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ןויגפהו רישה :וסיסב ןיעומ
 הנק? תאק ףנכ ימ
ן טי6 בל?ו
?ןק? ימ הרטעו
 #כך? ימ עדרפץ ריחמ?
ן הלאה םיפתה תא
 הקי הצונ־הו#? ימו■
םכילגד תא
? םכידי תא
רמא*£ א־!,ד ימן

—בכוכ ושאד לנה—
:רמאי# אוה ימ ,ימ
 םינומזפ יפב בז?

.ם?ל ר$#
.ורבדי רק# ךא—םיסוס תוסרכ

(ךמוס ןושש :תיברעמ)



הככסה תחת :זופחמ ביגנ
 יוור רק ריווא .ףולדל לחה קד םשג .ותדרב הלילכ םיכימס וכפהו ורשקתנ םיננעז
 וללה טעמל םהידעצ תא םיבשו־םירבועה וזריז .בוחרה תא חליפ תוחל לש החוחינ

.הנחתבש הככסה תחת וסנכתנוע
 ,עגושמכ ,הצירב ץרפתה .םדא ץרפתה אלול—ףונה תא האיפקה טעמכ תוינוטונומה
 ,םיקעוצ וירחא ופדר םירענו םירבג לש הצובק .רחא בוחרב בוש םלענו ,ידדצ בוחרמ
.ףולדל ףיסוה םשגהו—המדנ ,טעמ הככש הלומהה ךא "!בנגה תא וספת !בנג"
וטואל ויה םיניתממ םקלח—הככסה תחת ופסאנש הלא .לילכ טעמכ ןקורתה בוחרה
.םשגה ןמ טלפמ היתחת ואצמ םירחא ! סוב
 םיפדורה וארנ ןכ־ירחא .תרבוגו תקזחתמ איהשכ הברקו הינשב התלע ףדרימה תלומה
.םידחו םיהובג תולוקב םיעירמ םביבס םירענהשכ ,בנגב םקיזחהב
 םצועמ .ותוכהלו וב טועבל וגילפהו והוספת .טלמיהל בנגה הסינ ךרדה עצמאב
 תחת םידמועה לש םהיניע .תעגמ ודיש המכ לכ תוכהלו ןנוגתהל בנגה לחה תוכמה
.ברקה לא וקתור הככסה
״! תומילאו תוירזכא תוכמ הזיא ,יוא״
״! הבינגה ןמ לודג עשפ־השעמ ןאכ השעיי טעמ דוע״
"!לכתסמו ןינב חתפב דמוע רטושה !ואר"
״! רחא ןוויכל וינפ תא הנפה אוה !אל״
 בוחרה .חלקל רטמה לחה רחא .םיפוסכ םיטוח־םיטוח תדרל לחהו רבג קדה םשגה
.הככסה תחת םידמועה הלאו םיצינה קר וב וראשנש דע ןקורתה
 תודבכב םימשונ םהשכו ,בנגה תא ופיקה םה .הז תא הז תוכהלמ וקספו ופייע םישנאה
 דע וב ועקשש םירבדו־ןיד םהיניב ץרפ רחא .ןטלקל ןתינ אלש םילמ םהיניב ופילחה
 םהיפוגו םהידגב .חוכיווה בסנ המ לע טולקל חילצה אל שיא ךא ,םשגל בל ומש אל יכ
 בנגה לש ויתועונת .ללכ םשגה לא תועשל ילב חוכיווב וכישמה םה לבא ,הזל הז וקבד
 היה הארנו ויתועורז ףינה אוה .ול ןימאה אל שיא םלוא ,טהלב ןנוגתמ אוהש ודיעה
 .םאונ אוהש קפס ןיא .םשגה ףטשבו קחרמב דבא ולוק ךא ,םואנ אוה אשונ וליאכ
 ופיסוה הככסה תחת םידמועה .םשגב הימודב וב וננובתה .ול םיבישקמ םה הנהו
.םהיניע םב ץוענל

"ןומוקממ זז רטושה ןיא הז־ךיא"
."הטרסה לש הניצס אוה עוריאהש ןויערה ץצ ךכ םושמ"
״! שממ לש תוכמ ויה תוכמה לבא״

"!ןםשגה תחת םואנהו חוכיווהו"
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יהמב תוינוכמ יתש ועיפוה רכיכה רבעמ :בל־תמושת ךשמש שדח רבד עיפוה הנהו
ה גישמ הינשהו שממ הסט הנושארה תינוכמה .הארנה יפכ ,שגרנ ףדרימ .תינועגש תור
. עקרקה לע לוחזל הליחתמו םואתפב תרצענ הנושארה תינוכמה הנהו .טעמכ התוא
ו מרג ,וכפהתה ןהיתש .לודג שערבו חוכב הינשה תינוכמה הב השגנתה ךכמ האצותכ
ך תינה םשגה תחת ועמשנ תוחינגו תוקעצ .ןהיתשב שא הזחא הרהמ־דעו ,תוצצופתה
ם יבבוסה ןמ דחא ףא .םואנמ קספ אל בנגה .הנואתה םוקמ לא שח אל שיא ךא ,הצרא
ו מש אל .םהמ םירטמ המכ קחרמב וסרהנש תוינוכמה יתש ירבש לא העש אל ותוא
־ ברקמ דחא םדא ואר הככסה תחת םידמועה .םשגה לא בל ומש אלש םשכ ןהילא בל
ם מורתהל הסנמ ,םדב לאוגמ ,תינוכמל תחתמ הבר תויטאב אצויו לחוז הנואתה תונ
.תיפוס הליפנ וינפ לע לפונ ךא עברא לע
״1 קפס אלל יתימא ןוסא״
ד זוזל הצור וניא רטושה"
"!םוקמ־תבריקב ןופלט תויהל חרכומ"
ב נגה .םעורה םערה דחפמו םימיא־חוכב ךתינה םשגה דחפמ ומוקממ עז אל שיא לבא
ד ע וידגב טשופ אוה עתפל .הולשו ןוחטב ךותמ ויעמושב ןנובתהו ומואנ תא םייס
. ןתריעב תא הביכ םשגהש ,תוינוכמה יתש ירבש לע ךילשה וידגב תא .םוריע ראשנש
ם ינשו המידק םידעצ ינש דעצ ,םוריעה ופוג תא גיצה וליאכ ומצע ביבס בבותסה אוה
ם ירענהש דועב ,בצקב ףכ ול םיאחומ ויפדור הנהו .תיעוצקמ תויטנגלאב הרוחא
.רוגס לגעמב בוסיל םיליחתמו תועורז םיבלשמ
.ריווא ףואשל וסינ תאז לכבו וכובנ הככסה תחת םידמועה

״1 ןועגשה והז .הטרסהל הניצס וז ןיא״
."ורותל הכחמה ,םהמ דחא אוה רטושה .תיעונלוק הניצס קפס ילב"

״? תוינוכמה תנואתו״
."תונולחה דחאל דעבמ קיפמה תא הלגנ ,רבד לש ופוסב .תינכט הקרבה"
ו כשמנ םיטבמה .םיטבמה תא ךשמש לוק ועימשהב ןולח חתפנ הנחתל לוממש ןינבב
ק רשו הפילח שובל םדא עיפוה ןולחב .הצרא ךתינה םשגהו םייפפה־תואיחמ ףרח
ת טשוקמו השובל השא העיפוה וב ;ןינב ותואב רחא ןולח חתפנ דימ .תעטוקמ הקירש
. הככסה תחת םידמועה יניעמ ומלענ םהינש .ותקירשל התנענ שאר־עינבו הכלהכ
ל צא ודמע .םשגל תועשל ילב וכלה עורז־יבולש .וידחי ןינבה תא ובזע המ־ןמז רחאל
ם ימורע םהינש ויהש דע םהידגב טושפל ולחה .הלמ ופילחה .תוקסורמה תוינוכמה
. הצרא םייפא לפנש גורהה תפוג לע השאר החינהב הצרא הלפנתה השאה .םשגב
ה סיכ רחא .םהיתותפשבו םהידיב םיבהא־חישב םיינשה וחתפ התע .הדיל ערכ שיאה
־ וביס ,םייפכה־תואיחמ ,םידוקירה וכשמנ .הבהאה־קחשמב לחהו ופוגב שיאה התוא
.ךתינה םשגה ןואשו ,םירענה לש םהיב
״! הירורעש״
״! ןועגש הז ירה תואיצמ וז םאו ,הירורעש וז ירה הטרסה וז םא״
"...הירגיס קילדמ רטושה"
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ך לה השארב .םילמג תרייש העיפוה םורדמ .הצחמל־קירה בוחרל ואב םישדח םייח
 בנגה לגעממ קחרה אל ונח םה .םיוודב םישנו םירבג ידיב ולבוה םילמגה .למג
ם תצק .ורזפתה םיוודבה .םילהא ומקוה .םיתבה תוריק לא ורשקנ םילמגה .דקורה

ה עיפוה ןופצמ .םיער־תחישב ועקש םתצקו ,ונשיע וא הת ועמג םתצק .םתחורא ולכא
ו אצי רחא .בנגה לש ולגעמל רבעמ הרצענ תינוכמה .םיפוריא האלמ רוית תינוכמ
ם יש ילבמ םוקמה תא ורת תוטיהלב .תוצובקב ורזפתהו ,םישנו םירבג ,היעסונ הנממ
.םשגל וא תוומל ,הבהאל ,םידוקירל בל
־ ילכו טלמ ,םינבא תוסומע אשמ־תוינוכמ םהיתובקעבו םיבר ןינב־ילעופ ועיפוה רחא
, םינבאמ לודג שגרד ונב ותבריקב .רדהנ רבק־ןינב ומיקה תררחסמ תוריהמב .הדובע
י רבש לא וכלה .םשגה םצעב תאז לכ .םידרווב ויתולגרמ תא וטשיקו תומילגב והוסיכ
ת א ןהילא ופריצ ,םירבא־תוכורח ,שאר־תוקסורמ ,תויווגה תא ואיצוה ,תוינוכמה יתש
א ל רשא םיבהואל תחתמ ואיצוה התואש ,םירבא־טושיפב לטומה שיאה לש ותייווג
.הבהאה־קחשמב קחשלמ וקספ
, םיבהואה לא ונפ התע .וז דצב וז שגרדה לע תופוגה תא וחינה הלאה םירבדה ירחא
ד ע רפע וכפשו ללוגה תא וילע ומתס ,רבקב םתוא ונמט ,וזמ הז וללה ופריש ילב
 תוריהמב ןהב וקלתסהו אשמה־תוינוכמ לע ולע ןכ־ירחא .עקרקה ינפ םע והוושהש
.ןנבומ תא טולקל חילצה אל שיאש תוקעצ םיעימשמ םהשכ קזבה

"!םייורש ונא םולחב ומכ"
״! ךלנש בטומ .דיחפמ םולח״
"!תוכחל ונילע !אל"
״1 הכחנ המל״
"!בוטה ףוסל"

"ז בוטה"
״! קיפמה לע ןוסא אובי ,ןכ אל םא״
 ןיאמ האר אל שיא .םיטפוש־תמילג שובל םדא רבקה־ןיינב לע בשיתה ךכ ךותב
ו ינפל שרפ אוה .עדי אל שיא ז םידקורה לגעממ וא ,םיוודבה וא םירייתה ןמ :עיפוה
ו לוק דבא ןפש רמא המ עמש אל שיא .ןיד־קספ ארוקכ םירבד אורקל לחהו ןוילג
ם ילמה םלוא .םשגה ןואשבו תונוש תופשב תולוקה תלומהבו םייפכה־תואיחמ שערב
ם יזע ,םירעוס םילג לש העונת החלתשנ בוחרב .ודבא אל ,ועמשנ אלש ףא ,רמאש
ייתה לש םמוחתב םירחא תוברקו םיוודבה רוזאב וצרפ תוברק .הז לא הז םיצפנתמו
ו שגינ םיבר .רישלו דוקרל ולחה םירחא .םירייתל םיוודב ןיב וחקלתה תוברק .םיר
ב נגב זחא ןורכישה .הבהאה־קחשמב םימורע וביבס קחשל ולחהו רבקה־ןיינב לא
 ,הבהאה ,םידוקירה ,גרהה :אישל עיגהו רבג לכה .האלפומ תויחמומב דוקרל לחה אוהו

.םשגהו םערה ,תוומה
ה דופאו םייסנכמ שובל ,שאר־יולג ,לדוגמ רבג קחדנ הככסה תחת בידמועה ןיב לא
ף יקשהל לחהו ,הפצוחבו די־קזוחב םהיניב ךרד ול עיקבה אוה .תפקשמ ודיבו הרוחש
"...ער אל ,ער אל" :למלממו םידומעה ןיב בבותסמ אוהשכ ותפקשמב בוחרה לע
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.וב ולתנ הכבסה תחת וסנכתהש הלא לש םהיניע
"ז אוה הז םאה"
״! קיפמה אוה .ןכ״
 ךרטצנ ןכ אל םאש ,תועטל ילב וכישמה" :וילומלימב בוחרה לא הנפו רזח שיאה
"...ותליחתמ רבד לכ ליחתהל
:םהמ דחא ולאש זא
"ז ...ודובכ םאה"
 רחא םלוא .ותלאש תיראש תא עלב זלהו ,תינקספו תניוע העונתב ותוא עטק אוה ךא
:ותוא לאשו ויבצע חתיממ בל־ץמוא באש
״? קיפמה אוה ודובכ"
 הנחתה ןוויכב תלגלגתמ םדא תלוגלוג הנהו .ףיקשהל ףיסוהו וילא העש אל אוה
נאה .ראווצב ךתחה םוקממ עפשב ץרופ םדהשכ ,הנממ םירטמ המכ קוחירב תרצענו

 ,ובארב" :ריטפה רחאו תוכורא תלוגלוגב לכתסה שיאה וליאו ,המיא ךותמ וחווצ םיש

."ובארב
:ותמועל קעצ דחא שיא
."יתימא םדו תיתימא תלוגלוג וז לבא"
 ־רצוקב ארקו הבהאה־קחשמב וקחישש השאו רבג לא ותפקשמ תא שיאה הנפה זא

:חור
״! םמעשל אלש ורהזיה .החונתה תא ונש״

:וינפב חרצ רחאה ךא
."ריבסהל אנ־לאוה ז תיתימא תלוגלוג וז לבא"
:רמא רחא
״! הלא ימו התא ימ עדנש ונל קיפסת ךיפמ תחא הלמ״
:ןנחתמכ רמא ישילש
"ורבדת אלש הביס ןיא"
:ותניחת חטש יעיבר
״1 שפנ־תוולש ונתאמ ךוסחת לא ,ינודא״
 תונצחשה .םהירחאמ ומצע ריתסה וליאכ ,םואהפ־תציפקב רוחאל עתרנ שיאה םלוא
תהש הלא .ותשיתה הלחמ וא עתפל ןיקזה ול ומכ הרצענ ותמישנו ןיע־ףרהכ הגומנ
 ןמ קחרה אל םירייסמ תימשר םתוזחש םישנא לש הצובק ואר הככסה תחת וסנכ
 םירייסמה דחא .םשגב עגושמכ ץורל לחה שיאה .םיחרחרמ םיבלכ ויה וליאכ הנחתה
 ומלענ הרהמ־דע .הפוסכ וירחא םיצר םירחאהשכ ויתובקעב ץרפתהו וילא בל םש
.םשגלו םידוקירל ,הבהאל ,גרהל בוחרה תא םיריאשמ םהשכ ןיעה ןמ םלוכ
."ונבשחש יפב ,קיפמה הז היה אל 1 םירידא םיהולא״
"?אוה ימ ,ןבבו"
"?בנג אוה ילוא"
."טלמנש עגושמ וא"



ווהככסה תחת

״1 תיעונלוקה הניצסה ןמ קלח םלוכ ויפדורו אוה אמש וא״
."הגצה ןיבל םהיניב רשק ןיאש םייתימא תוערואמ םה הלא"
."יהשלכ הדימב תעדה לע םילבקתמ םירבדה הגצה וזש חיננ םא קר לבא"
."תורבס תודבל םוקמ ןיא"
"?תאז ריבסמ התא ךיאו"
"!תואיצמ תאז־לכב יהוז"
״? תורקל לוכי הז־ךיא״
"!הרוק הז"
״! המ־יהיו קלתסהל ונילע״
."הריקחה תעשב תודע תתל ארקינ ונא"
״! למס ,יה״ :קעצו רטושה ןוויכל הנפו רמא ״! הוקת שי דוע״
 ול זמרו ,עכעיכ ,וינפ ףיעזה .וילא בל שיאה םשש דע האירקה לע רזח םימעפ עברא
:ורמאב תשגל
״! למס ,ךממ השקבב״
ת וריהמב םתארקל אבו ופוג לא ליעמה תא קדיה רחא .הדילסב םשגב טיבה רטושה
:רקחו םחר־אלב םתוא קדב אוה .הככסה תחת בצינש דע
״? םכל המ״
״! ? בוחרב הרוקש המ האור ךניא םאה״
:רמאו םהמ ויניע בסה אל אוה
״? אופא ,םכניינע המ .םכתלוז ,םיסובוטואה לא ולע הנחתב ויהש הלא לכ״
״! תאזה תישונאה תלוגלוגב לכתסה״
״? םכלש תוהזה־תודועת הפיא״
ל אש רחא .םימחר־רסחו גלגלמ ךויח ךייחמ אוהשכ םהיתויוהז תא קודבל ליחתה אוה
:םתוא
״? ןאכ םתפסאנ המל״
:רמא םהמ דחאו ,ןוצר־יא לש םיטבמ ופילחה
."והער תא ריכמ וניא ונתאמ שיא"
"!תלעות וב ןיא בוש רשא רקש"
 וז .תונקיידבו תוריהמב הרי ;הבורה תא םתמועל ןויכ !רוחאל םידעצ ינש רזח אוה
ם יסכמ םהישאר דועב הככסה תחת ומרענ םהיתופוג .םייח־תולוטנ תופוג ולפנ וז רחא
.הכרדמה תא

(ץרווש לאכימ :תיברעמ)



:(דיעס דמחא >לע) סינודא
הלאה זנימיה לע הניס

1
ת ולג ילא תונורק
ת ומוחה ןמ םיקבוח
ת ולג ירומזמ ןיב
ת ומקונ תובהלל
י ובא ,הרישה םג

.תולג־ןורק םע הפלח

ה פרח־ץוצנב ףתחב הארנ ונחור תא .ץרא ילגה ונימי“רפאו ונילע הדבכ חורה
.ץעמ וא ןליא ןיאו וניעצפ לע ךתנ תוחלממה ותס .הךסק הצק לע וא

, המיא־בוקנ ןורכז ונימן־ירבך .ונימי־ירבד ינפ תררוג תונערפה םשמ קחרה
.ארפ־יצוק לק םיהומת םירוקימ׳

ת ולותבל רשא הנובל תוחיר םיפךונה ונימן־ירבך וב־ףטשנ םימו לק גלפ המ
ם ק ,םיקיורד־תעז םיבזה ונימץירבד ;לגר־תילעמ תובקה תונמלאלו תונקז
.חורה־קלי לע אובי ביבאהו ׳וסרכב םנו רבעתמ רמצהו םינותחת םיפטחנ

ת א םסוח םןה .םוי לש ותודלו תלחוז ףועו רופצ יר?פ לעו ׳שרקתמ הלולח
, יכב לע םימלוח ,ונא םיקעוצ .ליעוה אלל תרעננ הלועבה תלדחו ונינפב ותטמ
.םירופכל חורל וניקאר ףוכנ .םוניעב עמך ןיא ךא

־ ינומהו וילע םירבוע םינוערפק תוקוקת־רשג ,איה תחדוק השא אלה יצראו׳
ת וחנ קחרקבק וניניע הל־רקא רמחה תלדל רבעמ .םחל םיעירמ לוחה ידוד?
, םיקידצ רכזל תולח?מ ,םיטוטאז תורבקל הלוע־תונברק—םיקנא־םיצפח לע
ה רובגה ילספו םירק? ואלמ תומצע ואלמ תודשה .רוחק־ןבא לק תובצמ
.םיכר םירגפ
ו ניתולמ .תרחא הפוקת לק יכב־ללי חוננ וניתולמבו םדז לא ונינפ ,ךלנ האלה
י קסעב הלותבה תורזה תא םיחירמ ,תודידבה ייאל ונא םיקבוח .ןהל שרוי ןיא
ע רהו ׳חרץדלומ שואיהו .קואי. ךותמ תועוג וניתוניפס תא םיעמושו ,םוהת
־ תובבו תויםונ?־ימי הלילה דלוי ,תמה ונמוב ׳םימה תושרפ לאא .וילותחב
.לוחו קלי. לש לוחו ףאק לקי תולכ



ו3הלאה םימיה לע הביק

 תתתוש המךא<דו ,יה?ו ש?ר לש תונורדמ? הךלשה תא הלכ? דחפה ,ךלנ האלה

.קרל רכ? םיהו ,ונינתמ?

11
 ארונ ,שךח לא הזיאב

 י וניפוג וררועתי
 ארזל ,ונ?אמ םילב?

.ונרהוס םג היה
 הרשאמ הארש םש?
.ונתךלה תשאוב

 םיאלט ומב וביתורגזס .תושא?ב ףא תודמוע ,תושוחכ םיבשה .ונימי יחצמ םירצ
 ונימיד ירוחאמ ונא םירצבתמ .תונועלו תויבלטצהב וננה־הנה .לוח ונימשו ןה
 תורבק־יתבמש קבא תורמית .םיחתותו םידד? לש ףוס־ןיא ימע תחת םיכלהמו

.םיטחמב םירופת ונימיד •ונימיד עבצכ הלכ ץראהו ,וניניע יסיר? תוזחוא

 ש?של ,ול םלפעפע ןיא—םויה .םדא־ילח ךותמש ולא תוקדב ומ?טצנ םילחה
 םילימו ונא םילד? ,לוח לש ,םיגלש לש תוכממ תחת הנהו ׳םיכרא םיסיר ןיא

.שונא־ינ?

 םתיתחתש םימשו ךינרז לש רידנ םעט ,ר?ע לכמ תושךח תופלק !שונא־ינב
.ולישבל אל םילבשה

 .הממדה ן?א תלגלגתמ םזזיפא לעו ,שדגתמ רפאה םנושל תחת !שונא־ינב
 .םילגךו תואמר?? ,תורככב עושעש־יצפחכ םוגיצל ףא םומתךל תויכלמ־ינוב
 םיאצאצה .המ־לש־עיז ןיא ,וב־ערזל ערז ןיא ,תרפו רפרפ תורהנ שחל ןיא
 המךא לא םזזיתויראש םיאשונ םימלה־יר?דו ׳םה םלא־ינב ףא ,יצראב םירקע

.תרחא

 טפת םיטח תפמ ׳הנסרל ןיאש הפמה תא !רעש־יחיטש תטוע המךא ,תא
!םילממו!
 תינשב םוקל םול?—חורה עבצכ ,תולג־ילא־עסמה עבצ? הל עבצש המךא תא
? תולוח לומ שדח חור־בשמ םוקל םול? ? שישחהו םויפואה תודשמ שךח םע

 ,םירג? ףטושה םשגה התא ,תוברח םע םילע ףטושה םש?ה התא !םשגה התא
—ימע־ימל־ירבך ףטש ,ךךסח־בר? ,אנא

 ,הסג ,וז ן?א י? עדל אל עתל
 .קנח? םלתפש לעש ריש איה

,קנאנ ,הז ואת י? אוה ןיבמ



סינודאו4

.אשנ־לא ,חיפ ,אוה הנוי■
 הסיסג ירוחרח ובוש? ,אובי םוך
 .הלכ בערה# םיעךרפצ לש ןתךלומכ
 הלפתו םהל־תפ זא ונל וריכזי
.הלמנה ,קליה

דבואה המיה יפמ הז אוה יודו
יננה־הנה
.תמאה ,יניהאר

111
 םיה ,ןאכ ונמע הדוע הרישה .רתוי םיקד? םילעכ ,םירוענה ,אנ־ורטאתה) —
:םולחה ףא ,וסמע ודוע
 לע םתרפ־בהז ונתיב .וללה םיחמר ןאסארוכל !הלא םירחונ םיסוס ןוחיסל"
 ז המדאה יבלחט תא וניסירב ונששוק .לגד איה דנקרמס .היאלמיהה יסכר
 ,ימומתכה םויה תא וני?ה םיצחור .םיטלמנה םיחך?ה תא ונרסא ונידיגב
.םהל םילענמ תוחורה עבראש וניסוס־בג קאאהו וניתולגרמל ישמ—ןכאהו

 ץראה אלמנו ,המךאה ישופעל ץחרנ ,קיח־תשאל םערה תא אשנ—וניכרד הלא
 םיריאצ ,םןה ןמ ונחנא םיקרי—ונימוחת הלא .םישדחה םירבךה תוקאצמ
."הקרי םירסהס*ת?כק וניתועבצא ןיב שמשה .םויה ןמ
 ־ם? תא ןרבעב תושקאנה תוניפסה ןמו ׳תקסונ ביכאה ףנכ רכנ לש חרי תחת
 ,וחתפ? םה רחמ .ריעה ירעש רענ ,תאסותשסו הלוע ה?נש חור ,חורב תומה
•לוחו קלי ריצק וקאב ולאי

—דמענ־ףיסונ דיתעה עלבו ,הנכנ לוחל לעמ
:דיתעל# ןתפמה והמ
 תומש ןתונ ,בורס־תרות ץיכרמ ,םיסלדרב ץלאמ שודג ,ם?מ הלוע רוע־םוחש"
.קנז רמוא דיתעה רשנ ויניכגל תחתמו ,םיש־זזו

 תא אוה אלמ .והותפי אל תוירכל ישא תולהצמ־יגח ,ם?מ הלוע רוע־םוח#
ן 5אה תא הקוכ ויתוחורבש רצויה בשמה .רבד־תואטאטס תוחור אלמ ,לבת
."בהאל םג דקרל ,בהאל
 ילא הנאל ןיא .דטאל תחתמ הכפק אובמהו ,הצרא םיחצק תלפונ לוחה תוהלא
.םןב תומ ןיא ׳םיתפש
.(הריזנ הרובדהו ,ךסנכ תיששאה הב ,הרוסאה וז ,אובנ ונצרא לאן...

1¥
1 הל־םש־ןיא הרדג וזיאמ ,תאב ץרא וזיאמ—
.יל לכ ןיאו םיקחרמב יחור .יתדלומ המלשנ אל—
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 .הלכ הלמהו ויחא תא שיא תלירבה םילקוא םש ,םינוערפ םיליחתמ רקאב
 ישממו יבבל לצמ יל רוגא—יל ךלאו ירפס לטא םינוערפ םיליחתמ ךשאב
.םישדח םומש יל גראא םירישה

.לודגה ם? התא !חלמלק ודירו עצפח חתא !עצפלק ודירו ,םןה ,התא
.רפסמ אלב םימו ׳תרפה התא
.הב קונית ןיא הסירע ׳יצאע־לא התא
.הדרב התא
.הבהאל יואר שואת ךאו ,הבהא יתפלא לבא ,יתיןר אלו ם?לכ םקיתעמג

 לתוח קפסהו ,בזכ יתאלמ יניע—ךרדה ינמיסל םטוקו העות ,תוממ אלו שאונ
.תולוח־תדלומ? לגר יל ןיאו ,המךאה םורק תא
 ־יגרוס ירוחאמ ריתוא .עסמ תארקל רקא ינפ הנה ,תולגלק קרפמ ונה הנה
,םיפרםמ םיאנילקר? םתואל יצרא תא ריתואו םיאל? יתבו לזרב

 יתרוקבו םי?כוכ־לש־יקחרמו תוכראה יתוגות תלוז ידמע ןיא רבדו יל ךלאו
 ,דבואה ימע חנ יניעבו רכנה תורובך ש?ד יחצמ לעו יל ךלאו .ירישו יתבוהא

 ועךזגק םישאר לעו םינפגה לע ולתנ רקא תובבל לע םלוח ינאו יל ךלאו
 ידירוב אובן תעו .יבהאנ תתאש אלא םניא הלא לכ יפ רכזא רוכז •תודשב
 ומוקי ףא ותומן םיפוחהו ,יתבוהא רעק ואלמו חורה תוקיקגו ,םןה חיר
 הכר תלצחמ הל גרסא ינורכז?ו—התוא ךא—ימא תא רכזא יזא—הדותל

.הכבת םג בשת הילעש

,יצראבק םיבובז־תע ,םולש יוה
 לוצלצ יתולמבו ,ץראה הפוטק יל תחתמ .יקואו לש ןתוחה לאה התא ,חמקו
.הת?לק חוחיג־חיר תעקבו רזומ

 ודוע ןודזהו חצמ ילע בכוכ קואוהו ,והרענזו ויךהק בל ןיאו ות ןיאב רןנ ...
.רינ ןיאו םיעוס תולוח הממךהו קונית

ז הל םק ןיא הרדג וזיאמ ,תאב ץרא וזיאמ—י
.יל לכ ןיאו םיקחרמב יחור ,יתדלומ המלקנ אל—

(ר מ ו ס ן ו ש ש :תיברעמ)



ול רבעמו-סעזה :ןאו׳גר םיסנ
ינוי־תמחלמ לע תויברע תובוגת המכ

 םיברעה םיררושמה יבושחמ ,ינאב,ל ראזינ םסריפ ינוי־תמחלמ רחאל םידחא תועובש
:תואבה תורושב חתפש םעזנ דפסמ ,ונימיב

 ,םינשיה םירפסהו רבעה ןושל לע ינא לבאתמ ,יער
 ,תולב םיילענב בקונמה םואנה לע
...ןויזבה ,זעלה ,לוליחה תריש
 לבאתמ ,ינא לבאתמ
.האיבה הסובת ףוסבלש הבשחמה לע

 :ינאבק בתכ—חור־תרומו תרוקב לש הנוגה הדימ ררוע ונמזבש—רדוקה וריש ךשמהב
 תורימזבו / חרזמה־תצילמ־תראפתב / הילא ונסנכנ 7 המחלמב וניכוהש אלפ ןיא״
."םורתקהו ףותה ןויגהב הילא ונסנכנ / תומת רתנע
 ־תמחלמב םיברעה לש םתלפמ רחאל רצק ןמז וללה תורושה ובתכנ ,ןיוצ רבכש יפכ
 ראזינ ותואש תיברעה הבשחמבו תורפסב תמיוסמ המגמל רבדה ינייפא םלוא .ינוי

 הריש טוברישב—1969 רבוטקואב—אטח 1967 ילויב הלא םעז־ישגר אטיבש ינאבק
 ."תומת רתנע תורמיז״ו "חרזמה תצילמ תראפת״כ התוא לספ ומצע אוהש גוס ותואמ
ייבה יתורפסה ןוחריה ,ב א ד א ־ ל א לש 1969 רבוטקוא תרבוחב לודגה וריש האר)
 הלירגה תולועפמ האצותכ םייחה־רפסמ לארשי תא לילכ טעמכ קחומ אוה ובש ,יתור
.(תויאניתשלפה
 לש תיתורפסהו תינחורה הבוגתל ירמגל תויסופיט ןניא יכ ףא ,ינאבק לש ויתורוק
 יניצר ןויסנ לכ לש ועבטב ןומטה ישוק הזיא לע תוזמרמ ,ינוי־תמחלמ לע םיברעה
 חור־תורק ,תולוקש תוימצע־תוכרעה ,יאדו .םהיתובוגתו םיברעה תודמע לע תוהתל
 תומייק ןה ןיא םיברעה לש םתוברתבו םתורפסב ;ללכב תורפסב ןה תורידנ תורורבו
 היה ,ןודל׳ח־ןבא ,14־ה האמה ןמ לודגה הרבחה־ףוסוליפו ןוירוטסיהה .השעמל ללכ
 וליפא .םעפ־יא ךכב ודי הסינש תיברעה־ירבוד ברקמ דיחיה תועדה־הגוה טעמכ
 רשאו—ךכ־לכ תנבומ־יתלבו תצחומ התארנ םיברעה יניעבש ,1967 ינוי לש חלפמה
 ויתורוק לכב יברעה םעה לבסש רתויב הלודגה המולהמה תא הב ואר םהמ םיבר
 םייברע םיטסיצילבופו תועד־יגוה עזעזל ידכ הב היה אל םירקמה בורב—תוכשוממה
.רתוי תוחוקפו תושדח םייניעב תואיצמב ןנובתהל ובושיש ךכ ידכ דע
 םאובב ץמאמ לכ וכסח אל םגש אלא הסובתה יחקלמ ומלעתה םבורבש יד אל
 ושמתשה וב חונימה םצע .ןינעל תוכייש לכ םהל ןיאש ץוח־ימרוג הסובתב םישאהל
 ה׳תיראכ וא (תונערופ ,האוש) הבכנ םילמה :וז הניחבמ היה ףלכמ הלא םירבחמ
 ןויסנ לע תוזמרמ ןמצע ןה ,ינוי תסובת לש הרואיתל ןהב שמתשהל וברהש ,(ןוסא)
םשאר לע תואב תויונערופש םישנא ירהש—ערואמה תא ץרתלו תוירחאמ קמחתהל
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 םיסחימ ללכ־ךרדבש רבד איה תיברעב הבכנ .ןהל תוירחאב םיאשונ םניא ללכ־ךרדב
 תאשל לוכי אוה ןיאו םהילע הטילש םדאל ול ןיאש םירבד—לרוגלו ןמזל ,עבטל ותוא
.םתלועפל תוירחאב
 םייעבט־לע םימרוגב םיברעה לש םתלפמ רלוק תא תולתל ושקיבש הלאכ םג ויה
 ןוירוטסיהו רפוס ,ד׳גנומ־לא חאלצ .םיהולאב וננמז־ןב יברעה לש ותנומא־רסוח ןוגכ
 תא ושטנ םיברעה" : (1967 ,תורייב) ״האושה ידומע״ ורפסב בתוכ ,עודי ינונבל
 תינדריה הכלממה לש לודגה־יתפומה ."םיהולא םבזע ןכ לעו ,םיהולאב םתנומא
 ־ץמואו הרובגה ,חוכה תא םירסח (םילארשיה)" :ךכ םירבדה תא חסינ תימשאהה
 תאזה היפונכל חינהל רחב םיהולאה לבא ...הזכש השעמ תושעל םהל םירשפאמה בלה
( 1967 רבמצדב 22 ,ןומע־תבר ,רות סוד־ ל א) .״ונממ ונקחרתה יכ ןעי ונעירכהל

 היפוסוליפל הקלחמה שאר ,׳גאח־לא ףסוי לאמכ ר״ד ןתנ רתוי דוע ירוקמ רבסה
 אובל םידוהיה וטילחה הללגבש הדיחיה הביסה יכ ןעטש ,ןונבל לש הטיסרבינואב
 התע השוטנה המחלמה" ןכל ."ירצונה עושיב רופכל ושקיב״ש איה לארשי־ץראל
 ;םיברעל םידוהיה ןיבש ןינע ,תינויצה היטמולפידה תנעטכ ,הנניא ונימש תחת
 ר״ד ףיסומ ,איה הדבוע ."ירצונה עושיל םידוהיה ןיב השוטנ איה הנושארו־שארב
 ,ולש וייח־ימיב תרצנ־שיא עושי תא אמטל החילצה אלש רחאלש ,רמואו ׳גאח־לא
 ־ילע וחוכ־אב תא אמטל תנמ־לע הילכנ לכ תא תימלועה תודהיה התע תזכרמ"
ויצה היפוסוליפה לע") "היסנכה שארכ רויפיפאה ותשודק־דוה תא רמולכ ,תומדא

.(1967 ,תורייב ,"תינ
 ',הוורמ ןייפוח .םשא לכמ "םייתימאה םיברעה" תא רוטפל וסינש םירבחמ ויה ,ףוסבלו
 ראתמ ,"יברעה םדא״ב לזלזל םייברע םיליכשמ המכ התע םיטונ הכ עודמ לאושה
 םימעטמ (יברעה םדאה תא) האצמש תיאבצ הלפמ״כ 1967 ינוי לש תוערואמה תא
 רשק אוה ומצעלשכ יברעה םדאה לא םהלש רשקהש םידחא םישנא קר םימשא םהבש
.(1967 טסוגוא—ילוי ,תורייב ,באדא־לא) ״דבלב אצומ לש

 ובתכש המ בורל תינייפאה—תישגר הקעומו תילאוטקלטניא הכובמ לש וז החקרמב
 ר״ד לש ורפסב ןויצל־יואר גשיה תוארל שי—היתואצותו ינוי־תמחלמ לע םיברעה
ר ״ד (׳מע 1968, 173 ,תורייב ,״הלפמה ירחא תימצע־תרוקב״ ,םזע־לא לאל׳ג קדאצ
 רש לש ונתחו) ןומע־תברב תינדריה הטיסרבינואב היפוסוליפ דמלמה ירוס ,םזע־לא
 —תויברע תושודק־תורפ לש עיתפהל־דע לודג רפסמ טוחשל ליכשה ,(ןדרי תלשממב
 ללכ אלא לוכיבכ םיינויצקאיר םייברע םירטשמו תועד־יגוהמ קר אל ערפנ ךכ בגאו
 ורטשמו רצאנ־לא דבע לאמג אישנה לע וליפא סוחל ילב ,לכה תא טעמכ ןובשחב
 ־טסופ הריציכ הז רפס רידגהל רשפא עודי ןבומב ,ןכא .יברעה־יטסילאיצוסה
.םיינוציקה םייברעה תונמואלהו םזילאיצוסה רחאלש הריצי ,תירצאנ
 ־דחא תגהונ איהש תוירצאנה תא שוריפב םזע־לא ר״ד םישאמ ,רבד לש ותימאל
 אוה ,תיברעה תיטסילאיצוסה הכפהמה ."ךרדה עצמאב תכלהמ״ו בלב־דחאו־הפב
 יפל התוא םינד םא טרפב—"ידמל תיטסילאיצוס אלו ידמל תינכפהמ התיה אל" ,בתוכ
אישנה לש ותנעטמ תופירחב גייתסמ אוה .ינוי תלפמ הפוכש םירומחה הדימה־ינק
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 םיוסמ בלשב ,ונילע הבוח" תיברעה תויטוירטפה וא תונמואלה לע ונרבדבש ,רצאנ
 טוירטפכ קוידב והומכ ינמיה טוירטפה :םירחא םיגשומ הברה ונבלמ חיכשהל ,הז

 ינמי טוירטפ ןיב הלידבה אל תיברעמה הדגה תא לארשי השבכ רשאכ .ילאמשה
."םיטוירטפ םהינש ויה דוע לכ ,ילאמש טוירטפל
 יפואה תא חיכוהל איבמ אוהש תויארה לע ףסונב—הלא ןיעמ תושגרב האור רבחמה
 קיפסמ ינכפהמו יטסילאיצוס ןכות רדעיהל תודע—ירצאנה רטשמה לש "יעצמא״ה
 ןמיס םהב האור אוה אלא דוע אלו—תיברעה תונמואלה לש תלבוקמה התנשמב
 תיברעה המואה תא גיהנהל לגוסמה יתימא יטסילאיצוס יברע לאמש ללכב ןיא״ש

.(128—126 ע״ע) ״תיחכונה התרצב
 תידוסי איה ונימיב תיברעה הקיטילופהו הרבחה לע םזע־לא ר״ד לש תרוקבה לבא
 םיברעה לש םתוגהנתה תקידבב םצמטצהל שקבמ אוהש ףא ?רתוי הברה תבקונו
 *ורסחמ הברה לע עבצאב תורוהל אוה חילצמ ,הפוג הכרעמה ימיבו ינוי־תמחלמ ינפל
 תא ריבסהל םיברעה וסינ ןהב םיכרדב לפטמה קרפה ,לשמל .םיידוסיה םהיתונ

 בל־תויולג תורעה המכ ליכמ—רפסה ןמ עבר ספותה קרפ—1967־ב תצחומה םתלפמ
, ינויב 5־ה םויב השביבו ריוואב לארשי לש תורידאה היתומולהמ .העיתפמ הדימב
 ןכ־יפ־לע־ףא ."תונדגוב״כ םימעפו "תונפקות״כ םימעפ םיברעה ידיב וראות ,לשמל
 לש התמקה םצעש ,לארשי םע המחלמ־בצמב םייורש םהש םיברעה ונעט דימת ירה
 אל ,רבחמה ריעמ ,הז ןיעמ םירבד־בצמב .תונפקות השעמ תניחבב איה לארשי־תנידמ
 דצמ "הבוט תונכשלו בל־תובידנל דימת םה םיפצמ" וליאכ גוהנל םיברעה ולכי
 ךשמהב אוה בתוכ ,ןינעה ןיממ םניא "תונדגוב" לע םירובידה םג הדימ התואב .לארשי

 ןיב תוברקדדו תובידא יללכל סחיתהב קר ןכות םהל תויהל לוכיו ליאוה ,םירבדה
 ןעמל םתלכי תא תולגל הווש תונמדזה םידדצה ינשל תתל שי םהיפ־לעש ,םיריבא
 םיארוק םירשעה האמל הינשה תיצחמב .רתוי קזחהו ץימאה לש ותלחנב ןוחצנה לופי
."עתפ־תפקתה" אלא "תונדגוב" אל ךכל
 ר״ד רשאו םתלפמ תא ץרתל תנמ*לע םיברעה םהל וקקזנש םיפוליס ראש ךותב
:םיאבה הלא תא הנמנ םחר־ילב םעיקומ םזע־לא

 לאיצנטופה ןמו היבאשממ ללכב קיפהל הלכיש הממ הלעמל הסייג לארשי *
 םדאב םילבגומה היבאשמ לע ,הדבל לארשי ינפב םיברעה ודמע וליאו—הלש
 אוה לארשי לש החוכש רבחה בישמ ךכ לע .םיחצנמה םה ויה זא יכ ,דויצבו

 ,ןותנ עגר לכב סייגל תלגוסמ איהש לאיצנטופהו םיבאשמה לכ לש לכה־ךס
.ץוח־תורוקממ םיבואש םהש ןיבו הלשמ םהש ןיב
 לש תולבוקמ תומרונ לע רבע ,יוכיד־יעצמאב שמתשה ילארשיה אבצה *
 .הלש "יוכידה תוטיש״ו לארשי דגנ תינלוקה תיברעה הקעזה ןאכמו—תוגהנתה
 רשאבו ,שוביכ־אבצ אוה" ילארשיה אבצה יכ םזע־לא ר״ד םיעטמ ןאכ םלוא
 ."רתויב תופירחהו תוליעיה תוטישב תודגנתה לכ אכדל ותבוחמ ירה הזכ אוה
 תטלש תינויצה העונתה יכ םרוגה ,"תימואלניבה תונויצה" לש רקשה *
 םיברע המכ םישמתשמ תאזב .תינרדומה הירוטסיהה ךלהמ תא תעבוקו םלועב
 םלואו .לארשיב תירבה־תוצרא לש תכשמנה התכימת תא ץרתל ידכ רקיעב
יאקירמאה קשמה לע םישלוח םידוהיהש הרבסה תא םיזהל הסנמ םזע־לא ר״ד
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 םינויצל .תירבה־תוצרא לש החולשו ןייוול אלא הניא תינויצה העונתהש וא
 ,םהלשמ םיינויח םיסרטניא תוכרעמ שי םיאקירמאה םיטסילאינולוק־ואינלו
.תיחכונה ןמזה־תפוקתב הלאה םיסרטניאה םיבלתשמ הרקמבו

 טמתשהל ןוצר לש הלאכ םייוליג ? הלאה םיפוליסה טוריפב קפתסמ רבחמה ןיא לבא
 ןה םסחיל רשפאו ךירצ ,ןעוט אוה ,ןולשכב ץוח־ימרוג םישאהל תוסנלו תוירחאמ
 יברעב וז הרבח החימצמש תוישיאה־םופיטל ןה תיתרוסמה תיברעה הרבחה הנבמל
 לש וירקחמ לע ךמתסהב ,ול ארוק רבחמהש) הז תוישיא־םופיט לש וינמיס .ונימי לש
 שופיח םיללוכ ,("תיוולהפה תוישיאה" ,תיתרבחה הרומתבו תוישיאב ראמע דימח ר״ד
 העיגיה ןמ קמחתהל ידכ ,תמיוסמ הרטמ תגשהל תירשפאה הירדנפקה רחא דימתמ
 תושקעתה ,חקלתהל־החונ תובהלתה ;התגשהל ללכ־ךרדב םישורדה םישקה םיצמאמהו
יבקמה ןתומכו ,תיוולהפה תוישיאה לש רכיהה־ינמיסמ הלא ףא—םילושכמב לוזליזו
 רדעיהו ,םילושכמ חכונ חור־ןויפר ,תוניינעתהב תימואתפ הדירי לש תויעבטה תול

.ןגרואמו דימתמ ץמאמ
 תוכפהמהש אוה ונימי לש יברעה םלועב ץרחנו ריעצ ןכפהמ ינפב דמועה ילרוג יוקיל
 ."דבלב ינידמה רושימב תוכפהמ ,םירקמה בורב ,תוראשנ" ןורחאה ןמזה לש תויברעה
ידמה היווהה לש ןוילעה םורקב קר ללכ־ךרדב ולא תוכפהמ תוראשנ ,רבחמה ירבדל
 םהיתורגסמו םיילכלכריצוסה םיסחיה לש רתוי תערכמה הריפסב תועגונ ןניאו ,תינ

.תויתרוסמה
 הדרח אוה םיישארה הינמיסמ דחאש ,תיוולהפה תוישיאל רבחמה סחימ הז רבד םג
 רשאמ םירבד לש םעוציבל רתוי גאוד ,בתוכ אוה ,יוולהפה .ינוציחה םשורל תדקוי
 השק הדובע ךותמ קר אבה ישעמ ,יתימא גשיהב אל ןיינועמ אוה ?םעוציב ךרדל
 שי הז רבד .םירבד גישהל לגוסמ אוה ןיאש םשורה תעינמב רקיעב אלא תיתטישו
צמה טנדוטסה ;יאבצהו ינידמה חטשב םיברעה לש םהיעוציב לע הרורב העפשה ול
 רבד לש ופוסב ,תוניחבב דומעל ,תויוולהפ תולובחתו תומרעה ינימ לכל תודוה ,חיל
 םיפיסומ הלא וידיקפתב םגו—אבצהו לשמימה לש םינוילעה םיגרדה לא ליפעמ אוה
 ראפתהל הצרי םלועל ?ןולשכב הדוי אל אוה .תיוולהפה תוישיאה לש םיפחדה ועינהל
 תולד לע תוסכל ץוריתו לזאזעל־ריעש הזיא רחא דימת רותי ףוסבלו ?תוחלצהב
 םזע־לא ר״ד איבמ תומגוד הברה .הכרעמה־הדשב ןיבו הקיטילופב ןיב ,ויגשיה
.הימיבו ינוי־תמחלמ ינפל התלגתנש יפכ וז תוגהנתהל
 זובל הייטנו תזרפומ תורדגתה אוהו ,רבחמה איבמ תיוולהפה תוישיאל ינייפא וק דוע
 ונברקש תותיחנ־שגר הריתסמ איה תובורק םיתעלש הנוכת—םכרעב לקהלו םירחאל
 תינשנו־תרזוחה םתנעטו ,לארשי דגנ םיברעה לש םימעורה םהימויא .וב ריכהל ברסמ
 וז הנוכתל המגדה םה ,ןיע־ףדהכ לארשי תא ריבדהל םתלכיבש ינוי־תמחלמ ברע
 לע ומצע אוה באד ןכל־םדוקש) רצאנ אישנה גילפה הלפמה ירחא וליפא .םתוישיאב
.הז גוסמ תיוולהפ היצזילנויצארב (םהיתושלוחב תודוהל וישנא לש םבוריס
, 1968 לירפאב 29 םוימ רצאנ לש ומואנב לפטל ול קיפסמ םזע־לא ר״ד לש ובל-יוליג

רצאנ רמא ,םילארשיה ."התרבסה״ל שגינ ןכ־ירחאו הלפמה תוביס תא הליחת חנמ וב
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 תולק ,עתפ־תפקתה :המיחל לש תונורקע העבראב ושמתשהו וחמתה ,רוציקב
 רצאנ ףיסוה ומצע םואנ ותוא ךותב םלוא .תוחוכ זוכירו ןורמיתה תוזירז ,העונתה
 ירהש ,המחלמב דיספה אל םלועמ ירצמה אבצהש—תחכומ הדבוע תניחב—שיגדהו

 התלשממ־שאר שמתשה הנעט התואב !יולג ברקב םילארשיה םע דדומתה אל םלועמ
 ועדיש ומכ ,דאמ בטיה םיעדוי םילארשיה" .ינוי־תמחלמ לע ולש ורפסב ןדרי לש
 םישנא ןיב תומיעב אל—םישנאל םישנא ןיב תומיעב םחלנ ינדריה לייחה ךיא ,דימת
."םיימשה ןמ םהילע תכתינה שאל
 תיברעה הרבחה לעו תיברעה תוישיאה לע םזע־לא ר״ד לש הרומחה ותרקב ןיא לבא
 שגר הלוכא תיוולהפה תוישיאה ,בתוכ אוה ,הכות־ךותב .ןאכ תמייתסמ התוללכב
 תא םיענומ תולגתה־דחפו השוב לש םילוקיש לבא ,םירחאה תמועל תותיחנ לש בקונ

 רבגתהלו ותותיחנב לפטל ונממ רצבנ ךכיפלו—ויתונורסחב שוריפב תודוהלמ יברעה
.הילע
 ץרתמה םג אוה םישדח תונולשכו םישדח םיבצמ ינפב הדימע ינפמ הז תוומ־דחפ
 דימת הלולע ישפח ןוצר ךותמ תיצוביק הדובע :תווצ־חור לש יללכה הרדעיה תא
 תשקבמ תאזו—ותלוזל תועדונ ויתושלוח םהבש םינידע םיבצמ ינפב םדאה תא ףושחל
פהש הרומגה דיה־תלזא ,םיהדמה המזיה־רסוח .ריחמ לכב עונמל תיוולהפה תוישיאה
 םתוא םג—םייופצ־יתלב ,םישדח םיבצמ חכונ ינוי־תמחלמ ימיב םייברע םיניצק וניג
 םיעגונה םימיוסמה םיניצקה לש םתמשא וז ןיאו .תוישיא לש וז הנוכתל סחיל רשפא
 ־לע־תאפוק ,השקונ הרבח—תיברעה הרבחה לש הנבמה םצע תמשא איה אלא רבדב
 םירגתאו םישדח םיבצמ ינפב בציתהל החוכב ןיאש הנקת־אלל תיתרוסמו הירמש

.םישדח
 רבדב םילעופה םיילילשה םידדצה" רבחמה יפב יורקש המל שדקומ רפסה ןמ קלח
 םיטסילאיצוס הברה ."יברעה יטסילאיצוסה ינכפהמה וקה ול אורקל םיגהונ ונאש
 ןיב ץק־ןיא תואוושה םילעמ םהו ,"תיברע םאנטייו" לע וישכע םירבדמ םיברע
 ןתדמעו ,תיניסהו תיסורה ןוגכ ,תולודגה תויטסילאיצוסה תוכפהמל תיברעה הכפהמה
 עבוק ,תווש־תוריזגו תואוושה ןתוא לכ .םזילאינולוקדאינהו תירבה־תוצרא יפלכ
 האוושהל םוקמ ללכ ןיא ותעדל יכ ,ולאה תוכפהמה יפלכ תונגוה ןניא ,םזע־לא ר״ד
.יברעה םלועה לש תויוולהפהו תורתלואמה ,תויחטשה תוכפהמה ןיבל ןניב
סילאיצוס תוכפהמ ראשמ לידבהלש הז אוה רבחמה עיבצמ וילעש דחא יסיסב לדבה
 יעדמ אוהש הלש םזילאיצוסה לע תיברעה הכפהמה הריהצה אל םויה דע ירה תויט
 םצעל תועגונה תולאש לש עפש לע ללכ םיבישמ םניא םייברעה םינכפהמה .ינוליחו

לקח תומרופירל תפאוש תיברעה הכפהמה םאה :תויטסילאיצוס תוכפהמ לש ןתוהמ
 לש השועיתו תיעקרקה תולעבה ,תואלקחה הדשב תילקידאר הכפהמל וא דבלב תויא
 ידימ רוצייה־יעצמא לע תולעבה תא ריבעהל קר איה תפאוש םאה ז המדאה־תדובע
 תודמעמה־יסחיב ,הישעתב תמא־תכפהמ גיהנהל התנווכ אמש וא ,רוביצה ידיל טרפה
 תכרעמב ילקידאר יוניש ללוחל התינכתב שי םאה ?תימואלה הסנכהה תקולחבו

־ירל איה תפאוש םאה ?םינשוימ םייתד םיקוחב שדחמ ןייעלו תיחכונה תיטופישה
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 רקחמה ,םייתרבחה םיסחיה ,ךוניחה ןוגכ םיחטשב תמא־תוכפהמל וא דבלב תומרופ
 אל ,םיגושה היבלשב התוא ונרכהש יפכ ,תיברעה הכפהמה ?הלאב אצויכו יעדמה
.ישעמה גרדב אל דוחייב ,רבחמה בתוכ ,ולאה תולאשה ןמ תחא לע ףא הבישה
 הז רדעיהמ תואצותה תחא .םזירצאנה לע היולג תרוקבל םזע־לא ר״ד רבוע ןאכמ
 הכפהמה תא תנייפאמה "ךרדה עצמאב הכילהה" איה ,בתוכ אוה ,תינויער תוריהב לש
 יניצר תומיע לכמ תוענמיהה .טרפב רצאנ לש יברעה םזילאיצוסה תאו ללכב תיברעה
 גוצייה ,בלו־בלב וטקננש המאלהה יעצמא ,תירצמה הרבחב תודמעמה תייעב םע

 לכב—ץראה לש םיינידמה תודסומב םירביאלו םילעופל ןתינש קיפסמ־יתלב ודועש
 וינמיסמ דימת התיהש (ה י י ט צ ו) "תויעצמא" התוא לש םייוליג רבחמה האור הלא
 םתעפוה אוה ,םזע־לא ר״ד םכסמ ,וישכע םיברעל ץוחנה רבדה .ירצאנה רטשמה לש
 לש היעבה [תא רותפל] תיטלחה תבייחתמ םתגהגהש םישדח םיינכפהמ תוחוכ" לש
 ןיעמ תוגהנה קר ."םילעופה־דמעמו םילמעה םינומהה .א.ז—יברעה םעה לש ובור־בור
 ךופהל הנלכות ןה קר ;תיברעה הכפהמה לש יתרבחה ןכותה תא ףושחל הנלכות ולא
 ולכוי הב רשא התימאל תיממע־רורחיש־תמחלמל תיחכונה הלירגה־תמחלמ תא
.שממ לש דיקפת אלמל םיסיוגמה םינומהה

ילארשיה רגתאה לומ
 קר לארשיב עגונ אוה ;םיברעב קרו־ךא םזע־לא ר״ד לש ורפס קסוע ,רבד לש וקוידל
 רפס .םיברעה לש םחור־יכלהו םהיתודמע לע ותרקבב רושק ול הארנ רבדהש הדימב
 —תילארשיה העפותה תכרעהב רתוי קימעהל הסנמה תיברעב יניצר ךא רצק דחא
 תאמ ,"לארשי לומ" אוה—םיברעה לש תוארה־תדוקנמ קר אל אשונב לפטל הסנמהו
 רפסה לש ותובישח .(1969 ,ריהאק ,ףראעמ־לא ראד) הללאדכע ירבצ ליעאמסא ר״ד
 לע והשלכ יברע אטיבש תפלוסמ תוחפה הפקשהה תא םלגמ אוהש הדבועב הנומט
.הכ דע לארשי
 הבישחל ארוק אוה ;לארשי לע ״ןנוצ טבמ״ ויארוקל קפסל חיטבמ הללאדבע ר״ד
 ללגב קר אל"—רתויב איה השק תלוביקהש אוה ןיבמ ךא ,קיודמ בושיחלו תנזואמ
 לומ םידמוע ונאש ינפמ םג אלא שפנב דקויה םעזהו ברוצה באכה ,הרבטצהש המיחה
 תוערואמ תפקומו םיבר םימרוג הפוצר איהש יפל ,דאמ דע תבכרומו תניוע העפות
 ןויסנל ולש אובמה־קרפ תא רבחמה שידקמ ןכ לע רשא ."תונתשמ םהיתואצותש
 זאמ יברעה םלועב וטלשש ,לארשי לע "תויקלחה תופקשהה" ויפב יורקש המ סורהל
 ןיעמ "תונכוסמ תועטומ" תושיג שלשב לפטמ אוה .תונויצה תעפות וינפב הבצינ

.ולא
 ער עזג םה םידוהיה היפלש ,"תיעזגה השיגה" ויפב היורק ןהבש תרעבנהו הסגה
 .ןימהו ףסכה תועצמאב וילע טלתשהלו ישונאה ןימה תא תיחשהל רידת דקושה
 איהו ׳ןויצ־ינקז לש םילכיטרפה׳ יורקש־המ לע תססובמ" ,בתוכ אוה ךכ ,וז הפקשה

 הרומג הריתסב תדמועה הפקשה יהוז ."תיצאנה הנמדמה ןמ הברה םיקומינ תבאוש
אצומה אלש ןורקעה ןמיסב ודמע התחירפו התדילש ,תיברעה היצזיליביצה יכרעל
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 תדידמל תודיחיה הדימה־תומא ןה תדה לש היתווצמ תרימשו הנומאה אלא יעזגה
גנה תותדה שלשמ תחא אלא "עזג" תודהיב ואר אל םלועמ םיברעה .םדא לש וכרע
 רשאכ םילשוריל ורזח םידוהיה .תומיוסמ תובורע ןהיקיזחמל קינעה םאלסאהש תול
בלצה ועיקבה רשאכ ;הנממ םוטיט םשריגש רחאל הנש תואמ־שש ,םיברעה הושבכ
 חאלצ רזח רשאכ לבא ,הידוהי תא ושריגו הבש םימלסומה תא וחבט ריעה לא םינ

 הפוריאב םידוהיה ויהשכ ,םייניבה־ימיב ;םידוהיה הילא וסנכנ בוש הושבכו ןיד־לא
 .תויברעה תוצראב תידוהה הבשחמה החרפ ,םהלש תואטיגב םנואב ואלכנו םיפדרנ

 הניא תוימשיטנאהו ,תיפוריאה הינומגהה תא תרשל הפוריאב הטשפו החמצ תונעזגה
 ויח םידוהיה" .תאזה היפוסוליפה תא וחד םיברעה .תונעזגה תנשמ לש דחא דצ אלא
 ידוהי .ל?ח התשע רשאכ התחלצהב וכרבתהו ונלש הרבחה הלבס רשאכ ולבס ,ונכותב
 תמחמ ופחדנ הפוריאב רשא דועב ,םיברעכ ןושל התוא ורביד תויברעה תוצראה
"...ונידאלו שידיא ןוגכ םידחוימ רוביד־יבינ םהל ץמאל תופידרה
 איה״ש אוה ,הללאדבע ר״ד ףיסומ ,לארשיל תינעזגה השיגב רתויב ןכוסמה דצה לבא
 תדסוימ תונויצה .ומצע ינויצה ביואה לש הפקשהה־תדוקנ לש הרומג הלבק תאטבמ
 לבא ז םחוימה עזגה תא םהב האור איהש תמא ...לדבנ עזג םה םידוהיהש ןויערה לע

 ךכב ןיא תוחנ עזג [םידוהיב] םהב םיאורו הכופהה תינוציקה השיגה תא םיטקונ םא
."לדבנ עזג תאז־לכב םהש האדוהה תא רמולכ ,האצותה תא תונשל ידכ
וגה וז איה ,ךירפהל רבחמה שקבמ התואש ,לארשי לע הינשה "תיקלחה הפקשהה"
 אוה ,תמא לש דוסי וז הפקשהב שי ."םיטסילאירפמיאה רישכמ" איה לארשיש תסר
 היהת רשא היהת .ב״הרא לש תיאבצ הדוצמ םתס לארשי ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו" ,בתוכ
 לע לארשי תנעשנ ירה ,טרפב תירבה־תוצרא לעו ללכב ברעמה לע התוכמתסה תדימ
 הדבועה ןמ םג תמלעתמ וז הפקשה "...בטיה תנגרואמו העפשה־תבר תינויצ העונת
 דמעמה לע ,היקבאמ לע ,םינוילימ ינשמ הלעמל הנומה תילארשי הרבח תמייק״ש
 םימרוג—הלש יאבצה לאיצנטופה לעו הלש תינשבוכה היגולואידיאה לע ,הלש טילשה
 םתס רשאמ תויטסילאירפמיאה תומצעמל רטוז ףתוש רתוי איה לארשי םללגבש
."ולשמ תופאש ללושמה רישכמ
 איה לארשי לע םיברעה לש םתפקשהב רבחמה ןייצמש הנורחאהו תישילשה תועטה
 האוושהל רחש ןיא ,ותעדל .לארשיל הירי׳גלא ןיב דאמ דע תלבוקמה הוושה־הריזגה
 הילאש ׳תדלומ־ץרא׳ םהל ןיא ןכלו תוצרא הברהמ םאצומ לארשיב םיבשיתמה" .וז
 איה םכותב תררושה השגרהה ןכל > לארשי־ץראב םלרוג השקי םא רוזחל םלוכ ולכוי

 הירי׳גלאב יתפרצה בשיתמה היה תיטפשמ הניחבמ .םיה לא םבגב םימחלנ םהש
 םחליהל וילע ןכלו—תרחא תוימואל ול ןיא ילארשיה בשיתמה לבא ז םש יחש יתפרצ
 וללה ...תויברע תוצראמ ואב הלאה םיבשיתמה ןמ םיבר ,ינש דצמ .ומויק םצע לע
 ־ידילי ׳םירבצ׳ לש שדח רוד ,הזמ ץוח .הפוריאל רוזחל םילוכי םניאו םיפוריא םניא
 אוהו ,ויתובא־ץראו וצרא תאזש ותדמלמה היגולואידיא לע לארשיב לדגתנ ץראה
פרצה ןמ לידבהלש ,אוה הלאשה תא ךבסמה ףסונ םרוג ."תרחא תדלומ לכ עדוי וניא
םואלל םיכייש היבשות בורש ץראב םיבשוי םילארשיה םיבשיתמה ןיא הירי׳גלאב םית
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.רורב בור םהל שי םהבש תולובג ךותב רוגל ורחב םה אלא ,רחא
 שידקמ ,לארשי יבגל םיברעה לש םתסיפתב םיירקיעה םיפוליסה לע עיבצהש רחאל
 ,תינויצה תינבתה—ילארשיה רגתאב םידדצ ינשל רפסה יקלח ראש תא הללאדבע ר״ד
 םיתעל רבחמה רתוס ןושארה אשונה לע ודמעב .תיברעה תודגנתהה לש היגטרטסאהו

 תינבת" הרקיעב איה לארשיש עבוק אוה .ומצע ולש תומדוקה ויתונקסמ תא תובורק
 אוה ;"תימואלניבה תונויצה ידי־לע הדבועש תיפוריא תובשיתה לש תילאינולוק
 בושל תיהולאה החטבהב הנומאה היה אל תינכתה ירחאמ עינמה חוכה יכ עבוקו ףיסומ
 ףתתשהל לדבנ יטסילאירפמיא חוככ תונויצה דצמ ןוצר" רקיעב אלא ןענכ־ץראל
 רומאל לצרה ירבדמ איבמ אוה ןינעל־אלש תצקו ,"הלוחה םדאה לש ותשורי תקולחב
 תיפוריאה היצזיליביצה לש החולש היהת הירוסב וא לארשי־ץראב תידוהי הנידמ" יכ

."תיחרזמה תוירברבה דגנ זועמו
 קלח איה תילאירוטירט תוטשפתהש רבחמה לש ותנקסמ איה רתוי אל תענכשמ
 ןויסנה הילא עלקנש רתויב הלודגה הריתסה" .תילארשיה תושיה םצעמ ענמנ־יתלב
 ויתווקת תא םישגהל התיה הכירצ היגולואידיאה יפלש ץראה יכ ררבתהש איה ינויצה
 אוה ןאכמו—הללאדבע ר״ד בתוכ ,"השורדה הריגהה לש התטילקל הקיפסמ הניא
 הלעמל ,ילכלכ חרכה התיה לארשי תוטשפתהש דאמ דע תקפקופמה העיבקל רבוע
 איה הכורכ יכ הדומ רבחמהש ,תילאירוטירט תוטשפתה ןיאב .םיעינמה ראש לכמ
 לע תילכלכ תוטלתשהל םג תחא־הנועבו־תעב תלעופ" לארשי ירה ,םילודג םיישקב
רעה םע םולש לע םירבדמה םילארשי םתוא וליפא םימלוח ךכ לע ."יברעה חרזמה
."ילכלכ הלועפ־ףותיש" היקנ ןושלב ךכל םיארוקהו ,םיב
 שגינ ,תיגולואידיא הקדצהל הקוקז תילאינולוק תובשיתהל תאזכ תינכת לכו ליאוה
 לש תוירקיע תוחנה שלש הנומ אוה .תינויצה היגולואידיאה לא וז הדוקנב רבחמה
 םיכרצל תדה לוצינ ;תידוהי תונמואל םימעפל הנוכמה ,תונעזג :תאזה היגולואידיאה
 יכ רבחמה ןעוט ,תידוהיה תונמואלל רשאב ."תיפוריאה תונוילעה" תנשמו ;םיינידמ
 ,בתוכ אוה ,ףתושמ דצ לכ ןיא .הירואיתב אלו תואיצמב אל ,אוהש סיסב לכ הל ןיא
 וא זיראפ ידוהי ןיבל ,דחא דצמ ,ודוהב "לארשי־ינב״ל היפויתא לש םישאל׳פה ןיב
 ,תפתושמ ןושל ,םיפתושמ םייח לש ןבומב םיימואל םירשק םוש—ינש דצמ ,קרוי־וינ

