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. םויב םימעפ 10—7 םימלסומה םירמוא התוא
: ולא םילמב ראשה ךותב התוא ראתמ אוה
ד אמ השק ,תאזה הליפתה תא םיארוקשכ"
ה ריוואב ןאכ ובאש םשורה ןמ ררחתשהל
ר בד הליפתב הב ןיא ןכש ,הרוהט תידוהי

ם יריכמ וגאש יפכ ידוהי לש שגרל דגונמה
מב תניינעמ וז הנעט ."הפוקת התואמ ותוא
ם ישוריפל רבחמה לש ותודגנתה רואל דחוי

תה לש םינורחאה םיקוספה ינשל םילבוקמ
 חרוא ,רושימ חרואב ונחנ" :םהו הליפ
ם הילעש הלא לש אל ,םהל תוביטהש הלא
ת לבוקמה העדה יפל ."םיעותה לש אלו ןורחה
, םידוהיל איה "ןורחה םהילעש הלא״ב הנווכה
ה חוד ןייטיוג .םירצונה םה "םיעותה" וליאו
- ידבועל איה הנווכהש ןעוטו הז שוריפ
סאתה) םיהולאה תא ועדיש הלאלו םילילא
.ול ואטח ךכ־רחאו (ומל
 -תווצמו ןארוקה" ,רפסה לש ישילשה קרפה
, תכרועה לש הטע־ירפ ,"םאלסאב דוסיה
ל ע ונדימעמו דמחומ לע קרפה תא םילשמ
. דועו הליפתה יסכט לע ,םאלסאה תונורקע
ל ע תוירוטסיה תוריקסל םירבוע ונא ןאכמ
ת יבו םינושארה םיפילכה תעברא תופוקת
ת מצמוצמ הכרעה םג הנתינ ןהבש ,הימוא
פסה הריציה—םייתוברתה םייחב תוחתפתהל
סיהה ,ןושלה רקחמ ,(הזורפו הריש) תיתור
. דועו תיתדה תורפסה ,היפרגואיגה ׳הירוט
- תיב תפוקת תא םירקוס ךכ־רחאלש םיקרפה
- ש הרותהו הכלהה תוחתפתהב םינדו סאבע
ושה תויתדה תותיכה תעפוהב ןכו ,הפ-לעב
ל ע קרפה הלא םיקרפב ןויצל םייואר *תונ
ת אמ תיסאבעה הפוקתב הזורפהו הרישה
 הקיטסימבו תודיסחב ןדה קרפהו טענב ׳םורפ
 יואר ןכ ומכ .תכרועה תאמ םאלסאה לש
י דיב בותכה ףיקמה קרפה דחוימ ןויצל
- ה תוצראב םידוהיה לע גרבשריה 'םורפ
.םאלסא
- ב ןוידב תכרועה הביחרהש םשורה לבקתמ
ה מצמיצו ויסכטו ויתותיכ ,ויתוכלה ,םאלסא
. תיתוברתה תוחתפתהב ןוידה תא רעזימל לע
־ סאל השש םישדקומ רפסה יקרפ 15 ךותמ
ה שולש תמועל (םידומע 171) תדכ םאל
רתה הריציב םינדה (םידומע 36) םיקרפ
י נפלש תיברעה הרישה לע דחא םהב ,תיתוב

ם יגרוח םניאש םיקרפ הלא ףאו ,םאלסאה
: דועו תאז .תיללכ הריקס לש תרגסממ
ה ריציבו תויתדה תותיכב הבורמה לופיטה
יהל ,םתסה־ןמ ,תכרועה לע השקיה תיתדה
וימב יוטיב ידיל אבש רבד ,תויוליפכמ ענמ
ת ותיכה" :טעמכ םיפפוח םיקרפ ינשב דח
ואיתהו היפוסוליפה ,םיעדמה״ו "םאלסאב
."םאלסאב היגול
י יח לע םיקרפ םרדעיהב םיטלוב הזמ דבל
, תוכלממה לש ילכלכה הנבמה לע ,הרבחה
ו רכזנ םנמא .ב״ויכו תויתרבח תועונת לע
ך א ,יתרבח עקר ןהל היהש תויתד תועונת
ה זה עקרה חותינל בל-תמושת הנתינ אל

