
חרזמה ןמ השא בל :ךמוס ןושש
ןאקוט אווד׳פ לש התרישב ןויע

 לש התריש הרבע 1952 תנשב ןאקוט אווד׳פ לש ןושארה היריש ץבוק אצי זאמ
 םיעוזעז הז ןמז־קרפב עדי התוא בבוסה םלועה .הכורא ךרד־תרבכ םכשמ תררושמה
 ורתונ אל םה םג רצויה ינפב גיצמ אוהש םירגתאהו ונתשה םיינחורה ויפונ ,רופס־ןיא

 הקווד הנכותבכ התרוצב תויתוהמ תורומת הרבע המצע תיברעה הרישה ףא .ויהשכ
.ולא םינשב
 וילע הקזח תונורחאה םינשב לעפש יברע ררושמ לש ותריציב ןייעל אבה לכש ןאכמ
 םירגתאל ולשמ תובושת דימעהל הז ררושמ חילצה הדימ וזיאב :ררבל הסניש
 השדח הבושת חסונ ומצעל לגסל הז רצוי ליכשה םולכ ? םידקבל־םישדח ולעו וצרפש
 ילגרל השלפתנו ,םיטעושה תוערואמה ילגלג ןיב ותריש הקחשנ אמש וא ,תימעפ־דחו

? תוררושה תויצנבנוקה

ב
 ךא ,ןכ םנמא—תטלוב תררושמ .םיקסוע ונא הלודג תררושמב אל יכ דימ רמאיי
 ןניאש תודבוע יתש חוכמ הל אב המוסריפ רקיעו ,המצעל הגספ תויהמ ידמל הקוחר
.התריצי לש ימינפה הביטל חרכהב תורושק
 איה ןיא םנמא .םכשב דבוכמ בא־תיבל תבו השא התויה םצע :הנושאר הדבוע

 תיברעה תורפסב אל ןכש לכמו ,השדחה תיברעה תורפסב הנושאר תררושמ
 רבודי ןהמ תחא לעו) תיברעה הרישה תישאר ןמל ורציש תוררושמ הל ומדק .הללכב
 רומיית תיבל השיאעב לחה ,תודחא תוררושמ ומק םינורחאה תורודב ףאו ,(אבהל
 ימוחת לכב תויברע םישנ לש ןמושיר רכינ הלא ונימיבו ,(1902־ב הרטפנ) םירצמב
 םיאשונב ומצמטצה ונתאמ לש 40־ה תונשל דע ובתכש םישנה בור םלוא .תורפסה
 ,תוומהו םייחה תוהמ ,הרבחב .דשאה לש הדיקפת ןוגכ ,"םייפוסוליפ״־םייביטקייבוא

בומ תישיא העבה םיבייחמ םניאו תישפנ תוהדזהב םיכורכ םניאש םיאשונ ראשו
 תרישו (א׳תיר) הניק יריש הלא ויה ירה םתריציב תישגר תוהדזה התיה םאו .תקה
 תודחאו ,בושח הנפמ ,המודמכ ,לח ונתאמל 40־ה תונשב .לאהו עבטה םע תודחיתה
 ררחתשהל תוכזה תא ןהל שורדלו םירוצעמ אלב ןהיטבל תא אטבל ולחה תובתוכה ןמ
."םיישנ" םיאשונ לש תומא ׳דמ
 ובר ףאו ,תייודיו המינב ,ישיא ןוטב התישארמ הנייטצה ןאקוט אווד׳פ לש התריש
 הז הארו .טעמ אל םוסריפ הל ונקה התריש יאשונ םצעש ןאכמ .הבהא־יריש הב
אלא הלא תוכפתשה־יריש הרשה איה תיב־ילב־תב וא הירצונ תררושמ אל :אלפ



וו3חרזמה ןמ ה ש א בל

 הב ובר וז החפשמ ,חרוא־בגא .לארשי־ץראב תדבוכמ החפשמל תבו תימלסומ הריעצ
 רוכבה היחא .הריש־יבתוכ רקיעב םהירה יברעה םלועב טע־ישנאו ,טעה־ישנא
 טדנמה ימיב לארשי־ץרא יררושמב םיטלובה ןמ היה (1941—1905) ןאקוט םיהארבא

.יטירבה
 תישארב אווד׳פ התברה אל ,אבהל הארנש יפכ ."תיאניתשלפ" התויה :הינש הדבוע
 םימיוסמ םילאוטקלטניא ויה יברעה םלועב ךא ,"יאניתשלפ״ה אשונב קוסעל הכרד

."ןיתשלפ ןוסא״ל למס ןיעמ םכש־תב לש התרישב תוארל וטגש
חאה תורודבו ,בושח יברע יתוברת זכרמ .דתיה אל םלועמ לארשי־ץרא יכ רוכזל שי
 ץראב תורפסה .הנושאר הגרדממ םיררושמו םירפוס הנממ ואצי אלש טעמכ םינור
 םירצמכ תוצראב תורפסה לש חפסו החולש הבר הדימב התיה טדנמה תפוקתב
 ןאכמ .ינתרקה היפאב תופוכת הטלב ץראה ייברע ובתכש הריציהו ,ןונבל־הירוסו

 הבושח תיתוברת העפות התיה החיטבמ "תיאניתשלפ" תררושמ לש התעפוהש
.המצעלשכ

ג
 תוימצע לעב ןונגס המע האיבה אל ,(1952) ״םימיה םע ידבל״ ,ןושארה היריש ץבוקב
 תאז םעו ,םירודמל קלוחמ וניא רפסה .םישודנה הרישה יאשונ ויה היאשונו תטלוב
 עבט יריש—םהב ןושארה .םייזכרמ םיאשונ השולשל ויריש תא ךיישל רשפא
 םהב תדהדהמו תקהבומ תיטגכור המינ הלא םירישב .ארובהו עבטה םע תודחיתהו