.תפתושמ תיתוברת וא תינחור השרומ וא
 תיתדה הנומאה תא תלצנמ תונויצהש חיכוהל רבחמה שקבמ וב ירקיעה קומינה
 רתויב םיטלובה םיינויצה םיגיהנמה ןמ המב״ש אוה ,םיינידמ םיכרצ לש םמודיקל
 ."םינומהה סויגל יעצמא תניחב םיעדויב תדה תא םילצנמה םייתד-יתלב םישנא םה
 לארשי לש הלרוגש איה הדבוע" יכ רבחמה בתוכ ,"תיפוריאה תונוילעה" םרוגל רשא
 שממ־לעופב םידקושהו ,הנושארו־שארב םיפוריא םהש םייפוריא םידוהי ידיב ןותנ
 ךכ םושמ .תיברעה תדלומה בלב הפוריא לש החולש איהש תיתוכאלמ הנידמ ןנוכל
 םולחל םיטונש ומכ—׳רוזיאה יבשותמ קלחכ תויחל׳ םיברסמ [םיפוריאה םידוהיה] םה
 תוילאטנמ ילעב םייפוריא םיבשיתמ םה הלא .לאמשה ןמ םייפוריא חור־ישנא המכ

לש םיסופדב אלא םיירוקמה םיבשותה םע םיסחיה תא תוארל תברסמה בשיתמ לש
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תהב רתויו רתוי" תיארנ לארשי ךכ םושמ ."לוצינו הטילש וא ,לוסיח ,שוריג ,הייפכ
ואל הכפהמש רוזיא ךותב תיברעמה תיטסילאירפמיאה תוחכונה לש היחה התומלג
"".יטסילאיצוסה םיכרעה־יונישל עיגהל ותפיאשו וב תשעוג תימ
 שי ."תילארשיה תוימואלה" לע הרצקב הללאדבע ר״ד דמוע ורפס לש הז קלחב
 םה ,תידוהי תוימואל לש המויק ןויער תא םה םיחוד םג םאש ,בתוכ אוה ,חור־ישנא
רשי תוימואל איהה ץראב החתפתה לארשי לש המויק תונש םירשע ךשמ יכ םינעוט
 תונקפסב ךכל םחיתמ רבחמה .תודהיה יקלח ראשל סחי וליפא הל ןיאש תלדבנ תילא
 רשקה אוה תלדבנ תילארשי המוא לש התריצי ךרד לע ירקיעה לושכמה" .הבר
 תא בושחמ תיפוס לדחת ןכ םא אלא המוא תושעיהל הלוכי לארשי ןיא יכ ,ינויצה
 תא חרכהב דגונ תילארשי תוימואל לש גשומה .םידוהיה לכ לש םתדלומ המצע
 ןויערה ררופתיו עקשיש הדימב קר רדגתהלו שבגתהל אוה לוכי ;תידוהיה תוימואלה

."תחא המוא תקזחב םה םידוהיהש
 וניא הללאדבע ר״ד ?תושעל םיברעה לע המ ,"הז םויא רגתא" לש תואיצמה חכונ

וברתה תושגנתהה תא תמלוהה היגטרטסא"—ץעויו—שרוד אוהשכ לק ןורתפ עיצמ
 הדמעמ לוסיח" איה וז היגטרטסא לש התרטמ יכ עבוק רבחמה ."רבדב הכורכה תית
 ףיסומו רהממ רבחמה ."יברעה םלועה בלב יטסילאירפמיא־ינויצ זועמכ לארשי לש
 םכילשהל אל ,לארשי יבשות תא תיזי׳פ לסחל בייחמ וניא םינפ־םושב" הז רבד יכ
."תיתוברת הייפכ וא תיעזג הילפה לש הרוצ םוש םהילע ףוכל אלו ,םיל
 ונילע" .הליל־ןב תאזכ הרטמ גישהל ןיא יכ הללאדבע ר״דל ול ירב ,הכ םאו הכ םא
 ־חהלמ םיברעה לש םדי הרצק רוזיאב יחכונה תוחוכה־ךרעמ לש תרגסמב יכ ןיבהל
אירפמיאה תומצעמה דצמ הרשי תוברעתה ילב ףא ילארשיה םזיראטילימה תא ביר
 םיווק תייוותהב רבחמה קפתסמ ,רמו ךורא קבאמה היהי חרכהבו ליאוה ."תויטסיל
 .ןובשחב לכה האיבמה חווט־תכורא ,הרורב תינכת—היגטרטסא לש דבלב םייללכ
 ,וז ןיעמ היגטרטסא לש םיירקיעה תודוסיה ויניעב םהש םירבדה תא טרפמ אוה רחא
:םיפיעס העבשל םקלחמ אוהו

 ,הרוי־הד לארשיב ריכהל בוריס הנושארו־שארב הז לש ושוריפ .רגפה
.ילכלכ םרח אוה ירקיעה ישעמה ויוטיבו

 לארשי הקשע םתואש ,םיאניתשלפהש ןמז לכ .יאניתשלפה םעה דיקפת
 לארשי לכות אל ,ןהילע םחליהלו םהיתויוכז תא שורדל םיפיסומ ,םצראמ
.שפג־תוולש וא חונמ אוצמל

 תזיחא לש השלחה לכ .רתויכ תושלחה ויתורוקמ םזילאירפמיאכ העיגפ
 םיעבתנ םיברעה ןכל .לארשי תא חרכהב השילחמ רוזיאב םזילאירפמיאה
 ולש סרטניאה לוסיחלו םתמדא לע ברעמה לש םייאבצה ויסיסב לוסיחל לועפל
.םהלש טפנה תורצואב

 תיאבצה התונוילע .תיכרעה תדלומה לש יאבצהו ינידמה ,ילכלכה הניינכ
ונכט תומדקתה ,שועית ,ילכלכ חותיפ לש העודי הגרדמ תעבונ לארשי לש
.המר התואל עיגהל רותחל םיברעה תבוחמו—ינרדומ ינידמ ןוגראו תיגול

 רוגאל םיברעל וחיגי אל םיטסילאירפמיאהו לארשי .העתרה־חוכו תוכירד
םג ןכו ,רמשמה לע דימת םיכורד דומעל םיכירצ םיברעה ;הערפה ילב חוכ
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 םאו ,חוכה ןושל תא אלא ןיבמ וניא ביואה .העתרהה־יעצמא תא םהל שוכרל
 הניחבמ לארשי לע רבגתהל םיברעל רשפאמ וניא יחכונה תוחוכה־ןזאמ
 ונא םיווצמ" .םתוא עיתרהל םהל קיפסהל םחוכ ךירצ תוחפל ירה ,תיאבצ
 לארשיל חיכוהל ונילע ;ונכותב היח תונויצה ויפ ־לעש חוכה ןויגהל ץק םישל

"".קשנה חוכב הנוצר תא גישהל דימת לכות אלש
 קבאמב בושח םרוג הב תוארל םיבייח םיברעה .תימלועה להקה־תעד

 םתוא םיעימשמ ונא ןיאש םירבד ונמצעל דיגנ םא וז היהת תומימת" .םהלש
 ינפמ וניתויוכז לע הנגהה הרקיעש תחא ןושל רבדל ונילע .ולוכ םלועה ינזאב
 ...הכושח תיעזג תואנקמ הקוחר איהו—תויטסילאירפמיאה־תוינויצה תומיזמה
.ונלש היצזיליביצה יכרע תא םירתוסה םיקיזמ תוטש־ירבדמו

 תאו המצע לארשי תא חינזהל םיברעל םהל לא .תילארשיה להקה־תעד
 תלעב הרבח יהירה ,לארשי לש הדוסיי רחאל הנש םירשע" .הכותב שחרתמה
 ־יטנא תושגר ררועל יושעה יטסילאירפמיא לוצינ הב שי .הלשמ תוריתס
 ־תמחלמ ידיל איבהל לוכיה יטסילטיפאק לוצינ םהב שי ;םייטסילאירפמיא
 ערק ידיל איבהל הלוכיה חרזמה־ידוהי דגנ תיעזג הילפה הב שיו ;תודמעמ
 םירבדב תילארשיה להקה־תעד לא תונפל םיברעה םיכירצ ךכיפל ."יניצר
 ונא ןיא ;םידוהיכ םידוהיה דגנ םולכ־אלו ונבלב ןיא״ :םייעמשמ־דחו םירורב
."םיל הלוכ לארשי תקירז לע וא ,ףטו םישנ תטיחש לע תומולחב םיעשעתשמ

םיברעה לש"הרירב ןיא"ה
 האורש ךרדכ לארשי דגנ תיברעה היגטרטסאה לש הידומע תעבש אופיא םה הלא
 —ורפסב אוצמל רשפאש םישודיחה לכ ףרח .תירצמ הטיסרבינוא לש רוסיפורפ התוא
 וליפאו ,ןזואמ בשחיהל אוה לוכי לארשי לע םייברע םיבתכ לש ליגרה לוביה תמועלש
טמה וא היגולואידיאה דצמ בר שודיח הללאדבע ר״ד לש ויתונקסמב ןיא ירה—ןותמ
 —ריהאק תטקונש "הדירבדיא" לש הרורבה תיטסילאטאפה הדמעה ,ןכא .תויפוסה תור
6 ־ב תירצמה תימואלה הפיסאב ומואנב רצאנ אישנה הל ןתנ ךמסומ יוטיב רשאו
 דימת אל םלוא .םויכ יברעה םלועב תטלשה הדמעה הבר הדימב איה—1969 רבמבונב
 תעדה לע םינפ־םושב תולעהל ןיא יכ הצרחנו הרומג הטלחה תנייצמ איה תע לכב אלו

 ,תוביסמב בשחתהב ,ידמל לוקשו ךורא חותינ לש ופוסב .לארשי םע תווצ־םויקו םולש
 ןויערל קרו־ךא ורמאמ תא שידקהש רחאל דחא רבחמ בתוכ ,העפשה־בר ירצמ ןוחריב
 לכ ילב ,אובל הדיתע המחלמהש םיעדוי ונא" :לארשי םע המחלממ סונמ לכ ןיאש
 לצ וליפא הב ןיא וז הדמע .סויפהו םולשה ילגד תא םיפינמ ונא ךכ ךותב לבא ;קפס
 ינשה דצהש ונא םיעדוי לבא ,םולשל םיהמכ וגא ...ירסומ־יתלב ןורמתל ןוימד לש
"...המחלמב ךישמנ ונאו .םלועל תאז השיר אל

ל ש 1968 רבמטפס ןוילגב בתכש ,ימזאנ ףואר ר״ד לש וסומלוקמ םיאב הלא םירבד
 לע בישהל הסנמ רמאמה .(יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה ןואטב) בתאכ־לא
 המחלמ :תיעמשמ־דח רבחמה לש ותבושתו—״? המחלמ אל וא המחלמ״ הלאשה
 חותינה ןמ ןה תבייחתמ וז הבושת יכ ריבסמ רבחמה !קפס לש לצ לכ ילבו חרכהב
 דיתעה "ברק״ה לע ןאכ אוה רבדמ יכ ףיסומ אוהו—תישממה תואיצמה ןמ ןה ינויעה
תכשמנה המחלמב וללוהתיו וללוחתהש תוברק לש הרושמ דחא קר אוהש"—אובל
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 *למה תא םייסי אל ,היהת רשא ותאצות יהתו ,אבה ברקהש םושמ תאז ."לארשי דגנ
 ומעו ,תיאניתשלפה הכפהמה ןוחצנב קר םייתסת תאזה המחלמה" ; לארשי םע המח
 •לא דבע אישנה רמאש ומב .תונויצהו םזילאירפמיאה דגנ ,תיברעה הכפהמה ןוחצנ
 תמחלמ תואצות לש ןלוסיח ידי־לע קר אובי אל םלועה לש הז קלחב םולשה׳ :רצאנ

."׳הניתשלפ םע לש תויקוחה תויוכזל רושק ישממ םולש !ינויב 5־ה
 תחאה—לארשי םע תושגנתהמ סונמ ןיא ןללגבש םימרוג לש תוברעמ יתש ןה ולא
 הנחמה ךותמ םיעבונ ,רפסמב השולש ,םייבויחה םימרוגה .תילילש הינשהו תיבויח
 ןושל .הזה הנחמל ץוחמ םרוקמ—השולש םה ףא—םיילילשה וליאו ,יברעה ינכפהמה
 תשולש תא ימזאנ ר״ד הנומ ךכו .הבוגתב םירחאה ,הלועפב םייולת םינושארה ,תרחא
:םתובישח רדס יפל םייבויחה םימרוגה

 *וטיבה" ,תניוזמה תיממעה תיאניתשלפה הכפהמה תוצרפתה
 תורעתסה חכונ שאר ןיכרהל הבוריסלו תיברעה הכפהמה תויכשמהל רתויב בגשנה

."דגנכש־הכפהמה
 התויכשמהב חכוה הז רבד .םייברעה םימעה לש הנתיאה םתדימע

 ינויב ריהמה םנוחצנ ירחאש וויק םינויצהו םיטסילאירפמיאה .תיברעה הכפהמה לש
 המע םולשו לארשיב הרכה תגשה ידי־לע קר אל ,ןוחצנ ותוא לש ויתוריפ תא ופטקי

 ,םתכפהמב םייברעה םינומהה וכישמה רבד לש ופוסב .הכפהמה תסבה ידי־לע םג אלא
 םושמ .םזילאירפמיאה לש םיינכפהמ־רטנוקה תירבה־ילעב תוברעתה תא וענמ תאזבו

 ךכל תופצל ונילע ,הכפהמל תחצינ המולהמ תיחנהל םיטסילאירפמיאה וחילצה אלש
.תענמנ־יתלב איה האבה תושגנתההש ןאבמ .בוש וסניש

רעה תוינכפהמה תוגהנהה לש םייביטקייבואה םיגשיהה
 תוינכפהמה תוגהנהה ןמ המכ רגמל התיה ינוי תונפקות לש תורטמה תחא .תויב
 וכז ,וגש ילואש תואיגשה לב ףרח ,ולא תוגהנה ןבש ,לילכ הלשכנ תאזב .תויברעה
לכו םייתרבח םיגשיה ןה םזילאירפמיאה דגנ םיגשיה ןה—םיבושח תונוחצנ רפסמל
 דע קבאמב ךישמהל אלא וישכע הרירב ןהל ןיא ולא תוגהנה .תימינפה תיזחב םיילכ
.תיאבצה הלפמה תואצות תא תוחמל הנחלצת רשא

:"םיילילש״ה םימרוגה תשולש תא ימזאנ ר״ד הנומ ךבו
 "בוטה לזמה" ירה ימזאנ ר״ד תעדל .התפרתהו יאקירמאה ביואה לש ותונפקות

 ליגרש ׳המילב׳ה קחשמב ונדגנ קחשל" יאקירמאה םזילאירפמיאה ןמ ענמנש םרג
 תודוסי ןוטלשל תולעהלו קזחל היצמאמ לב ףרח .ורבעש םינשב ותוא חתפל היה
 תושימגה־יא םצע תמחמ—תירבה־תוצרא החילצה אל ,ימינפ יברעה הנחמב םיינמי
 םיארוקה לש םתעפשהב לודיג ידיל איבהל—םיברעה יפלכ התוינידמ לש תוחישקהו
 תוינידמה לש תרבוגה תאזה תונפקותה חכונ ."ןוטגנישוו םע הלועפ־ףותישו תודידיל
 יבמופב ףיטהל הווסומ־יתלבו עבשומ ןבוס קר לכוי" ,ימזאנ ר״ד בתוכ ,תיאקירמאה
."תירבה־תוצרא םע תודידיל

.ימזאנ ר״ד בתוכ ,בוטה לזמה םרג בוש .ותקוצמו ילארשיה ביואה לש ותלויא
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 דועו ."םדא־ינב ןיבהל הנממ רצבנ התונעזג תמחמו ,ןוחצנה ןיימ לארשי הרפתשה״ש
 ריהמה יאבצה הנוחצנ רחאל וליא הרוק היה המ ונמצעל רייצנ הבה" :רמוא אוה
 ,ךייש־לא םרש תא קר הדיב הריאשמו בוטה הנוצרמ היתוחוכ תא האיצומ לארשי ,דתיה
 וליא .הלאה םיחטשב ם״ואה תוחוכ ובצויש ןכ־ירחא תשקבמו םילשוריו ןלוגה־תמר
 ,תימלועה להקה תעד־יפלכ הזה בוביסב תחצנמ תאצוי לארשי התיה רבדה הרק
 הקחיש וליא ירה ,תויברעה תוצראל רשא ...תימצע־הנגה ךותמ קר הפקתש הנעטב
 תוימינפה תותיזחהו—תולפונ ויה תויברעה תוגהנהה לכש קפס ןיא הזה ףלקב לארשי
 תא הססיב איה" .הגהנ ךכ אל לארשי לבא "...ירמגל תוררופתמ ויה ולאה תוצראב
 הנוחצנב הגישהש המ םילשת הלפמה לע [תיברעה] הבוגתהש הרבסה לע היבושיח
 ךכ ךותבו שדחמ םהיתואבצ תא ןגראל ולחהו וצלחנ םיברעה ...התכיח איה .יאבצה
 ןוכיהל אלא לארשיל רתונ אלו—תניוזמה תיאניתשלפה תיממעה הכפהמה הצרפ
 ו הזה חוכב שומיש השעיי אל םא םג—חוכה ץחלב התגיסנ אובת םויכ .שדח בוביסל
 לככ ,ךכו .םישובכה םיחטשה לש הקולח םוש םע םלועל םיברעה ומילשי אל םויכ
 :תרבוג התקוצמו ,הלש העשפ לש ץובב רתויו רתוי לארשי תעקוש ,שוביכה ךשמנש
 ;םולש־יכרדב (םיטילפה תייעב לש) ןורתפ לע רתוי השקמ איה םיטילפ דוע השרגב
ועה להקה־תעד יניעל הלש תוטשפתהה תונווכ תא תפשוח איה ,םילשורי תא החפסב
 לתוכה תא שוטנלו תגסל הלש היסולכוא תא ענכשל הילע השקי ךכמ האצותכו תימל
 ןכו ,ירמה תורוש לא םיפסונ םיריעצ תפחוד איה ,םיוולש םירפכ הפיקתהב ;יברעמה
 ־ילדו התוכיבס תא הריבגה התע ירה ,היעבה תא לסחל התצר הליחתש ףא .האלה

"...התוק
 םימדמ םינויצהו םיטסילאירפמיאה םא .תיברעה היצקאירה תולועפ .3
 תולועפ לע םיכמוס םהש םושמ קר הז ירה ,םתבוטל לעופ "הנתמהה קחשמ״ש םשפנב
 ,הדובאה התעפשה תא הל בישהל התוטיהלב ,םלואו .םינפבמ תיברעה היצקאירה
 דוכילל יברע םלועב המדיקה תוחוכ תא ףוחדל קר תיברעה היצקאירה החילצמ
 יתרבחה קבאמה תייגוסמ הדירפהל ןיא לארשי םע תושגנתה לש היגוסה" .רבגומ
 —ןימיה תוחוכ תא דדובל הטונ ןורחאה הזה קבאמה תפרחה .יברעה םלועב ימינפה
 לע איה תרמוש םג ןכו—ומע םכסהו יותיר לש תוינידמלו ביואל םירותיוול םיפיטמה
.םימדקתמהו םיינכפהמה תוחוכה לש תדמתמה םתוכירדו םתרכה

יברעה שדחה לאמשה ןמ תולוק
 חותינה ףוסב ימזאנ ר״ד הלעמש תויוגייתסהה ףרח ,ידמל םירדוק תושגר םה הלא
 ,הצחמל־ימשר יטסילאיצוס ןואטבב הספדנ יכ ףא ,ימזאנ לש ותכרעה םלוא .ולש
 ורידגהל שי הז הרקמבש-השקונה יברעה לאמשה תדמע תא תפקשמ איהש רמול ןיא
 ולאב השעמל ןוטלשב קיזחמ "ןשיה לאמשה" תילמרופ הניחבמ ירהש ,"שדח לאמש״כ
 םלועב "שדח לאמש" לע רבדל לכונ םרטב םלוא ."תוררחושמ תויברע תוצרא" תויורקה
 םייק םאהו ,שדחה לאמשה והמ :תולאש יתש לע בישהלו תוסנל היהי יאדכ ,יברעה
? יברע שדח לאמש
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 הנקת־אללו ודוסימ שבושמ והשמ שי יכ םיסרוג ,ילקידארה וא ,שדחה לאמשה יכמות
ובקה לש ןחוכ סויגב הנומט תאזה הרבחה ןוקיתל תירקיעה ךרדה יכו ,םהלש הרבחב
 ישרשל דע קימעמה יוניש ,י ל ק י ד א ר יונישל עסמ ירחאמ הרבחב תוחפוקמה תוצ
 ויהי ,דאמ דע ינלוק שדחה לאמשה היה םש םוקמ ,לשמל ,תירבה־תוצראב .םירבדה
זגה הלאשה ,םאנטייווב תוכבתסהה ןוגכ תויגוס יכ םינעוט "םישדחה םילקידארה"
 לש םינמיס ןהש םושמ קר אל—דדובמב ןהב לפטל ןיא הובגה ךוניחה תייעב וא תיע
 -ויצוסה הנבמב קימעמו ידוסי יוקיל לע תודיעמ ןהש םושמ םג אלא תיללכ הלחמ

.יאקירמאה ינידמ
 וזל המוד תילקידאר העונת היהת תיברעה הרבחה לשו יברעה םלועה לש רשקהב
 םייברעה םייחה תא תורמימה דוסי־תולאש המכ םע דדומתת םא קר המשל היואר
 דוסיה־תייעב תא חרכהב הנלולכת ולא ןיעמ תומליד .תונורחאה םינשה־תורשעב
 תויעבה תא .םיינוריעל םיירפכ ןיב דירפמה םוצעה רעפה תא ,תולשחנו ינוע לש

 ,תיעקרקה המרופירהו היצזינרדומה ,שועיתה םידימעמש תושקה תויתוברת־ויצוסה
 םייחכונה םייברעה םירטשמהש ךכמ םיעבונה הלפשההו זובזיבה תא—הנורחאב אלו
.הילא "ףרטצהל" אלו לארשי תא "תוכהל" אל ןמזה לכ םיחילצמ םניא
 םלועב שדח לאמש לש תועונת םויק לע רבדל המזוג וז היהת הז ןבומב ,ןכא
פוס שיו שי ,העונתכ םייק יברעה שדחה לאמשה ןיא םא םג ,ןכ־יפ־לע־ףאו .יברעה
פאש—"הלפמה רחאל תימצע־תרוקב" לש רבחמה תמגודכ—םייברע חור־ישנאו םיר
 ־ישנאו םירפוסה ןיא תאז םע .שדחה םזילקידארה ךלהמל םיכייש םהיבתכש רמול רש
סאכ ללכ־ךרדב תרדגומה וזל ,תערכמ הדימב אל ףא ,חרכהב םיכייתשמ הלאה חורה
 הלא ברקב םירבדמה־ישאר ,רבד לש ותימאל ;םזילאיצוסב תיטסיסקראמה הלוכ
 ־ישנא ,םיררושמ לודגה םקלחב םה ילקידאר יוניש םיעבותו דוסי־תולאש םיררועמה
 םסרופמה יטסינרדומה ררושמה תמגודכ ,םייטילופ־א םייתורפס םירקבמו תורפס
 דמחא ילע) םינודא רקבמהו ררושמה ,ךרועה ;ונרכזה רבכ ותואש ,ינאבק ראזינ

 רורב רבד לש ומעט .הרארש ףיטל־לא דבע יתורפסהו יתרבחה רקבמהו ;(דיעס
 ־יכרוע—הצחמל־םיימשרו םיימשר םידיקפתב םישמשמה חור־ישנא םתוא :ידמל
 םה ללכ־ךרד—םייקה רטשמל רחא ןפוא הזיאב םירושקה םישנאו ,םיאנותע ,םינותע
 םיפיטמו תונלבוקל יוטיב םינתונ םהשכ .הלחמה ישרש דע תדרל תוסנל ידכמ םיריהז
 תולבוקמה המרופירה תוינכת וא/ו תועדה תא ךכב םיפקשמ םה ליגרב ירה ,םייונישל
 תועצהבו תרוקבה ירבדב םישמתשמ םדצמ םיטילשה .םייקה ינוטלשה הנבמה לע
 .ןבומכ ,"הכפהמה תרגסמ ךותב"—יוטיבה־שפוחו רובידה־שפוחל החכוה תניחב וללה
 ־ןוסיר תומדב גייס תימצעה־תרוקבל שי דימת םש םוקמ ,םירצמב דחוימב רבדה ךכ

."תימצע־הרוזנצ״ו ימצע
 ירצמ רפוס .סופדב יוטיב ידיל תואב ןפוד־תואצויו תוילקידאר תועדש שי תאז־לכב
 ,תימואלניב הליהתל הכזש ןמור לש ורבחמ ?וואקרש-לא ןאמחר־לא דבע ,עודי
 לאמשב קסע וב רמאמ הירוהמוג־לא יריהאקה ןומויב רבכמ־אל בתכ ,"המדאה"
.(1968 לירפאב 10 ,״...םיעדוי םניאש םע שגפיהל ונילע״) לארשיל וסחיו יפוריאה
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ם יילאמש חור־ישנא ברקב ,וירבדל ,תוטשפתמה—תונעט ךירפהל הסנמ יוואקרש
ם הישנ תא ,םיחלשל םידוהיה רוע תא ךופהל ונשקיב" ןהיפלש—ברעמה תוצראב
־ תורסח םילמ״ל וחינהש לע רעטצמ אוה ."המיה םידוהיה תא ךילשהל ללכבו ,תונוזל
י תלומעת רמוח" תושענ ןפוסש—-"תימינפ־תכורצתל םימעפל תועמשומה תוירחא
.קרפה לעש תויתימאה תולאשה תא שטשטל—"ונדגנ לצונמה ןכוסמ
ם יירצמ םיטסיצילבופ םימעפ המכו המכ ןועימשה רבכש—ולא תועד תעבה רחאל
י וואקרש ףיסומ—1967 ינוי—יאמ לש תיאבצהו תינידמה הסובתה תובקעב םיבושח
־ בצמל ישונא ןורתפ" אוצמל ךרוצה לע ורבדב .רתויב םיזעונ םירבד המכ רמואו

:בתוכ אוה ,״הזה םירבדה

א ל םלועל ,םש םהש ןיבו ןאכ םהש ןיב ,םיכושחה םיאנקהש איה ילש יתעד
ם מויק םצע תאש וליפא רשפא !ןורתפ אוצמל םיצור םה ןיא ;ןורתפ ואצמי
ה דיעצ לש תוינידמב םה םיאצומ םתסנרפ תאו תוחיתמה תפרחהמ םיבאוש םה
!םוהתה ףס לע
ר תוי בל־ץמואו הנבה ,םזילאיר ךותמ הב לפטל םיביוחמ ונאש היעב ןיא
.לארשי םע וניתויעבו לארשי־ץרא תייעבמ

ה פירח הפקתה םע לארשי לש התוינידמ לע הפקתה תוזירזב יוואקרש בלשמ אופא ךכ
ה עיבת תולעהל חילצמ אוה ךכ לע ףסונו ,ולש וצרא תוגהנתה לע הדימ התואב
:ידוסי יונישל הרורב

וחוכ תא תונפהל וננוצר .וניתוצראב ןירוח־ינבכ תויחל וננוצר םיברעה ונא
 תא תונבל וננוצרו—השדחה הפוקתה תיינבלו המדיקל ,תרצוי הדובעל ונית
י תוכאלמ ןפואב הרצונש תוחיתמה תוינידמ .ונידי םצעב ונלש היצזיליביצה
פמיאל עייסל תנמ־לעו תינעזג תוטשפתה לש תורטמל לארשי יטילש ידי־לע
ייקמו וניבאשממ לודג קלח תעלוב וז תוינידמ—םזילאינולוק־ואינלו םזילאיר
ת או םייחה־תמר תא םיבירקמ ונלש םייברעה םימעה וב ילמרונ ־יתלב בצמ תמ
ו נילע הפוכ לארשי לש תונפקותה תוינידמ .םיפסכנ םה ןהילאש תוריחה
ם יבוט םייחל ותוכז תא בירקמ יברעה חרזאה םהבש םיניקת־יתלב םיאנת
.תומדקתהל ויתופיאש תאו תוריחל ותקזח תא ,רתוי

, םירז םיינלאמש חור־ישנא וגשש "תואיגש״ה ירחאמ ול חונב רתתסמה ,יוואקרש

ד גנ וחטוהש רתויב תוטובה ןמו תורומחה ןמ יאדו איהש המשא חיטמ אוהש ופוס
ץ וחמ ליכשמ םוש ןיא .טרפב רצאנ לש ותוינידמ דגנו ללכב םייברעה םירטשמה
, לארשי םע םבירב םיברעה לש תיתימאה םתרטמ רבדב תמאה תא עדוי יברעה םלועל
:דועו תאז .רומאל יוואקרש בתוכ

ב ייח ובש םירבד־בצמ םע םילשמ היה אל וללה םיליכשמה ןמ דחא ףא
ם יעדוי םה ןיא .רתוי םיבוט םייחלו תוריחל ותקזח תא בירקהל וננמז־ןב חרזא
ויצה ידי־לע תרצונה תוחיתמה ןמ האצותכ ונא־וניתוצראב םילבוס ונא המכ
ת ירכ שי וליאכ רכדה המוד .לארשיב תונפקותה תוחוכו תימואלניבה תונ
ה מגמ ךותמ וז תוחיתמ לש הילצנמ ןיכל תוחיתמה ירצוי ןיכ השודק־יתלכ
! העפשהו הררש םהל שוכרלו םדאה דוכככ ללעתהל ,תויוריחה תא אכדל
.(.ר.נ—ילש תושגדהה)
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 הטובו הפירח תרוקב םהב תעלבומ .דבלב הרכה־קפס ךותמ ורמאנ ילואש ,הלא םירבד
 ,ןכא .םירצמ לש וז תא איצוהל אלב ,הווהב יברעה םלועה לש תוינידמה תוגהנהה לע
יתמה ןכא יכ וארי אל יוואקרש ןוגכ שאר־ידבכו םינובנ םירצמש חינהל היהי השק
 יבגל וז תוחיתמ הדימעמש תולודגה תועיבתהו—לארשי םע סומלופה ללוחמש תוח
ילשל תשמשמ—רבדב תוברועמה תוצראה לש דחאכ םיילכלכהו םיינידמה םיבאשמה
 ףקות לידגהלו תוירבה לש דוסיה־תויוכז תא סומרל ,תוריחה תא אכדל הלתמא םיט
 ינוי תאוש רחאל םינושארה םישדחבש ךכל םינמיס שי ,רבד לש ותימאל .הררשו

 עורזה-חוכב שומישה ןמ לודחל יולגב לאמשה ישנאמ םיירצמ םיליכשמ הברה ופיטה
 ןורתפ" רחא שפחל ופידעה תאז תחתו ,יאניתשלפה ךוסכיסה ןורתפל ךרד תניחב
 יניינעל ןוחריה לש 1967 רבמטפס תרבוחב .םירותיו הלא-יא ריחמב םג ולו ״ינידמ
 הירוהמוג־לאל המודבש) ריהאקב אצויה ב ת אב־ ל א היגולואידיאו תוברת
 ,(םירצמב טילשה ינידמה ןוגראה ,יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה לש יוטיב־ילכ אוה
 םיליכשמה ברקב "םיצצורתמה םימרזה" תא גווסל ,חלאצ שאבע דמחא ,ךרועה הסינ

 ולש ןויסנה תא רידגהש ,חלאצ .ינוי־תמחלמ לש היתואצות לע הבוגתב לאמשה ןמ
 יבגל תונוש תושיג שלש תואטבמה תוצובק שלש הנמ ,"תילאוטקלטניא הקתפרה״כ
;ןודינב תושעל ךירצש המ

."ינידמ ןורתפ״ל םיפיטמה ,"םייתואיצמו תעד־ינב" םירפוס
."יאבצ ןורתפ״ל םיפיטמה ,"חומ־ימומח םיבהלנ"
 הפירח הלדבהב םיריכמ םניא ךכיפלו תובהלתה םע המכח םיבלשמ״ה הלא

."יאבצל ינידמ ןורתפ ןיב
 ,ינידמ ןורתפל ךרדה אוה יאבצ ןורתפש םירובסה" םישנאה םה ,חלאצ ריבסמ ,וללה
 ןורתפ םיחוד םניא הז םרז לש וירבוד ,תרחא ןושל ."יאבצ ןורתפב ךרוצ שיש הדימב
נתה ויהי ןכ םא אלא"—הדיחיה הפולחה תא יאבצ ןורתפב םיאור םה ןיא ףא ינידמ
."טלחהב ותוא םיבייחמ םיא

 הברה "יאבצ ןורתפ״ו "ינידמ ןורתפ" םיחנומה וחפיק ירצמה ינידמה שומישב ,הנהו
 םיגשומה וכפה ולש זעונה גוויסל חלאצ שגינש רחאל םייתנשמ הלעמל ;םתוריהבמ
 איה הביסה יכ ידמל רורב .ריהאקב דחא־םהש־םינש תניחבב טעמכ תויהל וללה
 ינידמ ןורתפ רחא רותל ,רמולכ—תישילשה הפולחב רטשמה רחב רבד לש ופוסבש
 ךכמ האצותכו—הז ןיעמ ןורתפ גישהל ןיא יכ חכוי םאש תילכתב ריהבהל ךכ ךותבו

.הז ןיעמ יאבצ ןורתפ שקובי ןכא—יאבצ ןורתפב "ךרוצ״ה חכוי
 לע בתכ רשאכ חלאצ זמר יאבצו ינידמ רדסה לש הז "בוליש" לעש קפס ןיא םנמאו

 יסופיט ינש ןיב רוריבב םילידבמ םניאו "תובהלתה םע המכח םיבלשמה" םישנאה
 תכל־תוקיחרמ ויה המכ דע הלאשב אוה ןאכ ונניינע םלוא .הנמ םתואש ןורתפה
 לכב" הארנה יפכ ,ינידמ ןורתפל ופיטהש םישנאה לש םהיתובשחמ "תוינוציק״ו

 םינפ־םושב יכ ףא ,ףכה תא העירכה אל םתרותש ידמל אוה רורב ,הרואכל ז "ריחמ
 רטשמה לע םהלש תרוקבהש רתויב רבתסמ .םנולשכ תוביס תא תולגל אוה לק אל
 התיהש יד אל וז תרוקב .םהירכועב התיהש איה המינפ םירצמב םירבדה ךלהמ לעו

.תכל־תוקיחרמ תומרופירל תויפיצפס תושירד התוולתנ םג אלא טלחהב תשרופמ
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 תאזה תרוקבה תרטמש רורב וידיסח ידי־לעו הז םרז לע בתכנש טעמה ךותמ ירהש
 קר אל הדגנתה איה .רצאנ לש ותורמ םצע וליפא—רבתסמו ,ומצע רטשמה התיה
 םיווק״ל םירצמ לש התלפמ תא הסחיי ףא אלא לארשי םע ךוסכיסה לש ולוהינ ךרדל
 ־יטסילאיצוסה־דוחיאב םיאטבתמ םהש יפכ םירצמ לש ינידמה ןוגראב "םיילילשה
ומדה רסוח לע רעצ העיבהו הז גוסמ ןוגראל הפולחל הפיטה איה !טילשה יברעה
 לע העיבצהו הפיצחה וליפא איה .תויטרקומד תויוריח ןתמל הארק םג ףא היטרק
 דצמ תילהנימהו תינידמה הררשב יתורירשה שומישה לעו קוחה ןוטלש רדעיה
 םוש ילב םירצמה לכ לע לושמתש רתוי תרדוסמ הטיש ןוניכל הארק איהו ,הלשממה
יסח ונעט ,ץוחבמ בצמה לא תיבמ תושירדה תא םרשקב ,ףוסבלו .קוחה ינפל הילפה
 גוס ותוא וחימצהו דחי ורבח רטשמה לש הלא "םיילילש םיווק" יכ הז םדז לש ויד
 ינוי לש הלפמב ףוסבל ומשא רשא םהש תוליעי־רסוחו שפנ־ןויווש ,תוננוכ־רסוח לש

 ,ויתובוחו ויתומישמ תעדות תא וב רידחהלו הכלהכ םעה תא סייגל םיצור םא .1967
 םג שי ;קוחה ןוטלש תא חיטבהלו ויתויוריח תא ול קינעהל שי ,וללה ונעט ךכ
.ןוילע ימואל סרטניא לש ןינע הכרעמה התשענ התעש הדבועה לע םעה תא דימעהל
968 1 תנש ךשמ .תאזה המגמל םיפיטמה לוק תא םיעמוש ןיא בוש ,רבכ ונזמרש יפכ

 ךרעו יברעה־יטסילאיצוסה־דוחיאה לש הנבמב םיינוגרא םייוניש המכ רצאנ גיהנה
 לש םירקמ המכ ועקוה ;ןוחטבה תוחוכ לש םינוילעה םיגרדב םילודג םירוהיט המכ
 ללכ־ךרדבו ;ונודנו וטפשנ םימשאהו םימיוסמ םידיקפ דצמ הערל הררשה לוצינ

 ־בר וכרוע ,לכייה ןינסח דמחומ לש הז םללכב—רתוי הברה םיבר תולוק ושרוה
 תויטרקומדה תויוריחה לש ןתבחרה תוכזב עמשיהל—םארהא־לא לש העפשהה
 לש םהידי תא קזחל וטנש םיינוציח תוערואמ המכ םע דחי ,הלא לכ .םירצמב
מהמה םיעוזעזה ןמ ששואתהל רטשמל ועייס ,"יאבצ־ינידמ ןורתפ" ןיעמל םיפיטמה
 ןשיהו שדחה ,"ימשר״ה לאמשה תא וענכיש יכ םג המוד .הסובתה לש םינושארה םימ
 ויה יאדו .ףסונ ןויסנל תונמדזה ול תתל יאדכ יכו ותלכי יפכ השוע רטשמהש ,דחאכ
 השעמלש—םהיתופקשהב והשמ וגישה יכ ויה םירובס ףאש םידחא ירצמה לאמשב םג
.םהיתושירדמ המכ יפ־לע תוחפל לעופ רטשמה

תוסרג י ת ש—ם ידוהיהו ם ז י ם ק ר א מ ה
 ןיבו ןשיה ןיב—יברעה לאמשה לש ותדמע תא הכלהכ ךירעהלו תוסנל לוכי םדא ןיא
 לש אשונב תיברעב ומסרופש םיבתכה ןמ תצקל קקדזהל ילב לארשי יפלכ—שדחה
 ןיב קומע גוליפ םייקש איה הדבוע .םידוהיה יפלכ םזילאיצוסה תדמעו םידוהיה
קלטניאה םימוסריפהו—םידוהיהו תונויצה ,לארשי תלאשב םיברעה םיטסיסקראמה
 תיטסיסקראמה הדמעהו ליאוה .ןודינב ץק־ןיא םיחוכיו םיאיבמ םייברעה םיילאוט
 םיחותינ ינש לע דומענש ןאכ ונל היהי יד ,ידמל העודי ולא תולאשב תיסאלקה
ת ורייבב 1969־ב רוא הארש רפס אוה הלאמ דחא .המחלמה רחאלמ אשונה לש םייברע
 תאמ (תידוהיה הלאשהו םזיסקראמה) "הידוהי־לא הלאסמ־לאו היסכראמ־ לא" ומשו
.תינוציקה תיברעה תונמואלה לש םיישארה םיגולואידיאה דחא ,שולע י׳גאנ
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 ,טעמכ ינדחי ,עירכמ ןינע ול רשא יולת־יתלב טסיסקראמכ שולע תא ראתל רשפא
 אוה ולש המדקהב :ידמל השק המלידב יורש אוה ךכ םושמ .תיברעה תונמואלב
 ,ותירב־תלעבו םזילאירפמיאה דגנ ונלש קבאמה איה תירקיעה הכרעמה" יכ עבוק
 ־בהש רמואו ףיסומ אוה "...הזה קבאמב ונתירב־ילעב םה םיטסיסקראמהו ,תונויצה
 הז לכ לבא—ושענש תואיגש ןקתלו העלגתנש הנבה־יא קלסל תנווכמ" ולש תרוק
 ןיאש טלחהב רורב ,תאז םע ."יעדמ חותינ לש תיטסיסקראמ הטיש רואל [השעיי]
 ספתנ תאז תחת .יעדמה חותינב אל םג תיטסיסקראמה היגולודותימב אל קבד רבחמה
.תיטבש תונמואל לש קפואה־תורצ ,תוינעזגה היתונשמל הלקנ־לע אוה
 הנושארה .תוירקיע תופוקת שלשל ולש תרוקבה תא שולע קלחמ ,תיגולונורכ הניחבמ
 הלאשלו תונויצל סחיב תלפטמ הינשה ; 1947־ב תמייסמו סקראמ לראקב תחתופ
; 1967־ל 1948 ןיב תונושה תויטסינומוקה תוגלפמהו תוצעומה־תירב וטקנש תידוהיה
 לארשי יפלכ ,רבחמה תעדל ,תיתימאה תיטסיסקראמה הדמעב תקסוע תישילשהו
שפא ןיאש אוה םירודמה תשולש לכב שולע לש יזכרמה ןועיטה .ינוי־תמחלמ רחאל
 תוגלפמה לש וקה לע דמוע אוהשכ .םידוהיל םינויצ ןיב יהשלכ הנחבה עובקל תור
 השלוח" לע עיבצמ אוה 1947־ל המדקש הפוקתה ךשמ הז אשונב תויטסינומוקה
 םינומהל תונויצה ןיב לידבהל ןויסנה רמולכ ,[ולא תוגלפמ לש ןתדמעב] הרומח
 לארשי־ץראב תידוהיה־תיברעה הוחאה תמסיסל ףיטהל ןהל המרגש השלוח—םידוהיה
 םג םידוהילו םיברעל תיאמצע תיאניתשלפ הנידמ ןעמלו תונויצהו םזילאירפמיאה דגנ
."דחי
 ונינפל ןאכו .ואןלמב רבחמה לש ןימאמ־ינאה תא ונא םיאצומ ןורחאה רודמב לבא
 ןיאש קר אל אוה עבוק ןאכ ירהש !דאמ דע יטסיסקראמ־יתלבו יעדמ־יתלב חותינ
 תידוהיה תדהש ףא אלא לארשי־ץראב םיידוהיה םינומהה ןיבל תונויצה ןיב דירפהל
 אוה ידוהיה לש ותעדות תא עבוקה רבדה" .ותוהמ םצעמ לוספ והשמ הב שי המצע
 ןיב רוחבל היה ןירוח־ןב וטיגה לש ידוהיה" .תחא הדוקנב רמוא אוה ,"ולש תדה
 םג זמר זמור אוה ןאכו ,תרחא הדוקנב אוה עבוק ,"המלש תוחרזא ןיבל ידוהי ותויה
 ךכב םשא ומצע אוה היה ירה תיתדה ותנומא לע רתוול בריס ידוהיהו ליאוהש ידמל
 :רומג בל־יוליגב ולש הזיתה לכ תא איבמ אוה ףוסבל .רבד לכל חרזא בשחנ אלש
 תא וינפל חתופ היה רבדהו ,תושונאה לא ברקתמ היה ותד תא ידוהיה שטנ וליא"
 ותיירב עבטמ ידוהיהש הנעטה לא אוה עשפכ ךא ןאכמ ."המדיקלו רורחישל ךרדה
 השקתמ רבחמה ןיאש המוד םג ןכ .תושונאה ביואו טסילאירפמיא ,רנויצקאיר אוה
 רמוא ,"דציכ" .לארשי ידוהי ברקב לאמש םוש ,תויהל לוכי אלו ,ןיא יכ ןועטל ללכ
 ?תאזה תיטסילאירפמיאה תושיה ךותמ תאצל תילאמש העונת הלוכי דציכ" ,אוה
"...ףדרמו לצנמ ,טסילאירפמיאל ידוהי לכ ךפה לארשי־ץראב בצמה
 הירוטסיהה לש יתד־ודבספ ,ינעזג שוריפ לש לוצליצ שולע לש ויתונקסמל ןהל שי םא
 ןהש םורגל ןיא םוקמ־לכמ—קוחד םג ולו ,יטסיסקראמ שוריפ לש רשאמ רתוי הברה
 ללכ־ךרדב םיהוזמה הלא ,הברדא .םייברע םיטסיסקראמ לש םהיתונקסמ תא תוגצימ
תיטסילאיצוסה הדמעה לע תרחא הפקשה ולעה דימת יברעה םלועב םיטסיסקראמכ
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 םייאניתשלפה הלירגה־ינוגראו ליאוה .לארשיו תונויצה ,םידוהיה יבגל "הנוכנ״ה
 םיבתוכש המ לכב יזכרמה אשונה םויכ םה דיתעה לע םהמ דחא לכ לש ויגשומו

 וחתפתה הלאה םינוגראל תוסחיתה ךותמ ירה .יברעה־ילארשיה ךוסכיסה לע םיברעה
 ־ןוגרא שאר םויכ אוהש ,תאפרע רסאי .יברעה לאמשה לש הדמעה־תוטיקנ בור
 תזעונה הנעטה תא םעפ עימשה ,"חתפ־לא" ןוגרא שאר םג ומכ יאניתשלפה־רורחישה
 תיתימאה תיטסילאיצוסה היגולואידיאה םויכ איה ולש ןוגראה לש היגולואידיאהש
 ־יתלבו תיטרקומד ,תישפח הניתשלפל ףיטמ אוהש ךכל היארו ,יברעה םלועב רתויב
 "חתפ־לא" ישנא םינומ הז רדס יפל) םימלסומו םירצונ ,םידוהי ויהי הב רשא תינעזג
 הניתשלפ" לש היסולכואה בכרה לע םירבדמ םהשכ תונומאה שלש תא ללכ־ךרדב
 תויתוברתו תוינידמ תויוכזמ םינהנו תידדה הנבהבו תודידיבו םולשב םירד ("השדחה
 לש רורב וק ולש םיינלאמשה םיגולואידיאהו תאפרע םיחתומ ,שולעמ לידבהל .תווש
.תינויצה העונתלו םידוהיל ,תודהיל לארשי ןיב הנחבה
 ־ינוגראל הבוט הצע תתל ושקיבש םייאניתשלפ־אל םיטסיסקראמ לש םתדמע םג ךכ
 ןוחריה לש ישארה ךרועה ,ילו׳ח־לא יפטול .היגולואידיא רחא םשופיחב הלירגה
 עפש ןתונ ,םירצמ לש םייטסיסקראמה םירפוסב בושחהו העי ל ט* ל א יריהאקה
 היגטרטסאהש בתוכ אוה .ןורחאה ןמזה ןמ ולש םיישארה םירמאמה דחאב ולאכ תוצע
 .תוילאוטקאו תוינויח תולאש רפסמ ינפב תדמוע תיאניתשלפה תודגנתהה־תעונת לש
 ,תירוזאהו תימואלניבה ותדמע ,"שדחה בצמב יתכלממה רטשמה ביט" :ןללכב
 לש רטשמל רשאב ."לארשיב וישכע םיבשויה םידוהיה ינוילימ 2.5 לש םלרוג״ו

 לש ידוהיה יפואל דוגינב"—ינוליח תויהל וילעש ילו׳ח־לא עבוק ,השדחה הנידמה
 החותפ תויהל הכירצ השדחה הרבחה ...ולש תוינעזגה יאוולה־תומינ לכ לע ,לארשי
 הגרדממ םיחרזאל הקולח וא הילפה םוש ילב םימלסומהו םירצונה ,םידוהיה לכל
 ויתוסיפת תא חרכהב הפוכ השדחה הנידמה לש חותפה ,ינעזג־אלה הזה יפואה .׳בו ׳א
."היחרזא לש תובוחהו תויוכזה לעו ,היקוח לע ,הנידמה תקוח לע ויתונורקעו
 םזילאירפמיאה דגנ קבאמה ךותמ חמציש ,שדחה רטשמה בייח תימואלניבה תיזחב
 .רוזיאב םישדחה רורחישה תוחוכמ דרפנ־יתלב קלח תושעיהל ,דחאכ ןשיהו שדחה
."ןוכיתה חרזמב שרשומה ףוג תושעיהלו רז עטנ תויהמ לודחל וילעש רבדה שוריפ"
 לש היעבה :תוידוסי תויעב יתש ינפב דומעת ,ילו׳ח־לא ףיסומ ,השדחה תואיצמה
 ־ץראל ורגיהש םידוהיה ינוילימ 2.5 לש וזו ,םהיתבמ ושרוגש םיאניתשלפה ינומה
 העיצמש םדקתמה יגטרטסאה ןורתפה" .הב ודלונ םהמ קלחו—הב ועקתשהו לארשי

 ־תוכז ןתמו ,דחא דצמ ,םתדלומ לא הניתשלפ ינב לש םתרזחה אוה תודגנתהה־תעונת
 ־אלה תואיצמב תויחלו ףיסוהל שקביש םידוהיה ינוילימ 2.5־מ דחא לכל האלמ חרזא
 הדיפקמ" תודגנתהה לש השדחה היגטרטסאה ירה ,ילו׳ח־לא ירבדל ."השדחה תינעזג
 תינעזג ,תינויצקאיר העונתכ תלספנה איה הדבל תונויצה .תונויצל תודהי ןיב לידבהל
 ,שדחה רטשמה תאז השעי אל םא ."רוזיאב םייטסילאירפמיאה םיסרטניאה תורישב
ל א) .תינעזג־יתלב ,תררחושמ הרבחכ ומויק תליע חא חפקי ירה ,ילו׳ח־לא םייסמ
.(1969 לירפא ,ריהאק ,ה ע י למ
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 ימואלניבה ןוירנימסה יריצ ןיב ילו׳ח־לא ץיפהש ,אשונ ותוא לע רתוי טרופמ רמאמב
ן ויצל ,1969 רבוטקואב 1־8 םימיב ,תיטייבוסה הילוגנומ תריב ,הטא־המלאב ךרענש
 *יטאנרטלא תונורתפ השולש לע ירצמה טסיסקראמה רבדמ ,ןינל תדלוהל הנש האמ
ומדה ןוויכה" הז ,אוה רמוא ,ןושארה .יברעה־ילארשיה ךוסכיסל חווט־יכורא םייב
 םידוהיה בולישל ףיטמהו תוימשיטנאל ןה וטיגל ןה דגונמה ,יטסילאיצוסה ,יטרק
 ...ינעזגה ינויצה ןוויכה" אוה ינשה ."םייח םה םכותבש םימעה ןמ דרפנ־יתלב קלחכ
 ימשיטנאה ןוויכה" אוה ישילשהו ;״תיעזג הניחבמ רגוסמ ,ינמואל ידוהי וטיגל ףאושה
 הרחב ,ילו׳ח־לא עבוק ,תיאניתשלפה רורחשה־תעונת ."יטסיניבושה ידוהי־יטנאהו
.(1969 רבמצד ,ריהאק ,ה ע י ל ט ־ ל א) .הנושארה ךרדב

 תויונמדזהבו םיעטוקמל ועמשוה ,הלעמל ואבוהש יפכ ,ילו׳ח־לא לש ויתורהצה
ומד ,"תיתד־בר" הניתשלפל עגונב םימוד םייוטיב הברה דוע .1969 ךשמ תונוש
 ־רבד םיעמשומ ,ןויוושבו תודידיב םימלסומו םירצונ ,םידוהי דחי ויחי וב ,תיטרק
 הב הרומגה תינויערה הכובמל תודע םלואו .םהיכמותו הלירגה ינוגרא יפמ ומויב־םוי
 םירבדמ םהלש רתויב תימשרהו תכמסומה תחאה הדועתבש איה הלא םינוגרא םילעופ
 הלבקתנש "תיאניתשלפה תימואלה הנמא״ל יתנווכ .ירמגל תרחא ןושלב המודמכ םה
 ־ןוגרא לש הנוילעה תושרה ,"תיאניתשלפה תימואלה הצעומה" ידי־לע 1968 ילויב
:ואולמב וז הנמאב יששה ףיעסה ןושל ךכו .יאניתשלפה־רורחישה

 ."םיאניתשלפ ובשחיי תינויצה השילפה תישארל דע הניתשלפב עבק ויחש םידוהי"
 לארשי־ץראל ח״תפה לש תרהצומה הטויטה םע בשיתמ וניא טושפ הז רבדש רורב
 .םהיתויוכזב םיווש םידוהיה לכ ויהי הב תיתדע־יתלבו תיטסילארולפ ,תיטארקומד
 .תוועמה תא ןקתל וסינו—הנמאנ ךכב ושח רשא ח״תפה לש ורשי־יצילמו וירבודמ שי

 ־זכרמ תא להנמה ,תורב לש תאקירמאה הטיסרבינואה ןמ גיאצ ףסוי רוסיפורפה
 תכרעמל בתכמב ולשמ רבסה רסמ ,יאניתשלפה־רורחישה־ןוגרא לש ןונכיתה
 זאמש" ,אוה בתוכ ,"הז אוה בושחה" .(1970 ראורבפב 28 ,ןודנול) ם סייט ה
 יפלכ םיאניתשלפה תודמע ושענ ,ינוי־תמחלמ רחאלו ,תמחול תודגנתה־תעונת המק
 ,תיששה תימואלה הפיסאב ,1969 רבמטפסב ךכ .תוחפ אל ,רתוי תוילרביל םידוהי

 רורחישל תיממעה תיטרקומדה תיזחה ,ח״תפ) תוישארה ודנמוקה־תוצובק ושיגה
 רתיב ריהבהל ידכ [הנמאה לש] יששה ףיעסל ןוקית תעצה (הקיעאצ־לאו ,הניתשלפ
 ררחתשהל םהילע היהיש הזל טרפ ,אוהש גייס לכ ילב ,םידוהיה לכ לע לח אוהש תאש
צונהו םימלסומה םיאניתשלפה םע םולשב תויחל םיכסהלו תויטסילאינולוק תודמעמ
 הפיסאה תארקל וז חורב יששה ףיעסה תא שדחמ חסנל הנשמ־תדעו התנמתנ .םיר
 תאפרע רסאי םע ןויאר ךותמ עטק גיאצ רוסיפורפה טטצמ ןכ־ירחא ."האבה תיללכה
 ח״תפה גיהנמ יפמ רסמנ וב ,1970 ראוניב 20 םוימ ,״ראוונא־לא״ יתורייבה ןותעב
 ...תיאניתשלפה הכפהמה התלעה ותואש" תיטרקומד הנידמ לש ןויערה יכ פ״שא שארו
 ,ינויצה הנבמה תא רעבלו ץראה תא ררחשל ארוקה ידוסיה ןויערה תובקעב אב
 רשפאתש ,ינשבוכהו עשפנה הזה הנבמה תוברוח לע תיברע תיטרקומד הנידמ םיקהלו

."תובוחו תויוכז ןויווש ךותמ םידוהי םע תויחל םייאניתשלפ םימלסומלו םירצונל
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 תינכת גיאצ רוספורפכ םדא יניעבש ,הגאדל המ־רמוח םג ,הבורמ הינוריא ךכב שי
 (!"תיברע תיטרקומד הנידמ") הכלהל תוריתס־תלוכא הכו השעמל תינסרה הכ
.ךכ־לכ תישעמו תינויגה תיארנ

"תיתוברת הכפהמ"
 לש ורבחמו יוואקרש ,זופחמ ,םזע־לא ומכ תועד־יגוהו םירפוס לש םהיתויואטבתה
 התואב תונווגמו תובר תויברע תויואטבתהמ תודחא קר ןה "תולעתה עבש" הזחמה
.רתויב םיידוסיו םישק חור־יכלהו תושגר לע תודיעמ ולא תויואטבתה .חור
פהמה הבשחמב שדח בלשל ןה ןמיס אמש וא דבלב תויתתיכ תויוחצנתה ולא םאה
 ויהש םיגשומהו תוזיתה לכב שדחמ ןייעל יברעה םלועב םיברמ םולכ ?תיברעה תינכ
 תיברעה תיליעה לש הירבודמ המכל ןימאנ םא ?ינוי תמחלמל דע וכותב םיכלהמ
 חטשב םינושארה ןמ היה ומצע םזע־לא .רבדה ךכ ןכאש קיסהל ונילע ירה תינכפהמה
 תרוקב" םשב שדח רפס ומסרפב המוצע המוהמ ררוע הרבעש הנשה יהלשבו !הז

 תונוטלשה ודקפ רואל רפסה אציש רחאל דימ .(1969 ,תורייב) ״תיתדה הבשחמה
 הארנה יפכ הליב הב) ץראה תא בוזעלו ויתורורצ רורצל םזע־לא ר״ד לע םיינונבלה
 ־םירשע ךותב (יעראה ונכשמ תא הב עובקל טילחהש וא תימדקא ןותבש־תנש
 ופוסבו םידידי תיבב הסחמ אצמ תאז תחאו הדוקפה תא הרמה םזע־לא .תועש עבראו

.ןידל דומעל ארקנ רבד לש
 תודחאש ,תויאטיסרבינוא תואצרה לש הרוש בכרומ םזע־לא ר״ד לש שדחה ורפס
 שער ררוע רפס תרוצב ןמוסריפ ירה ןכ־יפ־לע־ףא—תע־יבתכב רוא ואר רבכ ןהמ
 —יתדה דסמימה תא רפסה סיעכה לכ־םדוק .המוהמה הקמונ םיקומינ ינשב .ארונ
 הבשחמה לש תינויע תרוקבב קפתסה אל םזע־לאש ינפמ—דחאכ םירצונו םימלסומ
 רבחמה היה עודיו ליאוה ,תינש .תדה לש ישממה להנימב םג עגנ אלא תיתדה
 אלו יתדה דסמימה לע ןעשיהל הטונ ומצע אוהש—ירצאנה רטשמה לע ותרקבב
 ,תינידמ היגוסל והוכפהו ורפס לע וצפקש םישנא ואצמנ—ותעפשה תא םולבל
 תוצמשהב תכל וקיחרה תורייבב ריהאק ידהוא םינותע םג ומכ םיירצאנ םיגוחו
!תונויצה תורישב לעופ אוהש וילע ולפטש ךכ ידכ דע
 ילאוטקלטניא תיב־קדב לש םינצינ לע רבדל המזוג וז היהת אל ילוא ,הכ םאו הכ םא
 יתוברתה־ינידמה ןואטבה ,ב א ד א ־ ל א יתורייבה ןוחריה .םויכ יברעה םלועב ללוכ
 ־הכרעההו שפנה־ןובשח ךשמהל תכרעמ־ירמאמב ארק ,תיברעב הלעמב־ןושארה
 םיקאריעה דחא ."תיברעה תיתוברתה הכפהמה" לע דחוימ ןוילג ןיכמ אוהו ,תשדוחמה
 ארקשכ השדחה המגמל רתוי םלש יוטיב ןתנ ,יוואזע-לא לדא׳פ ,וב םיפתתשמה
 ,"םייתוברת םידממ תלעב תינכפהמ הבשחמ״ל ןועברה לש 1970 ראוני תרבוחב
 הויח ,"שדחה יברעה רודה" לע ורבדב ."תואופק תוינחור תורגסמ״מ תוקחרתהלו
 בייח יכו—חלכ םהילע דבא לומתאה לש םינכפהמהו םיטסינרדומהש העדה תא יוואזע
 רוד לש ומוקמ תא םמצע םה וספתש ךרדכ שממ םמוקמ תא סופתל שדחה רודה
"םייניב־רוד" לש תונורסחה דחא .תינחור הניחבמ רתוי וירמש־לע־אפוק ,רתוי ןשי
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 םיהנומה־ןושלב םהל םדוקה רודה ישנא םע ורביד וישנאש אוה ,יוואזע־לא בתוכ ,הז
 אוה תמאב ץוחנה רבדה םלואו .ולאה תוחנהה תא ולביקש זמרתנ ןאכמו ,וללה לש
 ידכ אל" ,יוואזע־לא ןעוט ,תושעיהל בייח הז רבד .םיגשומה םלועב רומג תיב־קדב
 שייבתנ אל רשא תדלומ תונבל ידכ אלא תאזה המחלמב םינש וא דחא ברקב חצנל
."שדח יברע םדא תונבל ידכו—הילא ךייתשהל
 םילבוקמה םיכרעהו םיגשומה לש הרומגו תללוכ היזיברל ןאכמ תעמתשמה האירקה

קלטניא םיגוחב הצופנ—"יברעה םדאה" לש שדחמ־האירבל האירק ידכל תעגמה—
 תורפסל קיתו רוסיפורפ ,דאווע סיאול ר״ד .1967 תמחלמ זאמ םייברע םיילאוט
 עסמ ראית ,םארהא־לאלש יתורפסה ךרועה םויכו ריהאק תטיסרבינואב תילגנא
 והשלכ ינפוג ילוחמ אל המלחה—"המלחה לש לויט״כ 1969 ץיקב הפוריאב ךרעש
 וניתועש תא וכפה" רשא תוערואמ—1967 ינוי תוערואמ לש ארונה םלהה ןמ אלא
 ,םלהה ."תורוד לע תורודל וניתונש תאו םינשל ונישדח תא ,םישדחל ונימי תא ,םימיל
 שפנה תא רידקהו השוב בורמ בלה תא רבש ,םיבצעה תא רעריע" ,רמואו אוה ףיסומ
 .ותדלומ לש תיחכונה התרצ ביט תא רידגהל דאווע ר״ד הסנמ רחא ."שואיי בורמ
 אל ,תינידמ אל ,תיאבצ אל איה ונתרצש ינא רובס" ,בתוכ אוה ,"רבד לש ורוציק"
 הרצ יהוז—תחאכ ולא לכ יהירה ; תינחור אל ףא תירסומ אל ,תיתרבח אל ,תילכלכ
 ונממ תינימש קרש ןוחרקל הלושמ םירצמ" :רמואו ףיסומ אוה דועו ."׳תיתוברת׳
 —ןוחרקל םימוד ונייח .הלוצמב תוראשנ תוינימש־עבש וליאו םימה ינפ לע תיארנ

 םידמוע ונא .םייניבה־ימי תכשחב תוינימש־עבש ,םירשעה האמה רואב םהמ תינימש
 )סנסנרה לא םייניבה־ימימ רבעמה תפוקתב היורש הפוריא התיה וב בלש ותואב
 רזח רשאכו—לפנ דלונ קוניתה לבא ...הרשע־עשתה האמב ונוזחא םילבחו םיריצ
 תיתימאה הכרעמה .םחר ילב והוליפה בוש השדחה האמה ףס לע םקרתהל רבועה
 היטרקומדה לא וליפא יכ המוד ;המדיקהו היצקאירה ןיב ,שדחהו ןשיה ןיב איה ונלש
 תיתד המרופירל ,םזינאמוהל תרתוחה העונת רדעיהב עיגהל ןיא םזילאיצוסהו
.(10—7 ע״ע ,1970 ,ריהאק ,״1969 ,הפוריאב ןועגשו תונמא״) .״תיתוברת הכפהמלו

תיתורפסה תיזחב
 הפקשהה ןמ בר קחרמ קוחר אוהש רורב ,הלעמל םכוסש יפכ ,ילו׳ח־לא לש חותינה
 לבא .תידוהיה הלאשהו לארשי לע שולע י׳גאנ לש ,השעמל תינעזגה ,תיתד־ודבספה
 יוליגה אוה ןיא םינפ־םושב לוכיבכ־םייטסיסקראמה הלאה םיחותינה ינש ןיב קוליחה
 ועלקנ םהילאש ישגרה ןוזיאה־רסוחלו תיללכה תילאוטקלטניאה הכובמל דיחיה
 המצמטצה אל הכובמה ,ןכ לע רתי .1967־ב םמע תסובתמ האצותכ םייברע תועד־יגוה
 איה ףא—םירצמב דחוימב—תיברעה תורפסה .היגולואידיאהו חורה ימוחתב ללכ
 םג ומכ וננמז־ינב םיברע לש םתבשחמבו םתביתכב ,םצעב !הפירח הרוצב העפשוה
 תויהל (ינויב השימחה) "ןאריזח ןמ סמא׳ח־לא" יוטיבה ךפה תיתורפסה םתושיגרב
 ־ויצוס עקבימלו הירוטסיהב ישממ הקולח־וקל ןויצ ,ילטנדנצסנארט גשומ ןיעמ
קסועה ינוי רחאלמ תיברעב תע־בתכ לש רמאמ וא רפס לכ וחתיפ .עירכמ יתוברת
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 'בורקו ,םויכ תיברעה תורפסה וא תיברעה הרבחה ,םייברעה םייחה לש דצ הזיאב
 רחאל" וא "ינויב השימחה ינפל" ןוגכ טפשמב חתופ רבחמה יכ ואצמתש יאדוול
 עיבמה ,םסאק־לא חימס ילארשיה־יברעה ררושמה "".ינויב השימחה לש הסובתה
 ברקב ררושה חורה־ךלהל בקונ יוטיב ןתנ ,םוקמ לכב םיברעל ותדהא תא יולגב
."שדחמ ונלוכ ונדלונ ינויב השימחב" :הרושב םיברעה
 איה ךכיפלו—לארשי םע ךוסכיסב רתויב העוקשה תיברעה ץראה איה םירצמו ליאוה
 שפנה־ןובשח רקיעל ונא םידע הב ירה—ינוי־תמחלמב הלפמה ןמ רתויב הלבסש
 רתויה דצה לע חורה־ךלה תא תוצמל רשפא תורפסב .ינוי רחאלמ תימצעה־האקלההו

תהש םייברעה םירפוסה לש תיעיבשה הדיעווה ךלהמב ."םעזל רבעמ" יוטיבב בוט
 םיבושחה ןמ יתורפס רקבמו תורפסל רוסיפורפ הנמ 1969 לירפאב דאדגבב הסנכ
 .ינוי תלפמ לע תויתורפס תובוגת לש םיגוס השולש ,דאיע ירפוש ר״ד ,םירצמב
 האבש ,הינשה ;"ןומא־יאו ןוגי" לש הבוגת התיה יגולונורכה רדסה יפל הנושארה
חאהו ישילשה גוסה ןמ הבוגתהו ;״םעז״ התיה ,התוא התחמ אל ךא הנושארה רחאל
 —תמעוזה הבוגתה לש רתוי תיתימאו תרגוב תוחתפתה איה דאיע ר״ד תעדלש—ןור

