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שידיי ירפוס יבש 

:(רעפאה) רפוה לאיחי .א 
"השראווב יתורצח" 

ןמזב ובתכנ םיירבע הקינורכ ירפס הברה 
לארשי תוליהקל םשו די םיקהל הרטמב ןורחאה 
וחמנו ינמרגה ידמשא ידקומ לע רפאל ופרשנש 
לכש ,אוה ונייצל יואר רבד .המדאה ינפ לעמ 
חרזממ םידוהי ידיב ובתכנ הלא "רוכזי" ירפס 

,הפוריא-חרזמב םיידוהי םיזכרמ תודוא-לע הפוריא 

טעש םישנא ואצמנ אל תינמרגה תודהיב וליאו 
ןהייח תוחרא תאו ןרבע תא חיצנהל ,םהל רפוס 

וריא-ברעמב אלהו — זנכשאב לארשי תוליהק לש 

וענ הביסה — ! תוראופמ תוליהק ויה תומייק הפ 
,תינמרגה תודהיבש ןורשכה ילעבש ,הזב ילוא הצ 

לכמ השעמל םיקוחר וא ,םיללובתמ םלוכ םתויהמ 

,ידוהיה םרבעל םתעשב ףרוע ונפ ,ידוהי ןיינע 
תוליהק לש גושגשה תפוקת תא םבלמ וחיכשה 
םהל היה אל בוש האושה אובבו ,הינמרגב לארשי 

.בותכל המ לעו רוכזל המ 

סלוב וזה הבחרה הקינורכה תכסמ יבג לע 
יתארקש רפס ,ותובישחבו וינממסב ,תוהמה-דוחייל 

לש (םיקלח העבראב) "ווה-ןאונור :רבכ אל הז 
— (• "השראווב יתורצח" :(רעפאה) רפוה לאיחי 

.ירבעה םיארוקה רוביצל רפסל הצור ינא וילעש 

וניאש ,הז םינממס-רישע יטסילארוסאנ ןאמור 

תיטפוניס היארב לבא ,הבחר דיב שמתשהמ ענמנ 
תאלעהב םג ,לפטו רקיע ןיב ןיחבהל ןמא-שוחבו 
,הבהא אלמ ובלש ,ןמיהמ היאר-דע לש תונורכז 
שי הז ןאמור — תיביטקייבוא ותשיפתו הדח וניע 
זדולו השראוו תודהי לש הרכז תחצנה םושמ וב 

עיגהל םילוכישמ רתוי הברה הלודג הדימב ילוא 

*שחו-זידל םינווכמה ,םייתילכת הקינורכ ירפס הילא 

לע ןעשנה ,ףיקמו קדקודמ ירוטסיה-יתדבוע ןוב 
בואה-יטסילאירה ונויבצ תוכזב ,רקוד .םיכמסמ 

בקמ ונא הזה קהבומה ןורשכה לעב לש יביטקיי 
תינוריע תודהי התוא לש תנייפאמה הנומת םיל 

שממ ינתאהו ילכלכה הגושגשל העיגהש ,ןילופב 
ארה םלועה-תמחלמ םע : הנברוחו התדירי ףס לע 

.הנוש 

תא רקיעב ראתמה ,הז רפס לש יווהה ירויצ 

."ףייה רעוועשראו עניימ" :רעפאה ?איחי (* 

ופ בוחרב רצח) "ענראקאפ «!יוא «!יוה א" :א"ח 

ארומ »)יוא «!יוה א" :ב"ח ;םיכרכ 2 ,(אנרוק 

תאצוה .םיכרכ 2 ,(בונארומ בוחרב רצח) "וואנ 

.1962—1959 ,ביבא-?ת ,וירפ ?"י ש"ע םירפס 

םישורפ ,הנושארה םלועה-תמחלמל םדקש רושעה 
דוגינהו יגולוכיספה םסינוגאטנאה לש עקרה יבג לע 

םידוהיה ןיבו םיינלופה םידוהיה ןיבש ילאטנמה 
האמה תליחתבו תמדוקה האמה ףוטב .םייאטילה 
ירעב רודל אטילמ םיבר םידוהי ואב םירשעה 
םסינכהב ,ליח ןאכ ושע םגו ןילופ לש תשורחה 
תא םש תידוהיה היסולכואה לש השעמה-ייח ךותל 

תופירחה ,תונשקעהו תויתילכתה ,ץרמהו תוישעמה 

יפואה-תוכר תמועל ,"קאווטיל"ה לש םסילאירהו 
הרתיה תונשגרהו תונמלוחה ,ינחורה לושירהו 

תא ונייצש ,"בהלנ דיסח" לש םיסנב הנומאה םע 

םקש דע — בר ןמזו .ןילופ ידוהי לש םבור בור 
— ןילופב םלודיגו םתדילש םיאטיל לש שדח רוד 

