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ןמ1ר3 חי׳על םיכרד
' לע ,םיילגנא םירמאמ• לש םימוגרתה ץבוק
ת טיסרבינואמ סלוקס טרבור לש רחבמ יס
" בהוא לכל רזעל תויהל יושע ,היבי׳גריו

ל ע ויתועידי תא ביחרהל שקבמה תורפס
ל ע שארמ רתוול ןכומ היהיש יאנתב—ןמורה
א לב תפטוש האירק לעו םוגרתה ןמ האנה
ק ר םגפה היה וליא .ףגנ־ינבאו םיתחתח
ו נייה אל ילוא םימוגרתה לש םתוכיאב
' םסל םימוגרתה בוד ירהש ,רתויב םיעתפומ
ם ינייטצמ םניא ונלצא םיאצויה רקחמ״יר
ה דבועה הזיגרמו ההומת לבא .ההובג המרב
" יתלבו הלק הכאלמ ושע םימגרתמה ןמ קלחש
ך ותמ םיבושח םיקלח םטימשהב תיארחא
. תאז ןייצל וחרטיש ילב ירוקמה קרפה
ו רמאממ םועז קלח קר םגרית לבנע ןושמש■

א לו "הלילעה גשומ" לע ןיירק ,ס .ר לש
? רמאמבש ןושארה קלחה תא וליפא םייס
ח רופ וריאשהו םויסה תאו החיתפה תא ץציק
ת א ריכמ וניאש ,םימתה ארוקלו .ריוואב
.רקיע־לכ תאז םיריהבמ ןיא ,רוקמה
רתל םוגרתמ ומעט תא הגשמ רוצ ןבואר
י תחכונ תאזב .(רופיש שי םימעפלו) םוג
ילעה" קרפל יחכונה ומוגרת תא יתארקשכ
ל לכנש) ןושארה ומוגרתב .רטסרופ לש "הל
ל וכיו..." : בתוכ אוה (״ןמורה לש םיטקפסא״ב
, "םבל לא םירבדמ םהשכ עמשנש ונל רדסל
ו נל רשפאל לוכיו..." :ונינפלש קרפב וליאו

ז א ."םבל לא םירבדמ םהשכ םתוא עומשל
ו ישכעו ,"תרופיסה תכאלמ״כ fiction םגרית
ל כ לע הפכנש חנומה הז :בגא) "הדבמ״כ—
םוגרתכ "הלועפ" חנומה דצב ,םימוגרתה

.(ac tion^
, תערוג הניא םיינמלוג םימוגרתהש הדבועה
תכנש ,םמצע םירמאמה לש םכרעמ ,ןבומכ
מאהו םיילגנאה םירקבמה יבוט ידיב וב
חאו יירפ םורתרונ ,סמיי׳ג ידנהכ םייאקיר
ע דונה רקבמה .חנומ■ םמוקמב םדובכ .םיד
ה סמ ,ראשה ךותב ,בתכש) גגילירט לנויאל
ת א ורמאמב ןאכ חתנמ (ןייווט קרמ לע הפי

ם יכרד :(םיכרוע) יתשק קחציו רוצ ןבואר •
. ׳מע 1968 ; 629 ,״הגד״ תאצוה ז ןמורב ןויעל

ן מורהו רסומה ,הרבחה יגהנמ ןיבש סחיה
ל ש האצרהה-תונמא לש וזל המוד השיג ךותמ
.רטסריפ
, "תואר-תדוקנו המרד ,רויצ" הסמב ,קובאל
ה נומת :םידוגינ יגש בכרומ ןמורהש בתוכ
, םלעג יאזחמה המיב-תומארדב .המארדו

ו ירבד יפלו ,קחשמו המיבה לע בצינ ןקחשה
י אזחמה שקיב המ ןיבהל רשפא ויתועונתו
־ דה דוסילו המיב־תומארדל ףתושמה .רמול
י תמארדה דוסיב ,הפ םגש אוה ןמורב תומאר
ר מול םירוביגל חיגמו םלענ רבחמה ,ןמורב
ת שגרומ ןמורב יתנומתה דוסיב .םרבד תא
ה יצמרופניא דסומ ,תצמתמה רבחמה תוחכונ
ן אכ הנומט ךא ?ומלוע-תפקשה תא עיבמו

