
היצטרפרטניאה שפוח לע :ןורבע זעוב
ל ש החותינל שארמ־העובק הטיש ,ול תויהל לכות אל ףא ,ול ןיא ןורטאיתה רקבמ
י סאלק הזחמ תגצהב .תונוש תושיג םיבייחמ המארד לש םינוש םיגוס .הגצה
ר שפא יכ וחותינו הזחמה תלילע תאצרהמ רקבמה רוטפ ,"טלמה" ןוגכ ,לבוקמ
ה יצטרפרטניאב זכרתהל ןירוח־ןב אוהו תוברת־ןב לכל םיעודי םירבדהש חינהל
י פל םינודנ תוטימ־רדח לש הסרא׳פ וא רמזחמ .םינקחשה תדובעבו יאמיבה לש
. םהב םישפחמ ונא םירחא םיכרעו ,תיסאלק הידגארט לש הלאמ םינוש הדימ־ינק
ה דבועב תובשחתה ךותמ ,תמיוסמ הגצהל התואנה השיגב רקבמה רחוב ךכיפל
י דכו .ונינפל תויחל בייחה והשמ רמולכ ,הגצה לכ־םדוק איה ןורטאית תגצהש
א לפנה רמוחה .וטסיראכ םיקיתע םירבדהו—הלועפ גציל הגצהה תבייח ,תויחל
ר קבמה ןמ ענומ ףא ,ותוא התיממו תטנוחה הרוצב שגומ אוה םא ,םלועב רתויב
ל כ לש וז דוסי־תבוחל רבעמ לבא .תיטילאנא הרוצב וילא סחיתהל תורשפא
־ שיא לכל םיעודי ,םיפסונ םילוקיש תכרעמ שי—םמעשל אל—ןורטאית ־תגצה
 אוהו רתויב יתנפוא־יתלב אוה םויכש ,םהמ דחא לע ןאכ דומעל ינוצר .עוצקמ
.ןורטאיתב תרצויה תירוקמה הבשחמה ידעצ תא לוכיבכ רצמ
, "םייסאלק" םיבשחנה םיטסקטב םייונישו םיצוציקמ ענמיהל הבוחה אוה הז ןורקע
ר שפאה לככ ןמאנ שוריפ הזחמל תתל םינקחשהו יאמיבה לש ןאכמ תעבונה הבוחהו
א ל םיעצבמהש איה השירדה :רבד לש ורוציק .התוא םיספות םהש יפכ ,וחורל
ו הודבכיש אלא ,תמסרופמה "תיטויפה תוריחה" םשב ,םהלש ךותבכ טסקטב ושעי

