
1967 ינוי ,רחא תיברעה תורפסה :סלב ןועמש
 ינידמה בצמל ףוקיש הב שיש ,תיברעה תיתורפסה הריציה לע תוקחתהל שקבמ הז רמאמ
 התוללכב הריציה תא רקוס וניאו ,םימיה־תשש תמחלמ ירחא תויברעה תוצראב יתרבחהו
 םיגוס השולשל תאזה הריציה תא יתקליח ,הז ןויד ךרוצל ,ןכלו .הכירעהל הסנמ וניא ףאו

בחה תריקיבה אשונ !לוכסיתהו הבזכאה אשונ :םה הלאו ,תקסוע איה ובש אשונה יפ־לע
.לארשיב המחלמה אשונ ;תיטילופהו תיתר

לוכסיתהו הבזכאה אשונ .א
 רובעכו הרישב הליחת ,תוינאטנופס תובוגת םסרפתהל ולחה ינוי־תמחלמ ירחא דימ
 תחא .םיסבומה תונוטלשה ןמ הרמה הבזכאה יוטיב ידיל האב ןהבש ,תרופיסב ןמז

 ררוגתמה ירוס ררושמ ,ינאבק ראזינ לש וריש היה תוטובהו תונושארה תובוגתה
.1"הסובתה סקנפ ילושב" ,ןונבלב

:םירבד ראש ךותב ,ינאבק בתוכ ריש ותואב

 .םימודקה םירפסהו המודקה ןושלה תא ,ידידי ,תוכבל אב ינא
 תוטפורמ םיילענכ הלבה ינרוביד תא תוכבל אב ינא
 ------------ףוריחהו• הצמשהה ,תוצירפה ירבד תאו

 — וננוסא דוס
 ונלוקמ המר ונתחויצ
 ------------ונתמוקמ הכורא ונברחו

 ,ץרפמה דעו םוניקואה ןמ ,םידלי יוה
 ,תווקתה ילביש םתא
 -----------םילבכה תא ץפניש רודה םתא
 ,סבומה ונרוד תודלותב וארקת אנ־לא
 ,חיטבא תפילקכ םיבושח ,םילשוכ ונא יכ
 םיבוקר ונא יכ
--------- םיילענ תוילוסב םיקוחשו

 ־תרישב עדונש ,ורבחמ .יברעה םלועב הרעס ררוע ,1967 ילויב םסרופש ,הז ריש
 ארקיהל התע הכז ,םירגבתמו םיריעצ ברקב םיבהלנ םידיסח ול התנקש ,ולש םיבגעה
 םע םייברעה םימעה תא ופקתש לשפהו הבזכאה ישגר לש ןכ אטבמ םיבר יפב
 ,ומצע ינאבק רבעש יפכ ,ורבע הרתמ־דע ךא םירחא וכלה ינאבק תובקעב .הסובתה
.לארשיב םייאגיתשלפה םינוגראה לש םתמחלמ תא תראפמה ,"תמחול הריש" לא
לש וירישמ םידחא םג ףרצל רשפא ,הבזכאהו םעזה תריש ,הריש לש הז גוסל

.1967 טסוגוא־ילוי ,״באדא־לא״1
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 אוה בתוכ 2,"ברח־יריכש" ,םהמ דחאבש ,יתאיב־לא באהו־לא דבע יקאריעה ררושמה
:ראשה ךותב

 ,הלילב תוכרדמה לע חורה האטאטמ ןתוא ,תומסיסה
 ,םירוזמרהו תויונחה תורואו
,ןותחתה םלועה לש הפקה־תיבו
 ,םירבקה־ירפוחו ןימהו םויפואהו׳
 — םיכלמה יסלקמו םינטלושה יצעויו ,םו׳תלכ־םוא ירישו

 ...דישר־לא ןוראה יפשנב הציב וליטהש םיסווטה תא יל וריכזה
השדחה םיכולממה תפוקתמ ונל יוא
 ,םיתמ םירבג ייומד תורפושמו הקיתשה ןמו

 םיבש םה אטחהי־ץראמו ןותחתה םלועה תורעממ רשא
 !םיחצנמה ילגלגל הרשו תוכרדמה לע הלילב תפאונה האלח
1  תודיתע־ תדגמ לא אמוסה בהאמה תא ךילוי ימ
 ---------.ןימסי םג התמו תודגאב התמ תרותשע
 םירחא ימשב גרוהה ברחה״ריכשל יוא
!גורהה ינוי תא דצ ףסה לעו
םיצירעה תינוכמ תא םטפמה חצור
,רימא לש וחתפב ץבקמ ,סוניגורדנא ןולק הטועה רוכמ
---------.תוכרדמה לע אמוסה הלילב האטאטמ חורהש תומסיס ףסוא

 דחא .ישאר ביטומ הסובתה םהבש םירופיס םסרפתהל ולחה תאז הרמ הריש דצב
 ןאמילוס ירצמה רפסמה לש וטע ירפ 3,"ינוי תוגות" אוה הלא םירופיסב םיבוטה
 סומעו םיילגר־עוטק הסובתה ןמ התיבה רזחש ירצמ ןיצק אוה רופיסה רוביג .דאי׳פ
 אוה םש ,ורדחב רגתסמו לבא תואל ונקזו ושאר רעש תא חמצמ אוה .םישק תונורכז
 ומחליי וב םוי לע םלוחו יניסב ויתויווח תא הלעמ ,קשנ־ילכ ייומד ץע־יעוצעצ ףלגמ
 הצור ינא" ,ומאל רמוא אוה ,"ןוחצנל ףאוש ינניא ? ןוחצנ״ .דובכ לש המחלמ םיברעה
 ,רבחמה ףשח הז רופיסב "!םימיה־תירחא דע ךשמית םג ולו דובכ לש המחלמב
 ןיב ידמעמה רעפב תאטבתמה ,ירצמה אבצה לש הפרותה־תודוקנמ תחא ,בגא־ךרדב
 המזי ונממ םישרודה םיבצמל עלקנ אוהשכ ןיצקה לש םינואה־רסוחבו וידוקפו ןיצקה
ופכה ,ללכב תיברעה הרבחלו תירצמה הרבחל למס שמשמ הז ןיצק .הישותו תישיא
 רקבמה ירבדל—למסמ אוה !הלפשה ישגר תולוכאהו םיירטילאטוט םירטשמל תופ
 ומצע לע ןגהמ ודי הרצקש ,םיקיזאב לובכ םע"—בורכד דומחמ טסינומוקה ינונבלה
4."ותמדא תא ול בישהמו

 "הדנדנה" אוה הסובתה־ישגרל ,רתוי עלוק ךכיפלו ,זמורמ יוטיב וב ןתינש רחא רופיס
ךא שרופמב תרכזומ הסובתה ןיא הז רופיסב 5.ריידודו דמחומ יקאריעה רפוסה תאמ

.1967 יאמ ,"באדא־לא" 8
.(וז תרבוחב עיפומ ירבעה ומוגרת) 1968 רבמצד ,"באדא״לא"3
 םיינונבל םירפוס לש ןויזופמיסב םואנ ,"רצקה יברעה רופיסב ינוידוםובת תופקתשה" י
.1969 רבוטקוא ,״באדא־לא״,הבקסומב םייטייבוסו
.(יז תרבוחב ירבע םוגרתב עיפומ הז רופיס ףא) 1969 ראוני ,״באדא־לא״ י
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 לש ותליפנ לע חדינ יקאריע רפכב החפשמל עידוהל אבש השפוחב לייח וב ראותמ
 םע הדנדנב בשוי אוה תיבל םנכנ אוהשכ ךא ,(שרופמב אלו זמרב תאז ףא) הנב
 תומדב ותוא הארת אל בושו ןשע ךפה היבא יכ הל רפסמו גורהה לייחה לש ותב
 ולש וירבדב ,המודמכ ,ןימאהל הטונ אוה ףאו וירבד תא תלבקמ הדליה !םדו־רשב
 ,הדרחה לצב םייקתמה םלש םלוע רבחמה רצי הז רופיסב .הנישב םיעקוש םהינשו
 קר אל יוטיב וב שי ! ןידה־תלבק ךותמו םרדסכ םיימוימויה וייח תא להנמה םלוע
 םייח תיבה־ינבו תיב־תב תכפוה הסובתה .המע המלשהל םג אלא הסובתה־תקעומל
.םמוקתהל ןויסנ לכ ילב התציחמב
 רבועה ישפנה רבשמל יוטיב תתל םיריעצ םירפוס וסינ םירחא םירצק םירופיסב
 תפפור העיגנ ךות ,ךיבהל ידכ דע םיטרפ שודג יטסינויסרפמיא ןונגסב םהילע
 ליבס הפוצ ךפוהש ,רוביגה ןמ קתונמב םוימויה ייח םיראותמ ןאכ ;אשונב תזמורמו
 םירשעב ריהאק" אוה הז גוסמ םירופיסה דחא .םייחה ןיב דוע וניא וליאכ ,םהב
 םיכלהמה הריעצו ריעצ םישגופ ונא הז רופיסב ".םיהארבא הייטע לימ׳גל "רבמטפסב
 דבל ,רכזיהל היוארה תושחרתה םוש וב ןיא .ליגר םויב יריהאק בוחר הזיאב דחי

 ־ךרדב ומכ ,זמרב תרכזומ המחלמה .ייוגנימה לש ונונגס תא ריכזמה ,ינפחור רואיתמ
:בגא

 התוא דילוהו הל רמא ,הזכ דחא ריכמ ינא .בורק תחקרמ״תיב הזיא לע ותוא הלאש איה
 םייס םא ותוא הלאש איה .ןטק עלקמ ודיבו ריעצ דמע בוחרה עצמאב .ידדצ בוחר לא
.ןכ :בישה .םינומיאה תא
 הריעז תונח דיל דמע אוה .הדבל המינפ השחו החילס השקיב .תחקרמה־תיבל ךומס ועיגה
.וסיכל הטחממה תא סינכהו בטיה ותעיז תא בגינ .שדח רישל ןיזאהו

קפסרפב .םימיענה ןמ םניא םיינוריע םיזכרמב םיחרזאה לע םירבועה המחלמה ימי
 ובצמל םאתהב תונוש תורוצ שובלל הלא םימי לש םרואית יושע תירוטסיה הביט
 הקעומ לש העשב הלא םימי לש םרואית .רופיסה תא בתכש העשב רפוסה לש ישפנה
, 7"תלגרמה" ,הרועאנ הרש לש הרופיסב םיאצומ ונא וזכ תורדק .המכ־יפ רדוק הלפשהו

 םהיתוטיממ םישנא תורקוע הקעזאה־תוריפצשכ ריהאקב הדרח־ליל תרייצמ איה ובש
 בוחרל התדרב ךא ,הלהבב התרידמ תאצוי הריעצ השא .םיטלקמב םתוא תוסחודו
 תוכילומ הילגר .םיממוש תובוחרב לויטל תאצוי אלא טלקמה לא הנופ איה ןיא
 ,םיללימו םיכוב ןיאו תיחרזא הנגה ןאכ ןיא" .הל חוורי םש ,סולינה תפש לא התוא
 ינא המחלמה תליחת זאמ הנושארה םעפב .םיימשו חרי ,םימ לומ ידבלמ שיא ןיא
 איה וז החוור ךא ."תוריק העברא ןיב ימצע יתאלכש יתייה השפיט המכ .בוטב השח
 םילפטנ םירוחב המכו הכישחה ךותמ תינוכמ החיגמ עתפל יכ ,דבלב הלק העשל
:הרטשמ־תינוכמב תולקתיה הפוסש ,תירזכא הפידר הליחתמ .הילא

 טלמיהל יתחלצה .דצ לכמ ינוסיקהו בוחרה עצמאב ימגישה םה ךא ,יתוחוכ לכב יתצר
.יתא דחי לגעמב ץורל ולחהו ינופיקה בוש םה לבא ,םהיניבמ

.1968 ינוי ,״הל׳גמ־לא״ “
.1967 רבוטקוא ,"באדא"לא" ■
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״1 ונתא אובל הצור אל תא״
 "ז ויניעב ות םיאצומ אל ז םיבוט אל ונחנא"
״! ישמ״ :ירעשב סםת דחא
 .יתלוכי אל ךא קועצל יתיצרו ידי יתכשמ .יעורזב הספת תחא די .יפרע לע םיידי יתשח
.עונמ תמחנ יתעמש עתפל
״! רוגסו הדצה התוא רורג״
 המ" :תיינוכמהמ דרי הרטשמ ןיצק .ונילא ונווכ םילוחכ תורוא .יתצרו שיאה תא יתפדה
"ז הרק
״! הידוהי תלגרמ ונספת״ :קעצ שיאה דא ׳החוורל יתמשנ

 ,םירחאו םייקאריע ,םיירצמ םירפוס לש םקלח־תנמ םהש ,הקעומהו הלפשהה ישגר
 םיעוגעגב ,םהיתבמ החירב לע תונורכזב םייאניתשלפה םירפוסה לצא םיוולתמ
 ורופיסב ראתמ רוואש־ובא דאשר .םבשומ תוצראב תורז לש השוחתבו םתדלומל
 תוקהלב הפוצו לובגה לש ינשה ורבעמ דמועה דחא יאניתשלפ 8,"םירפיצ" ,רצקה
 תלהנתמ המחלמה .ויעטמו ותיב תא ריאשה םש ,וחירי ןוויכל תופפועתמה םירפיצ
 רמואו ודיב התוא אשונ אוה .ופתכ לע תחנוצו העגפנ תחא רופיצ ,לובגה ירבע ינשמ
."ןדריה ברעמב םש התוא רובקאו [? םילבחמ] הצובקה םע ןנתסא רחמ״ :ובלב
 רופיסה .וחירימ החירבה תא ראתמ 9,"ינוי תונורכז" ,רפסמ ותוא לש רחא רופיס
 דהדהמ תויריה לוק דוע .תישיא היווח לע ססובמ אוהש חינהל שיו ןושאר ףוגב בותכ
 .החרזמ וטלמנו םהיתב תא ושטנ םיטילפה־תונחמו ריעה יבשותמ םינומהו םיקחרמב
 םניאו םלרוגל םידרח ,םיטילפה־הנחמ ךותב םידדוב םיראשנ ומאו רופיסה רוביג
 שומישב וכירדמ היהש ,רוביגה לש ודידי עיפומ ףוסבל .טילחהל המ םיעדוי
 ויסוסיה הארמל ךא ,חורבל ךירצש וענכשל הסנמ הזו ,הירוסב םינומיא־הנחמב קשנב
:הלאשב וילא הנופ אוה