 ןכו ,ידאמ־ובאו ןארב׳ג ןוגכ ,םייאקירמאה־םיינונבלה םיררושמה לש םתעפשה
:ןוגכ תורוש וז הרישל תוינייפא

? רוחש"ירבק ינוסכי םולכו תולילה רחמ ינופחסי םולכ !יל היוא
ז הבהאה ימעפ ונליי הנאו
ז בל-ירופריפ וכליי הנאו

("תיזה-יצע ןיב תויזה")

 וא םיזירגו לביע םירהה תומש םירכזומו ץראה יפונ םעפ־ידמ םילוע הלא םירישב
 לש רצויה הנבומב עבטו ףונ תריש ןאכ ןיא םלוא—ןורמוש תודשב הטיחה ילביש
 ןמזה ינפמ תררושמה תטלמנ וילאש טלפמו אובחמ םוקמ אלא וניא עבטה .הלמה
 עבטה םע תוהדזה ןיא .תימצע־הלמחו באכ יריש םה םמצע םירישה וליאו ,תוירבהו
.הלמה לש יתרווסדרווה ןבומב

 ,תבהואה השאה יריש םהירה—הזה ץבוקה יריש בור םהו—הינשה הצובקה יריש
 תובזכאל יוטיב םהב שי הלא םיריש .קוחרה הבוהא םע עגמל לובג־אלל ההמכה
 הרבחכ השאה לש המוקמ לע ,תורושה ןיב תצבצבמה ,הנולתו תונושארה הבהאה
 תודוסי ינש תחא־הנועבו־תע• םהב שיו ,עיתפהל םימימתו םינכ םירישה .תיברעה
 הלא םירישב ןיא רשאב—תופיקש .ןאכמ קופיאו ןאכמ תופיקש :םה םירתוס הרואכלש

ידי־לע םירשימ־ךרדב רפוסמ רישה ירחאמש רופיסה .תיתונמא תוסיחדו תובכרומ
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 ונל ןינע ןוכנ־לא .יביטאיצוסא בחרמ ןהמע ןיאש םילמבו תויעמשמ־דח תונומת
 ,לשמל ׳ירה .תרשכומ תיטסיזנמיג לצא םהל תופצל רשפא תרחא הביבסבש םירישב
 ־ייתסה תאו התוא ןיבמ וניאש לע הנילמו השפנ־בוהא םע איה החס וב רישמ עטק
;הביבסש תינרמשה הרבהב ןידעה הבצמ תא ךירעהל לוכי וניא רמולכ ,הרואכל־התוג

 !םילבכ לש םקשעמ היוא 1 יתמשא המ ? יתמשא
 .ידירו לעי יראווצ לע רלוקה אלהו ,תושעל ידיב המ
1  הלוע־ןברק אוהש ׳יבל תבהאל קדצ תישע אל התא וליפא 1היוא
.ןשקעה לרוגה םע דחי ינקשוע התא ףא ן היוא

("םיעוגעגה ריבדב")

 תאז םגו—הוקתו תוננורתה יעגר לש םמוקמ דקפנ אל תובצעו הבזכא לש ןדצל ךא

:יתייווחה שוביגה ןמ קוחרה ,םימתו ףוקש חרואב
 ינא וז הנה יוה !שגפינ םולכ

 וחתפ הילע תא רשא הנשוש
.תרהוזה הוקתהו הבהאה םוח

("לביע־רה תולגרמל")

 ־לכב ,תגלפומה תוילטנמיטנסה דוסי תא ,לוכיבכ ,אוה רתוסש לכ םע ,קופיאה דוסי
 התבהא יעגר לע ,לשמל ,רפסלמ הענמנ תררושמה .םלוכ הלא םירישב אוה לפוקמ תאז
 רמולכ ,הריכזמ איהש "םיקיזא" םתוא לשב ,ןבומכ ,תאזו—רתסב היתושיגפ לעו

 םיריש לש םמוסריפ תדבוע יכ ןייצל יואר םלוא .תוירבה הילע םיליטמש תולבגימה
 תורגתהו תלטובמ אל הזעה םושמ הב שי ,תררושמה לש התמיתחבו ,םיברב הלא
.(אובל הששוב אל וללה לש תמעזנה םתבוגת םנמאו) םהינימל רסומ־ירמושב
 לע הניק יריש רקיעב ,םייטילופ םיריש רפסמ ץבוקה ףוסב :ישילשה גוסל רשאב
 בטימ יפל םיבותכ הלא םיריש םלוא .םיטילפה לש םנוסא לעו הדודשה תדלומה לרוג
 הב םירד םויאהו הייכבהש המיענבו תינמלקד ןושלב ,אוצמ־תעל הריש לש תרוסמה
 הלא םיריש םימייתסמ ללכ־ךרדב .תיברעה תיטילופה הרישב לבוקמכ ,תחא הפיפכב
:ןוגכ ןוחצנו־םקנ־םויל הוקתו המחנ תולמב

 םתמקנמ ןירוח־ינב ופרי אל
.תומקנ תוחתור ןירוחח־ינב לש םמדב אלהו

("ןוסאה רחאל")

