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הדוע ןמייא ,ךל בייח לאמשה

תינסרהה העפותל ץק המש איה ןכש ,העשה וצ התיה "יונישה תלשממ" לש התמקה יכ רמול רתומל

,הדימב הב .והינתנ ןימינב לש תיטפשמה ותודרשיה ןיינעל היתודסומו הנידמה דובעש לש תינדבואהו

םושמ ,ונממ קומחל ןיאש העשה וצ אוה םג "יונישה תלשממ" לש המויק ךשמה יכ וילאמ ןבומו רורב

ךכב ריכהלמ סונמ ןיא ,תאז םע .יטסיביבה םזינהכה תלשממ איה וז הלשממל הדיחיה הפולחהש

.ינידמה לאמשה רובעב דואמ דע דבכ ריחמב םיכורכ תיחכונה הלשממה לש המויק ךשמהו התמקהש

־זכרמה יכמות תוברל ,בחרה ילארשיה רוביצה יניעב שוביכה לומרנל ףקות הנשמ ןתמ — ורקיע

.םיקהבומ לאמש ישנא ףאו לאמש

קוהיפ רקיעב םילארשיה בור לצא הררוע "שוביכ" הלימה "יביב־אל־קר"ה תלשממ לש הנוניכ ינפל םג

,הקוח םחל אוה ינידמה ךילהתה שודיח ןעמלו שוביכה דגנ קבאמהש ,צרמ תעכ םא םלוא .לודג דחא

תונידמה יתש הוותמ לע םיניטסלפה םע ןתמו אשמהש ילג שירב הריהבמה הלשממב תבשל המיכסמ

רתויב םינמאנה לאמשה יכמותמ ימ לצא וליפאש יעבט ךא ירה — קרפה לע התניחבמ דמוע וניא

הנידמה רובעב הבושחו הפוחד הכ המישמ וניא שוביכה םויס אמש ,הריפכ ירוהרה וררועתי

.תילארשיה

הלשממב םיפתוש תויהל םינכומ םיניטסלפה םיחרזאה רוביצ לש םייטנתואה ויגיצנמ קלח םאו

וליפאש חינהל ךרפומ הז ןיא — הלש םייולגה דוסיה תונורקעמ אוה יניטסלפה םעה דובעש ךשמהש

םע ןיכסהל וליחתי תפתושמה המישרל םהיתולוק תא םעפ ונתנש םיטעמ םילארשי םתואמ קלח

תילארשי דמחמ תייח ןימל רחא םע שוביכ ךופהל ןתינ ויפל ,ןמדוג הכימ חסונב ךרפומה ןויערה

.םיחצנ חצנל הדִצל תויחלו ךישמהל רשפאש ,תיתודידי

ידכ .לארשיב ינידמה לאמשה לש דוסיה תונורקע תבילל םידבכ םייתעדותו םיינויער םיקזנב רבודמ

תשוחת לע תואל אלל רערעתש ,לאמשמ תמחול תיגולואידיא היציזופוא השורד ,ולא םיקזנ רעזמל

המישרה שאר בשוי בושו בוש השוע תאז תא קוידב .ילארשיה רוביצה ברקב שוביכה לש תוילמרונה

ומע ינבל הצימאה ותאירק תא — ךרבלו — ןיבהל אופא שי הז עקר לע .הדוע ןמייא כ"ח ,תפתושמה

.שא ינפמכ ילארשיה שוביכה תוחוכב תורישמ קחרתהל ,לארשי לש םיניטסלפה־םיברעה םיחרזאה

םילארשי־םיברע ב"גמ ישנא לש תונומתה רשאמ שוביכה לומרנל רתוי הלודג המורת םכל ןיא :קודו

םייניטסלפה םיחטשב רחא רתא לכב וא םילשורי חרזמב םיניטסלפה םהיחא לש תונגפה םירזפמ

אלה — םירחא םיניטסלפ םיברע יוכידל םתריהל םינוכנה םילארשי םיניטסלפ םנשי םא ןכש .םישובכה

םאו .םיניטסלפל ער ךכ לכ אל שוביכה םצעב ילוא יכ חינהל םילולעש ימ ויהי לאמשה ידירש ברקב םג
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םגש רשפא אלה — ילארשיה שבוכה תורישב רחא יניטסלפ לש ודובכ תא סמור דחא יניטסלפ

ויתויוכזל שחכתהלו יניטסלפה םעה לש ומויק םצע תא שיחכהל וליחתי םינלאמשבש םינלאמשה

.תוימואלה

םיניטסלפ ידיב םיניטסלפה יוכיד תועצמאב שוביכה ץרש תרשכה לש וזה תדספנה העפותה ינצינ תא

"תינמואל"אלו ,תימואל — תימואלה הרבסהה ירבד ודעונ ,ןוכנ־לא ,ךכ םשל .םביאב עודגל שי םירחא

לש תדעוימה הריבה ריע ,םילשורי חרזמ עקר לע םילארשיה םיניטסלפה ויחא לא הדוע כ"ח לש —

ינידמה לאמשה לש ףתושמה קבאמל ךרע־רקי תוריש השע אוה תאזב .תישפוחה ןיטסלפ תנידמ

,העשה חרוכ לשב ידוהיה לאמשה בור ידי לע תעכ חנזנש קבאמ — שוביכה דגנ יברעהו ידוהיה

רתונש המ דצמ הדות תרכהל הדוע יואר ךכ לעו — םזינהכהו םזיביבה דגנ תצרחנ תוסייגתה בייחמה

.ילארשיה ידוהיה לאמשהמ

הפקתמ .לאמשה ותואמ םיקלח דצמ ןסר תחלושמ הפקתמ הדוע גפס הדות תרכה םוקמבש ,אקע אד

תונויערל םייתניב םרגנש — ענמנ יתלבה — קזנה ידממל תכתוחה היארה איה־איה וז תוירחא תרסח

.ןיקלאו רעס ,ןמרביל ,דקש ,טנב תלשממב תואיצמה תביוחמ ותופתוש לשב ילארשיה ינידמה לאמשה

ןכאש — תופתושהמ תיליטנפניא תומעפתה בורמ ,םיחכוש הדוע תא תעכ םיפיקתמה םינלאמש םתוא

לארשיב יתימא ינלאמש תויהל ,לכה תולככ ירחא יכ ,סאבע רוסנמל טנב ילתפנ ןיב — הב לזלזל ןיא

השע בוט .לארשי ידי לע יניטסלפה םעה לש ימואלה דובעשל תורשפ אללו תוצרחנ דגנתהל ושוריפ

אלל דועו דוע תאז םהל ריכזהל ףיסויש בטומו — לאמשה ישנאל תאז ריכזהשכ הדוע ןמייא ןכ םא

.ףרה
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