ושטשטינו םיכוכיחה ולדחש דע רובעל היה ןידצ 
םהמש ,הלא םידוהי יסופיט ינש ןיב םילדבהה 
שורחה ןילופ ירע יתשב ידוהיה רוביצה הנבנ 

.זדולו השראוו — תוית 

סמה םצע תא בלשל ליכשמ רפוה לאיחי לבא 

לש םיירוביצה םייחה ומקרתנ הילעש ,תאזה תכ 
תושפנה לש דיחיה-ייח תןשרפ ךותל ,ןילופ ידוהי 

הרדיס לש ןושארה קלחה קר .ןאמורב תושועה 
והי "תישונא הידמוק« ןימ — וז העירי-תבחר 

,יל עודיכ ,וללה םינאמורה תא הניכש יפכ ,תיד 

תה רקיעב והנה ודבל אוה — רגנמ קיציא 
םהייח רופיסל תירויצ-תיטסינורכ תרגסמ תנק 
ילוא ,דזו — םיאבה םיקלחב םירוביגה לש םלרוגו 

:הז ןאמור לש הקינוטקטיכדאב דיחיה ןורסחה 
ןוצרה רבחמה לש וחורב עירכה הלחתהב יכ המוד 
,ותרוכמ לש ידוהיה יווהל תיטאטס הבצמ ביצהל 

ןמאה-תקושת וב הרבג דבה-תכסמ הגראנשמ קרו 
תומד תלצואה ,הנומתה םצע תא הילע תולעהל 

ןאכמ — .תואיצמה ןמ חוקלה רמוחל תיתונמא 
לש םינפ-תבד תכרעמ ןאמורה ונינפל ללוגמ ךליאו 

תעפש ,החפשמ-יסחיו תוחפשמ ,םיסופיטו תויומד 

,םיבלתשמ םלרוג יווקש ,םינוש םיגוסמ םידוהי 
,םידמצנ ,םישגנתמ ,םישגפנ ,הז תא הז םיכתוח 

םיינועבצה םיטוחה גרא ךותמו .םידרפתמו םילתפנ 

תיצוביקה ןקוידה-תומד ונדגנל המקו הבש הלאה 
תולעופ הכותבו הכותמש ,תינלופה תודהיה לש 
תוברה תויומדה ןיבמ תודחא .תוברה תושפנה 

,אוה סופיט .םיסופיט לש הגרדמל ןאכ תוממורתמ 

אלמ ,רדוקה יאטילה ,םיקסעה שיא קיליוט ,לשמל 

ותומצע ךותב ץווכמה ,ןוימדה-חוכ לוטנו ץרמה 
*תווענו השק תודלי לש המתוחש ,הרקעהו השביה 

לכה תולככ ירחאשו ,אפרמ ןיאל הב העובט חופיק 

דצה לכל םיכשמנו םיבורמ ויפנעש ץעל אוה לושמ 
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381 שידיי ירפוס ינש 

יפה ,דיוצמ חורו םילדו םיטעמ וישרש לבא ,םיד 

לש הפיה ותשא ,אינא איה סופיט .ותרקעו ותל 
תיטארקוטסירא 'תידוהי 'המאד, ,רעוכמה קילוס 
,העזג לש תיממעה תיחולחלה לכ הב הרמשנש 

ךותב ירפכ יפוד לכמ המומ ,גזמ-תמולש םא איהו 
עדוי וניאש חרפכ ןח-תבר חשא איהו ,ותפילק 
איה .ויביבס לע ץיפמ אוה חוחינ חיר הזיא 
שוממה ,תיסיסעה התושי לכב םייחה תא תבהוא 
םתוא השחו ,התרכה לש הקומעה תוירסומל תעמ 

םהמ תדדובמ איהש העשב ,רקוד הרתי תופירחב 
תרבוע איה .תוביסנה חוכב המצע ךותב האולכו 
דוגינב המצע לע הבוחה-תייפכ ךותמ םייחה ךרד 
—,הרכהמ-תחדומה ,תימינפה התושי םצעל יילרוג 

םייחה-ןוקיתלו הייחךורתפל רשוא תאצומ הניאו 
יתמחלמ ץורפ םע טטומתמ םלועהש עגרב אלא 
ייח תאו דיחיה-ייח תא רובשל הדיתעה ,םלועה 
יחב תרייוצמה התומד — וז אינא .דחי םג ללכה 

םירורב םיוקבו םיכר לטסאפ ינממסב ,הבר הב 
יניאש יל המדנו) טעמכ הלוכי ,דחאכ טסילאיר לש 

אלק םישנ-יסופיט לש הירלגה דצב דומעל (םיזגמ 
לש םהיתוריצימ ונבלב ותרחנש הלא ןמל ,םייס 
תרפא יל'הדימ דעו ,רבולפו יוטסלומ ,בינגרוט 