 תא תמייסמ [תררושמה] איה" :ןמצע הלא תורוש לע יאניתשלפ רקבמ ריעמ ךכו
 ,."ןיתשלפו םזילאירפמיאה יאשונב םיריש יפלא ומתחנ וב ריש־תיב ותואב הז הריש
 "האוש״ה אשונש םידע האמכ הדיעמ הלא םירישבש תקעוזה תוינולבשה ,תמאה ןעמל
 ףקותב םבתכל תבייח האצמנ םתסה־ןמו ,אווד׳פ לש הבלמ דאמ דע םיקוחר קבאמהו

 ךכל תודע ,שממ םימי םתואמ ,ונידיב שי ."קושעה םעה תב תררושמ" התויה
 ידכ םיצחל הילע ולעפוה ףאשו ,תיגיגכ־רה תררושמה לע התפכנ תיטילופה הרישהש
לא הבתכש בתכמב .קבאמ־תרישב הברתו ילאודיבידניא ןכות ילעב םירישב טעמתש
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 חיסמכ וירמאממ דחאב ומסריפ ולבקמ רשאו) ןיירחב ייאב בשויה ךרועו ררושמ

: 1954 תנשב ןאקוט אווד׳פ תבתוכ (ומות יפל

 תופקתה תוכרענש העשבדוב עיפוהש הדבועה לשב ורבג וילע יתחמשו ךרמאמל יתכרעה
 תרכזהש םתואכ /׳םיטוירטפ" םיררושמו םירפוס הברה .הרישב יכרד דגנכ תיפיקע
 הקוחרה תררושמ ׳םייביטקיבוס תושגרו תומולח לש תררושמ לאכ ילא םיסחיתמ ׳ךרמאמב
 ןיא ,תאז םע יבב דב .יתוא תפפואה (.ם.ש—ןיתשלפ ןוסא] הבכנה לש תואיצמה ןמ
 הלפת הריש ,םימסרפמ םהש "תיטוירטפ״ה הרישל רשאב הריתי תועינצ םילגמ םמצע םה

 דיעיו ,םיימש יב ודיעי .הקיטסיצילבופ ירבד אלא הניאשו ,והשלכ יתונמא ךרע הל ןיאש
 אשונ לע יתבתכש םירישה םנמא .הז ןודינב םיידי הקבח אל יתריש :יריש ץבוק ףא

 רתוי וב שי ןכש ,םעפש לע ףידע הז טעמ יכ ילע המוד ךא ,םרפסמ בר אל הבכנה
2.עבמבו שגרב תונכ

 אלש לכונ אל ,םיימואלה היתושגר לש םתונכ ןינעב תררושמל הל ןימאנ םא םג ךא
.הז בלשב םייטילופה היריש לש םתוימשר לעו םתוידממ־דח לע הומתל

ד
 ,הלש ינשה ץבוקה ןפש ,והשלכ ירפ אשנ "םיטוירטפ״ה הילע וצחלש הז ץחלש הארנ
 ץבוקב ,רומאכ) םייטילופ םיריש השולש־םינשב חתופ ,1957 תנשב אציש ,״היתאצמ״
 תרגישמ העמיק גורחל ץמאמ ףא שגרומ .(רפסה ףוסל הלאכ םיריש וקחדנ ןושארה
 בותכ ,"המדאה תאירק" ,דחא ריש .ימיטניא רתוי ןונגס ץמאלו יתרהצהה חסונה
 ותיבב תוזחל ידכ ותדלוה־ריע ופיל ןנתסהש ללמוא טילפ לש ורופיס :רופיס תרוצב

 תויוור תועורז יתש תכרוכ" המדאה רשאכ גרהנו הרונש ופוסו ,םידז והודדשש ןשיה
 תיתונמא תומימתב ןייטצמ הז ריש םג םלוא ."תטקושו הממוד היווג לע םיעוגעג
 תאש־רתיב הטילבמ דחא םדא לש ויתורוק תא רפסמ אוהש הדבועה הקוודו ,המיהדמ
 דדשית םולכ") םהב עפושמ רישהש םיקוחשה םייוטיבה תאו תומסיסה ןושל תא
 —״ינודזה ביואה יניע״ וא ,״םיעשופה תיפונכ״ וא ,״?יתוכז לזגית םולכ ,יצרא
 ,םירזוח םייטויפ םילמסב וא םיביטומטיילכ שמתשהל ןויסנ ,לוכיבכ ,ןאכ שי .(ב״ויכו
 רבודמ לכה תולככ) רפסמ־םימעפ "רדה־יצע״ו "םיזופת" םילמה רישב םירכזומ םנמאו
 רישה תא ליצמ רבדה ןיא םלוא .(!ילארשיצראה זופתה ארקתנ המש לעש ופיב
 ,ץבוקבש ינשה רישב רתוי ףא תרקדזמ וז .תטלוב תיתרהצה המיענמו תופידשמ
:ולא תורושב םייתסמה ,״שפוחה תבהלש״

?התובכל ולכוי םיינודזה םיצירעה יכ רמא ימ—וז הבהל
 — ? םיעשופה םיצירעה
 תושונאה לש התשורי איה אלה
.הבחר דיב לא־תתמ

 .דימתמ רתוי ןיעל התע תורקדזמ ,םתושודנ ףא ,הלא םיריש לש םתונקעצש רשפא
 החתופש הטיש ,השדח לקשמו הזירח תטיש תררושמה הל הלגיס הז רפסב לחה ןפש

