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 97ז "רעונה ארוק המ" םירודישה תובקעב

אל ףלוסמב תשפתנ איהשכ הרומ רהמ תויהל הדיתעה הרענה לש הייהנ התוא ןאכמו

עו ,הלש ןוראב הרובד ירופיס תא לכ-פדוק ריכהל תבייח איה יב התעד לע הלעמ

הביט יפל ירה ,תמייוסמ חוילאקולב ,פיתעל ,תינתומ התויה לכ םעש ,תירוקמה
תלגוד הרענ התואש וזמ תילאסרבינוא תוחפ אל

רשיב ליכשמ םדא לכ יבגל אלא ירבעה רפוסה יבגל קר אל ,הדבועה ידמל הביצעה

רחב רקבלמ ,אופיא ,עתרהל ןיא .ועמש אל םמש תא וליפאו ,םיארקנ םניא םילוגד

וקמה ןאכ םא עדוי יניא .וימרוג תא חתנלו ,תוטלקהב ףקתשמ אוהש יפכ ,םייקה

רופיס אוה ריכמ םא רענ יתלאש .היעבה תרמוח תא תוארלמ םירוטפ ונא ןיא

רבתהלו תואגתהל הלוכי םלועב הפי תורפס לכש ,טלחהב םיבוט םירפסב רבודמהו
.רבד יל בישהל עדי אלו

