינגומוה לש תרחא וא וז הדימל
 ;החותפ־תיטסילארולפ הרבח לש ןויבצ לע ,תוחפ־אל תיחרכה ,הרימש
 תושילת תדרח ,ןהישופיח יטבלו תיצוביק תוכזו תיצוביק תוהז לע הייהתה
 לככ ,הרבעב םג ףא הפונב ,התיווהב תושרתשהה ןואמצו השדח ץראב םשאו

 תאירקו ביבס ללחה רגתאו קירה־תמיא םג ןכו ;אצמוי וא אצמיי רשא
 םניא הלא לכ—תינשבוכ ,תימאניד החימצ לש הבוגת יסופדו ,םיבחרמה
 עקר לעו .דאמ דע םיימיטניא םידה בושק ירבע ארוקב ררועל אלש םילוכי

 דה אצמי יאדו ,1967 זאמ הב םייורש ונאש רתויב תיטרקנוקה תואיצמה
 רחא יזכרמ ןויסנב ןורתפו אפרמ לש יאוות ןיעכו ויבואכמו ויתויעבל
 ,המטשמו־םקנ־תתוש ,ירזכא ערק ,םורדהו־ןופצה־תמחלמב—ב״הרא תודלותבש
 תואיצמ לש החוכמ ,דוכילו יוחיא לש ,שדוחמ דוחיא לש ןוחצנ וירחאלש

.תינאגרוא התצקו היופכ התצק ,תפתשמו תינפחוס
 םיבותכה דחא ,ןילדנה רקסוא עדונה ןוירוטסיהל "םירוקעה" ךותמ קרפב

 לש זעה ורואית יפל ,ושח וב דוגינה םלה לע רבודמ ,וז תרבוחב וצבוקש

 השדחה הרבחב םתורעתה תישאר םותכ תירבה־תוצראב םירגהמ ,בתוכה
 רמול רשפא הז לקשמ לע .םלהא תא וטנ הבו םולח־תותובעב ורשקנ הילאש
 תיאקירמאה היווחה לע ,חותפ שארבו חותפ בלב ,תוהתל אבה ילארשי יכ
 ידממבש ןמז־קרפ ךותב—תירוטסיהה ןתוחתפתהב תיאקירמאה היווהה לעו

.הבריקה םלהב שוחל אלש לכוי אל-בשחיי עגר ומכ ירוטסיהה ןמזה
 היווהכו היווחכ הקירמא ןיבש הבורקה הקיזה לע ונדמעב שוחנ רשא הז "םלה"
 ,תוארל ונעייסל המודמכ יושע תינרדומה לארשי לש התיווחו התיווה ןיבל
 רוקמו דודיע רוקמ ונל תויהל ףא ונדועיי תאו ונמצע תא ריכהלו ןיבהל
 םע ,המצע הקירמא םע רתויו רתוי ומייקל םיווצמ היהנש גולאידב הארשה
.ונלש ונדיתע םעו—הירוטסיהה םע ,ונביבס רשא םלועה
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