3."תישפח הריש" התנכתנ המ־םושמו 40־ה תונש ףוסב קאריעב

הידוזורפה תטיש םצעו ,םייסאלקה הזירחבו לקשמב היריש תא אווד׳פ הבתכ הליחתב
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 זורחהש שי .תיטינו׳פ הדוהת תמצע לשו םימודק־דוה לש תשרא רישל התנקה
 רקיע תא םישל ןטייפל ורשפיא ףאו ארוקה לש וישוח תא ולפריע םינשיה לקשמהי

 ילבכמ ררושמה תא הררחישש םע ,השדחה הטישה םלוא .ןושלה לש הלילצב שגדה
 בייח התע .ארוקה לש תנחובה וניעל ותוא הפשח ,"תיב״ה תסמעממו דיחאה זורחה
 .ולש הקיזומה תא ומצעב רוציל וילע :תאז דועו .ןכות וריש תא אלמל ררושמה
 .ץעורל דא הל היה אווד׳פ לש התרישב ללוחתנש ידוזורפה יונישה יכ רמול ןיא םלוא
 הרישה ינכתל ללכ םייניפא םניא ץבוקה שארב ואבש םייטילופה םירישהש רוכזל שי

ושמה לש התזעה הרבג הלא םירישבו ,הבהא תרישב עפושמ אוה ףא הז ץבוק .הלש
 ילבכמ רורחישה .הבל־תורעס לע תלפרועמ ןושלב רבדל הכירצ הניא בושו תרר
 .ץבוקה ירישמ םידחאבש תוידיימלו תוינאטנופסל םרת אוה ףא םינשיה הידוזורפה
:ךכ רישל איה הלוכי התע

 ברקאו—ינארק םלוע תוצקמ
 .יביתנו אוה יליבש—ןתארקלש ליבש לכ
 ,ארקת ןכ ןעמל ,יבוהא ,תדלונ
 ,יבוהא ,יתדלונ רתעיא ןעמלו
 יתבהא לוקל
יל הבהאה התא
 .יבבלב עירמ םלוע התא
 איבא שיח ינארקת׳ תע
 םלוכ דל ׳יתורצוא לכ
 יתוריפו ,ינייעמ
 יביבא עפשו
.יבוהא ,םה ךל

4("ינארקתיש תמיא־לכ״ו

 ימיטפוא התע ידוסיה ןוגינה .םייחל אווד׳פ לש הסחיב ףא לחש יונישל ינייפא הז ריש
 תוסרתה לשב תמגענ הניא בושו המצעב החוטבה ה ש א לש איה םלועה־תייארו ,אוה
 רישה האר) .הבוהא לש ותוהז תא ,לשמל ,תולגלמ תרמשנ הנדועש םגה ,םייוניגו

.(ןודינה ץבוקב "ז דוס הז היה םאה"
 רישבו שי .רבעב ויהשמ רתוי תויצאטונוק יסומעו םיינמכח םיתעל ושענ הבהאה יריש

 םע דרמ ,קוחצ םע תורירמ ,תישירח תוננורתה םע הבזכא תחא הפיפכב םירד דחא
:המלשה

יתבהא ילבכב יתסאמ םא
 — ךב יתדרמ םא ,םהב יתדרמ םא
 יתוריח תא התא יל קינעת לא
השא בל ,אלה ,יבל
 תולכ דע בהואה ,חרזמה ןמ
.הבהאה־ילבכ לא דמצנו

("םירקיה םיקיזאה")

הלא םיריש ינש .הנבמהו הרוצה םוחתב שודיח לש ןויסנ םהבש םיריש ינש הז ץבוקב
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 םתחיש ךות .םיבהוא־חיש אוהו איה םיפילחמ םהבו יביטאראנ יפוא ילעב םה
 היצאראנה) .לוקה־יוניש יפ־לע לקשמה הנתשמ הלא םירישבו שי .רושיק־ירבד םיאב
 תונויסנש רמול השק םלוא ,(ומצעל לקשמב םירבודהמ דחא לכו המצעל לקשמב
 םה םילבוג םיתעלו היצזיביטקייבוא ידמ רתוי הלא םירישב םהב שי .הפי ולע הלא
.קהבומב םיירילה ,םיינאטנופסה םירישה םה אווד׳פ לש היריש בטימ אלהו ,הזורפב

ה
 ־תריש ולוככ־ובור אוה ףא (1960) ״הבהא ונל בה" ,תררושמה לש ישילשה ץבוקה

 םירישה דחא ארקנש יפכ) "רוברבה ריש" תניחבב איה הבהאה ןאכ ךא ;םיבהא
 תצלאנ איה התעו ,המימתהו הזעה הבהאה ימי ורבע יכ תעדוי תבהואה .(הז ץבוקב
.הבהא הל וקינעיש ןוילע־ימש לא הניחתב תונפל

 הבידאה לשב ׳הבהא ונל בה
 תרתע־ינייעמ לכ וכפי ןה

 ןתבהאב וקירוי ,וחרפי וניתורימזו
 םשגכ וצרפיו

 הי תעפש
ב ולביל
.הירפ
 ביש ונומיקהו הבהא ונל בה
 טמ וכותבש םלוע
 בושת בושו
.תמצנה ונדלחל תחרפת תליג

(".דשדחה הנשל הליפת")

 ירה ,המ־תוימיטפוא לש םשור ןושאר טבמל תורצוי ןהיתומודו ולא תורוש יכ ףאו
 וליאו ,("תמצנה ונדלח" ,"םמ ונכותבש םלוע") ןהב הסומכ תיגארט־תיגלא המיענ

