
ץוח־>ד>ל> םיאקירמא םיחרזא לא :ןוסליו ורדוו
 הצור ימצע לע אל דא .תאזכ םינפ״תלכק יל םיכרוע םתאש יכל תא םמחמ הז ירה
.תירבה־תוצרא לש םיחרזא ושענ הז־התעש הלא לע םא יכ ברעה כושחל ינא
 תורחא תוצרא .וז תרזוחו הדימתמ תשדוחמ הדיל תעדויה םלועכ הדיחיה ץראה יהוז

 תונייעממ חוכ בואשל הדימתמ תאזה ץראה .ןהידילי לש תוברתהה לע תוכמוס
 תוצראמ המידק־תופוצ םישנו םיקזח םירבג לש תולודג תוצובקש ךכ תוכזכ םישדח
 -יתלכ םישנא הל םיקינעמש הנתמל תודוה ,ךכו .ןנוצרמ הילא תופרטצמ תורחא
 וב דילהת ותוא חוכמ רודל רודמ רידת תשדחתמ איה ,בוטה םנוצרמ ,םייולת
 המואש ךכל גואדל רמוא תושונאה הרמג וליאכ רבדה המוד .הליחתכלמ הארבנ
 לש םהינומאכ רוסחמ הל היהי אל ,תושונאה לש התלעותל הדסיתנש ,וז הלודג
.ולוכ םלועה ישנא
 ,והשימל םינומא אל ?ימל םינומא .תירכה־תוצראל םינומא וישכע םתעבשנ םתא
 ינמז חרואכ םיגצימה םישנאל םינומא אל יאדו—םיהולאכ אוה רבודמה ןכ םא אלא
 הלודג תכרעמל ,לודג לאידיאל םינומא םתעבשנ םתא .תאזה הלודגה הלשממה תא
 הקירמאל םיכלוה ונא" :םתרמא םתא .ישונאה עזגה לש הלודג הוקתל ,תונורקע לש
 רתוי היה השקש םירבדה תא שקבל ידכ קר אל ,ונתייחמל רכתשהל ידכ קר אל
 חורה לש תולודגה היתולעפמ םודיקב עייסל ידכ אלא ,ונדלונ וב םוקמכ םגישהל
 םיסוניקוא תוצחל םינכומה םישנא שי םלועכ םוקמ לככ יכ תוירבל עידוהל—תישונאה
 תלאשמ תא אלמל ולכוי ךא םא םהל הרז ןושל וב תרכודמש םוקמל תכללו םירז
 תחא ההימכ קר ול שי םדאה בל ,ןושלה יהמ לדבה ילכ ,יכ םתעידי •ןותמ ;םחור
 םתא ירה ,תוצראה לכ תא םכמע םיאיבמ םתאש םעו ."קדצלו שפוחל—דחא רובידו
 ,ןחורבש בטימה תא איבהל—םכירחאמ תורחאה תוצראה לכ תא חינהל הרטמכ םיאב
 ןהכ בוזעל םתרמאש המ חיצנהל רותחלו םכיפתכל רבעמ רוחא ץיצהל אל ךא
 ותדלומ־תיכ תא בוהאלמ םדא לדחיש זומרל וליפא אובא אל יאדו ינא .םכירחא
 רחא רבדו םתדלונ וב םוקמה תא בוהאל אוה דחא רבד לכא—ותבצחמ־תמוא תאו

 אלא הקירמאל רסמתהל םילוכי םתא ןיא .םיכלוה םתא וילא םוקמל רסמתהל אוה
 ןיא .םככ־דוסיה־דע םיאקירמא ושעית םכנוצר יצמאמ לככו םינכומה לככ ןכ םא
 ־תוצובק םכמצע לע ובשחת םא םככ-דוסיה־דע םיאקירמא תושעיהל םילוכי םתא
 תימואל הצובקל דייש ומצע האורה םדא .תוצובק תבכרומ הנניא הקירמא .תוצובק
 רחסמ תושעל םכינחמ לא אבה שיאהו ,יאקירמא השענ אל ןיידע הקירמאכ תמיוסמ
.םיספהו־םיככוכה־לגד תחת תויחל יוארה ןכ וניא םכתוימואלכ
םא יכ הקירמא לע הנושאר דימת בושחל קר אל :םכל תקחודה יתצע היהת וזו
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 םתא םא תושונאה תא םיבהוא םתא ןיא .תושונאה לע הנושאר בושחל דימת םג
 דבלל רשפא תושונאה תא .הזל הז םיאנתמ תונחמל תושונאה תא גלפל םישתכמ
 .האנשו האנת ידי־לע אל ,טפשמו תדצ ידי-לע ,הדהא ידי־לע ,הבהא ידי־לע תד
 אוה .םדאה־ינב ויחא לש םכבל־ירצימ ישיא ןוה תושעל שתכמה שיאה לע יל רצ
 תנמ־לע הרצונ התירמא יכ .הלש לאידיאה תאו התירמא לש התשוחת תא דביא
 םידירפמה כלה־ירצי חוככ אלו םיממורמה כלה-ירצי חוככ ישונאה ןימה תא דחאל
 חיכשהל ידכ ,וניתוכא־תוכא תומדכ ןיכו ונמצעכ ןיכ ,התירמאל ונאכ ונא .םיכאסמו