.והותרשיו
 ימו ? "יסאלק והמ" ןוגכ ,תושק תולאש תררועמו תויעב השודג וז הקסיפש רורב
ע גמב רתומ רחא רמוח וליאו ,עגמב רוסא "יסאלק״ה עודמו ?יסאלק והמ עבוק
ם הש יפכ ,הנמאנ הזחמה תא שרפל םיעצבמה ןמ השירדה ןיא םולכו ידוביעו
ו זש יפל ,םחור לע הלועה לככ וב תושעל דבעידב םהל הריתמ ,ותוא םיספות
ן יא דע ןהב לפלפתהל רשפאו הרואכל תושק ןהש לככ ,ולא תויעב םלוא י םתסיפת
.תויעב־ודבספ אלא ןניא ןבור ,ץק
א לא "יסאלק" תיוותה וילע הקבדוהש םושמ הקווד אל "עגמב רוסא" יסאלקה
. םירקבמהו םיגוהה ,םינמאה בטימ ידי־לע ךכ ורדגוה "תויסאלק״ה תוריציהש םושמ
, תוקמע ,המצע ילעב םירצוי ידי־לע ובתכנ ולא תוריציש הנקסמ ללכל ועיגה םה
ב טיה וגהש םהילע הקזח ךכיפל .תויאליע תיתמיב תונמוימו ,תיתבשחמ תוריהב
ם או ;תונומתה לכ לש ןוכנה ידדהה ןוזיאב ,טפשמ לכ לש ומוקמב ,הלמ לכב
ו קמעל תדרלו תוסנל ונילע הבוח ,יטנבלר־יתלב וא ןבומ־יתלב ונל הארנ והשמ
ונילע םיליטמ םילודג םישנאש םימכח ורמא רבכ .והמ ומעט ןיבנש דע רבד לש
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ת א םיביחרמ םה .ונתנבהל םמצע םיאתהל םיכירצה םה אלו ,םניבהל הבוחה תא
ה מואמ תונשל ונל רוסאש ןאכמ .םהירחא תכלל ונילע המוש ןכלו ,ונתנבה תולובג
.ונילע ןתעמשמ תא ןה תופוכ אלא ,ונידיב "םלג־רמוח" ןה ןיא .םהיתוריציב
ם ירצויה םיעברא וא םישולש ןיב םהימודו סלקופוס ,ריילומ ,ריפסקש תא ונא םינומ
ם הלש תוקמעהו ןוגראה חוכ .היתורוד לכב תושונאה הדימעהש רתויב םילודגה
ו נא ןיא םאו .ול׳גנאלכימו ךאב ,ןוטלפא ,טנאק לש הזל ,םהלש םמוחתב ,הווש
ק מעתהל ונתבוחמש וניניעב וילאמ אוה ןבומ ,םינורחאה תוריציב והשמ םיניבמ
ו א ,יקסע בתכמ ובתכב ,ונתאמ דחא לכ .רבדה שרוש לא דרנש דע ןהב ךופהלו
ם צע .הלמו הלמ לכב בטיה קדקדמו רהרהמ ,והשימ םע ירחסמ הזוח ותושעב
ו זבזיב ,םהילוסרק־ילוסרקל ףא םיעיגמ ונא ןיאש ,ריפסקשכ םיקנעש הבשחמה
ת לויא יהירה ,ןפלואה־יתבב תוטובח תוצילמ םיטייטמה םיקדרדכ ,קירל םילמ
.הת לבוס תעדה ןיאש
־ יקנעב ובל סיגמ ןוריט־יאמיב לכ םויכש םושמ הבר הכ תופירחב תאז שיגדמ ינא
, םדקומ החודו רחואמ םידקמ ,ץצקמו רצקמ ,ולש ךותבכ םהב השועו הלא חור
, "ןמזה חורל םימאתומ" "ךלמה סופידא" וא ״פורתנאזימ״כ תאז לכ שיגהל ףצחתמו
, םיליפג־ינבמ לע םישחורה םירויע םידמגל םימוד םהירה ."תינרדומה השוחת״ל
ם וחתה םויכ אוה ןורטאיתהש ךכמ תעבונ יתחתירו .םתסיפתמ םימוצע םהימגפ ףאש
ם ירצויה לש םנובשח לע לדגתהל םמצעל םישרמ םיעצבמה־םינמאה וב דיחיה
.םייניצר םינמא לצא דוע תלבסנ תאזכ השיג ןיא תויונמאה רתי לכב .םיינושארה
ת יעישתה הינופמיסה וא "ןויסאפ־סואיתמ" ךותמ םיעטק תטמשה לובסנ אל הקיזומב
, םומעישב ןכתסהל םינכומ ונא ."םיממעשמ" וא "םירתוימ" ,"םימיאתמ םניא״ש יגפמ
ם יבייחמ ונא .ונתוניבמ־רצוקל תודע קר וז ירה םיממעתשמ ונא םאש הרכה ךותמ
ת ונשל ילב ,דחא ות וליפא רסחל ילב ,ןתומלשב ולא תוריצי עצבל חצנמה תא
ם יגולוקיזומ ןיב םויה דע םילהנתמ םיקימעמ םיחוכיו .תולוקהו םילכה בברה תא
ל בוקמש ינפמ תאזו ,"הגו׳פה תונמא" תא ובתכב ךאב ןווכתה םילכ הזיאל ,הלאשב
ת וכיא תא םיעבוק תולוקה גראמו בצקהו המיענה קר אל יכ וילאמ־ןבומכ אוה
ן בוהטבו ךאב לע םיכמוס ונאו ,ותוכיאו לילצה "עבצ" םג אלא התועמשמו הקיזומה
י כ ונא םיעדוי .וגישהל דציכו םיניינועמ ויה טקפא הזיאב המלש העידי ועדיש
ף לסמ אוה ךכבו תרחא הללצה רצוי הריציה הבתכנ וליבשבש הזמ הנוש לבמסנא
ם ירצ תולובגב קר ןרמתל םיאשר ןלוסה וא חצנמה .ונל תתל ןמאה שקיבש המ
ב וציעב ,עבצב ,(טלחומה ןורמיתל םיגייס םג שיו ,יסחיה בצקב אל ךא) בצקב—דאמ
ם יעצבמה ןיאו ,דאמ הבר תוריח יהוזש תועמושה ונינזאו—תילקיזומה הזאר׳פה
, ןהילאמ תונבומכ ןתוא םילבקמ םה אלא ולא תולבגימב ללכ "םיקונח" םמצע םישח
.םתונמא לש תבייחמ תרגסמכ
, ןמאנ עוציב לע םידיפקמ ונאש אלא ,םינקיסאלקב קר אל ונימיב םירומא םירבדה
ך ומסל ונא םיליחתמ ףוס־ףוס .סוארטש לש םיסלאווב וליפאו ,הרוטיטראפב בותככ
שי ךיא ותלוז לכמ רתוי ןיבהל ביטיה אוהש דכב םיריכמו רצויה יאקיזומה לע
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ה יה הרבעש האמב ןכש ,"ונימיב" הלמב איה השגדההו .ויתוריצי תא עצבל
ם ילבמסנאלו תומלוסל וקתעוהו ודבועו ורצוק תוריצי :הקיזומב לבוקמ םזילאבינאקה
" רחבמ" לש טילקתב םילקתנ ונאשכ םויכ .ןרוקמב ובתכנ םליבשבש הלאמ םינוש
ה שיגל ,תוחנ ילקיזומ םעטל ןמיס ךכב םיאור ונא והשלכ ןיחלמ לש ויתוריצימ
ו ל שפחמ אוהו האלמה הריציה םע דדומתהל לגוסמ וניאש םדא לש תינתרק
.ךכ רבדה היה אל םעפ .הכותמ לוכיעל םילק "םיקומיצ"
ם ידבעמו םיחצנמו ,"םמעשמ״ו "ןשוימ״ו "השק" אוהש ומכ ךאבש ,לשמל ,טלחוה
ו יתוריציב רתויב םירבדה ויה םירכינ .םחר ילב והופליסו םהלש ךותבכ וב ושע
, םישדחה רוטיקה־יבגוע ללגב טעמכ ןתוא םיניבמ ןיא םשש ,ולאבמ׳צלו בגועל
ת עלקמה לכ תא תמעורה םתדוהתב ועלבש ,תוריהבהו תודחה ירסחו המצעה־יבר
ל לכמ ילאבמ׳צה לש םתאיצי ללגבו ;ויתוריצי לש רועיש־ןיאל הקדהו הנידעה
ת כשוממה ותדוהתב עלב אוה ףאש—רתנספה לא ולאבמ׳צל ויתוריצי תקתעהו שומיש
ה דנאוובו רצייוש טרבלאב ךרוצ היה .תוירוקמה תוריציה לש בשוחה־השעמ תא
, "ןשוימה" ,ירוקמה ךאב יכ ןיבנש ידכ ,ךאב רוהיטל ״בלצ־עסמ״ ולהינש ,הקסבודנאל
.וב ושענש "ןמזה חור יפל םידוביע״ה לכמ רתוי ןוכנו קומעו ילאוטקא אוה
ה צרעהה ןמ טעמב אל עבנ רבעב תונמא־תוריציל ילאבינאקה סחיה יכ ןייצל יואר
ת וארל היה לבוקמ .רצויה ןמאל תיטנאמורה הפוקתה התגהש הקווד תזרפנה
. רפוש וא תרש־ילכ הל שמשמ ןמאהש ,תוהלאה לש יוטיב ןיעמ תונמאה־השעמב
ר בד וילע היה״-וב תזחוא חורה ,השוע אוה המ ורושאל עדוי וניא ומצע ןמאה
ט עמכ ןה תולפט ןמאה לש תוילכשהו תוישיאה תונוכתה .אבנתמ אוה זאו—"הרהי
ד וע ,רוכזכ ,ונא םיאצומ וז הפקשהל קוזיח .הריציה לש התרוצו התמצע ,הנכתל
ם הו םהב זחוא ןומידהש םיררושמה לע סטארקוס רבדב ,"תולצנתה״ב ןוטלפא לצא
ת א החיכשהש ,וז תיטנמור השיג .םהיתובשחמ תוקמע תא םיניבמ םניא םמצע
ת ודעל לוספ בשחנ ומצע ןמאהש המרג ,תונמאבש תכטרחמהו תעדומה תונמואה דוסי