.ונלש 

,יאנקה דיסחה ,קודצ 'ר ןקזה םג אוה סופיט 
רובעל ונוצר אוה שוחנש ,שקיעהו ףעוזה ןקתשה 

יהו םוקמה םע תובשחתה לכ ילב םייחה ךרד תא 
םהייח תא וידיב רבוש אוהו ,ץוחהרנלוע לש ןמז 

.םהילע יביטסגוסה וארומש ,וידלי לש 

,ןמלז 'ר לש וכופיה-ויחא אוה קודצ 'ר 
ורפסב םג עיפומה רפוה לאיחי לש סופיט אוה ףא 

שיע םירפס,ר-תאצוהב אוה ףא אצי) "ןמלז בר, 
,שקיעה ןסעכה ,יאנקה ןלטבה ,ןמלז 'ר .(ץרפ ל"י 
םינבר אנושה ,תודיסחה לש "לבירט ןאפנא, ןימ 

קודצ 'ר ןיעמ והירה 'םעצבל םהיניעש םהב דשוחו 
— ,הרואכל םוקע יארב ומכ ,ירוסאקיראקו זרפומ 
ידמל היוצמ ,תיטסילאיר תומד אוה השעמל לבא 

וקת ינפל ,האמה תליחתבש ידיסחה-ידוהיה בוחרב 

ומכ .ןיפיקעב ףשוח אוהו ,םלועה-תומחלמ תפ 
בש המימתה תויתפה דצ תא ,ןווכמ-תנווכב אלש 

.תודיסחה לש תינוציקה תויביזולקסקא 

יחי לש וירפסמ םינשב אופיא עיפומ ןמלז 'ר 

."ןמלז בר"בו "בונארומ בוחרב רצח,ב : רפוה לא 
םירוביגה םתואל רפוה לאיחי ןתונ ןווכמ-תנווכב 
םשל ,ולש םינוש םינאמורב עיפוהלו בושל םמצע 

אוהש ,"תידוהיה הידמוקה, תכסמ לש התודיחא 
.גוראל שקבמ 

,הווא :ןה ןמא-דיב החוכנ ורייוצש תויומד 

לכ תא השריש ,קילוסו אינא לש הרוכבה םתב 
דדומתהל ןוצרה ילב ךא ,היבא לש חופיקה תשגרה 
,זלהב וב ססוג היהש ,הילע רבגתהלו תואיצמה םע 

ןכו ;תעדל המצע דוביא ידיל חרכהב העיגהו 
,ךאברימ ןתנוהיל ףוסבל האשינש ,"הינורב הדודה" 

קיתרנמ איצוה ויאושנ ירחאש ,תוגונעתה ףדור 

ןומט היהש ,ירסומה רקיעה תא רוגסה ותוימינפ 

הדומצו ןיעה ןמ היומס יפוא-תשלוח םג ומעו ,וב 

,איהש דועב ,רוסמו בוט לעב השענו ,רקיע ותואל 
םסינוטרופואל תחתמ ,הימי לכ הראשנ ,הינמב 

,קודצ 'ר לש ותב ,תינרדומה תואיצמה יפלכ הלש 

.תואיצמה-תללוש ותואנקלו ותהקיל הפופכה 

חא "תושוע תושפנ" אלא ןאכ יתרכזה אלו 
.רפסב ונינפל תורבועה תוברה ןיבמ תוד 

לועפת תא עדויה ,ןמא-רייצ אוה רפוה לאיחי 

ית ךכ-סושמו ,םיימשגה םייחב םיישפנה םימרוגה 
אוהשכ םג .דחאכ ישגרו יטפילארוטאנ אוה ורוא 

דוסיבש םימחרה םישגרומ תרעוכמ תומד רייצמ 

לש חטיהה בחור .הבהאמ טסילאיר אוה .ורויצ 

םיקרפ המכב ,ולש םסילארוטאנל ףיסומה ,ועובצמ 
הקיפא לש — הקיפא לש יפוא-תיוול ,רפסה לש 

,רייצמ אוהש הנומתה ללכל ןווכמ — תיטסילאיר 

הז םע לבא ,ןאמורה לש יגולופיטה-יתרבחה עקרל 

עדוי אוהש רכינ ויתויומד לש תואנקוידב ירה 
םיוקה תא ול ררוב דימת אוהו םוצמצה דוס תא 
לו תורזל ,לפטו רקיע ןיב ןיחבהל ,םיינייפואה 
לש םתוח ויתויומדל ןהל לצואש המ והזו — ,רבה 
.לוכיבכ ,"יחה ןמ רבא" לש ,תיתואיצמ תמא 
ידוהי רומוה — רומוהב לוהמ אוהש שי ורואית 