."רגת" התיה
 תא ידמל איה תמלוה תאז־לכב ,תיתורירש תיגולונורכ הקולח יהוז הרואכלש ףא
 .לוכיבכ םלא לש וא ,הקיתש לש בלש םג היה "ןומא־יאו ןוגי״ה בלש םלוא .תודבועה
 .דבלב תוירקמ ילואו תוטעומ םג ולו ,תויתורפס תוריצי תצק חימצה ןכ־יפ־לע־ףא
 זעהו ללוהמ ירצמ ףוסוליפו תועד־הגוה םק הקיתשהו ןומיאה־יא ,ןויגיה ךותב ןכש
 םש .יללכה חורה־ךלה תא ןוכנ־לא גצימ אצמנ תונותנה תוביסמבש רפס םסרפל
 ,ןייפוח למאפ רמחומ היה רבחמהו ,(שדוקמה קמעה) "םדקומ־לא ידאו־לא" היה רפסה
.םירצמ לש םיקיתווה חורה־ישנאבו םירפוסב םידבוכמה דחא
 ולש "שדוקמה קמעה" .הרומג תורגתסה העיבמ ןייסוח לש היפוסוליפה יכ ררבתמ
 ,םמלוע תא םירסימה רוכינהו לוצינה ,יוכידה ןמ וצרא־ינבל עיצמ אוהש טלקמה אוה
 הלענ ךמצע האור התא" ,ארוקל רמאנ ךכ ,עצומה הזה הסחמב .לילעב הארנה יפכ
 תושגר ךב ולעי לבל הבורע איה וז תונוילעו—ךואכידש הלאמ ךדובכב םרו ךייפאב
 ־לגעמ םירצוי לומגתהו יוכידה יכ—םיאכדמה דגנ םלישו םקנ ןוגכ םילוספו םירקע
 לע הומתל ליחתתו שואייה ךילע טלתשי םא" :בושו .״סונמ ונממ ןיאש רוגס םימסק
 קר ...,םתונשלמ ךדי הרצקש םירטשמב עוטנה ץחומה חוכה ךעירכי םא ;םייחה רשפ
 ."הדרחו שואיימ העושי אצמית וב ,ךלש שדוקמה קמעה לא חורבל :ךינפל דחא סונמ
 םירצמב ינוי־תמחלמ רחאל אבש הקיתשו ןומא־יא ,ןוגי לש יללכה חורה־ךלהב וליפא
 תא ללכ המלה אל םג ןכ .ןייסוח לש ותצע תא לבקל ללכ היה רשפא־יאש ררבתה
 ןייסוח ר״ד היה האמה תיצחמל בורק ךשמ :רבחמה ןהב עדונש תודמעהו תועדה
 ישומישה עדמה ידומיל תבחרהלו שועיתל ארוק ,"תיעדמה הטישה" תטיקנל ףיטמ
 תוילאטנמה" דגנ תופירחה ויתופקתהב םג עדונ אוה .םירצמ לש תואטיסרבינואב
 רסוח ,ןיד־תלבקו תורגתסה לש "םייניבה־ימי תשיג" לע היה באוד ,"תילדואיפה
.חכוותהלו תרוקב חותמל הבוריסו ,הבש תוירוקמהו תונשדחה
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 תינוציק הרוצל ותפטה ,תימינפ תורגתסהל הפיטמה ,ןייסוח לש השדחה היפוסוליפה
 טיה ׳איהש תוליעפ לכ לעו תומילא לכ לע ולש רותיווהו ,םזילאודיבידניא לש
 דובכו רפוסל הצרעה תמחמ ,םנמא .םירצמ לש םייתורפסה םיגוחה תא המהדתב
 ,הלא םיגוחב זא ררש רשא שואייל בורקה יללכה חורה־בצמ ךותמ ןכו ,ותבישל
 ־להקל ולש היפוסוליפה התכז רשאכ םלוא .ןייסוח לש ותריצימ הבר הדימב ומלעתה
 ,ןפח ליל׳ג־לא רכע ,דחא ריעצ רקבמ תוחפל .ףקותב התוא וחד דימת ירה םיעמוש
 הקווד הז ןמזב ולש "שדוקמה קמע״ב תורגתסהל רבחמה לש ותאירק ןיא םא המת
 ןויסנ ,תימינפ הולש רחא שופיח—[המחלמב םירצמ לש התלפמ לע] היצקאיר ןיעמ"
.(1968 רבמבונ ,ריהאק ,ב תאכ ־ל א) ״...רבשמ תותעב ינאה תא חצנל

 חוכהו לוצינה ,יוכידה תא אלו ינאה תא חצנל וז האירק" :ריעצה רקבמה ךישמהו
 ינפמ התוא םילסופ ונא .םילסופ ונא התוא—םירטשמ לש םתוהמב עובטה ץחומה
 יוכידה תא חצננ םרטב הדרחהו שואייה ןמ העושת ןכתית אל יכ ...ונתנומא הפיקתש
 ידי־לע וניאכדמל לעמ הלעתנ אל םלועלש ונא םינימאמ םג ןכ .םמצע לוצינהו

 חורב םינוילע תויהל ונא םילוכי ...חורב םהילע םילוע ונאש בושחל ונמצע הלשנש
 :םלומגכ םיאכדמל לומגל קר יד ןיאו ;יוכידה לע םמוקתנ רשאכ קר ךרע־יפידעו
 המשנה תא איבהל לכוי הז רבד קר ,שפנל חונמ תתל לכות הרומגה םתדמשה קר
 שדוקמה קמעב םימתבו־תמאב םייחה ןמ הנהיתש דע לכ־תפקמ הולש לש בצמל
 היה רורב .רגתלו םעזל ומוקמ הנפמ רעצה היה רבכ הלאה םימחולה םירבדב ."הלש

 ;וינפל טעמ דעוצ אוהש וא ,ונמז ירחא הברה רגפמ "שדוקמה קמעה" רבחמש
 —ינמז חרואבו—הקלחב קר הגציי םהיגוס לכל קבאמהו םקנה ,המחלמה לע ותפקתה
.ינוי רחאלש םירצמב יללכה חורה־ךלה תא
 רואיתה תא אילפהל םימלוה וילע הבוגתה םגו ןייסוח לש ורפס םג ,הכ םאו הכ םא
 .דאיע ירכוש ר״ד יפ־לע תירצמה תורפסב םיפטושה חורה־יבצמ לש יגולונורכה
 לש בלשה אב ,ןעוט אוה ךכ ,םמצע תא םיסרהמה ,םילכאמה םעזהו ןוגיה רחאל
 ־ןוצרה־תועיבשו תוננאשה תפוקת םימלועל הפלח ;ימצע־רוהיטו תימצע־תרוקב
 הברה לע ךמתסהב .ביריה לש וחוכב םגה לוזליזהו זרפומה ימצעה־ןוחטבה ,תימצעה
 םעזהו ןוגיה התע יכ תוארהל דאיע ר״ד שקיב ,המארדבו הזורפב ,הרישב תוריצי
 חור־בצמ םע—םיפלחתמ םיקרפלו—םיגווזמ םירצמב הלפמה לע תיתורפסה הבוגתב
 ־תוהזה לא תודמציה ידכ ךות םירבדה ינפ תא תונשל השוחנ הטלחה לש ,רגת לש
 הנומא ידכ ךות הישרש תא תולגל תוסנלו הלפמב הבשחמ קימעהל ףחד םעו ,תימצע

.יפוסה ןוחצנב הנתיא
 יתורפסה חורה־בצמב םירומא םירבדהש הדימב דאיע ר״ד לש רואיתה קיודמ רשפא
 זאמ םירצממ ואציש תוריציה ללכ—ישממה רמוחה תקידבל הנפנ םא םלואו .יללכה
 ;ךכ־לכ הטעומ וז תורפס ,לכ־םדוק .םירכינ םיישק ונל םייופצ ירה—ינוי־תמחלמ
 .ינוי ינפלש תיתורפסה תרצותה ןמ ולידבהל היה לק אל השעמל עיפוהש המ ,תינש
 ילאג ,תיברעה תורפסה לש םיטלובה םירקוחה ןמ דחא תוחפל ירה ,תמאה ןעמל
."ינוי ירחא לש" תירצמ תורפס יורקה רבד שי ןכאש הרבסה תא לילכ החד ,ירכוש
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ת ורבוחה תחאב םסרפתנש ,ךורא רמאמב תשונב ויתופקשה תא עיבה ירכוש ר״ד
ר חאל תירצמה תורפסה" םשב ןורחאה ןמזה ןמ העילט־לא ירצמה ןוחריה לש
ע ובקל היהי ןוכנ םנמא םא הלאשה תא ירכוש גיצמ הז רמאמב ."ינויב השימחה
ה נוגה הנמב .תירצמה תורפסב םיבלש ינש ןיב דירפמ וק תנייצמ ינוי־תמחלמ יכ
ה מדק ינויב השימחה לש תורפסה" יכ עבוק אוה ,הטעמ אל תוימומרעבו ,תונמכח לש
ל ש ךשמה אלא הניא הרקיעב ינויב השימחה רחאל האבש תורפסהו—ךיראת ותואל
ם ילודג תוערואמ״ש אוה ,ירכוש תעדל ,רבד לש ומעט ."דעומ ותוא ינפל בתכנש המ
ת רחממ תונמא לש תוריציבו תורפסב ללכ־ךרדב םיפקתשמ םניא תומוא לש ןהייחב
.םתוא םילכעמו םהב םיגוהש דע תוכורא םינש תורבוע ;״םתושחרתה
ך מתסמ ,דעומ ותואל םדוק הרצונ םירצמב "ינויב השימחה תורפס" יכ ותעד קוזיחל
ן יב ןלוכ ובתכנש ,םירדא ףסויו ׳גרפ דרפלא ,םיכח־לא קיפות לש תוריצי לע ירכוש

ת ויתורפסה תוריציה ןמ היה ,"ךובנה ןטלושה" .םיכח־לא לש והזחמ .1966־ל 1959
ת רוכב תא ושיגדהו ,יטרקומדה לשמימהו תוימיטיגלה תייעבב ולפיטש תונושארה
ת ודמעב רבדה עגונ רשאכ וליפא הכלממה יניינע לש םלוהינב עורזה־חוכ לע קוחה
ד וע םיכח־לא ברקתה ,"תוגאדה־קנב" ,רתוי רחואמ הזחמב .רתויב תוהובגה הררשה
ן וחטבה־ןונגנמ לש הזיגרמה היעבב םירשימב לפיטו תפטושה תואיצמל רתוי

.ירצמה
ת נשמ והזחמ .׳גרפ דרפלא לש ותריציל םג התיה הלפמל תוחפ־אל הבורק הקיז

ט שפומ גשומכ אל—תוריחה ןעמל שרופמו רורב ןועיט הלעה ,"דאדגבמ רפסה" ,1964
ד וע תכל־קיחרמ .םינומהה לש םיבחרה םיסרטניאל קודה רשק רושקה רבדכ אלא
; תוריחה אשונב רבחמה לפיט וב ,"םיתרשמה" ,םירדא ףסוי לש הזחמה היה רתוי
ט עמכ השעמל סירדא החד ,"תיצראה הידמוקה" ,רתוי תרחואמה ותריציב םגו ןאכ םג
י רה ,תיטסיכראנאה הזיתל טעמכ אוה עיגמ הרואכלש ףא לבא !לשמימ לש גוס לכ
ת ויוריחה לש הלבגהה תורוצ לכ לע תצרמנ הפקתה םירדא לש ותריצי התיה השעמל
ו לא תויוריח לע ומייאש תונכסה ינפמ דעומ־דועבמ ריהזה ךכבו—תויטרקומדה
ן מ רתוהו־יד חכוהש יפכ ,הלפמה לש התוהמ םצעמ ויה ןכא ולא תונכסו .םירצמב
ד ע—"קוחה תרוכב" תא העבתש הלודג הקעז העמשנ המחלמה רחאל דימש הדבועה
.הלשממה לש תימשר המסיס רבדה השענש ךכ ידכ
ם הב רשאו הלפמל םירשימב םירושקה םיאשונה תשולשמ דחא קר התיה תוריחה לבא
 ,יתרבחה קדצה לש היעבה היה ףסונ אשונ .ינוי־תמחלמ ינפל םיירצמ םירפוס ולפיט
ר בחמ ,יוואקרש־לא ןאמחר־לא דבע ךכ־לכ בל־יוליגבו ןורשכב ףינה ולגד תאש
ת בכר״ו "םלוס־לא ריב" ויתוזחמב הכהו ןיד־לא דעס ;״ןארהמ רענה״ו ״המדאה״
ת שולש ."׳גאלח־לא לש הידגארטה" והזחמב רופצ-לא־דכע חאלצ ררושמהו ;״ןוחטבה
ל ש היעב הנושארו־שארב איה היטרקומדה תייעבש םלוכ ומיכסה הלאה םירפוסה
ל כו ליאוה קדצה לש ילכלכה דצל ינידמה דצה ןיב דירפהל ןכתיי אלש ,יתרבח קדצ
. ותזעהב יוואקרש־לא גילפה דחוימב .והנשמב הייטס ידיל חרכהב האיבמ דחאב הייטס
ןויזחה־איג תא דקופו רזוח אוה ,ינוי־תמחלמ ינפל בתכנ ובורש ,"חאלפה" והזחמב
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 ורבעש םינשה הרשע־שמחב עריא המ ררבל ידכ "המדא" ולש יסאלקה ןמורה לש
 אוהש םייתרבחה םיאלחה לע עיבצהל םסהמ וניא ןויצל־יואר חור־ץמואבו—םייתניב
 םקוח" לש הנש הרשע־שמח ףרח ירצמה רכיאה לש וייח םהב ולקלקתנ ןיידע יכ אצומ
 יוואקרש־לא ראית ריהאקמ רבכמ אל רדושש היזיבלט־ןויארב) ."םייטסילאיצוס
 וב רזח דימ ךא ,"םזילאיצוסה תפוקת״כ ,וירבדב הילע דמע רשאכ ,הליחת וז הפוקת
.("םייטסילאיצוסה םיקוחה תפוקת ,רמול בטומ ,וא..." :ןקיתו

 ־למל םדוק םיירצמ םירפוס ורעתסה וילעש ןורחאהו ישילשה תועמשמה־בר אשונה
 הברה םירבד .הכפהמה ןיבו סיוגמה לאוטקלטניאה ןיב םיסחיב היה רושק ינוי־תמח
 היעבה לע םיבתוכה ןמ דאמ םיטעמ ךא ,"חורה־ישנא רבשמ" יורקש המ לע ובתכנ

 הרעפנש םוהתה לע ולשמ הסריג ןאכ ונל ןתונ ירכוש ילאג .החוכנ הב טיבהל וזעה
 םע היה אל ערקהש םושמ הקווד הפירח היעבה ,ותעדל .חורה־ישנאל הכפהמה ןיב
 לע אל ,בוש .הכפהמה דצב יולגב ובצינש הלא םע אלא םיינכפהמ־רטנוק חור־ישנא
 רטשמה שמתשה םהב םיעצמאה לע אלא תקולחמה הבסנ הכפהמה לש היתורטמ
 ביגנמ רתוי תעלוק הרוצב שיא לפיט אל הז אשונבו .וללה תורטמה לש ןתגשהל
.תונורחאה םינשה םירשעב םיירצמה םיטסינמורה לודג ,זופחמ
 םידיתעש םימרוגב םירשימב ולפיט ךא המחלמל ומדקש ,ולאה תוצימאה תוריציה לכ
 ר״ד ןעוט ךכ—התימאל האובנ לש דממל העודי הדימב תועיגמ ,הלפמל ךילוהל ויה
 לע םנמא ולפנ ןה ."ינויב השימחה תורפס״מ דרפנ־יתלב קלח ןה ךכיפלו—ירכוש
 לבא ז דאמ הללמוא הדבוע וזו—הלעמ־ימר םישנא לש םהינזא ללוכ—תולרע םיינזא
 האושה תא וזח הייאר־ילולצו םירדוח תוחומ המכש ךכל תודע רדגב תוראשנ ןה
 הכפהמה דגנ קשנב וזחא אל םה !הלפמה יאיבנ ויה ןכא וללה םירפוסה״ .האוב םרט
."הלש היתורוש ךותמ םיילילשה הידדצב םחליהל ורחב אלא הלש רטשמהו
 לע ףוטח טבמ .םירצמב ינוי־תמחלמל המדקש "ינויב השימחה תורפס" ןינעל ןאכ דע
 ירפוש לש ותנעטל םיכומיס תתל ידכ וב שי דעומ ותוא זאמ ובתכנש תוריציה
 .הל המדקש וז תא הכישמה קר הרקיעב התיה אל המחלמה רחאל האבש תורפסהש
 הכפהמל סיוגמה חורה־שיא ןיב םיסחיהו יתרבח קדצ ,תוריח לש םיאשונ םתוא
 םה וישכע :הדימב אוה דיחיה לדבהה ;םיירצמה םירפוסה תא קיסעהל םיפיסומ
.ינוי רחאל זופחמ ביגנ לש ויתוריצי ןה הז ןינעל המגוד .רתוי םישרופמו םירירמ

 ־םירצק םירופיס השש הזה הרופה רפוסה בתכ 1967 רבמצד—רבוטקוא ישדחב
 ךרועה םע ןויארב .רפסב םלוכ ועיפוה רבכמ אל ךאש ,תוזחמ השימחו םיכורא
 זופחמ ריבסה (1969 לירפאב 4) העא׳דא־לא יריהאקה ןועובשה לש יתורפסה
 לש בצמב לפטמ אוה ןהב ,ולאה תוריציה תא םסרפל "תונמדזהל הכיח" יכ תוטשפב
 ןוצרו רוהט אל ןופצמ ,תבקונ הלפמ תשוחת לש ,לובליב לש ,"דיחפמ והובודהות"
 םעפ וזש הדבועה לע לצנתמכ זופחמ ונל הארנ הזה ןויארב .והשמ תושעל דקוי
 תאזבו ,תורעובו תוילאוטקא תויגוסב לפטל רחב תיתורפסה ותלועפ תפוקתב הנושאר
 ,רמאו ףיסוה ,אוה עדוי .רצויה רפוסל הצוחנה תירוטסיהה הביטקפסרפה לע רתיו

־קייבוא תורסח ןה ךכ םושמו ,המחלמה רחאל ולש וחור־ךלהמ תועפשומ ויתוריציש
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 יחמבו וירופיסב תירוגילאה ךרדב רחב ,דוע ףיסוה ,ךכ םושמ .הלולצ הייארו תויביס
 .הליפאב וכרד תא ששגל ךירצ אוהשכ רצויה רפוסל תלעות הב שי וירבדלש ,ויתוז
 ""הככסה תחת" .ינוי רחאלמ זופחמ לש וירופיסמ השולש ךותמ ןאכ טטצל יאדכ
 םהו ,השעמהו העונתה תולוגס םהמ ולטינ הארנה יפכש םישנא תרובחב השעמ אוה
 ,ףרה ילב םירבד םישחרתמ םביבס לכ לע .דבלב תומולחבו םירובידב םיקפתסמ
 —תובשנמ תורעסו דרוי םשג ,םיתמו םידלונ םישגא ,םיארונ תוערואמ םיעראתמ
 םה םיניתממ .גהל תוברהלו ןיתמהל ,םהלש הככסה תחת תבשל םהל יד ונירוביגו
 לש ולשמ ןבוה וליאכ היה המוד ו ףוסה בטיי םנמא םא עדיי ימ לבא !״בוטה ףוס״ל
 חלאצ בישה ךכ לע .ןווכתמ אוה ימל והמת םיפוצה ןמ םיברו ,הכלהכ־אלש זופחמ
 תא ,ונתוא םיראתמ רופיסה ירוביג" :סרמב 21 םוימ ר ו ו צ ו מ ־ ל א ןועובשב תדו׳ג
 ,חצר לא דגנמ ונטבהו זופחמ לש ובוחרב ונדמע ונלוכ .ללכה־ןמ־אצוי ילב ונלוכ
 בנגה דועב הככסה תחת תושידאב וניכיח ונלוכ >םשגו תופוס ,תוומ ,הבהא ,לוחמ
."האלה ןכו האלה ןכו ,עבצא ףוקנ ילב טבינ רטושה ,חצרמ ךפוה
 השעמה תא רפסמ אוה .ןושארל אילפהל המוד ,זופחמ לש ינשה ורופיס ,"הנישה"
 רחאל הזע המדרתב עוקש ראשנ אוה דועב ותטימב תחצרנ ותבוהאש חור־שיאב
 הבוהא התוא התיה ימ" :הלאשה לע .םיבכוכב תוזחלו תוחור תולעהל דקש וב הליל
 זופחמ בריס ״? הקומעה ונתנשב םיכישממו ןיע םימילעמ ונלוכ דועב הרזעל הארקש
לכ הרורב ותייאר ןיא ןיידעש רפיס ה ע א ׳ד א ־ ל א ישנאמ ולש ןייארמלו ,בישהל
!תירוטסיה הביטקפסרפ רדעיה לשב ךב
 רפסמ ,םישנא ינש םיראותמ ןאכ ."המישמה" יורק זופחמ לש ישילשה רצקה ורופיס
 איה תוקלמה תביס .באכמ קעוזה דחא רוחבב םיפילצמ םהשכ ,םינש רפסמו דחא
 ־הברמל .וילע הלטוהש המישמה תא ירמגל חכשו ודיקפת יוליממ טמתשה רוחבהש
 ,הירוטסיהל הרומ אוה רוחבה .ותמישמ ביט היה המ רוכזל וליפא לוכי אוה ןיא הערה
 ־חול תאצמה ,תואלקחה יוליג לע ,ןומדקה םדאה לע הירוטסיהה ירועיש לכ םלואו

 ףיסוהל .זמרב םג ולו המישמה תא ול ריכזהל ידכ םהב ןיא תודימאריפה תיינבו הנשה
 ריעצה תא ףרה ילב םיקלמה םיטבשה ינשש הדבועה האב ,תירוגילאה תופירח לע
 ־לא לש ובתכ ."תוילכ־רסומ" ינשהו "הטרח" יורק דחאה—תומש םהל שי ךובנה
 ול שי ונתאמ דחא לכש ונל ריכזהל" עייסמ רופיסהש ויארוקל רפסמ העא׳דא
 ;עצבל וילעש המישמה ביט יבגל שבוגמ גשומ ןתונ וניא הזחמה .האלמל המישמ
 ךירצ ךמצע התאש והשמ—רסח והשמו םיפלוח ךייחש הז ללכמ ןיבמ אלא התא ןיא
."ןכות־ילוטנ םיראשנ ךייח ,המישמה תא רכוז ךניאש ןמז לכ .אוצמלו ררבל
 ןיד־לא דעס תאמ רתוי שדח הזחמ אוה זופחמ לש ותריצימ רתוי דוע אילפמ לבא
 ופסנש םיירצמ םילייח השימח הייחתל םיקמ רבחמה ןאכ ."תולעת עבש" ,הגהו
 ז רתוי םלוה הרובק־םוקמ שפחל ריהאקל םתוא איבמ אוה .ינוי־תמחלמב יניסב
רחאלו ,שדחמ שבכנ אל ןיידעש רבדמב הכוראה הייהשה תמחמ תונעתמ םהיתומשנ

.תכרעמה—(7 ׳ע) וז תרבוחב אבומ ומוגרתש •
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 םש םוקמ ,ריהאקל םמצעב םכרד תושעל םיטילחמ םה הרקע הנתמה לש יצחו הנש
 שטינ ןאכ .הווהה ןמו רבעה ןמ ,םירחא םיירצמ המחלמ־תונברק דצל רבקיהל ולכוי
 םינעוט םינורחאה הלאו ,לארשי םע 1948־תמחלמ לש היתונברק ןיבל םניב חוכיו
 שמחש דועב שממ־לעופב הכרעמה־הדשב ומחלש הלאל דעוימ תורבקה־הדש יכ
 ומחלנ אל ,הכרעמה־הדשב ןתומ תא ןה ףא ואצמש םגה ,יניסמ תועותה תושפנה
...םדי־לע רבקיהל תויאשר ןניא ןכלו ללכ

 דמחא אוה ןידה־תיב־בא .םידדצה ינש ןיב עירכיש ןיד־תיב םיביכרמ רבד־ףוס
 וילייחמ דחא ,םירוריבה ךלהמב .יבארוע דרמ ימימ ,ומצעבו־ודובכב החפ יבארוע
 רפכב ךתדוקפ תחת יתמחלנ ינא !דקפמה״ :ןושלה וזב ודקפמ לא הנופ יבארוע לש
 תמחמ סבוה 1948 לש אבצה םג ;הדיגב־השעמ תמחמ סבוה ךאבצ לבא ,ראווד־לא
 הבוגל םמורתה אל רשא ולש הטמה־דוקיפ ללגב אבצה סבוה 1967־ב לבא ;הדיגב
"...וילע תלטומה תוירחאה
 תנייארמ וידאר־תבתכ .תרושקתה־יעצמא לע הרומח תרוקב תעמשנ תרחא הנומתב
 הרשע־םיתש הלמעה הטושפ תיחאל׳פ—םיתמה םילייחה שמחמ דחא לש ומא תא
 ,התשגרהל תבתכה לש התלאש לע .הלדה התייחמ תא איצוהל הדשב םויב תועש
 ,וז הרצק הבושתב תקפתסמה ,תבתכה ״! יתב ,הללאל הדות״ :תוטשפב הנקזה הבישמ
 תועש הרשע־םיתש הלמעה ,ראפג־לא דבע לש ומא" :ולא םילמב היניזאמ לא הנופ
 וז הטושפ תיחאל׳פ ,תואורה םכיניע .רוצייה תרבגהל הכרעמב הקלחב החמש ,הדשב
 תומדקתהל המגוד יהוז ,םיניזאמה יוה .תונוטלשה הל םיטישומש הרזעה תא תחבשמ
 םה התע ךא ,חאל׳פב םימחלנ תונוטלשה ויה רבעב .ונתדלומב חאל׳פה ייחב הגשוהש

"...ותוא םיתרשמ



:טוגאמ־לא רמחומ
קוחר והסכמש ם>תמחרודא

 ףורטה ףס לע ינא דמוע
 ןולחה ןדא לע דמועה טועפכ
 םרמשב חרי אל
 ה̂מב יתבוהא אל
 הן?וחך יתודלי
 הקוחר 'תונקז

 הקוחר יצרא
 הקוחר יתולג
 הצו הככ ינא ץצורתמ
.רעס םויכ וקיפא דבאש אמוס רהנכ

רמקמב ינא אנקמ
 וילע ןנוגל ,וקכחל ץע־ישרק שיש לעו

ר בךמ3 ר!שא םדה־תובז תויטב ולו אנקמ
.םנעמל םיחרוצה ,םתוא םיעשעשמה םיכרוע שיש לע

תוצירעב ,קשעב יש?נ הקשח
 חרא־ירבוע ידגככ ׳םינפואב ,םיפננזב תולתהל יש?נ התוא
 והשלכ רבןכ זחאהל
 רהסה ילזרבב ףא ולו
 יננה דבלכ דבוא אל
 הפקה־תיבכ יאספ לעמ לכא םא
.םינש יפלא ךות ץראה ינפ דע עיגא אל

(ו מ ו ם ן ו ש ש :תיברעמ)



ודריו שישח ,םחל:ינאבק ראזינ

 דלונ חריה חרזמב רשאכ
 םימדךנ םינבלה תוגגה
 .םיחרפ עפשל תחתמ זא

 ,תוינח םיחנוז זא תוירבה
 ןומהב םידעוצ
 .דלונ חרן םע השיגהל
 ,םיארונ םה ןופומרג ,םיארונ םה םמחל־תפ
 םירהה ישאר לא
 תויזק־ימס לש המלטצא םיאשונו

 םינוק ףא םירסומ םה הדק
, תונומקו
.חריה היחל תע םיתמו

 הרוא לש ןורמק ,וה ,השוע המ
ז יצראל
 םיאיבמ םיזוח לש םצראל
 םךאה יטוש? לש םצראל

 םימסה ירחוס ,קבטה יסעול םתוא לש

!?ונב ,וה ,חר;ה השוע המ
 הואג ךילשנ יכ
 ? םימשמ תובךנ ץבקל היחנו
 קינעל םימשל המ יכו
 םילצע ,םישושתל
 הרחה היחל תע םיתמל םיכפוהה

 ורענו םיקידצ ירסקש
 םידלי שקב ,זרא־תתמ שקבל

. םיקידצ ירבקמ
 םישרופ םה דוה־יחיטש
 "לרוגה" ומשו םויפוא? םה םירךבתמ

"הרזגה"
.םךאה יטושפ לש םצרא? ׳יצרא?
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 תקסקס המ השלח המ
 !לחלחי רוא תע ונודקפל
 םילסה יפלאו םיחיטשה
 תועבגה ושבכי םיטוטאז ,התל?! םינועיבג

יצראב
םימימתה םיכוב םש
וארי אל ותואש רוא? םה םילחו

יצרא?
םיניע ילב םירוצי םילח םש

םימימתה וכ?ל םש
וללפסל

ונזל
.םיכמסנ ויחלו

םיכמסנ םידו םה זא יגמ
 :רהסל םה םיארוקו

רהס ,וה
םימולהל ריטמל עובמ וה

תמדךסו שישחו
לעמל שלשה־לא התא וה
ןמאל אל ףאש רבךה התא וה
ונלכל ,חרזמל הלח ול
.םימולחל לוכשא
ופךבתב םהישוח רקא םינוילמל
 רשאכ חרזמה תוליל?
 .םמת תלגעסמ הנבלה
 ׳הואג וילעמ קרופ ןה חרזמה

•קבאמ
 םיצר םה לענמ יל? רשא םינוילמה
 םישנ ת״לך? םג םנומא ןתיאש

תמא־ןיד־םוי? םג
םחלה םע םשגפמ ןיאש םינוילמה
םולחב אלא
 םיסב? תולילב םירךה
לועש לש
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הר#? המ הפורת םה ועך אל םלועמ
רואב םש תופוגל םיכפוהה
יצראב
םש םיכוב תלוא־ינב
םיכבב םיתמו
רהסה ינ? םהיניע תואר ידמ
םיכובו םיפיסומ
2"ילאןל" תע ׳העינכב םעיני 1"דוע״ה תע

.ןונשב ןיעמ ,עדונה יחרזמה םירתימה־ילכ — ״דוע״ 1
 םילמה לע רזוח ורמזש ,ךשמתמ יחרזמ רמ׳ז גוס — "ילאןל" 2
.("הליל ,וה") "ליל־אי"
.יברע רמז גוס — ״חישאות״ 3
 תוישעמ ירםסמש ,םדק-ימימ יברע תודגא־רוביג — ילאלה־לא דיז־ובא 4
.ויתולילע רפמל וברה םייניבה־יסיב

חרזמב ןאכ רשא הזה תומה ,הה
הרקז ,"ילאיל" ונארקנ
דרא?
םדאה יטוועפ לש םצראב
ףוס־יל3־ינ3 5"חישאות" ףוס ןיאל סעלנ ןאכ
חרזמל רשא תפח# וז
"חישאות״־יכירא
תרג תא הלעמ ,סעול ונחרזמ
 ,הןרוטסיהה

תלצ? לש תומולס תרג
ונשונש תודגא־ירופס
תורוב?ה לכ רחא רתה ונחרזמ
דיז־ובא ,זלה לש ותומךב
4.ילאלה־לא

ח סוס ןושש :תיברעמ)



ינוי תוגות :דאי׳פ ואמילוס
 .םירכ ינש לא ךמסנ ובגו הטימה תושארמ לא ושאר ,תלטלטימה ותטימב בבש אוה
 לע םג ןעשנ החונמה הברמל .ורעש תא הב בגינ הז־התעש ,החל תבגמ ויפתכ לע
 ונקז תא ףש אוהו ,ורוע תא וריג ויתורעש יצינאב ויה תויולתש םימה־תופיט .ויקפרמ
 ינויב העבראה ,׳ג םוי .ונימיל ריקה לע יולתה הנשה־חול לא ויניע אשנ .תבגמב ובגינו

27 ; ; 8 סנשב 1968  רשע־םינשה איה הבורקה תבשה .1388 לווא־לא עיבר 1684
 דימעהש ,לוגד גיהנמ לש ותדלוה־םויל דבלב םימי העברא דוע .לווא־לא עיברב
 הגיסנ ויה תורידנ־המו ,וגוסנ אל .תומל תנמ־לע אלא ופיקתה אל ".ויביבס םירבג
צנמ ויה אל ןוחצנה היה גשומ קשנו םימחול יובירב אול .חצנל תנמ־לע אלא ,םהית
 הנשה־םוי רחמ .וסבוה אל ןכלו ,םייחה ןמ םהילע היה ביבח תוומה .םלועמ םיח
 םיתשו־םיעבש .דבלב םימי השולש אלא הז םויל הז םוי ןיב ןיאו .הסובתלו ןולקל

 תוגות" .ינויב השימחה תוגות לכ תושדגנ בלבו ,ינויב השימחה רחמ !םדא תועש
 םיבז םהו ןיידע ודילגה אל היעצפ רשא ,השדח הסובת ותרביחש ןשי רפס םש—"ינוי

.ןולקו הנחצ ,הלגומ
 שלתו ודי טישוה .האיצוהל לוכי וניאש החנא ,קונח קוהיפ ובלב .וילע הדבכ ותמישנ
 רחמו יאוול .1388 לווא־לא עיבר 9,1684 םנשב 28,1968 ינויב 5 .חולה ןמ הלעה תא
 ליגר םוי ,ינויב השימחה ,התא היהת דבלב הזב .העשב־הב ,םויב־וב .ונתללק אובת
 ,םידרז תמירעב שא יצופציפכ התכיעמ לוק .בשייתהו הלעה תא ךעמ !םימיה ראשכ
 קחצו חולה ןמ רחמה־הלע תא םג שולתל ודי טישוה .ןחרז ןפוחב תכשוממ תרוטרטכ
 תועמשמ .ןמזה ןמ ןהה תועשה תא ,אוהה םויה תא קחמי אל הז רבד ,אל .געלב ושפנל
.תונתשהל ,תומל הבירצ םויה
 רעשכ .ורעש תא קורסל לחהו הטימה דיל ןחלוש לעמ קרסמ לטנ .ריקה לא ובג ךפה
 לע ולע ,ומחלנו םיקנאט לע ולע ,ומחלנו ןרעש וצצק ביואה תונב .ורעש תונבה
 לכב "אל" ונל ורמא ןה .עקרקה יגפ לע םימדורה םיסוטמה תא ודימשהו םיציצפמ
 התע .םלועל "ןכ" םהל רמאנ אל ונא ךא ,ונלשמ רתוי עלוק םהלש "אל״ה .היירי

 הנש ןב אוה הז ןקז .ינויב העבראה לש ומוחב שביתה רבכש ונקז תא קורסל לחה
 הפורתו תומידרמה םהיתולולג תעפשה ונממ הרסו ררועתה רשאכ .םייעובש תוחפ
 םימיה לכ ,ינוי חרי ויה םיחריה לכ .וילע רעת תולעהל בריס ,םישוחה־תוהקמ םהית
.ינוי ומשש ,ץק־ןיא לבא ,ויתועשו וימי
וילושבש ריעז הלע ,הז רורא הלע יבג ירחאמ :רהרהל לחה ונקז תא קרסל ותולכב

(םגרתמה) .דמחומל הנווכה •
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 ינויבחב ותוא יתרתסה ,יבלב ותוא יתאשנ .העיקשהו החירזה ,הליפתה ינמז םיעובק
 הלעה .ותוא האור ינא ,וילע תופחל לוכי יבג ןיאו יניעל הלגתמו אב אוה הנהו ,ישפנ
 לש חולב םג אצמיי אוהו ,הנשה־חול לש ובל־בלב—בשח—םש דימת היה יוצמ הזה
 אוהו הז רחא הזב וילעמ ורשי םימיה .אובתש הנש לכ לש חולבו האבה הנשה
 רשפא ךיא .הז םוימ דבל םחכשא ינא לבא ,םיבר םימי ואובי ךכ־רחאו .בוש הלגתי
 ףרוח ,ויתסו ץיק .ינויב השימחה לש הלע ,יצרא תונליאמ ןליא לכב ?ותוא קוחמל
 הלע ,התאו םישדח וצניו ויתסה ילע לכ ורש? .יולת ומוקמב הלעהו—ופולחי ביבאו

 ןתוכ הנקו ןתלת חיש לכ לע ,הטיח לועבג לכ לע ,ץע לכ לע ראשית ,ינויב השימחה
 ישממה ,היזההו תואיצמה ? ןכתייה ? ינא םיזגמ יכו .לחנ תפש לכ לעו ,הטוש בשעו
 יקמעמב .וישכע יבלב םה דח םלוכ־םלוכ ,םויהו הלילה ,שגרהו הנובתה ,םולחהו

 .יכותב תרייטצמ איהש יפכ תמאה תא הנוצרכ האורה ,תררחושמ ,תרחא הנובת ישפנ
 ,תרחאה יתנובת לא ץלחנ ינא ןכל ,בורה־לע יתוא תועטמ ,ימע יניע ןה יניע ןכש
 תוכזל שחכתה ,ולש הקיתשה־רשקב ,רחאה ימויק—אל ,ילש ימויק .יתימאה יבל לא
!וז הייעתמ יניצלחו יאוב ,ימא יוה .המדאה רפע ינפ לעו שמשה רואל ימע

 .החורא בוש .הטימה לע ודימעהל ,םייערכ לעב שגמ תאשונ ,ומא העיפוה תלדב
 ,בשוחו לכוא ,יח את אוה וישכע .ברעב תחא דועו ,םיירהצב תחא דועו .ףלאה םעפב
 עשעתשהל ,בושחלו לוכאל םא יכ רבד תושעל לוכי וניאו רסיתמו עשעתשמ
.רסיתהלו

 לא ובג ךימסהו רוחאל תחא םעפ דוע לחז וידי תופכ לע ונעשיהבו ובג לע ךפהתה
 ןאכמ ויכריב ועגנ ויערכו ,הכימשה לע שגמה תא ומא הדימעה .הטימה תושארמ
 ־ץירחו הבירו םחל־רכיכו םיציב יתש :הואתב לוכאל לחהו שגמה לע ןהג אוה .ןאכמו
 וז ז הליכאב הברמ תוומל ןודינה :בשח הליכא ידכ ךות .םינופפלמ ינשו הניבג

.םיינזאו םייניע יעותעת ירפ הניאש ,תמא
"?ךל שי המ"
."םולכ־אל ? יל שי המ״
״? תובשחמב תלעות המ ,תומודא ךיניע״
״! לכואב תלעותה המו״

."ויתובשחמב יתוא ףתש"
 ומאו ,תאז רמא שודגה ויפ ךותמ ."ינערקש ןמזה תא ערוק .עשעתשמ .הזוח ינא .אל"

:הקחצ
."ךמצע תא רסית אלש דבלבו ,ךחור לע הלועכ השע .ינב ,עשעתשה"
."וידארה תא יקילדה ,בוט"
 רישה עקב המ־ןמז ץקמו הנחתל גוחמה תא הנויכ .רותפכה תא הבבוסו הדי הטישוה
:וילע בוהאה בוצעה

יפבו יבלבש םירצמ
.ימדו ישפנ לכב הנבהוא
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 תא ףילחהל השקיב איהו ומא תא דירחה והארמ .רהרוהמ בישקהו ותליכאמ קספ

.הנחתה
."יבש" .התעד תא סיפהל ידכ לוכאל בשו ."התוא יריאשה .אל"
 הלכתסה הכימשל דעבמו ,םילגלגה־אסיכו ןולחה ןיב ,הטימה תאפב הבשי איה
 .הבהאב ךייחו וטבמב התוא דכל אוה .שרח החנאנו הטבמ הבסה דימ .ןניאש וילגרב
:ןומזפה לע הרזח הלהקמה

 יפבו יבלבש םירצמ
...ימדו ישפג לכב הנבהוא

."הרקש המ הרוק היה אל תמא הז היה ול" :הל רמא
."ונתוא וקתיש םהלש םיסוטמה .ונתוא ועיתפה םה" ,הבישה ,"תושעל ונלוכי המ"
 םהל ונרקפה .ונל שיש המב ךירצש יפכ ונמחלנ אל .הברה ונל היה ןיידע .וליפא"
 תינופצה םאנטייו .תיריוואה הירטמה איה םילבה־לבה .דחפ לש ףקתהב המדאה תא
 תא לטונ אוה ;ןבא־קולחב םג םחלנ םחולה .תיריווא הירטמ ילב תונשקעב תמחלנ
."לכל םדוק םדאה .םדאה ילב היגולונכטה איה םילבה־לבה .וביוא קשנ

 ."וישכע לוכא .בוט" .הרוחש הרמב עקש אלש התיה הצורמ ,ומא ינפ לע הלע ךויח
 הצור ינניאו יתעבש .רבד דוע יאיבת לא ,אל .תוקיר רבכ תוחלצה ?לוכאל"
."ןימשהל
."הזל יחינה .אל" .שגמה תא ףוסאל המק ומאו םיננוצה סוכ תא התש אוה
 .לואשל השקיבש המ החכש ךא ,רבדל התצר איה ? לכתסמ אוה עודמ .הב לכתסה
 ןוגב םתוא עבצת בורקב .ומלוה וניאש עבצ .םיבוהצה םילתכה לא היטבמ האשנ
 וב רזח ישוקב ךאו הרוחש המא׳גיפ שובללו רוחשב םתוא עובצל הצר אוה .םיימשה
שמנ םייחה .דירומ וניאו הלעמ וניאש הז אוה יליווא השעמש ענכתשה .הז ונוצרמ
 הרענה ינפכ ,םילגלגס ,םימוחש הינפ :בשח אוה !םייח הזיא לבא .לכה תורמל םיכ
 ־ןגל ךומסב הודימעה ,םצעב ,עודמ .הטיסרבינואה לומ תירצמה הייחתה־תטרדנאב

 *ףסואב תננובתמ איה .וידארה תא הביכ רישה םות םעו ודי טישוה ?תויחה
 ,הדישה לע וידארה .ודי־גשיהב היהי רבד לכש הגאד .םילתכה לע ולש םיעוצעצה
 ,הטחממ ,קרסמ וילעו ןחלוש דוע—הטימל ךומסו ,ולומ ןחלוש לע היזיבלטה טלקמ
מסמ ונימיל .תרטועמ סוכו ,תודימתב םיפלחומה םיננוצ םימ דכ ,םירורפג ,תוירגיס
 תורצק םייסנכמ אשונ בלוק ,דח ינמרג ףלגמ :ולשלתשה םהמו ריקב םיעוקת םיר
 אוה תיבה .רחסמל־הטלוקפה םעטמ ומש לע הדועתו—תוצהוגמ דימת—הצלוחו
 וכויח תא התאר אל איה ךא .ךייחו ,החצמ חא קשנל ןוצר וב דמע .ול שדקומה המלוע
 ־יחתות ,מ״נ יחתותו די־ינומיר ,םיעלקמו םיבור :ולש ץעה־יעוצעצב הננובתה יכ
 םירמסמב ,לזרבה־תריצפבו ץעה־תריצפב ,ולש ףלגמב הננובתה ,גימ סוטמו הדש
 דלי יתישענ" .הנש ךשמ וידי*ומב השע הזה ףסואה תא .תיכוכזה־רייגב ,םיריעזה

.קוחצ־תבב רמא ,"קחשמ
."ילש דליה ,לודג דלי התא" :הנקיתו התעדב הכלמנ .הבישה ,״ךכ בטומ״
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 .םלאנו ,ינויב השימחה ,רחמה םוי תא רכז ךא קוחצל הצר .שגמה לע ויתועורז ןתנ
.ףסואה לע העיבצהב הרמא ,"עשעתשמ התא"
.רירמ ךויחב בישה /׳םלוחו"
."לכל גאוד אוה ,לבקנ םיהולא הווצמש המ"
."ונמצעל םישוע ונא ונל רשא תאו ונחנא ונישע םיהולאה תא ןכ־יפ־לע־ףאו"
.תסייפמכ הרמא ,"ךילע לטומה תא תישע"
."יבש אנא ...האצותהו ,הדוקפ יפל יתישע .ילע לטומה תא יתישע אל םעפ ףא"
.הרמא ,"תיבה תא רדסלו לשבל ךירצ" .המוקמל הבש איה

.ונועשב וטיבהב רמא ,"וישכע עשת קר"
 .הבלב תרמוש איה התגות תא .היניעל תחתמ הל םייולת םילימרת ינש .הב לכתסה

.רתוי תודבכ ינוי תוגות ,אמא יוה
.ויתובשחמ תא תארוקכ הלאש ׳ד רהרהמ התא המב ,ינב ,יברע"
״! לווא־לא עיבר .סנשב .ינויב השימחה .רחמה ךיראתב ילכתסה״
״! רחמ לע בושחת עודמ .ךמצע תא רסית לא ,ינב״
 .אובי דימת .אוביש ינויב השימחהו ףלחש ינויב השימחה אוה ,אמא רחמ וניא רחמ"
."ומוקמ לע אובי אל רחא םוי
 ."הזב חוטב ךיחא .חצננ דחא םוי ,תומחלמ הנייהת דוע ירה ,ינב ,ךל רמוא המ"
 לכ ףוס דע ךשמית וליפא ,דובכ־לש־המחלמב הצור ינא ,ףאוש ינניא ןוחצנל ? חצננ״

."תורודה
 םיחיסמ תוירבה ? ייוניעב ךתוא הנעא המל .תקדוצ תא״ :ףיסוהו הקומע המישנ םשנ
 תא שלת םעז־יחמב "!הככ .ינויב השימחה תא חוכשל לדתשא .תורצה ןמ םתעד
.הנאנ רחא .שגמה לע וליטהו וכעמ ,הלעה
 הרטזוזגל אצוי ינא .תיבה תא רדסלו לשבל יכלו שגמה תא יחק" ,ארק ,"אמא ,יכייח"
״! אמא ,יכייח .ךייחל ךל יתרמא ,יכייח .וישכע
 הלטנו ומכש לע החפט ,היכב תא הקנח הבלב .קוחצל הכויח היהש דע הכייח םאה
 בוטיח תא תולגל אלש הלוכי הניא םיהכה הירוטיע לע הלש ןתוכה־תלמש .שגמה תא
 ותוחא תזזוגש זוזיג לכ ירחא עפושו חמצמה ,בוהז רעש הטוע ןבלה הסיבש ,התרזיג
 ולא םיילגר יתש אלול הומכ תחא יל אשונ יתייהש רשפא .םלצא הירוקיבב האושנה

.דוע ןניאש
*

 המא׳גיפה יסנכמ תא טושפל ידכ הז רחא הז ויכרי היבגהו הכימשה תא וילעמ ריסה
 אוהש ךותו ,ובג לע חטתשה ,בלוקה ןמ תורצקה רמצה־יסנכמ תא לטנ רחא .םירצקה
 רזח ףוסבל .םירותפכה תא סכרל לחהו םייסנכמב ויכרי תא ןתנ ויפתכ לע םמורתמ
 הריהז העונתבו ודצל החינהו המא׳גיפה תצלוח תא טשפ טעמ חנשכו ,ףשנתהב בשיו

 ןאכל לטלטיהל לחה בלוקה .בלוקה ןמ םירצקה םילוורשה תלעב הצלוחה תא ךשמ
 ,ותצלוח תא שבל התע .רצענו תיאטיסרבינואה הדועתה תרגסמב לקתנש דע ןאכלו
לע לזרקתה ךימסה והזח רעש .ןוילעה ,יעיברה תא ריאשהו םירותפכ השולש סכר
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 םירירש לע לבח .םילוורשה יתב תא ואלימ םיחופתה ויתועורז ירירש ,ותייפוג תופש
 .קיתו םחול .ינא סומידב לייח .ובלב רמא ,קשנ־ילכ לע דוע חתמיהל ולכוי אלש הלא
 ריפש םבצמ םילפונה .ותמחלמב דיספהש המחלמ־הכנ ,ףוא .הסובת איה יתמחלמ לכ
 םלאפאנה תוצצפ ףרח ,טרשנ אל ףא םנמא םפוג .ךתא ובשש ךירבח תשמח לש הזמ
יהזמ ,ןטקה םילוחה־תיבב תויזהב םייורש םדוע םה ,לצינ אל םלכש לבא ,םישקומהו

.םיימשה דגנכ םימודמ םיחתות םינווכמו ביוא יסוטמ ינפמ םיר
 זחא .הטימה הצק לא ומצע בבוס ויפתכ לע ןעשנ אוהש םעו ,תינש ורעש קרס
 .בשומה לא ומצע ריבעה ולקשמ חוכב םבצימ אוהש ךותו ,דחוימה ואסיכ ינפואב
 ותרטזוזג לא םילוע בוחרה־יבובזש רכז ךכ בגאו רוחאל םינפואה תא בבוס התע
 םהילע אופא חינה .ויכרימ בברתשמה קומסה רשבה לא םילפטנו תירישעה המוקבש

 תא רחאו ינמיה ןפואה תא ופכב עינה .שמשה־יפקשמ תא רכז התעו תבגמה תא
 ינמיה ןפואה תא עינה בושו הדישה לעמ םייפקשמה תא לטנ ,וידחי םינפואה ינש
 .רוונסמ רוא .הרטזוזגה לא הנפו דחי םהינש תא ףוסבלו ילאמשה תא רחאו רוחאל
 המוחה לומו בוחרה לש הליבקמה הכרדמה לע תונליאה ילע תא הטיטרה תיברש חור
 הירחאמש ךוניחל־הטלוקפה לש םיהובגה םינבמה .רחסמל־הטלוקפה לש הבוהצה
 וצבציב וחצמ לע .הרטזוזגל דע ולעש ברוח ילג הקיפה המדאה .המח ירורהזב ולבט
 םוחש ורוע ,וידיבו ויתועורזב טיבה .הרהמ םתשביי תיברשה חורהש ,העיז־ילגא
 .תודשב םתלכא שמשהש ,ובס־בסו ובס תשורי םוחשה ןוגה .תוריהב ויתופכ ךא דאמ
 ,וילגר .ןויגפב וא שוכמב זוחאל ורצונ וידי .תורצק וינרפיצ םגו תורצק ויתועבצא
 תא עדי םיימעפ .היולקה המדאה ימלתב הנדעמת לבל וילגר ויה תובעו תורצק ,הה
 שש ןב ותויהבש רכז םירעובהו םיכרה יניס תולוחב ףחי ךלהשכ .וילגר לש ןכרע
וליק ינש קחרמ רתסב ךלה םוי־ידמ .םימ־תלעת תפשל ולתשו תות־ץע לש ףנע תרכ
 שדח תות־ץע .המדאה ןטבב םישרש הכיהו לדגש דע ותוקשהל ידכ רפכה ןמ םירטמ
 עפשב ירפ בינהש ץע ,םוי־ירהצב חרוא־ירבועו םיחאל׳פ ןעמל לודג לצ ליטהו חמצ
 המדאהו ריהאקל החפשמה תא חקל ויבא יכ ,ונממ םעט אל םלועמ אוה ךא .הנוע לכב
 םידקופ זאמ .ריעב רבקנו באה תמ וקרפל ועיגהב .דומילה תואצוה תא תוסכל הרכמנ
 דרפיהל ואב ורפכ ינבמ םיבר ;ויחאמ תוריש שקבל הפנעה ותחפשמ ינבמ םידחא םתוא
 אוהו קורי הטוע העבג האר ותוא תורסימ וילגרו אמצ ,בער יניסמ בש רשאכ .וילגרמ
 המדאה לע חדוקה ופוג תא ליטהו ףוחה לא עיגהש ןיבה .העיקשה םע הילא הנפ
 ץעה ןמ ףנע תעטל הוואתנו תותה ףנע תא רכז .יכבב ץרפ ץיקהשכ .םדרנו החלה
.העבג התואב ולש
 ודימעהל ץעה ןחלוש תא האשנו וידארה לע ותחינה .הפק לפס וילעו סט האיבה ומא
 ןיידע .הפקה סט תא וילע החינהו ןחלושה ןמ םירבדה תא שרח החיזה רחא .ולומ
.יניסב םיחכשנה־יתלב וימיב עוקשו המחה ירורהז לא היה ההוב
."ךלש הפקה תא התש"

."ןותעה תא יבה .בוט ,הה" .ךייחו וירוהריהמ רעגנ
."ףכית"
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 ןמ םגל ,הדימ ׳ולטנ אוה .רקובה־ןותע תא האיבהו רדחה ןמו הרטזוזגה ןמ האצי

."אמא ,ךתוא יתעגוה" :רמאו ,הפקה
 :הפיסוה עגר רובעכו ."גונעת ךנעמל העיגיה" :דימ םאה הבישה הגונ קוחצ־תבב
."ךתוא תרשל ידכ םימי ךיראאש תננחתמ ינא םיהולאל"
 הרצה ,הלש הלרוג לע הרצהשמ רתוי .המלועל ךלתש רחאל ולרוגב התגה תובר
 םעפב .החנאנו הל הבשח ,וייחב תחנ תצק םעטיש ןיד .הירחא ירירע ראשייש וילע
 אוצמל ךירצ אוהש ,םיאצאצמו השאמ תונהילו ןתחתהל ךירצ אוהש הבשח ףלאה
:הרמא ,הפקה ןמ םגול אוה דוע .ותוא דעסיש ימ
 דע :הנוע אוה ,הזב ותא החיסמ ינאש םעפ לכ .וישכע ןתחתהל הצור וניא ךיחא"
 וז ,המחלמ שי דימת .ינב ,תמייתסמ הניא םלועל המחלמה לבא .המחלמה םייתסתש
 העדי תומחלמ המכ אנ־רופס ,רלטיה תמחלמו םלהליו תמחלמ .ויאורבל ארובה תווצמ
 טלפמ ןיאש לרוג—תוומכ הומכ המחלמה .ינב ,םייתסת אל םלועל המחלמה .ונצרא
 ־םלועל וכליי דחא םויש םיעדוי םהשכ םג םינתחתמ םישנא ?ןתחתי אל עודמ .ונממ

."תמאה
 םולש רורשי דחא םוי .אמא ,םעפ םייתסת המחלמה .הבהאבו הלמחב הב טיבה אוה
 הפוסש ,השק ךרדה לבא ,אמא ,םעפ רבדה אובי אוב .וננוצר הזו ונמולח הז .םלועב
 םיכסמ ינא" :ומאל רמא .תעד־יפורטו םיללח ,תועוטק םיילגר הפוצרו םימדו תועמד
 לש ופוגב עצפ אוה ,רמא ,ינויב ישימחה .לבאב ונחנא .המחלמה רמג דע .יחא םע

."חותפ עצפ ,םעה
."םינתחתמ םגו םיתושו םילכוא םילבאה וליפא .םיכשמנ םייחה ,יריקי ינב"
.ןיבהל תנאממ תאז אמא .ףוא
 השעת המ ,דימת םילפונ המחלמב ירה ,יחא לופי ,םולשו־סח ,םא ...וליא ,אמא ,יעמש"
 רושקי עודמ ז וינב לודיג רעצב הדבל אשת ? תונורכזב היחה הנמלא היהת ? ותשא
"!ולש ולרוגב ותשא לרוג תא
 לש םביט שטשטמה לפרע ,השאר תא אלימ לפרע .םירוהריהל הספתנו םאה החנאנ

.םינונחת התגה "ך התאו" .םירבד
.בישה ,"יתוכנב השא ליפשא אל ,אל"
."ונרמג .יב לפטיש תרשמ יל אצמא ,היחא םא ,ךירחא" :ףיסוה רחא
."ונוצרכ םיהולא השעי" ,הדיב הפקה סטו התאצב הרמא ,"םיהולא ידיב הטלחהה"

 תוחוכה" .ףוא .״1968 ינויב 4״ :ךיראתב לקתנ בושו רקובה־ןותע תא יברע שרפ
 יאוב ?אמא ,תעמוש תא !לבא־םוי רחמ ״!לבא םויכ ינויב 5־ה לע םיזירכמ םיניוזמה
 ,ידמ טסימיספ היהת לא .יד ?םייתרחמו םויהו לומתא ךא .לבא־םוי רחמ ,יארקו
 םחליהל ביטייו יניסל דלייש ימ ןיא :תבשח המ יכו !ךתומכש סבומ ,סומידב־םחול
 ? םקנה־תועובש .״םקנה־תעובש תא ינויב 6־ב ועבשיי םיארוטהו םיניצקה לכ״ ? ךממ
 *תעובש ונייח לכ .םקנה־תעובש הה ,יהנה !וללה תורושה ןיב ,םקנ־תעובש ,תא ןכיה
תילכת ןיאו ,םוטשל ,בוהאל ,אונשל ,םד לואגל ,םוקנל ונעבשנ םימעפ המכ .םקנ
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אל רובעב ,םולכ־אלב םיפרשנה םישאר .םמצע תא םיללוז תובבל !העובש םושל
? םולכ־לש־רבד ייהת יתמ ,םולכ־אלה־תמוא יוה .סולכ

,םיניוזמה תוחוכה ילייח ונא"
 ,לודגה הללאכ םיעבשנ ,לודגה הללאב םיעבשנ ,לודגה הללאב םיעבשנ
 ,הלוזגה ונתמדא רודחיש ןעמל ונשפנ בירקהל רמוא ונרמג יכ
 ,ונניינע תקדצבו תדלומכ ,הללאב ונא םינימאמ יכ
 ,חוכב אלא רזחוי אל חוככ חקלנ רשאש ונא םינימאמ יכ
.ונקשנכו ונידקפמכ ,ונמצעכ רומג ןוחטכ ונא םיחוטב יכ
."תוומ וא ןוהצנ—ונתמסיס ,שדוק־תמחלמ—ונכרד

 אלא ,ונתעובש ,תא ןיא זא דע .םייקו־יח השעמ ייהתש ירחא ,העובשה ,תא הפי
 ,העובש יוה ,אנ־ילט .ותויטלחה תדימ המ עדוי שיא ןיאש ,ינמלוח ןוצר לש החטבה
 תידגארט תא ,םיללחה ייח תא ,תועוטקה ילגר תא ,ינוגי קמוע תא ,יבל תויטלחה תא
!היהי המ יארת זא־וא ,שפוחה־םדל האמצה םתמדאמ ורקענש ,םישרוגמה
:תורחאה תורתוכה תא ,יברע ,ארק
."ריוואה-גזמכ רופיש לוחי רחמ .ואישל םויה עיגי םוחה לג"

השימחה אוהו ריוואה־גזמ רפתשי רחמ יכ ,היגולורואיטמה ישנא ,םתא םיחוטב הכ
ז ינויב
."הבקסומב תיכ־ילכל הכורעתב םירקבמ הנינו בו׳צשורכ"

."ימוטאה רקחמב תוריהמב תדעוצ ןיס"

 ינשכ םיעוצפ ,תכרעתמ הרטשמה .זיראפכ םידוהיו םיכרע ןיכ םיניכס־תוטטק"
."םידדצה
 יניס תמדא לע ,םיינישב ,ןאכ ללוחתהל םיכירצ תוברקה ?זיראפב !תוטטק ,הה
.ןלוגהו ןיתשלפו
 תוצראה יגיצנ לש הניכמ הכישיל ינוי שדוחכ תסנכתמ תימלועה םולשה-תדיעו"
."תוהדזמה־יתלב
?וללה םיניכסה תוטטק םע ,סנכה ינגראמ ,הז אוה םולש הזיא
."תוברקה תקספהל הנש םותכ ,הגשוה אל םולשל תומדקתה םוש"
 קלסל אלש לוכי וניא יח ףוג .ורבד קשנה עימשיש דע ,םינטפטפ ,םלועל גשות אלו
 לולשתש הרוצב ולכעל וא—ךראת רשאכ ותליתש תפוקת ךראת—וכותמ רזה אתה תא
.ןכ תושעל ליפשי ,יברע ,ודבל יחה ףוגה קר .ותוהז תא ונממ
."ינויב 5־כ םיכרעה ישאר לש םייטוירטפ םימואנ"
תוגות ,יוה .םירבדמ ונאש םשכ םיעיזמ ונייהו יאוול .םימאונו םירבדמ ונא המכ
.ינוי
 ושפנו וחכנ והב ויניע .ןחלושה לש ןותחתה ףדמה לע וחינהו ןותעה תא יברע לפיק
.ךייחל התפמה הוקתו יכב ררועמ בצע ןיב הערקנ

*
 םילשפומ הילוורש ,האב ומאו הרטזוזגה ריקב וליבשב ןקתוהש ןומעפב יברע לצליצ
.תוינבגעה־ץימ תובקע בטיה םיארנ תובגונמה הידי תופכבו םיקפרמה דע
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״? הלואט .ינב ,ןכ״
."םילכהו ץעה תא יל ינת .יתקשח םיקחשמב אל .אל"
 ׳ד והשמ דוע" .ןוראה לע תחנומ התיהש ןוטרק־תבית האיבהו רדחה לא ומא הבש
.ודיל ןחלושה לע הביתה תא הדימעהב הלאש
."אמא .הדות .אל"
 תולכושמ ויתועבצא ,ומוקמב ראשנ אוהו חבטמה לא םאה הבש תסיופמ קוחצ־תבב
 אלו קנט אל ?יברע ,תושעל הצור התא המ :רהריה .םמצע לע םיבבוס וילדוגאו

 ,לתוכה לע םתוא תילת .יברע ,תישע רבכ הלא לכ .עלקמ אלו חתות אלו סוטמ
 םישוע םירחא םיברע .יברע ,תישע אל ןיידע דחא רבד .שואייו ףסוכ לש תומולח
 םה .ןויגפו די־ןומיר :יברע ,םירבד ינש ,אל .השדחה שוביכה־תמדאב ,םש ותוא
 ,ךלש םילתכה םהל םיעוושמ .ךתווקתלו ךשואיל ,ויתומולחל ,ךלש ףסואל םירסח
 התיה אל זא יכ ,הנשיה שוביכה־תמדאב םד וזיקהו ןתי־ימ .ךלש תיטרפה תדלומה
 ומלחו לזגל םבג וכפה ריעו רפכ לכ רשאכ ונתאמ הלזגנ איה .תשבכנ השדח המדא
 םהלש השעמהש אלא ,םולח אלו השעמ איה הבישה לבא .ומלח ,ומלח ,הביש לע
 .ובוחר לעו ותנוכש לעו וריע לע דריש ןולקה לע עמש רשאכ אחו׳ג לש והשעמכ
 ונייחו וניתושפנב םהיתושפנ ונל ורקי ול ,וניתונכשמ ונמע־ינב תונכשמב וניאר ול
 .יברע ,הטרחב רסיתהל יד .ול ,ול .יברע .הרקש המ הרוק היה אל ,תדלומל שדוק
 םושמ ושענ אלו ושעייש היה ןידש םירבדה לכל יאנת .םויקל איה יאנת־תלמ "ול"
 .םידורווה ויתומולחבו ויתויזהב ךמצע רסי .יברע ,רחא רבדב ךמצע רסן .הלאכ ונאש
 תוישממ ,ךיתומולחכ ךידיו ,ךבבלו ךיניע אולמ ןויגפהו ןומירה .םילכהו ץעה הנה
 ףילחתכ םיעוצעצה־ףסוא רוראו ,תואיצמל ףילחתכ םולחה אוה רורא .ךילגרמ רתוי
 הללקהו .חרופ ןשע הלמהו ,םירוסייל רכש תכפוהה תונמאה הרורא .ברקה־הדשל
 .יהשלכ הרוצב תויחל אלא הרירב ךל ןיאש איה ,יברע ,רתויב הארונהו הדבכה
.ךלש אלכה־תרטזוזגב התאו—ןויגפלו הצצפל םויכ ףילחת ןיא ךיבגל
 ויניעו רעב ובל ךא ,טא־טא הממעתה ותרכה .ףלגל לחה תכלוהו־תרבוג תובהלתהב
.ןויגפו ןומיר—ראפתהל־וידי־השעמ תא תוארל וחקפנ

*
 תא הילא םיאשונ ,הנשיה שוביכה־תמדא ךותל םכרדב ויה שיא תואמ־שלש...