"ז שאוימ התא םאה"
."בשוח ינניא .אל"
״1 וישכע ונדיקפת המ עדוי התא״
."ילוא"
 ןיא .ךישמנ ,ונל הז דוע לכ" .הלילה תכשחב םיערה הייריה לוקו קדהה לע הצחל ועבצא
 ״! שגפיהלו בושל ם-חרכומ .בושנו חרזמב ףסאתנ ,םיחרוב ונא
"ז יכלתה" :ימאל יתרמא
"ז ונלש תומדאל ז ןאל" :יל רוטסל הנוצרש יל היה המדנו סעכמ ומידאה הינפ

 שמשה חרזת תרחמלש בשוחו הלילב ןנובתמו דמוע רוביגהש ךכב םייסמ רופיסה
.תובוחרב שיא היהי אלו

 ,הנשנו־רזוח אשונ החירבה תשמשמ םיאניתשלפה תריציב יכ ןייצל םוקמה ןאכ ילוא
 םיברמ וירבדש ,הז רוביצ לש תיגארטה ותומד לע תוגונ תובשחמ ררועמה רבד
."ודוד־ינב" לא טלמיהל רהממ אוה ירי לוק עמשיהב ךא ותמדאב ותוקבד לע זירכהל

.1968 לירפא ,״באדא־לא״ י

.וז תרבוחב ומוגרת םג ׳ר .1969 ינוי ,״באדא־לא״ •
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 לש וז ןח ,החירבה אשונב םינדה םיבר םיאניתשלפ לש םהירופיסב יתנייע הנורחאב
 ,תינומה החירב דימת) תוערואמה רואיתב םיהדמ ןוימד הנהו ,1967 לש וז ןה 1948

 ןיא :וזמ הלודג .(ב״ויכו קוחרמ ירי תולוק דימת ,לכה שוטנל זרזמ והשימ דימת
 ןוחטב םיאניתשלפל םהל תקפסמ החירבה ילוא .החירבל תעדה־לע־לבקתמ רבסה לכ
 םע תומיעה תא עודי־יתלב ןמזל החודו "םידוד־ינב" תציחמב םתסינכמ איהש ךכב
 םיפקתנ םה זאו ,ועטש תוארל םה םיחכונ לובגל רבעמ לא םעיגהב לבא .לארשי
 ןוטלש תחת ןיידע תובשויה םהיתוחפשל םיבתכמ םירגשמ וא םהיתבל םיעוגעג
 ,הרצאנומ־לא ןיד־לא זע לש ורישרבתכמ ןושלכ ,רוקעל אלו שוטנל אלש לארשי
1:תיברעמה הדגב השאל ותאירק תא רגשמו ריהאקב בשויה 0

 ,זווחטכההו תווקתה לא שודקה רהנה תא ירבעת לא
!םילפא םילייח ,רשגה לע ,םש יכ
 !יאצת לא
 !יאצת לא
 ,םינוויכה לכ םירוגס
 תרפהו הכוב רואיה
 םיממוש היתב ןומע־תבר
 םירוחש הידגב קשמד
 .גלשה ןונבלבו
 יאצת לא
 יאצת לא
 יאצת לא
!תוברחה־ייעל ןדעה־ןג תא ישטת לא

 הנש םירשע ,םייברעה םיטילשה לש םהיתוחטבהב םיטילפה ונוזנ הלעמו הנש םירשע
 אל ומלחש םולחה לא ךא ,אבצל וסיוג וא ואלכנ ,תוחטבהה םויק ושרד ,תונחמב ויח
11 :תויברעה תוצראב םיטילפה ייח תנומת חנה .ועיגה

 םודא רוא
ר וצע
 קורי רוא
. ..עס
 הלגעב הרה השא
 הלגעב הדלי איה
 הלגעב ןתחתה ,בהא ,לדג דליה
 לבת ינותע ,םילאנרו׳ז ארק ,דילוה
. הלגעב
 הלגעה זגראב והואלכ ...ותוא ורצע
 הלגעה בנשא ירחאמ תמו סיוג
הלגעה ילגלג תחת םש רבקנ

.1969 לירפא ,״באדא־לא״ ,״הריקעה ינפל תורעה״ ”
 ריש םללכבו וסיסב ןיעומ ררושמה לש םידחא םיריש .1969 ראוני ,"לאלה־לא" ,״רורמת״ 11
.וז תרבוחב (ךמוס .ש לש ומוגרתב) םיאבומ הז
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 בוחרב חדוע הלגעה
 קורי רואל ןתמה
 .קורי רואל ןתמה

 םודא רוא
ר וצע
 קורי רוא
!עס

 לש הנש םירשע םותב ,וסיסב ןיעומ ,ריהאקב בשויה יאניתשלפה ררושמה רש ךכ
 ירחא חקל הלא םיררושמו םירפוס ודמל םאה .הריפחמ הסובת האבש רחאלו תוחטבה
 ובשו םישדח םיגיהנמ םהל ואצמ םאה ?"םינכפהמ״ה םהיגיהנממ הרמה הבזכאה
.רמאמה ךשמהב רבודי ךכ לע ? תומולח םוקרל

תיטילופהו תיתרבחה תרוקיבה אשונ ♦ב
 ירחא םירצמב תיתורפסה הריציה יכ בתכ ,ירכוש ילא׳ע ,םיירצמה םירקבמה דחא

 תינפת הב תוארל ןיא ןפוא־םושבו הז ךיראת ינפל בתכנש המל ךשמה איה ינויב 5־ה
 רתויב תושיגרה תותיזחה תחא ,הניהו ,התיה היטרקומדל קבאמה תיזח" ןכש ,השדח
 םישידא ויה אל םיירצמה םירפוסה יכ שיגדהל םג שקיב ךכב 12.וירבדכ—"תורפסב
 תחכוהל .והואבינ ףא דלונה תא ואר אלא םימימת ויה אל רקיעבו ,םביבס ללוחתמל
 םכותבו המחלמה ינפל םייתנש וא הנש רוא וארש תוריצי המכ איבמ אוה ותנעט
 קיפותכ םירחא םיעודי םירפוס לש תוזחמ המכו זופחמ בי׳גנל "ראמרימ" ןמורה
 םע ובברעל ןיא .ירצמ רפוס) םירדא ףסוי ,יוואקרש־לא ןאמחר־לא דבע ,םיכח־לא
 ינפל םידחא םישדח םסריפש םיריש המכ טטיצ הרישב .דועו (ינונבלה םירדא לייהוס
:ררושמה בתכ םירישה דחאב .הנוס־ובא םיהארבא דמחומ ,ריעצ ררושמ המחלמה

 םיבר םידיקפת קחשל ונדמלשכ

 ,תחא הכרעמב
 םירחא םילא ונכותמ ונדמעהשכ
 ,םיתחשומ םילאל ונרגסו

 קוחצב םיעבוטל ונינענשכ
 ,םידשה יפשנב ונגאשו
 :והערל שיא ונבשהשכ
 —םלועה תא לובמ הכי דל םולש םא
 ,םיביואה ונמצע ונא ונייה
.ונריע ישבוכ ונא ינייה

 אוה—יתעדל ,תדחוימ בל־תמישל יוארה—ינויב 5־ה ינפל רוא וארש םירופיסה דחא
 הרסאנ ףוסבלו םירצמב המוהמ ררועו רפס תרוצב הליחת אציש ,"םיוסמ חיר"
אוה ךא רפסה םוסריפל דע עודי היה אל ,םיהארבא הללאענצ ,רופיסה רבחמ .ותצפה

.1969 יאמ ,״באדא־לא״ 12
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ת ונטק תוצובקב ןגראתהל ולחהש "שדחה לגה" ירפוס םע ,םירקבמה תודעכ ,הנמנ
*.ןוישר לבקל תורשפא ןיאב םיימעפ־דח םבורב ,תע־יבתכ םסרפלו

ה רבחב ותוהז תא שפחמה דדובה שיאה וניינע םיהארבא הללאענצ לש רופיסה
ר גתא ול קפסל תלגוסמ הניא ירה ול תרכנתמ הניא םא ףאש ,םוי־םוי ייחב העוקשה
ת ררועתמ ורורחיש םויבש ,רבעשל יטילופ ריסא אוה שיאה .םישעמל וצירמיש
ר דח ול השירפהב וררחשל תצלחנ ותוחאש דע אלכל רזחומ אוה ןכלו וירוגמ תייעב

ח ילצמ וניא ךא ,ויתודוד םע ,ויחא םע ,וידידי םע שגפנ אוה םישדחה וייחב .התיבב
ישלו הגאדל יוארה יטילופ ריסא וב םיאור םה .םהמ שיא לצא ובצמל הנבה אוצמל
ת וליעפב עקושו ובצמ תא ריבסהל לגוסמ וניא—רבעשל ןכפהמה—אוה וליאו ,םוק
ר ישימ ,ינפשוח רבחמה טקנש ןונגסה .ןוממיש וילע תכלהמה תימוימוי תינכימ
ם ושמ הקווד ךא ,קמועל הרידחמ ענמנו םיינוציחה םיטרפה תא ראתמ אוה .חוטשו
ו לוכ־לכ עוקשו תונשוימ תומסיס לצב יחה ךיבמו םיואמ םלוע רוציל אוה חילצמ ךכ
13: חתופ אוה ךכ .ךרע ול ןיא ומצעלשכ םדאה .םייתיחה ויכרצ קופיסב

 הפיא ,ךלת ןאל :ןוהמתב יב לכתסה .תבותכ יל ןיא :יתרמא 1 ותבתכ המ :ןיצקה רמא
 .ךכ תכלל דל חינהל לוכי ינניא :ןיצקה רמא .שיא יל ןיא ׳עדוי יניא :יתרמא ? ררוגתת
 לכ ךתוא דוקפל ידכ ותבתכ תא תעדל ונא םיבייח :רמא .ידבל יתררוגתה זא :יתרמא
 .תונרקסב ןאכלו ןאכל ינפ יתבסה .רטושהו ינא ,בוחרל ונאצי ךכ .רטושה תיוולב ךל ,הליל
 ,הליגר״אל השוחת המינפ־יכותב יתשפיח .ורבעש םינשה ךשמ יתמלח יילעש עגרה הז

 וענו ורבידו וכלה תוירבה .יתאצמ אל דא ,יהשלכ תושגרתה וא תוננורתה וא החמש
 .תינומ חקנ :רטושה רמא .עריא אל םואמו דימתי םכותב יתייה וליאכ יעבט ןפואב
 יחא יל רמא תוגרדמה לע .תיבה לא ונכלה .ינובשח לע לייטל הצור אוה :יבלב יתרמא
 ןאכ יתוחא :ידידי רמא .ידידי לא ונכלהו■ ונדרי .הרידה תא לוענל וילעו עסונ אוהש
 הפקשנ ויניעב ,חור״רצוק הלגמ לחה רטושה .בוחרה לא ונרזח .ךתוא לבקל לכוא אלו

 ,ךכ ראשינש ןכתיי אלש רמא אוה .םישרגה תרשע תא הצור אוה :יבלב יתרמא .תומילא
 רשפא״יאו היעב התא :רמא אוהו רחא רטוש אצמנ הנחתב .הרטשמה־־תנחת לא אוב
 אוהו הלילה דרי .הירגיס יתקלדה .ץראה לע יתדווזמ תא יתחנהו ולומ יתבשי .־ןחינהל
 .ול רמא—רצעמל ותוא סנכה :ישילש רטושל ארקו המואמ תושעל לוכי וניאש רמא
 לטנ ,ידגבב שופיח ךרע רטושה .יעיבר רטוש בצינ וחתפבש לוענ רדח לא יתוא וכילוה
לעמ תהבגומ ץע־תבטצא ויתוריק לעש בחר רדח לא יתוא סינכה .וסיכל )בחתו יפסכ תא

 תונוילג העברא איצוהש ,ומש ״68״ ,הלאה חעה־יבתכמ דחא ריכזהל רשפא םיירגוסב •
 תע־בתכ גישהל ידיב הלע אל ירעצל .הרוזנצה לש וצ יפ־לע רסאנ ףוסבלו םיבורמ םיישקב
ת כרעמ" : 1968 רבמצדמ ״באדא־־לא״ב הבש׳ח ימאס לש וירבדב קפתסהל ץלאנ ינא ןכלו הז
 םרזב ךומתל התעדב ןיא יכו ,הלוכסא וא םרז םוש גצימ וניא הנותע יכ העידוה תעה־בתכ
 ־ומדה היינבב קלח לוטיל ןוצרה תלוז רבד םוש לע תבייחתמ הניא איה > םהשלכ הלוכסא וא
 יוטיב ןתמב קפתסת םא הז הנויסנב חילצתש הרובס איהו ,ונצרא לש תיטסילאיצוסה־־תיטרק
 םרזה ישנאש הז חוסינמ דורב ."םיריעצה םינמאהו םירפוסה לש םתעדותב ללוחתמה לכל
 .תינוטלשה הלומעתה תלגעל םתריהל םיברסמו תיביטקייבוס השיג חופיטב םילגוד שדחה
 תומשאה ראשו (!)תיברעה ןושלה דגנ רשקב ,םזילאירפמיאל םירשקב ומשאוה ךכ םושמ
.הז גוסמ
.תורייב ,1968 ויתס ,39 ׳סמ ,״רעיש״ ןוחריב םסרופ ואולמב רופיסה 19
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 .םישדח וסנכנו תלדה החתפנ עגר לכב .םיבר םישנא םש ויה .הבטצאה לע יתבשי .ץראה
 םד תפיט יתאצמו ידיב יתטבה .תוביטר יתשחו יפרעב ידי יתעגה .יפרעב הריקד יתשח
 הנושארל .יתדמע .ידגב לע םישפשפ תורשע יתיאר ןכמ־רחאל עגר .יעבצא לע הלודג
 אוב :יל רמאו םיחכונה דחא קחצ .םוקמ לכבו רדחה תוריק לע םילודג םד״ימתכ יתיאר
 הילושב םוקמ יתאצמ .העורק הכימש ץראה לע שרפ והשימ .ץראה לע ובשיש ויה .הנה
 היה אל לבא ז ןשית אל עודמ :הכימשה לעב יל רמא .יכרב לע ירטנס ןיעשמ .יתבשיו

