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ה נהו .םישמושמ םירפס רכומל םתריכמו
ת ושעל ידכ תוריל שמח לש םוכס סיוג
, "פוקסאמניס״ב רוקיבב םיליחתמה /׳םייח"
. "םידורווה יתוסולחל רצויה־תיב" אוהש
ה חלצהב תמייתסמ תומולחה ללחב העיקשה
־ אל .הרזחב הסינכה־ימד תלבק לש תירמח
 לע ,תואיצמה ןמ עטק גוציי אב ןכמ־רח
ה פק־תיב תרגסמב ויעוריא לעו ויתוירב
ק לחכ םיבושח" םיחרואה ."המיהובה לש"
לדל הדומצה וסרפסאה־תנוכמכ ,טוהירה ןמ
" ...ותניפב שיא ,םש םה םלועל : קפ
ן רבע .ץראמ בואכ תולוע תובר תויומד
א וה .רפסמה לש ונוימדב םירקסנ ןדיתעו

ם ימיוסמ םיעגרב םישנאה תא סופתל הסנמ
ו אב ןכיהמ עובקל ולש "הינמלצה" ןיעבו
ד חא לכל היופצה העיקשה .םיכלוה םה ןאלו
ה נותנה ,םמויק תדיח תא רותפל האב םהמ
־ יטנא לש םיליפאמ םיללצ ךותב התישארמ
ל ש םוי ותוא ףוסב האבה תוליעפה .םויק
ע ונטק יבג לע תישענ םיישממ םייוליב
ל ש ותוריהמ .םירהוד רבכ ונא" :רבח לש
יפה יצע ,תוכרדמה ,שיבכה :ודובכ םדא
, תובוחרה יסנפ ,ןהילושב םיעוטנה סוק
ו נא .םישנאה ,הפקה־יתב ,ןואינה תורונ
ד שה חקיו לודגה ץורימה ךותב םיאצמנ
"...םלוכ תא
י פוג" :יודיווה אב הנה ץורימה לש ופוסבו

ה דובע לע בושחל הסנמ ינא ...לער גופס
בוברעה ןמ האיצי ,םירדוסמ םייח ,העובק
ה טילש יל ןיאש יארע־ישעמ לש הי
— טלפמה :דחפה ,ינזחוא קותישה ... :םהב
ת ולצעב—ןוחטבה ,תומולחה רודזורפ ךרד
ר פחתמ ינא ןדוכמו ילוכ רמוס ;תרפשמה
. ..ינרקעי אל שיא ,ילש דופיקה תדמעב
וימד ,םיזורח ,םיריש ,םיחרפ אלמ ישאר
על הסנמ ינא .םימזיאוגאו תומויסכא ,תונ
י נא !תומיהדמ תואצות ,יניע תא םוצ
."ןיע־ףרהכ םדרנ

ך וראה "םויה" לש—ןושארה—לגעמה ךותב
ל געמהו "יניטנאוויל״ה לגעמה םילותש
י לג םע תופחסיה ,תולצע ,לושיר ."קומע״ה
עמה וליאו ,תויניטנבילה ינמיסמ םה ןמזה
־ יטנאה לכש חיכוהל אב "קומעה" לג

.ץוחלו חטשה ןמ הנניא תאזה תוא׳צמ

ם המו ,ימינפה םלועה ךותב הל שי םישרש
, םינוש םינוויכל תכלוהו תפעתסמ איה
" םודס־תטימ" לע םירגוסו הלעמלמ םילועה
.םייולגהו םיקוחדה םייוואמה לש