ה צרעהה תוסכ תחת ,ךכ .ותריצי תא ןיבמ וניא לוכיבכ ומצע אוהש יפל ,ויתונווכ לע
, הרכה־לעבו בשוחו דבוע שיאכ ןמאב לוזליז אב ,הבר־ף״לאב "תונמא״ל תזרפנה
ל ש היתונווכו הקמעל הרידחה לועמ רוטפ ומצע האר דבעמ לכו ,תרצוי הנוכתכ
ל טנ תוריחו ,הנממ הארשהה תביאשו תישגרה תומעפתהה תא קר בישחהו הריצי
.ויניעב בוטכ וז הארשהב תושעל ומצעל
, הרבעש האמה לש וז תילילש השורי לע רבכ ונרבגתה תויונמאה בורב ,רומאכ
: המגודל .״הנורחאה הקעצה״ תניחב ,הקזח דיב תלשומ איה ןיידע ןורטאיתב םלוא
ה נושארה הנומתה תא טימשהל גוהנ ונימיב "רסיק סױלױ״ לש תוקפה הברהב
ס וקרמ לש לודגה םואנה רחאל האבה הנומתה יהוז ,רוכזכ .תיעיברה הכרעמב
־ נוטנא םימייקמ וז הנומתב .ויתובקעב האבה םינומהה תוללותשהו םורופב סוינוטנא
ת מרחהלו תוומל אמורב ימ לש וניד םיעבוק םה הב הבישי סודיפלו םונאיבטקוא ,סוי
ע צמאב .םד־תאיפקמ תושידאב םירחוס םה םהייחבש ,םהלש םהיבורק תוברל ,שוכר
האווצ התוא ,רסיק לש ותאווצ תא איבהל םודיפל תא םיחלוש םה הרצקה הנומתה
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 ודירמה המשב רשאו ,אמור לש המעל ושוכרמ לודג קלח רסיק שירוה הב המצע
ל עמ סודיפל תאצב .הב ץצקל רשפא המ קודבל תנמ־לע—םירשוקה דגנ ןומהה תא
ו קלחיש יואר אוה ןיא יכ ונייצב ,סודיפלב לוזליז ירבד םוינוטנא עימשמ םהינפ
.והולצניש רחאל םהינפ לעמ וחלשל םהילע יכו םלועה תא ומע

י תמארד רמוח יד םיאצומ םניא הארנכו ,םיאקיטילופ םניא םינקחשהו םיאמיבה בור
; להקה תא ףשכל תונמדזה ןקחשל םינתונה םילודג םימואנ הב ןיא .וז הנומתב
ה תוא םיבשוח ,התוא םיטימשמ ךכ םושמ ילוא .תרעוסו המילא הלועפ הב ןיא
ן מ תוחפ אל הבושח וז הנומתש ונל הלגי לק ןויע םלוא .לוכיבכ ״תינױח־יתלב״
ת ואצותה חותינ אוה ,הקיטילופ ולוכ הזחמה ןבש .הל ומדקש תורעוסה תונומתה
ל ש םתשיגפ .תיטילופה תואיצמה םוחתב ותלועפב יטילופה םזילאידיאה לש
ק סע־ישנא ,םיישעמ םיאקיטילופ לש הבישי איה סודיפלו םונאיבטקוא ,סוינוטנא
ו ז הנומתמ םלעתמש ימ .ןוטלשה לש רקה סרטניאה אלא םהינפל ןיאש ,םיחושק
ם ש .םורופב סויגוטנא לש לודגה ומואנ תא םילשמהו ינשה דצה איהש ןיבמ וניא
ם ירויעה ויתושגר רחא ףחסנה ,רעבנה ןומהה תא םיליעפמ םש .היגוגמידה תעמשנ
" חבטמה" ןאכ .םינומהל הלומעת ,הגצה התיה וז לבא .היוצמ חור לכ םע םינתשמהו

ה לגתמ ןאכו .תושגר ןיא ןאכ .םייניצרה םיקסעה םילהנתמ ןאכ .ןוטלשה לש
.םורופב ותעפוהמ תילכתב־הנוש םדאכ סוינוטנא
ר שק לכ סויגוטנאל היה אל םאה ז רקש הלוכ םורופב העפוהה התיה םאה םלוא
ו תפוג לע טאניסה םלואב ודבל עימשמ אוהש םירבדה ךותמ ?רסיק לא ישגר
ו מואנ לש סותאפהו היגרנאהש ןאכמו ,דאמ קזח היה הז רשקש רבתסמ רסיק לש
ת ויולגתהה לכש איה תמאה 1 ״יתימא״ה סוינוטנא אופא והימ .םיפיוזמ ויה אל לודגה
. םייטילופה וילוקישל עירפהל ויתושגרל חינמ סוינוטנא ןיאש קר ,תויתימא וללה
ת חא ךותמ קיסהל רשפאש הממ רתוי הברה תבכרומו הרישע ותוישיא-רמולכ
ת ודוסיה ןיבמ רידפמהו ירקיעה אוה הבישיב הלגתמה ביכרהו ,וללה תויולגתהה
.ותומדל ינויח חתפמ ונא םירסח הבישיה ילב .ותוישיא לש םינושה
י נש ןיב המחלמהו ערקה ,דיתעה זמרנ רבכ םוינוטנא לש וירבדב :ןכ לע רתי

