
ונירפס

ילש לאכימ
 -תשרפ ךובמב טבלתמו העות ףחדנה ארוק
 —תוגורכזה־יעטקו תורזוחה תויזהה ,םייחה
 זוע םומע ,םשור-בר ןורשכב ,ול שיגמש
 ומויס לע טע—"ילש לאכימ" שדחה ןמורב
 ,הכובמה תא וילעמ■ קרופו בר ללש אצומכ
 איה הרוביגה יכ העיבקב ,םעזהו טויסה
 םיעגושמה-תיבל השיחהל שיש תפרוטמ
 תגרוע איהש ,הלוכ הרבחה לש התלעותל
 ץמאמ .הלש םוימויה-יביוא ידיב הנוילכל
 לש היתויזהו הירוהריה תומותס לש חונעיפה
 ןויסנה—םואבנירגךנוג הבח—ןמורה תרוביג
 םייפרגויבוטואה םיטרפה יערק תא תוחאל
 ,היבוברעב ךא ןוחקיפב תמשור איה םתואש
 לש ואיש־ומויסב שקבתמה ןויערה ךכמ רתויו

 תממהמ שעג-תוצרפתהל לושמה ,ןמורה
 -תמושת תא חיסהל םייושע ,תחאכ היופצו

 ,זוע לש יאדווה יתורפסה גשיהה ןמ■ בלה
 רקיע יכ .הריעצה תירבעה תורפסה לשו

 הקווד וניא ,יל הארנ ךכ ,ןמורה לש וגשיה
 ןייע עבותה ,יגולוכיספה תויועמשמה ץבשת
 לש ענכשמה רואיתה אלא ,ומצעל קדקודמ
, 50־ה תונשב תילארשיה היווהה ןמ יח חתנ
 •צועמה ,ךכ־לכ םירכומה היסופיט ןווגמ לע
 רקיעבו ;תומלשו תויח תויומדכ ןאכ םיב
וכש ,ריעה ,תימלשוריה היווהה לש הרואית
 ינוציח עקר םג ןאכ םהש ,היבשותו היתונ
 וניא זוע םומע .תישפנה תוהמה ןמ קלח םגו
 ראתלמ ,םמשב םירבדל אורקמ םעפה עתרנ
 ריכזהלמ ,םימייק תובוחרו■ תונוכש ,םיפונ
־ .תויתימא תוירוטסיה תויומד
 תוקספהב העיפומה ,תינוציחה הלילעל םג

 יח םויק ,תונורכזהו תויזהה לש תובוצקה
ינפה הלילעל תרגסמכ קר אל ,ומצע ינפב
זוע לש ירופיסה ונורשכ לע הדיעמ .תימ
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 תא ,םיטרפה-יטרפל דע ,בצעל תלוכיה הקווד
 לש ךכ-לכ השודנה תיתחפשמה תרגסמה
ואיג רקוח :וז תא הז םיממעשמה גוז-ינב
 ,הרקמ-ךרדב ושגפנש ,תגנגל-תרזועו היגול
 םהו ,דלי ודליו ואשינ הרקמ. ךרדב ומכו

.םינש רשע הז דצב וז םייח
 אוה וריכזהל יוארש תוחפ-אל בושח גשיה
 םימדוקה וירפס ינשב םא .ינושלה גשיהה
 -דהמהו הרודהה הלמה לא הקיקשב זוע דמצנ
תמכ—ונינפלש רפסה לש ונושל הנה תדה
ורש הרועס שפנ לש התביתכ ךרדמ שקב
 תאז םעו םיממוע תוקושתו תוגורכז הב םיד
 ,הטושפ איה—יוטיבוךיע-תדחו הליכשמ איה
צקה םיטפשמה :ןכ לע רתי .תפטושו היח
 האירקה תא םיצירממ ומכ ,םיבוצקה ,םיר
 םילג ריכזמה בצקב םיקרפל םישעגתמו