 :רמא .אל יתרמא ? םימס :רחא יתוא לאש .ךכ תבשל ףידעמ ינא :יתרמאו יפוגל םוקמ
 יב חולשל לחהו הכובמב קתש אוה .אל ? ףויז .אל ? דחוש .אל ? חצר .אל יתרמא 1 הבינג
 יתפייע .תבשל יתרזח רחא .טעמ ךלהל יתמקו רוקמ דוערל יתלחתה .םירזומ םיטבמ
 ויתחת תלפוקמ התיהש הכימש איצוה םהמ דחא .תרחא החונת יל יתשקיבו יתבישימ
 יתנכרהו .ץראה לע םיכלהמ ויהש םישפשפ דיצב עשעתשמ יתלחתה .ןושיל ןנוכתהו

 שישק בכש ילומ .הנישל םמצע וניקתה םה .ינפ תא ואריש יתיצר אל יכ ,יזח לע ישאר
 ובושב .ךתוא שפחמ והשימ :ול רמאו ומשב ארקו תלדה תא חתפ רטושה .הבטצאה לע
 ־דע .רכה לא ושאר ךמסו הכימשב הסכתה ,הבטצאה לע בכש ,רכו הכימש שישקה אשנ
 ,ויטבמ תא יב ץענש שיא בשי ודיל .םישפשפמ דרטנ וניאו לוקב םשונ ,םדרנ הרהמ
 תחתמ .םורעה והזח תא ףשוח ,חותפ ליעמה תא וריאשהב וליעמ יסיכב וידי בחת אוה
 ,ילא ברקו םק ךכ־רחאו התיעבמו הרזומ החירצ שיאה טלפ עתפל .רבד שבל אל ליעמל
 לדוגמ ריעצו בוש חווטצה רחא .וחכנ ההבו ידיל בשי ףוסבל .יפוצרפ ךותל קחוצו דדונתמ
 .יתוא הכת לא :רמאו וינפ לע ודיב ךכוסל שקיב עגושמה .וינפ לע ול רטסו וילא םק
 םירחאה .ףשנתמ חנצ אוהו ויתומצע שוקריק תא יתעמש .קספה ילב וב ותחינ ריעצה תוכמ
 יתיאר .ודיל בכושה ןמנמש רענ לע הב הפיחו וילע ותכימש תא הכימשה לעב ךשמ .וקחצ
 היה עוקש .תוחופת םייתפשו ול היה םחמחש רוע .הכימשה םריתסת םרטב רענה ינפ תא
 עעונתהל להה רחא .הכימשל תחתמ ועורזב שיאה ותוא ףיקה .תולפוקמ ויכרבו הנישב
 אשנו השענב הפצ אוה .עגושמה תא הכהש לדוגמה ריעצה בשי רענה דיל .וב קבדש דע
 ויניע ףשו םמורתה רענהו טעמ הקספ העונתה .יניעב ושגפ ןהו ויניע תא ןמזל ןמזמ ילא
 דע לדוגמה ריעצה תא יתיאר אל .יתוציקה רחאו בשוי ידועב טעמ יתמנמינ .ררועתהל
 .הלוכ הב הסכתהו רענה לעמ התוא ךשמ הרהמ״דע .הכימשל תחתמ וילגר תא יתיליגש
 .ץחרנש ידכ ונל וחתפ ףוסבל .ךלוהו טשופה רחשה רואב יתננובתה .הכישחה הרס טא־טא
 :לאשו תלדב עיפוה רענה .ודעסו לכוא ואיבה ראשה .רצחה תא תוקנל רענה תא וחקל
 יתאשנ .ימש תא יתעמשו תומש ארק רטושה .לדוגמה רמא—אל ז רבד יל םתראשה אל
 ריעז סקנפ יל רסמ אוה .יתוחא תא יתאצמ שמא לש רכושה לצא .יתאציו יתדווזמ תא
.בוחרל יתוחאו ינא ונאצי .יתנומתו ימש ובו

 ידידיו ודידי תיב לא םשמו ותוחא תיב לא רפסמח־רוביגה ונתוא ךילומ האלהו ןאכמ
 .השאה ףוג :דחא רבד לא ךשמנו ןנובתמ דימת אוהו ,םירכמו םיבורק לא ,ותוחא
 הקיתו הדידי םע תחא החישב קר .ויתובשחמ תא הלגמ וניאו רובידב טעממ אוה
היתוגאדמ חפט אוה הלגמ

 .ירובידב חותפל יתיצר ןמזה לכ ,רבדל ןוצר יב דמע 1 הנקזה תא ארי התא םאה :יל הרמא
 ינאש םישנאה לכ .קחוצ וא ךייחמ ינא תורידנ םיתעל .ןקז ימצע שח ינאש הל יתרמא
 רחא ז חמשנ המ םוש לעו .םיכייחמ םניאו םינפייפועז תיתחתה תבכרבו בוחרב האור
 :היתלאש .התב הדלונ זאמ ,הארוק הניא בר ןמז הזש הרמא איהו םירפס לע ונרביד
 .אל :הבישה איה ךא ,הבושתב יולת לודג והשמש יתשגרה ?"רבדה" תא תארק םאה
 תאז השעא :ישפנב יתרמא -דתונידעו התוטשפ לע הב אנקתמ ינאש הל דיגהל יתבשח
לוקב הל יתרמא .איה םג הדמע .יתדמע .תכלל חרכומ יתייה .ןועשב יתצצה .דרפינשכ
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 ךתוא יתיליג :הל יתרמא .עתפומ טבמ יב התדת .תמאב הרזומ תא ז תא תעדויה :יוסה
 .הלעב עיגה .היניע תא יתיאר אלו השובלמ תנקתהב הקסעתהו התדלי לע הנכר איה .םויה
.םהמ יתדרפנ

 ומא תא רכוז אוה ףוסבלו ,ותוהז תא אצומ וניא םוקמ םושבו דנו ענ רפסמה־רוביגה
:תובר םינש התוא האר אלש

 םש ויה .ףסה לע יתדמעו תלדה תא יתפדה .אובי :רמוא יישנ לוק יתעמש .תלדב יתשקנ
 :ילא השחו המק ןהמ תחא .רדהה יתכריב הטימ לע תובשוי ,םירוחש־תוטוע םישנ שלש
 יתוא הקביח איהו ךומנ לוקב ימש תא הל יתרמא .יתבס תא הב יתרכה .הקעצ—? התא ימ
 הריעצה לע יתבס העיבצה .רדחה חתפב אסיכ לע יתבשי .בש :הרמא .ייחלל הקשנו

 וזו :יתבס הרמא .ייחלל הקשנו יתדוד ילא הברק .ךתדוד וז :הרמאו םישנה יתשב
 ,הטימה דיל ויתדמעה ,אסיכה תא יתאשנו יתמק .תרחאה השאה לע העיבצהו ,ילש יתדוד
 ךתוא יתיארש עגרב :יתבס הרמא .םישגפנ םדא■ ינב :יתבס לש התדוד הרמא .יתבשיו

 הלטנ .םריכנ אלו סובוטואב םתוא שוגפנ ילואש ונרמא דימת :יתדוד הרמא .יתשגרה
 ףסונ קרפ לע זירכה חושק לוק .תיכסתה רודיש תע :הרמאו רוטסיזנארטה תא יתבס
."רוחשב םיאפר־חור" תיכסתב

 ,הרבחה ןיבל וניב הקיז אוצמל ויתווקת לכ ולכש רוביגה חכונ וב ,הז רוקיב ירחאו
.העיגה רטושה לש ואוב תעש יכ ,ותיב לא רזוח אוה
 םוקמ ךלוהו־שבוכה ,שדח ןונגס גצימ אוהש יפל הז רופיס לע דחוימב יתבכעתה
 םיריתמה ,תונוטלשהש ךכ לע העיבצמ םרחוהש הדבועה םג .תירצמה תרופיסב דבכנ
 וז ןיעכ הכיבמו השקונ הנומת תאשל םילוכי םניא ,תרחא וא וז הרוצב תרוקב
.רופיסה הלעמש
 רסואה וצל הנורחאב הכז ,םירדא ףסוי ,הזה רפסל המדקה םידקהש ימ יכ ןיינעמ
 רבודמה .רוביצה םולש תא רפמ אוהש הנעטב *ולש םינורחאה תוזחמה דחא תא
 הרוכבה־תגצה ינפל םירופס םימיש אלא המיבה לע ותולעהל ודמעש ,"םיננכתמה״ב

 יגוחב תוחור־תרעס ררוע הז הרקמ .הגצהה תא ענומה וצ הרוזנצה םעטמ אצוה
 ךכ ךותב ופשחנ "דאיצ־לא" ינונבלה ןותעה לש וחוויד יפ־לעו ריהאקב תונמאה
 תורסואה ,יזכרמה ןוטלשב תטלחומ תולת־יאב תולעופה תוינוקרד תועורז יתש
 ןיאש ,תיתלשממה הרוזנצה איה תחאה :ןהיניע־תואר יפל םימוסרפו תוגצה תוריתמו
 העורג ,הארנה יפכ ,איהש ,תיתגלפמה הרוזנצה תרחאהו ;הילע העפשה רש םושל
 תא לבקמ וניאו תיתלשממה הרוזנצה רושיא תא לבקמה הזחמ .התרבחמ הרומחו

 הנושארל םסרופ "םיננכתמה" .םלועמ גצומ וניא תיתגלפמה הרוזנצה לש הרושיא
 םג .תויעב םוש ונמזב ררוע אלו ("ןורטאיתה") "חרסמ־לא" יתלשממה ןואטבב
 הכימת הלביק ןורטאיתה תלהנהו תודגנתה לכ הררועתה אל וגיצהל טלחוהשכ
 הרוזנצה האב תורזחה לכ ומייתסנשמ ךא ,תואצוהה יוסיכל מ״יל םיפלא־תעברא ךסב
.הגצהה לע רוסיא הרזגו תיתגלפמה
* *: ״דאיצ־לא״ל קינעהש ןויארב ,םירדא ףסוי רמוא ז הזחמה לש ונכת המ

.ומרחוהש םירדא לש תופסונ תוריצי לע עדונ םייתניב •
.26.12.1969״מ "אבנא־לא" ימלשוריה ןותעב קתעוה "דאיצ״לא" לש רמאמה "
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 רשוא איבהל ותלכמ ןימאמה ,קפוא־רצו בוקר דסומ ,ישונאה רשואל דסומב רבודמ
 סשל .ותסירהל םיעלקה ירחאמ לעופה "חאה" ארקנה קזח שיא ונשי ,יגש דצמ .תושונאל
 ,ןבלו רוחש ,םיעבצ ינש תוטעל וידיסחמ עבות אוה .תננכותמ הלועפ טקונ אוה דכ
 ,םינפבמ ותוא טטומל ידכ ,תינכפהמה ותרותב םידיוצמ ,דסומה ישנא ןיב לא ןנתסהלו

 עבוצ שדחה טילשה .ןונכיתה ןוטלש םק ותהתו טטומתמ ןשיה דסומהו חילצמ וסיסכט
ונאל רשוא איביש רובס אוה ךכו—ןבלו רוחש—םיעבצ ינשב םירבדהו םישנאה לכ תא
 ףא-לע םירשואמ תוירבה ןיא השעמלש הלגמ אוהו ובלל תוקפס םיננתסמ םימיל .תוש
 דבלמ םיעבצ דוע שי יכו ,לכב םשא ומצע ןונכיתה יכ חכונ אוה זא .קיודמה ןונכיתה
 רמב ןנוכש רטשמב דורמל טילחמ אוה .תובבלל רשוא רידחהל םחוכבש ,ןבלהו רוחשה
 .לודג רטשמ ורטשמ ףא לודגה חאה ומצע אוהש יפכ ןבש .היעבה תררועתמ ןאכ לבא .וידי
 .ירמגל רחא רבדב ןימאמ ינא" :קעוצ אוה זאו ,ולש וחוכמ רטשמה לש וחוכ לודג ,השעמל
 עפוש םלוע אוה םלוח ינא וילעש םלועה .םכלש רוחשהוךבלבו םכנונכיתב רפוכ ינא
 תא האורו הרטזוזגל אצוי אוה .ומע־ינבל תמאה תא רמול טילחמ אוה ףוסבל "!םיגוג
 ,רבדל ויפ תא חתופ אוהש עגרב ךא ןונכיתה דגנ קועצל שקבמ אוה .ול םיעירמ םינומהה
 םוימ םדאה עדיש רתויב בושחהו לודגה יוליגה אוה ןונכיתה" :לוקמרב ולוק גאוש
.המכסה תואל םיעירמ םינומההו ״! וארבי,ד

אמוה חור היוקשה ,הנושארה ותביתכ לא ,םתסה ןמ ,םירדא ףסוי רזוח הז הזחמב
 רטשמה םע םילשה רשאכ ,תונורחאה םינשב ותריציב לחש הנפמה רחאל ,תיטסינ
 —תירצאנה תונדורה—ימוקמה םוחתה ןמ ילוא תגרוח הזחמב תרוקבה .וילא לגתסהו
 םירבד עובצל ,עודיכ ,תגהונ ולש היגולואידיאהש ,יטייבוסה רטשמה ינפמ םג הריהזמו

 לש םירוזנצה ןיא ,יטסינומוקה רבעה לעב ,םירדא לש ודצמ הקווד .ןבל־רוחשב
...הלאכ תונימ־ירבד םילבוס "יטסילאיצוסה דוחיאה" תגלפמ
 עודמ תיתגלפמה הרוזנצל תוברוקמה תחא הלאשנ "דאיצ־לא" לש הבתכ התואב
 ביגנ לש ורפסל תיעונלוקה הסריגה אוהש ,"ראמרימ" טרסה לש ותגצה הרתוה
 לע ,והשלכ הפיקע םג םא ,הטעומ אל תרוקב וב םגו) אוה ףא ךכ יורקה זופחמ
 ףלא־םירשע התלע הטרפההש םושמ הרתוה ׳ראמרימ׳ תגצה" :הבישה ,(ןוטלשה
 ןרקוה הב הפוקתה ,תינשו ;הזכ דספה תאשל הלוכי הניא עונלוקה־תושרו תוריל
 ףסונ .תואצוהה תא הסכיש דע ותנרקהב םיכישממ ןכלו העוגר הפוקת התיה טרסה
."•וג^בו תוירחא רודח אוה ודוסיבו ׳םיננכתמה׳ ןמ רתוי יבויח אוה טרסה ,ךכל
 .זופחמ ביגנ לא םירצמב תרוקבהו ןוטלשה לש בכרומה סחיל תינייפא וז הבושת
 בתכ רשא ,הריכב תיתכלממ הרשמב שמשמו רטשמה יכמות םע הנמנה ,הז רפוס
 בתכ אל ,האבו־תשמשממה הכפהמה תא—תרוקבד תעדל—ורשיבש םינמור תרדיס
 —תאזמ הריתי .רטשמה םע תוהדזה הנממ תעמתשמש הריצי םוש 1952 ילוי זאמ
םישנא ,םידגוב םינכפהמ ,תובזכואמ תושפנ ולש םישדחה םינמורה תא םלכיא זופחמ