. םיסרטניא לש םיזוח קר שי .תירבלו תונמאנל םוקמ ןיא חוכה ןובשחב .םיריוומוירטה
ל ש םיניינע בברעמה ,טסילאידיאה סוטורבמ רתוי םיריוומוירטה םיקזח םג ןכל
.ןולשכל שארמ ומצע ןד אוה ךכבו ,ילבאיקמה חוכה־ןובשחב ןורקעו חור
, תיטילופה הקימאנידה ףושיחב איה תיתוהמ ףא וז הנומתש אלא דבלב וז אלו
. םירשוקה ןיבש תיטסילאידיאה המינה תלעב תוצעיתהל יתמארד דוגינכ תדמועו
ם ירוצעמ לכ תולוטנה ולא ,הקיטילופב תוחלצה תוטישה ןיב דוגינה ףשחנ ךכ
, הזחמב יזכרמ ריצ תשמשמ םג איהו .ןולשכל שארמ ןודנה םזילאידיאה ןיבל ,ןופצמו
ן יאו .חצנל דיתעה ,שדחה ןוטלשה לש ויפאו ותושבגתה תא םיאור ונא הב יכ
־ יפלכ לוכיבכ הוולשה התריוואב ,הב ןופצה זעה יתמארדה טקפאה ןמ ףא םלעתהל
; ישונא םעז תוולמ תוחיצרה ויה םש .םורופב חבטהו תוללותשהה תונומת רחאל ,ץוח
ןיבמו תיטילופ הקימאנידב ןיינעתמה לכ .שגר לכ רסח ,ישיא־יתלב אוה חצרה ןאכ
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- הנומתה לש התועמשמ אולמ תא ךירעהל לכוי ,ריפסקש התוא ןיבהש ומכ ,התוא
ו ניא תאז לכ ןיבמ וניאש ימו .ולוכ הזחמה לש ותועמשמ אולמ תא ,ךכ בגאו

י דמ תובורק םיתעלש איה הרצה .ונממ ודי ךישמיש בטומו הזחמה תא ללכ ןיבמ

ו פוסב תמצמטצמה ,"הרוהט תונמא״ב םיקסועה םישנא ,םינמא קר םה םיאמיבה
א ולמ תא ,םנמז תודלות אולמ תא םייחה םישנא אלו ,הרוהט הקינכטב רבד לש
ם ילגוסמהו תוילכלכה ,תויפוסוליפה ,תויטילופה ,תוירסומה ,תויתרבחה ויתויעב
."יתונמא״ה ,רצה םתוחמתה םוחתל רבעמש םירבד םג ןיבהל ךכ ךותמ
ל יבגהל הב ןיא םולכ ,רוקמל תינדפק תונמאנב גוהנל ,ןאכ םילעמ ונאש השירדה
1 םינקחשהו יאמיבה לש םתוירוקמו םתוריח תא
ן יידעש רבתסמ ךא ,םהילאמ־םינבומו םיטושפ םירבד לע רוזחל אוה ךיבמ טעמכ
ק וידב ןיבהל ,הריציב רודחלו קימעהל הסנמ יאמיב םא .םעימשהלו רוזחל אוה חרכה
א והש תרמוא תאז ןיא—ולשמ הגצהל םלג־רמוח הב תוארל אלו ,הרבחמ ןווכתה המל
ת דרל קבאנ אוהש העש :הברדא .ותוירוקמ תא דבאמ אוהש ,הריציל דבעתשמ

ו תעדות תא קזחמו ביחרמ םג אוה ורבחמ תונווכ תא ןיבהלו טסקט לש וקמעל
ם פקיהמ והשמ ונל הנקמ םדיפירבאו גרבדנירטס לש םהיבתכ קמועל הרידח .ולש
, "םלג־רמוח" לאכ םהיבתכ לא תוסחיתה .םהלש ןוזחהו הרידחה תמצעמ ,םוצעה
ה שעמל השוריפ ,ןקחשה וא יאמיבה לש םימדקומה ויגשומל ומיאתהל שיש
ת חא האופק החסונ לע תינכימ הרוצב בושו בוש רזוחה ,עצבמה ןמאה לש ותומתתפה
.תונבאתה םא יכ וז איה תוירוקמ אל .וב לקתנ אוהש המ לכל הסחימ אוהש
ת ורמויה תא ,תלבגומה םתוישיא תא חוכשלו תוסנל ןקחשה וא יאמיבה לש םדיקפת
ם כותל גופסלו םילודגה םירבחמה לש םהילגר רפעב קבאתהלו ,םהלש תונטקה
ר בד םוש ובתכ אל ,ושו ןסביא ,ריילומו ריפסקש יכ וניבי זא .םתלודגמ והשמ
ת רגסמב תואיכ ודיקפת תא אלממו בטיה בשוחמ םהיתוריציב לכהש ,"םתס"
ל ש םלשה המלועל וסנכי זא .תועמשמ לש םידבר־םידבר ולגי זא .המלשה הריציה
ן ויסנ ךות ,רשויב םיקבאנ רשאכש אוה אלפהו .דצ לכמ םתוא ףיקת איהו הריציה
( תויעב גיצמ טסקטה דימתו) טסקטה גיצמש תויעבה םע ,החורו הריציה תא ןיבהל
י לב הלגתמ—שארמ־ןכומ םשרימ לכ ילב ,םיבשוחמו םינכ תונורתפ ןהל םיאצומו

ה ארי אל םלועל ירהש .םדא לש תיתימאה ותוירוקמ ,שארמ הנווכ ילב ,םישמ
, תויעבה ןורתפל ולש וכרד תא אצומ דחא לכ .רחא שיאכ הריציה תא דחא שיא