 לא ץפנתהל םרעתסהב הז יבג-לע הז םילועה
 איהש ,םייברעה הלבחה-ימואת דמצ ךכ .ףוח
 אובי שחורו יח" :ררחשמה םאובל תגרוע
 םהני יפוג ךות לא סורהי הצרא יתוא חיטי
 םסקו המיא תפוטש היהא הקעצ בישא ינאו
 תידפרע ותוא ץומא רעבא קעזא גונעתו

ובב הלילב היהא הרוכיש הגח הפורט הניפס
 היהא תפצומ היהא ףוצא שעגא רישא ,ילא וא
 םימה וחלקי הלילב תפחוד הפיצקמ הסוס
 םיכומנ ויהי םימשה םילשורי תא ףיצהל
 "ריעב עגתשת חורהו ועגי המדאב םיננע
.(148 ׳ע)

 לש הייח-תורוק תא ראתל םוקמה ןאכ אל
 .ןהיטרפו ןהיתומותס לע ,םואבנירגךנוג הנח
 יואר ,ישפנה הבצמ■ רשפ תא םהב שפחמה
 הנח יפמ הנשנו“רזוחה טפשמ רוכזיש ול
 םהשכ דאמ■ רהזיהל םיכירצ םישנא" :לאכימו

ה לא .(131 ׳ע) ״...הביס הלימב םישמתשמ
וטקלטניא ,יראב^ב םאדאמ ןיעמ לש הייח
 יתרגיש לולסמב םילהנתמה ,תינרדומו תילא
 -תלילעב וליפא התוא םיכזמ םניאו יגוגדחו

 ןב לש תילותבה ותבהא דבלמ ,תחא םיבהא
 תאצומ הניאש ;םיריש הל בתוכה םינכשה
 הנממ םיקחרתמה ,הינכשו התחפשמ לא רשק
 -ושינ-ייחב קופיס תאצומ הניאו ,רתויו רתוי

 ,הלאכ םייח השקיב המצע איה םלוא .היא
 -שביה ורקחמב עוקשה ןחלסו■ ןלבס לעב םע
עודמו .ארפ רבג יל יתשקיב אל ינא" :יג
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י בסמ טלפמ .(40 ׳ע) ״הקעומל היואר ינא
ק וחרה ,הביבסמש הז קינחמו םמעשמ םלוע
ה תוא .תורוקה־תמישרו תויזה םה ,הל רזו
א יה ,הקעומה ןמ רורחישל יעצמא איה הביתכ
ד מצנ םדאש יפכ" םילמהו ןורכזה לא תתפלנ
י כ תעדוי איה .(59 ׳ע) ״הובג הקעמ לא
ן יבל הניב תצצוח הרידח-יתלבו הרק הציחמ
ל ש הציחמ וז היהתש הנוצר םלוא ,םירחאה
ל כב הדעבמ תופצל רשפאש הפוקש תיכוכז
! הישוח תא ההקה אל הז קותינ .לכה ןיבהלו
ת ושיגר הל קינעהו םתוא דדיח אוה ,הברדא
- ירסח ,םיטועפ םיעוריאל ףא ,םיטרפ-יטרפל
. םימיה םימודו םימוד" .הרואכל תועמשמ
ר גרג םג ריקפא אל .תחכוש ינניא המואמ
ו מכ .ותוא תאנוש■ ינא .רקה ןמזה יגרפיצל
ם ה םימיה םג תונוליווהו תואסרוכה ,הפסה
ה לגמ איה ךכו ;״דחא עבצ לש םיכר םינוויג
, הרואכל־םימלש ,םיחנה םירבדב יכ םואתפ
ם תוא הנשמה היומס תימינפ המירז תרבוע
ד עב העיקשה ,ינש דצמ .הדמתהבו תוביקעב
ה ב תמעפמ .בכשמל הליפנב איה תויזהה-םל
ה תיהש ומכ ,השונא הלוח תויהל הקושתה
ף וסב יתמלחה רשאכ" .תודליה-ימיב םעפ
ת יימיכלא יל הדבא .תולג םעט יתעדי ףרוחה
ו פיסויש תומולחה לע תורצל יתלוגס ,םיפשכה
ה תע דע .הציקיה וקל רבעמ לא יתוא תאשל
י נאו .הציקי לכב תלופמ םעטכ ינא השח
ת ויהל המומעה הגרעה לע ימצעל תגעול
ת וחקולה ,היתויזהב .(17 ׳ע) ״דאמ הלוח
- ירופיס לש םיקוחר םיפונו תוצרא לא התוא
ר כז די-קזוחב לשומ• ,םימסקו תיקתפרה
- ודלי־ידידי ,זיזעו לילח ,םייברעה םימואתה
.הת
, ןוידה תא טעמ ביחרהל יואר וז הדוקנב
- תמושת הברה הילא בסהל איה הדיתע ירהש
ה אב ןנוג הנחש רובס יניא ימצעלשכ .בל
שיה הרבחב תמיוסמ תיתרבח הצובק גציל
זכא הריתס לומ םידמועה ,הירבחש ,תילאר
, םייקה תואיצמו םילודג םילאידיא ןיבש תיר
. ימואלו ימצע סרהל ,רבד לש ופוסב ,םיטונ
י פמ ונייה םיעמוש יאדו רבדה היה ךכ וליא
, רתוי וא תוחפ ,םישרופמ םירוביד הרוביגה
- תישיא היעב איה התייעב .יטילופ םניינעש
מוח םושמ ךכ-לכ ינוציק הנורתפש ,תימצע