.םתוהז תא םישפחמה םיכובנ
? ותריציב הז הנפמל זופחמ תא איבה המ
 רפוסה תא הסינכה 1952 ילוי תכפהמ״ :הייטע דמחומ דמחא ירצמה רקבמה בתוכ
 אלו ןימי אל םניאש ,םישדח תוחוכ ידיב המשגתה הכפהמה .םותס יובמל לודגה
ילוי תכפהמ םע .לאמשהו ןימיה ןיב הכפהמל סחיב תועדה וקלחנש העשב ,לאמש
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 רבכ שקיבש המ לכש שח אוה יכ ,ןכפהמה רוביגהו הכפהמה תלד וינפב הלעננ 1952
י 5."רחא ןונגסל רבע ךכ םושמו םשגתה
 תיללכ העפותמ קלח הב הארש ,רחא ירצמ רקבמ ןתנ תאז העפותל רחא שוריפ
 ותכובמ" .הכפהמה יכרד םע תוהדזהל םילוכי םניאש ,םיליכשמ לש הלודג הבכשב
 םיליכשמה תא ודקפש תורצה תחא איה" ,בתכ ,"הכפהמה הנחמ םע הנמנש ימ לש
 הלא לש םבור ךא ,׳םיליכשמה רבשמ׳ יורקש־המ לע ובתכ םיבר .דחאכ הכפהמהו

 ,ךלהו־לדגש רעפ ותואל םייתימאה םימרוגה ןמ—גגושב םאו הנווכב םא—ומלעתה
 הכפהמה ןיב הז רעפ .הכפהמהו םיליכשמה ןיב ,םינכוסמ םידממ שבל םימעפלו
 תוגייתסהב אלא הלש יללכה וקל וא הנכתל תודגנתהב ץוענ וניא המע םינמנהו

 הרוקמ םיליכשמה לש תינכפהמה םתפקשהש םושמ תאזו ,היתועפשהמו היכרדמ
18."יאמצע רבעבו תרחא תואיצמב

 הליחת בכעתנ ז זופחמ לש תרחואמה ותריצי תא םה םימלוה םנמאה הלא םישוריפ
 ןמור .הרוזנצה תמכסהב ,רומאכ ,טרסוהש זופחמ לש ןורחאה ןמורה ,"ראמרימ" לע

 .תחא גג־תרוק תחת ןתוא ןמיז הרקמה קרש ,תויומד עבש םע ונתוא שיגפמ הז
יקשב יורש אוה התעו גשגשמ היה םעס־יאש ןויסנפ ,"ראמרימ" אוה שגפימה םוקמ
 הריעצה תתרשמה ,הרהזמ ילוא דבל .תוכבסותמו תוילוש תויומדה לכ .תדמתמ הע
 תוניינעמ ןאכ .הז רחא הזב הילעמ םתוא החוד איהו הירחא םירזחמ םיחרואהש הפיהו

 ,ירייחוב־לא ןאחרס איה הנושארה .תוינכפהמכ שרופמב תוגצומה תויומד יתש ונתוא
 תא שטנש ,רבעשל "דפנ״ה רבח ,(150 ׳ע) ״הכפהמה לש ימשגה םוליגה״ אוהש
יאה ותבוטש הארשמ ,םישדחה תונויערה תא ול ץמיאו תיטסידפווה היגולואידיאה
 הנמתמו ןוטלשה־תגלפמב הדמע סופתל חילצמה השעמ־שיא אוה .תאז תבייחמ תיש
 אוה לכ יניעב .הכפהמה ידי־לע ומאלוהש םילודגה םילעפמה דחא לש הלהנהה רבח
 ויתופיאש קופיסל יעצמא הכפהמב האור ומצע אוה וליאו "יטסילאיצוס ןכפהמ"
 ׳ע) "ז השאו תינוכמ ,הליווח ילב םייחל םעט המ הללא ייחב יל רומא" :תוישיאה

 ,הב ךומתל ברסמו ותחפשמל שחכתמ :תירסומה תותיחשה תומלגתה אוה .(207
 עובש־ידמ בנוג אוה .הלשממה ,וידיבעמ ןומאב לעומ—לכה לעו ,ושגליפל רזכאתמ
 .רוחשה קושב םרכומו ןתשפ־יטוח תיאשמ תסופת ידכ להנמ אוה ותוא לעפמה ןמ
 רבעשל ,ריעצ וידאר־ןיירק ,יחאב רוצנמ ,ינשה ןכפהמה לש ותומד תבצינ ותמועל
 שמשמה ויחא לש וצחלב הירדנסקלאל טלמנו וירבחב דגבש תינלאמש תרתחמ רבח
 קבאמה תא שטונ יהאב ןכש ,הליגר תילילש תומד הניא וז תומד ףא .הרטשמ־ןיצק
 התפמ אוה םש ,קבאמל־ורבחו ודידי תיב לא סנו רתויב יטירקה עגרב יתרתחמה
 ךא ,לגרמ ינא" ,הל רמוא אוה ,"ונלש םירבחה יניעב" .הלעבב דוגבל ותשא תא
 עגרב יתחרב ,לגרמ ינא" .(169 ׳ע) ״תא אלא טלפמ יל ןיאו דגוב ינא ילש יניעב
הז שיא .(171 ׳ע) הדוותמ אוה ,״קיתו דידי לש ותיב לא יאשחב יתסנכנו םיאתמה

.74 ׳ע הרעה ׳ר ,״זופחמ גי׳גנ לש ותריציב ןכפהמה־דוביגה רבשמ״15
.1969 יאמ ,״באדא־לא״ ,ירפוש ילא׳ע תאמ ״ינויב 5ה ירחא תירצמה תורפסה״ 18



סלב ןועמש74

 .הדיגבה םרתימ לש ינשה ודצב דמועה ,ירייחוב־לא ןאחרס תא תוומ־תאנש אנוש
 ילואש הליערמה הפיטה אוה .רפרפה תא רואה ךושמכ ,חוכב וילא יתוא ךשומ אוה"
 ׳ע) ״!ךתגירהב אלא םייח יל ןיא״ :הנקסמל עיגמ אוה ףוסבלו .(194 ׳ע) ״ינאירבת

 ,תונולשכ לש הרוש ירחא דבאתמ אוה :ומידקמ ירייחוב־לא ןאחרס ,ולזמל ךא .(197
.לחיי ול ינויצאסנסה טפשמב וליפא הכוז וניא יחאב רוצנמו

 רקבמה בתכ קדצבו ז זופחמ םתוא האורש יפכ ,הכפהמה לש היגיצנ ינש םה הלא
 אוב םעו ,דגובה יטסילאיצוסה ןכפהמה רייחוב־לא ןאחרס לש ותומ םע" :הייטע
 זופחמ ביגנ תריציב ןכפהמה־רוביגה רדרדימ ,דגובה ןכפהמה יהאב רוצנמ לע ץקה
 ריבסהל םישאונ םיצמאמ תירצמה תרוקבה השוע תאז םע 17."הקומע םוהת לא
 שי םלוא .הרבחב םיילילש םידדצ רקבמו ןוילע ךרעכ רטשמה םע ההדזמ זופחמש
 ורוביג ןיבל ,רבעשל תינלאמשה תרתחמה שיא ,יהאב רוצנמ ןיב ןוימד־יווק ילוא
 תויומד יתש .רבעשל תוינלאמש תופקשה לעב אוה ףאש ,םיהארבא הללאענצ לש
 תויטסילאיצוסה תורמויה תלעב ,השדחה הרבחב םוקמ ןהל אוצמל תוחילצמ ןניא ולא
 ־םירצאנה םירצמב םינכפהמ לש םתובאתסה לע תודע ןאכ שי .לוכיבכ ,תומדקתמה

 וז העפות .תויגרט תויומד וכפה םה .םכרד השבתשנו םתוהז תא ודביא רשא ,תיט
.הרבחה ייחבו תורפסב התופקתשהו הימרוג לע הקחתיש רקחמל היואר
 אלש ,ןייצ וב םירצק תוזחמו םירופיס לש ץבוק הפחמ םסריפ ינוי־תמחלמ ירחא
 רבוטקוא ןיב ובתכנ הלאה םירופיסה" :םתביתכ ןמז תא תועמשמ־בר ןויצ ,וכרדכ
 תרוקבהש ","הככסל תחתמ" אוה הלא םירופיסב הטובהו בושחה .״1967 רבמצדו

 וישרפמ תא דימעהל זופחמ שקיב ,המודמכ ,הז רופיסב .וב קוסעלמ תרזנתמ תירצמה
 תומדב םלוגמ קוחה־ןוטלש הב ,רטשמה לש םיאכנ־תנומת רייצש ךכב םתועט לע
 דגנלו םשגה ינפמ םישנא םיסוח סובוטוא תנחת לש הככסל תחתמ .חצור־רטוש
 ,היסהרפב תוסלעתה ,תינלטק הנואת ,בנג תסיפת—םירזומ םירבד םישחרתמ םהיניע
 וניא דגנמ דמועה רטושה עודמ םיאתשמו םיפוצ םהו—דועו חצר ,םיללח תרובק
 ,םתנולתל עמשיש תחת ,רטושה ךא ,ול אורקל םהמ דחא טילחמ ףוסבל .ברעתמ
 יוטיבה ילוא והז .דחא־דחא םגרוהו םהב הרוי ,תיקוח־יתלב תולהקתהב םמישאמ

 ןיידע םאו ,ןורחאה ןמזב בתכנש םירצמב רטשמה דגנ רתויב ףירחה יתורפסה
 ןוטלשה תרמצב םיצימאה וירשקב קר תאז ץרתל רשפא ירה ןתיא זופחמ לש ודמעמ

.קמקמחה ויפאבו
 לע ביגהל םתסה־ןמ רבחמה שקיב וב ,דאי׳פ ןאמילוסל 18"םעזה" אוה רחא גוסמ רופיס
 ומייתסהו רוביד־שפוח ועבתש 1968־ב ריהאקבו הירדנסקלאב םיטנדוטסה תונגפה
 ןיב דמועה ,ריעצ טנדוטס םע ונתוא עדוומ אוה .הרטשמה םע תומילא תויושגנתהב
.ותונדחפ לע בשוחו ,םירטושב םתמחלמב םיניגפמה תא ושמישש םינבאה ילג

.1969 רבמטפס ,"הל׳גמ־לא" .״זופחמ ביגנ לש ותריציב ןכפהמ״ד״רוביג״ד רבשמ״ ”
.1969 ראוני ,"באדא-לא" 18
.וז תרבוחב ירבע םוגרתב אבומ *
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 ־ילימרת תא ופסא םירמושה .וכלה םיניגפמהו םירמושה ,הרזפתה הנגפהה ,לכב טקש
 לכה ןכאש ואצמו וקדבש ירחא םהיתוינוכמ לע ולע העש ץקמו םירודכה לש תשוחנה
 יעוצפ לא םיפרטצמה ,םידדצה ינשמ םיעוצפ אלמ אצי ןורחאה סנלובמאה םג -דרושכ
 םיכראומ וינפ .םונצו היה הובג .םיכוראה םייברעה־יללצב ודבל דמע אוה .לומתא םוי
חדקה ויתומיעפ לא בש ךרכה בלו בוחרל בש ןואשה .היה ףעז .תולודג ויניעו םימוחשו

 לא ובש תיתחתה תבכרהו תילמשחה תונורק .האלנ־יתלבו םוצע עונמ רוטריטכ ׳תוינת
 -לעופ לש אטאטמב ןנובתה ףוזנו הגונ טבמב .םיסובוטואהו תוינוכמה םהומכו םעסמ
 ופרג הזב אצויכ .הכרדמה דצב תומירעב ןפסאמו וינפל םינבאה תא ףרוג היהש ,היריעה
 םושו ,שיא םוש לע הקרזנ אל תחא ןבא :בשח אוה -דז תא הז םיניגפמהו םירמושה
.טבמ ויב ןתנ אל רמוש

תמב הפצ םשמ ,ידדצ בוחרל טלמנו םירטושה תא ותוארב דחפ ףקתנ שיאה ,ןכאו
 לוכי .ומש תא חכש יכ ול ררבתמ ךכ ךותבו לשכ־ישגרו הטרח לוכא אוה התע .שחר

 רוכזל לוכי וניא ומש תא לבא ,םלוכ ויחא תומש תא ,וירבח תומש תא רוכזל אוה
 התע .םש־ילב־ןב השענש לע ךייח וניבלרניבו ותעד תא חינה הז בצמ" .ןפוא־םושב
 ותוישיאב וז תולצפתה ירחאו ."וביבס םיאבו םיכלוהה הלא םינומה ןמ דחא אוה
 לע ? םעוז אוה המ לע :רהרהל ליחתמ אוה ,םינומהב הבש חכופמה קלחה תוגזמתהו

 לא" :תרחא הנקסמל עיגמ אוה תאז תחת .הבושת הלעמ אוה ןיא ךא ז םעזה המ
 תולכתסהה ומכ ,ןושיעה ומכ ,ונייחב לגרה ךפהש הז דחפ הוולמה יוכידה תא חכשת
."םיריעז םירזגל עורקה םעז והז .תויליווא תוגצהב
 השובה ךא ,ויתובשחמב רדס סינכהל הסנמ ,הפק־תיבב בשוי ,תובוחרב ךלהמ אוה
 דחאב עגפת איה ...והשימ לע וז ןבא קורז" :ומצעל רמוא אוהו ותעד תא תפרטמ
 סוכב חיטמ אוה םנמאו "?ןכ אלה .ןדחפב עגפת איהו ךמצע לע התוא קורז .םהמ
 תמירע תא ול רחוב ,תושתכתהה םוקמ לא רזוח אוה .ומוקממ םקו הפצרה לע התה
 תויגוגז ,לגרה־יכלוה :ותוא בבוסה לכ תא "םוגרל" ליחתמו רתויב הלודגה םינבאה
 הנממש הרטזוזגה ,בוחרה לש תויטנסרואולפה תורונה ,תילמשחה תונולח ,תוינוכמה
 ןואש .ונממ ץא לכה .קיטסמ תסעול הרמנ ,ןוירהב השא ,העות רודכב שיאה לפוה
.םדא־ינב תולוק ולעו קספ תוינוכמה