א רוקהש ךכ ידכ דע ברעתי רבחמהש הנכסה
וקב קובאל חתומ ןכל .ודבל בושחל קיספי

ן עוטו "הנינראק הנא" לע תילילש תר
מו תרתוימ היצמרופניא "ךפוש" יוטסלוטש
י פל ,יתמארד ןמור .ויפלק תא דימ הלג
, דחא רוביג לש הייארה-תיווזמ בתכנ ,קובאל
ת א האורו רוביגה■ שפנל רדוח ארוקה זאו

וי הקומעו הבחר הביטקפסרפ ךותמ ומלוע
ר ב1לם רשאכ םג—קובאל ףיסומ—לבא .רת
א וה ירה ,המא יניע דעב לכה תא ראתמ
ה ניא וזש תאזכ ןושלב םירבדה תא ראתמ
ת א םיפיקעב קצוי רבולפ .המא לש התייאר
: רמאש שיאה הזו) המא ךותל ומלוע־תפקשה
, ילאידיא רבחמ .("ינא הז יראבוב םאדאמ"
שמ וניאש רבחמ ותוא אוה ,קובאל תעדל
ו ניא ,יגש דצמ ,ךא םילפרועמ םירבד ריא
ו טועימ ,יתמארדה ןמורה .ידמ רתוי שרפמ
ת ודוסיה ובורו םייתמארדה תודוסיה םה
ארד לע ףידע יתמארדה ןמורה .םייתנומתה
ה רוצב םייחה תא ונא םיריכמ וב יכ המ
ה זחמב רשאמ רתוי תיביסנטניאו הקימעמ
יטקייבואה איה המארדה .המיבה לע גצומה
ם ירוביגה .םייתורפסה םידנא׳זה לכבש תיב
ג וסמ ןמורש קובאל ןעוט ןכל .המיבה לע םייח
ם ילוכי וגא יכ ,רתויב יביטקייבואה אוה הז

. אל וא המצע תא תאשונ הריציה םא שוחל
ת א :תישאר .קובאלמ דוימ לביק הברה
ד וימ .א ךא .יתמארדה ןמורה לע הזיתה
ל ידבהל תוכתמ יתמארד ןמור לע ורבדב
דועב ,יפואה־ןמור ןיבל המארד־ןמור ןיב
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 ,רפסמה תומד ךיתמ ןמורה לא שגינ קובאלש
 םירוביגה ,רפסמה ןיב םיסחיה ךוחמ וא
 חתופ יתמארד ןמור ,דוימ יפל .ארוקהו
 דיחיב חתופה יפואה־ןמתכ אלש ,גוזב
 ־דירי" תא איבמ אוה יפוא־ןמורל המגודכ)
 ,רוימ רמוא ,תיתמארד הליבונב .("םילבהה
 *אסנופסל רופיסה תא ליבוהל רפסמה וירצ
 -ארד ןמורב .יתמיכס היהי אלש ידכ תוינ
 הלילעהו הלילעה תא םדקמ יפואה ,יתמ
 ןזאמ ידי־לע רצונ עקרה .יפואה לע העיפשמ
 ךותמ .תויומדה לש םייפאה לע םיצחלה לכ
 עגרב »תינדפק תימינפ תויתביס תרצונ ךכ

 ־יהלו—הלילעב יוניש לח יפואב יוניש לתש
 לש תימינפה תמאה לע רבדמ רוימ .ךפ
ומדה לש ימינפה ןמלוע »יתמארדה ןמורה
 וליאו ,ץוח־יפלכ ןתעפוהכ ונינפל גצומ תוי
 וז הנוכת .ימינפה ןבצמ תא תפפוח וז
 םה םירוביגה ןאכ .יפואה־תליבוגמ תרדענ
 יתמארדה ןמורה .תוחוטש תויומד—םיסופיט
 ־ורש דועב ,תיטאופ הידגארטל רתוי ברקתמ
 ןמורב .הידמוקל רתוי ברקתמ יפואה־ןמ
 ,דחא םייח־לגעמב תוזכרתה שי יתמארדה
 ־ונב וליאו הלילעה תא הרישעמה תוזכרתה
פתל הרואפתמ רוביגה רבוע יפואה־תליב
 ונל ןתונ יתמארדה ןמורה לש םויסה הרוא
 .םירוביגה יפוא לש תרמגומו המלש הנומת
 ורפס תא רטסרופ בתכ קובאל תובקעב
 לבקמ וניא רטסרופ ."ןמורה לש םיטקפסא"
 אוה .יתמארדה ןמורה יבגל קובאל תשיג תא
 םירחא םיטקפסאל ןמורה תויעב תא קלחמ
פלש ץבוקב אבומה הלילעה טקפסא םהבו
.ונינ
 ילעב םירקבמ םיחמוצ תובורק םיתעל אל