ה מחלמו תודלי תוערואמ• .התובכרומו התר
ה ייח-תוגש תא ,םימואתה תא הנממ וקיחרה
ש וגירהו קופיסה יעגר תא ,רתויב תופיה
. םימי םתוא לא תקקותשמ איהו ,םידיחיה
ה ל םיעייסמ םניא םילמה אלו תויזהה אל
ל בא" !הילא תרגוסה קנחה-תעבטמ ץלחיהל
י חוכב שי ןיידע .יל ורתונ םילמ■ קר אל
. לזרבה תותלד תא בסהל ,לודג לוענמ ריסהל
ו קילחי .םימואת םיחא ינש ישפחל חלשל
י נא .הלילה בחרמ יגפ-לע ימשב טושפל
ם ערת ,עתפל אלו עתפל ,זאו ...םתוא הסשא
ח ילבי רוא-דוציר .המומע תוצצופתה תחבא
ו לגלגתי םיכומנ םידה יערק .יברעמה קפואב
. תתוש קוחצ לש תוצרפתהו .רהה-תורקנב
ם ילודג םיבחרמ לעו ...טיטרמו• ףחוסו זע
ה לצההו הבישה .(198 ׳ע) ״הרק הללש דרת
ס רהב ,תומוח תסירקב !תלופמב הנאובת
ם ישוח-ןורכש לש ףוריטב !הלוכ הביבסה
.ביאכמו גנעמו ריעסמ■
- ילבופ חוכיו רבחמה םע חכוותהל רשפא
ם ימיל האי אצמש ןורתפה םא ,ינויע-יטסיצ
שפל ,המודמכ ,םעט ןיא ךא !דחוימב הלא
. ןמורה תרוביג םע ולש ותוהדזה רחא שפ
א וה "ילש לאכימ" ,תיתורפס טבמ-תדוקנמ
בעה תורפסה לש םיבושחה םיגשיהה דחא
ס ומע לש ותביתכב ךרד־ןויצו הריעצה תיר
.זוע

.י .ש

תולוחב בתכמ
ו ארש רתויב םיבוטה םירופיסה יצבקמ דחא
ב תכמ" ,קפס לכ ילב ,אוה הנורחאל רוא
ה יזנצרה ךא ,ןרוק והיעשי לש "תולוחב
ר סוחמ בורה-לע ,הכרדכ וילע החספ תירבעה
ו יה אל בתוכלש םושמ טושפ וא הגשה
ומ ראשנ רפסהו ,םישורדה םירשקה הארנכ
ל ש םיפסומה יכרוע לש לזרבה-תונוראב חנ
.תימויה תונותעה
,תלוכי־לעב ,רגוב רפסמ אוה ןרוק והיעשי

ץ וביקה !תולוחב בתכמ :ןרוק והיעשי•
.׳מע 1968 ! 168 ,דחואמה
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