״1 םיגדהפ״
 ־ינסיטרכו תיוינוכמה יגהנו ידנפאה ,םינפחיהו רטושה—ובשו םדחפ תא וחינה הרהמ־דע
.םינבאה תא וילא ריזחהל ולחהו—תילמשחה
.םעוז אוהש ינפמ םגור אוהש בשח התע ."דחפה ינפב ןבא תודיל ךיא דחי דמלנ"
 רגוס םיילגרה לגעמ דועב ,ומש תא רוכזל שקיבו הכרדמה לע בשי םינבאה תמירע תולכב
.וחצמב קומע עצפמ ץרופ םד לחנו רתויו רתוי וילע

 אוה ."םעזה" רשאמ רתוי "דחפה" םשה ותוא םלוה ילואש ,רופיסה םייתסמ ךכ
 ררחתשהל אכודמה םדאה לש ללמואה ונויסנ ותילכת לפש ,יליווא השעמב םייתסמ
 אל ןפש .םולכ־אלב םייתסמ אוה הז גוסמ השעמ לכב ךא ,ומש תא רוכזלו וידחפמ
 ,ךמש תא הליחת תעדל ,רבתסמ ,ךילע (דחפב הרגתמ התאש יד אלו םעוז התאש יד
 ןהב ןיא תוינאטנופס םעז־תונגפהש רמול רבחמה שקיב וליאכ המוד .ךתוהז תא
.דחפה לצב תויחל הזה לגרהה תא ,םירבדה ינפ תא תונשל
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 םייתנשב רוא וארש הז אשונב תופלאמה תוריציה לכ לע דומעל אוה ענמנה ןמ

 קרפב יתאבהש תומגודב אופא קפתסנ .רמוחה תגשהב ישוקה תמחמ ,תאזו ,תונורחאה
 בושא קרפה םויסל .עיגהל יתלוכי ןהילאש תוחפ תובושח תוריצי לע חספאו הז
 ראורבפב קשמדב ארק ותוא ,"ינוי שמשל היגלא" ומשש יתאיב־לא לש רישמ טטצאו

ג• : 1969
 םילמה־תוברק ונונחט חרזמה לש הפקה־יתבב
ץעה־תוברחו
,חורה־ישרפו םידקשהו

,לותח וא למג ונגרה אל ונחנא
.תוקדצה רוד ונחנא ,םניחב־תוומה-רוד ונחנא
ונוקיסעה לבה־ירבד
ונררופתהו ונגרה הז תא הזו

.םיבובז ונא םידצ חרזמה לש הפקה־יתבב
,םיבלפל ונוחינה עודמ
,הליפת אלב תויווג
 ז הינשב רפעו תחא דיב הבולצה תדלומה תא םיאשונ
 ,עצפה ןמ םיבובזה תא קלסת לא ,יוה
הנתמהה״ירוסייו בויא לש ויפ־יעצפ
!םקנ קעוז םדו

.התע דומענ הילעש ,"תמחולה הריצי״ב יזכרמ ביטומ תשמשמ וז םקנ־תקעז

לארשיב המחלמה אשונ ♦ג
 לע תישגרה הבוגתה (א :םיגוס ינשל קלחל רשפא הז אשונב תיתורפסה הריציה תא
 הביתכ לכבכ .לארשיב םתמחלמלו םיאניתשלפל הדהאה (ב !לארשי לש הנוחצנ
 ליעי יעצמא הרישה תשמשמ—תילנויצומא הלוככ הבור וז הביתכו—תילנויצומא
 םתריש הספת תיברעה תונותעה תא ףיצהש הרישה לובמב .תושגר יובילל רישימו

 ,םירקבמה דחא בתכ ,"וז הריש" .ישארה םוקמה תא לארשיב םיבשויה םיררושמה לש
 ןיעמ וז הריש התיה יברעה ארוקה יבגל ,השעמל 20."הלמב ןומאה תא ונל הבישה"
 תיטילופה תוליעפה לש לעה־םרז םע התוהדזהבו התמרב ותעיתפה איהו יוליג
 בורק ךשמ .תיברע־לכ תודחאל הריתחו לארשיל הרשפ־אלל תודגנתה—תיברעה
 וליפאו הנממ םייברעה הלומעתה־תורפושו תויתורפסה תומבה ומלעתה הנש םירשעל
 םואתפ־עתפל הנהו ,"תונויצה םע הלועפ תפתשמ״ה תורפסכ דשחב הילא וסחיתה
 איה .םידקת־תרסח הרוצב םיחבש הילע וריתעהו תיברעה הרישה תגסיפ לא הולעה

 הגצוהו ,וידאר־ירודישו םימואנ ,םירמאמ תואמב הטטוצ ,תובר תורודהמב המסרופ
 יבושחמ דחא רמא דאדגבב םיברעה םירפוסה תדיעווב .תמחול הרישל הלשב המגודכ
־תהה תא ,הנתיאה הדימעהו םעזה תא הב תגזממ" וז הריש יכ םויכ םירצמב םירקבמה

.1969 ינוי ,"באדא־לא" ”
>069 רבמטפס ,"באדא־לא" ׳"םסאק־לא חיפס לש ויריש ץבוק לע״ ,היעאפר ןיסאי י•
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 לכו ,וקמועל הדיריהו ןוסאה תסיפת תאו ,דוחייה לע הרימשה םע תידימתה תוחתפ
 םידמול תויברעה תוצראה יררושמש שדחה ןוויכה הז .יפוסה ןוחצנב הנומא ךותמ הז

 בשחתהב תונווגמו תונוש תומיענה הנייהת חטבל םא םג ,ןיתשלפ יררושממ םויה
 הלא—תויברעה תוצראה ראש יררושמו השובכה ןיתשלפ יררושמ ןיב לודגה לדבהב
 לע ףדרנ טועימל םיכייתשמ הלאו ,תויאמצע תויברע תונידמב םייברע םיחרזא
 ״םוי־םוי ויתושיגנמ םילבוסו ויניע־ומב ביואה תא םיאור ,ותמדא
 ןאס׳ע יאניתשלפה רפוסה היה הלאה םיררושמה תא "הליג״ש ימ ,רבד־לשרתימאל
 ובו "השובכה ןיתשלפב תודגנתהה־תורפס" םשב רפס םסריפ 1966־ב דועש ,ינאפנפ
 ח״קר ירבח לע םינמנ היבתוכ לש םבור־בורש ,וז תיטילופ הרישל "רשכה" ןתנ

.הידהואו
 חכונ ,ןובלעו לשכ ישגרב יורשה ,יברעה םלועב הזחאש תובהלתהל יריש יוטיב
 המדאה יררושמ לא" ורישב ינאבק ראזינ ררושמה ןתנ וז הריש לש המוסריפ

2:ראשה ךותב רמוא אוה וב ,״השובכה 2

 —השובכה המדאה יררושמ
 ,םידמול ונא םכמ םינש הז

 ,םיסבומה םיררושמה ונא
 —םילבאה תוגותלו הירוטסיהל םירזה ונא
 תואל היהת ךיא םידמול
!ןיכס תרוצ
 —השובכה המדאה יררושמ
 ,אלכה־לילב ונילא האבה םינויב הפיה
 ,רחשה־־תליפתכ הכזה ,טבמה־תפוקש הגותה
 ,םילחגה ןטבמ תחמוצה םיחרפה תגורע
 .םישגונהו לוועה ףרח דרויה רטמה
 ,רובה יקמעמב רישל דציכ דמלנ םכמ
 \ ,רבקה עספי וילגר לע ךיא דמלנו
.הדיש יהמ דמלנ

 םימדח־תבוקע הסובתה" :זפאח ירבצ ירצמה בתוכ ז תאזה תובהלתהה רוקמ המ
 וניכיחש העשב השק יחל־תריטס ,לכל העתפה תניחב ,דתיה ינויב םיברעה ולחנש
 המדאה יררושמ לש םחור לע תינסרה העפשה התיה אל השקה הסובתל ךא .תוקישנל

 וניא שדחה ןוסאה יכ ספת השובכה המדאה ררושמ ...םיבר ורבסש יפכ ,השובכה
 23."רחשה תיילע תא תרשבמה ׳הלילה ףוס׳ב הכשחה תוסיחד אלא השעמל
 ףועל תיפיצב" ,םסאק־לא חימס לש ויריש ץבוקל ותמדקהב ,בתוכ היעאפר ןיסאיו

 םנחבממ יוניש־תילכת הנושו ונימב־דחוימ הלאה םיררושמה לש םנחבמ" :"םערה
אלש םייברעה תרושקתה־ילכל היה רשפא־יא .תיברעה תדלומה יררושמ ראש לש

.1969 יאמ ,"באדא־לא" ,״ינויב 5 ה ירחא תיברעה תורפסה״ ,דאיע ירכוש ר״ד מ
.1969 לירפא ,״באדא״לא״ ”

.1969 סרמ ,״באדא־לא״־־
.וכעב 1967 תנשב רוא הארש ,שיורד דומחמ לש ויריש־רפס םש אוה ״הלילה ףוס״ •
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 םייברעה םינומהה לא עיגהל הל רשפאלו תאזה הריהזמה תירישה הריציה תא ררחשל
 השובכה המדאב יאניתשלפה םעה לש הטילפה־תיראשש םהל ריכזהל ידכ םוקמ לכב

 יארפהו ירזכאה דגנ תקבאנ איה יכו ,רוהטה יברעה הדיתעבו התמדאב הנימאמ הדוע
."םייטסילאירפמיאה תוחוכבש
 דומעל ילב ,המחלמה ירחא רוא התארש הלא םיררושמ לש םתריש לע אופא בכעתנ
 םיררושמה לש םתריש ,השעמל .םתוחתפתה ךרד לעו ןכ ינפל ובתכש המ לע
 רחא הקחתיש ,דרפנ ןוידל היואר (ןאכ וטטוציש הלא קר אלו) לארשיב םייברעה
 הל התכזש תובישחה רואלו הז רמאמ ךרוצל ךא ,הבאש םהמ תורוקמהו התוחתפתה
 תא םיררועמה םיריש םתואמ תומגוד איבהל אלש רשפא־יא תויברעה תוצראב
 *לא חימס לש ,לשמל ,הזכ רישמ ? םיברעה םיבהלתמ הממ ,ןכאו .תיללכה תובהלתהה

:םסאק
 ,הנש םירשע הז ,יתארק
 !הא—הדבכנה םולשה־תצעומ
.הנש םירשע הז
 םולשל תוברואה תופוסל רבעמ םויהו

 ,ראודב ילוק ךעיגמ
 ,םילהאהו תורירמה ,תופירשהו םדמ רעימ
 :השדחה הנשל םודא חרפ—ילוק ךעיגמ
י נגרהל אבה
!גורה יתלד לע לופי

("תוכסמה תליפנ")

:"ינויב ישימחב הרק הז" ,ורישמ ןכו
 ךרדה םא לע תתחונה קרבה־־תפמ
 הרהנב חרואה־רבוע תא תפטוש
 -דריעב יהת םג ולו
 ,רוכזי אל וא ארוקה רוכזי
 ,לכה ינוניבי ןעמל ,ינא ךא
: רחח
 יגוי חדיב השמחב ונחנא
.שדחמ ונדלונ

 שיוורד דומחמ ריבסמ תאזו ,םחליהל ועדי אלא םימימת ויה אל ינוי ינפל םג ךא
:לובגל רבעמ תוחאל

םילזוג ינוי יפל ונייה אל
 ;תואלשלשה ןיב הררופתה אל ונתבהאו

 הנש םירשע הז ,תוחא ,ונחנא
 .םימחול אלא םיבתוכ ונא הריש אל
 ,ריהיה יעצפ יוה
 הדווזמ הניא יתדלומ
 ,עסונ ינניא ינאו

.הבוהא המדאהו בהאמה ינא
("יאניתשלפ עצפ לש ונמוי")
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 הילע זירכמ שיוורדו ,הרשפ־אללו תטלחומ איה םקבאמו םיברעה םע תוהדזהה
:הואנב

!שובא אלו רוזחאו תאז לע רוזחא
 ,םהמ דחא ינא
 םהיניעש הלא לש םתרומזתב לילח ינא
לומתאה קבאמ ורענתה
 .הפיה דיתעהו שמשה ינרקב וגזמתהו

 רתוי קזח ינא
 רתוי בחר ינא
.לפאה קוניצה ןמ
!יברע ,ןכ

("םירבגל ריש")

 םלאס קעוזש יפכ ,הנממ ורקעיי אלו םתמדאב םישרשומ םהש אלא ,דבלב וז אלו
:ןארבו׳ג

,םיעלסכ ,ןאכ ראשינ ןולאכ
 ,תורהנכ ,יצרא תועבג לע םיתיזה תושרוחב
ףפוענ תוקוריה רבה״ינויכ
!םירשנכ ,יצרא ךתמדא לע

("ןולאב")

:(תנווכמ רישב היינפה ימל רורב) דאיז קיפות לש רתוי תוטוב םילמבו
 ,ראשינ המוחכ םכבבל לע ןאכ
 תוחלצ חידנ חזרמה־יתבב
 תוסוכה אלמנ םינודאלו
 ,תופצרמ ףוטשנ םירוחש םיחבטמבו
 םינטקל םחל״תפ שולתל ידכ
.תולוחכה םכיניש ןיבמ
 ,ראשינ המוחכ םכבבל לע ןאכ
 רגת ארקנ ,הירעב ,בערב
.רמזנ םירומזמו
 אלמנ תונגפה םינאוסה תובוחרהו
אלכה־יתב תא שודגנ הואגו
 .רוד ירחא רוד םידרומ םינטקה השענו

 ,עלסה טוחסנ אמצנ םא
!זוזנ אלו—רפע לכאנ בערנ םא

("םיגרוסה ירחאמ")