שחשוחה־סיא יעסמ

־ שוחה־שיא יעסמ״ב םיאשונה לש םטועימ
־ יאטיסרבינואה יווהה ןמ םיחוקל "שח
־ ןופצב תועסממ םבורו ,םילשוריב יטנדוטהה
נה :םהל ףתושמ־הנכמ .הפוריאו הקירמא
ו זיאל תודמציההו תוישרשה רסוחו םידוד
ל ש תקחושהו הלילקה הרוצה .איהש עקרק
ל עמ ,לוכיבכ ,ףחרמה ןונגסה ,םירופיסה
ג וסב לבותמו עגונ־וניאו־עגונ ,םירבדל
ם חוכב ןיא—רומוה־אל־רומוה לש דחוימ
. תויומדה לש "םויק־יטנא״ה תא ריתסהל
ה עות ,םיעוריאה לכב המוד אוהש ,רוביגה
, םייסמ וניאו דומלל ליחתמ ,וירוענ יכרדב
ש פחמ ,השאל ומצע רשקמ וניאו בהוא
. םוקמ םושל עיגמ וניאו דדונ ,אצומ וניאו
א ל םהידעלבש ,"םיכיבסת״ה אשמ וליפא
ו ניא ,"תינרדומ" הביתכ לכ טעמכ ןכתית
ן תינ אוה .הפיעל־דבכ אשמ וילע סימעמ
ר שפאש "הת לש תויפכ״בו הלק הרוצב
ל ש ונושל ךא .ישוק ילב ןהילע רבגתהל
חמה ןה־ןה תרצוי איהש הריוואהו רפסמה
, החמש תשרא הל תוושמו הלילעה תא תוי

. רקיע־לכ םיחמש םניא םירבדהשכ וליפא
ד חפל״ו "פאח תנוכש" ,םירחאה וירופיסב
י פונ תייארב רבחמה םצמטצה ,"עבצ ןיא
ל ש םייזכרמה םיעוריאה תדוהתבו ותודלי
- יה־תשש־תמחלמו הינשה םלועה־תמחלמ
ר בחמה קתינ "שחשוחה־שיא יעסמ״ב .םימ
ל ש "הנטקה" תואיצמה ןמ ורוביג תא
א וה ."לודגה םלוע״ל ותא גילפהו לארשי

חא םישובל ושיבלמ ,םירז םיפונל וריבעמ
" רבצ" יכ חיכומו ,םוקמו ןמז לש םיר
.עוריא לכלו רבד לכל ץראה־דילי ראשנ

ופיס) שחשוחה שיא יעסמ :זפלת ןועדג »
;  1969 ,מ״עב םירפס־תאצוה ף״לא ; (םיר
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 לע ,דבלב ולודיג־םוקמב הפי וחוכש הארנ
שה תורשעב וב ולחש תוארמה יפוליח לכ
ה ניא ברעמ יתאפב ותטילק .תונורחאה םינ
׳ זהו רכנה תשוחתו ,ללכ־ךרדב ,הפי הלוע
.םימיה לכ ותוא הוולמ תור
להל ,םה ותוא םיניזמה םידיחיה םירשקה
ם ישנה יסופיט םע םיסתיה ,תוחפל הכ
שמ הלא םיסחי םג ךא .וכרדב תונמדזמה
ם ינדגונ הזיא .רחואמב וא םדקומב ,םישבת
ר שוכ תא ונממ םיחוד םהו ,וכותב םימייק
גוד .הרז הרבחב תוללובתההו תולגתסהה
, קרוי־וינ ךותב ותשגרה איה ךכל האנ המ
ידב ,תוירכנ םינפ לש ףופצ רדע" וביבסשכ
ו לוכ דחואמה ,תנבואמו תמטמוטמ תוד
אל תחתמ תורפרפחכ לבומהו םירתס־תירבב
ה מוצעה ריעב ,תוכושח תוליחמב ,המד
"...לבתב רתויב הרזומהו

