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זמ 

ךובמה 

ותומ םרט ןומע םע סדיורב תחישב שונא תונופצ 

ונתוא םיעטמ אוהו ,ןונגע לש םינורחאה וימי לע םיבוצע תונורכיז סדיורב םהרבא בתוכ ,1978 דבמצד-ט"לשת ולסכ ,"םינזאמ"ןויליגב 

!םלועה תליהת תפלוח ךכ .(1970)ותומל ךומס םינורחאה וימיב ולש העיקשה ןמו ,(1966)לבונ סרפ הכוז לש הליהתה ןמ 

םגרתמה לא הכרעהה תדימ ,וימגרתמו רצויה יסחי לש הייגוסה תא הלענ ,הקיתאב קסוע "םינזאמ" לש יוושכעה ןויליגהש ןוויכמ 

טקנ םעפ אלו ,םיידוהיה תורוקמה ןמ םיזמרא תעפושמ ונושלש ,רצוי היה ןונגע .הבוט תויפכ לש גוס םג הב שיש ,ול תודגנתהה וא 

אל" :סדיורבל רמוא ןונגע .ותפש חור תא םיריבעמ אל םימגרתמהש ותשוחת תנבומ .הנימב תדחוימ איהש ,םיארי ןושל וירופיסב 

ויתולוגס לע דומעל סרפה יטפוש וחילצה ךיא ,ןונגעל סרפה תקנעה תעב ,ותעשב והת ןכא םיבר ."םייזעולה "מגרתממ תחנ יתעבש 

."והשמ ראשנ םוגרת לכמ .שאונ ינניא" :סדיורבל רמואו ,וימגרתמל יכרע-וד סחי הלגמ ןונגע םג .הרז הפשל םוגרת ךרד ןונגע לש 

:ותבוגת .קתושמה ןונגע תא ליכאהל סדיורבמ תשקבמ תוחאה .ידועיס לטנל ךפוה אוהשכ ,דבכנ םדאל דובכ לש הייגוסה םג הלוע 

ןיבי ימו ,איה תבכרומ ןכא תישונאה הקיתאה ךא ,שיגר הכ בצמב םדא ןודל םילוכי ונניא ."ימצעל לוטיל הצור יניא וז הווצמ 'כ יתינע" 
.שונא תונופצ 

התשע ותומדל ןוקית .תסיוגמ הריש םע דימת רבוחמש ימכ ההוז ןכלו ,"םירבעה םירפוסה תדוגא"ריכזמ םינש תורשע היה סדיורב 

ןויליג ,2000 ,"דלוי למעל"חפסב רקספיל בדיבא 'פורפ ןכו ,(2002 םינווג תאצוה ,'א ךרכ ,תורודה תאירק)ןירבוג תירונ 'פורפ תרקוחה 

.1978 רבמצד-ט"לשת ולסכ ,ח"מ ךרכ ,"םינזאמ" 

קקח וופלב 

סדיורב םהרבא 

ןונגע ףסוי לאומש 

יבגל םג ןידה אוה .קוידב רוקמה תא ףקשל יושע *ז''כשת תבט 

תחנ יתעבש אל .הרז הפשל ומגרותש ,ירבד ולגלגתנ ,ידוושה ןומגהיכראה םע יתחחוש רשאכ" 
."םייזעולה ימגרתממ השעמ ןל יתרפיס .תוילאוטקא לע החישל םירבדה 

םוגרת ,קילאיב יפמ םעפ יתעמש :ןונגעל יתרמא ןומראבו ,הנש םייתאמ ולת לע דמועה ןשי ןומראב 
ןושל רשא ,הקישנל ?המוד אוה המל םעטילוטנ תא םיארמ ויגוחמשו תכלמ דמעש ,ןועש יולת 
הנותנכ הקישנה .הפשב הפשו ןושלב תעגונ הניא םימעפ יתש ילאוטקא אוה הז ןועש .שולש העשה 
םוגרת .קדצ קילאיב" :בישה .תחפטמל דעבמ .שולש העשה העיגמשכ ,תעליתעמב 
ומגרתמל ירוקמה רצויה ןיב תמאיתוקבד בייחמ ררועל דחופו ילאוטקא תויהל הצור ינניא ינא 
,םוגפ םוגרתהו רסח רקיעה ,הרסח וז הלוגס םאו ."היצאסנס 

."האלהו ונממ קופיסה * 
םוגרת לכמ .שאונ ינניא" :ןונגע םייס תאז םע תא ףקשל םוגרת לגוסמ הדימ וזיאב יתלאש לע 
ונאש המ לכו םגרותמ םלועה לכ .והשמ ראשנ םיפיעצה לכ ךרד םיאור הפי השא" :הנע ?רוקמה 

."םוגרת לש םוגרת הז םיעדוי ירשא .וליעוי אל םייולג םינפ םג תרעוכמ השאלו 

וניא םוגרת םושו ורוקמב רפס אורקל הכוזש ימ 

םילץחרי יחבשב גילפמ ןונגע 
לא יתרס ,םילשוריב יתויהב ,א"כשת רייאב ,םעפ ,"םירבדו תושיגפ" ירפסב תומישרל תפסות יי 
תמוערת ירבד ינעימשה החישב .ןונגע ףסוי לאומש .232*226 'ע ,1976 ,הדסמ תאצוה 
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קקח רופלב 

סדיורב םהרבא 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Thu, 10 May 2018 12:07:32 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