 ךכ ."םייתפש תרוכו תויפ םתוסה" ילארשיה ןוטלשה תורמל םידש םה הואנב .ןכא
:םסאק־לא חימס בתוכ

 םכעימשהל יתרמא
 ,תמ רימז לע רופיס
 םכעימשהל יתרמא
...רופיס

("התורכה הפשה")
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 םחטבמ לכ ומשו םייאמצע םייח ועדי אלש ,תורחא תונידמב םהיראשמ םה םינוש
 ל״הצ ידיב ושבכנש םיחטשה ןמ םיבשות לש תינומהה םתחירב .םינברבר םיטילשב
:דאיז קיפות רמוא ךכ .םתביש םויל םילחימ םה ןכלו ,םהל הביאכה

!יביבח
.םכתביש ךרד דפרא םייניעה יסירב
.םייניעה יסירב
טקלא ךרדה יציקו■ ץמאא םכעצפ תא
.םייפעפעב
םירוצ־עלס ררופא יתופכבו
 םכתביש רשג הטא ירשבמו

.הדג לא הדגמ
("הבישה רשג")

 וז האירקב םג יוטיבל האב לארשיב םימחולה םינוגראה םעו םמע־ינב םע םתוהדזה
:םסאק־לא חימס לש

 ,םידיפל ובה ,תולא ובה
 ,תוזורחמ שאל וכילשה
 םינשה קבא וכילשה
!המחליג ומוקו

("םיקוחר קדצ תולוק")

 לש וריש תא איבנ המגודלו ,ותומכ םינוגרא ראשבו "חתפ־לא״ב םתווקת םילות םה
 :הייטע דמחומ דמחא בתוכ וילעש ,״(הפוסה) הפצאע־לא ןמ תוחטבה״ שיוורד דומחמ
 ןיוזמה וקבאמב יאניתשלפה םעה ךלה הב ךרדה תובישחל רתוי הבוט החכוה ןיא"
 ףגאה ,׳הפצאע־לא׳ב שיוורד דומחמ השובכה המדאה ררושמ רשוקש תווקתה ןמ
2': ׳"הפצאע־לא ןמ תוחטבה׳ ורישב /חתפ־לא׳ לש יאבצה

יהי רשא יהי
 תוומל ברסל אלא ןיא
 םיכורכרה םירישה תועמד תיצהל
 תיזה ץעמ תורכלו

 .םיפיוזמה םיפנעה לכ תא
 החמשל ינא רש םא
 ,תוארי םיניע תורומש ירחאמ
 ,רפוסהש םושמ ידה
 ןיי יל החיטבה
 םישדח םידעומו
, ןנעב־תותשקו
הפוסהש םושמו

 םילכסה םיריזרזה לוק תא האטאיט
 םיפיוזמה םיפנעהו

.םיביציה םיצעה יעזגמ

.1969 סרמ ,״באדא־לא״ ”
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יהי רשא יהי
 ראפתהל אלא יל ןיא
 ריעה לש עצפה ,ךב
 קרבה וק התא
 .םיבוצעה וביתולילב
 ילא וינפ רידקי ביחרה
 המטשמה יטבממו לצה ןמ ילע ןגת התא ךא
החמשל רישא
 תוארי םייניע תורומש ירחאמ
 הפוסה יצראב הצרפש םוימ יכ
, 9.ןבעב^תותשקו ןיי ינתחיטבה

 העודי הניאש םושמ ןה לארשיב תבתכנה תיברעה הרישה ןמ תואבומב וניברה
 הרישב םיבושחה םיפנעה דחא תויהל הכפהש םושמ ,רקיעבו ,ןהו תירבע־יארוקל
 ברקמ דחוימב ,םיבר םיררושמו םירפוסל תבאוש־ןבא תשמשמ איהו םויכ תיברעה
 םוקמ רתויו רתוי םיספות לארשיב תניוזמה המחלמהו יאניתשלפה אשונה .םיריעצה
 בכעתנ אל .הגופה אלל וב םישד תונכשה תוצראב םירפוסהו ,םייברעה םייחב יזכרמ
 איבנ אלא ,הזל הז םימוד םה יכ ,היתוצראל וז הריצי לש םינושה הימרז לע אופא
.דבלב אשונה לש תוארה־תדוקנמ תודחא תומגוד
 דמחא ףסוי תאמ "ךרדה תחיש" רופיסה ,המודמכ ,אוה ינייפא םקנהו המחלמה אשונב
 רופיסה זכרמב דימעהו תינוויה הידגארטה תובקעב ךלה ובש ,(ז ירוס) 2,דומחמ־לא
 תא תלדגמ איה ,בש אלו 1948־ב המחלמל אצי ,באיד ,הלעבש ,החושק תירפכ השא
 לכותו ךמפש חמצישכ" :םקנ־ישגר םהב תחפטמו םהיבא לש ורכז דוביכ לע הינב
 לועב הדבל תאשונ איה "!המחלמל תאצל ךילע היהי ךיתועבצא תוצקב וב זוחאל
 תלחימ הניא ךא ,רפכה לש תועקרקה לעב תומדאב ברע דע רקובמ תדבוע ,הסנרפה
:תאז תכרפמ הדובעמ חונת וב םויל

.רפכה ישנמ תחא הל תרמוא ,"ךתחונמ תע האבו ,לאל חבשה ,םידליה ולדג"
 לא קועזל הצור ינא .םתוארל הצור ינא אבצב" .התבישמ איה ,"םתלדגמ ינא ךכל אל"
״! ךילא םישח םהו ,באיד ,םימותיה ולדג :ילעב

 אלא לדואיפה תמדאב הסיראכ תדבוע איה ןיא בושו ,הנתשמ רטשמה ,םינש תופקונ
 אבצל ךלוה ,רמד ,רוכבה־ןבה .שיא םע הלוביב קלחתהל ילב המדא־תקלח תדבעמ
 הפיעזמ איה תושפוחל התיבה ובושב ךא ,קשנב זוחאל דמול אוה םש ,ומא תשירדכ
 ךמדב" :תוקעזב תצרופ איה םעז־תמחבו "!לבקמ התא תושפוח ידמ רתוי" :הינפ
 ־רז חינא ןבא לכ לעו תרוטק הלעא ןיתשלפב המדא לעש לכ לע יכ ,באיד ,יתעבשנ
״! ךילא םישח םהו ,באיד ,םימותיה ולדג !םיחרפ
:ןושלה וזב הנבמ תדרפנ איהו ,הנש םירשע ץקמ ,עיגה לחוימה םויה

 םויל האמצו הבער ינא הנש םירשע !ןיתשלפ לש הבחרלי הכראל דוקרל יתעבשנ לאב״
חינת לא .רזוח ךתוארל הבוא אל ,םימורמב ידהשו ירבדל עמש ,התא ךיבא ןב ,רמד .הזה

.1967 ,וכע ,״לילגה״ ׳צוה ,24 ׳ע ,״הלילה ףוס״ ”
.1969 םרמ ,״באדא־לא״ ”
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 ,דחאכ םלוכ—דוחינהש יפכ םימותי םידלי חינת דא ,םידוהיה ינוחינהש יפכ תונמלא םישנ
 ,יתזפחנ :רמאו ותמקנל יברעה הכיח הנש םיעברא !ןיתשלפב ולזג רשא תחת ,םידליו םישנ
״! ץראב םיימש וקבד ולו דב טיבא אל יח בושת םא ,יתעבשנ לאב

 התנכש דחא םוי הנהו ,תוברקה ירחא תבקועו רוטסיזנארטל הניזאמ איה לילו םמוי
 ,תמהדנ איה .ןהיריקי לע עומשל וילא תושח םישנה לכו רפכל עיגה לייחש התרשבמ
 ,וילא תשגל הב הריצפמ התנכש רשאכו ׳ד קשנ יאשונל תושפוח ןתמל תע וז םאה"
."הנב ןדבאל תששוח הניא הלעב תא הדביאש ימ" :הבישמ איה

"?ךל רתווי המו"
."םירבג ילכ המדא הפידעמ ינא ,המדא ילב רבגב חצור ינניא"
."תיברחב ףושני ומכ תללימ תא"

 ויה תולילבו ,תשומחתו קשנ םיאשונ ,םוי־םוי רוזחל ולחה םיפסונ םילייחו םייתניב

 תעמשנ דחא םוי םנמאו ,רמד םג בושי אמש םידחפ תפקתנ איה .ריוואב םירוי
 תקעוצ איה ן "רמד" .תלדה ירוחאמ הנב לוק הנהו ,הלאש ״? קפודה ימ״ .תלדב הקיפד
 ןנחתמ אוה "!תויזטנפל וארבנ אל םירבגה !ךב טיבא אל ןתרזח םאה" ,הדרחב
 םתאב םולכ .ךיפכ־עיגימ לכאתש ידכ ךתוא יתלדיג אל" :תברסמ איה ךא .ול חתפתש
 רבק םיקהל ידכ ,ךנוחצנב רבדל ידכ ךתוא יתלדיג ?םכביוא ןוחצנ לע וגל רפסל
 לא תטלמנו ידדצ חתפב הל תקמוח איה "!וביבס םיפשנ ךורעלו ןיתשלפב ךיבאל
.הלילה תכשח
 תיאדי׳פה המחלמה אוה םיררושמהו םירפוסה לש םבור־בור תא שמשמה ינשה אשונה
 אוה רופיסה .הזחמ תרחאהו ,רופיס תחאה :דבלב תומגוד יתש ןאכ איבנ .לארשיב
 "ירוטסיה" ואשונ םג םאש 27,"תוומהו המדאה ,םדאה" ,דאי׳פ ןאמילוס לש ורופיס
 *לע־ףא ,תרוקבהו הבזכאה לע םימדוקה םיקרפב ילוא ונריכי ומוקמו (1948־תמחלמ)
 אוה רופיסה רוביג .הנורחאב ךלוהו־טשפתמה הביתכ גוס תמגדהל האי ויתאצמ ןכ־יפ
 ותחפשמ תא שטונו תובדנתהל תואירקה תא בל־םותב לבקמה ,ריעצ ירצמ טנדוטס
 םאש ול רמואה ודידי לש וירבד לע .הזעב םיבדנתמה הנחמל ףרטצמו ודומלת תאו
 ,ןיתשלפב אלו םיטירבה דגנ ריבכ־לא־לתב םחליהל בטומ םיטסילאירפמיאב םחליהל
 םיאדי׳פה תורוש לא עיגמ אוה ךכו ,"םילגנאה ןמ רתוי םינכוסמ םידוהיה" :בישמ אוה
 תועידי ירוריפו המש תא אלא עדוי יניאו התוא בהוא ינאש המדאה ,ןיתשלפ״ל ואציש
 הבזכא לחונ אוהו ,המחלמה תלהנתמ ומולח יפכ אל ךא ."הירוטסיהה ןמ היתודוא־לע
 ־ירופיסו םירואית רבחמה וב בלישש אלא בושח וניא ומצע השעמה־רופיס .הרמ
 בצינ אוהש םיארוק ונא הלאה םירופיסה דחאב .הביתכ לש הז גוסל םייניפאה ,הנשמ
 העמשנש היינפה ההימתמ .ענכיהל ובג ירחאמ ארוק לוק הנהו הלילב הדמעב ודבל
 השקש ןושל־לע־לפונ־ןושל—(! ימלסומ ,ענכיה) "!םלסומ אי םלס" :ןושלה וזב
!תלייח םג־המו ,הב שמתשי ילארשי לייחש תעדה לע תולעהל

 ליפשמ ינאש ךותו ,דימ .ילא הנפומה ועלקמבו ותדסקב ,ילומ בצינ לייח יתיאר עגר ותוא
תא וריאה םירוקרזו וררועתה ירבח .גורה לפנ לייחהו קדהה לע יעבצא הצחל ,טעמ ישאר

.1969 סרמ ,"באדא־לא" -
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 התוא ובאשנש ,םחול־ידגבב הידוהי הרוחב אלא היה אל גורהה .שיא ןיא תוקוחרה העבגה
 המדא לע חצנ־־תביכש בכשת אלש ידכ םיל ךומס תויהל יתיויק .הונרבק םשו ףרועה לא
 ירוחאמ האבוי ךכי לכ קומע הרדח עודמ אוה םיהדמה רבדה לבא ,ונלש םירבגה םע תחא
ז יבשב ינתחקל ידכ

 הנחממ תחא הצובק :הידוהי הרוחב לע רופיס דוע הנה ,זמרה תא ןיבנש ידכ
 .שאב ותולעהלו ובש םירבגה לכ תא גורהלו ץוביק שובכל החילצמ םיבדנתמה
 האצמש הידוהי הריעצ לע יל רפיס אוה" :רוביגל רפסמ הפקתהב םיפתתשמה דחא
 הגרה אוה ךא התא בכשל ול הארק איה .ץוביקה לש םיטלקמה דחאב הטימ לע המורע
."וב תזחוא הדיו רפל תחתמ חדקא הליג ךכ־רחא .םוקמב־וב
 אוה אלה ,ןוימדה תרהט לע ולוכ בותכה הזחמ לא רובענ הלא םיינוימד םירופיסמ
 ־לא" ךרועו "תמחולה תורפסה יבא" תניחב אוהש ,ינונבלה םירדא לייהוס לש והזחמ
 תשחרתמ ותלילעו תויפיטואירטס תויומד סלכואמ הז הזחמ 28."םד לש חרפ"—"באדא
 ירבח םיפתתשמהו "םישובכה םיחטשב" אוה םוקמה .שארמ־העובק תנוכתמ יפ־לע
 ,רבעשל סייכ ,(הצובקה שאר םהמ דחא) םיטנדוטס ינש הנומה םילבחמ־תצובק
 הליכשמה הבכשה :רהצומהו יוצרה תא תגצימ וז הצובק .ירצונו ,בדנתמ ינונבל ריעצ
 הליסמה ןמ ותוא התגוה תתחשומה הרבחהש םעה־שיא > תיטוירטפה חורה תרודח
 ,(!ינונבל) תיברעה תויראדילוסה ז םימחולה תורושב ומוקמ תא אצומ אוה ףוסבלו
 ז םותהו בוטה למס איהש ,םאה תא םיאצומ ונא םדצל .(!ירצונ) תימואלה תודחאהו

 התפמה ,"שרה תשבכ" איה תאז םעש תימואלה הואגל למס ,הפיהו הריעצה תבה
 םילודגה לש םכרדל םינמאנה םירוענה ינב תא למסמ רענה־חאה ;רזכאה ביואה תא
 םתומדב ותולפשו ותוירזכא אולמב ביואה רייטצמ םתמועל .ןברק לכל םינוכנהו

