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ם ימייקה םיתוויעו םילושכמ םלוא ;"תומלש
ת ועמשמ םישבול תיברעמ היטרקומד לכב
ל ריגל הדרחהו ,תיברעמ הינמרגב תרחא
ה עידיה חכונל רתוי הפירח הב היטרקומדה
ת וישונא תונוכת לש דסמ ותוא הלוטנ איהש
י כ המוד .יטרקומדה הנבמל םיישונא םיכרעו

וא ביבס דימת םיבבוס הינמרג לע םירפסה
ה מכ החכוה אלא וז הרזח ןיאו ,ומצע ריצ ות
ו רפס .הזה ריצה תרכה תא תושונאה הבישחמ
ף יסומ ,הברה שדחמ וניא םא םג ,ץליא לש
י כ רמול ךרוצ ןיאו ,ולשמ םינוגז םיטרפ
ת רשפאתמ טעמכ התומלש דע הנומתה תייאר
.הלאכ םירפס תרזעב קר

.ש .יי

בוהצב הקלחמ

, עשת ןב דלי לש ולבס אוה רפסה לש ואשונ
ם ומ .הליגר-יתלב הדימב ול רזכאתה ולרוגש
ל זוגו וייח תא ררממה ,הדילמ וב שי לודג
" יקרפ םינתינ רפסב .ותודלי תוודח תא ונממי
- תיבב השעש הגשה-יצח ךשמ ולש ןמוי

ם יאפורה וסינ םיחותינ השולשב .םילוח
. םדיב סרח ולעהו ופוגב םוגפה תא ןקתל
, הברה םירוסייו םיבאכ ול ומרג תאז תמועל
ם ונהיגל םילוחה-תיבב ותוהש תא וכפהו

.קסופ־יתלב
ק עוזה ,דליה לש ולוק הלוע םונהיגה ךותמ
- ישנא ? ורזע אובי ץיאמ ךא .הרזעל עוושמו
והה די .אוושלו—ול רוזעל םיסנמ האופרה
ד ליה האור םילוחה-תיבב .עישוהל הרצק םיר
ם ילוחה םידלי םג םהבו ,םיבר םילוח הלוחה
- תיבמ םיאצויו םימילחמ םהו ,המוד הלחמב
ו תבריקב ךלהמה אירב םדא לכ .םילוחה
ה רושק לבסה תעדות .ובלב האנק ררועמ
.לופיטה ןולשיכמ הבזכאב
יפדמ םיעקוב ול-רצב דליה לש לכב ידה

ן מוי-יעטק ;בוהצב הקלחמ :להא אלימ •
ע שת ןב דלי ידי-לע םלועמ ובתכנ אלש
ם ירפס-תאצוה ;םילוח תיבב הנש יצח ךשמב
.,טע 1967 ; 247 ,קרברש המלש

ל ש םנובלעו לרוגה םע תודדומתהה .רפסה
ר קיעב .הבר הטלבהב םינתינ תודליה-ימי

ל ש תרזוחה התוררועתה תא רבחמה שיגדמ
ח יסנה לכ לש םנולשכ רחאל הרמה הבזכאה
ן ימאהל אלש דליה דמול ןמזה ךשמב .תונ
ש איתמ אוה .םדא לכל ,תויחאל ,םיאפורל
ע קוש ,ויופירל הוקתה תא דבאמו ךלוהו
ו ייח-תואיצמ םהש ,םירוסייה םוהתב ךלוהו

.הדיחיהו תישממה
ב ר ןויסנ דליה שכר רבכ ,ךרה וליג ףרח
ם ילוחה-תיבל אבש דע .םילוח-יתבבו האופרב
א לש רתויב םיביאכמו םיבר םילופיט עדי