- המוד ץרא לא ףסאנ וז השיגפ ירחא םייעובש 

ןהכ רינ-רב סחיא 

ןכומו הצור ינא םא הלאשו תוחאה השגינ םיתעב דיל םיפלוחה םיסובוטואה םימיקמש שערה לע 
הצור ינניא וז הווצמ יכ יתינע .רפוסה תא ליכאהל תאז םע .ררוגתה הבש ,תויפלת תנוכשב ותריד 
תאז תושעל ביטית יאדו איה יכו ימצעל לוטיל .היתולעמו ובשומ ריע לע םיחבש עימשה 

ןמ לכא ןונגע .הדיקפת האלימו תוחאה הכייח .ינממ /'םירפס יחתפ" ורפסב הללכ ןורי הנומא ותב 
תנמ תא וריתוהבו ןובאית אלב ,תוניתמב שגומה ךורב שודקה" :םהב גילפהש םיחבשה תא ,136 ימע 
תא יתדרוה ינא .שגמה תא תוחאה הקליס ,ןתפלה ינפמ ,םלועבש םימילקאה לכ תא ריעב ןיכשה אוה 
ימיה ודיש ,זא יתנחבה .וראווצ לעמ ןוליינה תיפמ ברחיל םילשורי הדיתעש ,וינפל היה עודיו יולגש 
ןימי-די .הב שמתשהל לגוסמ וניאו השובח תינ תומוקמה לכל לטלטיהלו וצראמ תולגל לארשיו 

.ויתוריצי בטימ תא בתכב התלעהש ,םילשוריל רוזחל וימחרב םה םידיתעו םלועבש 

חחושל דימת גהנש ימ םע .ומע תבשל ■תכשמה וליגיה יננש 'פל ™יי""" יימעל ולכוי אל א-נש 
קר וניניבו הקיתש לש בצמב ,םימכח תחיש ריעב ןיכשה ןכל ,תורחא תוצרא לש ןמילקאב ןמצע 
ונושלב עיבהל ונממ ענמנש המ .ם י י נ י ע ת ח י ש יחא לכ היהיש ידכ םלועבש םימילקאה לכ שדוקה 

השע ףוסבל .םיחלחלה ,םיכרה ויטבמב בהבהתנ ומיקמ םילקא ,ומילקא תא ןאכ אצומ לארשימ דחאו 

אל םולמל םלמלמ ליחתהו והשמ עימשהל ץמאמ •/ףב לגרוהש ,םדוקה 
.ןבומ 

ווקנ ויניעב .הביאכמ ,הקיעמ הריווא השגרוה *u4y w ^ "Jl mr* "w וונגע י"ש םע הנורחא השיגפ 
וינפלמ יתאצ םרטב עגר .יאשחב חנאנו תועמד יפיט *דגב םילוחהיתיב לא יתאב ל"שת טבש ט"כ םויב 

"תוא ,תישירח ,השולח הפיטלב ידי ףכ תא ששימ תירירגס חור הבשנ .ןונגע י"ש זפשוא ובש ,הר 
.הדירפו םולש רא ,החורא תעש התיה .ינדרוט רטמ ויתופילצ ףלצו 

רזעה ,תניוצמהו הליכשמה ,ןיילרתסא ותשא םג .יללכה לכואה"רדחל סנכיהל יתישרוה 
םילוחה"תיב לש תומוקה תחאב הזפשוא ,ודגנכ "אסיכ לע בשוי אוהשכ ,ןחלושה לצא ויתשגפ 
הניחבמ הניאו שוטשטב הנותנ איהשכ ,הרדגב וינגע .תילמשחה הקסהה םוח דמע רדחב .םילגלג 
יאופר דסומב םנוסכא תורמל .הביבס שחרתמב ילושב יהשלכ העיגנ ךות לאמש די ישוקב עינה 

.הזמ הז םימלענ תניחבב ויה ,ףתושמ יתבשי .ותוא טושפל ילעש אופיא יתזמרנ .יליעמ 
לעמו קוחר ,ותופיפרב ץרענה ןונגע תא יתיאר םהילוחיא ךל איבהל יתאב :יתרמאו וילא ךומס 

.בר ימלוע יבמופב ול קנעוהש ,לבונ סרפל יפוסה תדוגא לש יזכרמה דעווב ךירבח לש םיבוטה 

- המוד ץרא לא ףסאנ וז השיגפ ירחא םייעובש שאריעונענ ירבעל השעו יב לכתסה ןונגע .םיר 
— .הדות רמואכ 

ןהכ רינ-רב סחיא 

ךילא תלגלגמ ינא ,"זואךת" 
הסיבכ ילבח 

.הרזחב ילא לגלגמו ךשומ התא '"יאךת" 
הסיבכ ילבח ומכ תוחותמ וניניבש םינשה 

ימלשוריה ריקב תדעור הסיבכ  .ונליבשב השודק התיהש ריעב הנשי תםפךמ לע 

,םיקךוח םיבבותסמ םילגלג  ,ידעלב תמשנש םיפרחה לכ ליעמ הנה 

םשגמו םינשה ץמאממ םידולח  ,םירחא דובכל יתשבלש הרחת ינותחת גוז 

.עיגהל ולכוי אל םעפ ףא  .תופפכ ,תוכר תוצלה ,םש תויולת םיבךג םג 
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הסיבכ ילבח 
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