 םהמ טוחסל ידכ םירוצע תותפל הדיקפתש ,תלייחהו ,סנאהו טסידאסה ,ןיצקה לש
 תומד דוע םירדא ףיסוה ,ךכב יד אל םאו .שוביכה־ליח תורישב הנוז ןיעמ—תואדוה
 שמשמה יברעה ןישלמה תומד :םישבכנה לש תירסומה תונוילעה תא חיטבהל ידכ
 תורוש לא ףרטצמו םירוצעה תא ליצמ אוה רבד־לש־ופוסב ךא םישבוכה תורישב
 :הרקיעש ,הזחמה תלילע תא םירדא םקר ולא תויפיטואירטס תויומד לע .םימחולה
 םיעיגמ םישבוכה ךא ,םדקפמ לש ותיבב הילוחה ירבח םיסנכתמ תינלבח הלועפ ירחא
 ירבח וחילצהש ירחא ,ריעצה חאה תא םירצועו ,יברעה ןישלמה תרזעב ,םהילא
 תובגל ותורישבש הנוזהו ןיצקה םיסנמ רצעמב .תיבה ירדחמ דחאב רתתסהל הילוחה
 לש הסורא אוהש ,הילוחה ישנאמ דחא דוע רצענ םייתניב .אוושל ךא ,תודע ונממ
 .ותצובק תולועפ לע תודע רוסמל ברסמ אוה ףא ,םד־תתושו עוצפ ,דקפמה תוחא
 תוחאה העיפומ רצעמל לבומ אוה דועב ךא ,ןיצקה לש ותכשל תפצר תא םיתכמ ומד
 םדהשו רוצע הסורא םגש הל עדונ םשו ,ריעצה היחא תא ררחשל הווקתב (ותסורא)
 התשלוח תא ןיצקה לצנמ זאו תטטומתמ איה .ומד אוה הכשלה תפצר תא םיתכמה
םירוצעה ינש תא ררחשמ ,ןישלמה ,דמחא :הלילעב הנפמ לח התע .התוא סנואו

.1969 םרמ ,"באדא־לא" ־י
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בחתמו ותסוראו סוראה םישגפנ םשו ,הילוחה ישנא םירתתסמ הב הרעמ לא םאיבמו
 בוש םיאצוי הילוחה ישנא .םתיב ץוציפ לע םיעמוש םה דמעמ ותואב ךא ,םיק
 יכ םהל עדונ תושדחה־תרודהמבו ,תוחאה לש הסורא אוהש ,עוצפל ץוחמ ,הלועפל
 תא ורסאו םילייח השימח דועו ןיצקה תא וגרה ,אבצה תדקפמ תא ופיקתה םינלבחה
.רבעשל־ןישלמהו סייכה ,הילוחה שאר :השולש ולפנ הלועפב .(הנוזה) תלייחה
 .הזחמה יעטקמ עטק לכב טעמכ ןיעל תרקדזמ תושפנה בוציעבו הלילעב תויתוכאלמה
 תומלגתה אוה ,הנושארה הכרעמה לש הינשה הנומתב רבכ עיפומה ,ילארשיה ןיצקה
 ירדח ינשמ דחאב םירתתסמ הילוחה ירבח .תחא־הנועבו־תעב תועשרהו תולכסה
 תוקפס וב וררועתהש ףא ,שופיח וליפא ךרוע וניאו רענה תריצעב קפתסמ אוהו תיבה
:הלבח תלועפ עצבל הזכ שולח רענ לוכי םא

 תא לטונ ישילש לייח דועב ,דאיז תא רוצעל םילייח ינש לע דקופ) ןיצקה
 ועורז תא ששממ) ? הלבח־תולועפ עצבמ התא הזכ ליגב ז הז המ״ :(והבור
 ויה יתמ (קוחצב ץרופ) ז םירבג םכל ורתנ אל ...ןידעו ךר ןיידע (ויתועבצאב
 תופי םישנ ,םישנ אלא םכל ןיא (אליל לא הנופו עגר קתוש) ז ללכב םירבג םכל
 דיחפמ ינא םאה (ברקתהל ףיסומ אוה ךא ,הגוסנ איהו אליל לא ברקתמ) !םימעפל
.(בורק אסיכ לע תחנוצו הקעצ העימשמ םאה) ?יתפי ,ךתוא
 וחק ,יתוא רוצעל םתאב !התוא בוזע :(םילייחה ןמ ררחתשהל הסנמ) ד א י ז

1 ןשפנל ןתוא וחינהו יחוא
 !םירוזיחל וישכע ןמז ונל ןיא ,ןוצל יתדמח .ודחפת לא ,רדסב ,רדסב :ןיצקה
 תישע בוט (תיניצר המיענב) !רתוי רחואמב אובי הז ילוא (ומצע ןקתמ)

 יתעדב יתילעה אל ינא לבא .ץוציפל שורדה לכ ונתושרב שי .ךמצע תא תרגסהש
 המכ ןב ,יל רומא ...ןב רענ אוה ונלש תוח״ודה םירפסמ וילעש ןכוסמה לבחמהש
?התא
.הרשע־עבש ןב ינא .בשוח התאש ומכ ינניא :ד א י ז

 ןיא לבא ז הלבח־תולועפ ןתוא לכ תעציבו תנמאתה יתמ .ןימאהל השק :ןיצקה
.לכה תא ךכ־רחא ולגי ונלש םיתורישה ,רבד

 ,"חורפא" םע אצוי אוהו ןיצקה תא ללוש ךילוהל תוחאהו הילוחה ישנא םיחילצמ ךכ
 אוהו ןישלמה דמחא דבוע לכסה ןיצקה לש ותורישב לבא .תיבב םירוביגה דועב
 לייחהו ותכשלב ןיצקה הנה .אליל לש הסורא ,םשאה תריצעל םילייחה תא ךילוי

:ותורישל דמועה
 ןסחמ הזיא ? רמוא התא המ ,ןכ ,ולאה :(ןופלטה תרפופש תא לטונ) ןיצקה
 םא ,חוטב ינא ?דחא קר ?םהמו ?םיחרזא ינשד םילייח ינש ונלשמ ?תשומחת
 המ ןיבמ ינניא (ושפנל רבדמו תרפופשה ריזחמ) .הדות ,בוט ...וז הרוצב וכישמי

 האור ינא ? םימיה־שש־תמחלמ המייתסנ תמאב םאה !קזבה־ןוחצנ ונל ליעוה
 !שש וא תולועפ שמח םוי לכב !לבסנ־יתלב רבכ הז .ףוס ילב תכשמתמ איהש
? הלאה םידשה םילועו־םיצרופ ןיינמ
!ןיצקה ינודא ,םתמדאמ :לייחה
? ךתוא יתלאש !קותש :(סעכב) ןיצקה
.יתוא תלאשש יתבשח .ןיצקה ינודא ,החילס :(גוסנ) לייחה
 ודיב הבמ) ?וגלש םידודגהו תוגולפה הפיאו !ףוא :(ושפנל רבדל בש) ןיצקה
? ל׳>הצ ןכיה (ןחלושה לע
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.ןיצקה ינודא ,םיחטשה לכב רזופמ :לייחה
? ךתוא יתלאש !קותש :(ומוקממ ץפוק) ןיצקה
.יתוא תלאשש יתבשח ,ןיצקה ינודא ,החילס :לייחה
 ילב הנש םירשע דוע היחנ 1 הז לכב דומענ ךיאו :(ושפנל רבדל ףיסומ) ןיצקה
 עודמ ?דויצו ףסכ ונל וקינעיש ונידידי לא ןנחתנו דייטצנ קרו רבד השענש
? טקשב תויחל ונל םיחינמ םניא הלאה םיבלכה

...ןיצקה ינודא :לייחה
 ? ךיפ תא םולבת ףוס־ףוס :(לייחה ינפב ופורגא ץפוק ,הפונתב םק) ןיצקה
.(דחפנ וירוחאל עתרנ לייחה)

...יתבשח .ןיצקה ינודא ,החילס :לייחה
 תא ערקו קותש ...יתוא תלאשש יתבשח :(לייחה לוק תא הקחמ) ןיצקה
 !שפיט ,השוע התא המ (תוח״ודה תא עורקל ןנוכתמ לייחה) 1 הלאה תוח״ודה

.ןיצקה ינודא ,תשקיבש יפכ ,תוח״ודה תא ערוק ינא :לייחה
? ךממ תאז יתשרד ינא :ןיצקה

 הסנמ ךיא התע הארנ .םירדא לש ונוימדב םיילארשיה לייחהו ןיצקה םירייטצמ ךכ

 .םירוצעה תא תותפל הדיקפתש ,תילארשיה תלייחל ןתנש םשה הז) לשאר ותוא
 תורפסב ץופנה םשב שמתשה אלא יסופיט ילארשי םש אוצמל חרט אל ףא אוה ,ןיינעמ
.(הידוהי השאל הפוריא

 ,ךכ־לכ הפי קוחצ ךל שי .תשקבמ ינא ,םעפ דוע קחצ :(וילא תברקתמ) ל שאר
 הלגמו ןרוטקמה תא תטשופ) ?ןוכנ ,דאמ ןאכ םח ...לבא (הקיתש) .ןומאו ךור ךסונ
 תברקתמ איה .הדצה ושאר בסמ דאיז .תומורעה היתועורזו הפוקשה התצלוח תא
 (הנממ קחרתמו ומש עמשל עתרנ) !דאיז ,עמש (ופתכ לע די החינמ ,רתוי וילא
 תא תלאוש ינא ןכלו ,ותחירפ תעפיב רענ התא .גאדת לא ,ךמש תא תעדוי ינא
 ? תומילאב קסועו םייחה תא ךל לקלקמ התא עודמ ? ןאכל ךתוא איבה המ ימצע
 תברקתמ) ? םיימעפ וייח תא םדאה יח םולכ ? ךתוריעצמ האנה קיפת אל עודמ
 עגר תקתוש) .ךנומאל הליחת הקוקז ינא לבא ,ךל רוזעל הצור ינא (בוש וילא
 ךידיו ךל רוזעל לכואו ךנומא תא גישא ךיא !תמאב ינא השפיט ,וה (תקחוצו

!םיקיזאה תא ריתאו ךידי טשוה ,אוב ? תולובכ
!יבזע ,יתוא יבזע ,אל :(הדרחב גוסנ) ד א י ז
 אלש ריסא תיאר םולכ !וידי תרתהל דגנתמה ןושארה רוצעה הז !אלפ :ל ש א ר
 בולכה ןמ תאצל תנאממה הנוי תיאר םולכ ? תלדה ול חתפית םא חורבל רהמי
 ,שפוחה תא ךל קינעהל הצור ינא (וילא תרזוח) ? עודמ לבא ? תלדה חתפיתשכ
 ילב םיקיזאה תא חותפל הל חינמ) .אוב ,הגה אוב (וידיב תזחוא) .יל ןימאתש ידכ
 ,תוריח ךותמ בושחל לוכי התא וישכע .תוישפח ךידי הנה ? האור התא (תודגנתה
.הפסה לע בש ,השקבב .תוריח ךותמ עונל
.דמוע ראשיהל ףידעמ ינא :ד א י ז
 ־ומו ודיב ותוא תכשומ) .אוב ,אוב .תחנב בושחל םדאה לוכי הבישיב :ל ש א ר

 אסיכ לע תבשוי) .םש ינא בשא ,רתוי עוגר היהתש ידכו (הפסה לע ותביש
...דאיז יל עמש ,וישכע (ןהמ לודג קלח תפשוח איהשכ הילגר תלכשמו
 (וידיב ןנובתמ) .דוע ימש תא יריכזת לא :ךממ שקבמ ינא :ד א י ז
? דחפ ךב תררועמ ןיידע ינא יכו ? דאיז ,עודמ :ל ש א ר
...לבא ...אל :(וידיב ןנובתמ ודוע ,ךומנ לוקב) ד א י ז
? ימשל תלאש אל התאו :ל ש א ר
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.לשאר דל ארוק ןיצקה תא יתעמש :(סוסיהב) ד א י ז
 ,םירגמו םייסא םידעצב דרשמב ךלהל הליחתמו המק איה) .דאמ בוט :ל ש א ר
 אוה) ו התיבה רוזחל הצור ךניא (ודיל הפסה לע תבשויו וילא תברקתמ דכ־רחא
 ,הריקחה תא לובסל לכות אלש דע ךכ־לכ ןטק התא (הוקתבו דחפב הב טיבמ
 השרא אלו ךתביש תא שיחאש ךל החיטבמ ינאו .הריקחה ייוניעל תנווכתמ ינא
 .הלילב ךילא אובא ?ךתעד המ (הקיתש) .ךילא אובא ינא .ךילא ברקתהל םהל
 ךל שי הארנכו ,יניעב ןח םיאצומ ךימולע (הנממ קחרתמ אוהו ,וילא תדמצנ)
 (הפסה תושארמב ועגפב זוזל דוע לוכי וניא אוהו ,וילא דמציהל הפיסומ) .קזח ףוג
 ינא (וינפ לא היפ הכימסמו וראווצ תא תתפול) .התיבה בושתש ךל תעבשנ ינא
.(הדשב תעגונ ודיו וילעמ הקיחרהל הסנמ אוה) ...ךל תעבשנ
 ,יתוא יבזע ,יתוא יבזע (הנממ וינפ בסמ) .ךממ שקבמ ינא :(הדערב) ד א יז
.המלע

 !תונוז םכלוכ !הגוז תא" :דאיז ץרפתמ הנומתה ףוסבו הפי הלוע וניא לודישה
 וליפא ,םכתא םיריכמ לכה ,םכתא םיריכמ ונא ? הבוקר הבלכ ,ךל יתענכנש תבשח
 ןימה תאלח ?ונתמדא תא םתלזגש ירחא ונדובכ תא לוזגל םיבשוח םתא .ם״ואב
 אל םא תוריל תמייאמו ושארל חדקאה הנק תא הדימצמ לשאר וליאו "!ישונאה

.קותשי
 םדה תא ,דאיז היחא תא ררחשל לדתשהל האבש ,אליל הלגמ וב עטק הנה ,ףוסבל
.היחא םד הזש תרבוסו ןיצקה לש ותכשל תפצר לע