וילביב המישר הפרוצ רפסה ףוסב .ןחימצהש
ת ולאש ופרוצ ןכו הרצק תירבע תיפרג
ר פסב ןיא .דומיל־רפסב גוהנכ ,ןויעו הרזחל
ר פס ירהש ,ידמל הומת רבדהו ,תימש המישר
ל ש תימש המישר המודמכ בייחמ הזכ ףיקמ
ל ע לקתש ,םישיאו תועונת ,תוריצי ,תומוקמ
ו זכ תנכדועמ המישר ךורעל ןידה ןמ .ןייעמה
.הינש הרודהמב רפסל הפרצלו

.3 .ש

הדימריפה תגספ לא

— ונרוד לש תינויוושה תיטרקומדה הרבחה
תהה ירעשב הסינכה־סיטרכ יכ הריהצמה
ד בלב ןורשכהו ןורשכה אוה החלצההו תומדק

א צומה־דמעמ לש תודימריפה תא הלטיב —
, תובורמ המצע-תודימריפ ןהיתחת הארבו

. המכו'המכ-יפ תוינעבותו תוקלקלח ,תופעוסמ
— ולאה תודימריפה תחא לש היכבדנ תפישח
ת עירק איה—יאקירמאה םיקסעה-םלוע לש וז

נכה .םירידא-חוכ ודיב זכרמה םלועל ןולח
, "םרוטומ לרנ׳ג״כ תחא קנע-תרבח לש היתוס
ת חא לכ תוסנכה לע הברה תולוע ,לשמל
ן דועו ,ןהבש תורישעה ףא ,ב״הרא תונידממ
ם ישמח תולוע וז הניחבמ" .תוכלוהו תוברתמ
, ב״הראב רתויב תולודגה ,תורידאה תורבחה

; הדימריפה תגספ לא :דדאקאפ סנאו *
ז  1967 ,ןקוש תאצוה ;רלסט הילד :םוגרת
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ך כ ךותבו /׳היתונידמ םישמח לע הבר הדימב
ם תרגסמב קסעומה תרגובמה היסולכואה זוחא
ד וע לדג תויטרפ קנע-תורבחו םינוגרא לש
ה דימעמה ,תיטרקומדה הרבחה ךותב .דועו
ם ימייק ,תישפחו היולג תרוקבל היתודסומ תא
ם הו ,םישקונו םירוגס םהש םיאת םילדגו

ם ידמוע םניאש םידמעומ לש םתסינכ םיענומ
. תוגושמו־תונוש תושירדבו םירשכ-ינחבמב
ת ילכלכה הטישה ירפ אוה םיאלהנימב ךרוצה
י פאמ הניאש ,תינרדומה תיגולונכטה הרבחב
ם יחטשה לכ לע טלתשהל דחא םדאל תרש
. קווישו רוציי ,רקחמ לש םינווגמהו םינושה
־ תוכרעמ רתויו רתוי תורבחה תושענ ןכל
־ הנימ ןוגריאל הקוקז ןהמ תחא לכש ,םילעפמ
ה םישנאה .גג־ןוגראל—דחי ןלוכו ףעוסמ יל
ועו םה ,הלא םיקסע-ינתייוול שארב םידמוע
ם דיתעו םלרוג תא םיצרוחו םיעבוק ,םהירז

ם ה תלטובמ אל הדימבו ,םיפלא-תואמ לש
ם לועהו ב״הרא לש הלכלכה יטוחב םיכשומ
.רלוכ
וטלחה ירחאמש חוכה רידאש המכ לכ םלוא
ת לטהב םירחבנו םינמתמ םה ןיא םהית
ו א הנידמה ישאר ןידכ ,יפלקב העבצה־יקתפ
ת ישענ םתריחב ;תימוקמה היצרטסינימדאה
א יה ;רוביצה יניעמ קחרה ,םירדח-ירדחב
, םידחא וא דחא לש יתורירש ןוצרב היולת
ם יינכטחכיספ םינחבמ תרדס רחאל תצרחנ
־ בו עזעזמב תופוכת תולבוגה תויולכתסהו
- יקחשמ םיאלממ הב יראה-קלחו ,יקסטורג
, ותיב־ינבו הנוממה ביבס םירוכריכ ,הפונח
- ןהה תלגע לע תוינושחנ תוציפק ,םיככת
ה קלחהב תונכתסהו—ןצימחהל־ןיאש־תויונמד
־ יאמ תוחפ־אל העורגה ,םירבא־קוסיר וא
.הדימריפה יכבדנ לע תומדקתה
- תרבח רצות ,הז דחוימו שדח ישונא עזגל
ל ש ןתרגסמב רקיעב לעופה ,תינרדומה עפשה
- אפ סנאו שידקמ ,תוינוניבו תולודג תורבח
ף ירח ,איקב טעב זחואה יאנותעו רקוח ,דראק
י ניעל הלגמו ,ןונש ,ינפשוח רקחמ ,ינוריאו