ת יתימאה תוירוקמה יהוז .שדחמהו איצממה ןוימדה תא תוררועמה ןה־ןה תויעבהו
ם יגשיהה דחא .תויסומומו הרואת ,הרואפת ,יומיב לש םיינוציחו םילוז םיטקפא אלל
" תוינינמ״ה תרדס איה תיחכונה האמב תיטסאלפה תונמאה לש רתויב םיריהזמה
ח ותינ ךות ,"ודארפ״ב זקסאליו לש תמסרופה הנומתה יפל רייצש ,וסאקיפ לש
ת וקבאתה ידכ ךותו—קוראבה לש וז ראפ־תריציב םיסחיהו תורוצה לש ינואגו יתטיש
ם יירוקמהו םיראופמה םיגשיהה דחא תא רצי וב תוקמעתהו זקסאליו לש וילגר־רפעב
ו ז הכילה ידי־לע רקיע־לכ החפקתנ אל ותוירוקמ .תינרדומה תונמאה לש רתויב
.ךפיהל .זקסאליו לש ושרדמ־תיבל
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̂ תיגולואידיא השיג לכ לע שארמ רותיו םג תבייחמ אלמה טסקטב וז תוקמעתה
ת ימצע־הטלבה רשאמ תוחפ אל תוינסרה תיגולואידיא המודק־העד לש היתואצות
 ,תרחא הרוצב שארמ־העובק תינבת ךכב וילע םיפוכ קר השעמלו—רמוחה ןובשח לע
ר ושעבש ,תוילאמשה תויגולואידיאל קר הנווכה ןיא .תישיא אלו תיאידיא םעפה
 תומיבה בורב ,תרצויה תיתמיבה היצטרפרטניאב רובעי־לב־קוח וכפה ןורחאה
וטסיה ,תיתרבח ,תיגולוכיספ—ללכב היגולואידיא לכל אלא ,ברעמה לש תוינשדחה
, םהב תונופצה תויועמשמה תא הלגי םיטסקטב ינדפקה ןויעה *.תיפוסוליפ וא תיר
, םזיסקראמב קרפ תעדל ילב טכרב תא גיצהלו ןיבהל רשפא־יאש אצמיי זאו
ן ורטאיתהו רמזחמהו לוקיזומה לש תויצנוונוקב ,ותפוקת לש תינמרגה הירוטסיהב
ר וריבב םהיתותוא םינתונ הלא לכש םושמ תאזו ,קוחרה חרזמה לש ילמרופה
ל ש הגצהב ידמל הלפט היהת תיטילופ־ויצוס תונשרפ—הז תמועלו .טסקטב
ה לאכ תודוסי אוצמל רשפאש ןבומ .גרבדנירסל ״תוחורה־תטאנוס״ו ״ןאקילפה״
ם ה הלא תודוסיש חיכות םיטסקטה לש הנובנ האירק לכ םלוא ,תוזחמ םתואב
ה קיטמילבורפה תייאר ידי־לע ,םיפיקעב קר םהילא עיגהל רשפא .ירמגל םיידדצ
ם ייטילופ־ויצוס םיאנת לש הדלותכ ,תיטילופ־ויצוס הניאש ,תוזחמב תגצומה הרשיה
ו נאשכ .הקידב םיכירצ םניאש םהילאמ־םינבומ דוסי־ינותנכ תוזחמב םילבוקמה
ב צמ לש םירצות םה סואוניקלאו סואיסידואש ונא םיעדוי "האיסידוא״ה תא םיארוק
. ועקר םא יכ ותלילעו סופאה אשונ וניא הז בצמ ךא .םיוסמ יטילופ־ילכלכ־יתרבח
ס חיה אוה רתסנה ואשונ יכ ונענכשל ולכוי אל םיילאוטקלטניא םינורמת םוש
ם ינותנ םה הלא ינש .ושרפל רשפא ךכש וא ,תנמואהו םיריזחה־העור לא ידמעמה
.תיפאה הלועפה לש םהילאמ־םינבומ םייעקר

ם שב קנחוהש עקר ,תובר תוריצי לש ילכלכה־יתרבחה־ירוטסיהה עקרה לש וז הטלבה*
ת חא .הכרבל קר .דתיה תופוכת ,תויתמארד תוריצי הברה לש ןשוריפב "םזיציטתסא״ה
ן ורטאית״ב ,תיברעמה ןילרבב ״טניג רפ״ תגצה התיה ךכל יתיארש תורדהנה תומגודה
ו ל ןיא הרואכלש ,הז יטויפ הזחמ .קהבומה יטסיסקראמה ןוגה לעב ,"הלאהה תדג לעש
ן אכ הלעוה ,"ומצע רחא םדאה שופיח" לש המגדה אוה אלא תיתרבח הקימאנידל רשק
ק בדה ,לבוקמה ןורטאיתב השענ וניא םלועמ טעמכש רבד ,םיכשמה ינשב ,ותומלשב
ת ירוטסיהה ותרגסמ ךותב רתויב הרורבה הרוצב בצוה הזחמה ךא .תיתרוסמה היצטרפרטניאב
ם חיתהל ונא םילוכי הילאש ,הפוקת התואל תינייפאה םלוע־תפקשה לש קהבומ יוטיבכ
ן יתמהלו גירג לש ויתומיענ תא רמזל הפיסוה גוולזס .יטקלאיד ,יתרקב־ירוטסיה סחי וישכע
, ירוטסיהה ץובישה םלוא ;ןאכ םלוכ םיינסביאה םיגשומה םלועו הרישהו ,דדונה הבוהאל
, הלא םיגשומו םיכרעש הדבועה תא טילבה ,םהילע דומעל םוקמה ןאכ אלש םיעצמאב
. תירוטסיה הניחבמ םינתומו םייסחי םה ,םייביטנאנטסבוסו םיטלחומ ויה ןסביא יבגלש
A) ,דלילש־ךות־יונישהזחמב ufhebung) יאמיבה דיפקה תאז םעו—ינאילגה ,רומג ,
, הזחמה לש ויכרע תא אילפהל הרמיש וז השיג .םלשה טסקטל תטלחומ תונמאנ לע ,רומאכ
ת וינמכההו תונדועמה תומגודה תחא וז .הפוצה ןיבל וניב יתרקב קחרמ הרצי תאז םעו

.הריציה לש םיטלחומה תולובגה ךותב לעופה רצוי יאמיב לש יתימאה שפוחל יתיארש רתויב

?עגמב הרוסאו "תיתפומ" ,"תיסאלק" איה הריצי םא םיעבוק ךיא-בוש ךא
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־ ישנא לש תורוד ידיב ,הנותנ איה םיחמומה ידיב הז ןינעב הערכהה ,רבד לש ופוסב