.םולחלו הליפתל ןינע אלא וניא בולבילהו החירפה ןוזח
 ,"עוגעג" ,"לפרע יכובמ" ,"אתלגלוג" ,"בלצ" ,"גלש ימי" םה התע םירזוחה םילמסה
 "תומימח" ןוגכ רבעה ןמ םילמהו םילמסב ןאכ רוסחמ ןיא םא ףאו) ב״ויכו "ןורכז"
 ןמ רבתסמכ ,תואיצמה ןמ קוחר ןוזח לש יפוא התע םישבול םהירה ,"הוקת" "הירפ"
 ארקנה ,הזה ץבוקה תא םתוחה רישהש אופא אלפיי אל .(הלעמל וטטוצש תורושה
:ולא תורושב םייסמ ,״ןורחאה רישה״

.אוה ונפוס ,ישפנ־דידי
 עבוט לא עבוט תעוושכ ,דתיה ונתבהא
 ,יליבשב רבד ךמע היה אל
.ךליבשב רבד ימע אל ףא
עקש ונלוקו

.ךשוח־תולוצמ־יקמעב ,םילגה תיימה ךותב
.םייחה טוח תא הבהאה ונל קינעתש וניויק אוושל
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 ונתבהא לא לאשת לא .עדוי התא
 .ונלשכנ לושכ דא ,וניסינ
 ונרצק ירפ המו

ן םירישח־יעצפו וננוגי תוקנא דבלמ

ו
 רעשה חכונל" ,יעיברה היריש ץבוק םע אווד׳פ לש התריש לא האב השדח המינ

 ןמוקמ תא ספתו אב שואייה .לאמ שואייהו הנומאה דוביא תמינ—(1967) ״לוענה
 לש ץמש לכ רסחו יגארט ,אוה טלחומ שואייהו .הטילפל ורתונש תולחותה טעמ לש
 יבלש לכב הונרכהש המימתהו הפוקשה הנושלב ,איה הריהצמ התע .יטפקס ךויח
 איהו םיימשבש השפנ־בוהא םג הל דבא ןכש ,טלפמו הסחמ הל ןיא בוש יכ ,התריצי
:תקעוז איה ךכו .המיאמ דעור הבל ,הלילה תממשב הפושח הרתונ

 ינעישוי וז המיאמ ימ
.המיאמ ונעישוי ימ

 תמ ךלמה יכ תעדל איה תחכונ ךא ,ןנחתהל ,לוענה רעשה לע קפדיהל הסנמ איה
:דעל לעננ רעשהו

.לוק ןיא דה ןיא ,אוושל
ןוממשה דבלמ .ירזח
 תוומה לצו תוממדה דבלמ
.םואמ ןאכ ןיא

("םואמ ןאכ ןיא")

 ,ריעצה היחא :התחפשמב עריאש ףסונ ןוסא אוה הנומאה לש הנורבשל איבהש רבדה
 הועזעיז אלש הדימב השפנ תא עזעיז םלהה .הפוריאב םוטמ־תנותב גרהנ ,רמינ

 ,ריעצה חאה לע הניק־יריש הז םיריש־רפס ללוכ םנמאו .הודקפש םימדוק תונוסא
:תופוכת וב הלוע רוכבה חאה לש ורכז םג ךא

— םיחריו תושמש ,יחא ,יבוהא
 ,םתעפי דוהב םתפטח התא
 ,תוגספ־ילא םליפעה יפיב
...רויע ,ףרוטמ תוומ יוה

("רמינ תניק")

 הילאמ יכ דע םהיתונש בטימב ופטקנש היחא לע הבתכש יהנהו דפסמה יריש ובר הכו
 אלה ,םימיה־רבכשמ תרחא היברע ררושמל ןאקוט אווד־פ ןיב הלבקהה תשקבתמ
 ינש לע רמ הננוק איה ףאש תיליהא׳גה הפוקתה ןמ תינטייפ התוא ,אסנ-־ח־לא איה
 תפומ־תוריצי ושענ אסנ׳ח־לא לש דפסמה יריש .ר׳חצו הייואעומ :םיבוהאה היחא
.ןריכי יברע דלי לכש
 ־תרסח ,הגונה המינה האב ןאכ םג—הז בלשב אווד׳פ לש תיטילופה הרישל רשאו

 םירישה דאמ ותחפ ,קוידה ןעמל .ורבע םימי לש ינשערה חסונה תא הרימהו םינואה
דבלב דחא ריש שי וב םינד ונאש ץבוקבו ,םינורחאה םיכרכה ינשב םייטילופה
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רנ הבוגת אוה /׳הילגנאב תיאניתשלפ־תינדרי" ,הז ריש ."יטילופ" ותונכל רשפאש
 והז .תיברע תימואל םעז־תריש לש םינממס ראשו תומסיס תרדענ תאז םעו—תשג

 וב שי .תררושמה לש םיקהבומה םיירילה הידישכ שממ ,יעצמא־יתלבו יביאנ ריש
 רישה תרוצ .(יאזורפ םוגרתב) ולוכ רישה תא טטצל היהי יאדכו ,המ־שודיח הז רישב
 תבוגת ,ינשה וקלח ;הילגנאב השגפש םדא ןיבו הניב חיש־וד ,ןושארה וקלח—אי,ך
:המצע ןיבל הניב תררושמה

 ,אל— / ?הידרפס ?תא ןיאמ / םה םייליפרע םלועל ועמשו / הגונ ריוא גזמ —
 רואה ץראמ / םילשורי ירהמ ינא— ן ןיבמ יניא ?ןדרימ ,החילס— / ןדרימ ינא
ןן .תא הידוהי .יתוניבה ןכא ,ןכא — / שמשהו