וקפה תורמוא ךכ .םדקתהל ונילעו ,הב וחתפ םה .יתובר ,הלחה המחלמה .םתווקת
 לכה .תרעוב ינוי־־ירהצ שמש .עורזהו ,לכשהו ,תאז רמוא בלה םג .המידק :תוד
 תוירי .םיינעבוטהו םיקדה תולוחהו ,םידגבהו שארה רעש ,תוינוכמהו םיקנטה :רעוב
 םירצובמ .הנוע וניא ילארשי בושיי םושו ,רוחאמו םינפלמ ,לאמשמו ןימימ תוקרוש
 ומכ ,ונברק לע םירעמה לעוש ומכ ,תוומ־תיימודב םייורשו םינלבס ,הלא םיבושיי

.ינרקודה ונוירשכ רצבתמה דופיק
."ןיצקה ינודא ,םיאמצ"
."ונתא םיטעומ םימה .ןמזה עיגה אל דוע"



55ינוי תוגות

."ברע טעמ־דועו .ןיצקה ינודא ,רקוב־תחורא ונלכא אל"
."הקפסאל רשק גישנשכ .וישכע אל"

."ינודא ,תוירכוס ונל שי"
."רתוי םכנואמצ תא הנרבגת ןה .תוירכוסל ןמז הז ןיא .אל׳•

."ינודא .קפאתנ"

"?ונירחאמ וננתסה וא וחרב ילוא .ונל םיבישמ םניא םה לבא"
."תרחא הדוקפ לבקנש דע ,הרטמה לא םדקתהל ונילע .תודוקפ שי .םיחוכיו ילב"
."ןיצקה ינודא ,ךתדוקפל"

// //

."ןיצקה ינודא ,תדוכלמב לופינ ונא"

."ןיצקה ינודא ,לזא קלדה"

."תוריהמב תטעמתמ תשומחתהו ידמ רתוי ונרדח ,ןיצקה ינודא ,טעומ ונרפסמ"
 רוזחנ .רוזחל ונילע םיווצמ םה ...וכח .הבושת ןיא ןיידע .הדקפמל יתרשקתה"

."אופא
."תשומחתל ,ןוזמל ,םדא־חוכ תרובגתל םיקוקז ונא ? ןיצקה ינודא ,רוזחנ ךיא״
."תודוקפה ולא !רוזחנ ?דוע המ"
."ןיצקה ינודא ,ךתדוקפל"

."תוינוכמבו םיקנטב לזא קלדה"

."םתוא שוטננ"
״? ןיצקה ינודא ,םתוא שוטננ ךיא״
."תואטורג קר לבקי ביואה .וישכע םתוא ץצופנ"

 ונתמדא ,ונל יחלס אנא .םינוירשה ילבו ,לגרב ךילא בושנ ,הרקיה ונלש יניס ,יוה
 —םיירבדמה ךיתולוקו .ךתממדו ךיבכוכו ,ךיתוליל ופי־המ ,ךיתוליל .תרסוימה הלותבה

 יצונצינ .םירה ינש ןיב ןותנ ידאו קוחרמ ונא םיאור הנה .ונינזאב םעור םוזמיזכ
 לש ?םיסנפ ,םתא ימל .םהילא ונתוא םיארוק ידאווה ידצ ינשמ תועבגה לע םיסנפ
 ןושיל ידכ תולבוימה ונילגרב ךרדב ךישמנ ,ץמאמ דוע .םירבג ,םה וניתוגולפ
 וניתודמע .ןכתיי אל ,אל !םה ביואל םא ונל יוא .ונל םיכחמ םה .רחש םע םולשב
.זג־יסנפ הלא .הנישהו ,ןוזמהו ,םש םימה .םירבג ,אנ־ורהמ .ליעי ונקשנו תורצובמ



ד א י פ ן א מ י ל ו פ56

ן תאזה הממדה ,רבדה רזומ־המ ךא
 ."ונוכיהו הרצינ וררחש .הארנו ,רומג טקשב תועבגה לע הלענ .תוריהזב ומדקתה"
 .ונילע וכתינ םיקרבו םימערו הלילה ראוה םואתפו ,קדהה לע וניתועבצא ,ונגה ידאווב
 .קט־קט־קט־קט .םירהה תודרומבו ידאווב ונילע וכתינו םיזגפה ופע תצרפתמ הבלכ
 .םיכימסה ןשעה יננעל דעבמ טעומ םרואו חורב םיעעונתמ ,םיקלוד ןיידע םיסנפה

."תורואה תא ובכ"
.הכישח הדרי
״! תדוכלמה ןמ ץלחיהל ורהמ״

 םיגורהה .האממ רתוי אל .האמ ,םיעשת ,םינומש .דבלב שילש ז וישכע ונחנא המכ
 הזיא .רקוב םע םיכלוה ונאו .םימ תמיגלל םיננחתמ ידאווב םיעוצפה .חטשב וראשנ
 !םיבכוכ ילב ךא ,םיירבדמה ויתולוק לע ,ותממד לע ונבלב ןכוש ונדוע הלילה ?רקוב
 םישובכ ונינפ ,דימ םימדרנו ,הז רחא הזב םילפונ ונאו .ונליל ימשב הרעב שמש
 לע ,החונמו תוומ לע הפי םולחכ ,תומוצעה וניניעל דעבמ הלוע לוחה חיר .לוחב
 ,עבשנ אלו םילכוא ,הוורנ אלו םיתוש ,תוטשומ ונידי .ברח ריקב הנתשהו םימו לכוא
 ףפוא ארונ טויס .יברע ,הבכ רואה .רבד םושל םיעיגמ ונניא .עגרינ אלו םישירפמ
קמב ונתוא םידצ ,שמשה רואל תוצצפ ונילע םיליטמ ,ונילע םיחג םיסוטמ ,ונתוא
 רענתה .ונחנא םיתמ־םייח ,ונחנא םינוא־ירסח ? םיסוטמ ,ונב וכת עודמ .ךא־ךא .םיעל
 .ןשי ינא .לוכי ינניא .םלוח ינא .אל ,הה .הסחמ סופתל רהמ ,ונילעמ םיסוטמ .יברע
 לוכי ינניא ידי תא .עז יניאו דבכ ישאר ? תושעל ידיב המ יכו .תמ יח .םלוח תמ .ןשי
 ,עדוי ינא .תוריאמה עשרה־יניע תועבגה ןמ םתוא וחלש .עמוש ינא םיסוטמ .םירהל
 םג ,ףלח טויסה .טקשהו הנישה .ןשי .ןשי .עשי־רסח ,לובכ ינא לבא .עדוי ינא
 הניש עבשו ןשי ,בושחת לא .יברע קותש .קותש ? וישכע יח וא תמ התאו ,םיסוטמה

.התימ עבשו תומ וא

 םיבור ילבו ,ונרפסמ תירישע .יברע םישולש ,השולש ,םינש ,דחא ? וישכע ונחנא המכ
 ,םיבערו םיאמצ ,םייניעל תחתמ תולשלתשמ תויקש ,םיפודש םירבג קר .םולכ ילבו
 םידחא .םהל־אל שורק םדב םימתכומ םהידגב ,לוחו רעש לש תבורעת םהינפ ןוג
 םהילגר ,םידדצל תולשלתשמ םהידי .םהילגרב תוילוס אלל םיילענ םירחא ,םיסחי
 םאה ?אוה ינא םאה ?יניע תואור המ .עקרקב םישובכ םהינפ .דעצ לכ לע תופסכנ
 ונא .ןיע־ףרהכ בירעמו רואה חרוז ןואינה רואכ .םויה תובקעב אב הלילה ? םה הלא
.םייח ןיידע לבא ,םילפונו םיכלוה ,םיציקמו םינשי

״! ינקשה ,ברע־ןב יוה״
 התא לוכי .ךשפנ־תוואכ ךייח .ךייח ,בוט .ךייחמ .הטמו הלעמ ונב ןנובתמ ברע־ןב
 ...קר .םילבה־לבה הכפה הדגאה :שדח רבד תיליג .יחא ,קוחצל ךתוכז ,קוחצל םג
."םחל תפ יל ןת .ינקשה"
״? ךל שי המכ .בוט״
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."םחל תפ .םימ תמיגל ינקשה קר .חק .לכה הז"

."עוצפ התא"

׳ד דל באוכ"
 לבא ,בושח וניא תוומה .אנ־רהמ .םחל תפו יל ןת םימ .אמצו בער ינא לבא .ןכ"

."םימויא בערהו אמצה
."אוב .ךל שיש המ ןת .בוט"

"ז קוחר"
."אל"

."בוט"
."םחליהל דמל האבה םעפב .התש ,לוכא .חק"

 ?וכלה ןאל ?ראשהו .יברע רשע־םינש .השולש ,םינש ,דחא ?וישכע ונחנא המכ
 םהיתפש ,םיקעוז ,םידעור ,םיחדוק ,ולפנ םה .רכוז ינניא ? הנורחאה םעפב ונייה המכ
 םישקבמ םה .םהיתומאל םיארוק ,תושבי תונושלב ןתוא םיקקול םהו תועקובמ
 .םיימשב ויפנכ שרופ ףרוטה ףועה !אב והנה ״ ״הדאהש״ה תא םילמלממ ,םימ־תמיגל
 .םידלשו רפעל הנייהת םרטב ןתוא גשה .ונירחאמ תובר תויווג .ףרוט־ףוע ,רהמ .רהמ
 םיכפוהו םיניחצמו טקשב םיתמו םדצ לע םיבכוש ,אמצו בערמ םילמג םיסרוק רבדמב
 עלותה ןמ התא בוט ,ףרוט ףוע ,אנ־רהמ .תוומה שדקמב םידלש ,םידלש ,םידלש
 ? תאב ןיינמ .םיבחרמב גילפמ התאו דקפז ךותמ קועזל םהיתומשנל אנ־השרה .לוחהו

 הכרי לע ישאר .הגונ לוקב יל רישתו ינליכאתו ינקשת איה .ימא תא אוצמל הצור ינא
 רסוימ ,ןשי ריש ןחל ותואב רישי יבלו .םווונ יריקי המונ :רמזי הלוקו יחצמ לע הדיו
? דקפמה ינודא ,םחלינ יתמ ? םחלינ יתמ :יכב־ררועמו

.ברעממ תבשונ החל םי חור .אבו לחוז הלילה
 הינשה הדגה לע .רובעאו הלעתל ימצע ליטא .םיעיגמ ונא .ידידי ,ןשינ אל הלילה"
 ,ידידי ,םימה ןמ התשת לא ,אל .םחל־רכיכו םימו בלח סוכ הידיבו ימא תא אצמא
 ? תוחשל עדוי ךניא .אמצה תא דוע לובסל לכות אל ךכ־רחא ,םיברוצו םה םיחולמ
 .ידיב אלו יראווצב אל ,ילגרב קר לבא ,ילגרב קזחהו םימל ךמצע ךלשה .רבד ןיא
 םה ?עמוש התא .םהלש ךרדה ןמ קחרתהל ךירצ ,ןאכמ אוב .ונינש עבטנ תרחא
."דרנ ךכ־רחאו תאזה העבגה לע אופא הלענ .םיברקתמ

 ? ינא ןכיה ? םתא ןכיה ? התא ןכיה .רוזח .םישקומ ,םישקומ .תצצופתמ עקרקה ,וה
."הלעתה הנה"

."עגר"
."אי"
."חונל הצור"

(םגרתמה) .דוחייה־רקיע תרימא :תימלסומה הליפתב *
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״ 1 רהמ .ונתוא הליג תוצצופתהה לוק .םוקמ־תבריקב ביואה .אל"
 ״! דבלב השש .השש .השולש ,םינש ,דחא ? וישכע ונחנא המכ״
״! ןמזה הז אל ,רהמ״

...ךא .שא שא .ברקתמ סוטמה .תולעמ 36 תיווז .חתות ןווכ
 .רע ינא ,אל .םלוח התא ,יחא ,יברע ?ךל המ ,יריקי־ינב ,יברע ,ררועתה .ררועתה
 ימ ?ינא ןכיה .יא ,יא .ויחל לע ול רוטס ,ןולוק־ימ ול ובה .ךיניע חקפ .רע יתייה
 איה תואיצמה .םולחה םתא .רע תויהל הצור ינא .םלוח ינא ? ירדח הז ? הטימ ? םתא
 ינא ,ךתוחא וז ,ךמא וז .ךתיבב התא ,ךתחפשמ ונחנא .יברע ,אל .בדקה־הדשב םש
 .םולחה םתא .תואיצמב ינוחינה ,אל ,אל .טויסמו םולחמ תצקה התא .ךיחא ינא .ךסיג
 ,יברע ,רתונ אל ךלו וכלה םה ,הה ? םיסוטמה הפיא ? חתותה הפיא יברע ,קעצ ,קעצ
.דבלב םולחה אלא

*
 רופאה עבצה קר ורסח !ןחלושה לע ןכומ דמע ןומירה .ויתויזהמ יברע רענתה
 .העצקה שרודו היה ספסוחמ ןיידע ןויגפה .ףלגמבו ץעה־ןויגפב קיזחה וידיב .הרצינהו

 היה ושאר ךא ,םצעיהל תוטונו תועגי ויה יברע יניע .ץעמ אוהש ףא למקל אוה בוט
 ירחא ךילא אבש םולח ותוא ?יברע ,ןשי וא רע תייה םאה .םולח ץמש ובלבו רע
 .שיא אב אל םעפה ,ךתוא םיריעמו םיאב ויה זא .םיכורא םישדח הז ךממ חכשנש
יצמה היה יניסב שחרתהש המ וליאו םיתועיבה־םולח םה־םהש םולחב תמלח םעפה

? יברע ,דוע המ ,דוע המו .היזה תואיצמהו תואיצמ הכפה היזהה .התיעבמ־תוחפה תוא
 התא .ךמצע תא הריג הלעמו לכוא ,ךלש ינאה ךותב יח ,םיכנה־אסיכב התא הנה
 ךוגישיש דע ךמצעמ םיחתנ עלוב ,תדסימ האנהב ףרשנ ,םלוחו ןשי ,התושו לכוא
 אירבו יח .יברע ,יח התא םייתניב .חצנ־תממד לא ךוכילויו תרצק וא הובג םד־ץחל
 העונתב חרובו הוקת ילב יח ,ןובאית ילב לכוא ,םולח ילב ןשי ,ךתלוז לכמ רתוי
 התא ,ירטסיהה קוחצבו םירוקיבב ,עונלוקבו ןורטאיתב ,היזיבלטבו וידרב ,תמליאה
? ןאלו ? דציכ :םינשב־רוהריה ינפמ חרוב
 בושת םא לבא .םויקלו תואירבל דיחיה יעצמאה וב איה המשנה תפירשש ןמזל יוא

 הנומתה בשיתתו שפוחה בושי םא ,היזה היהת היזההו תואיצמ היהתו תואיצמה
? ךכל היהי הארמ המו ,יברע ,התא היחת ךיא ,הבועמהו הכופהה
 וא תינוכמל םילוע ןהבו םיכלוה םה ןהבש ,םיילגר ילעב תוירבב אנקתת זא־וא
 םע הביקעו תמליא תימוימוי תורחת לע ךבהי ךילשתו היערל קקותשת .תילמשח
 זא שקבתת .תוומה ןמ ךתעד חיסמו דיתעה לע םלוח ,דבועו רבדמ התאשכ ,םירחא
 ןימי ץפקל ,דוקרל ,ץורל באכ־דע הוואתת .וישכע ךויח שקבמ התאש ומכ ךייחל
 לכו הגונ ריש לכ .םיילגר־ךוסח היהת םרטב דוקרל תיטנ אלש יפ*לע־ףא ,לאמשו
 ךיתונורכז ויהי תוכורא םינשו ליחות תוומל .ךבשומ לא ךתוא ולבכי בוצע ןחל
 ־הטלוקפה לש תונוילעה תומוקב ,םיצעה תורמצ לש הזה םמודה הארמב םינגועמ
־לא רצק בוחרו הזה ידדצה בוחרה ןיב תרשקמה תמוצב רחסמל־הטלוקפהו ךוניחל
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 ־תטרדנא היחת ךיתחתו החוכש הנומת לש חוכש ןורכז ,יברע ,היהת ןמזה םע .ינייע
 לייחה תניגנמ םיקרפל ןגונת הביבסו םירז וחנוי היתולגרמלש ,ינומלא לייח לש ןבא
 תויהל בושת היזההש קר .ךמצע תא רסיל ךל יד .יברע ,רועבל יד ,יד .ינומלאה
 ־חורש הזב ךל יד .היהיש המ היהי ךכ־רחא .תואיצמ תויהל בושת תואיצמהו היזה
 ,םירבדה ינפ ךכ אל םולכ .םיעגוימה םיבצעבו םיקרועב םרוז םדו ךביבס הכפמ םייח
 רתוי םירישע םייח ךל ונמוזי ילוא ,עדוי־ימו ,םירחא ילגרב אצמת ךלומג תא ז יברע
 הנחפת ךידיש ץע־לוב וא ,רבחתש תונורכז וא ,רייצתש הנומת וא ,ארקתש רפס םע
.תואיצמה תא היזהב ףקשל ידכ םייח וב
.חנאנ אוה .ןומיר ךילשמ אוהש ובלב המידו הביתל ףלגמהו ןויגפה תא יברע ךילשה

*
 תא עמשש דע וילא ובל ןתנ אלו ויתובשחמ ךותמ ועמש אוה .תלדה לוצליצ עמשנ

.םמולשל לאושו ומאל קשונ אוהו ויחא לוק
 תינוכמהו ןכה־בצמב ונא יכ ,דימ אצוי ינא" .חאה רמא ,"םכתא לוכאל יתאב"
."הטמל הכחמ
."םינפב ךיחא .ינב ,ןחלושה תא ןיכא ףכית"
 .תושדח עומשל קקותשה .אבצב ומוקמ תא ספתש ויחא ינפ תא ליבקהל ףקדזה אוה
.וישכע עומשל שי דבלב תואיצמה לע ,וישכע תויזה ילב
 דימ ךא ,תוביציב תועסופה וילגר לא וכשמנ יברע יניעו םיריהמ םידעצב חאה אב
 הלאב אצויכ םידמ .ויפתכ לע םיבכוכה ינש לאו שבול אוהש ןיצקה־ידמ לא ןהיבגה

.םיקרבהו םיסנפה קמעב שטנ
.ופתכ לע הינשה ודי תא חינהלו ודי תא ץוחלל ףפותשמ ,חאה לאש "ז ךמולש המ"

"ז התאו .בוט"
."תואורה ךיניע"
 ויפ ץפקנ ויחא לומ ותבשב .אסיכ לטנו הטימה לע ותתמוכ תא חינה ,רדחל בש אוה
 םישודג ונלש תונחמה !םדא־ןב ,הזה םולחה ןמ לדח ?ץעה בוש ?הז המ" .ךויחב
."ךדועמ תעמש אלש תומש םהל שיו ,רופסמ־םיבר קשנ־ילכ ,רבד לכב

"?םישנאו"
."דאמ רהמ םידמול .םהילע גשומ ךל ןיא ,המזוג ילב ,עמש"

"?תמאב"
״? בלהו״ :לאש יברעו ושארב ןיצקה ןהניה
 םעפב יתיאר אל ותוא .שדח הז" .עלקמב ןנובתהו דגנמש לתוכה לא וינפ ןיצקה בסה
 תועטמ ןניא יניע ,חוטב ינא" :ףיסוה ,יברע לש ותוממותשה הארמלו ."הנורחאה

."יתוא
.ותלאש לע יברע רזח "?בלהו"
.ןיצקה ךייח ״? בלב ךל שי המ״
 הפוס ללוחל ידכ" ,םימשה לא וטבמ ותאשב יברע בישה ,"קיפסמ בלב יל שיש המ"
"...לבא .המדא־תדיערו
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 ,דמ הז ?דיא .רקיע אוה השעמה לבא .לייחכ ,יבלב יל שי בלב ךל שיש המ"

."הארנש
3 1 ׳סמ ןסחמ לע םירופיסב ונלצא וכישמה ,הסבוהו הינמרג המחלנשכ ,םינש ינפל״
."חתפנ אל ןיידעש
.ןיצקה ארק "!תמא וז ךל רמוא ינאש המ"
.תושגרתהב יברע לאש ״? םחלינ ,ןכ םא״

"...םא .ןכ"
.סעכב יברע םלפ ״? ׳םא׳ המ״
."םהל המיאתמה העשב וגופי אל םא"
 ?שנוע ילב תונפקותהו ?םניח־יללחו ?בלב הקעומהו ?חותפ ראשי עצפה ?ונאו"
 תדמועו־היולת הנשיה שוביכה־תמדא לש היעבה ראשית םולכ ?ךיא ?תיב לכב עקבו

"?ןודנב התא־ךתעד המו ?ךיא ?התיהש ומכ
 תיטילופ איה היעבהש איה יתעד לבא" .רהרהמ ויתפש ןיצקה בבריש ,"ךתא ינא"

."הנושארו־שארב
"?רורחיש־תמחלמ איה וליפא ?דובכ־תמחלמ איה וליפא ?תיטילופ"
 ילב .יתרעשה וז .םיאתמה ונמז רבד לכל .תינמז הלועפ ,ןמז־בושיח איה הקיטילופה"
."הידממ תא שיא עדיי אלש האוש ונמצע לע טימנ בושיח
 איה לבא ,סואמ רבד איה המחלמש עדוי ינא" ,םייניש־תקירחב יברע רמא ,"ינעמש"
 ןיד .רחמ ונילע םייאל איה הלולע תשלחנ הנכסה םויה םא .הנכס תריצעל תיחרכה

 התוא החדנ ? האצותה התיה המו ,תובר םינש תאז וניחד .תאזה הנכסה תא ריבדנש
 ךפוהו המדאב ןכוש םזילאירפמיא .עשר רתויו הנכס רתוי ? האצותה היהת המו ,רחמ
״! םינאידניאכ םידדונ םיטבשל ונמע־ינב תא
 רוסא םויכ םינותנ ונא הבש הרצה לבא" .ןיצקה חנאנ ,"עדוי ינא ,עדוי ינא"

 התע ונל השורד הנובת .וניתורצ תא לידגהל םילולעה ,םיזפחנ םישעמל ונכילותש
."דבלב הנובת .שגר אלו
 ״? עלקמהו ןויגפה ,דיה־ןומיר לע ךתעד המ״ ,רוהריה רחאל יברע רמא ,״עמש״
 ינפל דוע .התוא עדוי ינאש ומכ הבושתה תא עדוי התא ירה ?יתוא לאוש התא"
 .םהמ לודחל אלש ,םלוכ ונלש םיריעצה ,השובכה המדאה ינב ויה םיכירצ הנש םירשע
 חבשל יתאב" :ףיסוהו ןיצקה חנאנ בוש ."הלועפב תויהל ןומירה בייח וישכע םג
 ־ךומס ךבל יהי .וישכע הזה אשונל חנה .ךינפ לע ךויח תולעהל ,ךעיגרחל ,ךדי־לע

."התא ינאש בשוח ינא םינומיאב ינאשכ ,דימת ךתא ינאש חוטבו
.וחלחלתה ויניעו יברע ינפ לע התלע קוחצידוב
.חאה לאש ״? הלואט קחשת״
 והשימ שי ,אנ־רומא ? תוחלצה לוצליצ תא עמוש ךניא .לוכאל ךלנ .וישכע אל .אל״
״? ךל הכחמה תינוכמב
."לייח .ןכ"
״? לכא םאה״
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."ךירכ הזיא הדעסמב לכאי אוה"
 ״? ךתא דחי םחלי ךיא 1 ךתיב לומ ן ךיא״ :ארקו ואסיב ידעסמב הקזחב יברע זחא
 םתא יחרוא .ךתא ונאיבהו וילא דר" :הווצמ לוקב רמאו ול ךומסה ןומעפב לצליצ

."םויה
 רדחה ןמ אציו ותתמוב תא שבח .וינפ לע שיובמ ךויחו ומוקממ ןיצקה דמע
.החותפ תלדה תא וריאשהב
״? ךלה ןאל״ .הינפ לע הדרח־תשראו םאה האב דימ
."ונתא לכאי אוה .ותוא איבהל ךלה אוה ,אמא ,דידי ונל שי"
 ףכב הצחל רחא .וחצמל הקשנו וילע הנחג הבהא לש ךויחבו הנבהב השאר םאה הדנ
 ןמו רדחה לא אסיכה ילגלג תא יברע עינה התע .םמוד הל השרפו ומכש לע הדי

.וחרוא ינפ ליבקהל ןוכנ ,תלדה לומ דמע םשו ןילקרטה לא רדחה
רוטסיהו ןורכז הנייהת ינוי תוגותו םוי אובי ,ןכא .ינוי תיוגות :ובלב הלע רוהריה
 ינויב השימחהו ,רתוי ריהב םלועה היהי זא .תושבי תורוש המכב ןתוא ולעי םינוי
 דימעת ילואו .הלודג המחלמב ברק ,םלוע־תומחלמ תודלותב הריעז המחלמכ םשריי

 ,ינוי תוגות תא חכשת זא־וא ?וב רוזחי אוהו ןוחצנבש תולכיסה תדימ לע ביואה תא
 רשאכו .ומע הכורכ תויהל ינוי תמחלמ ףיסות יניסמ םייחב רתונש ימ קר .יברע
 ,יברע ,חיצנת אל עודמו .תונורכזהו תוגותה לע ץקה ץיקי יניסב ויהש הלא לכ ותומי
 תונורכז יפד ?ןבא־שוגב ,הנומתב ,ןהשלכ םילמב ,תויח ןדועב וללה תוגותה תא
 תוגות .םינוירוטסיה לש תורושמ וא ןבאמ וא ץעמ ,יברע ,הנומתמ רתוי םימייקתמ
 םרטב ךא .תואיצמ היזההו היזה תואיצמה הבש ,הליזנו הכופה הנומת ןה ינוי

 תאו ןיצקה ךיחא ידעצ תא התא עמוש הנה .רפע ןוכשל ךילע היהי הנומתה ללטצת
 אל יתמיא :ונלאשתו הבה .ךבל תומיעפ תא עמוש התאש ומכ ולש לייחה ידעצ
? הליזנו הכופה ינוי תנומת דוע היהת

(םלב ןועמש:תיברעמ)



םיתעה תותוא :לא׳ח־לא ףסוי

 םימלוח ,םיצע ירימא לע םימלוח ,וניתועבצא תוצק לע ונא םיבשוי
.תוממושה תואמה לע

 וניא עיקרה דבלמ רבד .תלפונ •תטלמנ איה .הנרק? םיזחוא
.דרד־ףככ ,לצ!נ

.תקחומה וז
.םקנ־תמקב תצפקנ ,הכמ ,תאחומ הניא??? םישוחמל הבערה וז

 ם?מש םורמל אוה .ונילגר והועלבי ונלצ !שיא ןיא םוי ל?? וירהצכ
.םחל־תית?כ ןז אירמו

 ןבלה ונלגד תולחמל תלקקנ הסובתה ןה ,אוה ונל אל ןוחצנה םא םגו
.חדמה)

.םךא וניבה אל ,םורגוסכ ונילה ותוא המ־רבך אלא ,ונא אל .ףוצנ ףצקכ
.הובג ,הרד הצונכן ז ןתוח ,הרד האובמ ןא
.םש־הטמל םרךנ ,הרד רקע ז הליפנמ עישוה ודמ ןיא ,הרד הטרחב

.תךא?תה םג ןכו .ףגנה לוחה יפיכ ,איה הפל ןלילכ .הלפשהה הפן
.הטיחשל ןכסו אל ,זבכ איה ןא
.אוה הלכאל אל ,החותמה תשקכ ורשב
 ן? דחפמ ,םיהבג ולפו ןפ דחפמ םוהתה ינכ ונחנא שבלנ הונע ןכ־לע

.ת??בוה דחפמ ,תוגג וטו
 תוניב םיבצנה םילהאל אל ףא ,לצל בסנ אל ,עבצל בסנ אל ונתעד

.םיוע
.ונגיאךו קשע אל
 ןמ החונ ונתעדו ,עסמכ ,םלענ וניתומוקמב יכ דע הבוקנה הכסמכ לחנ

.ונתריגה תא ונרכז? >דימת החונ ,ףוסניאה
.ןינ הל ןיא יכ ונרכזב
.ונלפנ—זא ינמ
 ובקש םומשה :הלות? התיה אל איהו ,המדאה ונתלבק טהל והשמקו

.זא שדקה חורכ שממ הילע
.שיא הדלו אי׳ל?

.הביתנ התנש אל שמשה יכ
.ונחנא אל ףא
.םש־לעב ול ןיא?? ם??ה ,רמאל
.וניוה ןכן
.חורה םע לדגתו ונואש ןכ ושקיו ויל? רשא לככ :בובנה ףוסכ

(ד מ ו ס ןושש :תיברעמ)



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
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 .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 *



75 ינוי ירחא 1 69 7

 ־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



:  גאח־לא יסנוא / ארקש־ובא יקווש
?המחלמב ינודא תייה הפיא
הנושאר הנומת

? המחלמב ,ינודא ,תייה הפיא — ש

.יתוא הקחמ הרוזגה — א
.ראשנש ןבלה חטשה לע ןתוא יתיאר לבא — ש

.ןבל ירוק? יכ — א

? רוחשה תא הצור ן?יא — ש
.הנבל ןרבל לעמ ,הנבל ןך?ל לעמ — א

? תעמש אל םול? .קות .קת .קית — ש

.ןימאהל יתלכן אלן תי?ך?ה הפשה לכ תא יתעמש — א

 ינודא ,םיסוטמה ויה .יפב יתטבהו יניע? יתעמשו ינזא? יתיאר — ש
 .םהל ןמאהו יל ןמאה .רבשנו רבש אבצהו רמתמ ןשעחו םיפחרמ ,ןבלה

.טי?תן עמשתו הארתו הלאמש טבה

.התרק אל המחלמה .ףוע י?לן הלאמש יתקבח — א
.בכוכ אוה לס? אוה המחלמ ול ןיאש ימ — ש

.ןבל התא םא םג ן?ךק? המחלמהו

(הרוז??) םיחענמה תואבצה דקפמ ינא — א
(הךוז?צ) — ש
.ישואו ןות? יצךא .םלועל רבעמ הקוחר יצרא — א

? הי?שות ר6ז?מ המו — ש
.םיבכוכל לעמ םימשכ ,דחא — א

? ה?ךאו רוח?ו דליו את?סו השא ןצרא? ןיאו — ש
...ת?כר הא? יצרא לא — א

? הב גהונ ימ — ש
.םיבתקמה־אשונ — א
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ז ררושמ וא דיקפ — ש
.ץע ומכ ,ינאיךץא — א
? תרטקמ ןשעמ ז אוה רנכ םאה — ש
.הפן תב ול שי ,ןונהו לפרעמ — א
? התא—אוה — ש
(הרוז;?) םיסבומה תואבאה דקפמ ינא — א
 .חצניו דקפמ היה? אוהו המחלמ ונדמלא •רכז ןב יתדלוה ינא — ש
ז רקע התא# וא םינב ךל שי.
 ורבקנ ןאכ :ןהילע יתבתכו יתלענ יתותלד תא ,לבא ןכש ינא — א
.םולשהו המחלמה

הינש הנומת

 .חא היהי םא חריה לא עיגנ .ריואה־גזמ יתוא ןינעמ .ריואה־גזמ — ש
.םיבך?ה יתוא םיני;עמ אל .םיברעה יתוא םיני;עמ — א
 .םיסוטמ התיה דזךה# .הלולו הלול ףלא אוה אוהה הלולח — וק

.רקכ תעל חתפנ והזח רורחש
.הרוכ? הזגר? ,ןאכ ,ריואה־גזמ .רקב תעל םתסנו — א
"...ברקת אל רהטה יהאזמ לא" .המחלמה־לאו ןהכה ינא — ש
.רהטה יפ לא ברקל רוסא — א
 ונל ו^ו .#מ#ה ינפמ—ונתרוק •שיבכעה ינפמ ןברגת ונרדג — וק
.םימחולה ׳םיאבה םיכורכ .םיתיז
 המ .המחלמ ,ךלו יל המ .השא ,ךלו יל המ :םדא־ןכ ,ךלו יל המ — א
.רןסה טלשו# דע ןושיל האור ינא .םולש ,ךלו יל
 .םומה לע קילחמה .גלשה לע קילחמה העפא איה תוינוטונומה — #
 רמאן םחל הל רכשא ןולחהמ .רעוב הנ#יה הרענ איה .יק׳ח הע?צ
.והיתש ,ימך הז רמאו הל #יגא םומ .ירש? הז הל
 ,תיאמו ימא התוה .ימא התמ .עב# ןכ ינא .חרץיוקל .ןו#אר־םוי — א
 אוהה םויב .התוה ריואה תכיס; .סוטמ ימא התיה .הרעצמ םןה שבן
 דדוב יתוא הךיא#ה .תוחורה ירוחאמ ימא הכלה .תוחורה הב ודגב
.תיברעה הפשב
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 .יתכלהו ןיכסה תא יתאשנ .הבסמ ןיכס ןךנב .ןךנ ינתמ? — ש
 יךלבו .שמש תברח יניע לעו. .ןולא להא ישאל לעו ימצע תא יתשבל
 .תורפסהו תויתואה ופקדזה .*ועדו לא יתעגה .דכה רופסו ןמש דכ
 ריואב יתיחש .ריזחו האטל יתלכא .ןאחל ,ךתחל ,ךתחל יתלחתה
.םיללאה לכאממ הרחש ינושלו .םלמ יתחרהו
 לעמ ,עבוכ ךשארל לעמ ז םויה תאב המל ,לומתא ךל יתיבח — א
.םלמשה לחא ישארל
 םיקנבה םע .שבךה תלתשמ יתלדגו הלע ילקשמ ,יכרדמ לוס — ש
 .םילעה לע הכוב אליל .הבהאה תובילעמ ךתנ חולמ־לא ןב םוק .ימע
.ישפח התא — א
...ינימי חכוקת ךחכשא םא םללשורל םללשורל — ש
.ילאמש ינא — א
.הלאמש ינאו — ש
 ,תרעצמ םיגורהה רככ .דגוב ינא .סבומ ינא .קחוצ ינא .סבומ ינא — א
."המדאה" בוחךב יתוא ולת
 ,אב !ךייחל .רדבתנו ךב לכתסנ ךולתל םא .קחצו להצו חמש — ש
.ךתא ךלא
ן ןאל — א
.ן׳גנפהו המקה לא — ש
.ןידלע ינא .ןיד־לא חאלצ אל ינא — א
.ןאמילס ןב ,יבא ןב ינא .ןאמילס יבס הז .תלדב םיכמ — ש
 .רבך ילע הליצאה אל המחלמה .לכה ילע הליצאה המחלמה — א
.יתחתפ אל ,תלדב וקפך .םהל יתחתפ ,תלדב וקפד
.םינודיכה ישאר לע רש ירנכהן .ירנכ התשענ תילילה — ש
.תומהבה ישאר לע אלא אצנ אלו םעה ןוצרב ןאכ ונא — א
 ונתוא קבחו דרי אוה .הפועתה־הדש לא עיגה ול וניכתש ימ — ש
.ונתוא קנחש דע
.ונ? לע רחמ הבבלש דחא ןקז ריכמ ינא — א
 .רבקה לע ותוא לכאין הננב חלק םע אובלו .םיצוק רז םע אובלו — ש
.עזעדזי ןבלה ומפשו ז ימל לאשלו ז המל לאשלו — א
 ןתדרב הנלגלגתתי סוס תוסרפ? וילחל לע הנגלזת תועמד יתשו — ש
.ונקז ילשו לא רהה ןמ
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.םיבךעה־ןיב וטאל ךלי אוהו — א
ב שממ ץע שבילו ץע חרפה .רונתכ טהול הניק אלק אשמ ולוק — ש
.ולוק
.וירוענמ וילא הןלנה בטר הלע? עשעתשי קרלה ליבשבו — א
ר קהו לפי לבל ותגתכ? קיזחה הטימשה הנקילשוו ןבאב קיזהלו — ש
.ויכרי ל?? והכו
? המחלמב ונדקפה םאה ,רמא — א
.תלמ־דע הונךקפה — יע
ז השענ המו — א
.המחלמה תאו הירגיסה תא קילךא — ש
.ברקב דבאלש האור יניא ,בהז יטע — א
.וגגמ ופע םינויהו יתיב ברחנ — ש
...יתנוי יוה ...יתוער יוה — א
ז רחמה יתמ ,המחלמה ליל ,הה — ש
.יבל לע םתוחכ ךדי — א
•ל?מה ירדג לע הבהאב ןשינו הלפנ רשאכ היתקבח — ש
.קשקך ינפ הפוצ ןונבלה לדגמ? — א
.זראו רכס ,חמק ןיא? םינחיר ונלש? — ש
.םיפוסכו םס יתךגא .םיפל םירפ? ידליל יתךגא — א
י פאמו הניתשלפ תפמ ילחש־תיב תחת ,יתיב לא הציר? יתרזח — ש
.המקרטקאה לע םילפונו םילה?נ העז ילגא
ק בדנ .וידרה תא החנאב השא התבכ הלח?ה תיגוגזה ירחאמ — א
.םולק־אלהמ ונילע ןגה .לחכה ונילא
ם יקרי םידקש הגקנו תראנמה לצ? ללטג ,קשנה תא חיננ א? — ש
.םיפולק אל םינקבו סומרת ,חלמו
ן מע איה המחלמה :רמוא ינא םג .יתולאע דיתעהו דלי ינא — א
.םמןמ יקנ ינא—םירבג םירבגה ויחיש .םירבגל
, יתיאר אל בושו הרבשנ יתיגוגז .םתוכז הלקנ םירוכעה םומה — ש
ד רו•יופש? וחפת יוחלו הרובך תציקעכ יתפש ובצ תושךחה ןיבו
.יתוא אמסו םשגה
.עונלוקב המחלמה לא אובל ףיסוא — א
(רהז־ןבא רמתיא :תיברעמ)
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 .הליפתל חיטשה תא השרפ ימא .יבלב תורח ודוע ברע־תונפל םוי ותוא לש ורכז

 ,הנממ יטבמ יתיעשה ...הגונ הנומא ועיבה תופרנה הפוג תועונתו שרח וענ היתפש
 :ימצע תא יתלאש .תודעור יתועבצאש תוארל יתחכונו הספוקהמ הירגיס יתאצוה
 הניאש הרורב הבושת אוצמל ידכ יתרכה חוכ לכ תא רוזאל יתיסינ ? ינא ארי םאה
 ־לא עדוי ינניא .דחפמ ינניאש הנומאל הבורקה הרכה ידיל יתאבו ללכ תדחושמ
.דחפה ןמ ירמגל הנושה רבד הז היהש יל ירב םלוא ,זא ילע טלתשהש בצמה המ ןוכנ
 יתלחתה תיתודלי העונתב .ריקה לע אסיכה הצק תא יתנעשהו רוחאל יפוג יתיטה
 הלטוהו היפנכ וצצוקש רופיצל יתימד ומכ זא .ריוואב היולתה ילגר תא עינהל
 עורפ ,בחר םרזב החרזמ םינופ םיתיאר ...הוקת לש ביבש לכ לוטנ ,םמוש רבדמב
 הנכסש תולוגנרת תקהלל ומדש םיחרוב ואלמ ,ןיעה אולמכ ,םיחטשה .להובמו

.ןהילע השגרתה תימואתפ
 ,תוצצפ וליטה ,רשגה ןוויכב ופקת ,םיינטשו םימויא םיברוע תקהלכ ,םיסוטמה

 ןוויכב ףוע־והיבגה ,וחירי ימש תא דירחמ םשערשכ ,רחאו ,הקזח שא וריטמה
.םילשורי

 הימוד .וכראתנ םיהובגה הפצפצה יצעו םיתבה יללצ .בורעל התטנ תדקויה ינוי שמש
 התעו ףויז םתס םייחה ויה וליאכ ...רמגנ לכה רבכ וליאכ היה המודו לכב הררש
.שממ לש תודגנתה ילבו ישוק ילב ולפנ־וסרק
 ואשנ םידחא .םייחרכה םיצפח םיאלמ תורורצ ,םישארה לע .הרבע השדח הרייש
 םה המיא ךותמ .החרזמ םיאושנ לכה ינפ םלוא .הכילהב ושקתה םינטקה .םימ יחפ
 ,תלדה תא החתפ .התמוק הפקז ימא .רהנה ןיבל םניב לידבמה קחרמה תא םידמוא

.תלדב הקיזחמ הדיו םינפב ראשנ הפוג דועב ,הצוחה השאר הבבריש
 םהיצלח־תאצוי המצע תבשוחו םישנב תלזלזמ ימא—םירבגה דחא לא הלאשב התנפ
 םירבגה לא הנופ איה ןכל .םפכ תובידנבו םבל־ץמואב ועדונש םינוסח םירבג לש
.הווש לא הווש רבדכ ,הכובמ אללו ארומ אלל

״? םיאב םתא ןיינמ״
:השובו םוגמיגב ,תונעל זפחנ שיאה
."ליל׳ח־לא ןמ"
.דעצ שיחהל ושקיבו ונב די תא לטנ רחא ,החרזמ טיבהל ףיסוה אוה

םע ךכ לע חחושל יל השק .םוקמה תא שוטא אל :יתרכהב קומע העבקנ תחא הדבוע
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 .הנשה ־ףוס תוניחבל הפצמ אוה םש תורייבב אצמנ דמחומ ,הבקעב דבוע ףסוי יחא ,ימא
 םיקחרמל גילפהו ותדוד־תב תא תאשל בריס אוה .הינמרגל הנשה תישארב עסנ םסאק
 םישנא יפמ תובר ןהילע עמשש ולא גוסמ הבהא־תוקתפרה ירחאו רשוע ירחא ורותב
 .וישכע םירזגל ערקנ ךבלש אמא ,ינא עדוי ו המע החישב ליחתא ךיא ...םשמ ורזחש
 ־תברל חורבל תא הלוכי :דחא אצומ שי .הכובמה תפותב הלצנ בלהו םיקוחר םינבה
 ...םירדענה בושל היפיצב הלצא תוהשל ,םירמ האושנה ךתב תא םש שוגפל ,ןומע
 .הפמ ינזיזהל לכויש ,היהי רשאכ קזח היהיו ,םלועב חוכ ןיא .ןאכ ראשנ ינא ,יל רשא
.דבלב ינוצר ףקותב יל יתרחבש לרוג ךילע תופכל ינוצרב ןיא :דועו
 הדי ,תיבה ןתפמ לע הבשי ימא .אבו־ברקה הלילב וצעננ־ופיסוה םיאופקה יטבמ
 הבשי ךכ ...הינפ לע השורפ הנימי דועב רטנסב תכמותו הקוש לע תנעשנ תילאמשה
!הברקב ללוחתמ המ עדאו יננתי־ימ .העבהו טבמ תאופק ,תממוד
 יתבקע .תוינטש תויומד ןהמ תוחמל תשקבמכ היתועבצאב היניע הפש ,הלעתשה
.חחושל הנוצרש היה רכינ ...היתועונת רחא
"?ברע־תחורא לוכאל הצרת"

."אל"
."ךיתואיר לע סוח .ןשעל הברמ התא"
״? ןשעא אל םא השעא המ״
 ךותב ,ןולחה ןדא לעמ רוטסיזנרטה תא יתלטנו ידי יתטשוה ...הדבכ הממד הדרי
 ,םיהולא ,תדלומה תבהא לע וחוכ אולמ קעוצה ימ לש ולוק עמשנ תפות תונוכמ שער
:הרמא ימא .המחלמהו

."םיימשב עיפוה אל יברע סוטמ ףא ...םיננשמ םה םיריש קר"
.הלוג ינאש יתשח .עודיה םריש תא ועימשה םירצרצה .ילגרל ויתחנה .טלקמה תא יתרגס

:רדשמב הקעז .דחא רתונ אל ,םהל וכלה תרפהש הלא לכ
ושחה תונחמה תא תולכמ םיחתות שאו ריווא־תופקתה ...המחלמה הצרפ ףוס־ףוס"
"...קזבה־תוריהמב הרק הז לכ ...םיפ
״? אמא ,ןושיל יכלת אל״
."ןושיל הטונ ינניא"
 יתשח .התנווכ המ יתעדי .תועמשמ־תבר ,הדבכ החנאב התויל הירבד תאו הרמא
 לכה קוחשל המדאה לע ולפי טעמ דוע םיימשה יכ ילע היה המודו ינורגב קנחמ
 .העמיק יניע יתמצע ...םיקנט לש שולח רוטריט הלילב עמשנ קוחרמ .ןורחו ףוריטב
 לע יברקב ערקנ יבל ...תוהוב םייניעו םיקבואב םירופא םינפ םכותב יתיאר ינוימדב
.ריקה לא ןועש יתראשנ רפסמ־םיעגר .רחרחס ילע היה ישאר .וסבוהש םתוא לכ
."יגאדת לא .טעמ אצא"
 והשימ שפחמכ ,המישנ־רצוקב ךלהל יתלחתה .בוחרה לא יתאצי .הממוד הראשנ

.והשלכ םדא לוק עומשל :הדיחיו־תחא הוקתב זא יתייח ...יל דבאש



רוואש־ובא דאשר96

 תא המייס הז־התע ,הארנה יפב .ןיידע הרע התיה ימא .תוומ דע ףייע יתייה יבושב
.הליפת יקוספ ולמלימ ןיידע היתפש יכ ברעה־תליפת
:יתאיצי תילכת תא השחינ וליאכ ,טהלב הלאשו הליפתהמ הדמע עתפ
״? םיטילפה־הנחמב והשימ שי״
והל אוביש והשימל םיפצמ םה םא עדוי ינניא ...םהיתולוק תא יתעמש ...םידחא"
."הפ םיראשנ םהש וא םליב
 תורגסמה תא קרפל יתלחתה ינא .התלעו סקולה תרונמ תא הלטנ .חבטמה לא הדרי

.רדחה עצמאב הדבל ןיתשלפ תפמ הרתונ .ריקה לעמ
 ,תורבוחהו םיזורכה תא םירבחמ ונייה דחי .יבל לע הלע ידידי דמחא לש ורכז
 ףסוא תא הנק ןכ־יפ־לע־ףא .הריש בהא אל אוה ...תדלומה ןעמל הלועפל םיארוק
.דבלב תרתוכה לשב *"בלב ןיתשלפ" םירישה
"...םידומילה תא קיספמ ינא ...בלב ןיתשלפ .ףסוי ,יוה"
...ברקב לפנש יל עדונ הנורחאל
 תוריינו קבאו תוירגיס ילדב אלמנ רדחה ...הזב הז ושקנ תונולחה יעלד .ובשנ תוחור
 רחאו הרפריפ תצק .םודרגל הלעוהש שיאכ התיה הלושמ .הדער הפמה ...םירזופמ

.הרעסה ךוש םע הטקש
 תא יתאלימ .ויתיקינ .יריה־ילכ תא יתאצוהו העמיק יתשפשיפ .חבטמה לא יתבש
 היה ...וחיריל יבושו םינומיאה םויס רחאל ,ויתלביק םידחא םישדח ינפל ...תינסחמה
 דחי ...הטיסרבינואב םידומילל ונייה םירבח .הלועפל יל ארקש דמחא ידידי הז

 הדבכ הכשחב םייורש םיטילפה־ילהאמו הכושח וחירי ...ךלה אוה םלוא ...ונייה
 ןמ אצוי םתלוז לכו תאזה ץראב ללכה םה ןברוחהו סרהה וליאכ הבר הכובמבו

.ללכה
 םירחא ,םיאולכ ונתאמ םידחא ? ונדיקפת המ ז התע םידמוע ונא ןכיה :ינא ההות
.ורבח לע רבד עדוי שיא ןיאו םייחב ורתונש הלא םיטעמ .םמלועל וכלה

 לובמה ,ןכא .םיחרוב לש השדח הצובק וז ילוא .ילא םיעיגמ םיבר םידעצ תולוק
.לכב ןוילכהו ןברוחהו עתפל לילכ הרבשנ הניפסה .רוחאל ונפת לא .אוה
:התקיתשמ האצי ימא .םיכלוהו םיברק םידעצה

"ז דוהיה ועיגה רבכ אמש"
."םיאב םה ךכ־לכ תוריהמב אל .בשוח אל"
 דחא .םינפה תא תוהזל ינממ רצבנ .רבדה רשפ לע תוהתל תיבה ןתפמ דיל יתדמע
.םהיתחת ודמע רתיה וליאו תלדב קפדו םדקתה

"ז ימ"

(תכרעמה) .וז תרבוחב םיאבומ וירישמ םידחאש ,וסיסב ןיעומ יתזעה ררושמה לש ויריש ץבוק
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:יל הנע לוק

."דמחומ־ובא ,ךדוד"
."םירוחב ,וסנכיה"

 ־תיבמ םואיצוה ךיא יל חס ...הת ןיכהל הלחה אמא ...קיתווה ידידי םע יתקבחתה

:רמאו ,תוברקה ץורפ םויב רהוסה
 הכרעמה .תומיוסמ תורטמ לא אבצה ינפל תכלל ,ךרד־ירומ םהל היהנש ושקיב"
."םניח ונתמו טעמכ .המישמב ליחתנש םדוק הרמגנ

:ינלאש

"?תוברקה וקספש עדוי התא"
."ןכ"
״? םילשורי הלפנש״
״? וחיריל ךרדב דוהיהשו״

."ןכ"
״? םדא־ןב ,הכחמ התא המ ,ןכבו״
."רבד םושל הכחמ ינניא"
."ןאכ ךתוארל יתיפיצש עבשנ ינא ...ףרוע־השקו התא ןשקעש יתעדי"
...העש התוא יחומב ולע םירקי תונורכז
 םינשב לודגה היה אוה .ונתתיכ דקפמ היה דמחומ־ובא .הירוסב ונייה םינמאתמ
 ,הזר ופוג ,המוק־ךומנ ...הצחמל־רוב היהש ףא ,תלוכיבו ןויסנב לודגה םגו ונבש
 ונורשכ .תובושחה ויתונוכתמ תחא .ץורית לכ לבקמ וניא .דימת רומח וינפ־רבס
 תחאמ ובושב רצענ ינוי ינפל םישדח השולש .והנשמל דחא םוקממ קשנ חירבהל
...רהוסה־תיבב אלכנו ,תולועפה
:תוניצרב רמא אוה .יריה־ילכ תא ףטלמ אוהשכ וב יתנחבה
."ךלכולמ ילכה"
 תא ףסא .יוארכ ותוקנל ודקשו ילכה תא וקריפ ויתועבצא .הת וניתשו ונ^יע
:רמאו דמע ,תינסחמה תא סינכה ,םיקלחה

״? שאוימ התא״
"...בשוח אל .אל"

״? וישכע ונדיקפת המ עדוי התא״
"...הסנמ ינא ...ילוא"
.הלילה תכשח תא חלפ הייריה לוקו ,קדהה לע ץחל
."ךישמנ ,ונתושרב הז דוע לכ"

:רמאו ףיסוה
"".שגפינו בושנ בוש .בושנו חרזמב ץבקתנ .םיחרוב ונניא"
:ימאל יתרמא
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״? יכלתה"
:ינפ לע יל רוטסת הנה־הנהש היה המדנ יכ דע סעכמ ורמרמח הינפ
"."?ונתמדאל ."?ןאל"
 יתכלשה .סעכב ילא טיבהל הפיסוה ימא .קפואב ,ומלענ םישנאה .תאז הרמא געלב
 וניארנ ימאו ינא .תוומלצ ףופא לכה .ברעמ דצל יתטבה .הטימה לע קשנה תא

...בוזע יאב םייורש
 ,חרזת־בושת שמשה ,הלילה רובעיש ?וישכע הפצמ ינא המל :ימצע תא יתלאש
.םהירוה םע וחרבש םידליה ,םידליה לוק עמשיי תובוחרבו

(שימש היבוט :םוגרת)



רורמת :וס>סב ויעומ!

 םדא רוא
! רצע
 קיי רוא
! עס
 םדא רוא
.ק*וי רוא

 הלגעב הרה ה^א
 הלגעב הךלי
 הלגעב השא אשנ ,בהא ,לדג דוליהו

 לבת ינותע ,םילנרו׳ז ארק ,דילוה
הלגעב
 הלגעה זגראבו והואלכ ׳ותוא ורצע
 הלגעה בנקא ירוחאמ תמו סיג
 .הלגעה ילגלג תחת םש רבקנ

 בוחרב הדוע הלגעה
 קלי רואל ןתמה
.קלן רואל ןת^ה

 םדא רוא
ז ריזע
 ק*ך רוא
!עס
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ראבב ד*מז

 הרואמ שחנל ׳םיאפע רופצל
 —ול־ויכיך?ת תמלן
 .הרוכמ םלכל—שונא יג?
 ׳ךזח לע רשא הז עקעק המ

ן הרהה
 הרובקל ךנט?־תב ,השא ,יקינה ול
.היבשל ךנ? תאו

 חנה םנזךג ץעה עזג ילע

 ? חנאת יתמ ,ןכא־רפוש ,יתמו
 ,ץע־חמר ,התאו

 .חבנת ינפ? ׳ץע־חמר ,םלועל
 םקךקב לפנ־טמ שרפה

.סרק עגימו
 ,א ועגמל ןגמה ,לכא עובצה

.הבר תע התש ףא
 יבשה תךי.ש ,וה
 !ךרא חצ עסמה
 ףסות; לצ לע לא
 .אצמא אל י?ךךן

 חורה ותגרה יכירדמ
 .ראבה יפ־לע ן?אכ ותכילוה
 המש ץרא? ,ינולאש ׳יישא ךיא
 ן רמזא ימלו
 ,םיתילה הז רתימ לע

 רוחשה םסוקה יגיגך תא
.הנבלה רוא? םש

 ףסוי ונדוע םש וראב?
ל?חה ול טישוהש ימ לכו

.גרה
 בעב־תשקה ׳יביחרה ךלנוג
.קתנ ל?ףה :ךמוג יביחרה

(ךמוס ןושש :תיברעמ)



הנדנדה :ח׳ודייד מוחכוד
 הקלים, אופניו על גלוח־ראש עלם לו נע כפות־התמרים בצל החוסה הדמומה בנתיבה

 כקצף קצף חוטי מכוסה שפל־אפיק, ונחל מזה הרוסה חומת־טיט בין כאחוז־תנומה,
 דקל גזעי פזורים שבה אדמה חלקת השתרעה והלאה העשוב הנחל משפת מזה. הסבון
 צפופת־ פוריה, שפלה נשקפה חומת־הטיט מאחרי ואילו פראיים, וחילף שוש ושיחי
 שסלי־קומה, שיחי־בר ופורחים, רכים דשאים עוטים שפניה פלגי־מים, ושסועה דקלים

 שכרי־הדשא בעוד החמה ליקוד הנתיבה נחשפה לפתע ועריסי־גפנים. עצי־רימון
 בצל. שרויים היו עדיין בתוכה העובר הצר והשביל חורשת־הדקלים את הרובדים

 המתגלגלים אופניו רחש את לא אף בת־קול, או קול העלם שמע לא כאחוז־תנומה
 המצויים ופרחי־הבר, ההרדוף ניחוחי באו אפו אל אך הרך; הנתיבה עפר על־פני
 נתקלו שבחומה לפרצות מבעד המקציף. לנחל ומעבר חומת־הטיט מאחרי בשפע
 ובכנפיהן הצפופים, העלים בצל החוסים הסמוקים, בפרחי־הרימון המסונוורות עיניו

 על הגוחנים הענפים את העוטרים ההרדוף פרחי יוני־הבר. של והרוטטוה האפורות
 בכתונת־פסים. כמלאכת־תחרה התמרים, כפות צללי בין במים הצטיירו הנחל פני

 לאמצע עד פשטו אשר עץ־תות, של העבותים ענפיו בצל אופניו את עצר העלם
 ירד אחר השחור. הפרי מן לאכול החל ובתאוה החומה אל רגלו הסמיך הנתיבה,
 הוא הצוננים. הנחל במי הדביקות ידיו את לרחוץ ופנה החומה אל השעינן מאופניו,

 רגליים לפעמי צותת רגע המגולח. ראשו את וריטב כפיו בשקערורית המים מן גמע
 האדמה אל בחומה לפירצה מבעד זה אחר בזה חומקים כלבים שלושה והנה קלות

 ורגיעה רפיון חש והוא דימדומי־השינה אליו שבו האופניים על בעלותו הנמוכה.
 עתה התבונן הכבדים עפעפיו מבין החמימים. הריחות רוחשת בדומיה שמקורם
 פני על החולף החומה על המטפס האופניים ובצל מאופניו הנושרים העפר בגרגרי
 הגה ראשו את האופפת הקהות מתוך הדקלים. עלוות על והמקפץ ומכתשים שוחות

 באש־ ,היבשים החרוב בגלעיני לעשב, מתחת המסתתרים הזערערים, היצורים בחיי
 כל־כך והקלים כל־כך העמומים ובחיים הנחל במי הרוחשים בחיים ענבי־הבוסר, כלות

 היתה שמוסתרת להקת־יונים, התעופפה לפתע האופניים. בכידון התלויה שבמזוודה
 נגמרה חומת־הטיט הבהול. במעופה הנחל לתוך הפילתו וכמעט האילנות, ענפי בין
 ברזל, מוטות על מתוחות דוקרני, תיל שורות שתי ומכאן מכאן גדרו הנתיבה ואת

 על לגררן והחל מאופניו ירד הוא דוקרני. תיל הוא אף העשוי בפשפש המסתיימות
 טפחו ישרות בשורות הנטועים הדקל גזעי בין דהויים. צמחים עטויה צרה נתיבה פני
 לכודות ופיסות־רקיע יבשים עלים בועות, הזרועות ירקרקים מים תעלות גדותיהן על
 ויצא בשלו לא עדיין שאשכלותיה סוכת־גפנים לתוך נכנם אחר התמרים. כפות בין
בקירבת מתנור העולה בלהבה הבחין ושם מהיר־זרם, אך רחב לא נהר גדות אל
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בתאוות־נפש.
קרים". עדיין "המים
אלה". בימים בבוקר לשחות נהג "עלי
מלחמה". ימי אלה הרי הוא. זה היה כאילו כאן אני אמא, יודעת, "את

 שתיקתה על מתהדקות ושפתיה הצמוקים בפניה תועות עיניה את לראות נשתהה
ומתפורר. הוא קורס והנה ישר תציבהו שאך מפוחם, כגזע כמוה המחרידה.

 ומדבר בנהר הרוחץ הוא כאילו בנפשך ודמי בי הסתכלי בעיני. חן מוצא הזה "המקום
להיעדרו". נפשך תעגם בל אליך.
:בקריאתה חלימה עליהן וכיסתה בנהר שכבו חרוכות מלים בעלת־התנור הגתה
ן" גבך על לשחות תוכל אותי. לנדנד "חזור
מאד". קל זה אניה. "כמו
 להישאר כדי למים מתחת ידיו ולהניע ברגליו לבעוט והחל הזרם כנגד ראשו נתן הוא
 צפירות מפריחה חלימה את שמע הוא בתנועותיו. העלה רב קצף פניהם. על צף

 בעלים השובך, מעל המעופפות ביונים הסתכל מפיו מים פולט שהוא ותוך אניה, כשל
 ובנדנדה בזו זו המשתלבות התמרים בכפות הבמבר, עץ של והירוקים הגדולים
 נאחז אחר לבאר, נכנם כאילו וחש העץ של הצל לתחום חדר הוא הילוכה. המאיטה
:לאזנו מגיע חלימה של קולה והנה המים אל הגולשים בענפים

חייל". היה שלי סבא גם יודע, "אתה
ז" סבה על אמרה ״מה :הסבתא של קולה ומיד

חלימה. הודיעה חייל", היה שהוא לו "אמרתי
האורח. אמר הימים", מן ביום חיילים נעשים האנשים ׳כל

 הסיפורים את אוהבת "היא סבתא. את שמע הראשונה", במלחמת־העולם נלחם "הוא
לה". מספר שהוא

חלימה. אמרה מאד", יפים "סיפורים
לחופשה". שיבוא עד "חכי סבתא, אמרה שלך", אבא של "הסיפורים

האורח. אמר חלימה", מופלאים, סיפורים יפים, סיפורים "כן,
חלימה. של קולה נשמע עכשיו", אותי נדנד עומדת. "הנדנדה

רטובים. פניו העץ, מצל יצא הוא
חלימה. שאלה ז" עיניך האדימו "האם

מתרחץ". לכל קורה "זה
מאדימות". לא עיניו אבא נכון. "לא
 את לפת בשובה אך השמש, אל אותה והדף ליריעות־הפשתן מבעד בעכוזה אחז הוא

ז" חלימה מרגישה, את ״איך :הנדנדה תנועת את בכך והפסיק גופה
מאד". טובה דחיפה נתת דווקה ? אותה העמדת ״למה
 ועיניה רגועים היו פניה זרועה, על ראשה להטות שבה והיא השמש אל שולחה שוב

:עצומות
הוא אילם. כמו מדבר. לא הוא אבל זרועו. על אותי מנדנד הוא אבא. את רואה "אני







:׳גאח־לא יסנוא
רופיסה וא הז אוה התא

 א״הה האמב איה יתורוק לכ תלחת
 יתלבחנ ימא יניעל תע
 השגרהה איה השירוה ילו
 םילתכה ת״לךמ אצי ר^א לכ יכ
.תודיגבה לכ דג??

 החפשמה שאר תע יתורוק לכ תישאר
 ןוילעה רעש לש ןאטלסה תא עגש

.ומשכ ארקאו
 םירבך ומב תויהל העמק יל יתצפח ץופה
 תומלאב ׳חרקהבש רורט טעמב
.קיתעה לספכ

 לעבו לאב יתודלות לכ תישאר
 שמגלגב יל־יתעבקנ
 תירגואב יל־יתיבר
 ל??ו ןודיצ ,רוצב

 ימע הרקב רקב ןע
 םירבעה ,ינוטשק םיסרפהו

יתריצימ טעמ ונק
 יחה ינימ םריצב ינוטשפ םירצמהו

 לחכ־ךךד יב הגזמנ תרתשע
יל־יתרג לחנה ד?ל
 םיתחבט םגו םילאה ינוחבט
.טלמאו הנטק יל־יתבס יתאשנ
תויאגב איה יל הרמא

:הז יכנזוכ
 "ינרבקת?? יאול"

 ןכ יתישעשקו
.הב תמאו תוריב? יתדלונ
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הטמל יתורוק לכ תישאר
וצרפ םירפסב?? תורעסל
םיבר תב רעשב הבי??וה ךראל
יל?? וניא רשא לכ לא

םה םינש ידז ימי?? ומכו

ד?
 םינינפכ יל ה?>ראו דדא
.קננזה לא ורבח אלש

? התא םא וא הז אוה ינא
?השעמה רופס םא אוה התא
םינ?ונה ורוסי טק דוע
םירותפכה ירוחאמ דיקפ בצי ררושמהו
 וטלמו חורה ירע הברא דעבו

 תוגגה םג ,ודפקו זא םירומזמה
.םקיבדהל השאונה הגרעל?? םי??יכו

ונקז ר??א תודלות לע יתגות יב הלוד?
תוילרוג ונקז ר??א
תויתודלו ונקז ר??א

תונכסב ׳תוירקמ? ומךקתה$
וננוימדב ומךקנוה??
םינפה־יסיכ ומב ,םירוח ומב ומךקתה??
הנוכתבו ןח־תומגב ומדקתה??
תעה ףלח רחא ומדקתה??