ן ורטאית ישנא ורסאש המ יכ ןועטל טלחהב רשפא ךכו ,ןורטאית־ישנאו םעט
ת ינויגה הנקסמ רדגב הז טופיש ןיא ירהש .ריתהל םירחא םילוכי הלא םיחמומו

ח רואב תישענ המצע איה תויתפומ ןה תוריציה ןמ הזיא העיבקה .תיביטקודד ,הרומח
ר וסאש תפומ־ינמאכ טראצומו ךאב תדמעה םגש בישהל רשפא ךכ לע .יביטקודניא
ם יחמומ ידימ ונל האב המואמ ןהמ טימשהל ןיאו המינ אולמכ םהיתוריציב תונשל
ף ורצה ןויגהה תניחבמ .הילאמ־תנבומכ תלבוקמ וז הדמעה םויכו ,םעט־ישנאו
ם ייתורפס םיטסקטב תיניצר הרוצב קסעש ימ לכ םלוא ,וז היעבמ אצומ ןיא יאדו
ו המו בוט טסקט והמ הנוכנ ךירעהל ונתלכימ הלעמל הז ןיאש ונויסנמ דיעהל לוכי
ה מו שבוגמ המ ,טסקטבש םישלחה םיקלחהו םיבוטה םיקלחה םהמ ;עורג טסקט
י דמל הרורב םינושה םיגוסה ןיב הקולחהו .אל המו יומיב־רב המ ,הרוצ־רסח
ת א ,ריפסקש תא ,םינוויה תא םיגווסמ ונא ,לשמל ,ךכ .תורוד הז דמעמ הקיזחמו

ה נקסמ יהוז ."תויתפומ" םהיתוריציש הלא ןיב גרבדנירטסו בוכ׳צ ,ןסביא ,ריילומ
ם יאמיב ,םיאזחמ לש—הדימ התואב בושחו ,םירקבמו םיררושמ לש תורוד־ירוד לש
, קוידב עדי אוה .יעוצקמ זומיב־שיא םג היה םילודג םתואמ דחא לכ ירהש .םינקחשו

ם ר לוקב ,לשמל ,ריפסקש תא ארוקה .אל המו המיבה לע "דבוע" המ ,ןויסנ ךותמ
; םלואה לא הכלשהל תנתינ ויתורוש לש תוילקיזומה המכ דע ובל לא םישי דימ
ל וקה ירתימ תא תפייעמ הניאש הרוצב םייונב ולש םיטסקטה יכ םידיעמ םינקחשו
.(ך״נתל םג תינייפא הנוכת ,בגא ,וז) םהב אלמ ינשוח לוגרית תרשפאמו
 ןיא טעמכש תוזחמ ובתכש םילודג םיררושמ ידי־לע תרצונ תדחוימ היעב םלוא
ר רושמה לש ובל .םגיצהל הנווכ ךותמ ללכ ובתכנ אל ףא םיתעו ,המיבה לע םגיצהל
ת וריצי ולא תודובעב תוארל שי ןכלו ,הזחמה לש הבותכה הרוצה רחא ךשמנ טושפ
א ל םעפה םחיתמ הלעמל שגדומה "עגמה רוסיא״ו ,תויתמארד אלו תויתורפס
ו נל שי ךכ .ןהלש םייתורפסה םידדצה לא אלא המיבה לא ולא תוריצי תקתעהל
ר וצ" ,ילזק שיב יסרפ לש ״The Cenci״ ,ןורייב דרול לש ״ןיק״ ןוגכ תוריצי
״ טסואפ״ ומכ תוריבכ תוריצי וליפא העודי הדימבו ,םהוש והיתתמ לש ״םילשוריו
ת וגלפומ תויזיבר ילב גיצהל רשפא־יא הלאכ תוזחמ .התיגל "סילואב היגגיפיא״ו
.רקיע־לכ םגיצהל רשפא־יא ,רומאכ ,םימעפלו ,בותכה טסקטב
ה דבועה תא סופתל םימעפל השקתמ המיב־שיא ונניאש ררושמש איה הביסה
ה בגשנה הבשחמה .הלועכ ,לכל תישאר ,איה המארדה :ללכב המארד יבגל תידוסיה
ן יא רתויב םיזעהו םינידעה תושגרה ,רתויב תילקיזומהו תלצאנה הרישה ,רתויב
, תילסקודאראפ ,וא—הלועפ לש תומלגתהו יוטיב םניא םא המיבה לע םויק םהל

.(בוכ׳צ לצא ומכ) הלועפ קותיש לש
ד וע ירהש—םדקמו זאמ לכל םיעודיה םירבד לע ,ןבומכ ,רזוח ינא הלא םירבדב
ל ש יוקיח״כ (תיתמארדהו תיפאה הרישל ונווכתהב) הרישה תא רידגה וטסירא
ה נווכהש הזמ דבל ,הלא ויחנומ לש תודחוימה תויועמשמב ןאכ ןודא אל ."הלועפ
ןאכמו ;איה רשאב הלועפ לש בא־םגד ,תיחרכה ,תילאידיא הלועפ לש יוקיחל
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ה נורחאב ןכש ,היפרגוירוטסיהה ןמ רתוי "תישממ" הרישה יכ וטסירא לש ותנעט םג
ק וחל הפופכ הנושארה וליאו יופצ־אלהו ירקמה לש ויגיסב תולועפה תברועמ
ם ישענה םידעצ אלא תירקמ העונת הניא הלועפה :רמולכ .תואיצמה לש ידוסיה
, תילכתו דקומ תורסח ,תוירקמ תועונת .ןוצרה ידי־לע תנגרואמ איה .תילכת תגשהל
.וניכרצל וטסירא ירבד תא שרפנ םא—הלועפ תקזחב ןניא
ה לועפ .הלועפ תרצונ התיה אל ,ץמאמ לכ אלל ,בוכיע אלל ןוצרה םשגתה וליא
א יה המארדהש ןאכמ .תילכתה שומימל ךרדב תודגנתה לע תורבגתה העמשמ
ת וגה הב שיש הדימב .איה רשאב תישונאה הלועפה לש ("יוקיח" וא) תופקתשה
ת וננובתה וא ,("ויסאפ״ה והז) הלועפמ לבס ,הלועפ לש דצ דימת םהירה ,טויפ וא
א וה טלמה לש "תויהל אל וא תויהל" גולונומה .הלועפה לש הביט לע הבשחמו