 לע הפלחש / וז הננע לע התא לאוש / .תיארפ ,תמליא / ידבכ לע התחינש הריקד יוה
 ינתרכזה / .יעצפ תא דריגש אוה ,בוטה ינכש ,התא אלהו / יניע לע תובצע הכסנו / יחצמ
 םהישרשמ ,םהישרשמ ורקענ רשא םעה ינבמ ינאש / םירזגל הערקנש המדאה ןמ ינאש /
 תמא ן !תדלומל / םיכיישמ םניא / ץרא ינפ לע םירוזפ / חורל םיפושח םה התעו /
ומ ול שיש םע / ראשה לככ וננה יכ / ,ונא םינעוט / .הלשנ ונמצע תא ונאו ,איה
// •תדל
 םימעמעמ ,לכה תא םילתוח / םכצראב ןשעהו לפרעה ןאכ / ? ןיבה לכות דציכ !אלו אל
// .תוארל הניצרת רשא דבלמ / רבד םייניע הניארת אל יכ דע / רואה תא

 עורג ריש חז ירה ,רבד לש ותימאל .והנבמב אל ףא ונונגסב וניא רישבש שודיחה
 באכב בטיה שוחל רשפא יכ ףא) תילאנאב תררושמה לש הבוגתה .תוניחבה לכמ
 ־דח איה ףא ונושלו ,(ילגנאה החיש־ןב לש ותבוגת בקע הל םרגנש ברוצה ישיאה
 רישב שודיחה .(םוכיס־ירבד+םעז־תעבה+חיש־וד) םיהדהל־ינטשפ הנבמה .תידממ
ושמה ההדזמ הנושארל ןאכש הדבועב אוה ,ינוי-תמחלמ ינפל בר אל ןמז בתכנש ,הז
.תילכתב־תישיא איה התבוגתו ז תיתייווח תוהדזה ימואלה אשונה םע תרר

 תואיצמל דימתמ רתוי השיגר ןאקוט אווד׳פ אופא התשענ ינוי־תמחלמ תרעס ברע
 םינווכמ התריש ירתימ יכ דמלל ףא וב שי הלעמל טטוצש הז ריש םלוא ;תיטילופה
 .ףחוס קבאמו הליעפ תודגנתה לש םינחל אלו לוכש לשו תובצע לש םינחל קיפהל ויה
 הביבס התארש תיללכה תלופמה לעו םכש הריע שוביכ לע הנושארה התבוגת ,םנמאו
:תינאטנופס רבש־תקעז לשו ןכ בצע לש םירישב האטבתה המחלמה תרחמל

 וניאר הדיגבו תוומ תע ,םוי ותוא
 עיקר ירהצ ףא ורגוס ,ותואגמ לדח םיה
.התמישנ ריעה הרצע
 ריגסה תע ,וגוסנ םירבשמ תע ,םויה ותוא
 —וינפ ריאל הבהאה רועיכ
הוקתה רפאל התיה
ןוסאה קנשו

.הבוצעה יתיירק תא קנח
.םירישה םע תוקוניתה :זוגנ לכה
.דה ןיא לצ ןיא
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 וימורעמב לחוז יריעב בצעה
 .םדב ו עבוצ ויתועיספו

 לושמי יריעב טקשה
 ץברי םירהכ טקשה
.ירותסמ הלילכ
 תואוש הממדה תסמוע
 .הסובתו גרה תסמוע
.תבצענה ,הממודה יריע ,הירה

5("הבוצעה יריע")

 עמשנ .אווד׳פ לש התריציב תושדח תויורשפא ונמתסנ ותומכש םידחאבו הז רישב
 ויהש ,םייברעה םיררושמה לש תובוגתהו תומסיסה ףטש ךותב ילאודיבידניא לוק
 לוכיבכ ועיבצה אווד׳פ לש הלא םיריש .תחא־הנועבו־תעב תויפיטואירטסו תוירוטסיה
 ,דיה רשפאו ,ילארשיצראה אשונה ןיבל תררושמה ןיב שדח גוסמ תוהדזה תליחת לע
 ,הלמה לש בוטה הנבומב תינכפהמ ,תידוחיי הבוגת ףוס־ףוס עמשית התעמ יכ תווקל
."יאניתשלפ״ה רגתאה לע
 הריש ,תיטילופ הריש איה ינוי־תמחלמ זאמ ןאקוט אווד׳פ לש התריש לכ ,ןכאו
 ןוחריב ומסרפתנ םבור) הכ דע המסריפש םירישב ףוטח טבמ םלוא .הביגמו תמחול
 ־ישיאה הבוגתה חסונ יכ חיכוי (ץבוקמב ועיפוה אל ןיידעו ,"באדא־לא" יתוריבה
 ־תואירק תולע םעו יברעה םלועב הלחש תוששואתהה םע .ךלהו קחחשנ ינאטנופסה
 המיענה .םלתב אווד׳פ לש התריש םג הכלה—תונוטיסב רהוז־רחמ־ירישו ברק
 ,תומסיס ירוריפ השדגתנ ,יעצמאה־יתלב עבמהו הגותה תמיענ ,תידוחייה תיאווד׳פה
.ץלואמ ימיטפוא ךויח השבל
 רישה ךא ,לפנו עדגנש ןליאה תא איה הכבמ ,לשמל ,"ןליאהו לוכשה" ארקנה רישב
:םילמב עיתפמב םייתסמ

 לא / ןליאה יקוחצ ףא וקירוי / וקירוי ,שמשב וחמצי ויפנעו / ןליאה דומעי םוקי דוע
6.רופיצה אובת / רופיצה אובת / קפס ילב אובת / אובת רופיצהו / שמש לוס