קפמו סותימ איה הלודגה ריעה יכ שח אוה
יהל ידכ ויד לשב היהי םעפ־יא" םא קפ
ת יאקירמאה ותשא ףא ."שורדכ הילא חתפ
ו תוא תרענמ איהשכו ,וחורל הניבמ הניא
ה גוה ןיידע" :תלאוש איה ויתובשחממ
...״? אמאב
ק סויקה־תלעב אמאו ,הזמ הלודגה קרוי־וינ
ם יבטקה ינש םה הלא—הזמ הוקת־חתפב
א ציש קוניתה לש ותושי תמקרנ םהיניבש
ל כב זפלת הלעמש יפכ ,הלודג תוברתל
ת מייק לודגה םלועב קר אל ךא .וירופיס
י ווהב םג .ריעצה ילארשיה לש ותודידב
לוהב ,םיטנדוטסה תולהצמב ,יאטיסרבינואה
ת ולודגה םיבהאה־תושרפב ,תויניצב ,תול
ר זומ" רדחב דקומה־תדוקנ היוצמ תונטקהו
ו מצע תא דחא טנדוטס דביא ובש ,"ללוקמו
, םולש" :םילמ שלש ובו קתפ ריאשהו תעדל
, תואיצמה םעט לטינ ןאכ םג ."אלפנ םלוע
, םירגסנ םיחתפה לכ ,תורמגנ םיכרדה לכ
־ ןרק םג תקנחנו / ,רוחשב ףצוה הפ לכהו״
/  ,ףוחל תעגה יכ ,ידידי ,עדת זא / ...רואה
ת ומד הנירקה רכנב ."ףוסה ,לבחהו אסיכה
ליה יפוגלו תיבל היגלטסונה ילואו ,םאה
הו אסיכה םיפצמ םילשוריב וליאו ,תוד
...לבח
ה ביתכל תחתמ ,שמש־יוקש קוחשל תחתמ
בלנ םנמא איה זפלת לש ותביתכו—תיבבלה

ופס ,ירמגל םירחא םידבר םיאצמנ—דאמ תב
חולו ןנער רבק לש הירט המדא חיר םיג
.תלהוקמ םיעודי םיקוספ םיש

רוב לש וחתפל
ו ניא םילשוריב םידרח םידוהי לש םמלוע
ב תכנ דאמ טעמו ץוחה ןמ םישנאל חותפ
ם יחיכשמ םניאש םידיחיה םידרחה .וילע
ם בור ."אתרק ירוטנ" ישנא םה םמויק תא
וחר םילשוריב םימלשו־םיארי לש לודגה
י ללכה רוביצהש "תימדת״ה ןמ המודמכ םיק
י רוטנ" לש םתוליעפ ללגב םהל הוושמ
ם ויקה תרוסמב םיכישממ וללה ."אתרק
ודה ןמ םילבוקמה םיסופדה יפל ידוהיה
ם ייקל המגמה םמויק רקיעו ,םימדוקה תור
ד ומעל ,ינרדומה םלועב םהייח־חרוא תא
ת ופיצרה תא חיטבהלו ,"ןמזה תוחור״ב
.אובי רודל תיתרוסמה־תיתדה
ם יחתופ ימלשוריה קחצי־יול לש וירופיס
רמו וללה לש םהייח תואיצמל ןטק בנשא
ם יקבאמ שי הז רוגס םלועב םגש ונל םיא
ו ניא םהבש ישונאה חתימהש תויוטבלתהו
, רבחמה .םיינוליח לש םהייחבש הזמ לפונ
ר יכמ ,םילשוריב תוידרחה תונוכשה יאצוימ
יס לכ .יתרבחהו ישונאה עקרה תא בטיה
ג יצמה ןפוד־אצוי עוריא הלעמ ולש רופ
י שרש םלוע ןיבש תושגנתהה תויעב תא
. ויתושלוחו םדאה עבט ןיבל הז ביציו

, תולפת תונומא ,ןיע־תורצ ,האנקו האנש
, לבס־ידומלו לרוג־יכומ םישנאל זובו געל
ו נוצרמ תומלעתה ,תלוזל הנגה לכ רסוח
צמו ונוצר יפל וייח תא להנל טרפה לש
ת ורירש ולאה תונוגמה תודימה לכ—ונופ
ן ויבצה ,התלוז לכבכ וז הרבחב תומייקו

תדה לש םמלוע־תפקשה לש ירסומהו יתדה
ל ש םתופירח תא תאש־רתיב טילבמ םיי

ר פוסה הלעמש יפכ םיילילשה םייוליגה
.ורוביחב

ר וב לש וחתפל :ימלשוריה קחצי יול •
; לואש־ןב השמ :רייצ ;(םילשורי ירופיס)
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