םותפש־תורוח ומדקתה??
 האצוהה שודח תוכירצ ןניא?? םוניע ינורךמ לע
.דבלב ןויע־שודח אלא
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הרענ רפרפ הרענ

 רפרפ איה?? הרענ המלח
המוקבו
איה םא העךי אלו
 רפךפ איה יכ המלחש הרענ
וא
.הרגמ אוה?? םלוחה רפךפ

,םינשב תואמ ורבע
,םידלי
לק חור בשנ הלילבו
רפרפכ םיצר רענו הרענ
 רענ םע הךענ אוה?? םלוחה
וא
 רפך§ םה?? םימלוחה רענו הרענ
םלועב רבג חורהן
 ,ערקתנ ץוחבו
, םידלי

.רפרפ

ן״נתה תא גרה הבוהא

ןינתל איה הר^א
!רהה תא קלץ—

.רהה ךיל??ה ןינתהו
ןינתל איה הרקא

!ריעה תא עלב—
.עלב ריעל ןינתהו

ןינתל איה הך?א
!יבוהא אנ־ךנךהו—

.גרה ןינתה תא הבוהאו

:תאו חקו?? ידוע
ןינתה יתגרה
 והתוצ יתבוהא יכ־לע
.גרהה
(ךמוס ןושש :תיברעמ)



האווצ :הן7פר דאו׳פ
ירתימ םה ךל

ת 1בךעב םהינוגנ דהו
הלמה ינפ םש־םש

 וחמ?? תמנמנמה ןבאה יטוח ךות?
.תילולפאה תמוח ירוחאמ

 םש יתררוש רשא לכן יחירצ ךל
,לעלע ימשל
׳ינמאנ־ירבך ךל
.תובצעה םירפצל יריש

:ךל תא1 ףא
 ,הלפה ידימ# יברח

.יער

םיתמ םישרש
 הלודלד הנועה םולה עיגהב

 חדנ ןנעמ אובן אוב
 תודשו םיבשע ותוסגו
 ויניע ית# ,בהוא?
.תורת ץרא ןיבל תונוע ןיב

 ביצנ םירזענ ,םינוב ונחנא ןאכ
 שךחה בכוכל

םיאבב הפצנו
ק*ון קד? ךותמ
םימ?ה ףוסב#

.םישרש בל? תומ־קבא אלה ךא

(ךמוס ןושש :תיברעמ)



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
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 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



ךמוס ןושש1 ו4

 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



ו 15חרזמהןמ השאבל

 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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י פ־לע־ףא .ןואכיד לש השוחת יתשח דימ רמשמ תיוולב המינפ יתסנכוהש עגרב־וב
י תעלקנש הנושאר םעפ יל וז התיה ,תאזה הרטשמה־תנחתל יתעלקנ תחא אלש
, תיעקרק־תת הריפחב יכרד השוע ינאש יתשגרה ןתפמה תא יתרבעשמ .הלילב הכותל
, רוחש והשמ םיסוכמ ויה תוריקה .בורקה רבעה ןמ ףא וא ,הווהה ןמ לילכ תקתונמה
ם שו־הפ םירוזפ ויהש םינבל םימתכ ;תורדק ףופא היה ראשה וליאו ,עבצל המדש
ת עדי אלש דע הקלקלחו הגימצ הכ .דתיה הפצרה .תאש־רתיב רועיכה תא וטילבה
, ללחב תדמוע התיהש הדבכה הפידנה .ץוב הצבורמ טושפ וא הפופז .דתיה םא ןוכנ־לא
ן הב ןתנ ןמזהש ,תורונמה ןמ .הליחבו סבק תררועמ .דתיה ,הביט המ תעדי אל רשאו

ר זגנ ןרוא לעו ןהילעש תורונמ ,םהיציב וליטהו םיבובז ובשונ ןהילע רשאו ,ויתותוא
א לא שמיש אל למע־ידב טלמתהש רואה טעמו ;ןיירווח רוא הגנ ןהמ—םלוע־רסאמ
ם יצפח לע רואה־תומולא ולפנ םנמא םאו ;הרזיפשמ רתוי הכשחל הרתיס־קוד ןיעמ
.םיתוועמהו םירעוכמה םנקויד־יוות אלא וטלבוה אל ירה ,םישנאו
ה יווהה לכמ דרפנ־יתלב קלח טא־טא ךפוה ינאש שוחל יתלחתה הלא לכ ףופא יתויהב
ה כו־הכ םיכלהמ ויהו שאר־דבוכו הרמוח לש תשראב וטבינש ,ביבס םישנאה ןמ ,תאזה
־ יעה־יחקפ ידי־לע ומרחוהש הפק־יתב תואסיכו די־תולגע ,ירפ־תוביתמ םיטנפוהמכ
ת וריקה לצא םירוזפ םהשכ ,וללה םיצפחה ילעבמ ;הניפב הזב־יא ומרענו היר
טושה ןמו ,םקיח לא םהינפל םיטומש םהישאר ,הפצרה לע הפייעל םיערוכ ,תונרקבו
, הלא לכב עלבומ יתויהב ,ךכו ;הליל־ןושיאב םידשל ומדש ,םירוחשה םהידמב םיר
ל כב יתקקותשה .ינממ חכתשנ וביטש עשפ הזיא ינא םג יתעציב םתסה־ןמש יתשח
ה לילה רצעיהל יתייה רומאש ןויכמ ,םינפ־לכ־לע .םדקהב םוקמה ןמ קלתסהל ידואמ
א ופא יתלוכי אל ,רקובב תרחמל עבותה ינפב עיפוהל לכואש ידנ הרטשמה־תנחתב
ס פא דע אלמ היה םיריצעה־רדח ןכש ינרצעל ןכיה ועדי אל םה ,םוקמה תא בוזעל
ם ישנ המוה היה ,םיינידמ םיריסאל ,ללכ־ךרדב ,דעונש ,ינשה רדחה וליאו ,םוקמ
ב וט ןיאש תעדל וחכונ ,רבד לש ופוסב ,ךכו ,תוקפקופמ תורענו החגשהל וקקזנש
.ןרותה ןיצקה לש ורדחב ,ירמוש תרבחב ישפנל ינחינהלמ
ה שע םיחכונה לכמ .וב ויהש םישנאה לכ תא ליכהלמ ןטק רדחה היה ויתודימ ףא לע
שמה לש יללכה־דקפמכ והארמו ונכוד לצא בשי אוה .ןרותה ןיצקה רתויב םשור ילע
ץ ע־חול—וירחאמ ,םיבור־יעול םישימחמ הלעמל ורקדזנ ןהמש ,תובוצח ונימימ ,הרט
סקו םיניזרג ,םיניגמ ,םיקיזאו םילבכ ינימ לכ םע לטנ־בורמ ערכש ריקה לא דמוצמ
י ניעב היה לושמ הככ בושי ותויהב .ןשונה לזרבה־םוכרת בצינ ולאמשמ וליאו ,תוד
םמ סוגנל הלילח אוה לולע ףא יכ יל המדנ םיעגרלו ,דוה־ארונו חוכ־רידא טילשכ
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 ףאו ,יב וינע ול ןיא יכ יל היה רורבש ףא לע תאז—ועבצאב יניע רקנל וא יעורזמ
 ,ימצע יל עגונש המ לכמ תכלוהו־תחסומ יתעדש יתשח ךכ ךותב .וב ןינע היה אל יל
 םישנאה יניע אבצ םע ךלוהו־ףחסנ ימצע יתשגרהו ,ןכל־םדוק ינקיסעהש המ לכמ
.וניבל םניב דירפה ךומנ הקעמ רשאו ,וחכנ ובצינו וב וטבינש
 לעש רוחשה ןוגה ןמ הצרוקש הירב אלא היה יח רוצי אלש יל היה המדנ הליחת
 ונושלו ,םיבור־יעול—ויניע ,וירחאמ תויולתה תודסקה תחא אלא וניא ושאר .תוריקה
 שבוח ךיא יתנחבה .םוקמל טעמ יתלגרתהו תצק יתעגרנשמ ךא .לוגרפ אלא הניא
 ויה ,םיניצקה־ליעמ ייומד ,ליעמה ירותפכ ךיא ,הארי־תררועמ הרדהב ועבוכ תא אוה
 ומלענש דע הרומח תשראב חתמנ וינפ־רוע ךיאו—ליגרכ אלש ,הלעמל דע םיספורמ
 המצע וזיא ויטבמב התיה .חתמנש ףות לש ורועל התע המד רועהו םיטמקה לכ
 םהב רקנמ והירה םהב טיבמ אוהשמ רתויש השגרהה תא תוירבה בלב הריעהש
 רשפ־ןיא םילמ־תמריזב םיעטוקמל שעוגו גאוש ,ולוקב םיערמ הלה היהו .םצקועו
.ירי־יצוצפנכ
 םתוארל ונגהנש ,המחלמה־ייובשמ ,םייקלטיאה םילרנגה דחא תא ריכזה הז והארמב
.וינפל בציתהו אב—קוידב רכוז יניא—ןושאר למס וא ,למסש עריא רחא .םעפ־יא
.ארק ,"תאחרפ"
:בוש לאששמ גומנ ינוהמת ,םוקמ־לכמ .םינוניג אלב וילא ונפש לע יתהמת
."תאחרפ רמ ,תאחרפ"
״! ינודא ...למס־בר״ :הלה וילא הנפש דע ,רבד בישה אל ןרותה־ןיצקה
 ,ויוגיהל ןיזאהל יתלוכי ךכו ,יתלוז םיברכ ינומכ ,הקעמה לע יתנעשנו המידק יתברק
 ־דהתנ המרב רסינש ולוקב .תילע־םירצמב ירפכ רוזיא לש םיפר תובקע הב ורכינש
 הגאשה םע דחא הנקב הלע ןכו ,וירוענמ לדג םהבש םייולגהו םיחותפה םיבחרמה ודה
 ,תונקרוחו תומירצ וזיא ולוקל התוולתנ .ימשרה ודיקפת בקע הבייחתנש החיווצהו
 ותומד .לוקה־תמצע תרבגה תמחמ יממע הפק־תיב לש טלקמה ןמ תעקובה וז ןיעמ
 םירצמ ןב ירצמכ הארנ העש התוא .יחור יניעמ ירמגל רבכ המלענ לרנג ותוא לש
 ־תרדה תוברל ,חבגתנש ימכ לודג לגרוסמה וחצמ ,ססמער לשכ ךורא ופא—הנוילעה
 תורשע המכ השעש קפס ןיא .הרטשמב תוריש לש תובר םינש לע הדיעהש ותביש
 תא יתיאר .טושפ יארוטכ תורישל סייגתהש רחאל למס־בר תגרדל עיגהל ידכ םינש
 ,םידמב םיבוחת ,םילקועמ םהמו םיעצקוהמ םהמ ,וירבאו ,אוהש ומכ שישקה ופוג
 הוושמ ץהגמש ומכ תיארמ התוא ופוגל וויש הלא לכ—רוע־תרוגחו תודבכ םיילענ
 שקיב אוהו ,ןרות־ןיצק שמשל הנהנ אוה יכ תילכתב היה רורב .שוברתל הרוצ
 בור הילא ושפנ אשנ יכ קפס ןיאש הרשמ—שממ לש ןיצקבכ וב וגהני תוירבהש
 שי םיתעלש ףא ןכש ,בכוכ ותוא ץנצני וב םוי ותוא לע םלוח אוהשכ ,וייח תונש
 ,אבו־שמשממ תואלמיגל ותשירפ דעומ ירה ןרות ןיצק לש דיקפת וילע םיליטמו
 יניע וקתענ רשאכו ...הנשמ־ןגס לש בכוכה ןמ רתוי גשיה־רב היה העיקשה־בכוכו
 ידי־לע ובזענש תונחלושה תא תואדל יתלוכי ,רדחל ביבס רת יטבמו האלהו־ונממ
רשע וב ושמתשה אלש המוד רשא ,תפסכל לעמ ןקתוהש ררוואמה תא ,םהילעב
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 למשחה־תרונ תאו ,שיבכע־ירוק תותשר וילע איבה בואיסה רשאו ,תוחפל םינש
 לע ףופשה תאחרפ לש ושאר לע הרקתה ןמ הטמ לשלתשמה הלש לזרבה־ליהא לע
 ןיעמ היה ץעה־הקעמל ביבסמ דדונתהש םישנאה־ןומהש דועבו .וינפלש תוריינה־בבג
 תשראב ,םתגאדבו םתבישיב דחאל ויה םלוכ ידה ,והערמ םנמא לדבנ טרפ לכ וב שוג
 וארנ העיבתה ידי־לע ורקהנו קוחכ ומשאוהשמ .תופעזהו תוגונה םייניעבו ןואכידה
....הכורא תחא תלשלשל וידחי םיקותר ,םירזוח םבור
 הוילש ןיוזמה רמשמה לע ללכ םתעד ונתנ אל וללהש תעדל יתחכונ המ־ןמז רחאל
 ,תוחיווצב רוחא ובשוה ויתוגאש .ומצע תאחרפ למס־בר לע וא ,םיקיזאה לע ,םתוא
 םושמ םעזב ץרפתה םהמ דחא .ולשמ תוחפ־אל הפירח ,תחצינ הבושתב םיתעל וא
 תבשל ץלאנ אוהו ,תוהזה־ריקחת תקלחממ ןיידע ועיגה אל ויתודועתו ותוהז־יטרפש
 רגת ארוק אוהשכ ,םלוכ לע תופרחו תוללק ריטמה אוה .וניינע רדסויש דע רצעמב
 דובכ לש בוטרוק ולצא רייתשנ אולו .ותולד לעו ולזמ־שיב לע ,םלועבש לוועה לע
 תאחרפש בל יתמש .ןרותה־ןיצקה לע םג ךלמה דיכ תוללק ריבכמ היה יאדו תוכמסל
 רצבנ ךא ,םישעוגו םיללותשמ םהשכ ,םהירבדל ובישקהב הבר הכובמ ףקתנ ןיצקכ
 ןואשהו הלומהה תא תיבשהל—ותעדל תושעל םיניצקה םיבייח םנמאש יפכ—ונממ
 וכלה םהו ,םמע ןיידתהל רמגש רחאל .םפרע־ישקו םתודרמ ,ברה םרפסמ תמחמ
 ,םישקשקמו םישקנמ םהיקיזא—הירחאמ בנדזמ דחא דועו הרושה שארב רטוש ,םכרדל
.תוצע־דבואכ החוור־תחנא תאחרפ ריטפה זא־וא ,םיללקמו םיפדגמ םדוע םיריסאהו
 רובסש דע שישק הכ .דאמ שישק הארנ אוהש יתאצמ תאחרפ לע יתעד יתתנ רשאכו
 םתחנ םרחוהש רחאלו ,םירטוש־תטישפב םואתפ םרחוהש ץפח ןיעמ אוה יכ יתייה
 ,הלבתמו טפרתמ אוהשכ ,הגוצתל הלשממה־ינסחמב ןסחואו םידמבו םודא שוברתב
:ריטפה אוהו םיחכונה רבעל וענ ויניע .ללכ קוזנ אל םתוחהש יפ־לע־ףא
."הז לכמ רתוי הלק אלכב ךרפ־תדובעש הללאב עבשנ ינא ,ףוא"
 ,בישקמ טקשב תועש יתבשיש ,ינא וליאו .החישל יתנמיזש רכינ .יב וצעננ ויניע
:רמוא יתאצמנו ול יתבשה
״? המ וא ,הדובע הברה ..הא״
:דבכ לטנ הזיא וילעמ קורפל ןיתמהש ימכ ,בישה אוהו
 ואצי םישנא .םיעגושמ־תיב הז .םקריק והז .הדובע אל תאז .ינודא ,ןכ רמוא יתייה"
 ,איבנה־םשב .ונלש שארה לע לפונ לכה ? והשמ םהל תפכיא ? םיממוז םה המ .םתעדמ
 עגשמה רבדהו .תחא העש הפ תבשל רשאמ הנש האמ לזרבב דובעל ףידעמ יתייה
 שי ,ייחב ...רחש־תורסח תונעט ...םירקש לכה ...תויוטש םתס הז לכש אוה ךתוא
 ותפנצמו םדרנ יכ ןעוטש רוחבהו ,ושיטפ תא דביא—ינשהו ,אמוס ינפ דימעמש דחא
 אל ינא ,עמק ? הדלי ,ךל שי המ ? רקוב ןמ םש תדמע אל 1 ףיסוהל המל—׳הכלה׳
 המ ...הלש םיטישכתה תא ודדשו התוא וכיהש דיגת אל איה םא ,תאחרפ למס־בר
׳ד םיניינעה המ ? הדלי ,ךל שי המ
 ,םירוחש םידגב השובל .דתיה איה .וחכנ ודמעש הלאמ תחא .דשא .דתיה "הדלי״וו
רשא ,ההוהמ הטחממ הכרכ השארל ביבסמ .רופא־בוהצ ןוגל םכפה תולדה־ףשא רשא
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ה ילידג תוצקו ,הפקה־ןיעכ ובוגש לזרוקמהו רצקה השאר־רעש תא טעמב הריתסה
ת ועמדה תמחמ להוכב ובאתסנ היניעו םוחש היה הינפ־ןוג .םייוהדו םילב ויה

.הריגהש
"—רענהו ,הייוובנ התוחא־תב ,השויע הרענהו" ,הננעב הרמא ,"הניכס־םוא"
״? םהל המ ? םהל המ״
ה לוק .יכבב הררימ שיח .חפיתהל הליחתה איהו ,"ןטבב יתוא וכיהו יתוא ופקת םה"

:הפיסוהו תועמדב קנתשנ
ה שויע הדליה .ןטבב ףורגא יל הנתנו ...ףתכב ...הפ יתוא הכשנ איה ...הניכס־םואו"
."ילש םיליגעה תא ׳הבחס׳

.ונורגמ ולעש קוחצה־יצרפ תמחמ דרטצנו הבעתנ תאחרפ למס־בר לש ולוק
, םירקש לש המירע—לכה ?ךל יתרמא אל ?האור הת׳" .לאש "?ינודא ,ןיבמ הת׳"
ר תוי הל שיש הזכ רוצי ךמצעל ראתל לוכי התא ,ךתוא לאוש ינא .םיסג םירקשו

ם יטישכתה ?ךממ וחקלש ,הדלי הלא םה םיליגע הזיא ...?תשוחנ לש דחא רותפכמ
״? רתכה לש
"—םידימצ ינשו ,ייב ,בהז לש םיליגע"
 תמאב ימ" .ינאחיר־לא ביגנ ןצילה תא יל הריכזהש המיענב ילא הנפ תאחרפ למס־בר

״? הזה רופיסב ןברקה אוהש בשוח הת׳
״? ימ״
א וה קסעה לכב םויאש המו .תומילאב דושמ עורג הזכ םג רקש .ינודא ,ינא הז !ינא״
־ ידובכב ,ינאש אוה הזמ עורג דועו ,םיקתעה ינשב תויהל ךירצ ךכ לע ח״ודהש
."םיקתעהה ינש תא ןיכהל ךרטצא ,ימצעבו
. ךויח לש בוטרוק ןהמ טבינש ,תוינרקודו תונחוב םייניע הב ץעונ .השאל הנפ אוה
:ילוותימ ירעש תא חתופש ימכ לודגה תוח״ודה ןמוי תא חתפו טעה תא לטנ
" —החונמ ילע אובת זא ...דחיב יתואו םכתא רומגי בוטה הללאש יאוולה ...ןכבו"
:התוא לאש ח״ודל אובמה תא בותכל םייסשמ
״? הדלי ,ךמש המ״
ו ילע לטנש המב ךישמה ילא ותונפב .הב ןיינעתה אל ףא ,הבושתל ןיתמה אל אוה

:ימע חיסמ אוהשמ רתוי ומצע םע חיסמ אוהש יתשגרהש יפ־לע־ףא ,רמול
. ןוילימב ,םירקמ ףלאב !הזה הרקמב קר אלו .ןברק יתלפנש אוה ינא ,איבנה ייחב״
־ ךרדב סנוא לש הרקמב םויה ונלחתה .ןמויב לכתסה אוב ,ךכ םא .ןימאת אל ילוא
־ םיעברא־האמ לוכיבכ וב ויהש ,קנרא םויכ ,592 רפסמ דע ,רדסה יפל ךכ־רחאו ,ךלמה
ו יה אלש הללאב עבשנ ינא .ראוד־ילוב המכו םישרג השולשו־םינומש ,תוריל עבשו
א וה אבה הרקמה .תוטורפ שמח םג ,ועבשנש יפכ ,ילואו ,ראוד־ילוב ינשמ רתוי וב
, הרטיל םישימח היה תשוחנה תומכ לש הלקשמ יכ הרהצהב רמאנ .תשוחנ לש דוש
. ..תורטיל רשע לע הלוע הלקשמ ןיאש הרענ לכה־ךסב—תתרשמה תא םימישאמ םהו
־ יתופתיפ קר הז לכו .הביתכה ללגב תועבצא־תיווע יל שי רקובה ןמ .דועו דועו

."הז תא חכש ,רקיה ישיא .םירקשו תויוטש ,םיציב
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:השאה לא הנפ אוה
׳ד ךל םיארוק ךיא" .לאש ״? הדלי ,והשמ תרמוא אל תא המל״
 הלבזמב ואצמש הפוגה רבדב המו" :לאשו ,החידב רכזש ימכ ,קחטצה בישת םרטב
 ,הככ־םתס ושפנ תא חפנש ואצמ םה .והוז אל םילעבהש ,רמולכ ו םילעב הל ויה אלו
 תאזה הלבזמב הקווד רחב עודמ ,יל דיגת .הסג הלמ וזיא ול רמאי והשימש ילב
 ז לשמל ,הרבושל ,םירישעה עבורל תכלל ,הרירב ול התיה אלש בשוח הת׳ ? הב תומל
 ...רבד־ףוס ? לובסל ךירצש אוה ינא הז המלו ,רבכ תמ אוה .ותמשנ לע הללא םחרי
"...וניתובאכ ונומכ ,לובסל רזגנ ונלוכ לע
:הרענה לא ושאר הנפה אוה
״? הדלי ,ךל םיארוק ךיא״

."ה׳גיד׳ח"
״! רבכ ידיגת י המ הגיד׳ח"
."דמחומ הגיד׳ח"
"י המ דמחומ ...השא ,רבכ יזוז"
 עקיש ןוילגה לע ויקפרמ וניעשהבו ,דצב טעה תא חינה בישהל קיפסת םרטב ךא
 ידכ דע תלטוטכ וינפלש הרונה העונינ ועבוכ תרותיתל תחתמ .וידי תופכ ןיב ושאר
 לשמ ,רוחאו םינפו ,וירחאמ ,ריקה ינפ לע הנאו־הנא הלטלטינ ושאר תיללצש ךכ
:ריטפה אוהו ,לודג ףוק ההיה
 תונש םישולש .תע־םרטב יתנקז םניחל אל .ייחב .ןברקה אוה ינא ,איבנה םשב"

 דעו הלזנממ ,לכה תא רבכ יתרבע ...תאזכש הרוצב םוי לכו ,ךל רמוא ינא ,תוריש
 םיפרוש ,רכוס־הנק דעב םיחצור יתיאר ...חורטמ־הסרמ דעו שירע־לאמו ,הבינוע
."הככ־םתס ןיבלמ וניא םדא .ועגתשה םישנא ...םרית־חלק דעב םסא
 הב טבח אוה .ןחלושה לא הבברתשנש תינומלא עורז לא קנז־טעו ורובידמ קספ עתפ

:ארקו תונבצעבו הוכב
חתב תרחא הכיתח דוע ןיא .רחא גופס ךל אצמתש םימעפ האמ רבכ ךל יתרמא"
״? םינעוצ לש קושב ונחנא יכו ,הללאב יסחמ אצמא ...ז הנ
 ילא הנפ רחא ,םינפ־תשובבו הכובמב ומלענ הילעבו עורזהש דע וירבד תא הליכ אל
:הרמוח ושבל ונקויד־יוותו םייניצר םינפב
."םיעדוי קוחצ תושעל קר .הלאה םירזממל ללכ םהל תפכיא אלו ,ץבש לבקל לוכי התא"
 ביבסמ םירטוש המכ ודדוגתהש םוקמ ,ןופלטה־רדח לא ויניעב ץמצימ ורבד ידמו
 םירחאו ופוג ירחאמ וידיב וקיזחה םהמ המכ ;חוכ־הפרו רשב־לעב דחא ,םתימעל
 קבאנו המישנ־רצוקמ ףשנתמ היה הלה—ןכסמה וליאו ,הטמ ויסנכמ תא לשלשל וסינ
.ודי לאל היהש לככ םהמע
 .רחאו ,שובכ קוחצ קחצו ךייחתה יכ תאחרפ למס־בר לש ויניע־תויווזב יתנחבה
 בוצע הארנ אוה .קבאמב תוזחל המידק ושאר בבריש וביבס שחרתמה ןמ םלעתמ
 .הנוילעה לע ודיו ושפנ לע טלמנ סרכה־לעבו ןוחצנב קבאמה םייתסנ רשאכ תמאב
.ויער בל תניגמל
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:תילע םירצמ ןב לש קהבומ בינב ,ולוקב םיערה העש התוא
 שולחה רוציה לע רבגתהל חוכ יד היה אל םכלוכל ...תובולע םישנ לש היפונכ וזיא"
 ־חקפמל רזועה עיפוה םלואבו ,החתפנ תידדצ תלדו וירבד הלכי םרט דוע "?הזה
 לש הריוואה תמחמ ,ביבסמ אפק לכה ,הנחתב םלאו תושריח ודרי םואתפ .ישארה
.ללחב הדמעש הרמוח
 .שאר־דבוכב תאחרפ למס־בר לאש ״? המ—דמחומ ה׳גיד׳ח אוה ךמשש תרמוא תא״
 ליחתהש הלילה־רמשמ ידי־לע יתדרטנ המ־םושמ ןפש ,ויתוריקחב ושפנל ויתבזע
 לש תורוש יתש .ונימב־דחוימ הארמ הז היה וידחי לכה וצבקתנשכו .הנחתב זכרתהל
 ולגנ הכישח התואל לעמו ,םיצנצנמ םיבוהצה תשוחנה־ירותפכ ךאו ,םיכשחמ־תכשח
 לש תפסונ הרוש התלגנ הרוש לכ לש תיזחב .דקויה־םודאה םנוגב םיקלוד םישוברתה
 הכישחב לומלימו שחר עומשל תלוכי .םיבורב תוקיזחמ ,ןויפרב תוטושפ תועורז
 ףלשנ קפרמ היהש שי .םילפונ םיבכוכ לש תוריהמב וכלהו־וממעתנש קוחצ־ילצלצו
.והער דצב תולק עגונו תוטושפה תועורזה ןיב
 םע ,ודוה־לוגנרתכ הלעמ־יפלכ רוקז ופא ,תרוקב־רדסימ ךרע ישארה־חקפמל רזועה
 .הכלהכ הקיהבה אלש לענ לא וא ,ךרוצה־יד קר^מ אלש רותפכ לא תודמצנ ויניעש
 ותאצב ןכש ,םש ובל תא דעס יכ המוד .רדחל סנכנ רחא ,הנאו־הנא ךלהמ היה אוה
 וידי תא בגנמ אוהש םע ,תרוקב ךרע בושו .ויתותפשב לק קהובו סעלמ היה בוש
.םלענו ,ןלטנ הז־התעש
 המכו ,םישנע ורזגנ םירטושה ןמ המכ לע .םימעפ המכ עקרקב וטבחנ םיבור־תותק
...ןכמ רחאל .דבלב תורהזאב ורטפנ םהמ
״! דעצ המידק ,רמשמ ן קש׳ ףתכה !קש׳ דרוה״
 ט״בר הארנ רמשמה ףוסב .תודבכב להנתמו עעונתמ ודיקפתל אצי הלילה־רמשמו
 ,הדיעצה בצק לע דיפקהל הסינ אוושל רשאו ,רוטה לש ופרע לע רמשש ףוג־דבכ
.לברוסמה ופוג ףרח
 עיגהש יליל תבכר־ןורקל התמד וזו ,הנחתה־תבחר הנקורתנ רמשמה קלתסהשמ
.תיפוסה הנחתל
.השאה תא רקוח ודועש יתאצמ תאחרפ למס־בר לא בוש יתינפנשמ
״? ךתוא ופקת הפיאו״
•."המליסה ךותב"
״? הדלי ,המליסל תכלה םואתפ־המו״
."דומחמ"
״? ימ דומחמ״
״1!דומחמ״
 :לאש ,ןמויב רבד בותכיש אלבו ,חצמ־טומקו ,תילע םירצמ לש בינה עמשנ בושו
״? הדלי ,הז דומחמ ךליבשב ,םצעב ,והמו״

(סגרתזנח) .עונלוק ,"המניס" הלמה סוריס •
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."יתדוד־ןב"
. ודימ טעה תא וחינהב רמא ,"םתומכש םירזממ ,תאז איה ׳המוקע׳ הנידמ וזיא ,הה"

י תנחבה .תורקי תוירגיסל תשמשמה וז ןיעמ ,הנשונ תכתמ־תספוק וסיכמ ףלש אוה
א וה .םירורפג־תסיפח ןכו ,םעש־תייפ תלעב תחא ,תוטושפ תוירגיס יתש הב ויהש
ם לוא ,תובא־תובאו תובא לע ,םעמועמב ,םיתש וא יאנג־תלמ ריטפהו ןהמ תחא תיצה
:רמאשמ רס לפרעה
וצרפ ...? המליסל אכלה ,לזעזעל םואתפ־המ ? תמאב ...םירמוא המליס ...וה ...המליס״
"...המליסל םיכלוה אל ךומכ םיפ
: השאה תא לאשו םיילגר־לוכיזעב רוחאל חונינ ,גולונומה תא קיספה עתפ
״? הזכ רוחב םע המליסל תכלוה תא ,הדלי ,םואתפ־המו"

ן כל .התבושתל העימש־דע היהא יכ שקיבש רשפא ,ירבעל ביבס ורת ויניע
:ויתלאש
״? ח״ודה תא תרמג אל דוע ,המ״
י תבכיעש עדוי ינא .ךילא הנפתא ףכית ? ותוא רומגל ללכב רשפא ךיא ...אל ןיידע״
."ךילא הנפתאו עגר קר .ךתוא
ן ורחאה—עידומל ינבשח אמש וא ,והשמ לע ןנולתהל יתאבש היה רובס יכ רורב
ר שא ןיזאמ לש דיקפתל האי ינאצמש ,םוקמ־לכמ ,רשפא .רתוי תעדה לע לבקתמ
ט ילחה ןכלו ,םיכוראה ותדובע תולילמ דחאב וחיזע־ירמ תא ךופשל לכוי וינפל
:רמא רחאו ,והשמ בתכ ,ךייחתנ אוה .ינתוהשהל
"?המליסמ בוט רתוי אל הז ,תמאב .ךילע החודב ךתעד ,לכה ירחא"
:השאה תא לאשו חנאנ רחא
, המידק ?המליסל םיכלוה־םואתפ המ ?ער ךל תושעל רבעשל ךלעב הצר המל"
״? ער ךל תושעל ךלעב הצר המל .הדלי ,רבכ ירבד
."תונוזמ־תעיבת לש וצ ודגנ יל היהש ללגב"
.תודלוס םייניע יב ןתנו םיתש וא הלמ הזפחב םשר אוה
ם המ ןיכהלו םתוא לשבל היה רשפא !!םישוע םה םיטרס הזיא !המליס !תויוטש"
״! קרמ
״? ךיניעב ןח אצומ אל ? המל״
ל כ המו .ךלש שארל והשמ סינכהל ךירצ תמאב טרס ?רשפא ךיא ?ןח אצומ"
."םוקמ םושל םיכילומ םניאש ,הלאה םירוכריכהו םילולעתה
:םישמ־ילב ריטפה בותכיש תחתו ,ןמויב ןרופיצה דוח תא עקתו טעה תא לטנ
."טרס יתישע יפאמ ואצי םיטרסה־ירופיסשכ םעפ"

, םוקמ־לכמ .תבשק ןזוא ול יתיטה אל וירבדב השגיר לש המינ לכ התיה אלו ליאוה
:יתלאש ,וירבדב רזומ לוצליצ עמשנש רחאמ
״? המ תישע התא״
."עונלוק לש טרס ,טרס יתישע"
״? המ וא ,ןקחשכ וב תפתתשה ? תאז תישע ךיא״
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."המליסה ליבשב דחוימב טרס יתנכה ,אל"
ו יניע־ומב הזח יאדו יכ רהרהמ ינאש םע קוחצב ןינעה לכמ ימצע רוטפל יתדמע

־ הנקזחת ,הצר יכו ,םוי־םוי וייחב םה םיבר הכש ,עשפ־ישעמב וא ,םיוסמ עוריאב
.טרסב יוטיב ךכל תתל ,וידי
ם וגמיג אלב ,הבר תוטשפב ,ךכו .יקוחצ שבוכ ,יתלאש "?הז היה טרס ןימ הזיא"
ה שאה לע ותעד ןתיש אלב וא ,וטע חיניש אלבו ובשומב רשיתיש אלב ,םוסיה וא
:ריטפה ,הקעמה דילש םישנאה ראש לעו
ן וממב םירישע םהש הלאמ דחא ,דאמ רישע שיא ,ריהאקל אבש דחא ידוה היה הז"
ם יראופמה ןולמה־יתבמ דחאל ראופמ שובלב אב שיאה .רוסחמב םירישע ונאש ומכ

ב ולע רוצי ,דחא םג היה םשו ־,׳תבש׳ וא דואה הנימ" ומכ ,דיגנ ,םהומכ ןיאמ

."ונומכ
 .וירבדמ הלמ ףא דבאל אלש הקעמה לע אופא יתנעשנ .תחא־תבב ישוח ודדחתנ ןאכ

 האנ הרוע־ןוג ,ראות־תבוט התיה .הרזע תעבות ,תקעצמ ,המידק הקעזנ תחא השא
.הבר תונידעב ורייטצנ היתובגו
ו א ,ןידה־םוי אב—תויעבה המ" .התמועל תאחרפ למס־בר ןטר ״? השא ,ךל שי המ״

״? המ
."חצר־תוכמ ומאל ץיברה רוחבה !ועישוה !וליצה"

"?השא ,רוחב הזיא"
."ונלש ןכשה לש ונב"
״? הזה קסעלו ונל המ זא״
״? הרטשמה—ךילע ןגי איבנה לש ותוכז—אל התא ? המ״
"?ולש אמאו ןבה ןיבש םיניינעב ברעתהל הכירצ הרטשמהש ןוכנו"
״? אחא ,התוא גורהיש דע תוכחל ךירצ ...הא״
."ותוא רוסאל אובנ הזכ הרקמב .ירמגל רחא ןינע רבכ הז"
ה ליחתה איה .ילע חיגשהש רטושה םע תיווז־ןרקל השרפו שואיי ךותמ הרתיו השאה
ה בזע ןכמ־רחאל .היניע־תובגב הברה תעייתסמ איהשכ שחלב רופיסה תא ול רפסל
־ תובג ישושחל והומיסקה וליאכ ,האתשמ רטושה תא הירחאמ הריאשהב הנחתה תא

.היניע
:ילא תאחרפ הנפנ בושו
, הדובע־רסוחמ היה הזה בולעה שנרבה ...יד ?אמא ?רוחב ...תמאב תועווז הזיא"
ם ויה לכ םיקובקבב שמש־רוא אלממ—׳שמשה תרבה׳ב ריכש ,םירמואש ומכ ,רמולכ
ד מעשכ ,ידוה ותוא ,יתרמאש יפכ ,ןכבו .קוידב והז .אה .אה .הלילב ותרוחס תא עיצמו
ם יעבש תוחפל םויכ םימולהיה־קושב ויוושש םולהי ונממ טמשנ ןולמה תא בוזעל
י דוהל וריזחהו ותוא םירה הז תא הארש ירצמה רענה .תוריל ףלא םינומש וא

"...רישעה

(םגרתמה) ."דרפש" ,ראופמה יריהאקה ןולמה׳תיב לש ומש סוריס—תכש •
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״1 ךומכש תומזוג־לעב ,רבדמ התא םולהי הזיא לע״
 ודיבו המוק־הבג למס היה תאז רמאש שיאה יכ תוארל ונחכנו רוחאל ונינש ונינפנ

:ובו־ונממ לאש הלהו ,הרקמ־קית
״1 עודי וניא ומש רשאו רטפנש שיאה ןינעב תישע המ״
 הנע ״׳? הפוג דביא והשימ׳—ארקתו תובוחרב בבותסת ז השעאש ינממ הצור הת׳ המ"
.עתפ־תוררועתהב תאחרפ
."ותוא יתיארו םילוחה־תיבל יתכלה"
."הז תא הז םתרכהש חמש ינא"
"...תינמיה ותקרבו ,רופא ורעש ,שבדה ןיעכ ויניע־ןוג ,אחא ,טבה"
 ךישמתש בטומ ?ודי תא שקבל ךתוא יתחלש םאה יתאז לכ יל רפסמ התא המל"
."ךומכש ןרות־םטמוטמ ,תמאב !׳שבדה ןיעכ׳ .ךלש הדובעה תא
:ילא הנפ רחא
 וליפא חקי אלש ול שודקה לכב זלה עבשנ ,ףסכ תצק ירצמל תתל ידוהה אב רשאכ"
 יניעב רועיש ןיאל וכרע הלע ןכל .ליעוה אלל ךא ,ותוא ענכשל הסינ .תחא הטורפ
 ךיא עדי אלו וצראל עסנ ידוההו םימי ורבע ,ןכבו .רתויב וילע בבחתנ אוהו ידוהה
 ־סיטרכ ול תונקל איה רתויב הבוטה ךרדהש טילחה ףוסבל .ולומגכ ירצמל בישהל
 ."הת התשנש דע הכחנש בוט ךא ז הנושארה הייכזה התיה המכ עדוי התא ...סיפ
 חתפתה םייתניבו ,הת ןימזה אוה .ןונזמה ןמ רענה עיפוה תאחרפ לש ויפכ־יחמ עמשל
 שלש—ןעט רענה .םויה ךשמב ןימזהש םימעפה רפסמ רבדב ךשוממ חוכיו םהיניב
.ונורתפ לע חוכיווה אב אל התה שגוהשכ וליפאו .םיתש קר—ןעט אוה וליאו ,םימעפ
 ־ףוקז בציתהו הצוחה זלה אציש רחאל .תחתפנ חקפמל רזועה לש ותלד תא ונעמש
:השאה תא לאשו תאחרפ רזח ,הנחתה־רכיכב המוק
״? וינעה המבו ...יה״
 תא חלש ,יתמכסה אלשכו .וילע רתווא ינאש הצרו ילצא אב ,ודגנ וצה תא יתלביקשכ
"—וד ןבו ותוחא ,ומא
״? המליסב ךתוא ופיקתה םה .ןאכ דע קיפסמ ...ףוא״
"...הלפה יל התיה טעמכש דע יתוא וכיהו וכיה םהו ,ןכ"
״? המ״
."םישדח השש ןוירהב ינא ,ההא האור"
.ודצל ח״ודה תא טיסה ,תונרקסל ספתנש ,תאחרפ למס־בר
״? השא ,ןוירהל תסנכנ ימ ידי־לע .ךמש חמי״
."רבעשל־ילעב ידי־לע ...ינודא ,וידי־לע"
״? יתמ״
."יתוא שריגש םדוק"
"?הרה תאשכ ךתוא שריג עודמו"
"...ל עבשנש ינפמ"
״? ךתוא שריג יתמו ? המל עבשנ״
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 תא ןיכהל יתמקשכ ומא לש םימה־דכ תא יתרבש םדוקה ןאדמרה לש ןושארה םויב"
."ךכ.לע לומגתכ יעורז תא רובשיש ׳שלש׳ב עבשנ אוהו ,י׳רוחס׳ה
 ״? ךעורז תא רבש אוהו״
."יתוא שריג אוה .אל"
 םושמ ,ךכו .הביסה אוה ומא לש דכהו ...הרקי הזש יל רמא יבל איבנה םשב"

 ןברק ימצע ינאו—םויה לכ ךשמב ימד יב חתר ,רבעש ןאדמרב רבשנ ומא לש דכהש
 דיגהל הצור ? ריהצהל והשמ דוע ךל שי ,הדלי ,יבישקה .הטורפ־הווש בולע דכ לש
"ז והשמ דוע
 "—הלש אמאש העשב םיליגעה תא ינממ הבחסש השויע התיה וז ,ינודא ,ןכ"
״? תרמא רבכש הממ ץוח דיגהל והשמ דוע ךל שי ,ףוא"
."רבד םוש ןיידע יתרמא אל לבא"
 אוה .עורפ ,םג קוחצ ךפה אוה םג תאחרפ לש וסעכו ,יקוחצ תא שובכל יתלוכי אל
.ושארב ענעינ רחאו ,קהיפו חנאנ ,ח״ודה תא םייס
 ואצי יתעתפהלו ,תיאופר הקידבל התוא הנפמה רושיא הדיבו הצוחה האצי השאה
.ביבסמ ודמעש םישנאה לכ התא
.יתלאש "ז הנושארה הייכזה התיה המכ ,ןכבו"
 הנק אוה .ףסכ ןומה הלע םג הז ,לכה ירחא .תוריל ןוילימ התיה וז ?רכוז ןיידע"
 הלאה םיסיטרכהמ דחא הכז רותה עיגהשכו ,הכזיש חוטב תויהל ידכ םיסיטרכ האמ
 ־בהוא הזה שיאה היה אל םלועמ .סממ תורוטפ תוריל ןוילימ—הנושארה הייכזב
 אשמ־תיינא הנקו ךלה ? השע המ .ןפוא־םושב .ומצעל הז תא רומשל הצר אלו ,עצב
 ,הנעי־תב לש תוצונ תצק ,בהנש תצק ,רתויב רחבומ ידוה ישמב התוא ןעטו המוצע
 לע הלוכ הינאה תא חלש ךכ־רחא .םירחבומ םיטיהרו רימשק רמצמ גירא תכיתח
 םלישש רחאל ,חוטיבה־תסילופו רכמה־הזוח תא חלש ןכמ־רחאל .הירדנסקלאל התווצ
 ,ךכ־רחא .לכה הזו—דבלב לבקל אלא ךירצ היה אל ,רמולכ .םירצמב ונדידיל ,הימד תא
 ימלו .הזה םלועה ןמ אלש ...הללא םשב ,והשמ ...הירדנסקלאל הינאה העיגה ..□ל םיש
 שמתשהו הינאה לע הרוחסה תא רכמ רוחבה ,רוציקב ,ןכבו .ינולפל ? םירבח ,הלא לכ
 הינשה וליאו ,הכלהכ הנועט םיל רבעמ תחא חינא חלש ךכו .הינא דוע תיינקל ףסכב
 ךכ־לכ הנטק הליבח ךל הלוע םא ,וישכעו .ןגוהכ הנועט איה םג התיבה תרזוח התיה
"...לש עסממ וזכ הינא חיוורת המכ ךמצעל ראת ,תבכרב חולשל הברה
 ,םתכומו ןהודמ ולוכ ,הייבלג שובל ,המוק־ןטק דחא שיא המינפ ץרפתה עגרב־וב
.בר רעצ וקיפה וינפו תשקמ ץחכ המינפ קנז ,םישקנמ םיבקבק וילגרבו יולג ושאר
."ידנפא ...ידנפא"
 ופא הצקב הזע הטבח ובירימ גפסש ימכו .תאחרפ למס־בר תא הזיגרה ותוצרפתה
:ולוקב וילע םיערהו שיאה לא תאחרפ הנפנ

(םגרתמה) .ןאדמר שדוחב רחשה תולע םע תשגומה החורא—רוחס •



םירדא ףסוי134

״? קעזנ ךל המ"
 ,הוארה־ןולח לש תיכוכזה תא הרבשש הנבל קרזש רזממה דליה הז .ידנפא ,םולכ־אל"

 לע םירטמ השולש ,המחלמה ינפלמ תיתימא תיגלב ,םויה גישת אלש תאזכ תיכוכז
."ךומכש רזממ דלי ,יתיב תא תבירחהש ומכ ךתיב תא הללא בירחיש .השולש

, ״ז תאז איה תונח וזיא״
."ישארה בוחרבש ׳תודידיו הנחא׳ לש תלוכמה תונח"
."ךסומה לומ הניפבש וז .התוא ריכמ ינא"
"...ךילע איבי אל הללאו ןתי־ימ .הללא ךכרבי .יהוז"
"ז עבורה דצלש הז וא בוחרה דצלש הז—רבשנ ןולח הזיאו"
."עבורה דצלש הז ,ידנפא ,לודגה ןולחה"
 ךשומ אוהשכ תאחרפ למס־בר רמא ,"קאלוב תרטשמל ךייש הז ,ונל ךייש אל הז זא"
.רופיסב ךישמהל ומצע ןיקתמו ןינעה ןמ וידי
״? םכלש זוחמל ךייש תיבהשכ ,ינודא ,תויהל לוכי הז ךיא״
."קאלובל ךייש עבורה לש דצה"

"...ידנפא ,אנא"
."קאלוב תנחתל ךל .הזל רשק ונל ןיאש רבכ ךל יתרמא"

״—גא״
״...! ןיסמחה ךתוא חקי ...ךל״

 רחאו ,תושיקנה ןואס גופיש דע ןיתמה תאחרפ .םיבקבק־שוקינב הצוחה קנז שיאה
 הבחרהב חונינ אוה .ינוונחה ידי־לע הערפוהש הריוואה תא התומדקל ריזחהל חרט
 ףנפנמו שמשממ ,וידיב וקיזחהו ועבוכ ריסה רחא ,רוחאל טעמ הטוהש ,ובשומ לע
:תופילח וינפ לע
 אוהו ומע הללא ביטיה הנש ךותו ,תויפוריאה תוינאה לכ שיאה לע וילע וסאמנ"
 דוע התיה אלש דע הירדנסקלאב תוינאה תא תונקל ליחתה טאל־טאל .דאמ םצעתה
"...קוריה לגדה תא האשנ אלש—תיקולע ,תיקלטיא ,תילגנא—תחא הינא
 תושקונה תותוא תא םהילעמ ורישה םה .ועגרתנ תאחרפ לש וינפ־יוותש יתנחבה
 ינשב רצחה ללחב וענ ויניע .םישישי־תנדע לש תשרא האב םמוקמ לעו הדילסהו

 ורגינ ויפמו טהר־חלק ולוק ,ונורגב תודירצה הרכינ אל בוש .םיינמלוח םירפרפ
 תטטורה המינה ינפב ,םהימסק ינפב דומעל לוכי התא ןיאו .שבדמ םיקותמ םירבד
 ־תנחתב היורש התיהש הגונה הממדה ךות לא טא־טא םירפרפמ םתויהב ,םהבש
 ־הצקב ,םיימשה־תפיכל תחתמ לבא־בשומ לש הריווא ןיעמ םוקמל ווישו ,הרטשמה
.םימחנמה יפבש לומלימו זגה־תורונמ לש השוואה דבלמ םואמ עמשיי אל רשאכ ,הלילח
 וא הרשע־יפ הלודג התיה ןהבש הנטקהש ,רופסמ תובר תוינא לעבל היה שיאהו"
 םושב ?הז לכמ הצורמ היה םאה—לבא .תאזה הרטשמה־תנחתמ רשע־השימח יפ
 תשורח־תיב הנקו ךלה תוינאה לש הסנכהב ךכו ...ותוא לבליב אל ףסכה .אל ןפוא
 תשורח־תיב הנק שדוח רובעכ .םידבוע ןוילימ יצח הזיא קיסעה ובו ,םיגיראל םוצע
עברא הנק תיכוכזה לש םיחוורב .םיגיראל תשורחה־תיב לש םיחוורב תיכוכזל
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 תצק—רפוס תצק ,הנתופ לש תוטפנמ ןכ־ירחא ...זרוא־ףוליקל םילעפמו—חמק־־תונחט
 לע דחא םוי טלתשה אוהש ןפוא הזיאב—הדלפ תצק—תונוכמ תצק—ריינ תצק—זג
 .ונוצר תא עיבשה אל הזה ךפכפהה םיניינעה־בצמ ךא .םירצמב תשורחה־יתב לב
 ףלא לש חטש ינפ־לע דחא םוקמב דחי םתוא זכירו תשורחה־יתב לכ תא ףסא או,ר
 םיפלא־תשמחש ,םיפלא־תרשע ,רתוי ןוכנ !קיפסי אל ףלא ? ףלא הז המ .אל .ןאד׳פ
 ,םיתב םתס אל .םידבועה ירוגמל םיפלאה־תשמח ראשו ,תשורחה־יתבל וצקוה םהמ
 םילול—םש היה לכהו ,תוספרמו םינג םע ,שממ םיתב ויה הלא .אל .ךל תפכיא אל םא
 לש םלמעמ םיחוור םוש השע אל אוה !לכה אל הזו .לכה ,תובנראל ,תולוגנרתל
 הווש היהש ימו ,השימח לביק םישורג השימח הווש ותדובע התיהש ימ .םידבועה
 ומדו ובלח לכ תא עיקשי לעופ לבא ,ךכ רבדמ ינא םא יל חלסת .הרשע לביק הרשע
 םוקמבו .ןבל באמ ךרפ־תדובע ונשייש םע ונחנא .יוארכ ול ומלשי םא קר ותדובעב
 ;גוז השע הדיחי תחא לענ םוקמ לעו !םינש לעופה השע גירא דחא רטמ תושעל
 ומצע לעופה םג .ךלש ךקלח תא חקו יל עיגמש המ יל ןת .ןתו־חק—היה הז הככ
 ־ירחא ,הפי םיצהוגמ הדובעה־ילברס ,םיחצחוצמו םיאנ וישובלמ ,ירמגל הנתשה
 ,זוחא־האמ ולש הפילחה תא שבולו וידגב תא ףילחמ ,הדובעה ןמ רזוח םיירהצה
 הזיא !םינג הזיא !םש ויה הפק־יתב הזיאו .הילגנא תרצות םיילענו ׳רסנ־לא׳ שוברת
 התיה אל .םירשואמו םיחמש ,םיבובח ויה המש םישנאה לכ !יפוי הזיא !תואניזק
 םיכלוה ויה הלילב .םיעשעתשמו םיקחוצ םויה לכ ,םישק םינמז אלו ,תומיענ־יא םוש
 םיטרס—םיטרסהו .עונלוקל םיכלוה םלוכ—ןטקו לודג ,הדוקפ יפל ,דחא לכו ,עונלוקל
 רויסל תאצל םוקמב ,רטושהו > ללכב הרטשמ ןיא—הרטשמל עגונש המו ...זוחא־האמ
 ...ןטק דרשמו ,בוחרה עצמאב קוידב ,תיכוכז לש אתב ול בשוי ...תועש הנומש לש
 תיארנ ךיא לכתסנ .יל חלס .עיגה ףוספסאה הנה .הכח ...וילא שגינ והשמ ךירצש ימו

."םויה לש ׳הרוחס׳ה
 תאחרפ לש ורופיסב עוקש יתייה ךא ,תלדה ןוויכמ הלעש לק שחר יתעמש ,השעמל
 העברא הב םיסוחד הנהו תלדה חתפל יתינפנשמ .יתעד תתל יתלוכי אלש ךכ־ידכ
 ,דב־תופנצמ םהישארלו וג־יבחרו םיהובג ,רפכ ינבכ םישובל םישנא השימח וא
 ,םהירחא וררגנש םינקז םינצבקמ דבל ,רעש־יעורפ ,םיבר םידלי וכשמ םהידיב
 םתמועלו ,שממ םיליפנכ וארנ שרחה־ירטוש .התרבחב הרושק דלי לכ לש הייבלגהשכ
 הריישהו הבחרה תא וצח םה .םידחפנ םיחורפאכ ,םימגמוגמו םישוחכ םידליה וארנ
 תאחרפ למס־ברו ,ומיקהש ןואשה ידי־לע וולתנ ,םיאבה ,םה .הקעמל דע העיגה
:ומיערהב םהיתולוק תא עסיש
 שוקשיקה תא קספה .ילומ הרושב םתוא רדס !אוהו התא ,הפה תא םותס !קיפסמ״

״! אמתסתש .םש
.הרושב טקשב ורדתסה לכהו ,םהל וכלה שרחה־ירטוש ראש
 :תחנמ ןרוק ,ובשומ לע רוחאל תאחרפ חוורתנ בושו
.יתלאש "ז ךכ־רחאו"
וכישמהו ...דובעל וליחתה םילעופהו םיסדנהמהו ,הינמרגמ תונוכמה ועיפוה זא ,ןכבו"
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 גזסתש םרפסקא־תבכר .ערזנ ולוכ הזה לוחה ,ךמצעל ראת ...ולוכ רבדמה תא חתפל
 דוע ראשנ אלש היה רתוי בושחש המו .ףוסה דע ןפוא־םושב עיגת אל םימי־עובש
 השענ לכה .הלאכ םילבהו םימ־ילגלגו תושרחמ םיארוקש ולאה תויוטשה לכל רכז
 ויה .ןוכימ ידי־לע לוביז ,ןוכימ ידי־לע השיד ,ןוכימ ידי־לע האקשה ,ןוכימ ידי־לע
 אל הדובעה תא השעש רכיאהו ,ןתלתה ךותיחלו ןתוכה ףוסיאל תונוכמ וליפא םש
 .וללה תויוטשה לכו ,תובוהצ תיב־ילענ ,תופנצמ ,תויבלג ומכ םירבד לע דוע עדי
 םייקנ םינבל םיעבוכ ,םייכרבה דע יקא׳ח־יסנכמ—תופילח—לכה .ןפואו־םיגפ־םושב
 הדובעל םיאצוי ויה םירכיאהו .הלבתת אל םלועלש הלופכ הילוס תולעב םיילענו
 ולאש אלא ...ןכ ושע םישגה םגו .הרושב םירזוח םגו ,םיירהצה דע קר םידבוע ,הרושב
 ןמ ואצי טפנ־תורונמו .ןבאמ םלוכ םיתבהו .רחא הדשב םישנאהו דחא הדשב ויה
 לכל ...עקרקה־ילעב ןובשח לע—וב שומישה־ימדו ,למשח היה לכה—ללכב שומישה
 םיכלוה םלוכ ויה ןכ־ירחאו ,םלוכ ולכא הבו הלשמ הניטנק התיה םיתב לש הרוש
 דומלל רפסה־תיבל תכלל הרושב םירדתסמ ויה ךכ־רחאו ,םיירחצה תחונמל התיבה
 ךיראהל אלש ,ינודא לבא .תובוחה תאו םהלש תויוכזה תא תעדלו בותכלו אורקל
 לכה ,וב ןינע םוש ול היה אל רבכ ףוסב ,ףסכ הברה ךכ־לכ רבצש שיא ותוא ,רופיסב
 וליפא—הזב ץוקיש ופוס ךכ־לכ הברה ול שיש ימו ...לוחה ןמ רתוי לוז ולצא היה
 ,ןכ—וידארב עידוה דחא םוי ךכו .רבדה וילע סאמנ םוי־םוי םיחופת לכואש ימ
 ,ןכבו—תאזה הנחתל תיבו תיב לכ רשיקו רודיש־תנחת םיקה אוהש ךל רפסל יתחכש
."לכה לע רתוומ אוהש ןופורקימב עידוה אוה
.רחא ןיינעל תחסומ ותעד התיה וליאכ תאחרפ יב טיבה וישכע
 ז תושעל המ ךל ןיא" .רטושה לא םואתפ הנפ "ז המ ליבשב ,םש השוע התא המ ,יה"

:םוגמיגב רטושה בישה
."ידיל רסמנ אוה ...אוה ...םצעב"

"ז עודמ ?רסמנ"
."וילע רומשל"
 קפס ןיאו ,יב ןנובתהל ףיסוה אוה .ליגרכ־אלש יב טיבהו בבותסה תאחרפ למס־בר
 המל עדוי ינניאו .םידלי־ףטוח וא בנג ,חצור תויהל םיאתמ ינניא יכ תעדל חכונש
:םסהמ וטאל למלימשכ ןווכתה
"ז םהמ דחא התא ...הלאה םישנאה ...הא"
"ז וידארב שיאה עידוה המ ...םינפ־לכ־לע ? יממ דחא״
:שפנ־רוזיפב ריטפה רחא ,טיבהל ףיסוה אוה
"ז הזב ןימאמ תמאב התא ...םילמ םתס הז ...רכוז ינניא ,הללאב ...הא"
 וחצמ לע ועבוכ ןיקתה אוה .חתמנש ףותה־רועכ בוש היהש דע קדהתנ וינפ־רוע
 ולוקב םיערה רחאו ,ויניע וב ץענו רותה שארב בצינש ןקזה ןצבקה לא החש ,קוחכ

:דימתכ
׳ד ךל םיארוק ךיא !המהב ,והשמ דיגת״

(טנלוגר לאומש :תיברעמ)



: יתאיב־לא באהו־לא דבע
לבבמ הבישה
 תומי דמועמ תע :םדאבש סגה
 םרומ ופא ,םיבכוכ לומ ויניע

 והבת ויאנ#מ תרקבת םא וא ,תומי תומ תע
 ,טובח אילפמ לרוגהשכ ,ליל־תטלע ריאן תעו
.הדר? ולרוגב תעו

 גלפה רמא ,בכוכה יל רמא ,ינודא וה
 ןודקומ־שיא רדנסקלא ןאכ
.חדוק ,סבומ ,ותמט לע רבע

!םיבכוכה
 דועל ,הז להאל ול תחתמ לבב
 היגרובךחב םיבאזה וליליי דעל

 םטאי םוטא רפעהו
.תובצהה ,תובובנה היניע
 איה םיתעל לגר־ףב־ךרךמ לבב
.היניע אשת היחתלו

 תךת#ע וה
 יאלמ םידבה ,ימוק ול
 לבחנש הז ירא ית?ש יחלחלו

 חורה תללי םע ,םיבאזה םע אנ־יניתמה

 םימשגה ידירוה
.תוגונה וללה תוברתב

תרתשע םלוא
הדמע םילתכה לע
הינפ לע רפא ,םידן תעיטק

 הממךו בוקעו
.תוגונ תוברחל המלא רוצ־ןבאו

!הבוהא׳ד—
 הדגאה לא יבוש אג־ירזח
 רהצת־אל־שמש ,תלבש

.רבשנ# סרח־דכ ,ןשע תורמיתמש השא
 הדותל דוע בושן אל ןה זומת—

!יללא ׳יל
הדיצ אלב ,לילה תפכל תחתמ לבב
 הטינחל םימס אלב
 .רפא ל# המילג הטוע
!תךת#ע :תוברחה לומ יתקעצ

:םינבאל יארקמ
!תרת ,תרת ,תרתשע

ריקה רקרק
 חרוה ול אבחנ םיוב ןיבו

.ףט#מ םשנה אבו

(ןסוס ןושש :תיברעמ)



םינקזה :רמאת הירכז
ותנה םירפיצה תריש .וניתונוכשב קחשלמ םיטוטאז ולדחו ,ונימש לעמ םירורד וזוגנ
 ־חנה .תחקרמ־יתבב ךלהו־לזא ןפגה־רמצ .תטטור ,הרוצע הקנא הכפה ןהיבולכב תונ
 הפקתנ אל הדבל שמשה ךאו .ונריע לע םירצ ןלרומיט לש ויתואבצ ,יתובר ,םניח
.תחרוז איה הנהו רקוב־ידמו ,הלהב
 ונתדות ונתנ לאלו ,ארומ אלב ונל־ונכייח .ונינפ ורוורווח אל ,ריעלש םירבגה ,ונא
 הצע סכטל ידכ ונסנכתה .םישנכ םינפ־יקלח וגאשע אלו ,םינקז ירוטע ונאשע יכ לע
 .םישנ־ידגב לש ןבזכ קסעומה ,רהמנו זיזפ ריעצ היה םימאונה ןושאר .אצומ שפחלו

.ולוכ שגרנ ,ארק ,"אנ־םחלינ"
 וילעב םק עגרב־וב .המילכ־קמוס ףכאנ וינפ לעו ,ףיסוה אלו ,זוב יטבמ וילע וטע
 ,ונא .םייק וניאש ימ ךא קקזנ המחלמל" :ןותמ־ןותמ רבידו ,ונריעב םינקזה לודג לש
."םימייק ונאש ןאכמ ,ונא םינקז ילעב ,לאל הליהתה
 תחלשמ ביכרהל טלחוה המ־לש ןויד םותכו ,תוהדזהה תולוק ושעגתנ רהמ־שיח
 ויכרבל קשונ ונקזש םימי־עבש שיא דמעוה השארבו ,ןלרומיט םע ןתתו־אשתש
.ותכלב
 איה .ןבל לגד השארבו ,וללה םירעשה דחאמ האצי תחלשמה .ונריעל םירעש העבש
 וללהש אלא ,דחי םג הבראהו םיבכוכה ןינמ לע הלוע םניינמש תוטוידרס ןיב הדעצ
 וזש ידכ שמשל ורקפוה םהיתוברח .םהינותחתבש םיניקה תא םשפחב ויה םידורט

.ןהב וקבדש םדה תאו שפרה תא שבית
 שיאה הנהו ,דוהו תוניתמ םלובש םידעצב ןלרומיט לש ולהאל הסנכנ תחלשמה
.םימיב־אב לש ךויחו טועפ לש םייניע ולו ,םימיל ריעצ אוהו ןלרומיט
 ונריע םלוא .המחלמ אלב ךינפל החותפ ונריע הנה .שקבנ םולש ךא" :תחלשמה שאר
 רטפינ הצפח שפנבו ,וללה םיזעכ ונישנ .טפנ־תורצוא וא בהז הב ןיא .הינעו הנטק

."ןהמ
 יל עדונ לבא .תופי םישנ וא בהז שפחמ ינא ןיאו ,םימד־תוכיפש אנוש ינא" :ןלרומיט
 יניאש קדצ־יא והז .םכינקז תא לדגל םכגהנמ לשב םחלל םיבער םכריעב םיבלגהש
.לבת יבחרב קדצ תנכשהלו םיקושעה תנגהל םה שדוק י?ח אלהו ,ומע םילשהל לוכי
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."םחלל בוערל םדאל ול רוסא
.הכובמב םיטבמ ופילחהו ,המהדתב וכוה תחלשמה ירבח
 וליחתיש רחאלו ,םכינקז תא וחלגתש רחאל אלא ןאכמ ועסי אל יתוליח" :ןלרומיט
."גשגשל םיבלגה יקסע
 ."רבד בישהל לכונ םרטב ריעל בושל ונילע .תשרד הרומח השירד" :תחלשמה שאר
."םכלוכ ודמשיה וא ,םכינקז וחלג :םכדיב הרירבה״ :ןלרומיט
 .בוט רבדכ םהיניעב םייחה ומדנ עגר ותוא .תחלשמה ירבח לע ודרי המיאו הממד
 ויפמ םיעקובה ,וללה עוגעג־ירישמ םיפי םימודאה םידרווה ,הקומע םתלכת םיימשה
 .םדב קורי בשע תוטיבנמ תוקוניתה לש תונושארה םהיתוחווצ .וירוסייב בהוא לש
 ־מדבש אלא .ףסכ יושע ןויגפב הלילה תא טחושה רהס והירה השא לש טטרנה היפ
 םהיטבמ םיצעונ םהשכ תוארמה לומ םמצע םה ורייטצנ תחלשמה ירבח לש םנוי
 גד תוומה ךפה זא .תמוערתו הדילס ישגר םהב ורבג דימ .יעשמל־תוחולגה םהייחלב
.זפ־שמש לומ ץצונה םודא
 רחמ" :הענכהב וירבדל םיניזאמ םלוכ ונריע ישנא יכ ותעדמ ,תחלשמה שאר רמא

."הדיתע תא ונריע רחבת
 .לכב זחא םעזה .ןלרומיט רמא רשא תא ונינזאב הרפיסו ונריע לא תחלשמה הרזח
 ״? חפקנ ונינקז תא ךא ונייח תא ליצנ םא ,ךכב התובר המ״ :קעצ ונלשמ דחא
 תא ורביש ,היתומוח תא ורקריק ,ונריע תא ןלרומיט לש ויתוליח ופקת תרחמל

.דחא דע םירבגה תא וטחשו ,הירעש
 ויה םינפה .םירבג ישאר לש לגב דיאל־החמש לש טבמ חלשל ןלרומיטל ול הנוא ךכו
 ופעדזנ אל יכ םירמוא .םהינקזב םיאגו םיכייחמ תאז םעו ,םדב םימתכומו םיבוהצ
 תא חלגל םירפסה לע ןלרומיט הויצ רשאכ אלא םתוואגו םתחמש םהמ ורס אלו

.םהינקז
.הרפכ אלל תשוב וניסוכו ,ןנוקמ ןיאב ונסבוה ,יתובר ,ךכו

(ךמוס ןושש :תיברעמ)
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תחא הברעמב הזחמ

 לאמשמ תלד ,בוחרל האיציה תלד לא ליבומה רבעמ רדחה הצקב ,ןשי ןינבב רדח
 לודג ןחלוש ,חאה דיל .תכעוד שא הבו ןבאמ חא ,ןימימ .תיבה ירדח לא הליבומה
 רוגס ןולח ןחלושה ירחאמ .םילבו םינשי םינותע לש תולודג תוליבח ומרענ וילעו

 יתש רדחה עצמאב .םיטפורמ םלוא םיראופמ רדחה יטיהר .ךימס ןוליו חתמנ וילעש
 ןבכ ,באה בשוי תחא הסרוכ לע .םיערקה ןמ הציצה הנטבהו ערקנ ןיוסיכש תוסרוכ
 הדיעמ הינפ תוזח ,םישימח תבכ ,םאה תבשוי הינשה לע .רעש־בשו םונצ ,םישש
 תוסרוכה ןמ םידעצ ינש קחרמב .הירוענב היפהפי התיהש ךכ לעו הבל־בוט לע
רוי תפלודה הרקתהמ םימ תופיט .התיצחמ ידכ האלמ תיגיג רדחה תפצר לע תחנומ

.תויזה־רואכ ,שולק רואב ראומ רדחה .תיגיגה ךות לא בצקב תוד
 איצומו הפצרה לע החינמ ,םינותע תליבח לעמ קבאה תא רענמ באהשכ הלוע ךסמה
 התויהב הכ דע וילא הטיבה אל רשא ,םאה דיל ותסרוכ לא רזוח ,דחא ןוילג הכותמ

.טועפ לש רמצ־תדופא תגירסב הקוסע

 ־קרנה תוריקה לא יטיבה .הזה בצמה תא לובסל לוכי ינניא .םעט לכ ןיא ,אל :ב א ה
 תבשוח תא .ףרה ילב םהב הכמ לובמהש תונולחה לאו ,הדילחמה תלדה לא ,םיב
ז הנש דוע הז לכ לובסל לכואש
ז הנש דוע ךשמיי לובמהש רמוא ימ ? הנש דוע :ם א ה
 .ךשמיהל לולע אוה ןמז המכ עדוי וניא שיא .הנש האמ .םייתנש דוע .הנש דוע :ב א ה
.לובמה ףוס תא תוארל הכזנ ונייחב םא עדוי ימ :ם א ה
.ןהב ךלהל לוכי יניא יכ דע ובצ ילגר .יטיבה ? עדוי ימ ,ןכא :באה
.המרג תוביטרה ילוא :םאה
.תפלודה הרקתה לא יטיבה .תוביטרה יהוז ,ןכ :ב א ה
 בשוי התא רשאכ רמצ־תכימשב ךילגר תא תוסכל םעפ אל ךל יתרמא ירה •םאה
.אורקל
 זוז תוביטרמ ילגר תא רומשת הכימש וזיא .תלעות לכ ןיא .ךכב תלעות לכ ןיא :ב א ה
.יתומצע לכב תכלהמ איה
.שא ךל יתרעבה :םאה
 ונלוכש ששוח ינא ז קספיי יתמ םלוא .קספיי לובמהשכ אפור תוארל ילע :באה
.ולגיי םימהש ינפל דבאנ
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ן םעפ ףא תאז ריכזהל אל יל תחטבה אל םאה :םאה
 ועיגהש םינותעה לכ תא יתארק רבכ ? תאז ריכזהלמ לדחא םא השעא המ לבא :ב א ה
 ונלוכ ונצלאנ יכ דע תלד לכ ףיצה טיטהו םיכרדה ומתסנ לובמה זאמ .לובמה ינפל

.םירגוסמו־םירוגס וניתבב ראשיהל
.ןיינעמ והשמ םהב אצמת חטבל יכ םעפ דוע םינותעה תא ארק :םאה
 .םהבש תועידיה לכ ךל רפסלו רוזחל לוכי ינא .רופס־ןיא םימעפ םיתארק רבכ :ב א ה
 תותורח תורתוכה וליפא .םהבש תוחידבהו תועדומה לכ תא ןנשל לכוא .תחא־תחא

.ינורכזב קומע
.והשימ םע חחושמכ םתא חחושמ התאש יל המדנ םיתעל :םאה
 םיללצ םע יח םדאש ומכ םתא יח ינא .םתא יח ינא .םתא חחושמ ינניא ,אל :ב א ה
 חחושמ ,םתא יח ינא ,ןכ .םהידעלב תויחל םג דחפמ אוהש אלא םהמ דחפמ אוהש
 .םירקע ושענ ייח .שבי ינוימד .טלקמ םהב אצומ םיתעלו ,םהמ חרוב םיתעל ,םתא
 ,יל םירכנתמ תוכורא םינש הז יתוא םיבבוסה םיצפחה וליפא ,יב וסאמ םישנאה
...הלא םינותעל רשא .יתמועל םהיפוצרפ םיוועמו

ז םהב אצומ התא המ :ם א ה
 הדיחיה תמאה תאז .הילע דומעל לוכי ינאש ,הקצומ עקרק םהב אצומ ינא :באה
 רשקה קספנ .רזומ והשמ םייחה וכפה זאמ .לכה ונתאמ לזג לובמה .הנממ סונמ ןיאש
 ןיא רשא עלס לא םילובכ םידבע ונכפה .ריוואה ,םוחה ,שמשה םע ,םוקיה םע ונלש
 ןיא םלוא .םידבעל ונייה ,ןכ .היתחת־לואש לא ונליפיו םימה ינפמ גוסי יתמ תעדל
 ונל ןיא ...לצניהל הוקת ןיא ונל .ישפח אציי םימיה דחאבש הוקתה תא דבאמ דבע

.הוקת
ז הלא םינותע אורקלו בושל גונעת אצומ התא הז ללגב םאה :םאה
.הלא רמצ־ישובלמ תגירסב גונעת תאצומ תאש םשכ :באה
.םימיה דחאב םהל קקדזהל םילולעה םיבר םידלי שי יכ תאז השוע ינא :ם א ה

 המכ .תגרוסו תגרוס תא םויה לכ .רחא רבד םוש השוע ךניא לובמה זאמ :באה
1 םייפלא ז ףלא ? םויה דע גורסל תרמג רבכ תוכיתח

.ינוראב ןמוקמב ןתוא החינמ ינא .תרפוס ינניא .תעדוי ינניא :םאה
לבא :באה
? המ לבא :ם א ה
? לובמה ינפל רמגינ םא הרקי המ :ב א ה

.רמצ ישובלמל וקקדזיש םידלי ויהי דימת :םאה

1 המ תעדוי תא :ב א ה
ז המ :םאה
.(םייסמ וניא) ונל היה וליא ...ונל היה וליא :באה
.רבד רמאת לא :ם א ה

 (םידומעה תא ךפוה) .ןותעה תא ארקא (ויפקשמ ביכרמו ןותעה תא חתופ) :באה
תניינעמ העידי הנה ,יעמש (הילע בכעתמו העידיב לקתנ) .םעפ דוע ותוא ארקא
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 תינדה רקחמה־תחלשמ םהילא העיגהש םייוליגהש םיעידומ םיגולואיכראה (ארוק)
 תא ומרגש תויתימאה תוביסה לע ינרדומה עדמה תא דימעהל םייושע טררא־ירהב
 התחנ וילעש םוקמה תא עובקל תנמ־לע הלא םירוזא ומליצ תחלשמה ישנא .לובמה
 .והשמ דמלנ רשפא ז האור תא (םייפקשמה תא ריסמו ושאר םירמ ,קיספמ) .חנ־תבית
.והשמ דמלנש ןכתיי .ןכ :ם א ה