. דחאכ עזעזמו רופא ,ךחוגמ םלוע ארוקה
וזמ" שוגא־ירוצי םהש םיאלהגימ לש םמלוע
י בפ־לע םהילהא תא םיטונה ,םיחצחוצמ ,םיזר
- םלוע תדימריפב רתויו רתוי םיהובג םיכבדנ
ם ה םישידקמ םתעד לע םדמע זאמ ,םיקסעה

קלחה ןהיתונורדמ לע תורעתסהל םהייח תא
ה וקתב ,תודימריפה לש ,םיקיקנה־יבר ,םיקל
ך בדנל דע תוחפה לכל וא ,הגספה דע עיגהל
ת רתסנה המכחב םה םיקסוע .הגספל ךומס
ם ידדחמ םה .םישק םירבעמב תוקמחתה לש
ן מ תאצל רשוכה ןוגכ ,םידחוימ םישוח המכ
תהלו םייחב ראשיהל םהל םיעייסמה ,ךבסה
ד יבעיש ירוקב םיפוטע הלא םיאלהנימ ."םדק
־ םימי לש םירוקה ןמ םילק םניאש תותימצו
ם יינחורי םייזי׳פ תותימצו דובעיש—ורבע
ס יפטחנו םיררבנ ,םיקחדנו םיפחדנ םה .דחאכ
ם יקדבנ ,םיאלהנימ תקפסהל תורבח ידי־לע
־ ורה־לכל םיחלשנ וא םיחילצמ ,םיסטרוכמו

ם לוכ שפנ־תאשמו ,הדירחמ תורירקב ,תוח
ב תבצינ םש ,הדימריפה תגספ לא—המידק
ה תוא" ,הצרתמו גלגלמ ,ירזכאו התפמ ךויח
.החלצהה ,"אתבלכ־הלא
ב קוסעל תואב ןניא ולא תורצק תורוש
ר וזחל וא ,דראקאפ סנאו לש ורקחמ תונשרפ
־ וליג" רבדב תוריהבהו תורדוחה ויתונקסמ לע
מהל קרו ךא ןה תואב ."טרפה לש שדחמ־וי
ו מוגרתש שדח רפס לע ארוקה ינפל ץיל
— ויקרפש רפס .עיפוה הז־התע בוטה ירבעה
יחה יכרדב ;םיאלהגימה לש םתומדב םיגדה
; הגרדב תולעל דיתעה יאלהנימה רחא שופ
ם וימויה-ייחב ;םדאכו יאלהנימכ ותוגהנתהב
ף לאמ האירק רמוח םה—ותיב־ינב לשו ולש
ה בוט הריטאסכ םיתעל םיארקנו ,הנהמו
ה לועה ,תיטרפה היטרקורויבה לע תפלוצו

' יצ היטרקורויב לכ לע היתורגסמ תושקונב
י מוחתל רתוי תרדוחה היטרקורויב—תירוב
ם ישנאל סחיב תוישיאה היתושירדב טרפה
' ב תוסג־רתייב תלפטמהו ,ילהנימה גרדבש
ם ילהנמה תולתש ;התורמל םינותנה םישנא
ו הז .םצעתמ ןוגראהש לככ תכלוהו הלדג הב
ן יידע םיעבקנ הב ,תילארשיה הרבחהש םלוע
ל ש תובישיב ילהנימה גרדב םייונימה בור
ה ריכמ ןיידע ,(העודי םתאצותו) "הגלפמה"
ה ייפצמ וא האירקמ קר הלוכ ותוזח תא
ת ודבע לש םלוע ;תוידובילוה תוידמוקב
ת יפסכ הרומת םיעצרנה וידבעל חיטבמה
ו א בל־תלחמ ,יתרבחה דמעמב הילע ,התואנ
.רתויה לכל םישש ליגב תוומו הביק־ביכ
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