. םיאפורל ןומאה-יא וב רבג ןאכמ■ .וליעוה
, עודי חתנמ-אפור לומ• בצינשכ—ןכ-יפ-לע-ףא
ת תצינ—הלוחה דליה תא אפרל וילע לבקמה
ורה לש הקזחה ותוישיא .שדחמ הוקתה וב
ל ככ .ותוא םידדועמ ימצעה-ונוחטבו אפ
, ותמישמב לשכנ לודגה אפורה יכ ררבתמש
ף א .ךלוהו לדג ןטקה דליה לש ושואיי ךכ
ל כל ךרע המ ךא ,ומצעמ בזכאתמ אפורה
ארטה ושואיי תמועל ישיאהו יאיפרה ושואיי
?"ונברק" לש יג
ד ליה לש ותעיקש רואיתב חילצמ רבחמה
ד חפה .חותינל חותינ ןיבש תוקספהב שואייב
, תויחאה ,םיאפורה ןמ• דחפ—וילע טלתשמ
י מינפה ומלועב .ול רוזעל שקבמה םדא לכמ
ת ושידא אלמתמ אוה .רוזע ןיאו רזוע ןיא
- תהל ידכ רגתסמ אוה .ובבוסה םלועה יבגל
ר בד" :רהרהמ אוה םעפ אל .וירוסיי םע דחי
ם ניאש םירקמ םיבבחמ ןיא ,רורב דחא
ל בא ,םשורדפ םימחרמש ןכתיי .םיחילצמ
ם גו .תומימח ,חרכהב ,םימרוג םניא םימחר
ת רגישל—םירבד לש םפוסב םילגתסמ םימחר
."תושידא
ם ימחר ובלב. דליה אצומ םיחותינה לכ רחאל
י נדימעהל אלש לוכי וניא" אוה .ויבא לע
ל תפתהל הסנמ אוה .שדחה יבצמ לע והשכיא
י כ ,םיריהז םיזמר ךות ,ןיבהל יל תתלו

. ילש יתלחתהה בצמל ,הארנה יפכ ,יתרזחוה
י מצעל רעשמ ינא יכ ,ול דיגהל הסנמ יניא
ן יבמ ינא ....זומרל הסנמ• אוהש הממ רתוי

א יבי רבדהש םיששוח םה :םהלש דחפה תא
זכאל וא ,הרוחש הרמ וא ןואכד ידיל יתוא
תא שדחמ יל וחתפ יכ עדא םא ,הארונ הב
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, יתקדצ לכה תולככ ירחא יכו ,ןטבה
ל יעוי אל—םיחותינ הברה יל ושעי םא םגש
."םולכ
א והו ,וליג יפכמ רתוי רגבתה ןטקה דליה
ם ניאש אלא" :ורושיאל ובצמ תא עדויו ןיבמ
ר בשמ תא יתרבע רבכ ינא יכ םיניבמ
ף א יתייח רבכ וירחאל יכו ,לודגה שואייה
ם או ?המ ןכבו ,תטלחומ• תושידא לש בצמב
י תוא וחיניש רקיעה .התוהז ?המ זא—תחפ
. ילא רזכאתהלמ• ולדחישו- ,וישכעמ ,ישפנל
" ...היחא—היחאש ךיאו ,היחא—היחאש המכ
ל ש ותקעזו ולבס ,ורעצ יוור ולוכ רפסה
ת א הוולמ ובש תיגארטה תמאה .ןטקה דליה
ר פסהש הדבועה .האירקה רחאל םג ארוקה
ו רפס תא שידקמה ,דליה לש ויבא ידיב בתכנ
.םירבדה לש םתונכ לע הפיסומ ,ובבל

.פ ?

ויחא לא אצוי שיא
ם ישרדנה םיאשונה ןמ אוה "הילע״ה אשונ
ילש ןכו ,"םילוע" .תידועתה הביתכב רתויב
ץ ראל־ץוחל תודסומה םעטמ וחלשנש םיח
ה ינפ לע התוא ראתל ובריה ,ץראב םהישנאו

 -ירמסמ תועסמב עפושמה אשונ והז .םינושה
י נפ-לע ,ברע תוירבדמב ,סלטאה ירהב רעש
כתב אוה עפושמ ןכו ,םיירהנה־ץרא תורהנ
־ הליל־ףלא תולילעב ,םייטוזקא םילמנב םיכ
.םימיה״תעבש ינפ^ע הלילו