? הרקש הממ הצורמ חנ היה םאה :ב א ה
.םיהולא ןוצר היה הז ז עדוי ימ :ם א ה
.םיהולא ןוצר ,ןכ :ב א ה
.ואטח חנ לש ורוד ינב יכ ,שנוע היה לובמה ילוא :ם א ח

ז אוטחל םהל חינה אופא עודמ י,איבנ היה אוה אלה :באה
.חקל שמשי לובמהש הצר ילוא :םאה
? והשימ אטחש אטח לשב אב םאה ? הז ונלובמו :באה
.ילוא :םאה
.חוטב ינא .והשלכ אטח ללגב אב אוהש קפס ןיא :באה
.(תמייסמ הניא) ...ןעט רשאכ ול ונמאה אל :םאה
? ול ונמאה אל רשא הז ימ םלוא .ול ונמאה אל :באה

...אוה (רוצע יכבבו סוסיהב) :םאה
ן אוה :באה
.וננב .ןכ :ם א ה

.בא ינניא ...בא ינניא .יפמ תאצל הלוכי וז הלמ דציכ ןיבמ יניא .ןכ .וננב :באה

.ונרשבמ־רשבו ונמצעמ־םצע ,וננב אוה .ןכ :ם א ה
.ינדבאל ול יתתנ רשאכ ותוא יתדביא :באה
.וירבדל תגעל :םאה
? וישכע אוה ןכיה ...יניעמ תוקזח ויניעש יתעדי אל :ב א ה

(הנוע הניא) :םאה
 בזעש בשוח ינניא לבא ,ול קלתסה םנמא אוה .ריעב ןיידע אצמנ אוה ילוא :באה

.ריעה תא
(הנוע הניא) :םאה
.ראשייש ויתשקיב :באה
.ידמ רחואמ היה :םאה
.הרזומ תופיקת התיה ויניעב םלוא ,וינפל יתננחתה טעמכ :באה
.וענכשל תוסנל םעט לכ היה אל :םאה
 .הנוכנ .דתיה ול יתצעש יל היה הארנ .הנוכנה ךרדה תא ול תוארהל יתיסינ :באמ
 ירחאמ ילא רבדמ אוהש יל היה המדנ .םימעפל ותוא םיניבמ ונניא ונלוכ :םאה
.והשלכ ןנע

(תכרעמה) .םדק־יאיבנמ דחא חנ חיח ,ןארוקה יפל *
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.הנממ הבוט תחא וליבשב אוצמל יתצפח ינאו ,הרענ התוא תאשל הצר :ב א ח
.התוא בהא אוה :טאה
.הנממ הבוט אשיש יתיצר לבא .יל רמא תאז ןכא .התוא בהא :באה
? תיאר אלש המ הב האר אמש :םאה
.התוא אשנ .יתמח לעו יפא לע התוא אשנ ךכו :ב א ה
.ךתעד תא חינהל עגי תועיגי הברה ? השעיש תיצר המו :םאה
.לובמה אב ןכ־ירחא :באה
.לובמה אב ןב־ירחא .ןכ :םאה
? זאמ ופלח םינש המכ :ב א ה
.ונרקבל אב וניא שיאו טיט תואלמ םיכרדה .תעדוי ינניא :םאה
.תוכלוהו תוהכ יניעו םיילגרב באכ שח ינא .ונקז יכ קפה ןיא :באה
.ךכב קפס ןיא :םאה
ז ונינפב תרכינ הנקיזה םאה :רמול ינוצר ?ונינתשהש הרובס תא :באה
?לאוש התא עודמ :םאה
 ךיא :ימצע תא לאוש ינא .הלאש םתס וז ילוא .עדא אל ז לאוש ינא עודמ :באה
? רוזחי םא ילש ינפ ואריי

.םיתבהאש יפכ ויהי ךינפ :םאה
.יארב ימצע תא תוארל ינוצר ...יארה תא יל יבה :ב א ה
...ויתיקינ רשאכ רבשנ םינשהמ דחא .יאר ונל ןיא :ם א ה

? ינשהו :באה
.ומע ותוא חקל :םא ,ד

?ימ ?המ :באה
.בזע רשאכ ותא וחקל ןבה :םאה
.םינפ ילב ונא ירה ןכ םא :ב א ה
.ריעצ ןהב הארת יניע ךות לא טיבת םא :םאה
.ינממ דרפיהל ילב בזע :באה
.וז הדירפמ קמחתה ילוא :םאה
.רבד רכוז ינניא ?תושק םילמ ול יתרמא םאה :באה
.ורדחב ןחלושה לע תחנומ התיהש ונתנומת תא חקל .חקל והשמ דועו .ןכ :ם א ה
.ול יתבשקה וליא הרוק היה הזה לובמה םא עדוי־ימ !ינב (תוכבל אלש קפאתמ) :באה
? עדוי ימ :ם א ה
.אובי לובמש רמא אוה :באה

? תאז רמא םנמאה :םאה
 טטושלו םירהב ספטל היה לודגה וגונעת .םייחה תא בהאש רענ היה אוה :באה
.תודשב
.רקה ונפרח ךותב חרוז ביבא היה :ם א ה

?ויניע תא תרכוז תא :באה
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.שבד יעובמ ינש ויה ויניע :םאה
ה ם1ם תא רשא ךרד יל וריאה ןה .ןהב תפקתשמ יתומד תא תוארל יתבהא :באה
.עדא אל
.וגתודידב ימיל םבגל ונל היהיש וניצר :םאה
.רענ ראשנ וניניעב לבא ,רבגל היה אוה :באה
 .הננע ירחאמ אוהש יל היה המדנ ,ךל יתרמאש יפכ .ותוא ונוניבה אל םימעפל :םאה
.ינזא תא יתמטא ינאו דידי ינתושעל הצר .יב ולוכ םשאה :באה
.וירבדל ןזוא תיטה אל לבא הזע הבהא ותוא תבהא :םאה
.םלבקל יתלוכי אל .םניבהל יתלוכי אלש םירבד רמול גהנ :ב א ה
.וניאר אלש םירבד האר אוה :ם א ה
 .תואיצמל םולחה תא ךופהל ותלכיבש ול היה המדנו םלוח היה םיתעל :באה
 וצעננ ויניע םלוא .היקוחל ענכיו ,היתולובגל ןיכסיש ,עקרקה לא דרייש יתיצר
.האר אל שיאש בכוכב דימת
.ונלשמ קזח היה ותייאר חוכש הארנ :םאה
.ילוא :באה
ז הז תיבב ןיידע ונאש אוה עדוי םאה ינא ההמת :םאה
 תובוחרב םיכלהמה וידעצ לוקב שח ינא םימעפל .תאז עדוי אוהש קפס יל ןיא :באה
.סנכיהל ילב האלה םידעוצו ,ךשוממ עגרל ונתיב תלד דיל םירצענ ,ריעה
.תותלדה לכ תא ףיצמ טיטהו תומותס םיכרדה :םאה
 לעמ םגו ,וניתותלד לעמ ותוחמל ,רוחשה טיטה תא אטאטל הסנמ אוה ,אל :באה

.ונינפ
.וירבדל תעמשו יאוול :םאה
.העידיה תא ונל איבה רשאכ ידבל יתייה אל :ב א ה
.ריעה ןמ הלודג הער עונמל הצר :םאה
 .ריעה לע המייא הלודג הערש תודוהל זא ונדחפ ונלוכש רשפא ,עדוי ינניא :באה
.חור לש התואיצמ לע עומשל םידחופה םיכר םיחמצ לש ןפוח ןיעמ ונייה
.רוחשה טיטה תודוא־לע םכל רפיס .םכריהזה אוה לבא :ם א ה
 וליאכ התיעבמ הגאד הרכינ ויניעב .םנכנ רשאכ תווצב ונלוכ ונבשי ,ןכ :באה
 יתרמא .יתא חחושל ונוצרבש רמאו ילא שגינ .םיללצ האלמ הרעממ אצי הז־התע
 םישנאה .ןזואל ומעני אל וירבדש רמא ,סמונמ היה אוה .םיפסאנה לכ ינפל רבדל ול
 רוכזכ ;ריעה ירוורפמ דחאב טטושש רפיס .הרבג וניעב הגאדה—אוה וליאו .וקחצ
 ,ןכבו .דימת שפיחש המ־רבד םהב היה וליאכ םיקחורמה תומוקמב טטושל בהא ,ךל
 אלש םיפי םיחרפ וחמצ הבו הבוזע הניג האר ריעה ירוורפמ דחאב טטוש רשאכ
 םואתפ־עתפל .םולשל וכרבל םירמואכ וכייחו ובלביל םיחרפה .םתומכ ןיידע האר
 תופיט ורשנ ונממו םואתפ עקבתה רוחשה ןנעה .קפואה תא םסוח רוחש ןנע האר
 האר .תותיעבמו תולודג ויה ךא ,תובורמ ויה אל תופיטה .רוחש טיט לש תודבכ
.דבכ עלס אשמ וסירקה וליאכ ויתחת דימ םרק הזו םיחרפה דחא לע תלפונ ןהמ תחא



145לובמה

 רוחש רפא ךפוהו טא*טא ררופתמ חרפהש הארו וכמתל ידכ חרפה לא ודי טישוה
 אוה .תינתמיא הגאד ואלמ ויניעו ,יניצר הארנ אוה .רופיסל ןימאהל היה השק .םואמ
 .בורקב הרקי המ־רבד ....ןינעב שאר לקהל ןיא .רבד ינעידוהל ריעה לא שח יכ רמא
 תונבל ונוצרבש הנע ? השענש ךנוצר המ :ול יתרמא .וגעל םירחא .ול וקחצ םידחא
 רמא ?רכס תונבל ונילע םיימשב עגרל עיפוהש ער ןנע ללגבה :ול יתרמא .רכס
 ונרמא .לובמל הנייהתש דע הניברת תורוחשה תופיטהש ,אובל םידיתע םיננע דועש
 וצרפ טעמכ ונירבד עמשמל .לובמ הנללוחת אל רוחש טיט לש תודחא תופיטש ול
 ריעה לע ןגהלו ןרצעל ותלכיב ןיא ולא תופיטב ונלוזליזש רמא .ויניעמ תועמד
 עמש אלו ,ןהיתודלות תא ארקו לבת תוצרא לכב בבוסש רמא םיבוסמה דחא .ןהינפמ
 יתעדי אל ינא ,יל רשא .ול וגעל םידחא .המ־לש תופיט ידי־לע םרגנה לובמ לע
 ־יאל ינאישה ידידי געלש אלא .הגאד ןהב יתיאר ,תוניצר ויניעב יתיאר .רמול המ
 ויהו ול וקחצש ויה .ןפגב רכסה תא תונבל ךלוה אוהש רמאו םק אוה .וירבדב ןומא
 רמא .עלס םירהל רדעמ תאשל ןחוכב ןיאו תונטקו תונידע וידיש ול ורמא .וגעלש
 ,סרהל אלא תובוט ןניא תוקזחה םיידיהש דוע רמא .וידיל הנפרטצת תורחא םיידיש
 אל םלועמש ןוצר־חוכ תצינ ויניעב .תונבל ךיא תועדוי תושלחה םיידיהש דועב
 ,יבא ,ךל רשא :רמאו ,ךורא טבמ יב ץענ ,ילא ברק רחא .שיא יניעב ותמגוד יתיאר
(יכבב ץרופ) .הקשנו ידי לע ןחג .יתבזכאתנ הנהו ,תנעשמל יל היהתש יתיצר
.ךל שחר הבהא ךאש התא עדוי ירה .הכבת לא :ם א ה

 (הכוב) .ומע קדצהש חכוואו םוי אוביש יל רמאו ,הקשנ ,ידי לע ןחג (ךישממ) :באה
 ,ויצפח תא תחקל התיבה רזח רשאכ ורצעל יתיסינ .הכבת לא ,הכבת לא :םאה
.יתחלצה אל ךא
.ךכ־רחא אב לובמה .קדצ אוה .קדצ אוה :באה
.המואמ תושעל ךדי־לאל היה אל םלוא ,לובמה אב ןכא :ם א ה

.אובי אוב לובמהש ונל רמא .ונתוא ריהזה אוה :באה
.המואמ תושעל ךדי־לאל היה אל םלוא .ןכ .ןכ :םאה
? םויה והשמ תושעל ונתלכיב ןיאה :באה
.תוכחל .ןכ :םאה
? המל תוכחל :באה
.לובמה ףוסל :םאה
?ונפוס וא ,לובמה ףוס :באה
.לובמה רמגיי רשאכ בושיש יל רמא אוה :םאה
.םיתמ אלא ריעב אצמי אל זא :באה
.אלו אל :ם א ה

תנ תיגיגה ,יאר (הרקתהמ םיפלודה םימהמ האלמתנש תיגיגה לא טיבמ) :באה
?חבטמב הקירהל ךלא .האלמ
 (חבטמל תכלוהו תיגיגה תא תלטונ ,תודבכב המק) .תאז תושעל יל חנה :םאה
?םימיה דחאב בושיש ךל רמא םאה (םר לוקב) :באה
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.ןכ (חבטמהמ) :םאה
.בושי רשאכ םייחה ןיב היהא אל :באה

?תרמא המ :םאה
 תומסרכמ וללה םיעלותה ךיא האור ךניאה .םייחה ןיב זא היהא אלש יתרמא :באה
 םייחב ךישמהל חוכה ונב םוקי הז לכ ירחאש תבשוח תא ? םוי רחא םוי ונייח תא
?המואמ הרק אל וליאכ

...םימיה דחאב בושיש רמא אוה :םא ה
.ינאריש ינפל תומל יל בוט .אל :באה
 טעמ אלא ונל ורתונ אל (המוקמב התחיגמו תיגיגה תא האיבמו תרזוח) :םאה
.םיישדח־שדוחל וקיפסיש תונוזמ

? ןכ־ירחאו :באה
.תעדוי יניא :םאה
.םיישדח וא שדוח ונל ורתונ ,ןכ םא :ב א ה
.לובמה רמגיי ןכ םא אלא :ם א ה
? רמגיי יתמ לבא :ב א ה

.תעדוי ינניא :םאה
(וילגר ששממ) .תובאוכ םיילגרה !יוא :ב א ה
.הלזא ךילגר תא יתחרמ הבש החשמה :םאה
.וסאמנ .הלאה םינותעה ילע וסאמנ (הדצה ןותעה תא חינמ) :באה
.יתעדיו ןתי־ימ ? הז רדוס שבלי ימ עדוי ימ (התגירס תא תלטונ) :םאה
.דחא אל ףא :ב א ה

? תרמא המ :םאה
 .םלשנו םת לכה .קירל ךנמז תא האיצומ תא .דחא אל ףא ,יתרמא .דחא אל ףא :ב א ה
 םיסנמה םישולח םיריעצ םתואש ךתעד לע הלעי םנמאה .םוקמ לכ ףיצהו טשפ לובמה
 ונידידי .ץרחנ ונניד־רזג .אל .אל ? הזה םהוזמה טיטה לע רבגתהל וחילצי רכס םיקהל
 .ונייחב וקבד םהייחש םירבד םתוא םג ונל ורכנתה .ונל ורכנתה ונינב .ונל ושחכתה
.ונילע םניד־רזג תא םירחא ואיצוי םרטב ונמצע לע ןיד ונרזג .ץרחנ ונניד־רזג

?תאז יל רמוא התא עודמ :םאה
.םהב הגוש תאש תומולחה לשב ךילע םחרמ ינא ילוא .עדוי ינניא :באה
? םימעפל םלוח ךניאה ,התאו :םאה
.ןכ :באה
?םלוח התא המ לעו :םאה
.תוומה לע :ב א ה
?תוומה לע :םאה

.ןכ .ןכ :ב א ה
? הזה רמצה תא הדצה חינהל ילע םאה :םאה
.תאז ךל רמוא ינא עודמ דוע ינילאשת לא לבא ,יצרת רשאב והיחינה (סעכב) באה
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 רשקמה הזה יוטנה טוחה תא ךיראהל הצור תאש יל המדנ .ילע הקיעמ ךתונשקע
 ז תפסונ תונמדזה וגל תתל היושע וז הילשאש תא תבשוח .םייחה ןיבל וניניב
?םירחא םייח ונל קינעהל
.הזה רמצהמ תופרהל תולוכי ידי ןיא :ם א ,ך

.ותוא יחינה (קעוצ) .והיחינתש ךל יתרמא :באה
 ןזוא םירוכ םאהו באה .תינוציחה תלדב הקיפד העמשנ)

(םהינזא־עמשמל םינימאמ םניא ומכו

? והשמ תעמש :באה
.ןכ (סוסיהב) :םאה

(תלדב תפסונ הקיפד תעמשנ)
.תלדב הקיפד עמוש ינא :ב א ה
? חתפא .תומותס םיכרדה לבא :םאה
 רענ םנכנ .החתופו םידבכ םידעצב תלדה לא שגינ ,םק) .חתפא ינא יכ אל :באה

(רדחה עצמאב דמועו עבש ןבכ ראות־הפי
? ינב ,ךנוצר המ :ב א ה
.אתבסו אבס תא רקבל תכלל יל הרמא אמא .עדוי אל :ר ע נ ה
 תועמד יכ םייסל הלוכי הניא) ...לש ונב התא ?המ (הביחב ורבעל הצא) :םאה

(הנורג תא תוקנוח
? ילש אתבסו אבס םתא :רענה

.ןכ .ןכ :ם א ה
?העיסנב םתייה ?םדוקמ םכתא יתיאר אל הז ךיא :רענה
.אל :םאה
? ילש אבא ןיבו םכיניב הרק והשמ ילוא :רענה
.אלו אל :םאה
.דאמ־דאמ םכתא בהוא אבאש יל הרמא אמא :רענה
.ונתוא בזע זאמ ונייח לש םמעט גפ :םאה
.רכס תונבל ידכ םירהה לא ךלה אוה .בזע אל אוה לבא :רענה
.רכס תונבל ידכ םירהה לא ךלה .ינב ,ןכ םנמא :םאה
 אצמנ ילש אבא לבא .רוזחי ילש אבאש םיכחמ םתאש דוע יל הרמא אמא :רענה

.םירהב ןיידע
? בושי יתמ ךל הרמא :םאה
.ול הכחמ איה םג .המואמ הרמא אל .אל :רענה
? הנה עיגהל תחלצה ךיא ...ךיא םלוא :םאה
 התארה םגו .םכלש תיבה םשש הרמא .הרשיה ךרדב תכלל יל הרמא אמא :רענה
.וילא ךרדה תא יל
? הרשיה ךרדה לע ןיידע בצינ ונתיב םאה :ב א ה

.אמא ותוא יל הראיתש ומכ ותוא יתאצמ :רענה
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. קדה ופא לא טבה ,ויניע לא טבה !ויבאל המוד אוה המ־דע ,ילא (באה לא) :םא ה
.אמאמ םג הלאכ םירבד יתעמש ? אבאל המוד תמאב ינא :רענה
.ךליגב היהשכ ותוא האור ינאש יל המדנ .ןכ :ם א ה
.יתוא תוארל וחמשתש יל הרמא אמא :רענה
יל רומא םלוא ...רבק ונתיב היה זא יכ תאב אלול :םאה
? המ :ר ע נ ה
.טיטל ןמיס םוש ךידגב לע האור ינניא .טיטה :םאה
.רכס הנב אבא .הפטשנ ריעה ? טיטה :רענה
? טיטה ןמ הרהוטו הפטשנ ריעה :םאה
...לבא ,ןכ :ר ע נ ה
ת סינכ זאמ וקספנ םימה תופיט .רדחה עצמאב תחנומה תיגיגה לא טיבמ רענה)

(ךכב שיגרי והשימש ילב רענה
?יגב ,תרמא המ :םאה
? ןאכ תיגיגה תא םתמש המל :רענה
ל א) .האר (רבד האור הניאו הרקתה לא שאר המירמ) .תעדוי יניא ? תיגיגה :םאה
.וקספ םימה .האר (באה
.וקספ םימה .ןכא (םהדנ) :באה
? חבטמל תיגיגה תא חקא :ר ע נ ה
.ךנוצרכ .ינב ,ךנוצרכ :םאה

(תיגיגה תא איצומ רענה)
.וללה םינשה לכ ךשמ הפלד הרקתה .םולכ ןיבמ ינניא .םולכ ןיבמ ינניא :באה
.טיטה ןמ הרהוט ריעה ?רענה רמא המ תעמש אל םאה :םאה
? הרקתה ןיבל טיטה ןיב רשקה המ םלוא :באה
.שחרתה ונממ ונשאונ רשא :םאה

(םנכנ רענה)
.הזה תיבה ןמ בר ןמז םתאצי אלש יל המדנ :רענה
.םתוננער תא וחפיק ונינפ דציכ הארת אלה .ןוכנ :םאה
? םכליבשב והשמ השעאש םיצור :רענה
.ונל שורדה לכ תא תושעל םילוכי ונא .יבל־תדמח ,אל :םא ה

? והשמ םכל ץוחנ םא לואשל השקיב אמא :רענה
.רבד םושל םיקוקז ונניא .אל :םאה
? לכוא יד םכל שי :רענה
.הככ־יא וניכרצ םימייקמ :םאה
?םכלצא רקבל והשימ אב אל ינפל :רענה
ב זע םהמ קלח ,רמול ינוצר .םלוכ וקלתסה ונידידי .דידי ריעב ונל רהונ אל :ם א ה
.בוזעל חרכוה רחא קלחו
? םירבדמ םתא ימ םע :ר ע נ ה
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.טעמ אלא םיחחושמ ונניא :םאה
? םיארוק םתא :רענה
.םיתעל :םאה
.האבה םעפב םידחא םירפס םכל איבא :רענה
? יתמ ,יתמ (טהלב) :םאה
.םירהה ןמ יבא רוזחי רשאכ הזה תיבה לא רוזחנש הרמא אמא :רענה
.םירהה ןמ בושי רשאכ .ןכ .ןכ (העינכב) :םאה
.םיימוי ינפל יתמלחש םולח יל ריכזמ אוה .םכלש הזה תיבה תא בהוא ינא :ר ע נ ה
?יביבח ,תמלח המ :םאה
.רפס הינשבו תלוביש תחא דיב אשונ אוהו םירהה ןמ רזוח אבאש יתמלח :רענה
.הנינפ ןהמ תחא לכב וליאכ וצנצינ ויניעו חרי ומכ ויה וינפ
?תיאר ותוא םג םולכ ?הז ונתיבו (הבר תונרקסב) :םאה
 חקל רחאו ,ידיב רפסה תאו אמא דיב תלובישה תא חינמ אבא תא יתיאר .ןכ :ר ע נ ה
.םדוק יתיאר אלש ןשי תיב לא ונתוא
? תיבה והז םאה :ם א ה

.והז .ןכ :רענה
.ךתיב םג הז היהי אל םא דוע וב רודל לכוא אל :ם א ה

.ךלא וישכע .םימיה דחאב ילש תיבה היהי הז :רענה
.עצמל וניניע תא ךל םישרופ ונייה זא יכ ,ונבזעת אלו ןתי־ימ :םאה
 וישכע .םירההמ יבא רוזחי רשאכ הזה תיבה לא רוזחנש םכל יתרמא :רענה
.רחאא םא גאדת אמא .ךלוה ינא
.ךנוצרכ .ינב ,ךנוצרכ :םאה

(והשמ רכז וליאכ רצענ םואתפו תלדה לא שגינ רענה)
 אמא .יתחכש טעמכ (יאר ונממ איצומו וסיכל ודי םינכמ) .יתחכש טעמכ :רענה
.ול וקקדזתש הרמא .הזה יארה תא םכל ריזחהל השקיב
.ינב .ינב (רענה תא תקבחמו יארה תא תחקל הדי הטישומ) :םאה
? והשמ הל רוסמל םיצור ? אמאל רמוא המ :ר ע נ ה
 םוחהש ,ונל ורזח ונינפש הל רומא .ונתולכל חילצה אל לובמהש הל רומא .ןכ :ם א ה
.דאמ ונחמש .ךתוארל ונחמשש הל רומא .וניקרועב בוש םרוז
 (הקיתש .הבשומ לא םאהו ובשומ לא רזוח באה .וירחא תלדה תא רגוסו אצוי רענה)

?תיאר :םאה
.חצונ לובמה .תומנ אל ,ןכבו :באה
 חותפל תשגינ) .בוש ונתיבל שמשה סנכית ילוא ,תונולחה תא חותפל ךלא :םא ה
(רדחה תא ףיצמ לודג רוא .תונולחה תא
 ? הכוב התא ? המ (הכוב אוהש תחכונו באה לא הטיבמ) !המוצע שמש וזיא האר :םאה
.קדצ אוה :באה
.בושי אוה .בושי אוה (ומחנל ןויסנ ךותו החמשב) :םאה
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1 ונשגפא םינפ הזיאב !ונממ יתשבל יוא :ב א ה
.ונישעש המ לע ונל חלסי ילוא :םאה
.ול רמול םילמ אצמא אל :באה
.דאמ ול םיאתת וז הדופא (טהלב בוש תגרוסו רמצה תעקפ תא תלטונ) :םאה
?ימ (ההימתב) :באה
.רענה :םאה
(תכשוממ הקיתש) .ןכ ,ןכ :באה
.םוחב יתוא הפיצמ שמשה ? שאה תא תיביכ םאה :םאה
.ןוכנ ? שאה :באה
 ,תוכורא הילא טיבה ,הנשיה תונותעה תליבח דיל בכעתה—שאה תא תובכל םק)

(לכתסהל דמעו שאה ךותל הכילשה ,תחא הליבח איצוה ,הילע לפנתה רחא
? השוע התא המ (שאר םירהל ילב) :םאה
.....שאה וז ,םולכ (ךויחב) :באה
? התא המ :ם א ה
.םתלכאו ,ילש םיאפרה־תוחורמ םידחא האצמ .הבער איהש יל המדנ :באה

(דרוי ךסמה .תולוע שאה תובהל)

(שומש היבוט :תיברעמ)



השדח הסיפתל עצמימב הזורפה :הרומ לאומש
השדחה תיברעה הרישה לש

ת ינרדומה הרישהו ("הזורפב המיאופ" ןיעמ) ר׳תנ־לא תריצק יורקה יתורפסה גוסה
שהל וננמז־תב תיברעה הרישב ןושארה ןויסנה ויה אל יאזורפ בצקימ לע תססובמה
ם ירבחמ ובתכ םירשעה האמה תישארמ .הרישל (םוידמ) עצמימ תניחב הזורפב שמת
, ("הזורפב הריש") רו׳תנמ רעיש ,םנושלכ ,וא הזורפב הריש ,םירצונ רקיעב ,םייברע
ם יירקיעה תודוסיב אופא ןודל ונא םישקבמ .ר׳תנ־לא תריצקל עקרקה תא הרישכהש
ה מגמלו ר׳תנ-לא תריצקל וניב לדבהה תא תוארהל ידכ רו׳תנמ-לא רעיש־לא לש

.תינרדומה תיברעה הרישב השדחה
ן לידבהל ,(ר׳תנ) הזורפלו הרישל תוכתוח תורדגה שי תיסאלקה תיברעה תורפסב
, (ע׳גס) ימינפ זורח הל ויהי וליפא הרישב הזורפה תא ףילחהל אלש ידכ ,וזמ וז

ב ותכל (רצק) הנווכלו לקשמל ץוחמ תרחא תיריש הקינכט וזיא וא הרופאטימ ,בצקימ
ה בש ןושלה איה רשאב םנושלל םיברעה לש דחוימה סחיה ןמ עבונ הז םוחית .הריש
ת שלוגה דאמ דע תזרחתמו הבוצק ,תצלמנ הזורפב ןארוקב תולגתהה .ןארוקה בתכנ
ת ושיגדמ ,הריש אוהש השחכה ליכמ ומצע ןארוקהש הדבועהו ,לוקש בצקימל םיקרפל
- םדוק ויהש ,םייברעה םירקבמה ופיסוה ןכל .הרישל הזורפ ןיב לדבהה תא רתוי דוע
ה נווכה םרוג תא ,ןודינב ןארוקה לש ותזרכהב תובשחתה ךותמ ,םיגולואית לכ
.הרישה לש התרדגהל

. דאמ דע תירוטיר הזורפה התשענ (האלהו ג״הפסל 8־ה האמה) תיסאבעה הפוקתב
־ לא תא הגיהנהש ךותמ הרישה לש תוירוטיה תוטישה תא הל הצמיא וליפא איה
ה תוחתפתה אישל העיגה תלסלוסמה תאזה הזורפה .("תורופאטימה תונמא") עידב
ר ופיסב ןכמ־רחאלו ,("תרגיא"—הלאסר לש יוביר) ליאפר לש םינושה םיגוסב
ן ושלב הטילשב ירקיעה שגדה םשוה וליאכ המוד םש םוקמ ;המאקמה לש ינטשפה
.הלש תיתוזחהו תירוטירה הקינכטבו
, הלבקה ויה תוירקיעה תוקינכטה .יאזורפ ראשנ הלאה םיכלהמה לש אשונה םלואו
וחה השגרהה לש רואיתה םצעל תורופאטימו םירורבו םיטושפ םייומיד ,ימינפ זורח
ה ז לכ—םהילע םתבוגתו םיינוציחה םייחהו ,םימצע ,תונומת לש תיתוזחהו תינש
ק רש שי .םילשמלו המודקה הרישל ,ןארוקה ןמ םיקוספל םיזומיר לש עפש תיוולב
.םייסאלקה םירקבמה יניעב הריש ובשחיי ןעמל םהל רסח לקשמה
ת ובשחמ ,תושגרה רוסמל אל הזורפה תרטמ התיה תיסאלקה תיברעה תורפסב ,ןכא
, הלש תוירוטירה תוקינכטב הטילשו ןושלב לופיטב ןורשכ תולגל אלא יטויפ חתימ וא
, חתימה תא םיממורמ םניאש םשור־יזעו םישדח תולאשהו םייומיד איצמהל ןכו

.םיירישה םייומידה־רצואו השגרהה
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ה תיה העובט הליחתכלמ הזורפל הריש ןיב תינדפק הדרפה לש תאז תימלסומ הדמע
ן יבהל לכונ ,רוכזנ תאז םא .הזה םויה דע תמייקתמ הדועש תיתד הקנפשוג אופא הב
ם ירבדמה ־ישארש איהו ,תינרדומה תיברעה תורפסב הנימב־הדיחיה העפותה תא
■ יכלהמ לש םתעפשהב הרישל הזורפה ןיב רעפה לע רשגל םיינששגה תונויסנב
.םימלסומ ויה םיביריה רשא דועב ,םירצונ־םיברע ויה םייברעמ תורפס
־ רתמו ,ך״נתה ןמ התארשה תא הזורפב־הרישה הבאש תיברעמה תורפסבש אוה עודי
ה ריש ברעמב בשחנ תיכ״נתה הרישב קוספה :דועו .תינרדומו תיסאלק הריש לש םימוג
ם ושמ קר אל ,םירצונה־םיברעה לע לקנב הלבקתנ וז הסיפת .לקשמ ול ןיא יכ ףא הלענ

ל ש םיילותאקו םייטנאטסטורפ םימוגרת ךותמ יארקמה קוספה םהל היה רכומש
ץ מאמ שי ,תיברע םיבותכה ,םהלש הליפתה ־ירודיסבש םושמ םג אלא תיברעל ך״נתה
ן יב ךרדה יצחב יורשה יתונמא ןונגס חתפלו הזורפב תיריל הביתכ בותכל ןווכמ
ל ש תוקינכטה לע םידסוימ ויה הלאה םייברעה תוליפתהו תונונמהה .זורחל הזורפה
" תיב״ה תרוצב שומישה ,םילמו םייוטיב לע הרזחה ,הלבקהה ןוגכ ,יארקמה קוספה
ם ירפוסה תעפשהב ,ןכ לע רתי .םיסנאנוסאו תויצארטילא ,תואירק ,רזוח ןומזפבו
ת ורפסה לא שולפל תיטויפה הזורפה הלחה תיתפרצה הקיטנמורה לש םיררושמהו

.תיברעה
ה קיטנמורה לש םינמורו הריש־ירבד ואבו ועיפוה ט״יה האמל הינשה תיצחמה זאמ
ת ירישה הזורפה תוחתפתה לע קהבומ םתוח ועיבטה םהו ,יברע שובלב תיתפרצה
ת א הלאה םימוגרתה ודדוע תאז דבלמ .הזורפב־הרישה לע םימיה תוברבו ,תיברעה
ה ז ןונגס טקננש ךותמ םא ,רתויב תלסלוסמהו תירוטירה תיסאבעה הזורפה תייחת
.תאזה תיתפרצה תיטויפה הזורפה יוקיח ךותמ םאו םימוגרתב
ד חאה—יתיריש הזורפ לש םיגוס יגש השדחה תיברעה תורפסב וחתפתהש ןאכמ
ה קיטנמורה לש תירישה הזורפבו תירצונה תיגרוטילה תורפסב ,ך״נתב וישרשש
ה זורפבו ןארוקב וישרש רשא ,ימלסומה ירוטירה ןונגסה ,ינשהו ;תיתפרצה
.תיסאבעה
ה זורפה .תיברעב היריש הזורפ לש הלא םיגוס ינש ןיב םילדבהה םיבושחו םיבר םלוא
, דאמ דע תשטולמ ,תזרוחמו הבוצק ,הריהבו תינתלכש איה תימלסומה תירישה
ישעה השרומל םיזומיר הסומע ,תויתורפסו תורידנ םילמ ,םייאכרא םייוטיב תאלוממ
ת וקינכטב השמתשה איה .הצילמו לשמ ירבד ,תיברעה הירוטסיההו תורפסה לש הר
, םהימודו םהיפדרנ םדיצלו םירוגש ראות־תומש ,סנאנוסא ,היצרטילא לש תוכבוסמ
א והו לצאנ רובידה ךותיח .תונוש תוזרפהו הגלפהה־ךרעב בחרנ שומיש ללוכ
רועמ םייוטיבב תויטויפהו תורידנה ,תושטולמה םילמה לש ןשומישל קר םוקמ חינמ
, השקונו יתוכאלמ יפוא וז הזורפל וויש הלאה רכיהה־ינמיס .םירדגומ־יתלבו םילפ
ן ונגסה .תובשחמ לש חוליקו םיינאטנופס תושגר לש יוטיב ענמש ינוגדח רודיה
ח ורה־ךלה יוטיב תא רשפיא אוה .קיידמו רישימ ,רורב ,טושפ היה ,ינש דצמ ,ירצונה
, ינשגר ,ןוימד־ריתע אוה .םיינמלוחו םיגונ ,םינידע תושגר לש ףטשה תאו ןנובתמה
־סומה תירוטירה הזורפל וקקזנ םדבל םיימלסומה םירפוסה קר אל ךא .קדוהמו יריל
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ם תלכי יכ חיכוהלו םהלש ןונגסה תמר תא תולעהל ידכ תאזו ,םירצונה םג אלא תימל
.םימלסומה םירפוסה ,םהיחא לש וזמ תלפונ הניא .תיברעה ןושלב טולשל
 הזה ןונגסב ןופסה רשוכה תא הליג ןארב׳ג ליל׳ח ןארב׳ג יאקירמאה־ינונבלה ררושמה
ן ותעב וירמאמב תאזו ,הבשחמ לש תויוקדו םיקומעו םיינאטנופס תושגר תריסמל
ב יירוג־לא ןימא ירצונה יאנותעה ידי־לע קרוי־וינב רואל אציש "ר׳גאהומ־לא"

ם ירמאמ המכ ויה הלאה םייוסינה תואצות .שדחה ונונגסב ךישמהל ותוא דדועש
ה מסרפתנש "הקיזומה לע" ותסמו ,1903־ב ומסרפתנש הזורפב־הרישו תיריש הזורפב
ן ונגסב םיפסונ םייוסינב ךישמהל ותדדוע הלאה םירמאמה תחלצה .קרוי־וינב 1905־ב
.הזורפב־הרישב הז
, ינאחיר־לא ןימא ,רחא יאקירמא־ינונבל רפוס םסריפ ,"לאליה־לא" ןוחריב ,1905־ב
ל ש וכרוע ידי־לע המישרל ןתינש םש ,"רו׳תנמ־לא רעיש־לא" םשב הרצק המישר
ה סינ השעמלש ויארוקל ינאחיר־לא הליג 1910־ב קר .ןאדייז י׳גרו׳ג ,תעה־בתכ
ט לוו יאקירמאה ררושמה לש וכרד יפ־לע ישפח זורח בותכל היתומודו המישר התואב
, 11־¥01-56 66 תילגנאבו 1!¥61-81נז6 תיתפרצב יורק שדח זורח לש הז גוס״ :רמאו ,ןמטיו
ה נורחאה הגרדמה וז .(׳ררחושמה׳) קלטומ־לא םצעב וא רוח־לא רעיש-לא רמולכ
ירמאהו םילגנאה ברקב דחוימבו ,םייברעמה ברקב הרישה תוחתפתה העיגה הילא
י אקירמאה וליאו זורחה ילבכמ תילגנאה הרישה תא וררחיש ריפסקשו ןוטלימ .םיאק
ם ילקשמהו תויתרגישה תוינבתה ןוגכ הידוזורפה ילבכמ התוא ררחיש ןמטיו טלוו

ל וכיו תדחוימו השדח תינבת ןיעמ הזה ישפחה זורחל ול שי תאז־לכב .םילבוקמה
."םינושו םיבר םילקשמב אובל רישה
ת א אטבל ידכ טויפ לש הז גוסב ןארב׳ג םגו ינאחיר־לא םג ושמתשה ,ןמטיו טלוול המודב
י שפחה ולקשמ תוכזבש טויפ הז ןכש ,תויטרקומדה םהיתושגרה תאו םהלש םזיאתנפה
ו נעט ,ןמטיוול המודב .שדח ןוימדו םישדח תושגר ,השדח הבשחמ עיבהל לגוסמ אוה
י פל ,הפ־לע תיסאלק הריש ןונישו בצקימ ,לקשמב תאטבתמ הניא הרישה יכ וללה
ו יתושגר תונכ ,ותונשדח תא ,ררושמה לש האצמהה־חוכ תא םיליבגמ הלא לכש
ינכטהו הלאשהה ,ןונגסה ,רובידה־ךותיח ,םינשיה םיאשונה ירהש ,ותבשחמ תוריחו
ק ינעהל ידכ .ררושמה לע םמצע םיפוכ תיתרגישהו תיסאלקה הרישה לש םינשיה תוק
־ גישה לקשמה תא םווג רחא םיכילשמ םה ול השורדה תוריח התא יטויפה םנורשכל
.הרישל הזורפה ןיב ךוותמה שדח עצמימל םיקקזנו יתר
ו א הלבקהה ןוגכ ך "גתה לש תוירישה תוקינכטה תא םהל וצמיא ןארב׳גו ןמטיו

, רתוי שימג אוהש הזורפה בצקימ תאו ,םייוטיבה ןוזיאו הרזחה ,הבשחמה בצקימ
י אזורפה בצקימה המוד ,ןמטיו ירבדכ .םהיתושגרהו םהיתובשחמ תריסמל חונו ישפח
ל ש וזמ רתוי השימגו תישפח ותעונת .רבטצמהו קילחמה ,ריהמה םבצק לע םיה ילגל
.עבטב תוישפחה תועונתל רתוי הבורק איהו ,לוקשה בצקימה
ה ירטמיס לע דסוימה ,יארקמה ןונגסה תא םהל וצמיא ןארב׳גו ןמטיווש דועב םלואו
־ ירישב ותריציב ןושארה בלשב ינאחיר־לא ול ץמיא ,םייוטיבבו הבשחמב ןוזיאו
ןונגס תא םיידי יתשב החדו ,תוקינכט ןתוא לע ססובמה ינארוקה ןונגסה תא הזורפ
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ת פומה היהש םושמ יארקמה ןונגסה תא ינאחיר־לא החד יכ המוד .יארקמה קוספה
ד חא היה ינאחיר־לא .ןמטיו לש ישפחה זורחלו םייפוריאה הקיטנמורה ירפוסל
, וסרטנוקב ותוא הניג אוה .יטנמורה ןונגסלו הקיטנמורל רתויב םיפיקתה םיביריה
ה מוד הז ןבומב .תרחא תירשפא תונמדזה לכבו ,(1933 ,תורייב) ״םיררושמה ,םתא״
, הצירע ,תיטסילדואיפ איהש ןשיה םלועה תורפסמ תוקלתסהל ארקש ,ןמטיוול היה
ה נניאש הילע לפט אוה .םינפ־תדימעמו תילוכנלימ ,תעשורמו לבה־תונומאב הקיזחמ
ה ב רכינו ,תינמכח ,תיתוכאלמ איה אלא המימתו תישפח הריש הב ןיאש ,תיטרקומד
."הכולמה־םכ לש ורורג ...ןדמלה"
ה פי היה אל םינקיטנמורה לעו ןארב׳ג לע עיפשהש יארקמה ןונגסהש אופא המוד
ר ו׳תנמ רעישל ןושארה בלשב םינפ־לכ־לע ,ינאחיר־לא לש חורה־יכלהלו םיאשונל
ת א רתוי הברה ומלה ,תמייאמהו הרתמה ותמיענ ,ולש םיינכפהמה םיאשונה .ולש
ן ונגס־לעב ינאחיר־לא היה אל םצעב .יארקמה תא רשאמ ינארוקה ןונגסהו בצקימה
ד יוצמה ןונגס ול שפיח ךכ םושמ .ישיא ןונגס חתפל ונממ רצבנו ,תיברעב לודג
.ןארוקב אצמ ותואו ,ינמטיווה ישפחה זורחה לש הקינכטב
זהל ינאחיר־לא ץלאנ ,לצלצמה ובצקימ תאו ןארוקה לש ונונגס תא ול ץמיאש ןויכ
ב צקימה תא חפיקו םהל דבעתשנש ךכ ידכ דע ויתולאשהלו ולש םילמה־רצואל קקד
ן מטיו תונונגס לש םיירקיעה םהינמיס ויהש תונכהו תוירוקמה תדימ תאו ולש ישיאה
שהש םירשעה האמב ןושארה רפוסה ינאחיר־לא היה אל רבד לש ותימאל .ןארב׳גו

י וטיבל הרישל הזורפה ןיב ךרדה יצחבש עצמימ תניחב ימלסומה בוצקה ןונגסב שמת
ש מתשהש ,(1916—1844) ינארוח־לא םיהארבא ול םדק אלא ,תויפוסוליפ תובשחמ
902 1 ןיב ינארוח־לא םסריפ ולש ןועובשב .םיינוסאמו םייתד תונויער תריסמל וב
ב ור .םיתבל תקלוחמה הבוצקו תירוטיר תימלסומ הזורפב "תוסמ תרוש" 1908־ל
ז ורחב תופתושמ תונושארה תורושה שלש .תוזורח תורוש עברא םיבכרומ םיתבה
. לוקש בצקימל םעפב־םעפכ תשלוגה הבוצק הזורפב הבותכ הנורחאה וליאו דחא
936 1־ב) .אשונה תא םימילשמה םילוקש םיזורחב תמייתסמ תוסמה ןמ תחא לכ
.(םוקור־לא םשב ,ןרבחמ לש ותומ רחאל ,ולא תוסמ ומסרפתנ
ם סריפש םירמאמה דחאבש ינפמ הזורפב־הריש בותכל ינארוח־לא ןווכתה ונתעדל
א ל םצעב .הזורפב ןה זורחב ןה בתכיהל הריש הלוכיש ,ותעד תא עיבה ונועובשב
ז ורח תלעב הנורחאה הרושה ובש ,ריש־תיב לש וז הרוצל ןושאר ינארוח־לא היה
ש מתשה (1058—979) ירעמ־לא אלעלא ובא םודקה ררושמה .תיב לכב רזוחה םיוסמ
ו ב ,"תאיא׳ע־לאו לוצפ־לא" ורפסב םיזרוחמה םיתבה לש הנבמבו ינארוקה ןונגסב
ן תוא לע .ןארוקה תא תוקחל ןויסנב םשאנ ףא "תויפוסוליפ״ה ויתובשחמ תא אטיב
, ינאחיר־לאש רעשל םיילגר שי ךכיפל ."ןוצו׳ע־לאו כייא־לא" ורפסב ורזח תוקינכט
ר עישב רישה־יתב תטישלו ינארוקה ןונגסל קקזנ ,ירעמ־לאו ינארוח־לא תעפשהב
ם שב ,תילגנאל ירעמ־לא תרישמ םירחבמל יגאחיר־לא ימוגרת ךותמ .ולש רו׳תנמ

ויתוריצי בטיה ול ויה תוריהנש רכינ ,(1903 ,קרוי־וינ) 0£
.אלע־לא ובא לש
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י נאחיר־לאו ןארב׳ג ושמתשה ,ןכמ־רחאלו 1855־ב ובתכנש ןמטיו ירישל המודב
שחמ לש תורזחבו תואוושמב ,הבשחמ לש בצקימב ,רו׳תנמ רעישב םהירישב דחאכ
ה בשחמ לש הז בצקימ .יארקמה קוספבכ לוקשה בצקימל קקדזהל תחת ,םיטפשמו תוב
ה יולת־יתלב הדיחי איה הרושה הז הרקמב .הלבקה לש םינוש םיגוס ידי־לע גשומ
ץ וח .רישה־תיבל תומודה תוצובקב ולא תודיחי דחאמ הלבקהה לש ןזאמה םשורהו
.שימגו ןחלתמ בצקימ תקפסמ הבשחמ לע הרזחה ירה הזמ
, םילמ לע הרזחב שומישה איה תילקיזומו תיבצק הינומרה תקפהל תפסונ הקינכט
ק יפהל קר ונניא הזורפב־הרישב וז הקינכט לש הדיקפת .םירזוח־םינומזפו םיטפשמ
ת ודחא ףיסוהל ,םיילקיזומ ןחלו הינומרה קיפהל םג אלא הליגר הזורפב ומכ שגדה
ר ישל הרזחה הפיסומ תאז דבלמ .תויצאיצוסא ררועל ,ריש־יתב ללכל ןפרצלו תורושל
.העבשה לש המיענ
ש לוג ינאחיר־לא לש םילגה־יומד בצקימה ירה ,ןארב׳גמ לידבהלו ,ןמטיוול המודב
ת ליחתבו ןושארה קלחה לש ופוסב לילעב רכינ בצקימב הז יוניש .לוקש בצקימל
ד חא ,"בראקתומ־לא" יורקה לקשמב שמתשהש םוקמ ,"דאופ" וריש לש ינשה קלחה
ש ומישה איה ןחל תקפהל תשמשמה תפסונ הקינכט .המודקה הרישב םילבוקמה
.סנאנוסאו היצרטילאב
ו די־לאל היה .ולש הזורפב־הרישה לש הקיזומה לע ןארב׳ג טלתשה ,רבד לש ותימאל
ועמה ותושיגר תעבהל רתויב םיירילהו םיחלקמה םייוטיבב שמתשהלו םילמב רייצל
, הילא עיגהל חילצה אל ינאחיר־לא ודידיש הגרדב ,םייביטסגוסה ויתונויערו תנד
.תיתונמא תלוכיו יטויפ ןורשכ ,ןוזח רסח היהש םושמ רקיעב
ר ו׳תנמ רעישל ןמטיו לצא ישפחה זורחה לש תוקינכטה ןיב הלעמלש האוושהה ךותמ
ר שאמ ןמטיו םע ףתושמה ןמ רתוי ול היה ןארב׳גש רורב ינאחיר־לאו ןארב׳ג לש
.ינאחיר־לאל
י נאחיר־לאו ןארב׳ג תובקעב תכלל וסינ הקירמאבו יברעה םלועב טע־ישנא הברה
ורפ םיבצקימ םהל וצמיאו םייברע םילקשממ וענמנש ךותמ ,םהלש רו׳תנמ רעישב
ל ע יוציפ תניחב םישדח תוקינכטבו םיעצמאב םייוסינה עבט ךותמ ווטצנש םייאז

זהל שי הז חסונל וקקזנו הקירמאל ורגיהש םייברעה םיררושמה ןמ .לקשמה רדעיה
ן מ רתויב חלצומה .סילפצאק םאיליו תאו "שיוורדה יריש״ב בויא דישר תא ריכ
ל ש ודוסימ "הימלק־לא הטיבאר־לא״ל ופרטצה אלו הקירמאל ורגיהש םיררושמה

—1898) קירשמ ןימא אוה ןארב׳ג ו בצקימש ,"ימוא אי" הזורפב ירילה ורישב (1937
.לוקש בצקימל םיקרפל שלוג יאזורפה
ת וריצי לש םיצבק הברהבש דע הלודג הכ החלצהל הז חסונ הכז יברעה םלועב

ם סריפ 1922־בו ,ויתימע רתיו ןארב׳ג לש רו׳תנמ רעישה קתענ םירגהמה םיררושמה
־ םיריש סניכ הב "רו׳תנמ־לא רעיש־לא" םשב ולש היגולותנאה תא המאלס ביבח
ו בשחנ תילגנאהו תיתפרצה הקיטנמורה ןמ םימוגרת םג .םירפוס הרשע לש הזורפב
.הזורפב־םיריש לש םיצבק הברה דוע ומסרפתנ זאמ .רו׳תנמ רעיש
ףא ,"ולופא" ולש תעה־בתכב הזורפב־רישה תא ידאש־ובא ררושמה דדוע םירצמב
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( "ישפחה רישה") רוח לא רעיש־לא לע ולש רשנימב .וב קסע אל ומצע אוה יכ
ס ג םירצמו קאריע ידוהי) .הז ןונגסב ובתכש םידידי רפסמ לש םהיתומש תא ריכזה
ם יטלובה ןמ .ןארב׳ג לש ותטיש תא וכישמהו רו׳תנמ רעישה תא םמצעל ולגיס םה
ם ירוטה בתוכו בתכ םולש ,לאכימ דארומ ,לואש רווגא תא ןייצנ הלא םיררושמ ןיב
.(הלאה
ו רפכש ,םירקבמו םירפוס הברה דצמ הבורמ הביאב לקתנ רו׳תנמ־לא רעיש־לא םלואו
ל ע ססובמה ,הזה שדחה חסונל םירדגומ םיללכ ואצמ אלש ךותמ .הרישל זתוכיישב
ה ברה םינטייפש אצמנ ,ומצע ררושמה לש ותלכיו ותוישיא לעו יאזורפה בצקימה
י וציפ שמשל ולכיש םירחאה םיללכה לע דיפקהל םדיב היה אלו העורג הזורפ ובתכ
ד אמ דיפקהל ךילע הבוח לקשמה ןמ םלעתמ התאשכ ,ןכא .לוקשה בצקימה ןדבא לע
ו תואש ,ןכומה ,עובקה ןחלל ףילחת איצמהל ידכ ,תורחא תוקינכט לש ןשומיש לע
.ררושמל קפסל בצקימהו לקשמה םילוכי

, לקשמב חרכהב היולת הריש ןיאש ןועיטה רתוי לבקתנ תאזה האמל 40־ה תונש ףוסב
ו תכירעב "בידא־לא" ינונבלה יתורפסה תעה־בתכ דצמ דודיעל תודוה דוחייב תאזו

ו ליפא וליכה אל בוש זא ועיפוהש הזורפב־הריש לש תויגולותנאה .בידא רבלא לש
־ םיריש םה הלא םא ונייצ אל םיררושמה .חסונה לע הנגהל תולצנתה לש תומדקה
ס א׳חלמ היארו׳ת התשעש ומכ ,הריש תרוצב םירישה תא וסיפדהו ,אל וא הזורפב
, תורייב) "העותה רמזה" ,"תויטסימ״הו תויטסילובמיסה ,הלש תויגולותנאה יתשב

" רעיש" הלמה תא הריציה םשל ומידקהש וא—(1952 ,תורייב) ״ןברק״ו (1949
ותנאה רעש לעש ,בידא רבלא היה הזה ינכפהמה דעצה תא השעש ןושארה .(הריש)
."תילובמיס הריש ץבוק" בתכ (ימל) ״? ןמיל״ ולש היגול
ם ירפוס ונתנ ,םייתורפס תע־יבתכ ראשו "רעיש״ו "בידא־לא" תעה־יבתכ תוסחב
ם ישולשב תיברעב הזורפב־הרישל הלודג הפיחד ,ןונבלה ינב םירצונ רקיעב ,םינוש
.תונורחאה םינשה
ה שלג םימעפל םא םג הרישל עצמימ הזורפה השמיש הלאה םיררושמה לכ לצא
, ןארב׳ג לשו ארקמה לש ןונגסב ןיחבהל רשפא םהירישמ םידחאב .לוקש בצקימל
ן ושללו תקדקודמ תונמכחל המגמ ךותמ תושגרהמ םיקתונמ םירישה םירחאב וליאו
ת א םיבאוש םירחא .םייומיד לע רקיעב םיכמתסמ הלא לש םבור .םיישיא םילמסו

ם הילמס .העדותה לש םיירותסמה םימוחתה ןמו שפנבש עדומה־תתמ םתארשה
ם ייברעה םיררושמה לצא יורקש המ ןכל .לופריעלו תועמשמ־ודל וכילוה םיישיאה
ה לעמל וניארש יפכ ,ילגנאהו יתפרצה ישפחה זורחה לש יוקיח אוה רו׳תנמ רעיש
.םירחאו ינאחיר־לא לש תורדגהה ןמ
י נפמ לכ־םדוק ישפה זורח אלו הזורפב־הריש "רו׳תנמ רעיש״ל אורקל ונפדעה
ו תוא הניכ ומצע אוהש ןמטיוומ םתארשה ובאש רו׳תנמ רעישה שומישב םיצולחהש
ה לש םיישפחה םיזורחה ןמ תצק הרידגהש ,לאול ימייא םג הגהנ ךכ .הזורפ
.תינופילופ הזורפכ
:ןדרא׳זיד ראודא רמאש ומכו ,הזורפה ןמ אצוי רו׳תנמ רעישש רבדה רורב םלואו
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; אצומ־תדוקנכ הזורפה לע ןעשיהב הרישה תא ררחשל ןויסנה היה החרפב־רישה״
־ תדוקנכ זורחה לע ךמתסהב ןויסנ ותוא םילמסמ יארקמה קוספהו ישפחה זורחה
ן יחבהל ןויסנ לכ״ש ורמאב הז ןועיט לע ריעה סנו׳ג לסנמ .פ רוסיפורפה "...אצומ
ן וגכ) לקשמב תובותכ ןניאש תויבצק תורוצ ראשל ישפחה זורחה ןיב תיטרואית
ג יסהל ולאה תורוצה לכ לש ןתמגמ תמחמ הקול (יארקמה קוספה וא הזורפב־הרישה
ם יאתמ וניאש יפל ,ונורקעב ילילש ראשנ ישפחה זורחה ךכו ...וז לש הלובג תא וז
ו ילע רמאש ומכ ,׳יפרומילופ׳ אוהו ,דחא סופיט וא תנוכתמ םושל תועיבקב ומצע
."הזל הז םיבורק םינז לש הרוש ףיקמ ומצע חנומהש תוחפל אוה רורב .המראלאמ

♦

ן יב רוביחה־תיילוח תא הב תוארל רשפא ,בידא רבלא תגהנהב ,הנורחאה הצובקה
ו יהש ,1950 דע םהיתוריצי תא ומסריפש רו׳תנמ רעיש יבתוכ לש תמדוקה הצובקה
חאה הצובקה ןיבו ,תויטסיאתנפ תובשחמ ועיבה םבור רשאו ,םיילנויצארו םיינויגה
ת א וחנזו ,תיאזורפה המיאופה ,ר׳תנ־לא תריצק םתרישל וארקש םיררושמ לש הנור
, תילסרבינואו תינרדומ הריש בותכל םתוסנב הרישה לש תומדוקה תוסיפתה לכ
ה תיהש ,תמדוקה םלועה־תייאר תא החדש שדחח הזה רודה חור תא ךכב ףקשלו
ם לועה־תייאר תא הילע ףידעהו ,תיטסינאמוהו תיטסילאידיא ,תינויגה ,תילנויצאר
־ בתכ בציתה וז הצובק שארב .תילסרבינואו .תיתרכה־תת ,תילנויצאר־יא—השדחה
, ר׳תנ־לא תריצק הל וארק וז הריש לש הלגד־יאשונ יכ ףא .תורייבב "רעיש" תעה
ה לוכסא לש קהבומה גיצנה .יתרגיש לקשמ לכמ ומלעתה הרוצה תניחבמ ירה ,רומאכ
.1930־ב דלונש ,(דיעס דמחא ילע) סינודא ינונבלה־ירוסה ררושמה ילוא אוה וז

ת ריצק חסונב בתכש תיברעה הרישב ןושארה ררושמה אוה ירה ,ומצע סינודא ירבדל
־ ןס ,לודגה יתפרצה ררושמה תאמ ריש םגרית רשאכ 1958־ב רבדה היה .ר׳תנ-לא
ל וכי לקשמה ןיאש יוטיב־יכרדו הפונת םע דדומתהל וילע היה הז םוגרתב .סרפ ןו׳ג
ת ודידב" ,ולש הנושארה ר׳תנה תריצק תא םינודא בתכ הזה םוגרתה תעפשהב .ןקפסל
ונב ןד םג אוה ."הלאה םימיה לע הניק" ןכ־ירחא הארקנ תנקותמ הסריגבש ,"שואייה
, "שואייה תודידב" ,הזורפב ןושארה וריש ."רעיש" לש ןויעה־תצובקב הזה שדחה חס
ף א ,ול המודב .סרפ לש ותעפשה לע העודי הדימב דיעמ ,םידומע 21 ספותה
ם ילמה־רצואו וייומיד .תותמה ויתויוברתו רבעה לע תפחרמ ,תילסרבינוא ולש ותייאר
ת נייטצמ ותריש .םייטוזקאו ןפוד־יאצוי םימעפל ךא ,םיטושפ ,םירורב ,םיקיודמ ולש
ל ש יגארטה הווההו רבעה תא םיפקשמה םירורב םילמסבו םיירוטסיה םייומידב
ו דקפש ןואפקהו ןברוחה תא ,םילוגנומה ןוגכ םירז םיעזג לש םהיתושילפ תא ,וצרא
:הלש דבעושמה הווהה תאו התוא

 ,ךיינתמבו ךבבלב הרוקד הלייא תא יוה .םילמנו טפנ ,םיטח לש תללותשמ הפמ תא יוה
 םיפרוטו הלמה לע םיקקור ,םלוכ םירברב .הוקת אל ,דידי אל ...ךיעצפל הכורא תולעכ
 םיכנחמ םה !םיקנטהו םידבכה םיחתותה ,תוצצפה תא וילא םיחלוש םה ...םידליה תא
 םיטחה תא ךממ םיבנוג םה ...קוחצ ךותמ םהיתובא תא םיגרוהה םירוחבה תא ךליבשב
...הלמה תאו ןמשה תא ,הלמה תאו ןתוכה תא ,הלמה תאו
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ת חת ונשפיחו ונרת ,עבש דועו תואמ עבש״כ וצרא לש הרבע תא ראית סינודא
נעתמ חורה יבגח ,םנ הרהי רמצה ...לוחמ לש דברמ ינפ־לע םייח ונאו ;ףשכה יפנע
."הביבא יפי לע םיג

ת או תוסירהה תא ופטשיש ,םהמע לוחה תא ואשיש םשגלו חורל הכחמ ררושמה
 .הווהה תא םישאמ אוהו שדח גיהנמ םוקי וב דיתעל הכחמ אוה .ומע לש הירוטסיהה
ו יניבגל תחתו ,םישדח תומש ןתונו בוריסה תרות ץיברמ ...םימ הלוע רוע־םוחש"
ה מלשנ אל" :רמאנ הז הזורפב־ריש לש הנורחאה הרושב ״...קנז רמוא דיתעה רשנ
"."יל לכ ןיאו ,םיקחרמב יחור ,יתדלומ
י סנוא ןוגכ םיררושמ דוע לש םתופרטצה םע השדח הפונתל התכז ר׳תנ־לא תדיצק
.םירחאו ארקש־ובא יקואש ,ןאברוק אלוקינ ,׳גאח־לא
, יתפרצה הזורפב־רישה ןמ םיעפשומה לע םג הנמנ (1939 דילי) ׳גאח־לא יסנוא
 תיתוברתה התשרומו תיברעה ןושלה תשודקב ותדירמ יוטיבל עצמימ וב אצמ אוהו
ו לש אובמב .וביבס רשא םירמשה־לע־האיפקהו םיקפאה־תורצ לע רגת־תאירקלו
א רוק־לוק תוארל רשפא ,(1930 ,תורייב .״אל םלועל״) ״ןל״ ,הזורפב־ויריש ץבוקל
. הרישל הזורפ ןיב ׳גאח־לא לידבה הז אובמב .הרישב השדחה תאזה המגמה לש
ם ייומיד ,ישגר התימ הל ויהיש דבלבו ,וירבדל ,לקשמ לע רתוול הרישה הלוכי

, תיאזורפ תויהל הלוכי זורחו לקשמב הזירח וליאו ,םייביטסגוסו םייביטאקובא
ה קיזומ םה זורחהו לקשמהו ליאוה .תיתמגדהו ,תיביטמרופניאו תינויגה ,תירבסה
ן מ םיאריה ,םינרמשה .םהל קוקז רשכומ ררושמ ןיא ,ןכומה־ןמ־הלוטנו תינוציח
ת שודק ,הירוטסיהה תויכשמה לש םיקומינב םהיבירי םע םקבאמב םיזחאנ ,המדיקה
ר ומשל ידכ םיברעה לש ינחורהו יתרבחה ,ינידמה םבצמו יברעה םעה יכרצ ,ןושלה
.שגרהו לכשה ייחב הכפהמה תא בכעלו ןואפיקה לע
טשו םירוב ,ונייה םידבע" ןהב םינש ףלא ,"ץחל לש םינש ףלא" לע רביד ׳גאח־לא
י רבדל ."העיקבהלו תאזה המוחה לומ בציתהל ...ונילע המוש ,לצניהל ידכ .םייח
 ברקבו רפסה־יתבב ,יברעה םלועה ייחבש וז תונרמש חכונ ירה ,אובמ ותואב ׳גאח־לא
ו לוקו חצנמ ןדרמה ןועגשב" .ןועגש וא קנח :םיכרד יתש קר שי ,םייברעה םירפוסה
ל ש קשנה־ילכב םדגנ םיאצויה ינפב דומעל םיינכפהמ תונויסנ ולכוי ןעמל ...עמשנ
ם ישקבמה ...הרומגה תונכה תלוז ןעשמ םהל ןיא ...תויתתיכהו תונעזגה ,הקיטילופה
, תרוכה םהילע הלעי רשפא .סורהלו סורהל םהילע הבוח ,םינשה ףלא רוגס תא ץורפל
."ןווינהו בקרה תא טילשהל םישקבמל תמאה תא רמול לכוי לוכי לבא
, הזורפב־המאופה" ,ראנרב ןאזוס לש הרפס יכ ודוה ׳גאח־לא יסנוא ןהו סינודא ןה
ם ייניפאה וינמיס .םהיניע תא ריאהש אוה ,(1959 זיראפ .תיתפרצ) ״ונימי דע רלדובמ
ת ודוסי םה ןיא" ויבגלש ,"הגווכה־תורשיו זוכירה ,רוציקה" םהיניעב םה הז רנא׳ז לש
"...םויק ול ןיא םהידעלבש םייתוהמ תודוסי תמאב אלא יפוי לש םיירשפא

(תכרעמה) .וז תרבוחב רחא םוקמב םוגרתב אבימ "הלאה םימיה לע הניק" רישה •



159ע צ מ י מ כ הזורפה

, סרפ ןו׳ג־ןס לש םהיתועפשה תא םיאצומ ונא ׳גאח־לא לש "הזורפב־המיאופ״ב
ו תריש םג ךכ הלא לש םתרישל המודב .1במר רותראו וטרא ןינוטגא ,1שימ ירנא
ורא תתימו תוילמס ,תוינאטנופס הב שיו ,טעמכ שלתיהל םינתינה םיטפשמ הליכמ
ם מלועבש והובו־והותה תא םילגמה םיילנויצאר־יתלב תונויזחו םייומיד ׳םייט
ה מדרתהש ןוימדה־תבושמ תא ריכזהל םהב שי הלא "םיחלושמ" םייומיד .ימינפה
ל א רתויב בורקה יברעה ררושמל ׳גאח־לא היה התוכזבש הרוצב ,רורד םהל הארק
.םיטסילאירוסה
נאה הרישה תעפשה הקווד תרכינ "רעיש" תלוכסאמ םירחא םיררושמ לש םתריציב
ם יררושמ לש םתעפשה אלו ,טוילא .ס .ת לש וז טרפב ,תינרדומה תיאקירמאהו תילג
ה עפשה .גיאצ קיפותו טוגאמ־לא דמחומ ,ארב׳ג םיהארבא ארב׳ג לצא דכ .םייתפרצ
, "ונרוד־ןב טסואפ לש גולונומ" ורישב (םחל־תיב דילי) ארב׳ג לצא רוריבב תיארנ וז
ל עו לארשי-תנידמ לש התמקה לע ,טוילא לש "ןוחצנה־דעצימ" חורב ,רבדמה
.םייברעה םיטילפה
. "חריה־רואב תובצע") "רמק־לא וא׳ד יפ ןזוח" ׳טוגאמ־לא דמחומ לש ויריש רפסב
:תואבה תורושב טוילא לש ותעפשה תא ונא םיאצומ ,(1959 ,תורייב

 ,יאמ שדוח עצמאב אב הלילה
 ,בלב םואתפ־תריקדכ
 ,לתפנ ןידס ףוטע הלוחכ
.חותינ־ןחלוש לע

ה לגמ וז הצובקמ ררושמ לכש יפל ,איה החיכש־יתלב תטלוב הכ העפשה םלוא
ם ניא םהיתולמו םהייומיד .תוישיאבו םייומידב ,םילמה־רצואב ,היווחב ולשמ תוימצע
ת ושגרו םידחוימ חור־יבצמ תולעהל אלא םיינויגה םירויצ וא תובשחמ עיבהל םיאב
ם יזומיר תוקפהל םהלש הינומרההו םילמה דוסיבש ןחלה תא לצנלו םילפרועמ