 ־ריוו ,רוימ .א ,קובאל יסרפכ המוק־רועיש
 םהירמאמ וכז אלש רצ־המ .ףלוו היני׳ג
.תואנ םוגרתל

.ד .כ .ם

ישילשח רפסה
 הילד לש ישילשה םירישה רפסב האירק
 תררושמה יכ הנקסמ ידיל האיבמ ץיבוקיבר
 םמסק .התביתכב םויס־תדוקנ וזיאל העיגה

 ,םימדוקה הירישב ויהש ,ףושיכה־ישחל לש
 ישילשה רפסב םהמ ןיא .ונניאו םלענ ומכ
 םמוקמ לעו ,םיקוחרו םימומע תולוק אלא
ומאה תולדלדיה לע םירבדמה תולוק ואב
 התיהש ,תירישה ןושלה .ףושיכה־חוכב הנ
 ,תיארקמ תויביטסגוסו םימזיאכרא היוור
 ,הטושפ הפשל לילכ המוקמ תא הנפמ
 שפיט") תינטשפ תחא אלו ,טעמכ תימוימוי
 ןועגש" וא ,"הנוצרכ עוקשל חינמש ימ
 .("הרועש הדש אוהש בושחי אשדש הזכש
 היריש םע תררושמה־הדליה־השאה יקונפת
ידבהו הבהאה קמוע ,םיעוגעגה ,המלועו
 תבהא" ירישב בואב ומכ ולעש—תוד
 תויהל וכפה—"השק ףרוח״ו "בהזה חופת
 חווידו המצע םע תררושמה לש יריש ןויד
 הריוואה .המלועבו םלועב שחרתמה לע
תהו ידאלאבה־יטסימה ןמ ירמגל הקחרתה
יסב ,םיאשונב ,תיטסילאיר תוישממל הברק
 לש החוכמ תושאויהה .םירויצבו תויצאוט
 תונוימדו תומולח לש םלוע הלעמה הריש
 ול ןיאש רבד אוה ןוימד" רישב תררבתמ
ולח לכו" :םש תרמוא איה ךכו ;״רועיש
 /ךתוא ואיצוי אל ךנוימד לכו ךירוענ תומ
 יעוגעג ,תוומהו םייחה תדיח ."םימה ךותמ
 ןדבא וכפה ,םידחפהו הדרחה ,ףוסניאה
 תואדו ,הב דורמל ןיאש םויק־תדבוע אוהש
ופמו הרמ ןיעב הילע טיבהל שיש המויא
 / םילמנה לש ןפוס היהי רמש יתעדי״) תחכ
.("םימי־תוכירא ילבו ,השק הדובע הברה
 חחושל אוה ןודבאב תושעל רשפאש לכ
 ילב ןנולתהל וא םירחא םע ויתודוא־לע
ישה ןמ םיבר אופא ךכ .םימוחינל תופצל
קאה תוינועבצהו הנולת־תחיש םישענ םיר
 ־ייא דוע אל ,טושיקו עוצעצ—תיטוז

 תוסלכואמ תומח תושבי אלא בהזו־שמש
 רחא הייעתהו תודידבה תארי .תוומו רועיכ
 ,רק ,קחורמ םלוע תויהל תכפוה הבהאה
ושמה לש התקעז .קחשמ ףא וא תודסחתה
 תאז ירה / ללכב דגב ילע ןיא"—תרר
יש יבגל סופתל הל השק —"תרעובה ינא
 ןיחבהל לקנה ןאכ .ישילשה רפסה לש ויר

 תאצוה ;ישילשה רפסה :ץיבוקיבר הילד •
.׳מע 1969 ; 64 ,ןייטשפא־ןיול
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