,ךכ ,תודהיה-פלועמ םיגשומל רושקה ,בל-בוט 
רצח") קארומש ןולמב םיקרוטה םיפואה ,לשמל 
קאדומשש םילאעמשיה םה ,("בונארומ בוחרב 
ורכזי אמש ששוח תצק אוהו ,שמוחה ןמ "ריכמ" 
שיל השע וניבא םהרבאש הלוועה תא וללה ול 

...לאעמ 

הוולתמ םייחה דעכ רפוה לאיחי לש ותשיפתל 

תואיצמה יפלכ תרתוסמ הדמע-תטיקנ לש ןויבצ 

:הכותמ טקילש םיטרפ יפל ראתמ אוהש תידוהיה 

ןקה תא ,ונרבע-ורבע תא הב בהוא אוה דחא דצמ 

םימש יוצק לא ונתודלי החרפ וכותמש םימחה 
םיכר םינממסב ועובצמ תא לבוט אוהו ,םירחא 
םנמא םוקמ םושבש ,םישירח םימחר לש םימחו 
אוה ינש דצמו !תונשגר ידכ דע םישדגנ םניא 

םימקועמה ,םיילילשה םיוקה םתוא לכ תא ףשוח 
רהה תא םישמ ילב ונב םיררועמה ,םיידיברומהו 

החומ ,הז רוביצ היה "ןובנו םכח םע" םולכ : רוה 
םיכוב ונא התעש ,הפוריא-חרזמ תודהי לש הבלו 
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יפל תדמוע ,הימומ לכ תא הל חולסל םויה םינכומ 

אלו הפוימ אל ("הנוגעה"ב םינפ לכ לע) ןאכ ונינ 
אר, לש יופיח ומע ןיאש םולצתב םא יכ ,הטושק 
,תוימומקעה יצירח לכ יוליגב תיארנ איהו ,'שוט 

.הינפ רתסלקבש םירעבמה םיטמקהו תוקלצה 
םייחש רמול יתנווכ ןיא ,"םולצת" יתרמא םא 
ובש טסילאירה .אל ותו טסילארוטאנ אוה הדארג 

הרירב לש ןיתיש לע יווהה ספיספ תא תונבל עדוי 

אוה ןיא .הרכהה לש היתונקסמ דוסי לעו הללכהו 

לבומה הז יארכ ,הדירג תואיצמה תא ףקשל אב 
טפשמה יפל םייחה תא אוה רייצמ אלא ,בוחרב 

ולש הירלקפסאה תאש ןויכ ,םהילע איצומ אוהש 
.ויניעב היוארה תוארה-תיוזב ןווכמ אוה 

,דדוק יווה אוה "הנוגעה"בש ידוהיה יווהה 

.ןומלאו לוכש ולוכ ,קוחצ-תב ילבו חור תחנ ילב 
דסח" רשא םלוע הז ןיא ,אל .םירורממו סעכ 
— הבהאהו רקיע ןיאושינה ,לשמל ,ןאכ ."הנביי 
והירה ,תואיצמה לא לפטנ הז ישגר לפטשכו ,לפט 

תושפנה וב תובר ...ישעמה רקיעה תא שבשמ קר 
םישקבמש הדשש םשכ שממ ןהל ךירצ םלועה" רשא 

.(151 ימע) "ובש םינבאה ילתל ףירצ וערזלו ושרחל 

התבהא וז) הבהאךרק םג וב העיצפמ יכ םאו 
ל ר מ לש ,הקונח החנאכ תישירחה ,תרתוסמה 
שגר הז ירה ,(בלה-דוהט דוד 'ר ןיידה לא הגונעה 
וניא טעמכו רתלאל תובכיהל דלונש שייובמו הפר 

.הללק אלא הכרב ומע ןיאו הרכה ללכל עיגמ 
םימער תורדק הנועטה ,וז תננועמ הריואב לבא 

תוירורפאה תא חלפל דיתעה קרבה ינפלש םיקוחר 

בל-תשרא םילבוסלו םינענל םהל ןיא ,תכשוממה 
רעצה ךפתשמ הבש ,הריוא וז ןיא .םרעצ תא גיפהל 

םייתפשב קודסו בורצ ןאכ שגרה ,ןוגינבו הרישב 

ועה תושפנה .עמשיי אל ולוקו ,תוחולמו תושבי 
תועדוי ,ןלבס תא עיבהל תועדוי ןניא וללה תוש 
רבד הזש ןהל המדנ לבא ,רמ ןהל רמ יכ ןה 
.םוגע אוהשכ םג ,יעבטה לע םיכוב ןיאו יעבט 

לש ומלועב הלטוהש הלודגה המיגפה ,ןכא 
הווהתנש שפנה םוקיעמ האצותכ ,הלוגב ידוהיה 
תרגיתו ןוצרמ םיוואמ-תקינח לש תורוד ךשמב וב 
תיללכ,ד-תישונאה האלתמה בקעו דחי םג הביבסה די 