 ףא ושח ימיטפואה לוקה לא יגארטה לוקה ןמ הז ימואתפ רבעמבש תויתוכאלמב
 הירישב ןכ לע יכ .המודמכ השח איה ףא תררושמהו 7,םימיוסמ םייברע םירקבמ
:תח־ילבל־קבאמה חור האב היתחתו ,לוכשהו באפה תמינ תגגופתמ ןכמ־רחאלש

יתוריח ,יתוריח ,יתוריח
—תקבאנ ידועב—המש תא ףלגא םלועל
 םיתבה תורטזוזג ,תותלדה ,תוריקה לע ,ץראה לע
 תודשה יליבשב ,םידגסמ יעיקשב ,הלותבה לכיהב
 הטמיסו ליבש לכב ,איג לכב ,אשינ עבג לכב
.היילתה־דומע לע ,םייוניע־ירדחב ,םיאלכב
 םיתבה יצוציפ ףא לעו ,יריסא תולשלש ףא לעו
 —תורעבת יבהל ףא לעו
 רשא דע ,המש תא ףלגא םלועל
םצעתי ,יצראב טשפתי
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 דלייו לדגתי
 דלייו לדגתי

 המדא תמא לכ הסני׳ רשא דע
 רעש לכ תחתופ םדואמ תבהולה תוריחה הנהו הארא דע
.לפרע ידומע רקרקמ רואהו ׳טלמנ הלילהו

6("םעה תוריח")

 ןיב תוהדזהה יכ ףא .השדח הרודהמב אוצמ־תעל־הרישה לא הרזח ונינפל יכ ןבומ
 םהילע רבודש םייטילופה םירישל האוושהב לובג אלל הרבג הזה אשונל תררושמה
.םימדוקה םיקרפב
 ינש אטבל ,"תיאניתשלפ" תררושמ התויהב ,הנממ שרדנ יכ בטיה הניבמ איה התע
:חסונב המטשמ תריש האבו הליפעה ןכאו .תודגנתהו האנש :תושגר יגוס

 יוה / ירשבב ןכושה בערה תא עיבשי אל םהידבכ דבלמ רבד .ויפ רעופ / יתאנש ןובער
 תפזו הנעלל יקרועבש םדה תא וכפה ,יכותב הבהאה תא וחצר / רעוסמה ,ףרוטמה ימעז

9.ךתומ

 הצוחמו הריעב םילבחמה לש םקבאמ םע תוהדזהו תודגנתה תריש הנממ השרדנ דועו
 ,םייטסישא׳פה םילייחה התוא םירסימש םירוסייה לע רפסל ,ןבומכ ,איה תבייח .הל
.ב״ויכו ,"יבשב הלותבכ םילשורי תצווכתמ ןהל תחתמש ,םדב תומתכומה םהילענ" לעו

 אווד׳פ המסריפש 1","הזמח" ,ירופיס ריש הבוטל רקדזמ םייטנאטילימה םירישה ןיבמ
 ,ןאכ ףאו ,תולבוקמה תומסיסה לש ןמוקמ דקפנ אל ןאכ םג םנמא .1968 תנשב ןאקוט
 הבוגת־תרעהב השעמה־רופיס בלושמ ,הלעמל וב רבודש ,"המדאה תאירק" רישבכ
 ןאכ ןיא .תוינולבשמו תויתוכאלממ לבוס וללכב רישה ןיא התע םלוא—תררושמה לש
 היח תררושמהש תואיצמה רואית אלא "ופיב םיזופת סדרפ" לע הרגיש־יטופטיפ
 דקופה יאבצה לשומה והז אלא "םידז־רבח" םתס וניא בוש ביואה .םוי־םוי התוא
 ןקז אלא ,םש־רסח ,ללמוא טילפ םתס וניא רישה רוביגו !םילבחמ לש םהיתב סורהל
 ויתונותשע תא דבאמ וניאו תושיגנה לומ ןתיא דמועה ,הזמה םשב שמחו־םישש ןב
 / החוטב ייה ,ןיתשלפ יוה״ ןוגכ םילמ וליפא .סרהנ ותיבו רסאמב םשומ ונבשכ םג
 ןניא ולאכ םילמ םג—"תומנו ונא היחנ ךנעמל ן ךתעושי תונברק ידליו יתיבו ינא
 לש ויפמ אלא תררושמה לש היפמ אל ןה תואב ןכש ,תוכחוגמ תופולגב תולבקתמ
 וב שיו ,טעמכ םוי־םוי תולמ ,תוטושפ םילמב בותכ רישה .ותליפת תעשב ןקזה הזמח
 רבודמ וב עטקה ןוגכ ,אווד׳פ תרישב התומכ העמשנ אל םלועמש תיטסקרס המינ םג
:ןבה תא תונעלו תיבה תא ץצופל וילייח לע דקפש ריעה־לשומ לע

ותדוקפ דיעה לשומ ןתנ
.םולשו ןוחטבו הבהא לע םלקדל לחה רחא

 םינייטצמ תונורחאה םינשה שלשב אווד׳פ הבתכש תודגנתהה־יריש לכ אל ,רומאכ
 םיבותכ הלאה םירישה בור :אוה ךופהנ .תוטשפו יוטיב תפונת לש הדימ התואב
 ארוקהש ןושל־יפוריצו תוקוחש תונומת םיסומע םהו ,שארמ־הנכומ תנוכתמ יפ־לע
ץחלה יכ רבתסמ .יברע ןותעב הלא םימיב ספדנה תובהל־בצוח רמאמ לכב םאצמי
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 הקווד אלו ,ויתותוא ןתונ בוש ,ןוגיבו תויזהב עקשת לבל ,הילע הליעפמ התביבסש