ת ופקתשה ,רמולכ—לועפל יוויצה םצע יבגל שואייו תופייע ,קפס לש תופקתשה
ת יצמת תא םיאור ונא הסרא׳פבו .הילא דומצ אוה לבא—הלועפ לש תילילש
ר תויב "תקקוזמ" זא ונתאנהו ,שגר וא תוגה לכ אלל ,הרוהט הלועפ ,המארדה
.ינושארה הסיסב לע תגצומ איהשכ המארדה ןמ האנה יהירה .תיתמארד הניחבמ
ת ופוכת ובתכ תוזחמ בותכל וסינ רשאכו ,תאז וניבה אל םיבר םירפוסו םיררושמ
י פוא־יסופדל תמאתומ ףא םיתע ,תונוש תויומד ידי־לע תעמשומה תיריל הריש
ו א—הלועפה ןוצר לש יוטיבה ןה המארדב םילמהש ךכ לע ודמע אלו ,ןהלש םינוש
ה אלפנ הריש וארק םה .שגר וא היפוסוליפ לש אלו—םילמ השובלה המצע הלועפה
" םייטויפ" תוזחמ ובתכ ןכלו ,טויפ איה המארדהש ובשחו סלקופוסב וא ריפסקשב
ם יאור ונא םאו ,םישנא םיאור ונא המיבה לעש ינפמ תאז .ללכ הגצה־ינב םניאש
ם א ,רתויב האלפנה הרישה .ךרוצ םהב ןיא ןכ אל םאש .לועפל םיבייח םהירה םתוא
. המיבה לע העמשיהב תמו םמעשמ ,קיר לוצליצ הל שי ,הלועפ לש שובל םניא
.דבלב לוקל ונא םיקוקז .הרואפתלו םישנאלו המיבל םיקוקז ונא ןיא הליבשב
ש חרתהל םיכירצ בחרמב .יזיפ בחרמ איה המיב 1 הלועפ רכ אל םא המיב יהמ ןכש
ן וצר ירפ איה העונתה .בחרמה תא תעבוק העונתה .העונת שחרתהל הכירצ ,םירבד
ה חיש םג .שרופמב תיזיפ תויהל תבייח הלועפה ןיאו .המישמה ,תילכתה ,הלועפה
ם כותב םיליכמ גולונומהו החישה יכ—הלועפ םה ,גולונומ וא ,םישנא ינש ןיב
ת ויומדהש בצמה לש יונישו תוחתפתה םיגצימ םהש יאנתב ,תיתלועפ היצנטופ
ל ש יבחרמה דצה יוקיחכ המארדה תא רידגהל ילוא רשפא ,וצרת םא .וב תויורש
ה זחמ ,טקב לש "םיבוטה םימיה"—המגודל) למסכ ןיב לעופב ןיב ,ישונאה םויקה
ת ילמס־תיבחרמ תוחתפתה אוה ,לוחב טא־טא תרבקנה השאה לש הז ,בצמה וב
■ .(ישפנ בצמ לש
א לש תוריצי ןתוא חותינל הדימ־ינק ונל תקפסמ הזחמה דוסיכ הלועפה תסיפת
ה לא הדימ־ינק .המיבה יאנתל ןלוגיס תורשפא תניחבמ ,המיבה ליבשב ובתכנ
:תואבה תולאשה תא קודבל רקבמל םירשפאמ
א לא השעמל וניא םאה ?תיתמיב הקפהל ללכב ןתינ בותכה טסקטה םאה (א
,הבוט המגוד) ?המייבל םעטו ךרוצ לכ ןיאשו האירקל הדעונש תיתורפס הריצי
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ו יתולוגס הנייהת רשא הנייהת ,המיבה לע םוקמ לכ ול ןיאש טסקטל ,"ונלשמ"

.(ןמרתלא ןתנל ״תרניכ־תרניכ״ אוה ,תויטויפה
ו יכרעב תלבסנ־יתלב העיגפ םושמ וב שי המיבל בותכה טסקטה לש ולוגיס םאה (ב
ט ילחהל בייח רקבמה וב םוחת והז ? תחלצומ תיתמיבה האצותה וליפא ,םייתורפסה
ת א לולשל איה ילש יתייטנ .םיילאוטקלטניאהו םייתונמאה ויתונורקע דוסי לע
ב וציע םא ,םיוסמ (םוידמ) עצמימל רחא עצמימ ליבשב בתכנש רמוח לש ובוציע
ה ליחתכלמ וכשמש םה ,חינהל שי ,הלא םיכרע ירהש .רומאה רמוחה יכרעב עגופ הז

ם יכרעב םגופה דוביע ןכל ;הכאלמל שגינ המשבש הלתמאה םהו ,רמוחה דבעמ תא
" ושנעו אטח״ל יתמיבה דוביעה יניעב היה לוספ ,לשמל ,ךכ .לוספ אוה םמצע הלא
ם של הז רמוחל שגינ אל קאסרב .ינפיחה ןורטאיתב גצוהש ,קאסרב הרדנא לש
 התאגא לצא אוצמל רשפא תוחפ אל תובוט תולילע ירהש ,ובש תישלבה הלילעה
ו ידיב הלעהו ,"ושנעו אטחה" תא ,שגדומב ,דבעל שגינ אוה .התומכשו יטסירב
ה בוט הגצהה התיה וליפא .תינוניב תישלב הלילע לע הברה הלוע וניאש והשמ
 הרוצב רגתסמה רקבמ ."ושנעו אטחה" לש דוביעכ הלספל ,יתעדל ,היה ךירצ ,הגצהכ
י פל התוא ןדו ,"ושנעו אטחה" היורקה הגצה םע ,ול שגומה רמוחה םע קר תיטמרה
.תיתוברתה תרוסמל יארחאכ ודיקפתל ןמאנ וניא ,דבלב םייתמיבה היכרע
ל ש ןתרבעה תורשפאל חתפמה תא ונידיב ןתונ ףא המארדה דוסיכ הלועפה גשומ
ב ייח ,תיתמארדה הלועפה שובל ןה םילמה םא .והנשמ לא דחא עצמיממ תוריצי