 (הקיתש) !םד הז ,םיהולא ? הז המ :(ץראה לע םדה תא עתפל הלגמ) א ל י ל
?ומד הז םאה
.ולש רבח לש םד הז לבא ,ךכל ונעגה אל ןיידע ,יעגריה ,אל :ן י צ ק ה
? דאיז לש רבח ;(הדרחב) א ל י ל
.עגר ינפל ותוא ונספת .ולש רבח .ןכ :ן י צ ק ה
? אוה ימ ? ילש רבח אוהש רמא ימ :(הדערב) א ל י ל

 אליל .הקיתש) .ויחא וניא אוה ,יעגריה לבא ,רוכבה ויחא היהיש וניויק :ןיצקה
.םשאה ומשש יל המדנ ? ומש המ ,ומש (תלאוש הניא ךא ,הדרח
? םאשה ...ןווכתמ התא :(הקעצב) א ל י י
.םאשה .ןכ ,ןכ :ן י צ ק ה
 דיגהו דאיז תא ליצהל ןויסנב יתוא םידקה ? אוה םג אב :(אסיכ לע תחנוצ) א ל י ל
 (תפלעתמו יכבב תצרופ ,הפצרב בוש תננובתמ) ?ומד הז ,ןכ םא ?ומד תא

 ,לצלצל שגינ) !ארונ םוי הזיא ,םיהולא ? תפלעתה ? הז המ :(לבלובמ) ןיצקה
 בוט ףוס .רתוי בוט הז .רתוי בוט הז (ופשחנש הילגרב לכתסמ .דימ וב רזוח ךא
 לע הביכשמו הראווצ לע הל קשונ ,ויתועורזב האשונו הילע ןחוג) !עגימ םויל
(םיינתבער םיטבמ הב ץעונ אוה .הפסה

 *לא" ינורטאיתה ןוחריב .המיבה לעמ הרהמב דריו ריהאקב אופא גצוה הז הזחמ
 אלש םירבד תגצהבו תודבוע חופינב םשאוה רבחמהו ,םיחתורב ותוא ונד "חרסמ
 ינוגרא לש םדיקפת תכרעהב המזגהה תא םיחוד ונא םאו" .םייתימאה םהידממב
 תייעטה תא הזב ונא םיחוד" ,רדאק־לא דבע קורא׳פ רקבמה בתכ ,"תודגנתהה
 התוא ,תוירבה ישארל םידרמ םס ותוא לש ותרידחמ רתוי הלודג הנכס ןיא .םינומהה

."השקה תואיצמה תמדא לע אלו (המיבה לע) ריינה לע םשגתי ןוחצנהש המיענ היזה
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 ילארשיה ןיצקה לא הנופה ,דאיז לע בתכו תחאל־תחא תויומדה תא חתינ רקבמה
 ,םסאק־רפכו ןיסאי־ריד לש םימחרה ,םכלש םימחרה תא םיריכמ ונא" :ןושלה וזב
 ריעמ ,ןכבו—"תודחואמה־תומואהו דעסה־תונכוס תרזע ,םכלש הרזעה תא םיריכמ
 ןיא בוש ,ןמזמ םייתסנ רבכ ןינעה .ףוס ילב רובידב ךישמהל לוכי התא" ,רקבמה
 בוש" :בתכ ,לשארבו ילארשיה ןיצקב ןודל ועיגהבו ."תיתונמא הריצי ונינפל ללכ
 ״! תונוז םהישנו םירוסרס םילארשיה םירבגה :הקוחש הפולג התוא לומ םיבצינ ונא
 הכפהמה" וא "תיאדי׳פה המחלמה" היורקה וז ,לארשיב םיאניתשלפה לש םתמחלמ
יעב תרייטצמ איה אלא םיימואלה םיגוחב הדהא תררועמ איהש יד אל ,"תיאדי׳פה
 תחא לכב תוכפהמ הנצורפת הירחא .הנחמה ינפל תדעוצה ץחמ־תגולפ ןיעכ םהינ

 זא־וא :הצקה לא הצקה ןמ תיברעה תוישיאה הנתשת זאו תויברעה תוצראה ןמ
 ,המעוט ידאה דחא לש ותנקסמ ,םוקמ־לכמ ,ךכ .תלחוימה תיברעה תודחאה םשגתת
 יכ אוה יאדווש יד אל" .םויה תויברעה תוצראב יללכה חורה־ךלה תא תפקשמה
 תיעבט האצותכ תאזו ,דבלב תחא תיברע הנידמב אל תניוזמ תיממע הכפהמ ץורפת
 ןיבל ,דחא דצמ ,הרורחיש תורטמ לא השפנ תאשונה תואברעה ןיבש תומיעה ןמ
 העמשמ אלא ,ינש דצמ ,תינויצקאירה תיטסילאירפמיא־תינויצה תירבה תוחוכ
 לש רסובה־תעדות תנש—1958־ב םינומהה ולעהש המסיסה תכיפה וז לש התוהמו

 יכ ,הנעטש תחלצומ־יתלב המסיס התוא—דבלב ינידמה רושימב הטלשש ,קבאמה
 ךרדה :תילכתב־הכופה ךרד תבייחתמ ,םויכ .[לארשי־ץראל] הביש השוריפ תודחא
 הכילומה ךרדה איה—םייברעה םימחולה תודחא וא ןיוזמה קבאמה ךרד—הבישה לא
29."הלודגהו הרוצבה ,הנתיאה תודחאה לא

 םיזחוא םניאש ,תוירב ראשש תיתדגא תומד ךפוה יאדי׳פה ירה ,בצמה אוה ךכ םא
 ־לא ןודל׳ח ירוסה ררושמה ןתונ תאז השוחתל יוטיב .התמועל םידמגתמ ,קשנב
30: "ינאו יאדי׳פה" ורישב יחייבוצ

 דרומ ,ךבהוא
 הליל־רואמ ,ךבהוא
 ,רוחא הרבדוה תונוגי תכשח
 םיילגר יפלאב הסמרנ
 ,בילס ילובי לכ ינא ךא
 שובא ךב ישגפב
 ברקה הדשב יניא יכ לע
 שמשב ירוע הלקנ אל ןבלה ןוראווצה ירחאמו
 ,רהוז תואב ותמיתכה אל חורהו
 ,יתועש תא סעול םולע הפק־־תיבב ינא יכ לע
;תובוחרב דבואו םילפסמ םגול
 ברקה־הדשב ינניא יכ לע
.שובא ךב ישגפב

.1969 טסוגוא .״באדא לא׳ ,״תיניתשלפה רורחישה תמחלמ״
.1969 םרמ ,"באדא-לא"30
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 םנמאש ,םירופיס לש םיוסמ גוס ריכזהל אלש רשפא־יא וז תיללכ הריקס תמלשהל
 אטבל םתילכתש םירופיסל ונתנווכ .ךלוהו־טשפתמ אוה הארנה לככ ךא שדח וניא
יס ינש ומסרפתה "באדא־לא״ב .תויברעה תוצראב םידוהיל האנשהו זובה סחי תא
 לש ינשהו ,יעייבור לא די׳גמ ןאמחר־לא דבע ,יקאריע רפסמ לש דחא ,הלאכ םירופ
.ירכוש דמחומ ,יאקורמ רפסמ
 לש ויתושגר תא רבחמה ראתמ 31,"םהישארב רקני ףועה" ,יעייבור־לא לש ורופיסב
 םידוהיה "םילגרמ״ה לש םתיילת םויב ,תגלפומ תידמעמ הרכח לעב ,ידאדגב ריעצ
 אוה" :הלא םיטפשממ םידמל ונא ינכפהמה ויפא לע .ינוי־תמחלמ רחאל ריעב
 ךלשומ היה ךכ םושמו ,הרהמב בהלתמ היהו ,תונמדזה לכב ,דימת תונגפהב ףתתשה
 ותבוהא לע בשוח אוהשכו ."ותובהלתה הלדג ישפחל ותאצב ךא ,לזרבו גרוס ירחאמ
 הנגפהל ותנווכ) ״? הז םוצע ףוגב ךינפ ןכיה ,םיעותה תב ,.נ״ :רישעה דמעמה תב
 םירבגה תומישמ יכ ענכושמ היהו החנא טלפ אוה" .(גרוהל־האצוהה לגרל תיגיגחה
 התונוילעב תושפיטב תראפתמ השא ילגרל הדיגס םהל תושרהל ידכמ תולודג
."תידמעמה

.הנגפהב ורבח ולאוש ״1 חלאצ ,חמש התא״
״! יתולולכ״סוי הז״
 [ידוהיה] לש ותיילת .תחא לוגיר־תשר ףא הפשחנ אל םויה. דעו יטירבה שוביכה זאמ"
."עירפמ ןיאב ולעפש םיסדע יפלא ריתסהל ידכ הטעמ אלא התיה אל םדע

 ךא ,)זחוא סבקו ותעד תשלחנ ,תויווג הרשע־תחא ויה תויולת םש ,רכיכל םעיגהב
 לע ועמשכ קוחצב ץרופו "לארשי לוק״ל ןיזאמ אוה .רפתשמ ובצמ התיבה ובושב
 ותדועס תא ול שיגהל ותוחאמ שקבמ אוה ךכ־רחא .טנאת־וא לא תילארשיה האחמה
.שפנ־תוואתב לכואו
 תריכממ יחה ,לטב־ךלוה ןוירב םע ונתוא שיגפמ 32,"םיבלכה רכומ" ,ינשה רופיסה
 אלא ,והומכ ןלטב דידי ול שי הז שיא .קושב םירחוסמ םיפסכ תטיחסמו םיבלכ
 םיבלכה רכומו ,תרטופמ איה .םויל "גניליש" תרכתשמו ידוהי לצא תדבוע ותוחאש
:הלאשב וילא הנופו ןידה־תיב ןינבמ ידוהי ןייד לש ותאצל ברוא אוה .םוקנל טילחמ

 ״? םידוהיה םכח התא םאה״
 "?ךנוצר המ .אוה ינא ,ןכ"
 ־. וילא וטישוהו גניליש ףלש ברה לש ותיוול ןב .החמשבו ףוריטב ףיטל־לא דבע קחצ
."דלו חק"
."רתויב רקיה םג אוה רתויב לוזה בלכה ,םימעפל .םויה הובג בלכה ריחמ .אל"
.ודידיל ןיידה רמא ,"עגושמ הז"
 הדוהיש יפכ ךתוא קשנל ,ןזח ,יל השרה" :קוחצ״תבב רמאו וילא ףיטל־־לא דבע ברק
״! עישומה תא קשינ

 ויעינמ תא ריבסמ אוה ןמז רחאל .ןיכסה תא וב ץעונו טפושה לע שיאה לפנתמ ךכ
:קושב םירגתה דחאל
.1969 םרמ ,״באדא־לא״ ״
.1969 רבוטקוא ,"באדא״לא" "
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ד צא הדבע ןאמילט לש ותוחא ,גנילישב םתוא תרשנ ,גנילישב ונתוא קיחרהל ולגרתה םה
ן יבהל ךירצ התא לבא ,גנילישמ רתוי הל םינתונ םימעפל .גניליש תרומת ידוהיה רחוסה
ל ש עונלוקל םיכלוה ונא .םירוטיפב הילע ומייאי .ברסת םא .רתוי הל םינתונ עודמ
ו תוחא לבא .ותוחא לש גנילישה תא לטונ אוהו גנילישב בלכ רכומ ינאש םעפ לכ םידוהיה
ן יינמ םיעדוי ונא ןיאו■ ,םיבלכ דוע רכומ ינניא ינאו םידוהיה לצא דוע תדבוע הניא
ה ובג בלכה ריחמ ,אל :ול יתרמא .ךלו גניליש חק :ידוהיה יל רמא םויה .גניליש גישהל
.םויה

י פל םירופת םבורו רתויב הדורי םתמר הזה גוסה ןמ םירופיסהש ןייצל רתומל

.םייפוריאה םיימשיטנאה םירופיסה תנוכתמ

¥

ה ריציה רחא תוקחתהל יאובב ןחוב־ןבא ודבל אשונה ,רומאכ ,יל שמיש וז הריקסב
י תשקיב אל םגו תאזה הריציה תא ךירעהל יתיסינ אל .ינוי־תמחלמ ירחא תיתורפסה
, תורחא תוריצי תחפקמ יתטקנש וז השיג םירבדה־עבטמ .ערל וא בוטל םינויצ תתל
.ימצעל יתעבקש םיאשונה תרגסמב ןלילכהל יתלוכי אלש ,תולועמ םג ילוא
ת א םיפקשמה ,ירצמ רקבמ לש םירבד איבא םא השעא בוטש ינא רובס ,םוכיסלו

ת או םייתורפסה םינוחריה תא ףיצהש הז לג חכונ תיניצרה תרוקבב זחאש עוזעזה
י נשל םיקלחנ" ,רקבמ ותוא בתוכ ,"הסובתה ירחא ועיפוהש םירופיסה" .םירפסה קוש
ה סנמה גוסו ,תוטועפ־ירופיסל ונונגסב בורק אוהש ,ביהלהל דעונה גוס :םיגוס
ו תריצי תא רפוסה בתכ םירקמה לכב .יאבצ בתכ לש חווידל המודב ,תודבוע רוסמל
ו מצעב םהב הסנתיש ילב הרובג־ישעמ ול ןיימדו תוערואמ ובלמ הדב ןכלו ,ותיבב
ו נילע הסובתה תעפשה יכ םירובסה םיעוט" :ךשמהבו ."בורקמ םהילע דומעי וא
־ םילייח־ירופיסל תועמדו־הבהא־ירופיסמ—םירופיסה יאשונ יונישב אטבתהל הלוכי
, יארפ ביואו םחול יאדיפל דגוב בהאמו ןמאנ בהאממ—םירוביגה יונישבו ,תוברקו
ידע׳ תובהלתה ירישב םיינשגרה םהיריש תא םיפילחמה ,ונלש םירמזל הרוקש יפכ
, אוצמ־תעל רפוס אוה ןפואה הזב בתוכה רפוסה .םייטוירטפ תוערואמ ילגרל ׳םינ
, ויתויולעפיהב יחטש אוה ;תוערואמה תשירדל םאתהב ביגמו העשה חורב בתוכ אוה
3“״אוצמ־תעל הגוהכ והומכ ,וכרד לע הרקנה לכ לע הלוע ,ויתושגרב יתימא וניא

.1969 רבמבונ ,"באדא־לא" ,י׳פנח ןסח •י
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