.םיירטוזא
ד באו םיינשוח םייומיד םע הפוקש תועמשמדד םיאצומ ונא גיאצ קיפות לש ותרישב
שפומ תויועמשמ לע תזמור תיטויפה ותיווחב תעקושמה הבשחמה וליאו ,םייביטק
פל ךא ׳טושפ ןונגסה .םיישיאו םיעיתפמ ,םשור־יבר םייומידה .םיקומע תושגרו תוט
ם יירויצ תודוסי ,זורח ,לקשמ תללושמ ותריש .םירז וא םיירוביד םייוטיב םיצצ םימע

.םיירופיסו
ה ילע תלבקמ הניאש וז הרישל "רעיש" תעה־בתכל ביבסמש הצובקה לש הסחי לע
ל ש תרוקבה ירבד ךותמ רוריבב ונא םידמוע םימכסומה לקשמה יללכ לש םלוע תא
:תרמוא איה ךכו .טוגאמ דמחומל ״חריה־רואב תובצע״ לע דיעס הדילא׳ח תרקבמה

 םיארוקה בור .זורחהו לקשמה תומכסימל הקקזנ אלש הריש לש היגולותנא אוה הז רפס
 יכ םרמאב םשל ביבסמ ורכרכי םה .הריש הז ץבוק לש ונכתב וארי אל יברעה םלועב
 הזורפ) ינ׳פ ר׳תנ וא (תיריש הזורפ) ירעיש ר׳תנ וא ,(הזורפב־הריש) רו׳תנמ רעיש הז

 תקסועה הזורפכ אל—הארקל ךשמנ ובלו הנממ ארוקה לעפתמ ןכ־־יפ־לע־ףא .(תיתונמא
 ןאממ תאז םע .יריש רמוח איה רשאב אלא החיש וא השעמ־רופיס וא םינוש םיאשונב
תירוטס-הה תוארה תדוקנמ תיעבט האצות וז ,ןכ ."הריש" ראותה תא קינעהל הז ארוק
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. םמשב םירבדל אורקלו רתוי ץמוא רוזאל הכירצ תרוקבה תאז דגנכו ,יוצמה ארוקה לש
.הריש איה וז "תיריש הזורפ" ,יניעב

ם יירקיעה תודוסיה לע ,"רעיש״ב רמאמב ,עיבצהל הסינ ,הדאעס למאכ ,רחא רקבמ
ה יווחה" אוה הלאה תודוסיב ןושארה ."השדחה הרישה תעונת" ויפב יורקש המ לש
ה כז הב היווח אלא תלבוקמה הרישב ומכ תעדומ היווח הנניאש ,"הרשיה תירישה
ה שוריפש ,תילסרבינואה תירישה היווחה אוה ינשה דוסיה .ימינפו רצוי ןוזחל ררושמה
י עיברה .ררושמה לש יטויפה ןוזחה אוה ישילשה .וכותב גומיהלו םוקיה לא רודחל
ה יווחה ןמ תינופמיסה הלצאהה ושוריפו ,ירישה םילקאה אוה הלאה תודוסיה ןינמב
: "זוכירהו יוביעה ,םצועה" אוה ישימהה .המע תינאגרוא תודחא ךותמו תיטויפה
ל צא ינחורה ןוזחהו תושיגר לש ינאטנופסה ךילהתה ;הריציה עגרב הרישה תפונת
ה למה לש רשקה אוה יששה דוסיה .תירוטסיה הייארו ןורכז ,היווחל הכזש ררושמ
ה יווחה תופיצר—רישה לש הרדשה־דומע אוה יעיבשה וליאו ,ירישה םילקאה לא
.רישב םיטלושה םילקאהו ןוזחה ,תירישה
ם ילמב ןפודה ־אצויו ישיאה השומישבש אוה תינרדומה הרישל רתויב ןיינעמה רבסהה
ל וכיש אלא התוא ןיבמ ןיזאמה ןיאש הרז ןושלב ריש תעימשל איה הלושמ םייומידבו

— הבש הינומרהסידבו הינומרהב—הקיזומה םחוכבש ,ויתושוחתבו ואשונב שוחל אוה
.ףקשל עימשמה שקיבש םילקאה תא תפקשמ
ל קשמה תחינז תא ופקתש םירקבמה םיבר תינרדומה הרישה לש הלא םירוגינסל ץוחמ
ם ג ונמנ םיללושה הנחמ לע .ר׳תנ־לא תריצק יורקה חסונה תא דחוימבו ,זורחהו

ת חא .םיירצמ םירפוס המכו ,הכיאלאמ־לא בזאנ ,הבושחה תיקאיעה תררושמה
ם יעפשומה תע־יבתכ ינש םה ר׳תנ־לא תריצק לש היכמותש התיה ועמשנש תונעטה
ה רישב לוכיבכ ךמות "םזילאירפמיא״ה .םידושח חור־יכרעמו תיברעמה תורפסה ןמ
ל ש ורועיכ תא השיגדמ ,המוגעו תימיספ היפוסוליפ ץיפהל הסנמ איהש םושמ וז
ת א תיחשהלו םיישונאה םיכרעה תא רערעל תרתוח איהו ,תוומה יפי תאו םלועה
.םתוימואלו םיברעה ןושל
ן ורחאה הזה םרזה ןוויכב תחתפתמ תינרדומה תיברעה הרישה יכ הארנ ןכ־יפ־לע־ףא
ם ייטסילאיצוסו םיינמואל םיררושמש הדבועה רוריבב הדיעמ ךכ לע .ןאכ ןודנש
ה מגמל האוושהב ,תדרוי םנרק תונמאב םזילאיר לעו ילנויצאר ןוזח לע םידקושה
ם יכרעו הרוצ־יביתכת ,שארמ־רוזג רוביד־ךותיח תלסופה ,ילסרבינואה ןוזחל השדחה
.םימכסומ םייטתסא



ת ודחא תוניחב :ןוסלחכ םחנמ
ינרדומה ירצמה ןמורב
 תוצרא ולחהשכ ,הרבעש האמל הינשה תיצחמב השדחה תיברעה תורפסה לש התישאר
.תויורש ויה וב ךשוממה ןואפקה ןמ ,ברעמה תעפשהב ,ררועתהל ןוכיתה חרזמה
 תואמה) םאלסאה לש תונושארה תואמה שש ךשמ הגשגיש תיסאלקה תיברעה תורפסה

7—  ־חוכ םג לדלדינ ימלסומה םלועב העיקש יכילהת ועגפ רשאכ ךא ,(נ״הפסל 12
 הייחת וררועש םה ברעמה תוברת םע תורכיההו תומיעה .טעמכ לדחו יתורפסה רצויה

.תיתורפס
וקמ ינשב דחוימב התיה תרכינ תויברעה תוצראב ברעמה לש תיתוברתה ותעפשה
 רפסמ היה הירוס לש תוירצונה תודעב .ריהאקבו ,הירוס לש תוירצונה תודעב : תומ
 ןמ האצותכ םייברעמ תונויערמ ומשרתהו תויפוריא תונושל ודמלש םיריעצ לש רכינ
 לש ךלוהו־לדג רפסמ היה ריהאקב .םיירצונה םינויסימה לש תיכוניחה תוליעפה
 לש םייגולונכטה םירושיכהו םיעדמה תא םהל שוכרל הפוריאל וחלשנש ,םירצמ
 תנוכתמ יפ־לע ודסונש םישדחה רפסה־יתבב םירצמב הלכשה ולביקש וא ,ברעמה
 .םהיתוצראב תיתוברת הייחת ללוחל ויה םיטוהל וללה םיריעצה ןמ םיבר .תיברעמ
1.הלאה םישנאה לש םלעפ ייוליגמ איה השדחה תיברעה תורפסה תעפוה

 םירפוסה ןמ םיברש הדבועה ןמ תרכינ הדימב הרכשנ םירצמב תיתורפסה העונתה
 הירוסמ ורקע ,םיינונבלה־םירוסה ,םימעפל םייורק םהש יפכ ,וא ,םיירוסה־םירצונה
 תודוה .יוטיב־שפוח רתי םהל ואצמ םש םוקמ ,םירצמל ינאמותועה ןוטלשה תחתש
 תעפוה םנמאו ,םייתוברת םיסרטניאבו תונורשכב ירצמה יתורפסה ףונה רשעתנ ךכל

.םייגונבל־םירוס םירפוס םתוא לש םתוליעפב הרושק תירצמה תורפסב ןמורה
 ,םייניבה־ימי לש תיברעה תורפסב היוצמה ,הזורפבש הפיה תורפסהש רוכזל שי

 הלילע תוללוכ ןניאו וזל וז חרכהב תורושק ןניא רשא תורצק תוטודקינא תבכרומ
תהל סיסב שמשל לכותש תיפא הריש לש תרוסמ תיברעב התיה אל ףא ;תכשוממ
ורפס םימגדל הנוילע תובישח העדונ תרופיסה םוחתבש ןאכמ .ןמורה לש ותוחתפ
.תיתוברת הליטנ לש המגוד איה תיברעה תורפסל ןמורה תאבהו ,םייברעמ םיית
 םה ;תונותעב דאמ םיליעפ ויה הלעמל וניוצש םיינונבלה־םירוסה םירגהמה םירפוסה
 תיתורפסה הגרדמה ןמ דימת אל—תויפוריא תונושלמ םינמור ודביע וא ומגרית
 הרוצב רוא וארש םינמורה בור .םהינותעב םיכשמהב םתוא ומסריפו—רתויב ההובגה
 ארוקה לש ותונרקס תא תורגל םינווכמה ,הבהא ירופיס וא םישלב ירופיס ויה וז
 וסינ םיינונבלה־םירוסה םירפוסה ןמ םידחא .םיאבה תונוילגה תא םג תונקל וררועלו
 .ןוטנא חרפו ןאדייז ׳גרו׳ג ויה םהבש םיטלובה .רתוי םייניצר םינמור תביתכב םדי
 > תיברעה הירוטסיהה ןמ םיחוקלה םיירוטסיה םינמור לש הכורא הרוש רביח ןושארה
קר השעמה־רופיס היה םהבש ,יטקאדיד־יפוסוליפ יפוא ילעב םינמור בתכ ןורחאה
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 ובתכנש םינמורה לכב שי הווש דצ .הרבחו רסומ תולאשב תושרד תעמשהל הווסמ
 דחא ףאש ,ויה אלש ןיבו םייניצר ויהש ןיב ,םיינונבלה־םירוסה םירפוסה םתוא ידיב
 לזלזל תועט וז היהת תאז םע .םירצמ לש תיתרבחה תואיצמה תא ראתמ וניא םהמ
לכב יברעה םיארוקה־להקו םיירצמה םיארוקה ועדוותה םהל תודוה יכ ,םתובישחב
 ,םמצעב םירצמ ידילי ויהש ,אבה רודה ןמ םירפוסה .תיתורפס הרוצכ ןמורה לא ותול
 ,רפוס לש וטע ירפמ ןושארה ןמורה .הז יתורפס גוסב שמתשהל ויה םילגוסמ רבכ

 תאמ (השא םש) "בנייז" ןמורה הז היה .1914 תנשב םסרפתנ ,שממ ירצמ היהש
2.לפייה ןייסוח דמחומ

 ךשמנ ,ירפכה הזוחאה־לעב לש וגב ,דמאח :הרצקב םכסל רשפא השעמה־רופיס תא
 בנייז .דאמ םימת חרואב התבריק תא שקבמ אוהו ,בנייז ,רפכה תונבמ תחא לא
 .רחא רוחבל התוא םיאישמ הירוה לבא ,םיהארבא םשב רפכה ןב ריעצב תבהאתמ
 הז ישפנ ערק .התבוח ןיבל תיתימאה התבהא ןיב ערקנ הבלו הלעבל הנמאנ איה
 הרימחמ ,אבצה תורישל הבוהא םיהארבא חקלנ רשאכו ? התואירב לע הערל עיפשמ
 דמאח תבהא :תינשמ הלילע שי ,תירקיעה הלילעל ליבקמב .התמ איהו התלחמ
 חרוב אוה ,התא םיאושינל ויתווקת תובזכנ רשאכ .ריע־תלודיג הרענ ,ורשב-תראשל

.תיבה ןמ
 ־עברא םנרפל ידכמ השולק התוללכב הלילעה" ,ביג רמוא הז רופיס לע ותרקבב
 םירואית שודג ןמורה 3"...תונורסח דוע רפסל שי ןמורכו ,םיספדומ םידומע תואמ
 ריעצה דמאח לש וירוהריהב עפושמ םג אוה .ףונ־תוארמ לש םיינכראו םיבורמ
 ריעצה רוביגל ול שי .םישנה בצמ רבדב טרפבו ,היתולקלקו הרבחה לש היתויעבב
 תפקשמ ותדמע .הערה שרוש ,ותעדל ,םהדנה יכ ,םנמז רבעש םיגהנמל יתרקב סחי

.השאה רורחישל וארקש ,םיירצמה םיטסינרדומה וטקנש הדמעה תא
 ןמור״כ סנ לע הזה ןמורה תא ותעשב ולעה ,דחאכ םייברעמו םייברע ,םירקבמ הברה
 דוגינב יכ ,"יטסילאיד״כ ןמורה לש וז ותרדגה תקדצומ עודי ןבומב ."יטסילאיר
 ןמורה לפיט ןכא ,ןוטנא לש םייטקאדידה םינמורלו ןאדייז לש םיירוטסיהה םינמורל

 ומצע אשונב יוצמ ולש "םזילאיר״ה םלוא .םירצמ לש תיתרבחה תואיצמב לכייה לש
 ־ידיא תונומתכ םיריוצמ רפכה תוארמ ;רתויב תיטנמור רופיסה לש ותריווא .דבלב
.תוילרוטסאפ תויל
 תירוקמה הרודהמה לש הנשמה־תרתוכ ;םש־םוליעב רפסה תא םסרפל רחב רבחמה
 רבחמל ול היה חונ אלש רבתסמ ."ירצמ חאל׳פ תאמ רפכ תוכילהו תוארמ" איה
 םסרפל ףידעהש םג רשפא .רפסבש יפרגויבוטואה דוסיה ללגב ותוהז תא תולגל
 הרוצכ רכומ דמעמ ןמורה ול הנק אל דוע איהה תעבש םושמ םש־םוליעב ורפס תא
רופש ,"בנייז" לש הינשה הרודהמה ,םוקמ־לכמ .תיברעה תורפסב תיניצר תיתונמא
 הרודהמל ותמדקהב .רבחמה לש ומש תא האשנ רבכ ,הנש הרשע־שמחכ רובעכ המס
 טנדוטס זא היה אוה :ןמורה רבחתנ ןהבש תוביסמה רכז תא לכייה הלעמ הינשה
 ילוא הב שי וז הדבוע ."בנייז" תא בתכ הז חור־ךלהבו ,התיבה עגעגתהו זיראפב
.םהב שודג רפסהש ירצמה רפכה לש םיינכראה םיילידיאה םירואיתה תא ץרתל ידכ
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 הלוע ותובישח םלוא .הסונמ־יתלב רפוס לש וידי־השעמ אוה "בנייז" יכ לילעב הארנ
 תורפסב חרזא־תוכז ןמורה ול הנוק ותעפוה םע :ילוגסה יתורפסה וכרע לע הברהב

•תירצמה
 גוסה יפלכ ןוצר־יאו תודגנתה ועיבה תיסאלקה הייטנה ילעב טעה־ישנאש רוכזל שי

 לכ היה אל ,ןכ לע רתי ,יכו רז אובי אוה ןמורה יכ ונעט םה .הזה שדחה יתורפסה
 -אסיר" לש תויתרוסמה תורוצה ןכש ,תאזה תאבוימה תיתורפסה הרוצב ישממ ךרוצ
ם לואו •1.יתימא יתורפס יוטיב יכרדכ טלחהב תוקיפסמ "הדיצק״ו "המאקמ" ,"הל
.תיתורפסה תוחתפתהה ךלהמ לע טעמב ךא העיפשה וז תרוקב
 ,םיריעצ םיירצמ םירפוס תאמ םינמור לש המלש הרושל רשבמו ץולח היה "בנייז"
 הנש םירשע וא הרשע־שמח רוא ואר וללה םינמורה .לכייה לש ורוד־ינב םלוכ ויהש
 םע םה םיפתוש םלוא ;רתוי תללכושמ םהלש תיתורפסה הקינכטהו "בנייז" רחאל
וכיספ הניחבמו ינרדומ ךוניח לביקש ריעצ שיא אוה רוביגה .םיווק המכב "בנייז"
 אשונ דוע .עודי ןבומב םייודיו םה וללה םינמורה לכ .ותביבסל ירכנ השענ תיגול
 :וירחאלש םיירצמה םינמורה בורב בושו בוש רוזחל היה דיתע "בנייז" לש יזכרמ
.תירצמה הרבחב ןדודיבו םישנה לש תוחנה ןדמעמ תלאש
 תירצמה תיתוברתה הריזב בושח דיקפת ואלימ ורוד־ינב םירבחמה ראשו לכייה
 רתויב הבושחה תיתורפסה תומדה .(1945—1914) םלועה־תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
 רתויב עודי ומשש יברעה רפוסה םג אוה .ןייסוח אהט אוה םירפוס לש וז הצובקב
 הלכשההו תיברעה השרומה לש הירופ הגיזמ למסמ ןייסוח אהט .ברעמה ישנאל
 5.רוציקב ולש היפרגויבה רואיתב םיוסמ ןינע שי ךכיפל .הבטימב תיפוריאה
 ,ותודלי רחשב רוועתה אוה .1889 תנשב הנוילעה םירצמב רפכב דלונ ןייסוח אהט
 תא םילשהש רחאל .םידומילל לודגה ונורשכ תא חיכוהל ודי־לאל היה תאז־לכבו
 זכרמה לא—הרשע־שלש ןב רענ אוהו—חלשנ ,ורפכב ןארוקה לש יתרוסמה דומילה
 ,ולכש תופירחב םסרפתנ רהזא־לאב םג .רהזא־לא ,ריהאקב םאלסאה ידומילל לודגה
 םינש רחאל .העבש־עדת־אלש תילאוטקלטניאה ותונרקסבו ללכה ןמ אצויה ונורכזב
 םמוקתהל לחהו תרוקבה־תולוטנו תונשוימה דומילה תוטישב ץק רהזא־לאב תודחא
 ־לאב וירומ םע םיפירח םיחוכיו המכ רחאל .תרוסמה ילבכב םירוסאה םירומה דגנכ
 ןונגסב ,בורקמ־הז הדסונש תירצמה הטיסרבינואל סנכנו הזה דסומה תא בזע רהזא
 רוטקוד ראות לביקשמ .םייפוריא םינחרזמ לצא תיברע תורפס דמל םש ;יפוריא
 היגולויצוסו תיסאלק תורפס דמל םש ;תפרצב וידומילב ךישמהל חלשנ ריהאקב
 .ריהאק לש הטיסרבינואב תורוהל הנמתנ םירצמל ובושב .רוטקוד ראות דוע לביקו
ינואב הארוה :םינוש םימוחתב תצרמנ תוליעפ הפוצר ןייסוח אהט לש וייח־תשרפ
 ,ךוניח־רשכ הלשממב תורבח ,תקולחמב תויונש תולאשב םייבמופ םיחוכיו ,הטיסרב

 :םינווגמו םיבחר ותוניינעתה יחטשש דאמ הרופ רפוס אוה .תיתורפס הריצי—ןבומכו
קחמ ,הפוריא תונושלמ םימוגרת ,תיסאלקה תיברעה תורפסב םינויע םיללוכ וירוביח

.םינמורו םירצק םירופיס ,תוסמ ,םיירוטסיה םינמורו םיירוטסיהו םייתורפס םיר
.("םימיה") "םאיא־לא" יפרגויבוטואה ורפסב ול הנק םינמור־רבחמכ ומוסריפ תא
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גבתה תונש תא ינשהו ,ותדלומ־רפכב ותודלי תא ראתמ הז רפס לש ןושארה ךרכה
ת א ןייסוח אהט רפסמ ,הקלחב תיפרגויבוטוא ,תרחא הריציב ".רהזא־לאב ותור
מהש םע .ריהאקב הטיסרבינואב שגפנ ותאש ,ריעצ ירצמ לאוטקלטניא לש ורופיס
ו ל ררבתמ ,רופיסה רוביג תא ריכהל דמול (ןושאר ףוגב השעמה תא רפסמה) רבח
ז מר ילוא ןאכ .םתורענב והער תא שיא וריכה םצעבו ,רפכ ותואמ םיאב םהינשש
ה ז שיא לש ומש .ןייסוח אהט לש רחאה ינאה השעמל אוה הזה ןמורה רוביגש ךכל
ם ש םג אוה ,רוביגה םש ,בידא ;״תורפס־שיא״כ ומגרתל ןתינש םצע־םש /׳בידא״ אוה
א והש ךכב ןייצל ורוביגל הזה םשה תא ןתנ ןייסוח אהטש יאדוול־בורק 7.ןמורה
ר ז יתרוסמה םייחה־חרוא יכ שח בידא .םירצמ לש השדחה היצנגילטניאה תא גצימ
ל וכי ריהאק לש הטיסרבינואב ןייטצמ דימלתכ .הפוריא תוברת לא ךשמנ אוהו וחורל
ע וסנל םילוכי םיקוור םיטנדוטס קר לבא ,תפרצב וידומיל תמלשהל חלשיהל בידא
ת פרצב .ץראל־ץוחל תאצל ןירוח־ןב אוהו ותשאמ בידא שרגתמ ןכל .יושנ אוה וליאו

* עגמ גוהנ הב הרבחב ומצע תא אצומ אוה :תירסומ הניחבמ הכובמב בידא יורש
ו ניאו םיבגע־תוישרפל בושו בוש ךשמנ אוהו םישנו םירבג ןיב ישפח יתרבח אשמו

ה מחלמה ץורפ םע תרבוג בידא לש תישפנה ותכובמ .וידומיל לע דוקשל דימתמ
- לגתהו תיפוריאה היצזיליביצה תגספ ויניעב איה זיראפ ;(הנושארה םלועה־תמחלמ)
ה תוא דבאת אמש הדרח אלמנ אוה .ברחיתו שבכיתש הנכס הל היופצ התעו ,התומ
ו פוסו ,ויתוגאד לטנ תחת לשוכ בידא .ויתובא תוברת תא חנז הנעמל רשא תוברת
.שפנ־ילוחל םילוח־תיבב
ב ור ;ןייסוח אהט לש ורוביגל קרו־ךא דחוימ וניא הזה ןמורה רודח וב שואייה
ך רד־ידבואו םיכובנ םה םיירצמה םינמורב םיגצומה םיריעצה םיליכשמה םירוביגה
.תילאוטקלטניאו תירסומ הניחבמ
ה רבחה לש םירחא םידדצ םיראתמה םינמור רוביחב םג וחוכ תא הסינ ןייסוח אהט
ת אירק) "ןאורכ לא אעוד" םשב ןמור בתכ אוה .םינוש םיסופיט םילעמו תירצמ
א צוממ הינע הרענ ןיב םימקרנה םיאלפומו םיכובס םיסחיב השעמ והז 8.(ינורשה
ל ש הריכבה תוחאה .תתרשמכ דובעל האב איה ותיבב רשא ,סדנהמ ןיבל יוודב
ה תיפ רשא ,תעד־לקו רישע ריעצ ,הזה סדנהמה תיבב ןכ ינפל הדבע רופיסה תרוביג
־ תוקוח יפ־לע גהנש ,הדוד ידי־לע החצרנ ,ותיב תא הבזעו ול התרהש ירחא .התוא
. דתיה תחא הריעצה תוחאה .הפרחמ החפשמה תא ליצהל שקיבו םיוודבה לש דובכה
ה עיגמ איהשכ ךא .התוחא שאר לע איבהש ןוסאה לע סדנהמה ןמ םקניהל—התקושת
ו תוא החוד איה הליחתב .זוע לכב הב בהאתמ אוה ,תתרשמכ סדנהמה לש ותיב לא
ת רבוג ףוסבל .הבהא ול הבישמ איה ,קומע תושגר־קבאמ רחאלו ,טעמ־טעמ ךא ,זובב
ה ריציה .ןידכו־תדכ םיאשינ םינשהו ,םיידמעמה םילדבהה לעו האנשה לע הבהאה
.םייפיב םיטלוב םייריל םיעטקבו קדה ןמ תוקד שפנ־תודונת רואיתב תנייטצמ

א וה וז הדגהב ;"החפשמ תדגה" רביחש ןושארה ירצמה רפוסה היה ןייסוח אהט
ה שולש ךשמ הנטק ריעב ינוניבה דמעמה ןמ תירצמ החפשמ לש הייח תא ראתמ
,,.תיחכונה האמה תישארו הפלחש האמה יהלשב תורוד
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ה יפא תא סופתל האלפומ תלוכי ול שי ? טסינמוהכ ןייסוח אהט לש ותלודג ביט המ
־ תאלמו הדח איהש ,תיגולוכיספ הנחבה רשוכ הליג אוהו ,תיתרבחה הביבסה לש
ת ינכת יפ־לע ולש םינמורה תא תונבל ליכשמ אוה ןיא ,רחא דצמ .תחאכ םימחר

ג הונ ןייסוח אהט .הנבמב רשאמ רתוי םקרימב ןייטצמ אוה .תינוטקטיכרא
ש ומישה איה ול תינייפאה תינונגסה הקינכטה .ותונמא לש םלגה־רמוחבכ ןושלב
ם יקוספה .םיליבקמ םיקלח השולש וא םינש םיבכרומ ויטפשממ הברה :הלבקהב
י לכב השוע ןייסוח אהט .םידגונמ וא םימילשמ ,םיפדרנ תויהל םילוכי םיליבקמה
י דכ וזמ וז טעמ תונוש תויווזב שלש וא םיימעפ ותוא ףלגמ אוה :ףלגכ ונונגס
ה עפשה תאזה תינונגסה הקינכטל שי ךכ ךותב .רתוי הקד ןוג־תב וא תודח רתי גישהל
ה טילש ול שי :תאזה תילולימה תונמאל והומכ ןיאמ דיוצמ ןייסוח אהט .הזע תיבצק
ם של הבהאבו תויחמומב הזה רמוחב שמתשמ אוהו ,תיברעה תורפסבו ןושלב האלפומ

ו תשיגב םישדחה םייברעה םירפוסה ןיב ונימב־דיחי אוה .תויתטסאה ויתורטמ תגשה
.הרחתמ ןיא הז םוחתב ויגשיהלו ,ןושלה תונמא לא
ג וס השענ ןמורהש ונא םיאצומ ,הינשה םלועה־תמחלמ רחאלש הפוקתל ונתונפב
ו נא .םינמור לש בר רפסמ םיבתוכה םירפוס לש שדח רוד םקו ,דאמ בוהא יתורפס
ם ירבחמה ןמ לידבהל ,הז יתורפס גוסב םיחמתמ הלאה םירפוסה ןמ םיברש םיאצומ
ה קופתב ברה לודיגל הרורב תחא הביס .יארקאב קר ןמורל וקקזנש םדוקה רודה ישנא
ם יטסינמורל םייסופיט םיגיצנ .םיארוקה רפסמב המוצעה היילעה איה תיתורפסה
, סודק־לא דבע ןאסחא םה (םיארוקה לע םילבוקמו םיליעפ םדועש) המחלמה רחאלש
, םדוקה רודה ןמ םירפוסה תמועל ,וללה .הללאדבע םילח־לא דבעו יעאביס־לא ףסוי

 ןכות תא קודבל םיאב ונאשכ םלואו ;ירופיסה הנבמה לש הקינכטב רתוי םיטלוש
ה סריג־ייוניש בורה לע תולעמ םהיתולילע .ידמל דודר אוהש םיאצומ ונא ,םתריצי
— םנונגס ;״םישנ שלשו םירבג ינש״ וא ״םישנ יתשו דחא רבג״ לש םיאשונה לע
.ילאנב
ם ירבחמה םיבישמ ,םהירופיס ירוביג לש תותיחשה לשב תרוקב םהילע םיחתומשכ
ה הובגה תונגרובה ינבמ הלאה םיסופיטה תא עישרהלו עיקוהל איה םתילכתש הלאה
.ןשיה רטשמה ימיב ליח ושעש
ל ע ,עודי ירצמ רקבמ ,דאווע םיאול ר״ד לש ויתורעהמ המכ איבהל יתייה הצור
1".הלאה םידפוסה

ת ושלוח לע תינמחר תינגרוב תרוקב וא ,דורווב־םייחה גוסמ ןמור ונינפל ןאכ"
ת ובכעה־תרסח תינימה תוגהנתהה לש םיידממ־וד םירואית וא ,תינגרובה הרבחה
ל וטנו ינפקותה ,םהלש םזילאודיבידניאהש רבתסמ .ינגרובה םייחה־לעב לש
, 50־ה תונש לכ ךשמו 40־ה תונש יהלשב ךכ־לכ ץרמנו לבוקמ היהש ,תוילשאה
ת ונורישכ לע ליפאה ,תרופיסה םוהתב יתרבהה םזילאירה תלוכסא תא דפיקש אוה
ם הילע השקהו [םידחא תומש דאווע ןייצמ ןאכ] ...ןוגכ תכל־יעינצמ ךא םיחבושמ
."רתוי לודג להק אוצמל רתויב

ן ה ןרקיעב ךא ,םייטסיסקראמ םיחנומ הפיעל־תוסומע דאווע לש ויתורעה םנמא

.תונוכנ
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 ־לא" ןמורב יוליג ידיל האב תורפסב תואיצמה תריסמ לא השודיחב תננערמ השיג
א וה (1954־ב רואל אצי) "דרא־לא" .יואקרש־לא ןאמחר־לא דבע תאמ (המדאה) "דרא
 ןמורה תא לידבהל הז רופיס לש ומוקמב וב יד .ןטק רפכב םיחאל׳פה ייח לע רופיס
 םהו ׳רחא ךרכ הזיאב וא ריהקב תשחרתמ םתלילעש ,םיירצמה םינמורה בורמ
 הנוש ונונגסב םג .ינוניבה דמעמה וא ההובגה תונגרובה לש הביבסה תא םיראתמ
 ,דז רפסב חישה־וד יקלח לכ תא בתכ ,יואקרש־לא ,ורבחמ ןכש ,רכינ יוניש "דרא־לא"
 ירצמה רבודמה בינב בחרנה שומישה .תיתורפסה תיברעב אלו ירצמה רבודמה בינב
 בינב ללכב ושמתשה םא ,םירחא םיטסינמור .ןיינעמו זעונ ןויסנ היה הז ןמורב
 .םנושלל לובית ןיעמ ףיסוהל ידכ םירוזפו םיטעמ םייוטיבב קר ושמתשה ,רבודמה
 לש ונויסנמ קלח היה "דרא־לא״ב תוחישה יקלח לכב רבודמה בינב ביקעה שומישה
.רשפאה לככ יעצמא־יתלב חרואב תימלגה תואיצמה תא תולעהל רבחמה
לעה םירצמב ותדלומ־רפכמ רבחמה תונורכז לע דמוע "דרא־לא" לש השעמה־רופיס
 ,הרשע־שלש ןב רענ יניעב הארנש ךרדכ ךלוהו־שרפנ רופיסה .30־ה תונשב הנוי

 דגנ םיירפכה לש םקבאמב זכורמ רופיסה .ולש ץיקה־תרגפל ורפכל ריהאקמ רזוחה
 -ךא תרשל דעונ הז שיבכ ז םתמדא יחטש ןובשח לע םהיתודשב שיבכ לולסל תינכת
 תאשונ הלשממה .רפכל הכומס ותלחנש רישע הזוחא־לעב לש םיסרטניאה תא קרו
 רסאמ םילבוס םה .ענכיהל םיירפכה תא ץלאל הסנמו רישעה הזוחאה־לעבל םינפ
 לש םיכוסכיסה לע רפסמ יואקרש .םהיתויוכז לע םירתוומ םניאו ףרוע־ישקב םייוניעו

 אוה ,םימ־תויוכז לע םמצע ןיבל םניבו הלשממה לש האקשהה־יחקפמ םע םיחאל׳פה

.םתבהאו םבער ,םהידחפ תא ,םימודקה םהיטפשמ תא ראתמ
 םהש יפכ רפכה־ייח לש הנומתה ןמ יוניש־תילכת הנוש הז ןמור הלעמש הנומתה
 הדבועה תא שיגדמ יואקרש־לאו ,(םדוק הנש םיעברא רוא הארש) "בנייז״ב םיגצומ
“:וירבד ךכו .ריעצה רוביגה ידי־לע "דרא־לא" ןמורב תישענ וז האוושה .תאזה

 ימיב יתארק רשא םירפסה תא ינורכמ הלעמ יתייה םימה־לגלג דיל יתבשב"
י תייהו 12.׳בנייז׳ו /בתאכ־לא םיהארבא׳ /םאיא־לא׳ תא רכוז יתייה רידת .ץיקה
 רבחמה ררוגתה וב רפכב ומכ םיבובז תולוכא םהיניעש םידלי הברה ירפכב האור

.־םאיא־לא׳ לש
 םש .בנייז הרג וב רפכה ומכ תואלת ילב היהי ירפכ םגש יבבלב יתייה הוואתמו"
 הניאו האקשה תויוכז םהמ תלזוג הניא הלשממהו ,םימה לע םיבר םיחאל׳פה ןיא
 םהב םיציברמה םידמ־יבוהצ םישנא תחלוש הניאו עקרק יחטש םהמ תלטונ
...םיטושב
 םירבגה ןיא םש םוקמ ,בנייז לש רפכה ומכ ירפכ םג היהיש יתיוואתה יבלבו"
"...םיניתשמ םהש רחאל הלגומו םד םיבז םישנהו

 וישכע לבא ,יתימא היה בנייז לש רפכהש ושפנב תומדל רבחמה היה לוכי רענ ודוע
 רייצש תבזוכה הנומתה לע הינוריאב רבדמ אוהו ,הרמה תואיצמה תא אוה ןיבמ

.םדוקה רודה ןב רפוס
"הרושב־תאשונ תורפס״ל האירקה התשענ ,1956 רחאל דחוימבו ,1952 תכפהמ רחאל
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 תאזה המסיסה תא עיבמה יברעה יוטיבה !דחאכ םירפוסו םירקבמ לצא דאמ תלבוקמ
 תיתורפס הריצי לכ תבייח תאזה המסיסב םילגודה תעדל ."ףדאה־לא בדא־לא" אוח

3,.תרדגומ תיבויח תיתרבח הרטמ וזיא תרשל

 ,םירדא ףסוי ידיב בתכנש דחא ןמור ןאכ איבא תירצמה תורפסב הז םרזל המגודכ
 ,(אטחה) "בייע־לא" םשב רצק ןמור הז ?םיריעצה םיירצמה םירפוסבש םימסרופמה ןמ
.60־ה תונש תישארב רואל אציש
ינכב חתופ השעמה־רופיס ' ׳.1960 ךרעל ונמזו ,םיוסמ יתלשממ דרשמב השעמה עקר
 לכו ,םלועמ םישנ םש ודבע אל ןכל־םדוק .הקלחמל תושדח תודיקפ שמח לש ןתס
 תעב .דאמ קיחצמ םהל הארנ אוהו שדחה בצמה לע םיהות הקלחמבש םירבגה
פוגה ןהיתולוגס לע תורעה םהיניב םידיקפה םיפילחמ ,דרשמה לש ונונזמב םתשיגפ
 ,רתויב הרודהה ימו ,שמחה ןיב יפויה־תכלמ רתכל היואר ימ" :תורוחבה לש תוינ
 אל תורוחבהש םלוכ םירובס םירבגה םידיקפה ,5."םיילגרה־תכלמ תויהל הכירצ ימו

 .םידחא תועובש רובעכ שורפל ןהילע היהיו הכלהכ ןהידיקפת תא אלמל הנלכות
 יפלכ םידיקפה לש םתדמע תא ללוש אוהש טלחהב רורב רפוסה לש ורוביד תמיענמ
.הדמע התואב תופקתשמה ,םישנ לע תונשוימה תופקשהל דגנתמ אוה יכו תורוחבה
 םע דחא רדחב דובעל הילע לטוהש תורוחבה שמחמ תחאב רופיסה דקמתמ התע
 םיקסע־לוהינב הידומיל תא רבכמ אל המייס ,המש אנס ,וז הרוחב .םירבג העברא
 המכ רחאל .התדובעב חילצהל הטוהל איהו םילאידיא תלעבו הנובנ איה .הללכמב

 ־יתלב תוינפ הילא הנופה ,םידיקפה דחא םלוא .הדיב החילצמ התכאלמ םישק תועובש
 .תילכתב ונממ תדלוס אנסו ,ידמל החוד שנרב הז :הזיגרמו התוא בילעמ ,תוירסומ
 תואצמנ הקלחמ התוא לש התדובע תא בורקמ ריכהל תודמול תורוחבהש העשמ
יקפה .םינומלשו דחוש םילבקמ הקלחמב םידיקפה לכש ,ןללכב אנסו ,תודמל ןלוכ
 תברסמ איה ךא ,םיתחשומה םהיקסעל תפתוש התושעל םיסנמ אנס לש הרדחב םיד
 היכרצ ץחלב ךא .דאמ דע ףסכל הקוקז התחפשמש םגה ,דחוש תחקל תורמרמתהב
 ודימ תלבקמו תחשומ םיקסע־שיא ידי־לע חפב תדכלנ איה החפשמה לש םיקחודה
 :לכו־לכמ התוירסומ תא איה תחפקמ ,הז ןינעב רשיה־ךרדמ התטס ךא רשאכ .דחוש
 ןכ ינפל הילא הנפ רבכש דיקפה םע םיבהא־תשרפל התואנ איה ומצע םויב־וב
.הלפנ התע ? םקיר הבישה וינפ תא רשאו תורשכ ןניאש תועצהב
 האירק—הדצבו ,דחוש חקימ לע הפקתה וז .רורב הזה ןמורה לש יתרבחה ןכותה
 תולפונ הז ןמור לש תויתורפסה ויתולעמ .םישנה לש רתוי יתימאו אלמ רורחישל
 תופולג ןה השעמה־רופיסב תושפנה .חבשל תויוארה תויתרבחה ויתונווכמ הברהב
 ןושלה ? תוינטשפ תויגולוכיספ תוחסונב םישגומ ןהלש םיימינפה םידוגינהו ,תוקוחש
.תירורפא תיאנותע ןושל איה
 ןוימד־ךורב גוסמ ןמורב ראפתהל איה הלוכיו תינרדומה תירצמה תורפסה התכז
 זופחמ ביגנ .ז ו פ ח מ ב י ג נ לש ותריציל ןאכ ןווכתמ ינא .רתוי הברה הארשה-ךסונו
 םירצמ אוה םעקרש םיירוטסיה םינמורב טסינמורכ וכרד תא לחה (1912 דילי)
םעקרש םייטסילאיר־םייתרבח םינמורל הנפ ,הלאכ םינמור השולש םסריפשמ ? הקיתעה
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—1956 םינשב) םסריפש רחאל האישל העיגה ותליהת .וננמז לש םירצמ ת א (1957
ד מעמה ןמ תיריהאק החפשמ לש הייח תא תראתמה היגולירט ,רתויב לודגה ורוביח
ם לועה־תמחלמ רחאל דע הנושארה םלועה־תמחלמ זאמ ,תורוד השולש ךשמ ינוניבה
ת יברעה תורפסל אבוה "החפשמ תדגה" לש סופיטה ןמ ןמורהש רוכזי ארוקה .הינשה
ה ניחבמ—זופחמ חתופ ולש היגולירטב יכ ןייצל ןיינעמו ,ןייסוח אהט ידי־לע הנושארל
.ולש "תיתחפשמה הדגה״ב ןייסוח אהט םייס וב םוקמב—תיגולונורכ
ת יללכ הריקס לש התרגסמב זופחמ לש ותריצי תא הכלהכ ןוחבל לכונ אל םינפ־םושב
ה סנא 16.םירצק םירופיס לש םיכרכ העבראו םינמור רשערדנומש םסריפ זופחמ .וז
־ לאו ץל־לא" רצקה ןמורה תא אופיא קודבנ .ולש םינמורה ןמ דחאב הרצקב ןודל
17.1961 תנשב רוא הארש ,(םיבלכהו בנגה) ,"באלכ
ר רחתשמו הכפהמל הנשה־םוי לגרל הנינח לבקמ בנגהש העש חתופ השעמה־רופיס
ו תירב־שיאו ורזועל האשינו ותבזע ותשא :דומלגו בוצע שיא אוה .רהוסה־תיבמ
א וה רבעשל הז דידי .רהוסה־תיבב אוה שבחנ רשאכ היפונכה שאר השעגש ,רבעשל
, אלכה ןמ ותאצב ,התע .ורסאמ ידיל ואיבהש תועידי הרטשמל ורסמב ותוא ריגסהש
א יה לבא ,ותוא בהאת ,אלכב םשוה רשאכ שממ תקונית התיהש ,ותבש בנגה הווקמ
ח ויר אוה שפחמ תאז הבזכא רחאל .הקבחל ול החינמ הניאו היבא תא הריכמ הניא
( ריהאק לש םיבושחה םינותעה דחא לש ךרועה תא ריכמ אוה :רחא םוקממ הלצהו

ף סכ תצק בנגל ןתונ ךרועה .ןוגה חרזאל תויהל לכוי זלה לש ותרזעבש הווקמ אוה
י נפל ןכש ,ושפנ קמוע דע בנגב עגופ הז השעמ .ודירטהל דוע בושי אלש ושקבמו
, תויטסילאיצוס תופקשה לעב טנדוטס היה ךרועהו ינע רענ בנגה היהשכ ,הכפהמה
ת א ובנג וללה ירהש םירישעה ןמ בונגל אוה קדצה ןמ יכ ינעה רענל זלה רמא
, דתיה הכפהמה ינפלש תראופמ הליווחב רד ומצע ךרועה התע ךא .םיינעה ןמ םרשע
.בולעה בנגה םע עגמ םושב הצור ךרועה ןיא בוש ;ריהאק ירישעמ דחאל תכייש
ר בעשל־ופתוש !(״םיבלכ״ ארוק אוה םהל) וב ודגבש הלאמ םקניהל שקבמ בנגה
. רחא שיאב ,גגושב ,עגופ אוה תאז תחת לבא ופתוש תא גורהל הסנמ אוה .ךרועהו
א צומ אוהו ,וירחא תפדור הרטשמה .ךרועה תא חוצרל ונויסנב חילצמ אוה ןיא ףא
ת א הבהאש הנוז—ינשהו 15,ןקז יפוצ ךייש אוה דחא :םישנא ינש לצא הדהאו הסחמ
, הריעצה לש הרדחב בנגה רתתסמ המ־ןמז .ותוא בוהאל הפיסומו םימיה־רבכשב בנגה
ישמ הרטשמ־יבלכ תרזעב .םירטושה הורסאש םושמ ילוא ,תמלענ איה דחא םוי לבא
ר חאלו ,ןשי תורבק־תיבב תובצמה ירחאמ רתתסמ אוה התע .םירטושה ותוא םיג
ד יצה־יבלכ לש םהיתוחיבנ לוק דועב םירטושה ידי־לע תמומ אוה תוירי־יפוליח
.ךלוהו־רסנמ
ו רוביג .זופחמ יניעב הארנ אוהש יפכ ישונאה בצמה תא למסמה ,לשמ אוה הז רופיס
א ללו הנומא אלל יח אוהו ,הרבחל אוה ירכנ :תלחות־רסח רוכינ לש בצמב יורש
. זופחמ לש םינורחאה םינמורה ירוביג לכל תיסופיט איה רוכינ לש השוחת .הוקת
א וצמל םדאה לכוי ילואש זופחמ זמרמ (םירחא םינמור המכב ומכ) ןאכש המוד
האור זופחמ ןיא לבא .השא תבהא וא תיתד הנומא תוכזב ותדרחו ותודידבמ הלואג
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 תא ןיבהל לוכי ינרדומה םדאה ןיא בוש ללב־ךרדב ןכש ,םילק תונורתפ הלאב
 השעמל והז .השא םע םיקומע םיסחי רוציל לגוסמ היהי אלש רשפאו ,תדה ןרשל
 הנוזה ול העיצמש הסחמה תא לבקל תואינ אוה .ונלש רופיסב בנגה לש והרקמ
.התבהאל תוניצרב הנענ אוה ןיא ךא ,התוא בבחמ וליפא אוה ;הידסח לע גנעתמו

 לש ןשוריפ לבא ,תיטסימ המכח ירבדב תינחור המחנ ול איבהל הסנמ ןקזה ןקיטסימה
 הנניאו הקוחר הרושבה וליאכ ול הארנ ילוא וא ,בנגה לש ותניבמ רצבנ ולא םילמ

•וינעה ןיממ
 דדומתמ אוה ןהמעש תולאשה ;תיטסילאיצנטסיסקא התונכל רשפא זופחמ לש ותדמע
 תועמשמ רחא שופיחה .הנומאה ,הבהאה ,תוומה ןה (תויודבה ויתושפנ תועצמאב)
.ותריצי ןיערג אוה םייחב
 לש תיברעה תורפסב םיזונגה יוטיבה לש םינושה תורוקמה ןמ החלצהב באוש זופחמ
 חישה־ודש העש רובידה־ןושל יבינמ דלוס אוה ןיא תאז םע דבב־דבו ,םייניבה־ימי
 הזורפ קיפהל ודי־לאל שי הלאכ םינוש םיינושל תודוסיב שומיש ךות .תאז בייחמ
.השימגו היח תיתורפס
 היהת קפס ילבו ,הזה רודה לש רתויב בושחה ירצמה טסינמורכ טלבתמ זופחמ
 ראשב ףאו םירצמב רתוי םיריעצה םירפוסה לש םתריצי לע הלודג העפשה וגשיהל
.תיברע־תורבוד תוצרא

תורעה
165 6, ״51110105 האר ,השדחה תיברעה תורפסה תוחתפתהב םינושארה םיבלשה לע1

^ 317,ו16̂ק11ז6” ! ^ 1168(111 $ סמ ורפסב ןכו .319—245 ע״ע ,1962 ,ןוטסוב י1ת €סמ<6זמקסז5161
€1¥1117̂ 1116סמ 181 ?0ג1מ 11
 ע״ע ,הלעמל האר ,ביג לצא הז ןמור חותינ לע הבר הדימב ןעשנ ב ב י י ז ב יחכונה ןוידה 2

.291—294
.292 ׳ע ,ם ש3
.298—296 ע״ע ,פש4
12111̂ת, 1011,1956(1.011 האר תופסונ תועידי5 3̂*, ׳1111837  0111>
 םימוגרת שי .םינש רשע רובעכ ב קלח ,1929 תנשב רוא האר םא י א־ ל א לש א קלח8

 .מידי־לע (דבלב א קלח) הז רפס םגרתינ תירבעל .ויכרכ ינש לע הז רפס לש םיילגנא
 .תורחא תופשלו תיתפרצל םגרות ןכו ,(ב״צרת ,"תונמא" תאצוה ,ביבא״לת ,םימי) ,קוילפק
.1960 תנשב רפוסה לש ונבו ותב ידי־לע תיתפרצל םגרתינ 1935 1״ב רואל אצי בידא'
.ןונבלב 1963״ב עיפוה יתפרצ םוגרת ;1938יב רואל אצי8
 ,ןוסלימ .מ ׳ר .1944־ב רוא האר אוהו ,(תוללמואה ץע) "סוב־לא תר׳גש" אוה הז ןמור םש9

.309—290 ע״ע ,4—3, 1966 ׳םמ ,זט ךרכ ,ש ד ח ,ד חרזמה
ם ירצמב ״1952 זאמ םירצמב תילאוטקלטניאהו תיתוברתה תוחתפתהה״ ,דאווע םיאול1״

.151—150 ע״ע ,1968 ,ןודנול ,(סיטויקיטאו .י .פ תכירעב) הכפהמה זאמ
.344—343 ע״ע ,1954 ,ריהאק ,דר א־לא'1

 בתאכ־לאסיהארבא! הלעמל ונרכזהש םינמורה ,ןבומכ ,םה ב נ י י ז ו ם א י א ־ ל א "
193ב רואל אצי) םסרופמ ןמור אוה ףא .(1949—1889) ינזאמ״לא רדאק־לא דבע םיהארבא תאמ (1
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 !ונשב רטפנ) בושח ירצמ יתורפס רקבמ ,רודנמ רמחומ היה וז הפקשהל ישארה לגדה־אשונ13

 ־לא תיילואסמו םאזתלא־לא" ןוגכ ,"ףדאה״לא בדא־לא" ןעמל םירמאמ הברה בתכ אוה .(1965
, (1962 רבמצד) 21 .סמ ,ב ח א כ ־ ל א ,(תורפסה־שיא לש ותוירחאו תובייחתהה גשומ) ״בידא
—13 ע״ע 15).
 תחא הדוקנב לבא ,םיבושח םיירוביצ תוערואמל םיזמר אל ףא םיכיראת םוש רופיסב ןיא14

 םירצמב לחה ולא תוינוכמ לש ןרוצייו /׳רצנ" תינוכמ הל היהתש ךכ לע תמלוח הרוביגה
.1959 תנשב קר

.22 ׳ע ,ב י י ע ־ ל א ,םירדא ףסוי15
 האר .תירבעל ומגרית ויתוריצימ המכו הז רפוס לע תירבעב ומסרפתנ םירמאמ רפסמ16

, (1966) זט ךרכ ,שדחה חרזמה ,"׳טופחמ בי׳גנ יניעב ןוטלשה תומד״ ,דלס והיתתמ
׳ םע ,(1966 ףרוח) ב תרבוח ,ח ךרכ ,תשק ,״זופחמ בי׳גנל ויתסהו וילשה״ >313—310
156—  ,ש ד ח ה ח ר ז מ ה ,"םייח ןכות רחא שופיחה תייעב" ׳טופחמ בי׳גנ" ,ןוסלימ םחנמ ; 167

 ומוגרתב ריהקבהטמיס םשב אציקדימ־לאקאקז ןמורה .8—1 ׳מע (1969) טי ךרכ
.1969 ,דבוע םע ,ביבא׳לת ,רביירש קחצי לש
.קוילפק .מ לש ירבעה ומיגרתב ,םילעיפ־תיירפסב תירבעב תאצל דמוע רפסה "
 םידיסח תרובח לש ינחורה גיהנמה איה יפוצ ךייש ;םאלסאה לש הקיטסימה איה תויפוצ18

.יפוצ רדסמ לע םינמנה
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היסיר לש הירוטסיה
הירוטסיה םיארוב ךיא

 ־ילב לע םיריהז םידעצ—רפסה לש ותליחת
פוהה ,תוספתנ־יתלב תויושיגר ןיב התימ ,המ
 ןיבל ,תירוטסיה תושי םירבדה ךשמהב תוכ
 תועוצר ,םימ יכרד :הדידמל םינתינ םימרוג
 םיכרד־תשרפ לע רקחמ .תוינאטובי תויעקרק
 הדועתה ןיבו תרוסמהו סופאה ,הדגאה ןיב
 ןמו היפרגואיגה ןמ תולדל ןויסנ .תירוטסיהה
ה חירה תא םדא־ינומה תועונתמו׳ םילקאה
 ־יוות תא ,ינייפאה לילצה תא ,דחוימה יסור
 רחא שופיח .יפרגונתאה רתסלקה תא ,םינפה
 ךותב ףצרה רחא ,םעמועמה ךותב קהבומה
 הפוקת .והובה ךותב רדסה רחא .תודוזיפאה
 יכ ןוירוטסיהל רתויב השקה איה וז הנושאר
 תירוטסיה תועמשמ ארוקה ינפב גיצהל וילע
 רקחמה לש הז בלשב .םיזמר׳ יכבדנ היונבה
ה ךותמ תולדל ןויסנב יקסב׳צוילק קסוע
 ־ל ,ירוטסיהה עוריאה תא סופאהו רולקלופ
 תודע קר סופאהו רולקלופה ושמשי ןכמ־רחא
וקמ יפ־לע עודיה ירוטסיהה עוריאל תעייסמ
.םירחא תור

ןינכה־ינכא
 ־םב׳צויילק ארוב ןיאה ךותב שיה לא ותריתחב
 תויושיה תא ,תוירוטסיהה ןינבה־ינבא תא יק
 ,תירוטסיהה תועמשמה תא ביכרמ אוה ןהמ
 ־וילק ארוב ןיאה ךותב שיה לא ותריתחב
ה תא ,תוירוטסיהה ןינבה״ינבא תא יקסב׳צ
ה תועמשמה תא ביכרמ אוה ןהמ תויושי

 תוזחה ירחאמש ינויגהה ףצרה תא ,תירוטסיה
 :ןה דוסיה־ינבא .תוערואמה לש תלבלובמה
 הלא ,רהנהו הברעה ,רעיה—היפרגואיגה
עמה ,ראצה—הנידמה ;יסורה עבטה ינתיא
ו היטרקורויבה ,תודסומה ,םינוילעה תודמ
 ,ינומלאה רוביגה הז—םעה !יזוכירה הנבמה
 אוה דימת רשא ,העדותה־רסח ,ףוצרפה־רסח

 ולא רשא תיתשתבו .םואמ לכ ןיא ותלבו םש
 רפסה תא םיוולמה םימרז ינש םירבוע הינבא
 בצמהו ילכלכה בצמה :ופוס דעו ותישארמ
.ירסומה
 הילע הליבס המיב אלא הניא היפרגואיגה
פכה תא ותכל בגא רצוי אוהשכ דנו־ענ םעה
 קר וז ןיא ;היסורב םירעהו םירזנמה ,םיר
 ילעב תומש יסורה םדאה עבוט הב הפמה
וכ היפרגואיגה תגלפומ תירוטסיה תועמשמ
 םהידעלבש ,לחנהו הברעה ,רעיה תא תלל
 .יסורה םעה לש ותומד בוציע תא ראתל ןיא
 םיקסועה םידומעה לא ארוקה תא הנפמ ינניא
צי םא השעי בוט יכ המוד םלוא הז אשונב
 קר ;הלא םיקרפב קסוע אוהשכ סלטאב דייט
 ןיבי זא קר ,םוצעה בחרמה ויניעל שחמוי זא
ה הירוטסיהה העדיש הלטלטה״העונתה תא
 עודמ גישי זא קר ,התויה תישארב תיסור
 *ינומה לש וז העונת יקסב׳צוילקל ול המסק
 הב האר עודמו רפיינדה לא הגלווה ןמ םדא
.ךכ־לכ תגלפומ תירוטסיה תועמשמ
 העלבנ הזה םויה םצע דעו התישארמ טעמכ
 םרט דוע .הנידמה עולב תיסורה הירוטסיהה
 ערו בוט ןיב לידבהל תיסורה הנידמה הדמל
 לש לוע םהילע התפכו הינב דגנ התנפ רבכו

 ,םיער תודסומ תחלשמו תוינוגראו םיסמו ראצ
 ,חפונמו קד ןוילע דמעמ התרמצב החיפתהו

 רודמ תוכלוהו"תומצמטצמ היפלכ ויתובוחש
 םא .םיכלוהו־םילדג וחוכ םצעו ורשעו רודל
 ןיא ירה ,יקסב׳צוילק לש ותנווכב העוט ינניא
.חוכ לש הז םוצע זוכירמ החונ ותעד
 טעמכ ולוק .םעה ץחלנ הזה שבכמל תחתמ
 ־לק .קפס אלל ׳אצמנ אוה םלוא ,עמשנ וניא
 םעה־ידחפ ,םעה ןוצרב קוסעל הברמ יקסב׳צוי
 הלא ירהו ;תוספתנ תויושיבכ םעה בצמו
 םהב םידומ לכה .רועיש םהל ןיאש םירבד
 יכ המוד ,הברדא .םקמוע תא עדוי שיא ןיאו

 שומישמ החונ םינוירוטסיה לש םתעד ןיא
 לצא אלו םהיתימע לצא אל הלא םיגשומב
 ־לק םלוא .(...םיריתמ םה םמצעל) םהידימלת
 דע ולא תויושיב םייח תחפל חילצמ יקסב׳צוי

 ־יריצי לש םתויקוחב קפקפל ההוש ךניאש
 רייצל אוה המוד םהב קסוע אוהשכ .ונוימד
גסב רייצל ונורשכבש תוטשפומ תונומת לש
 השרמ אוה ןכ לעו לכה םיריכמ יסאלק ןונ
.הלאכ "םיעושעש" ומצעל
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 ןמ ,הווהה לא רבעה ןמ ךלהמה .ג
רבעה לא הווהה

ל א הריתח איה הליגרה תירוטסיהה הטישה
- סיהה לש ותבוח ׳העודי העפותה .םישרשה
ה נושארל יתמ ׳הליחתה יתמ ררבל ןוירוט
ן כמ-רחאל .תעדומ התשענ ,המשרנ ,התארנ
ר חא ,תולשלתשהה רחא בוקעל אוה הסנמ
ה עונת■ יהוז .תמייק העפותהש ןמז לכ ,ףצרה
ל א רכומה ןמ ,רבעה לא הווהה ןמ תידימת
ך פיהלו ׳םישרשה לא תרמצה ןמ ,רכומ"איה
ת ורצויהה יווקמ ,תירבועה העפותה ןמ—
ו לא תועונת .רמגומה ריציה לא םינושארה
- קייבוא ךותמ תושעל רשפא רוחאלו םינפל
ר שפא .יעדמ תעד"קוחירו תטלחומ תויביט
, יפא ,תונקסמ קיסהל ילב תודבועה תא תונמל

ד נועה תא ראתל ילב תונקסמ טרפל םג רש
. ןבומכ ,ארוקה אצמי יקסב׳צוילק לצא .תוד
ם א ׳םלוא ,תרכזנה תירוטסיהה הטישה תא
ץ וחמ לא ומצע איצומ אוה ןיא ׳העוט ינניא
ה ירוטסיהה תא ראתמ יקסב׳צוילק .םוחתל
ה נומתה .יסורוקילווה םעה לש גיצנכ תיסורה
א יה הבוט ןיב ,וימיב ול תיארנה תירוטסיהה
, יסורוקילווה םעה לש וגשיה איה ,הער וא
ת ריציל ואיבהש םיירוטסיהה םיכלהמה לכו

ו נוויכ איהש תינכת יפ-לע םיכורע וז הנומת
לתשהה תא וראתב .הזה םעה לש ימיטיגלה
י כ יקסב׳צוילק רמוא ראצ לא ראצמ תולש
ת אמ ךכו־ךכ קר שובכל קיפסה הזודזז ראצ
ת ושעל דוע רתונ וירחא אבל וליאו היסור תמ
, ירוטסיה דועיי יסורה םעל שי ומכ .ךכוחכ
יהנה םימיוסמ םייפרגואיג תולובגב םוחתה
ה רכה תונקהל ץפה אוהו ,יקסב׳צוילקל םיר
.וחקל-יעמושל וא ויאריקל םג ד
ד גנ יסורה םעה םחלנ הז ירוטסיה ךלהמב
ם ידדוש יקסב׳צוילק יפב םינוכמה ,םיראטאטה

ר וזיאה לש ימיטיגלה םילעבה :רמול הצור —
ם עה תומחלמ .יסורה םעה אוה יפרגואיגה
ה חרזמו הנופצו המורד—ןוויכ ןהל שי יסורה

. היהי ול םש ולגר״ףכ גיצי רשא םוקמ לכר—
ן כלו וחוכ תא הלכמ אוה תוברקה תרעסב'

 כ ,םירחא יא הלא םירבד תושעל קיפסמ וניא
.םימיוסמ םירבד תושעל אוה חרכה וליא
ת א ןייפאמ רבעה לא הווהה ןמ הז ךלהמ
.רפסה

 ןמאב ןוירוטסיהה לש ונקויד .ד
ל ש ויתואצרה ץבוק אוה ןאכ ןודנה רפסה
ת תל םיבייח ונא ןיא םיארזקכו ,יקסב׳צוילק
א נ .הצרמכ יקסב׳צוילק לש וכרע לע ונתעד
ה ׳יקסב׳צוילק לש וידימלת תודע ילע הנמ
, ריהזמ הצרמ היהש ׳רפסה אובמב תאבומ
ה ןושל ןיאש הדבועה הכרבל היואר םלוא
- ןושלו רובידהךושל .בותכב תרכינ רוביד
ה יהיש לוכי .םינוש םירושימב תואצמנ בתכה
ד ש תא קתרמה ריהזמ הצרמ וא ,םאונ םדא
ם סקבו ,רובידה חוכבו ותוישיא חוכב ויעמ
ה תאשכו ,קחשמךורשכב וא ,תושגדהו תומיענ
ה נהו םעמשל תמסקוהש םירבדב ןייעל אב
י דיב ךרענ רפסה .םסקה תא שפהת אוושל
ף לוחהו ירקמה ץונצינהש תאזכ הרוצב ורבחמ
קלטניאה קרבה ראשנו םלענ רובידה-חרואב
ח וסינבש יתימאה רהוזה ,הבשחמה ירפ ,ילאוט
ה ריתחה .רומוהה לש בוטה עקשימהו עלוקה
ישה ׳הטישה תודיחא ,רקיעה לא עיגהל
וקב םיריתומ ןינב-ינבא ןתואב רידתה שומ
. תירוטסיה הדבעמב אצמנ אוהש השוחת אר
י דכ ךות םהילא עדוותמ ארוקהש םירמחה
בחתמו םירזוחו םידרפתמו םירבחתמ האירק
ה לאכ ;רחא ןוגבו תרחא הרוצב תינש םיר
* ה רדסה" לא "רותה ןוטלש״מ םירבעמה םה
ה תא דימתו ,"הבקסומ תוכיסנ" לאו "יאלחנ

י פואבו יסורה םדאבו יסורה םעב לקתנו בש
.הפוריאדגרעמ לש הזמ הנושה ,יסורה
— ?יקסב׳צוילק לש ותונמא דוס ,אופא ,והמ
ר קיע ןיב הרורב הדרפה ,רקיעה לא הריתה
ד  האצרהה ךרד לש עצקוהמ שוביגו ,לפטו

.תונקסמה תקסה

ארוקה .ה
י ב תושעל יתוברת סכנ ןתינ ארוקה ידיב
ר שפאש ׳בושח ןויע״רפס הז .ויניעב בוטכ
ם יטעמ אל םיקלחב םלוא ,ותאירקב רדבתהל
ק יסהל רשפאש קתרמ האירקחפס םג אוה
.תוינויע תונקסמ ונממ
!1:ס1־ץ'־ב ןיינועמה קפתסהל לוכי 181
ה נומת לבקל הצורש ימ ךא ,םיקרפה ימוכיסב
ל לוכי וניא תיסורה הירוטסיהה לש האלמ
ח ק .דבלב יקסב׳צוילק לש ורפסב קפתסה
ורה הירוטסיהב קוסעל הברמ וניא יקסב׳צוי

-גידמ לש דצה ז הלש יפיריאח רשקהב תיס
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ה אלמ השוחת םג ןיא .םלש וניא ץוחה־תוי
ד חא לכ יכו םימואל־תבר ץרא איה היסור ינ
ת ונוכתו םייוואמ ול שי הלאה םימואלה ןמ

יטיגל תועיבת ול שי הלאמ דחא לכו ,ולשמ
ב םג םוקמב םג ,יסורה בחרמה יבגל תוימ
•ןמז

י ואר רפסה תא אורקל ןנוכתמ וניאש ארוקל
ה לש תויזכרמה תויעבה ןמ המכ ןאכ גיצהל
י קסב׳צוילק ןהב חש תיסורה היפרגוירוטסיה
. םלוע דע םיחוכיוול הליע הנשמשת הארנכו

 יפ רטשמ לש ומויקב ריכמ וניא יקסב׳צוילק
ת ועבונה תונקסמה לכ לע ,היסורב ילדוא
יעב אלא הנודנה הפוקתה יבגל קר אל ,ךנמ
9 1"ה האמה ףוסמ הלחש תוחתפתה יבגל רק
־ קראמה ןיבש חוכיווה יבגלו הכפהמה דעו

, לודגה רטפ—הינש היעבו .םהיביריל םיטסיס
של ןיא ? הכפהמ וא ךשמה איה ותפוקת םאה
ת תל ילב תיסורה הירוטסיהב יניצר ןוח רע
ת עדה לע תולעהל ןיאו ,וז היעבל תעדה תא
־ רק לש ורפסל קקדזהל ילב וז היעבב ןויד
.יקסב׳צוי

האצוהה ,םופדה ,םוגרתה .ו
ארה םירפסה ינש םוגרת ןיב רכינ לדבה שי

ה ז לדבה .ישילשה רפסה םוגרת ןיבל םינוש
ייקה ,ןונגס ילדבהל רבעמ לא ,ימעטל ,גרוח
י נשב םוגרתה .םימגרתמ ינש ןיב חרכהב םימ
ה תויורז הברה וב שי םינושארה םירפסה
ל ןויסנ הז היה ילוא .האירקה לע תודיבכמ
ל ש יסורה ונונגס םעטמ והשמ תירבעב רמש
ה קידצמ האצותה םא קפס ךא ,יקסב׳צוילק
ו חלוק םוגרתה ישילשה רפסב .ץמאמה תא
.יעבט
־ ובמ״יתלב ץמאמב הכורכ הרקוי־רםס תאצוה
קופמ קושהו ,הלודג העקשהה ,בר חרוטה .לט
ה לא לכב ןכתסהל טילחהש האצוהיתיב •קפ
( אוה בושח ןכאו) רפסה לש ותובישח לשב
וצ לע דיפקהל :תורומח תובוחב תאשל בייח
־ דהב קוח ,הפונמ ההגה ,התואנ תוא ,האנ הר
צוההש יתמשרתה .ב״ויכו האנ הכירכ ,הסש
ן כ־יפ־לע־ףא .הלא לכב יוארכ הדמע אל הא
ה נתנש תורשפאה םצע לע הכרבל איה היואר
סיהה ילודגמ דחא תא תירבעב לבקל ארוקל
.תורודה לכבש םינוירוט

.ם .א

םיברעה בוציע
ט עמכ השק רבד איה יברע לש ותרדגה
ת ונוש תוביסמ םג םא ,ידוהי לש ותרדגהכ
ווכמ תיחכונה ותריציש ,לקיימרק רמ .חמל
ה שע המכחב ,"יברע" לש הרדגה תתל תנ