דוחיב ונילא תפקשנ ,התמרג םוריחה-תפוקתש 
םימשמה שפנה-הנבמו םוגעה לרוגה-עקנ ךותמ 
הירוענב תיטסידנוב התויהבש) ל ר מ לש רסייתמהו 

,ראצה ןוטלש דגנ םיניגפמה םע "תישפח" ,רתיה 
הלעבל הנש ו"ט הז םינומא תרמושה ,הנוגע התויהבו 

טטזקפ השפנב וז תחכופמ תיאטיל הלגמ ,דובאה 

שקבמה ,ךרדה-פימת דייסה לש תיתדה תרוסמל 
ןיב תדדונתמה ,הנוגעה לרמ — (,רשאל התאשל 

ידוהיש ,לשמל ,הדבועה םצע ...? הנברוח לע 
תורצחב םיפפותסמ ויהש םידיסחה ,הלא ןילופ 

ךלהבו יביטקורטסנוק השעמ ספאב "םיקידצה» 
םירסומ ויה ,תוקבדל המודה היזה לש שפנ 
וא םייוג לש םינויסנפב ךוניחל םהיתונב תא 
ןהירוהל זובל ודמל ןה םש םוקמ ,םידמושמ 
הקוחר 'תילפרע, ןימב םיעוקש וראשנש ,ןהיחאלו 
וזה הדבועה םצע — םייניבה-ימי לש תבכוכמו 
חוכ רסוח לע ,ןויגה-רסוח לע הדיעמ הניא םולכ 

..?תולכס לע ,טפוש 

אוה לבא ,הלא םיוק שיגדמ רפוה לאיחי ןיא 

ןיטישה ןיבמ 'יטרקסיד, ןפואב ץבצבל םהל חינמ 
םהמ םלעתהל ןירוח-ינב ונא ןיאו ,וירואית לש 

.ונב םיררועמ םהש םירמה םירוהרהה ןמו 
מה ,"השראווב יתורצח» לש םיכרכה תעברא 

םיארקנ ,דומע תואמ שמחו ףלאמ הלעמל םיליכ 
םיבוש םה .תחא המישנב ,םיענ ףטשב ,תולקב 
רואיתה-ןורשכבו םהבש ןיינעה בורב ונבל תא 
,וז תירופיס הרדיסש יוארה-ןמ .םהבש קהבומה 

אלטה הלוגה תודהיב םלש ףוג לש ותומד תמלגמה 

,םיימהב םדא-יצירפ לגרב סמרנו■ ףרענש ,תיוו 

,האצוהל דובכ רחא חקליתו — תירבעל םגרותת 
.הדיקפתמ אוה ידוהיה רבעה סוניכש 

הנוגעה :הדאדג טייח .ב 

שה םע יווה-ןאמור וברקב גזממש רפס דוע 
אוה הילע הנמאנ תודעבש הלוגל םשו די תרא 
םוגרתב התע אציש ,הדארג םייח לש "הנוגעה" 

.(* ירבע 

לש תוחוכה ילועממ והנהש ,הז רפסמו ררושמ 

פה" ,«רסומ ילעב" :םה ולש הריש ירפס) שידיי 
■,"שאה שיא" ,"אמא תאווצ" ,"הניארקואמ שור 
םוגרתב אוה םג אצי «אמא לש היתותבש" ורפס 

הגיזמ איהש ,תינברה תודהיה ישרשמ קנוי (ירבע 

תינחור הטילא לש ,םלועב הדיחי .הנימב תדחוימ 
.תיממע תוילאטנמ םע 

,ולש םסילאירהו — הדארגבש טסילאירה לבא 

ןוכנ רתויו ,םייחה-תרישל ול קהבומ שוח יכ םא 
— דחאכ חכופמו ימאניד אוה ,לרוגה-תרישל 
הכרב לכ ירחא ןמא הנוע וניאש "דגנתמ" והירה 
ינפמ הדצה וב הקחדנ תידיסחה תוקבדה ,ץוחה ןמ 

םג ךכ ךותמ .טפושה חוכהו תיתרקיבה השיפתה 
ונא הנברוח לע ונבאכ ךותמש ,תיתולגה תודהיה 

"דבוע םע" תאצוה .הנונעה :הרארנ םייח <* 

.יטע 2צ8 .ב"כשת ,ביבא-לת ,םעל הירפס 
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383 הנוגעה : הדארג סייח 

הרמשנ" איה) הרשכ לארשי-תב לש הקומע תוירסומ 
שא חינהלמ םישנא םירהזנש םשכ ,הפוג ינפמ 

די תכלוהש תוירסומ — (" םתאצב תיבב 
תוממוקתה ןיבו — תוניגהו ןמחר בל םע דיב 
רשבה תוערפתהל ףוסבל העיגמה ,םישוחהו שגרה 