.תררושמה לש התראפתל
ר רחסמו ימואתפ חרואב התלע ינוי־תמחלמ זאמש העודיה הדבועה תא ןאכ ריכזהל שי
ו יחו ולדגש םימעוזה םיררושמה לש דחוימבו ,"תודגנתהה יררושמ" לש םתרקוי
ו נל הדבא הנה־הנה" חסונב תוקותמ תובשחמב עקש בוש יברעה םלועהו ,,,לארשיב
 בוטו ונירשא .השובכה המדאה ךותב תודגנתהה יררושמ ונל ולגתנ ךא ,ןיתשלפ
."ונל
ן אקוט אווד׳פ תא הדימעה וז הריש לשו הלא םיררושמ לש (טעמכ ההלאה) הצרעהה
ה תעמ .החכישל ןודיהל וא "תודגנתהה יררושמ" םע תורחתהלו תוסנל :הרירבה לומ
 המויק תא חיכוהל הילעו ,רתויב תטלובה "תיאניתשלפ״ה תררושמה איה ןיא בוש
ו ז הרישש המכ לכ ,קבאמ־תרישמ ךכל הבוט ךרד ןיאו ,םוי־םוי "התויאדכ" תאו
.החורל הרז

ח
ה נוכת ןיא ,ןכאו .תובר םימעפ התנשנו "םימת" הלמה הרזח הז רמאמ לש וכלהמב
ל לוכה—התריצי לובי .תומימתה ןמ רתוי ןאקוט אווד׳פ לש התריש תא תנייפאמה
— תודגנתהו קבאמ תריש ,לאמ הבזכא תריש ,עבט תריש ,לוכש תריש ,הבהא תריש
גתא לש תבכרומ תכרעמ היובח הלא הריש־יאשונ ירחאמ .ידמל אוה ןווגמ הרואכל
ר עו שיגר םדא ,קפס אלל ,םיפקשמ תררושמה לש היריש ירפסו ,תויווח לשו םיר
ה תוא לש המתוחב ועבטנ ןלוכ טעמכ הלאה םירגתאל תובוגתה םלוא .ותוא בבוסל
ם ירישה הנבמב לחש יונישה ףא .המצע תיתונמא תומימת התוא לשו תופיקש

.תיתוהמ הרומת ידכ וב ןיא םתזירחבו
ו זמ וז טעמכ תונוש ןניא תונתשמה תויווחה לע תויטויפה תובוגתה :וזמ הריתי

ם ילמ ןתוא ןה אלא ןתדילוהש היווחל םאתהב ושלקתנ אלו ובעתנ אל םילמה .ןונגסב
.הימתהל־לד אוהו ,יביטאטונוק ןעטמ ותוא ןהירחאמו
. התיחשמ תוחפ תילאמרו׳פ יהירה תופוכת :הנושלב תושמגתה הלח יכ ןיוצי תאז םע
ם ייוטיבמ המ־תוררחתשה תרכינ ,תונורחאה םינשב הבתכש םירישב דוחייבו ,םיתעל
.םייצילמ
" םייטרפ םיאשונ" לש תררושממ ,תונורחאה םינשב ןאקוט אוודפב לחש רבעמה
ה כרדב דח הנפמל ןיידע איבה אל אוה ףא ,ימואלה אשונה םע ההדזמה תררושמל
ה תופחסיה תדבוע ךא ,תושבגתהו תווהתה לש בצמב ונדוע הז בלש ,תמא .תיתונמאה
ה ניא ,הלש תישיאה המיענה ןובשח לע ולו ,יראלופופהו לבוקמה רחא אווד׳פ לש
 ונוסא תא אטבתש תררושמ ,שממ לש תררושמל הצרא־םע הכזי ףוס־ףוס יכ תרשבמ
.ןהל יואר אוהש תוימצעבו הפונתב
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תודעה
.61 ,ע ,1966 ריהאק 4נ
.224—223 ׳טע ,1962 תורייב * ע*^י 3 <יכ* ■ ^ו>.' 2

 ירמאמ האר ,הינשה םלועהדרמחלמ רחאל רקיעבו ,תיברעה הידדזורפב הלחש תוחתפתהה לע
 תררושמה" ,הרומ לאומש ןכי ז 57—46 ׳טע ,א״י "תשק״ב ״ןכות תושפחמה תושדח תורוצ״
 חרזמה" ,"השדחה תיברעה תורפסב רח̂לא רעש״שא תלאשו הכיאלמ־ לא םזאנ תיקאריעה
.338—319 ׳טע ,1966—ו״כשת ,ז״ט ךרכ ״שדחה

.29 ׳ע ,אכ "תשק״ב הנושארל םסרופ הז םוגרת
, 1968 ,וכע ,״לוענה רעשה חכונל״ ץבוקה לש תילארשיה הרודהמב חפסנכ םסרופ הז ריש

.121-123 ׳ע
."באדא“לא"
.138 ׳ע ,1969 סרמ ,"באדא-לא״ב רדב הט ןסחומ״לא־דבע לש ורמאמ ,לשמל ,האר

.6 ׳ע ,1969 רבמטפס ,״באדא־לא״ *
.םש 0

—2 ימע ,1968 רבבונ ,״באדא׳לא״ 1.
.וז תרבוחב ,1967 רחאל תיברעה תורפסה ,סלב ןועמש לש ורמאמב האר הלא םיררושמ לע 11
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