ל ע התוא גיצהלו תונייפאמו תוגצימ ןהש הלועפה לא םילמל דעבמ רודחל יאמיבה
ל ע רבגתהל אוה בייח ,"תויהל אל וא תויהל" גולונומב וקמעתהב ,ךכ .המיבה
ה דוקנב הקווד גולונומה אב עודמ :חתנלו הז גולונומ לש תוגהבו םילמבש םסקה
ץ יפמ רוא המ 1 הזחמה בצק לע ותעפשה המ ? אלממ אוה ךרוצ המ 1 הלילעבש וז
־ קותיש וא הלועפה גוס המ :ןאכמו ? וז הדוקנב ויתונווכו טלמה לש ויפא לע אוה
ו ב ,ולוכ הזחמה "תעונת" םצעב יהמו ? הזחמה ךרדב ותעונת תא ןייפאמה הלועפה
1 םהב בושחה םג םא ,םימרוגה דחא קר שמשמ טלמה
ל וקישה וינפל בצינ ,עונלוקה ןוגכ ,רחא עצמימל הזחמה תא ריבעהל אוה שקבמ םאו

ת רבעהל ירקיעה יעצמאה איה הפשה ,תוינורטאיתה תומכסומה תרגסמב :אבה
ת רבעהל ירקיעה יעצמאה ובו ,תורחא תומכסומ שי עונלוקב .הלועפ לע היצמרופניא
ע ונלוקב רבוע ,םיינזאב זכורמ אוה ןורטאיתבש ,בשקה .יתוזחה יומידה אוה תועמשמ
ר דגב היהת עונלוקה לא יתמיבה טסקטה לש הטושפ הקתעה :רמולכ .םייניעה לא
ר שק־יעצמא לא ,ןיעה ,עונלוקב יזכרמה רשקה־יעצמאמ בלה־תמושת לש טסיה
ם יטסקטהו תולילעה .הלועפה לש ףוליסו ןוזיא־רסוח רצויי דבעידב .ןזואה ,ינשמ
ע ונכישה־חוכ תא וחפקיו ,םיינללמ ,םייטאטס ואריי ריפסקש לש ךכ־לכ םיימאנידה
ם מעשמ טרסב האריי ךכ־לכ ריעסמ הארנ אוה המיבה לעש ופוג רבד ותוא .םהבש
ה לילעה תא ץלחל תבייחמ עונלוקל ריפסקש לש הנוכנ הרבעה—רמולכ .תמו

. התוא םימלוהה םייתוזח םישובל הל אוצמלו ולש תואלפנה םילמה שובלמ תימינפה
םא ,עונלוקב יטסארד יוניש בייחמ ןורטאיתב לכו־לכמ עגמב רוסאש המ :עמשמ
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.המארדה לש תימינפה החור לע רומשל ונא םיצור

 טסקטה תובקעב תונמאנב ךלוהה ,הייבילוא לש "טלמה" טרסהש םיאצומ ונא ךכ
־ ירוק תריט״ש יפכמ תוחפ הברה הזחמה לש תימינפה וחורל ןמאנ ,יריפסקשה
ש מתשמ וניא ינאפיה יאמיבהש ףא ,"תבקמ״ל ןמאנ הוואסורוק הריקא לש "שיבכעה

ה מואמ טעמכ וב ןיאש ,סינאיוקאק לש "הרטקלא״ו .ריפסקש לש תחא הרושב ףא
־ תבו וחורב דאמ בורק ,(טעמכ םליא טרס והז ,השעמל) סדיפירבא לש טסקטה ןמ
.תידיפירבא הידגארט לש התריוואל ותעונ
 ,רחא עצמימ םושל הרבעהל םינתינ םניא טושפש תוזחמ שיש יל המדנ ,תאז םע

ה מקה המגודה .םהלש טסקטה ןמ םקתנל ןיא םינפ־ םושב םתלועפו םתלילע ןכש
ת ושמשמ םילמהש איה ויתוזחמ בורב תיתוהמ הנוכת .בוכ׳צ לש ויתוזחמ םה יניעל
ת יתימאה הלועפהו ,המוקמ לע תואב ןה ,הלועפמ תוענמיהל ץורית ויתויומד יפב
ם יתימצמו תויומדה ינפ־לע םירבועה םייחה לש םתעונת איה ,ןהמ דרפנב תשחרתמ
י בגל הינוריאה םג ןהו ,הלועפה ןולשכמ יתוהמ קלח םילמה תוכפוה ךכ .ןתוא
ר יפסקשל ןמאנה טרס רוציל רשפאש אוה עיתפמ סקודאראפ םנמא .הלועפה רדעיה
־ םושב רתוול רשפא־יאש דועב ,ויתולמ לש המישנה־רצוע יפויה לע רותיו ךות
י רה םלוא .בוכ׳צ ירוביג לש תקהופמהו תימתסה ,"תילאנאב״ה תונרבדה לע םינפ
ם ישעמה שובל ןה םילמה ריפסקש לצא יכ םיניבמ ונאש העש ,וניינעמ דמלה רבד הז
ה נקלוסת םא ,ךכו ,םילמה ידי־לע םישעמה ןמ םיקמחתמ םישנאה בוכ׳צ לצא וליאו
.תושממ לכ ילב םישנאה וראשיי ,םילמה

ם דקומ־יאנת איה םתרהבה .המארדה תרוקב לש רתויב םיישעמ םידדצ םה הלא לכ
י נא .דבלב תיתומשרתה הבוגת רדגמ תאצל תפאושה תיתרקב הריקס לכל ינויח
ת רוקב לש התמר רופישל דאמ ליעוי םהימודבו םהב ישעמו יטרואית ןוידש רובס
.הזכ ןוידל הנמזה ןיעמ איה וז המישרו ,ץראב המארדה
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