,לוונמה ץירומ ותוא םע תיפוסה הניצסב םדו 
ךשמ התוא דמחש ירחא שפנב אנוש ,דל השענש 
לרמ לש התעינכ התליחתש ,וז הניצס) בר ןמז 
ןוירבה םע סנואמ-םיטומזמ ןימו הביבסה ייותיפל 
לש ותלגלוג ץוצירו החיצר תחתיר הפוסו אמטה 
ינפל ,ףוס-ףוס הרשקתנש טעמכ ומע רשא הז םדא 
יתלבו ההומת תואריהל הלוכי וז הניצס — ,עגר 

יגולוכיספ דוסי הל שיש קפס ןיא לבא ,הביקע 
לש השפנבש תוינשהו עקנה ךותמ עבונה ,קומע 

.(לרמ 

לש התלוכי רסוחל הביסה תאש קפס ןיא 
הבהא בוהאל תיאנליוה לרמכ תיממע לארשי-תב 

ףועמה תא שפנל תלצואה ,קשח תמימת ,תיעמשמדח 

םרוגה תא — תינעבוטה הביבסל לעמ םמורתהל 
תמהו םייוצחה היתושגר לש יעראהו הפרה יפואל 

התואב שפחל שי — הדיב אייפרו ואלו ןה ,םיפלח 
הלוגב ונלש ללכה-שפנב הלטוהש הלודג המיגפ 

תודהי .תוינערופה תפוכס ,םירשעה האמה תליחתב 

תלקו תוילכשה דצמ השקונ .חור-תשק התיה וז 
תימינפ תורקעו — ,תוישפנה דצמ גנודכ שוטשט 
.ןאכ תושועה תושפנה לכב םישמ-ילב תמלוגמ וז 

תחתמ ,לכשה-תושקונלו חורה-ישקל תחתמ לבא 

,תילאיצניבורפה תונכסכסה רצילו תיאנקה תואגלפל 
רצויה ,הדארג םייח תריציב הלגתמו — רמשנ 
לכ אל ישגרה רפוה לאיחי תריציבו) יתרכהה 
סנוכמה ןופצמה ,שיגרה ידוהיה בלה — (ןכש 
עגר לכ ןכומהו רית אלו רית םינ אלו םינ וכותב 
חת-ךרוא .הלוועו תועשיר לע האחמב ררועתהל 
יפלכ יתולגה ידוהיל ול שי ,ידמ רתוי בר ,בר 

,םינתעדו םיאנק םיסנרפ לש "הקזחה" תורירש 
םג דוי לש וצוק ללגב םדא ייח רובשל םינכומה 
לבא — ,ג"לי ינבר לש םנמזב ומכ שממ ,םויה 

יממעה ידוהיל ול שיש ץראךרדל םג לובג שי 
םדגנ םמוקתהל יושע אוהו ,םיעתמה וירשאמ ינפב 

"הנוגעה" רופיסב םמוקתמ םעהךומהש םשכ ,ףוסבל 

וכסכס םינברהש הנוגעה ,לרמ לש התודבאתה חכונל 

,המצע ךותב איה הכסכתסהשמ תוחפ אל המלוע תא 

ברה לש ותיבל םינבא קרוז אוה התייוולה תעשבו 

הבורקה ותואנקש ,ץיוורוה יול 'ר המיחה-ריהמ 
ןמו הרותה ןמ הווש הדימב תקנוי תעדה-ףוריטל 
ןיידהשו ,םיישיאה וירוסי ללגבש היפורתנאזימה 
:וינפב ול חיטמ ,םימתהו רתסנה קידצה ,דוד 'ר 

ונוברב ןימאמ ךניא ךא .הרותב ןימאמ התא" 
...(196 ימע) "םלוע לש 

האירקה ךותמ ונל שגרומה ןושארה רבדה 
בתוכה ירבע רפוס הזש ,אוה הדארג םייח תרוציב 

לכ םע ,"הנוגעה" לש ירבעה םוגרתה אלו .שידיי 

תירבעב השענש ,ומצעלשכ ןייוצמ םוגרת אוהש 
השיפתה םצע אלא ,וז השגרהל םרוגה אוה ,הבוט 

.תירופיסה המקירה ךותמ תטלובה ,הז רפוס לש 
תיילמפל ךישממו דכנו ןינ ,יאנליו רפוס אוה הדארג 