• לע ,הז אשונב וקסע הברה תובותכ תוליגמ
ח ונו לוז ףילחת אוהש ,םותאפ ךותמ בורה
.ולש יאוול-רצומ ילוא וא ,ןוזחל
ם תוטלקיה לע תיניינע בותכל וחרט םיטעמ
ל ע ,תאזה ץראב תונושה תוצראה יאצוי לש
י זח לש ורפס .הטילקה לש היתונכסו היישק
ה מודמכ אוה ,"ויחא לא אצוי שיא" ,ןבפול
ת רחמה-םוי הלגתמ וב םידדובה םירפסה דחא
- קסעהש רחאל ,ץראה ףוח לא הילעה רחאלש
ןבל-תלכת תוזרכ תחת םילמנב ועיפוהש ,םינ

 תאצוה ן ויחא לא אצוי שיא :ןבפול יזח*
.׳מע 1968 ; 293 ,דבוע םע

" םילוע״הו םתיבל ובש ,"םיאבה םיכורב"
, םלוע לש וכרדכ ,"םירגהמ" תויהל םיכפוה
.םהילהאל םינפומו
מאב תוטלקיהה לעפמ תא ראתמ ןבפול יזח
ל ע חצינש ,לטפסוי ארויג לש ורופיס תועצ
ידמה םוק רחאל תונושארה םינשב הכאלמה
. םינומהה־תריגה לש אישה תונש ןהש ,הנ

ף יקהל ידכ הב היה וז ךרד םא עדוי יניא
אנש יפכ ,רמוחה בורש םג־המ ,אשונה תא
י דבועמ רבחמל ול האב ,רבד-תירחאב רמ
- לכמ .תידוהיה תונכוסה ינויכראמו הטילקה
, ידמל תקתרמו הנמאנ הנומת תלבקתמ םוקמ
- תקלחמ ןיב ענמנה-יתלב ךוכיחל תודוה ילוא
י שנא תא עיגהש ,הטילקה-תקלחמל הילעה
ה ילעה ימרז לע םיבר םיטרפ ףושחל הטילקה
ם ימוצעה םיישקה לע עיבצהל ידכ םיגושה
.םתדובעב םהינפל ודמעש
ם יפיקמ םהו רפסה ןד םהב םימוחתה םיבר
, לשמל ,ךכ .םיטלקנה לש םהייח לכ תא
ם יטלקנה תרבעה לע בר רמוח רבחמה איבמ
ם ירפכבו םירעב םידקפנה םיברעה יסכנ לא
ם הלש רבעמה-תונחמש רחאל ,םישוטנה
ה תורבעמה תמקה לעו ,םהיתודג לע ואלמ
ל ש תואירבה תייעבב רפסה ןד ןכ .תונושאר
 איבמ אוהו ,תוילרוגה ןמ התיהש ,םילועה
ן תואב תורבעמ-ישארו םיאפור םע תונויאר
- הו תויתפגמה תולחמה לע םירפסמה םינש
. תונוש תוצרא יאצוי םתא ואיבהש תוקבדימ
- ל םיטלקנה לש םתולגתסהב רפסה ןד ןכ
, השאל םסחיב ןוגכ ילארשיה םייחה-חרוא
.שובללו ,לכואל
 ךותב הטילקה ישנא לש םהישעמ תעיבק
ם הילע דמלל הב שי םינש ןתוא לש תרגסמה
ל םתעשב וכז םמצע םישעמהש ףא ,תוכז

ל ש ותאירק רחאל .הזע תרוקיב לש תונותיק
ניב ופלחש םינשה לש הביטקפסרפב ,דפס
בתסמ םיטלוקה לש םהישעממ הברה ,םיית
ת ופתתשה לש םחי אוה םהילא סחיהו םיר
ד ע ,םינפ-לכ־לע .הקווד תודגנתה לש אלו

ר פס היהי ,הטילקה לש הירוטסיהה בתכיתש
ת וכזב ,דבכנ ךרד-הרומ ןבפול .ח לש הז
ו יתודלות תא בותכל אוביש ימ ףאו ,ומצע
.ול קקדזהל היהי בייח יתרבח לעפמ ותוא לש

.ר .ד
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