רכ הפקיש אל הטלקהה יכ רמואו רוזחאש .דזב .דעמיק םחנתא םא קדצאש ינמוד

פס-יתבב תורפסל םיגוח םנשי .בוטה תבעה רפסה לצא םייוצמה םיריעצהו רעונה

דמע .תוטלקהב ולגתנש ולא לע םילוע םתואיקבו םהינוידש ,תוגלפמו רעונ ינוגריא דיל

ש םירפוס ריבמ ינא ".ריעצה ארוקל« תורבוח תא יתכרע רשאכ ל"נה םיגוחה םע

«םבלב דה וררועש םירופס וא םירפס לע ,רפכה ןמו ריעה ןמ ,ארוק חעונמ

ןהל שיש ירה ,ןהילע ץילמהל םיעדוי םינובנ םירומש הדימבו ,תוחבושמ

הל שחכתמה רעונה יפלכ גורטיקה .תירבעה הרישה לש הנובלע לע חספנ לב

יא ,הל קקזנ וניא ,הריש בבחמ רעונה ןיאש ,ךומסל המ לע הל שיו ,העדה תחוור

תמייק ובש ,םלועב סג ונתשנ םירבדהש רשפא .ומכ הכירעהל עדוי וניאש ןבומכו

יש יקרפ םירוגש םהיפבש םיליכשמו םיטנדוטס ןיידע ונרכה ונאו .סרהה תוחוכל

ב םנולשכ תא ושיגדהו תורפסל ונירומ יבגל הריתי תופירחב וביגה החישל ירבח

םירומ תנעטלש ,הלכשהה תורפס דומילל סחיב היעבה תררועתמ ךא .תורפסה

!הידמול לע תירבעה תורפסה תא .דאינשהש התינכת תשידגב וזירפה — !תובקונ

עה תורפסבש ינויחהו ברה בויחה לע החיספ ידיל האיבה ,יאנפ רסוחמ

ארזע
םחנופה
שארב תודפסה תארוה תא הלענ
ונתגאד

ב םכל ןיא .וז היעבכ שארמ תורורבו תוריהנ היתונקסמש היעב םכל ןיא יכ המוד

ו ,ונמצע ןיבל וניניב ,וב םישד ונאש הז ןינע םלוא .התרמוח תא ורשבמ הזח

ב הבושתמ ונמצע םירטופ ונאו הרגישבש רבדל ךפהנ וילע הבוגתהו וב לופיטה

רשי לוק"'ב תורפסל רודמה ךרעש לאשימה אוה ותעב רבד ןכ לע .המלשה םושמ

ש תמא התוא םכותמ הלעת ילוא ,רבדב םיעגונה יפמ ,םתיווהכ ,םר לוקב ועמשנ

ל שקבי אלו הילע ותעד ןתי אלש ונכותב םדא אצמיי אלש דע ,הלוכ

תררחסמ הדימב תקפסמה וז ,הפוקתה ,לכ םדוק .וז השרפל םינושו םיבר םידדצ

לב וא םיעדויב ,ןיע ףיעי אלש םדא םכל ןיא יכ ,ונמיה ררחושמ ונכותב םדא ןיאש

ענ ,םיריעצ ,םידוצנ םירגובמה םאו .ונבוחרב תוכרדמה לע ללוגתמה הזה ערה

רפ םויכ והז לבא ,המחנ וז ןיא ,םנמא .םייוגה לככ ונומכ הז ןודנב .המכו המכ

,דתיה םאה :םינרפסה לא התנפוהש תחא ,דתיה םינייארמה ולאשש תולאשה ןיב

ונא לבא .הנווכה תמייקש ,וילאמ ןבומכ ,ונעמ םיבישמה .האירקב יהשלכ הנווכה

ינרוכז .ונימיב יוצמ וניא בוש ,דועי ודיקפתב הארש ןרפס לש סופיט ותוא

פל( ןהכ לאיחי קיתוה חפסה ןכודה דיל דמע ,יתודליב תמייק ,רתיהש ,םילשוריב

לי תובבר וניחש ןרפס לש קהבומ סופיט היה אוה ).הווקת-חתפב הבוט הבישב

פתמ ונא תאזכ תומד לא .בוט םעטל ,הבוט הנחב■,א

רחבנ תורפסל ,דרומה םולכ .רפסה תיבב תורפסל הרומה אב ןרפסה ינפל םלוא

דנב תצרמנ הבושת .ןכ רבדה ןיאש ינמוד ?רפושמה יתורפסה ומעטו ויתולוגס

ה וליאו ,תורפסה תא הילע בביח אל רבעשל הלש הרומה :הרמא איה .תולאשנה
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תושעל

.ןוקית

תא לואשל ירבע רפוס אופיא יאשר .תירבעה תורפסה יפלכ תוארטסילבה לכ ונפוה ,ונרעצל

םייוצמו ןכתי .תומוגע תובשחמ ידיל ונתוא תואיבמ ונעמשש תובושתה ז למע ינא ימל :התע ומצע

שת אמש .הלא םיבוט םירענ םיקדוצ אמש ,םתריציב ,םהישעמב שפשפל ולחהש םירפוס ונברקב
ובישה ךכ ךרעב וא ךכ ירהו — הנמז רבע הנושל ,ןשוימ ולב היאשונ ,תירבעה תורפסה לש החוכ
לוק וירחא ארק דימש רנימסב הדימלת יפמ עמשנש דחא לוק דבלמ ,דחא הפ טעמכ םלוכ ,םיבישמה

.ןיציקה לכ ולכ ! םזיניבוש :יגש
תורפסה ןיב ץצוח המ :ונמצע תא לאשנו תורפסה תארוה לא ונתוא ריזחיש חרכהה ןמ הז ןינע
הדורי תיתונמאה התמדש הלכשהה תורפס יפלכ םינעוט ונייה םינפל ? ונרוד לש רעונה ןיבל תירבעה

.לארשי תיבל םיבורקה הלאמ ויה וז תורפס הקסע םהב םיאשונהש אלא ,תוצילמ הפוטש ןושלהו
אשונ אוהו םיימואל-פיידוהיה םיאשונל םשפנ הפיע .תושדח תורימז רעונה יפמ ונא םיעמוש םויה
ששוח ,ןאכו ,רבד דמול ועדי אל זזהו ןונגע לש תיתונמאה המרה לע .תוילאסרבינוא תויעבל ושפנ
.רפוסל רפוס ןיב ,רפסל רפס ןיב הנחבה לב ,ותיברמב רבודמה ,רעונב תמייק ןיא .הרצה רקיע ,ינא
הנעטב האירקל זזה תאו ןונגע תא םילסופ ויה אל ןכ אלולש ,הנקת ול ןיאש יוקיל הקל יתורפסה ומעט

.םהמ תדלוס שפנהש םירפס םנ לע םילעמ םדגנכו ,המודכו ,ןושלה ,ןח אצומ וניא אשונהש
יתבב תורפסה תארוה תא ונתגאד שארב דימעהל ונילע ,הז תוועמ ןקתל לכונש ידכש יל המדנ
.הב ךורכה לכ לע ונרפס