רודב היסורב םיטסילאירה םירבעה םירפוסה 
יניינע לע הנוממה יאנליוה ברה) ג"לימ ,רבעש 
וצוק"ב ברה ןמ רשי ךשמה אוה תונוגעו הצילח 
ץיבוקרב ד"י דעו — ילדנמ ךרד — ("דוי לש 
ד"י .םלוכ םיאטיל ,ןוראב הרובדו רואינש .זו 
תירבה תוצראב הדארג לע וילע ורבעש םינשה 
תירבעה השרומה ןויבצ תא וב שטשטל ולעפ אל 
לש תרדאל תחתמ תצבצבמו וברקב היחה ,תאזה 
חורה ויתובא ןיבו וניב תצצוחה ,הדכהה-קחרה 

.םיינ 

ונרודב םנמזש םירבדב ןד רופיסהש יפ לע ףא 

ופו ידרחה רוביצה ךותב ףא תוגלפ רוד ,ונא 
,יוכו הדוגאל יחרזמה ןיב תימינפ תידוהי הקיטיל 
:אוה ידדצ-וד .ןשונ-ןשי אוה ולש עבטמ ירה 
הגופס ,ינבר ןיד-תיב רדח תריוא ,דחא דצמ 

תונכסכסו ערה-ןושלו תואנקו • לופלפו תונדמל 
"ךמע" תריוא — ינש דצמו ,תקולחמ-תוואתו 
ץראה-םע תאניש ףוצר הכות ,תינומה-תינוליח 
ילעב לש תורקפהב לבוג המוחתו םכח-דימלתל 
— קושבש םינוירב קפס הכאלמ-ילעב קפס ,ףורגא 
ךשמה ןנה ויתויורעתהש ,םהיניבש הוושה דצהו 

ןיא םגו .ןיקסנלומסו ופאמ .ג"לי לש ורודמ רשי 
רגוסה ,ונלש ידרחה םלועה ךותב ירהש ,רבדב אלפ 

לש תיעבט היצולוביא לכ ינפב תיטמרה רגוסמו 
!"דוי לש וצוק" זאמ תורומת ולח אל 'יח רוביצ 
איה אקווד — ידוהיה בוחרה תב תויממעל רשאו 

השמישו םינורחאה תורודה ךשמב הניעב הדמע 

העודיה וזל ,האושה אוב דע ,אמייק לש ךשמה 
"םינצבקה רפס" ,"םייחה יכרדב העותה" ךותמ ונל 

תמחלמ ףס לע .דועו "בולקש ישנא"ו "ירדנפ חנ" 
שיה ,םיניידמו אנליו ינבר םיבשוי הינשה םלועה 

ארי ,הרותב לודג ,ינולפ ןייד לע םרח ליטהל 
,הנוגע ריתהש ללגב ,םייפכ-יקנו שפנ לעבו םיימש 

םלועה-תמחלמב ,קפס לש לצ אלל ,דבא הלעבש 

תיב רצחב ריינ-ןוילג םיקיבדמ םהו ...הנושארה 
שדוק ןושלב בותכ" ולש יוניגה חסונש ,תסנכה 
םינברה והובתכ וליאכ ,דואמ רצק אוהו תינדמל 
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סבח הכרב 384 

הניווכית אמש וששחו ,וידב אלו ,תרעוב שאב 
םיבשוי דוע קושבו .(119 ימע) "םהיתועבצא 

םישולת םוי-יכושח םתוא ,םילטב םילעופ םתוא 
ןתוא .ףרטל םירחשמ םינצבק םתוא ,םירוקעו 
,תוחקיפ תוידוהי ןתואו דחפלצ-תונב תוינרגת 

.הימוה ןתויתפש 

.הדארג םייח לש ונורשכל ול בחר ןוזאפאיד 
תא הלעמ אוהשכו ,קהבומ תויומד-רייצ אוה 
םג ךכ-ךותמ רייצמ אצמנ והירה ויתושפנ תויומד 

.תיצוביקה ןקוידה-תומד תא 'הביבסה תומד תא 
תא רייצל אוה עדוי המצע הישות תדימ התואב 
םיתב-ילעב ,הישמשו היאבג ,הינייד ,אנליו ינבר 

ישפחמ הכאלמ-ילעב קפס ,רקפה ירוחבו םינתעד 

.חזרמ יתבבו קושב םיאבוצה ,םינוירב קפס הדובע 

םייטסאלפ םנה ולש םירבגה תויומד יכ ןכתי לבא 
הז ילואו ,םישנה תויומדמ רתוי תצק םיטלוב 
תוירבגה תמועל סוראה דוסי לש המ-טועימ ללגב 

.ובש תחכופמה 

לע דיעמה ,הדארגב רתויב בושחה וקה לבא 

ולצא ןיאש :אוה ,רפוסכ תינחורה ותגרדמ 
םג .טלחהב-סימשא ולצא ןיאו טלחהב-סיאכז 
םמצע לע ןוסא םיאיבמו תוער םימרוגש הלא 
אלא ,רבדה לש ומוציעב ,םימשא םניא םתלוז לעו 
אל ונישעמ ימרוגש דבלב וז אל יכ .אוה םלרוג 
םישעמב אל םהיתואצות םגש אלא ,םה ונדיב 
רתיהכ) םיבוט םישעמש שיו ,םייולת םה םמצעב 
םיער םישעמו ,הער לישבמ (דוד 'ר לש הנוגעה 
האיבמ (ץיוורוה ברה לש תפרוטמה ותונשקעב) 
,אנליוב םעה-יטושפ תוחורב הרומתה) הפוסב הבוט 