 ־םדות וארש הממ רתוי םיאנ םירכד םתוארהל ידכ ,םדאה־ינכ לש םילאידיאה תא
 תפס ילכ .םידחאמה םירכדה תא רצכלו םיגלפמה םירבדה ןמ רטפיהל ידכ ,ןכל
 ;״תירכה-תוצרא״ םשכ הארתנ תאזה הלודגה ץראהש ירוטסיה הרתמ דא הז היה
 שיאהו ,המשכ היוצמ "תירכ" הלמ התואש לע דאמ ינא הדות-ריסא ןכ־יפ־לע־ראו
 םלוה והירה תאזה הלודגה תירככ םיסרטניאו תוצוכתו םישנא גלפל שתכמה
.שממ הככלב
 ועבשנ הז-התעש םככותמ הלא לע בשוח ינאשכ ,יליבשכ איה דאמ תניינעמ הדוהנ
 עכצא וזיא ידי־לע םוניתואל רבעמ לא םתכשמנש ,תאזה הלודגה הלשממל םינומא
 תדצ לש שדח גוס לע ןוזח הזיא ידי־לע ,הנומא וזיא ידי־לע ,הותת לש תארוה
 םידחאמ םתכזכאתהש תפס ןיא .רתוי בוט גוסמ םייחל היפיצ וזיא ידי־לע ,טפשמו

 תירכה-תוצראב תיצה יכ םתאצמש תפס ןיא .דאמ םיבזכאמ ונתאמ םידחא .ונתאמ
 יכ תפס ןיא .םלועכ רחא םותמ לככ וכרדכ ,החוכנ תילכתו רוהט בלל תי הוולתמ
 לאידיאה לש םלשומ יפוי ותואכ לוכט ,לכה ירחא ,םכל הארנ אל ןאכ םתאצמש המ
 תצה ירה ,לאידיאכ ללככ ונששורתה םא :ורכיז תאז לכא .םדוה םכל רייטצנש
 הלאכ ונכ שי םאו ,וכ ןימאמ וניאש רכדל הוותמ םדא ןיא .םכמע םתאכה ונממ
 שודיח תא םכיתובלכ םתאכה ,םינפ־לכ־לע ,םתא ,התירמא הנימאה המכ וחכשש
 איהש הדימ וזיאכ םא .הכרבכ םכינפ תא לבתמ ,לשמל ,ינא דכ םושמ .הנומאה
 .יל וריכזת םא םיהולאל הדוא ,התירמא הדעונ ומשל רשא רבדה המ ינא יתחכש
 ,תויהל הכירצ איהש יפכ התירמא לע תומולח םתמלח םתא .התירמאכ יתדלונ ינא
 אל םלועל תונויזח האור וניאש םדא .םכמע תומולחה תא םתאבהש הווהמ ינאו
 םכמע םתאבהש הדבועה םצעמ .םר לעפמ םוש םוזי אלו המר הותת םוש םישגי

 םתא .םתאבהש הלא ןיעמ תומולח התירמא םישגתש רתוי בר יוכיס שי תומולח

.וננהש הממ רתוי םיבוט היהנש היפיצכ םתאב םא ונתוא םירישעמ
 והשמ םתא־םכנוצרמ םישתכמ םתאשכ תאזה הלודגה המואה לא םתסנכנ םתא

 .הדובעמ םכתא רוטפל םילוכי ונא ןיא :הז אוה תתל ונידיבש המ לכו ,תתל ונילעש
 הפאמה ןמ םכתא רוטפל םילוכי ונא ןיא .הדובעמ רוטפ שיא ןיא םלועכ םותמ םושכ
 ;םש אוה רשא לככ שונא תלחנ וז—ימוימויה !לכאמה לש תובכלה-רכשמ לטנה ןמו

 תר ונא םילוכי .תאשל םיכייח םתאש תוסמעמה ןמ םכתא רוטפל םילוכי ונא ןיא
 יהוז ,שפוחה חור יהוז ,הו!לתה חור איה תאז .תואשינ ןה הכ חורכ ןתוא לתהל

.הדצה חור
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