ןאפזס .ש

הירוגינס תצק

יתוברתו ינחור בצמ ףשח -ז רעוגה ארוק המ .לאשימה "-תומחה הירוגיטקה תרסנמ ריואב
םיכנחמ ליבשבש ,בשוח יניא .ןכל םדוק םג שגרומו יולג היהש המ הליג רבד לש ותימאל .ערומ
הפוקתב םימסרפתמה םירפסה תומישרב הלק תולכתסה .הז םוחתב תובר תוילשא ויה תוברת-ישנאו
.לאשימה הלעהש המ לכ תא הייארה-לגעמ ךותל לקנב איבהל הלכי םתצפהבו הנורחאה

תרוקיבו חותינו הקידב ןועט אוהו ,לאשימה תואצות לע קצומ ןינב תונבל ןיא ןכ יפ לע ףא
דמולה רעונה לש תונושה תובכשה תא תקפסמ הדימבו הנוכנ ףקיש אל לכ תישאר .םינוש םידדצמ
רפסה יתבב ויפלאב ךנחתמה הז ),וז הניחבמ תיסופיט הניא הוקת-חתפ( ינוריעה דמולה רעונה .דבועהו
ויתובושת יכ ,בושחל דוסי שיו .הז לאשימב ללכנ אל הפיחב ,םילשוריב ,ביבא-לתב םיבושחהו םילודגה
םירבדה תא ריכמ יניא .םירומל שרדמה יתבב ןידה אוה .הנומתה תא טעמב אל תונשל ולכי הז רעונ לש
תורפסה לא סחיה חופיטל תדחוימ בל תמושת םישידקמ םיצוביקה רנימסבש ,השגרה יל שי לבא ,בורקמ

.םירחא םירנימסב םג רבדה ןכש רשפאו .תורפס ירבדב האירקה לאו
איבהל שיש ,אוה ,לאשימה לש השקה םשורה תא תצקמב ךכרל ידכ ,ריעהל הצור ינאש המ לבא

.ארקש תורפסל וסחיו ותריכזו ותאירק רבד לע עיתפמב לאשנה רעונ לש דחוימ ישפנ בצמ ןובשחב

תועורזב םינותנ םהו תומיטא לש המהדת ןיעמ םילאשנה הרענה וא רענה לע תדרוי ןושארה עגרב
רפסה תא וא ,וארקש םינורחאה םירפסה ינש תא וא ,ןורחאה רפסה תא קר םירכוז בורל .החכשה
.הליגר תיגולוכיספ העפות יהוז ".העונת"ב וא התיכב דחוימב וב ונדש םושמ ,דחוימ םשור ריאשהש
*יטרס תייארל וא ןחטאיתב םירוקיבל עגונ רבדהשכ םג ריעצה לאשנה לש ישפנה בצמה אוה הזל המודב

תולעהל הלוכי ,המודכו םירפסו םירפוס לש תומש תרכזה וא ,רתוי תטרופמ החיש קר .עונלוק
.ןושארה עגרב לאשנה יניעמ םלענש רמוח הברה "הישנה םוהת"מ
הנושארו שארב טילבהל שי ,רעונה לש האירקה טועימ לע הירוגינס תצק דמלל םיצור םא םלוא

םידומילה תינכת ,םויכ ןוכיתה רפסה-תיב בצמ .דמולה רעונה לצא "יאנפה רסוח" וא ",ןמזה רסוח ,תא

הריחב ךותמו ישפח "חור-ךלה ,ךותמ תישפח האירקל הברה םיחינמ םניא וב הארוהה תוטישו ולש

,ולש תויצסנסה םע ןותעה תא ",העונתה .תא ,עונלוקה תא ,טרופסה תא ןאכל ףסוה .ןינעבש רוריבו

אל תמאבש ךל הלגתיו — םהיטבלו ונייח יישק םוחתב ןהש ןיבו "ןמזה תורעס .עקר לע ןהש ןיב
םייוואמ םתוא האלימו םיריעצה שפנ תא הפחס םימדוק תורודבש ",האירק .התואל הברה ראשנ
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