— .(דוד 'ר לש ושפנ תולוגסב ףום-ףוס וריכהש 
אל םניא ,דוד 'ר ןיידה דוחיבו ,ץיוורוה ברה 
םא יכ ,בייח ולוכ תניחבב אלו יאכז ולוכ תניחבב 

...לרוגה ידיב םעז הטמ תניחבב 
םירתימ ינשב ןגנמש הז רנכב רייצמ הדארג 

ימרוג תוליפכ תא אוה הארמ דימת .תחא-תבב 

ץיוורוה ברה .ךכו ךכ אוה השעמה םייטעבש שפנה 

האצמ ותואנק לבא ,םצעב ,בוט םדא אוה יאנקה 
השק והושעש וידוסיב זרפומ ארפ-לודיגל עקרק 
םירבד תושעל לרוגה יפ לע סונא אוהו ,חור 
וז תוליפכ אלול םתוא השוע היה אל יאדובש 
אצומ התא וז תוליפכ — .ושפנבש םימרוגה לש 

.הנוגעה ,לרמ לש השפנב םג 

תורומתה תא אוה רייצמ םיקד ןמא יזמרב 

דיחי יפלכ "ךמע" לש תוחורה-רלהב תועיתפה 
ןיא רוביצהש ,דוד 'ר ןיידה ןוגכ ,הרושה ןמ גרוח 
םימרוגה ,ושפנבש םיעינמה תא תוארל שוח ול 
רבד ,םינוש םינפואב שרפתהל םינתינה וישעמל 
תיביטקייבוסה בלה תייטנ יפל לכה ,וכופיהו 

.ןומהה ישנא לש תכפכפהה 

תימינפה תוימאנידה לש קוחר לוגלג ןיעמ 
דהדהמ אשונה-לוכלכב יקסבייוטסוד לש תינתחדקה 

לש םייח-לרוג תודוא-לע הזה השעמה-רופיסב 
םיקישמה םידוהי השולש-מיינשו תחא הריעצ הידוהי 

ששוח הדארג םייח ןיאו .שבושמה הייח לגעמ לא 
איידטו-אלקשה ןוגכ) "םייחומ» תודוסי םג סינכהל 

(לרמ יבגל תונוגע ינידב אנליו ינבר לש תכשוממה 

ןה לבא .ילרוגה-יכיספה תוערואמה ךלהמ ךותל 
יוטסלוט ןוגכ ,ונממ םילודג רתוי הברה םירצוי 
,■"םימסק,•ז-רה"ב ןאמ סאמות וא ,"םולשו המחלמ"ב 

עבונ הדארג םייח לצא .ןכ תושעל וששח אל 
שקבמה ,הגוה-ןמא לש שאר-דבוכ ךותמ רבדה 
רבעה לש ובכרה תודוסי לכ תא תרמשמל רוצל 
תמחלמ תא — םייכפהה וייאר תאו ונלש בורקה 
ומאה תמחלמ תאו ,דחא דצמ ,םירציהו םיסופיטה 

תא הרושאל ךירעהל שיו .ינש דצמ ,תועדהו תונ 
בתוכ תדכה םע ןמא-ןורשכ לש תאזה הגיזמה 

.סנ לע המירהלו םיתעה 

תשק ןורושי 

מ>קזדדממ 

*הדבכב דטקב 
ידוהה רפכה ייחמ ןמור 

חתופמ-יתלב וא לשח1 וננושלב הנוכמה םלועה 

ניבה המבה לעמ ולוק עימשהל רבכ ליחתמ 
— ןיפמ ןיפמ .יתורפס יוטיבב םג תימואל 
וא תילגנאב ,םש רפסו הפ רפס ,תע-בתכ .תרבוח 

 * Nectar in a Sieve by Kamala Markan

 daya; The John Day Company, New
 York.

םירזה םיטילשה וליחנהש ןושלל םאתהב ,תיתפרצב 

אוה רסוב ירפ ,בורה יפ-לע .תררועתמה ץראל 
תריצי ינפ לע ונורתי לבא .ןושאר םוגמג ,ןיידע 
םצעב אוה — רתויב הלועמה ףאו — םירז 

.תורושה !יבש המב ,ותוירוקמ 

תינמנ ,דחא ירוגמ טאנארדניבר לש ודוה תורפס 

חנה תוצראה תיברמל דוגינב .הז גוס םע ,ןבומב 
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