ת חתו תויתמגודו תוכתוח תורדגהמ ענמנש
ת א ראתל—תירוטסיהה השיגב רחב תאז
סיה ךילהתכ תיברע תוהז לש התווהתה
.ורפסל ןתנ רשא םשה ןאכמ .ירוט
ה מכ הל שי "יברע" הלמבש תועמשמה־וד
כמה בורהש אוה םהמ דחא .תורוקמ המכו

. םימלסומ םה םיברעכ םיראותמה לש עיר
ן מ רתוי העטמ■ רבד שי םא קפס םלוא
ת אז ."ימלסומ" םע "יברע" לש האוושמה■
ל ש ןתובישחב ריכמ וניא םאלסאהש םושמ
ינכ—ירהש ,םיעזג וא תומוא ןיב תונחבה
א וה םאלסאה"—לקיימרק רמ לש וחוס
ן כל ."וידיסח יבגל לכה־תא־הפיקמה■ הליהקה
, ותוהז לע תיברע־רבוד ימלסומ■ לאשת םא
ב ימלסומ■ אוהש רמאי יכ רתויב רבתסמ
 ךרעל דחא רוד ינפל דע ,ןכא ! הנושארו׳ שאר
ת לגרומ איהש יפכ "יברע" הלמה התיה
.ויבגל תועמשמ לכ תלוטנ םויכ וניפב

ודגה םינומהה ןיא ,םצעב ,הזה■ םויה דע
־ חיתה לע םיעדוי יברעה םלועה■ לש םיל
־ םויה־ייחב (םיברעכ) תאזכ תימואל תוס
רעב ירצמ■ רכיא לאשת םא ,םויכ םג .םוי

ק ר הלאשה ול ןבות ,"יברע" אוה םא תיב
. ואל בישי ךכיפלי ,יוודב ותויה תארוהב
(30—129 ע״ע)
— ןזוא־עמשמל הז היהי םקודאראפ ילוא
ה אוושמב םיליגרה יבגל היהי ךכ יאדוובו

א יה הדבועה לבא—םימלסומ םע םיברע לש
ת והז תא בצעל עייס אלש ח אל םאלסאהש
, תימואל ,תינתא הניחבמש אלא םיברעה■

ם תוא עיקפה ףא "תיעזג״ו תיתוברת
ז אמ ,הנש ףלאמ. הלעמל הז ."םתויברע״מ
ת א ץיפהל םהלש יאה־יצחמ םיברעה וצרפ
ה יליהק לע רבדל רשפא־יא ,םאלסאה רבד
ולויב ןוימד־יווק הזיא לע תססובמה תיברע
ה יהי .םייתוברת וליפא וא ,םיינתא ,םייג
רעה תודחא הדסיתנ וילעש דסמה יהי רשא
י נפל םהלש יאה־יצחמ ואציש העשב םיב
ונל ריכזמ ,הנשי תואמ־שלשו ףלאמ הלעמל



םירפס174

 לש תועפשהה יפוריצ וכפה" ,לקייטרק רמ
 לש תודימתמה■ םידודנה־תועונתו םאלסאה
 לש החרזמו הזכרמ ,הנופצ יבחרב םיברע
 ־יה־רוכל תיברעה־רבוד םלועה■ תא הקירפא
 ,וא ,םיחכשנ תורוקמה לכ וב ותימאל ךות
 יודב ׳יברע׳ יפואב םיכוז לכה ,קויד־רתיב
 ינולפש דל דגוי םא ,םויכ .רתוי וא תוחפ
 אוה םא שארמ עדת אל ירה ,׳יברע׳ אוה
."ץוג וא הובג ,בהבהצ וא םחפכ רוחש
 —םיברעה ושענ ,ומלסאתהש רחאל ,ךכ הנה
 ־ברע ליכמה רוביצ—ומצע םאלסאל המודב
 םיסופיט ,םינוש םיינתא םיסופיט לש בר
 יניעב קר" ינתא דוחיי םהל היה םתוללכבש
 ילדבהל ךכ־לכ הנותנ ותעדש ברעמה־ש׳יא
 תיברעמ תוקסעתה התוא ,ןכא ."םואלו עזג
תוח עיבטהל החילצה רבד לש ופוסבש איה
 םינמואל לש שדח רוד לש תוחומה לע המ
 "הייאר יוניש" ותואב ."םיברעמתמ" םייברע
 ־דע לעו ימצע לע ימלסומה־יברעה תפקשהב
 העפשהה תא קדצב לקיימרק רמ האור ות:

 ועדונש תועפשהה יפלאב רתויב תגלפומה
 ףיסומ ,ןכ םנמא .חרזמה לע ברעמל ונימיב
ומה יכ ןועטל היהנ םיאשר" ,רמואו אוה
 םיגיהנמש ,המואכ םיברעה לש וננמז־ןב גש
 .תובהלתהב ומע םימיכסמ םיבר הכ םייברע
 תא ךכמ תוחפ־אל למסמ אוה תילסקודאראפ
 ."תקהבומ תיברעמ תואר־תדוקנ לש הנוחצנ
 ברעמה תעפשה לש ןינע הז היה אל
 םג עודי ןבומבו ,רבדה אוה ינוריא .דבלב
 ,המוא םה םיברעהש ןויערה םצעש ,יגארט
תמב בצוע םנמא ,תינתא תושי וליפא וא
 ,קוידה ןעמל ,וא—ברעמה■ לש הסיפתה תנוכ
ואל לע—תיחרזמהו הנוכיתה הפוריא לש
 רמול אוה רתומל .תינתאו תינושל תוימ
וביקו תותד ,תויוברת לש היבוברעבש
מו זאמ ןוכיתה חרזמה ליכמש םיינתא םיצ
 תאזה הפקשהה תלבק התיה הדיתע םלוע
 ררועל תוימואלה לש תיתילונומה ,הרצה
 םיעטמ ןידב .םהילע רבגתהל ןיאש םיישק
 "םיברע" לש גשומה תלבק יכ לקיימרק רמ
סלפל התיה הכירצ" תשבוגמ תינתא תושיכ
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 לש תטשפתמה תונגלפה דגנ ןה ךרד הל
 תוילסרבינואה דגנ ןה תיברעה׳־רבוד םלועה
 םיתעל הזה םויה דע ןכל ."םאלסאה לש
 ־תוס תודמע תפפוח "יברע" הלמה תובורק
עמ תררושה הכובמל המגודכ .ירמגל תור■

 תודמעה תא וז תמועל וז לקיימרק רמ דימ
סומה טהלה ,דחא דצמ ,חנומה יפלכ וליגש
 ־יבה־ימי לש םיגשומב הגוהה ,רוהטה ימל
 דצמו ,תידועסה ברע ךלמ לצייפ לש ,םיינ

 לש דאמ■ דע ינרדומה םזינוטרופואה" ,ינש
 תויהל ךפהש רבעשל ׳ירצמ׳ דרומ ,רצאנ
."׳ינמואל יברע׳ גיהנמ■

 םיברעבש יברע ותויה םע ,ןבומכ ,לצייפ
ב אוה ,ברע לש בלה־ץראל רוהט רצנו

 חסונה ןמ קודא ימלסומ רבד לש ורקיע
 תודחא הנדוע תרהצומה ותרטמש ןשיה
 תיפוטוא איהש יאדו ונימיבש ,תימלסומ■
 ,תיברע תודחאב תוארל היה תצור לצייפ
קמ ,יהי רשא ויבגל וז לש השוריפ היהיו
 ־סא תייחת לש רתוי הבחרה הרטמל הצפ
וסה תא לצנל היה הצור רצאנ .קזח םאל
מאכ הנושארו־שאדב תימלסומה תויראדיל
 ־ץראו םירצמ לש הינומגהה תבחרהל יעצ
.תיברעה־תרבוד הלש ףרועה
 והימ" הלאשה לע .הרומג איה היבוברעה

 ,תובושת המכו המכ תולעהל רשפא "יברע
 הלאש םלואו .ןוצר־תועיבשמ ןהמ תודחאש
 ־ןיאל הכובסו ,רתוי תעבוק ,רתוי תילאוטקא
 הישוק "זיברע והמ" :היהת ,רתוי רועיש
ימב ןוצר־תעיבשמ הבושת הל תתל ןיא וז

 תרדגה .יתדה וא "ימואל״ה ,ינתאה רוש
ומג הלילש בייחת ינתא ץוביקכ םיברעה
 םבור תד אוהש ,םאלסאה תוהמ לש הר
 תדכ םתרדגה ;תיברעה־ירבוד לש עירכמה
יא םימלסומה בור ירהש ,רומג לבה היהת
 "תוימואל" וא המוא״כ םימיכו !םיברע םנ
 תודוסיה ינשמ תומלעתה םושמ וב היהי

רדומה תימואלה היווהב רתויב םיעבוקה
עמה רקיע .הירוטירטו תוחרזא ,רמולכ—תינ
 הרוצה איה לקיימרק רמ לש ורפסב הל
 ,תאז לכ ונל רמול חילצמ אוה הב העונצה
 רפס והז .תוירואית חותיפב גילפהל ילב
.דאמ דע ילאוטקאו הבשחמ־ררועמ ,ליעומ

.ר .נ
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מאה רירגשה היה רובסש ומכ ,םירובס םיבר
ת לבויגה" הרבס—לטב סאול ,ריהאקב יאקיר
י כ—דנלפוק סליימ תעדל ,"הלפת הנומאב
 תלהנמ תירבה־תוצרא לש ןויבה־תונכוס"
ל כש וא ,"רתאו רתא לכב םיינרתח םיעצבימ
" רמה־ירויזאמ דחאב םשורדפ תצרופה הכיפה
ה תמזי ירפ איה םלועה לש םיבורמה החק
ת ויעבל החמומ ,רבחמה .ם״בס לש הנונכיתו
ה יהש ,רבעשל תונכוסה שיאו ןוכיתה חרזמה
ל ש ודיקפת תא "םיקחשמה־זכרמ״ב אלממ
ה יתופילקמ המכ ףולקל שקבמ ,םירצמ אישנ

. תמאה לא עיגהל ידכ וז "הלפת הנומא" לש
ה ברה ,הארנכ ,תכבוסמו תבכרומ תמאהש אלא
.דנלפוק התוא רייצמש יפכמ רתיי
י  כל רשפא דנלפוק בתוכש וז ןוגכ הירוטסיה
יפסנוק לש הירוטסיה״כ לוזליז ץמשב תונ
ם יירוטסיהה םיכילהתה תא המדמה ,"היצר
ם יריכב םישיא המכ ןיב םיגראנה םיטוחל
ם ג .ןויב־יזכרמו תולשממ לש םירדחי־ירדחב
ל ש תוערכה לש ןלקשמב םיזגהל רוסא םא
ק ר יכ חוכשל ןיא ,תאזכ תיאשח היטמולפיד
ם ירשקהו תוטלחהה ןונגנמב הקימעמ העידי

 המכ לכ ,תוערואמה תא הנוכנ ריכהל רשפאת
ה לגי דכ .ללכב תירשפא תיתימא העידיש
רואמ הלא״יא יכ דנלפוק לש ורפסב ארוקה
ם תומדמ הברהב ויה םינוש ול םיעודיה תוע
ת ועצמאב ,"םינפבמ" תפקתשמ איהש יפכ
ע רואמ לכל יכו ,םהב םיברועמ ויהש םישנא
.ולשמ תוכסמו ולשמ תומד ירוטסיה
הש סרוג רבחמה יכ זמרמ רפסה לש ומש
ו בש "קחשמ" ןימ איה תימלועה הקיטילופ
( תומואה) םילכה תא םיעיסמ םיקחשמ המכ
, תינטשפ הנקסמ יהוז .(םלועה) חולה יבג־לע
ה ברה םיקחשמ שי תומואה״קחשמב ירהש
ו ליפאו ,םהלשמ ןוצר שי םמצע "םילכ״לי
ה יהש־ימ ,ןיד״לא יחומ הירכז .תונוצר המכ
, יברעמ״ורפ גיהנמ בשחנו רצאנ לש ונגס
ה נוש״ה קחשמכ תומואה־קחשמ תא רידגה
— רחסמ ,המחלמ ,רקופ—םירחא םיקחשממ
 קחשמ לכל ,תישאר ."תובושח תוניחב רפסמב

; םוגרת !תומואה קחשמ :דנלפוק סליימ •
. ׳מע 1970 ! 234 ,ןקוש תאצוה ;היבשח הירא

מה לש םהיתורטממ תונושה ,ולש ויתורטמ
, תינש !״קחשמב תוכזל״ ןהו ,םירחאה םיקחש
־ותיבב תוביסנ ףקותב—ץלאנ קחשמ לכ
ל כ םהל ןיאש םיכלהמ קחשמב עצבל—ולש
ע ורגל םה םילולע השעמלו ןוחצנל רשק
ם יחצנמ ןיא ,תישילש ז החלצהה ייוכיסמ
. םידיספמ קר וב שי !"תומואה קחשמ״ב
ד ספהמ ענמיהל איה קחשמ לכ לש ותרטמ
ת פתושמה הרטמה .ןוחצנ לוחנל רשאמ רתוי
ת א םייקל—איה "תומואה־קחשמ״ב םיקחשמל
. המחלמ איה קחשמל הביטנרטלאה .קחשמה
ת ומואה״קחשמ לש ויפאב תורומת לש עקר לע
, 67־תמחלמ ץורפל תוביסה תא דנלפוק ריבסמ
ו תרימהו קחשמה לש ינמז םויסל האיבהש
ם תוא ןיב להנתהל קחשמה בשש דע ,המחלמב
.םירחא םיאנתב ךא םיקחשמ
, ורטשמו רצאנ אוה רפסה לש ישארה רוביגה
פהמה לעכ 1952־ב וילע ורמיה םיאקירמאהש
ך כ םושמו ,"וטועימב ערה" תויהל דיתעש ןכ
ם יניצקה תכ תא התלעהש הכפהמב וכמת
ל ע םיניינעמ םירבד רמוא רבחמה .ןוטלשל
ת ורוקמ ,ירצאנה רטשמה ,רצאנ לש וביט
ם ייוארה םירבד ,ולש "קחשמ״ה תורטמו וחוכ
ם ינכומ ונכותב םיברשכ ,הלא םימיב ןויעל
ן מ וילא חולשלו רצאנ לע רמהל םה ףא
ת ינושארה ותרטמ .םינוייינבו םינוי הביתה
ת יליע םיקהל התיה ,דנלפוק עבוק ,רצאנ לש
־ לע החדוהש וז ףלח השדח תיטילופ־תיתרבח
ת יתרבח הבכש" היהתש תיליע ,הכפהמה ידי

, "הנידמב תודחוימ תויוכזמו העפשהמ תינהנה
ה רשבמ תועבונה רתי״תריוכז תלעב תיליע
ה נומ תירצאנה םירצמב וז תיליע .ףידעה
־ יכרצו תונורתיה ,םיסרטניאהו ,שפנ ןוילימכ
ל ש הנוילעה תילכתה םה־םה הלש םויקה
 לע רומשל ידכ הגהנהה תקחשמש קחשמה
ק ר אוה ,לשמל ,הנידמה חותיפ .התררש
ס ונא המשל רשא ,וז הרטמל םיעצמאה דחא
ד גונמ הארנה וק טוקנל תחא אל גיהנמה
ל הנימה .הנידמה יכרצלו ולש ויכרצל ירמגל
ר בס יאקירמאה ץוחה־דרשמו ם״בס לש
ט ילחהל ךרוצה־יד קזח גיהנמ רצאנ היהיש
סה תיישע ןוגכ—תויראלופופ־יתלב תוטלחה
ג יהנמ אוה רצאנ יכ רבתסה .לארשי םע םכ
ם יכסהל ןכומ וניאשכ קר ךרוצה־יד קזח
־יפו ומויקב ךרוצה תא קלסיש הזכ םכסהל



םירפס176

ם ע דחי ,אוהש אבצ—לודג אבצ לש וחות
• עתה ינונגנמ ,ןיעידומה יתוריש ,הרטשמה
ס יסב .רטשמה לש וסיסב ,היטרקורויבהו הלומ
ת וטלחהה תא טילחהל" רצאנל רשפאמ הז
ש ושחל ילב ,תויביטקורטסנוקהו תועירכמה
ו רטשמש עריא םג ךכ ."יממע ירמ ינפמ
י ניעב ינויגה״יתלב הארנה רבד—רצאנ לש
—  ורושאל תומואה^קחשמ תא ןיבמ וניאש ימ
ם וק .רערעתיש תחת הסובתה רחאל קזחתה
-  שה ןיב רוחבל רצאנ ךרצוי םאש רובס דנל
ו ליפא ,השדח המחלמ ןיבל לארשי םע המל
ת ורשפאב רחבי ,הסובת היהי הפוסש עדיי

.הנושארב אלו הינשה
 פסל ןינע*תבר תפסות אוה "תומואה״קחשמ"
ת ועפותהו םיכילהתה רקחב תקסועה תור
ן ורשכב ןייטצמ ורבחמ ןיא םא םג .ונרוזאב
.ויד קתרמ ואשונ ירה ,הביתכ

ש .י

תיברעה הנוצקה
ועב אבצה אלימש יתרבחהו ינידמה דיקפתה
ן בומבו ,אלפומ דיקפה אוה וננמזב יברעה םל
, קחשמה לחהש םוקמ ,קאריעב .קימעמ עודי
, 1936 ב הנושארה תיאבצה הכיפהה הללוחתה
ו כרענ הירוסב ;יקדצ רכאב לרנגה תגהנהב
“ צמבו ;ןדבל 53—1949 םינשב תוכיפה שמח
א בצה ירה ,הריזל תאצל טעמ הרחיאש ,םיר
, 1952 ילויב 23״ה לש הכפהמה תא ללוחש אוה
ר צאנ״לא דבע לאמג תא ןוטלשל האיבהש
* תוסיפת .םירמרוממה םילנולוקה יירבח תאו
ר תויב תועמשמהדווברו תונורחאה ןוטלשה
ה רואכל ףוסדהלךיאש וז תרשרשב אבצה לש
ב ולב דקתשא לש "תוכפהמ״ה ,ןבומכ ,ויה
ה תוכיפהה לש ןתונשיהש רורב .ןאדוסבו
דפק הקידב תבייחמ יברעה םלועב תויאבצ
תב םצמטצהלמ הקיחד העפותהש םגדהמ—תינ

ה שענ המ ךותמ .דבלב ןוכיתה חרזמה ימוח
'ב הלעמבךושאר ינידמ-יתרבח םריג אבצה

^ 111 8־31) ^ : 1־111 ץ 0111001־1 *  30 £110201י0ז1
? 181 ; 7(80010 1(311 0111108־301 ס!11¥0ז811108

11011811111̂־118310111, ?0101<! ,1088־ ?101 ,1101180 
\ ;1970 ןרק. 114 514 

ה םלועה" לש תוצרא ראשבו ולאה תוצרא
ן "ישילש
י ראב רמ הסנמ רקיעב הילעש הלאשה וז
. יברעה םלועב םירומא םירבדהש לככ בישהל
ה שוע ,1966' ב עיפוה ירבעה ורוקמבש ,ורפס
ה יפרגוילביבהו ,הבר תויתטישב הכאלמה תא
 איהש יפל ,הומכ ןיאמ םשור-תברו האלמ
" רצ ,תילגנא ,תירבע ,תיברעב תורוקמ הליכמ
ר בחמה הסנמ ןכאו .תינלופו תינמרג ,תיתפ
ם א ,םלוא .ותובכרומ לכב אשונה תא ףיקהל
ה דובעל םיחבש רושקל אלא לוכי ךניא םג
מה רקחמה תביתכב העקשוהש תקדקודמה
ל וכי ךניא האירקה םות םע ירה ,הזה ףיק
ת מאה הבר הארנה יפכש השגרהה לע רבגתהל
א וה רתויב בוטה רבסהה ללכ*ךרדבש הרמימב
.ןזוא־עמשמל רתויב טושפה
ל כמ טעמכ היעבה תא םנמא ףקות רבחמה
א וה ורפס ;תעדה לע התולעהל רשפאש תיווז

ה טושפ הירוטסיה לש האירקלדדחונ תבורעת
א והו 1 תטרופמ תינידמ״תיתרבח תונשרפו

ם לועה ירקוחמ הברה לש תופקשהה תא הלעמ
צע רבחמה לש ויתופקשה תא םג ומכ יברעה
ך ובסה יפואב ריכנ וליפא ,ןכ״יפ-לע־ףא .ומ
רואמ לע הביתכבש ישוקבו אשונה לש רתויב
ן ורתיה ילב ךכ־לכ םיבורקו םיילאוטקא תוע
ת ררועתמ ןיידע ,ןושאר ילכמ תולכתסה לש
ר מ אוה ןיאש השגרהה תובורק םיתעל ארוקב
 •גישה הזה קסעה לכ ירהש .הברה המכח ףיס
ת וכיפה לש ,תובורק םיתעל לפאהו ,ידמל יתד
ד וע המ ,"תוחתפתמ תוצרא״ב תופוכת תויאבצ
, םירחא רבכ ורמא אלי וילע רמול םדא לכוי
ה ברה תעלוק הרוצבו רוציק״רתיב םימעפל
ה ברה ךותמ תוכיראב טטצמ יראב רמ ? רתוי
, ןאכו—אשונה לע ובתכנ רבכש םירוביחה ןמ
י בגל הרוקמב הריציה לש התלעותמ קלח ,בגא
ג ילפהל ול שי לגרה לבא ;ירבעה ארוקה
, ירה .םיגוויסו םילופליפ ,תוקמנהב ידמ רתוי
ב בוטסור .ד רוסיפורפה בתכש המ ,לשמל
: 1963*ב דוע םידומע 17 לש הסמ

ח רזמה היה ,םלועב המוד רוזיא לכמ רתוי
ם דקמו זאמ .תויאבצ תושילפ דומל ןוכיתה

-  יאבש תונידמה בור ודסונ ,הלא ונימי דע
ל ש רטשמה יפוליח בור ;שוביכ חוכמ רוז
. תיאבצ הלועפ ידי-לע *עצוב ןורחאה ןמזה
לע הנעשנ רוזיאה לש תיתרוסמה תוברתה
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יגלו הרקוי לש הבורמ הדימ הקינעמה תד
ה פיקעהו הרשיה העפשההו .אבצל תוימיט
ונ תיתרוסמה תוברתה לע השדחה תעה לש
ת וגיהנמה דיקפת תא קזחל רתוי דוע הט
לש םיניצקה לגסו םיניוזמה תוחוכה לש
...םה

ואש) ידמל תעדה לע תלבקתמה ,וז הפקשה
ר מל תנתונ ,(תוכיראב טטצמ רבחמה ,רת
ה לא ללכב בוטסור תא לילכהל דוסי יראב
־ לא דבע אישנה ,ןא׳ח בויא לרנגה תמגודכש
ם ה םינימאמ ןיטרמ ילסגניק חונמהו רצאנ
. "יעבטה ךילהתה תנשמ" ויפב יורקש המב
ת יילע יכ תעבוק ,רבחמה ירבדל ,וז "הגשמ"
תה התיה תויברעה תוצראב ןוטלשל הניצקה
וטסיה הניחבמ תענמעיתלבו תיעבט תוחתפ
ל ע רתי .ולבקמ וניא יראב רמש שוריפ—תיר
ה ז ןיאש בוטסור לש וירבד תא וטטצב ,ןכ
א בצה ולא תוצראבש בושחל ירמגל קיודמ
י דכ עיפומ אוה" םצעב יכו ,קיר ללח אלממ
ת אזו ,רבחמה קלוח בוש ,"םותס יובמ ץורפל
י ולימ ןיב ישממ לדבה ןיא יכ ןעוט אוה םעפה
.םותס יובמ לש ותצירפל קיר ללח לש

ל ש וירבד תא דימעמ וניא יראב רמ םלואו
" ב ינררב אוהש יפל אלמה םרשקהב בוטסור
ה ברמ אוהש ףא .ולש םיטטיצה תריחבב רתוי
ת וזיתה יתש תא רסומ אוה ןיא ,וירבדמ טטצל
בצ תוכיפהש ,רמולכ—בוטסור לש תוירקיעה
ת יבמ הסיסת לש הפוקת רחאל תואב" תויא
ר תויו רתוי םינעשנ םייחרזאה תונוטלשה הבש
, "ןוטלשב קיזחהל ידכ םיניוזמה תוחוכה לע
־ תרומ רשאכ תושחרתמ" ולא תוכיפה יכו
א וצמל הלוכי הניא םעה ברקב תרבוגה חורה
- יכרדב רטשמ יפוליח תייפכל יעצמא םוש הל

ר מ לש ויתועד תוכוז המוד לופיטל ."םולש
ם יניינעל עודיה ילארשיה החמימה ,ןהכ ןרהא
ה תמישרב רבחמה ללוכ ותוא םגש ,םייברע
א ל םלואו .יעבטה ךילהתה "תנשמ״ב םילגוד
ן הכ רמ לש הרקמב אלו בוטסור לש הרקמב
ך רוצה״יד תעדל ויארוקל רשפאמ רבחמה ןיא
.םהילע קלוח אוה ןהב תועדה לע
א לול הקווד וז הדוקנ לע םיבכעתמ ונייה אלו
. יראב רמ לש הזיתה לכל ךכ-לכ הבושח התיה
יבב יכ ןהכו בוטסור םיסרוג הרואכל ירהש
א לימ יברעה םלועב תובורמה תוכיפהה עוצ

, ותוהמב "ירוטסיה" אוהש דיקפת אבצה
ו אגש תובזכאלו תושגרל יוטיב ןתנ רמולכ
א ורקל רשפאש המ תא םישגהו םעה ברקב
ם עה" תא גצימ אוהש ,הרצקה—םעה ןוצר ול
ה זיתה תא תודגונ ולא תועד םלוא ."טושפה
ל ע ןעשיהל הברמה ,רבחמה לש תירקיעה
הו הנשיה תיטסיסקראמה םלועה-תפקשה
ל ש ןועיטה םכתסמ תחא לגר לע .תדבוכמ
ה לאה אבצה-יניצק היפלש "הנשמ״ב יראב
ה תאו םמצע תא אלא םיגצימ םניא טעמכ
.ומק םכותמש תודמעמ
ב ל״תמיש רבחמה שידקמ ,רבד לש וללכב
ה לאשל—שגר^תרעס ידכ דע םימעפל—הריתי
מא םא ,םצעי הלפטהו ,הבר הדימב תימדקאה
" יצקה" .םעה תא תיברעה הנוצקה תגצימ םנ
, בתוכ אוה ,רצאנ-לא דבע לש "םיישפחה םינ
צע םהו—ירצמה אבצה יניצקש דימת ושיגדה
י נומהל םינמאנ םיגיצנו םינב םה—דחוימב םמ
ות שי העודי הדימב יכ הדומ רבחמה .םעה
. קוידה ןמ הקוחר איהש אלא ,תאזה הנעטל ףק
יצקה דמעמ היה ,רצחה יגוחמ לידבהל ,תמא
1  ואצומב ירמגל ירצמ 1950 ביבס ירצמה םינ
ב הלאה םיניצקה ויה תיתרבח הניחבמ לבא
י ניצק ,הלשממ״ידיקפל םיחאו םינב םבור
ן מ םיישפח תועוצקמ ילעבו הרטשמו אבצ
יא לש םהינב םג ויה םתצק .ינוניבה דמעמה
נוניבו םינטק תיועקרק-ילעבו םידימא םירכ
 ,ח תובכשה ןמו ינוניבה דמעמה םורממ םיי
. םינוילעה תודמעמה לש תיעצמאהו הכומנ
צמ םתוא ושוריפ ,יראב רמ ןעוט ,"םע" םא
ה מכל החפשמ-יבורק וא םינב םניאש םיר
, םילודג תוזוחא-ילעב לש תוחפשמה תיאמ
ב ירה זא-וא ,םידיבעמו םינתשרה ,םיאקנב
ם לואו ."םעה ינבמ" הלאה םיניצקה ויה תמא
- לחש םירצמה ןמ זוחא 80 ושוריפ ״םע״ םא
 ,המדא דחא ןאדי׳פמ תוחפ תוססות םהיתוק
" ילעב ,םיינוריע םילעופ ,םייאלקח םילעופ
ה לאה םיניצקה ןיא ירה—םילכורו הכאלמ
...םעה ינבמ

ם ידדצל ידמל תיסופיט איהש ,וז הבשחמ-ךרד
ת מאב תררועמ ,יראב רמ לש ורפסב םיינויעה
בוגה ,ולאה תוקדה תונחבהה לכ םא ההימת
ת ועמשמ וזיא ןהל שי ,תונלפלפב םימעפל תול
רחא ףודרל ךרוצ שי תמאב םאה .שממ לש
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" םעה״כ ךכ-לכ ספור גשומ לש ותועמשמ
ם ידרומה םיניצקה ויה םא טילחהל תנמ״לע
א ל םג תיתפרצה הכפהמה אל ? ״םעה ינבמ״

י תש אל ףא ,תרחא תיפוריא הכפהמ םוש
ן הימזוי ויה אל ,1917 לש תויסורה תוכפהמה
" זוחא 80״ םתואל םיכייתשמה םישנא ןהיגוהו

־ ףאו—םיקושע םילכורו םירכיא ,םילמע לש
ם תרמוי לע שיא םוש רעריע אל ןכ-יפ־לע
ל ועפלו■ "םעה" תא גציל הלאה םינכפהמה לש
.ומשב

. הז ןינעל הבורק הדוקנ דוע תולעהל רשפאו
י לב רבחמה הדומש יפכ ,הלא םיניצקו ליאוה
ם ייתרבח תודמעמ םתואמ השעמל ואב ,םוסיה
ל יאוהו ,תיחרזאה היצנגילטניאה האצי םהמש
ת וגיהנמה דיקפת■ תא ןוכג-לא עדוי אוהו

ילופה׳ יקסעב דימת וז היצנגילטניא האלימש
ור תא המגודל ריכזמ אוה) םיימואלה הקיט
- שמ״ה תא ,ידמל ןיינעמ רבד ,םג ןכו היס
- ןבומ תויהל רבדה ךירצ ,(םידוהיה "םיליכ
ה לאה םיניצקה ורבס םימתבו־תמאבש וילאמ
ה זל רשקב .ונעמל םילעופו םעל םיכייש םהש
ת ויברע תוצראבש ןייצל ידמל אוה ןיינעמ
ם קש רחאל קר תויאבצ תוכיפה ואב תונוש
ך יישה דמעמ ,םיהובג םיניצק לש שדח דמעמ
ת וארל וכזש םישגא יבגל ."םהל" אלו "ונל"
ה יהת אל שממ־לעופב הלאה םיכילהתה תא
.המודמכ ,ללכ תכבוסמ היגוסה

רואית" לע וז תושקעתה איצוהל •ךכל טרפ
. דאמ תוהובג תושירד רבחמה ול דימעה ,"הי

ם יספותה ,םירוהטה םיירוטסיהה םיקלחב ןה
ב קסועה קרפב ןה ,רפסה תיצחמ תא טעמכ
ר מ ןיא ,ינרדומה םליעב םאלסאה לש המליד
א יבמ ןושארה קלחה .רקיע-לכ ביזכמ יראב
א ילפהל טרופמ רואית דומע 230־מ תוחפב
ת וצראב ושחרתהש תויאבצה תוכיפהה לכ לש
, ישילשה קלחה .1967*ל 1936 ןיב תויברעה
ת ונוש תוגרדמ וב שי ,"הירוטסיהה תשרומ"

א וה תימלסומה תרוסמה לע קרפהו ,גשיה לש
, יעיברה קלחב לבא .דחוימב ליעומו ףלאמ
יצקה לש יתרבחהו ירוטסיהה עקרה" יורקה
רוקמ רקיע תא רבחמה עיקשה ,"תיברעה הנ
ב תרכינ הישות הליג ףא וב ,ותדיקשו ותוי

ם יניצקה" ,םויסה-קרפב .תורוקמ לש םשומיש
ד ימעהל יראב רמ הסנמ ,"תיברעה הכפהמהו

נה ירוטסיהה רשקהב םיניצקה תועונת תא
ת יללכה הביטקפסרפב ןהילע ףיקשמ איהו ,ןוכ
.תיברעה הקיטילופהו הירוטסיהה לש
א והשכ ידמל ונשפנ תא רבחמה בבושמ ןאכ םג
ם ידחא לש תויברעךפה תופיאשה לע לפוט
מ ןוגה קלח םייברעה םיטילשה-םיניצקה ןמ
ם הב ללקתנש תוחורה״־תרעסו טקשה-יא תמשא
ר מ םיעטמ ןידב .תונורחאה םינשב רוזיאה
ם זילארולפ קר" אלא תויברעךפה אל יכ יראב
" ירפלו שפוחל דוסי שמשל לוכי ינידמו ימיאל
אל תיברע הייחת ללוכ ,ןוכיתה חרזמב הח
, ימואלה ובכרהב" יכ עבוק אוה דועו ."התימ
ה חרזמה ,יתוברתהו׳ יתדה ,יתדעה ,ינושלה
ה תוימואלה .יטסילארולפ רוזיא אוה ,ןוכית
׳ ע) "...הז ספיספב םיביכרה דחא איה תיברע

)480
ו יארוקל חיטבהל רבחמה גאוד ולש אובמב
ם ידדצ לע הבורמ תרוקב ורפסב שי םג םאש
ל ש תיברעה הרבחבו הקיטילופב םימיוסמ
י כ החנהה לע תססובמ וז תרוקב ירה" ,ונימי

ם ג היה לוכי רקובמה השעמה תא השעש ימ
בש אוה רעצמ ןכל .(111 ׳ע) ״...תרחא לועפל
ל ש המינ רפסב התא הלגמ םשו־הפש םייתע
ה ובגמ־רוביד לש וליפא םימעפל ,חור-רצוק
ם זינרדומה לע רבדמ אוהשכ ,לשמל ,ומכ—
ה לבא .השדחה תיחרזמה היצנגילטניאה לש
ב תוכ לש ותניבמ תוחפל ,תמאב אלפומה רבד
ה רטעמ וב "םגתפ״ה אוה ,ולאה תורושה
ק לחה הז—ורפס לש ןושארה קלחה תא רבחמ
ם גתפ .תויברעה תוכיפהה תודלותב קסועה
־ רהה״טסיברעכ םכוחמ םכח לצאמ חוקלה ,הז

- רב .פ טרבור ׳ט״יה האמה ןב יטירבה ןקתפ
ח רזמה תא ריכמש ימ לכ" :ונושל ךכ ,ןוט
ת קיודמה הנשה ."רבד םוש לע אלפתמ וניא
רתמ לש ויפמ וז הקימעמ הרעה העמשוה הב
ת עדל ןיינעמ .1879 איה ״םימשבה ןתסוב״ םג
ל כ לש וא—יראב רמ לש ותבוגת התיה המ
ל ע ,לשמל ,רפס והשימ בתכ וליא—רחא ארוק
ל ע וא ,הינשה וא ,הנושארה םלועה-תמחלמ
, םידוהיה ינוילימ חצר לע וא ,תיצאנה הינמרג
י מ" :הנושל ךכש הרמימב וירוביח תא טשיקו

ם וש לע אלפתמ וניא הפוריא תא ריכמש
!ירותסמה חרזמה ,ןכא .״רבד

.ר
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םסאק תחת קאריע
 תרעוסה הפוקתה ,םסאק לש ונוטלש תפוקת
 ,הכ דע קאריע לש השדחה הירוטסיהב רתויב
 םלועב אל ,יניצר רקחמל ןיידע התכז אל
4 1' ה ןיבש ןמזה-קרפב .ול הצוחמ אלו יברעה
ה ללוחתה 1963 ראורבפב 8~ל 1953 ילויב
ופה תוחוכה ןיב תכבוסמ תודדומתה קאריעב
 'לשה יגוחב םיעוזעזו■ תודונת המרגש ,םייטיל
 !תיבויח הרומת םושל האיבה אל ךא ,ךרמ
 יטסי׳תעב םימד״ץחרמב המייתסנ איה—הברדא
 םייטרקומדה תונורקעה ןמ הרומח הגיסנבו

וכלשהו העקר ,וז תודדומתהל .הכפהמה לש
 תטיסרבינואמ ןד לאירוא ר״ד שידקה הית
 ןוטלש תחת קאריע" ,ורפס תא ביבא-לת
."םסאק

 ורפס תא רבחמה רידגמ המדקהה ירבדב
 שקבמ ורקחמ יכ ןייצמו "תיטילופ הירוטסיהמ
ובק וטקנש תוולשה קבאמה״יכרד תא ריאהל
 .ןוטלשה שוביכ םשל םייטילופ םישיא תוצ
 יפדו ,ומצעל ביצהש המישמב דמע ןד לאירוא
 העקשוהש הריבכה הדובעה לע םידיעמ רפסה
 תכסמ ידכל ובולישו ונוימ ,רמוחה טיקילב
 הפוקת לע םימדוק םירקחמ רדעיהב .תחא
 טעמכ תוכמתסה ךמתסהל רבחמה ץלאנ וז
 ירודישו תיקאריעה תונותעה לע תינדחי

 יפל תעגימו השק הדובע יהוז .דאדגב׳ וידאר
 ,םירמאמ יפלאב קדקודמ ןויע תבייחמ איהש
ואנ ,םיימשר םיווצ ,תונשרפ ירבד ,םירשעמ
 טיסהל לולעה רבד—דועו תוריעז תועידי ,םימ
 שבשלו ומצעל עבקש לילסמה ןמ רבחמה תא
 לע רומשל חילצה ןד .א .ותייאר תא וילע
 ,םיכמסמ לש הז האוג םרז ךותב הביצי הכילה
 םייחה לע תפלאמ הנומת וניניע דגנל דימעהו

.םסאק רטשמב תוכופהתה-יבר םייטילופה

מב רבכ אל הז יתאצמ וז הכרעהל םיכומיס
 "באדא-לא" ינונבלה ןוחריב עיפוהש רמא
 -עה ךירעהש ,זאזק-לא דאיע ר״ד לש וטע ירפ
 -ירבד ףיסוהו ןד .א לש ורפס תא תיבויח הכד
:ןושלה וזב םייברעה םירקוחה יפלכ תרוקב

םהב שיש תיברעב רוא ואר םירפס המכ"
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 םטע ירפ ,םסאק לש ורטשמ לע יניצר ןויד
 המ לכ ? םייברע וא םייקאריע םירפוס לש
תה תחא איהש ,תאזה הפוקתה לע בתכנש
 לש תיטילופה התוחתפתהב תובושחה תופוק
 תוצראה לש תיטילופה ןתוחתפתהבו קאריע
 -ויסנה תרגסממ גרוח וניא ,ללכב תויברעה
 הלומעת םתילכתש ,םיצלמנהו םייחטשה תונ
 םירסח הלא םירוביח .םסאק דגנ וא דעב
 תורוקמ לע תוכמתסהו יתטיש יעדמ ןויד
."םינמיהמ

 לש ינשה ודצמ דמועה שיא לש וז הכרעה
ויצוסו ואצומב יקאריע ,בגא ,אוהש) סרתמה
 ןמ ול תועודי תודבועה ןכלו ,ועוצקמב גול
כמ ,יתעדל ,ונתוא רוטפל הלוכי הניא ,(םתסה
ונב רבחמה לש ולופיט ךרדל רשאב תוגשה המ
חמה דוסיב החנוהש המגמהש ינא רובס .אש
 אוהשכ וירכועב איה ,"תיטילופ הריקס" ,רק
 ,׳תעב׳־לא ןוגכ תויטילופ תועונתב ןודל אב
 "תיברעה תודחא״ה ,םידרוכה ,םיטסינומוקה
 םע קאריע לש היסחי לע ותריקסב ןכ ומכו

 םע ,םירצמ םע דחוימבו תויברעה תוצראה
 לכב .תולודגה תומצעמה םע וא היתונכש
ניאה רמוחל דומצ רבחמה ראשנ רפסה יקרפ
יעה וידארהו תונותעה ןמ בואשה יביטמרופ
קמב אלא הז לבגומ םוהתמ גרח אלו םייקאר
 םיאשונ לש םקלח תא חפיק ךכב .םידדוב םיר
 .ינללוכו קימעמ ןוידל וכז אלש ,םייזכרמ
 םיסחיה תריקס תא איבהל רשפא המגודל
 רצאנו םסאק ןיבו םיטסינומוקהו םסאק ןיב
 תוסחיתה לכ הנממ תרדענש ,(האלה 12 קרפ)
 תויברעה תוצראה ךותב תויושחרתה ןתואל
חיה םקרימ לע תובושח תוכלשה ןהל ויהש
( ,תעב׳םסאק :ןמז רחאל) רצאנ׳םסאק םיס
 אל אוה ,ןכ לע רתי .םיטסינומוקה-בסאקו

מבו ,תולודגה תומצעמה תוינידמ לע בכעתה
ישי העפשה הל התיהש ,תוצעומה׳ תירב דחוי

 התרידח .ןמצע תויושחרתהה לע הפיקעו הר
 העונתל הסחי ,רוזיאל תוצעומה׳תירב לש
ונתל הסחי ,תויברעה תוצראב תיטסינומוקה
יאש םודיקל תיניצה התוינידמ ,תידרוכה הע
 םיעונכה הידידי ןובשח לע המצעמכ היתופ
 וכז (רחא םוקמ לכבו קאריעב םיטסינומוקה)
 .ידמל תלבגומ בל-תמושתלי ףפור רוקיסל
 "שחו״םיגידל בחרנ םוקמ שדקוה תאז תמועל
-ימוקה הגלפמה תוברל) תוגלפמ לש תונוב
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 דחפ םיעוריאל ׳םימואנו תורהצהל ,(תיטסיג
.דרעו תובישח״ית
 ותובישחמ עורגל ידכ ןהב ןיא דלא תולבגימ
 ;ןייעמלו ארוקל תועידי לש ןמיהמ רוקמכ
 ךטסל בר רזעל תויהל אוה ירשע דחוימב
 ךמש ,תיחרזמה המגמה ידימלתלו םיטנד
.דעוב םשומישל םתסה

.כ .ש

תרמצה לא קבאמ—הירוס
 הקווד םה םייטירב םיאנותעש אוה אילפמ אל
 קתרמה הז ,ןוכיתה חרזמה לע בותכל םיברמה
 .יתונדגובבו ויככתב ,וימסקב ןיידע םתוא
 םירפסה בור יכ הלגי םירפסה ףדמב ףוטח ןויע
 יאצוי םהירבחמ חרזמה לע ברעמב םיבתכנה
 הבורא תרוסמ ךכב םיכישממה ,יטירבה יאה
 הניאש הביתכל רקיעב יתנווכ .הביתכ לש
 -חמ תללוכ הניאו ,רוהטה יעדמה םוחתה ןמ
 הדותימ יפ^לע םיבותכה םיקימעמ םירק
 ~םו ירלופופ חותינ לש הביתכל אלא ,תיעדמ
 וכותב בלשמה רנאד ותוא ,םיעוריא תריק
 ריהמ יאנותע טע ןורשכ םע הירוטסיה תעידי
רעב ללכו! ללכ לזלזל ןיאו .תועסמ״ירואיתו
 המדקאכ :בטומ וא—הירוטסיה ירפסכ םכ
 לש ררפס .הירוטסיה ירפסל הלקו תכשומ
 תוניוצמה תונוכתה לכב ןנוחמ ליס קירטפ
.וירבסהמו ויתופדעהמ גייתסג וליפא ,הלעמל
 טאדנמה זאמ הירוס תודלות תא רקוס רפסה
 -תיברעה״הקילבופירה" תמקה דעו יתפרצה
המבו) 1958 תנשב םימיה״תרצק ״תדחואמה
 ץיבוגיבר רמתיא ול ףיסוה תירבעה הרוד
 רבדה יעבט .(1966 תנש דע הרצק הריקס
 תיטילופה תרמצה רואיתב זכרתמ רפסהש
 תוכלממב ומכ ןכש ,םייטילופה תוערואמהו

 תונידמב םג ךכ םייניבה-ימי לש תוימלסומה
 הקיטילופה ונימי לש תוימלסומה-תויברעה
 םינרצחה .תינורצח הקיטילופ הרקיעב איה
 הירוסבש ,אבצה יניצק רקיעב םה םויה לש
יח םע דחי היביכר לכ לע תימלסומ השרומ
תונמואל ,תוימואלב םייברעמ םיכרעל םייוק

 :םוגרת ;תרמצה לא קבאמ :ליס קירטפ •
; 92 3 ,תוכרעמ ;ןייטשניבור םיקילא 1968
.׳מע

 סידרויו םילוע םייאבצ םירטשמ .םזילאיצוסו
 חציקב םיאתמ פוקסודיילאק איהש ,הירוסב
 —תויברעה תונידמה בורב שחרתמל ותוינ
̂ ולעב תוצראב לבוקמה ןמ הריהמ הפולחתב
 רסוח ךותל ץראה תא םיליטמו—המוד רטשמ
 >פמיס השעמל אוה הז תוביצי״רסוח .תוביצי
 תיטילופהו תיתרבחה תוביציה רסוחל םיט
 לש ותלחנ אופא איה הקיטילופה .ץראה לש
פאל תישארה הביסה וזו ,םחיב-םצמוצמ גוח
 תטלתשמה תיאבצ הכיפה לש התחלצה תורש
 דחא רקוס ליסו .םיבושח חוכ-ידקומ המכ לע
 זאמ הירוס העדי רשא םירטשמה תא דחאל
.התואמצע תא הלביק
 יתרבחה הנבמה לע רפסב אצמנ דאמ טעמ
 ,תויתדהו תוינתאה תוצובקה בר ,הירוס לש
 הנוש היהש ,הב יתפרצה ןוטלשה תואצות לע
 ,תורחאה חרזמה תוצראב יטירבה ןוטלשה ןמ
 תיגולואידיאה תחלקב ןד אוה םוצמיצב קרו
 דאלה ינצינ הנושארל ועיפוה הב ,הירוסב
 *ל התוא וכפהש תועפות ,תויברעךפהו תוימ
 רתויב תינוציקו הרטשמב רתויב תכפכפה ץרא
 ןיא וז תינוציק הדמעמ .היכלהמבו היתועדב
 תשמשמ אלא יברעה םלועה תא הגיהנמ הירוס
 דברהל ןעשמ^תדוקנו תבאושךבא ,רוקמ וב
.תוינוציק תועונתו תרעד
 *ה לש יבתכ היהש-ימ ,ליס קירטפ לש ורפס
 אוהו ,ןוכיתה חרזמב ינודנולה "רוורזבוא"
 יברעךפה דצל תגלפומ הדהאב עודי ומצע
 ~רכ שמשל יושע ,ןוכיתה חרזמה יכוסכיסב
 ןופצב הנכשה ץראה לא האירק-לק הסינכ-סיט
 ץראכ ילארשיה יניעב תחא אל תרייטצמה
 לכב הקולהו תפרוטמ האנש לש קוביד הזוחאה
 תלשחנו הדועס ץרא רדאל תויושעה תולחמה
.ימלוע םיבצע־־תמוצב היורשה

.ש ?

םיברעה ונינכש
 תלפוקמ חבשל היואר הכירעו טוקיל תדובע
 ןחרזמ ,ןהכ ןרהא ."םיברעה ונינכש" רפסב
יצה תא עדוול םינש הז דקושה טילעפ״בר
 ךאר םתוברת ,םהיתודלות לא ילארשיה• רוב
ב הנופ ,םייברעה םימעה לש םהייח-חר
 -תיב דימלת ,ריעצה ארוקה לא שדחה ורפס

: רמואו ,רפסה
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 ־רומ ,׳םיברעה ונינכש׳ אשונ דומיל ך^"
 דומיל לע ףיסוהל ךרוצה ןמזל ןמזמ- שג
 ותלכלכ ,ויבשות ,רוזיאה לש היפארגואיגה
 והשמ םג—׳וכו ויתויעבו ויתודלות ,ותוברתו
 הדגא ,תורפס יקרפ :ולש םייחה יווהמ.
ב .ב״ויכו םעה■ תורמימו תחידב ,רילקלופו
 םיקרפ םכל םישגומ ןלהל רשא םידומע
(7 ׳ע) .״וז תילכתל ורחבנש םיעטקו
קומ םבור ,םירודמ השימחל קלוחמ רפסה
צק) הנינשו־לשמ־ירבדלו םע־ירופיסל םישד
 םתצקו הקיתעה תיברעה תורפסה ןמי םת
 ארוקה תא דימעהל םחוכב רשא ,(םעה יפמ
 דע איהש תיתוברת תרוסמ לע ריעצה
ורה היבאשממ. ,הערל םאו הבוטל םא ,םויה
 ךרועה ביטיה .תיברעה הרבחה לש םיינח
ופיסו םהייח יווהב שגדה תא ומישב תושעל
 ־ש םירבדהו ,לארשי־ץרא ייברע לש םהיר
 םיבוטה ןמ ,יתעדל ,םה םתודוא־לע ואבוה׳

.רפסבש
 םיבר םירבד" יכ ךרועה הדומ המדקהה ירבדב
רעה לש םהייחב "הצקה לא הצקה ןמ ונתשנ
 ובתכש!" המ יכו ,רמוחה ףוסיאב לחה■ זאמ םיב
 םירשע ינפל דע יברעה יווהה לע םידוהי

 וניאש םלוע ירואית תחא אל םה ירה ,הנש
 לע רשגל ןהכ .א הסינ תאז םע ."דוע םייק
 ידיב ובתכנש םיקרפ ופיסוהב ,הזה רעפה
 םילשהל םהב שיש• ,םיברעו םידוהי ,םילארשי
 דחוימב יוטיב ידיל אב הז רבד .הנומתה תא
רפ ללכ וב ,"םימע שגפימ" ןורחאה רודמב
 תואיצמב םייברע־םיידוהי םישגפימ לע םיק
 םהב םישמשמ םיללצו תורואש ,תילארשיה
 ־וח דשאר לש וריש דחיומב ןיוצי .היבוברעב
 לע ררושמה עירתמ! וב ,"לוענ רעש" ,ןייס
 ינפב תילארשיה הרבחה לש הירעש תליענ
.ץראה ןב יברעה ריעצה
 ־רפו םירופיסה םידיתע םנמא םא תעדל השק
 רפסה לש ןושארה רודמב םינתינה יווהה־יק
צה ארוקה לע תיברעה תורפסה תא בבחל
 םימוגרתהו ,ינוגדח ובורבו לד רחבמה .ריע
ואג המרב םינייטצמ םניא לודגה םקלחב

יל !רפס־יתבל הארקמ—םיברעה ונינכש *
 תירפס ז ןהכ ןרהא סופדל איבהו ךרע ׳טק
.׳טע 1969 ! 200 ,םילעופ

ה" רפסמ אבומה חתופה־עטקה וליפא .הת
נמ לש ומוגרתב ,ןייסוח אהט לש "םימי

 ילוא .רוקמל ןמאנ וניאו ןשוימ ,קוילפק םח
רת ויה אל יכ ךרועה לש ותמשא וז ןיא
 רצונה םשורה ךא ,ודי תחת םירחא םימוג
מאש ,ירקמ ףסוא וינפלש אוה ארוקה לצא
ומת וז ךא הנומת תולעהל ידכ וב שי םנ
.תרחבומו המלש תויהמ הקוחרה הנ
ארה רודמל םיסחיתמ הלא םירבד ,רומאכ

 לכל אלו ,םידומע 63 קיזחמה ,דבלב ןוש
 דגנכ ,םירודמה ראש .וב םילולכה םיעטקה
 .םיריעצ םיארוק האירקל טלחהב םייואר ,תאז
 ןהכ ןרהא שיגמ ,תובר םינש הז וכרדל ןמאנ
ושח המורת ךרעו טקילש הנטקה היגולתנאב
מבו ,יברעה לש ינחורה ומלוע בוריקל הב
 ארוקה לא ,ץראה־שיא יברעה לש דחוי

 לש םהידיל רפסה עיגיש תווקל שי .דיעצה
ומישל רזע־רפסכ ץלמויו םירומו םיכנחמ
.םידימלתה לש םש

.2 .ש

דנליונטלא
יגפמ ובוש ירחא םידחא תועובש ,1899־ב
 לחה ,ינשה םלהליו רזייקה םע תבזכאמ הש
 הסינ וב ,"דנליונטלא" ,ןמור בותכל לצרה
עכ לארשי־ץראב בצמה תא ונוזחב תוארל
בח לש הנומת רייצ אוה .הנש םירשע רוב
 םולש לש הילידיאב היורשה תידוהי הר
מ תינהנ ,םידוהי־אלה הינכש םע תודידיו

 עדמה לש םימענמהו תואצמהה ןמ הברה
דיק לש םיווק יפל תנגרואמו ,היגולונכטהו

ב רפסה עיפוהשכ םלואו .המרופירו המ
 ,דאמ השק תרוקבל הכז 1902 רבוטקוא
 ,םעה־דחא תאמ הפירח הפקתה הז ללכבו

בש הדבועה לע באד םידחא דוע םע דחיש
 הפשה ןמ לצרה■ םלעתמ ולוכ רפסה לכ
 ולש השעמה־רופיסל קינעמ וניאו תירבעה
.םיידוהי תוברת־ייח לש עקר
 המיענ ותספדה הז ןושאר יברע םוגרת
 דומע לכ טעמכ !םירוטיעב עפושמ אוהו
 —הילוי״ לש הנומתב לחה ,תונומת וב שי

האשנ ןכ־ירחאו לצרה בהא התואש המלעה
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 —הנילואפ המלעה" דע ,"1879־ב .רשאל
ומדל םגד ול השמישש• לצרה לש יתוחא
 םידלי־ןג״ב רומגו• "ןמורב םירמ לש הת
 םעט המ תוארל השק תמאב ."הבייט רפכב
 —תונמאו־תוברתל־תירוביצה־הצעומה הרחב
 ־רתהו־ךוניחה־דרשמ לש ותוסחב תלעופה
 הז בלשב תירבעל ומגרתל הזה רפסב—תוב
 לצרה ראית וב "ילידיאה םולשה" "דקוהד
 היה אובל־דיתעל ולש השדחה. הרבחה תא
 לש העידי־יא לע אלא העידי לע אל םסובמ
 יפכ ,ןכש ז לארש־ץראב תיפרגומדה הביבסה
 ,ולש המדקהב ףסא לאכימ רמ םיעטמש
 גישהל לבת יבחרב םינווגמה ויצמאמ לכב
ועמ לצרה הנפ אל לארשי־ץרא לע רטרא׳צ
 —דאמ רשפא .תימוקמה היסולכואה לא םל
 התיה הביסהש—ףסא רמ ןעוט םנמא ךכו

וה אל ןיידע תיברעה תימואלה העונתה״ש
 רוביחה לולעש םשורה םלואו !"זא העיפ
 ונניא יאדו יברעה ארוקה לע םויכ תושעל
969 1 תנש לש לארשי התיהש גוסה ןמ
וטלש תחת םייחה םיברעל וליחנהל הצור
 וב שי רשא הומתו הנושמ לעפמ והז .הנ

 דאמ השק ןכא יכ תפסונ החכוה םושמ
.ןנמז רבעש תויגולואידיא לש ןתריטפ

.ר .נ

הרייעה
 ׳־בחמש םיעונצ םירפס םתואמ אוה "הרייעה"
 תויונפה ויתועשב םהילע דקוש ינומלאה םר
 תומורת ףוסאל ידכ הברה עגיתמ אוה רחאו
 אצוי ודגנ יוליג ,בגא) םיריקומו םידידי

 תא רואל איצוהל ידכ (!זוע לכב רפסה
 ללכב םא—רפסה לבקתמ בורה״לע .ולמע ירפ

 רפסב ארוקה .לוזליז לש השודג הדימב—
 ישקעמ ףרח—ותעתפהל ילוא ,וב אצמי הזה
 תיסומלופ איהש הביתכו םילטובמ־אל ןונגס
 ־אל ,ירוקמ חותינ—הרקיעב תיביסלופמיאו

בורה־לעו הרגתמ םיתעל ,הוחבה־דח ,יתרגיש

 ץרא) הדיד׳ג־המידק דרא > לצרה רודואית *
 !דדח ריאמ :תיברעל םוגרת •(השדח־הנשי

 תירוביצה הצעומה םעטמ יברעה האצוהה־תיב
: 211 ,תונמאו תוברתל .,םע 1969

 ונב אוה ףסוי־ןב השמ .הבוגתל הרגמ
 דנזיולקל התגולפ ־רב ,רגה ידוהיה ןוירוטסיהה
 רחאל" םשב רפס םדוק םסריפ אוהו ,ותעשב
ה הניא רבודמ הב הרייעה ."ושיו םכראמ
 ־שנה־תצמשומה־תימולחה־תיגלאטסונה הרייע
־ 8ו םינוש םיינויצ םיבתכמ ונל העודיה ,תחכ
 *תא לש לארשי־תנידמ איה אלא ,הפי תורפס
 אלא הניא רבחמה תעדל רשא ,םויהו לומ
תשהו תיפוריאהי־חרזמ הרייעה לש הקתעה
.םדקה־ץראב התל

 ותויתדו ותונויצ לבא ,יתדו ינויצ אוה רבחמה
 ותנעט .ונל עודיהו רכומה ןמ תילכתב תונוש
 תונויצ" םוקל תבייח לארשיי־ץראב יכ איה
 ,דתוא אל—הכלהה לע תססובמ "תילארשיצרא
 ויד לש םי ונלצא ךפשנ הנורחאבש הכלה
 תכלה" ,תשדוחמ הכלה אלא התבוחלו התוכזל
 יכ איה ותסריג .רבחמה ןושלב ,"םילשורי

 זכרמה לש ותרבעהמ האצות איהש ,תודהיה
 עמתשנש לכ לע—הנביל םילשורימ ידוהיה
 ,םילשוריל רמולכ ,לארשי־ץראל הבשי—ךכמ
 ישרשהו יתוהמה יונישה הב ללוחתיש ילב
 דומלת רבעב ויה םא .וז הרזחמ בייחתמה
 הז םידעוימה ,"ימלשורי" דומלתו "ילבב"
 ךותמ ,ותמדא לע בשויה םעל הזו הרוזפל
והיה םויח ירה ,הנושה תואיצמל תוסתיתה
לע ,תוצופתבו תינוביר הנידמב ,םייח םיד
יחל והשלכ ץמאמ תושעל ילב ,"ילבב״ה יפ
 ,רמול ףסוי־ןב הצורש המ ."ימלשורי״ה שוד
 הכירצ לארשי״ץראב תודהיהש אוה ,םצעב
 רמול רשפא .םישדח תירב"תוחולב תולגתהל
כונה תואיצמה ישרש לע הפי עיבצמ אוהש
 יכ ענכשל חילצמ וניא םוקמ םושב ךא ,תיח
 היצזיליביצהו "הפוריא תעיקש" חכונ וליפא
 הינוגו הימרז לכ לע ,תונויצהש—תיפוריאה
 רצות איה ,הל םידגנתמה םימרזה וליפא ללוכ
 תאזכ תושדחתהל עיגהל תודהיה הלוכי—הלש
 התימ לש האצות איה תונויצה .םינפבמ
 חוחתפתהה ץחל ידי־לע תסווש ,ידוהי יחישמ
 ולש יאוולה־תועפותי ברעמה לש תיגולונכטה
 ?ש קיפאל ןווכו (תוימואל ,םזילאינולוק)

 ןמזב״וב—התגשהו—תינוביר הנידמל הפיאש
 תיטבשה תושיה תושממתה איה תונויצהש
.םזיליהינה ןדיעב ידוהיה לש

,ותעדל .תניינעמ הנחבה רבחמה הלעמ ןאכ
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ב רעמה תוברת תרגסמב" לבוס ידוהיה ןיא
ל יחנהש םוש לע אלא ׳ימשה ואצומ םוש לע
א וה ."הלש תורצנה תא תירצונה תוברתל
, רטיפוי תאו ןטוו תא חצר ושיש ךכב םשאה
ה עונתה .ינמרגה'ירברבה לאהו ימורה לאח
וסיה תא ,השעמל ,שדחמ הפשח קר תינעזגה
בטה תיפוריאה תוירברבה לש םיישרשה תוד
' ופהתל תירצונה תוברתה ידי״לע וסוכש ,תיע
.הילוגליגלו היתוכ

ה רקמב אל השחרתה "הינשה ןויצ״תביש"
 הלאשה ."תירצונה תוברתה תעיקש" תעשב
רתה תליחת םע שממ הררועתהש ,תידוהיה
והו התדלימ איה תודהיהש ,תירצונה תוב
ל ש הרוצב הנורתפ לע האב ,תחאכ התר
ל ש יתרבחה הדיקפת םויס םע" הנידמ תמקה
ם ע רזח ,ונושלב ,ושי ."ברעמב תאז תוברת
ה לא אמורמ ,תונושה תוילעהו ו״ליב ילוע
צונש תוברתהו הרבחה ,הנידמה םלוא ! לילג
ת יברעמה תוברתל יוקיח אלא ןניא לארשיב ור
ת עדלש העשב־הב ,הרייעה־תוברתל ךשמהו
ק ר יעבט תויהל לוכי ינויצה ןורתפה" רבחמה
ת ורורב תומגמ יתש ןיבש תוידדההש הדימב
ת וימצעה יוטיב רצייבש תוילסרבינואה ולא
ה מצע הלאשבש תוילסרבינואהו תיטבשה
ת וריהבה תילכתב תרדגומו תמלשומ היהת
" רש ,תיתימא תונויצ ...תינויצה הנבהה דוסיב
ן יא ...הבוח אלא תוכז הניא ,תיפרגואיג ,תיש
סונה תועצמאב [ךילהתה תא] ותוא רותפל
ל ש השרדמ״תיבב תונכומה תויתרבחה תוח
א וה תונויצה דיקפת ...תירצונה היצזיליביצה
ת ידוהיה המואה תרוצ תא רוצילו רוזחל
ה נידמה תא רציו רזח סרגנוקהש רחאל
ל אוה ארוק ,רבד לש ומוכיסב ."תידוהיה
 הכלהה תושדחתהלו תונויצה לש התוהמ יוניש
.ונימיב תידוהיה

' יתרבחה רטשמה תא אופא לסופ ףסוי־ךב
ל כו־לכמ לארשי־תנידמב יטילופה״יתוברתה
י וקיחו ךשמה לש היגולואידיא לע ססובמכ
, תירוטסיהה תואיצמה תא םימאות םניאש
א רוקה יושע הרואכל .תיתוברתהו תיפרגואיגה
א לו ,"םיריעצה םירבעה" לא הבריק וב אוצמל

,ף״לא תאצוה !הרייעה :(רגה) ףםוי*ןב השמ •
. ׳םע 1968 ; 156

יגמ "תינענכה" הנעטב יכ ןעוט רבחמה .איה
ע יגמ לבא תיפרגואיגה תושיה יוטיב ידיל הע
ם ינענכ םג" :יתוברת ףלס םג יוטיב ידיל הב
י דרומ ינב אלא םניא םמצע הלא םיקודא
* ץרא תולובג ןיב לא ולפנ אלו הקבילאירתכ
, רמולכ ."דבלב וז םתנעט םוש לע שדוקה
י והיזה תלאשל םוסיבה־תב הדיחיה הנעטה
ו א ץראה״דולי ותויה תנעט איה "ירבע״ה לש
ה שקש העשב־הב ,רעונמ הב הרעתהש ימ
ם ויק תלעב תירוקמ "תירבע" תוברת אוצמל
ת וברת אוצמל רשפא־יא יאדוובו ,יאמצע
רע איצוהל ,םיכרע תלעב המודק "תירבע"
ן דיעב ינרדומה םדאה ליבשב ,םייתימ םיכ
ו א ,התריציל םוקמ שי םא" .ללחל תוסיטה
ה קווד והירה—תימש תוברת לש ,השודיחל
ל םיווצמ ונאש יפכ ,תינברה הכלהה ללחב
. ..שדח יניס׳דמעמב התוא לבקל וא התונש
, תיתוברתה תושדחתהה וא ,תינענכה הכפהמה
ת יתורפסה תיליעהש ןויכמ הילאמ חמצת אל
ת ציב ךותמ תיעבט חמצת איה !ךכ הצור
 לע ךמתסהב קרוראו תיאסרגנוקה המשגהה
ל ש םיסב לע חתפתת איה .םיילילשה הינותנ
י נחור ןוצר לש םיסב לע אלו תיסיפ תושי
."דבלב

ר קחמ וניא ,רומאכ ,ףסוי־ןב השמ לש ורפס
ה ייאר לעב סומלופי בתכ אלא םסובמ יאמדקא
ת ויוארה דאמ תוירוקמ תונחבהו תימארונאפ
שרפה םע םיכסמ ךניא וליפא ,ןויעל תוחפל
ל ש ופוסב .תונקסמה םע וא תירוטסיהה תונ
ע בטויש יוניכל וא םשל תובישח ןיא ,ןובשח
־ תנידמב תמייקה תידסומה״תישונאה תוהמב
ת ודדומתהמ אצוי-לעופכ בצועת איה !לארשי

- ה ,תיתרוסמה הכלהה ןיב "תלחוז״ו הפירח
ת וברתה תשורי ןיב ,"ימלשורי״הו "ילבב"
ה ל ןיא ןיידעו ,הנממ קתניהל ןיאש תיברעמה
רח ,המודמכ ,היהי אל יפוסה רצותה .ףילחת
ת ויוברת—תילכתב״השדח וא תירוקמ תוב
־ לכ הליהמו גוזימ אלא—אצמנב ןניא ולאכ
ל כ ןיב תודדומתה שבכמב תשבכנה איהש
א ל לארשי יכ תוזחל וליפא רשפא .תודוסיה
, תויהל ףיסות אלא שדחמ־הריציל הריז היהת
ם ינתיא־תמחלמ לש הריז ,דימת התיהש יפכ
.םמצע ןיבל םימייק םירבד ןיב

.י .ש
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התע ,ןאכ
, תעדה־תוחיחז לש בוטרוקמ רתוי ילוא שי

ס וניכב ׳ינש דצמ ,תולצע לשו ,דחא דצמ
ם ירמאמ ,ימוי ןותעב ומסרפתנש םירמאמל
ו משכ ,וא ,העש יניינעל תובוגת םרקיעש
ה ברה ."התע ,ןאכ״ל םינווכמ ,רפסה לש
ס וניכ לע םימלוח יאדו םיטסיצילבופה ןמ
ר יבעהל ,םהל הארנ ךכ ,דיתעה ,הז ןיממ
ל א (ןותעה) "ףלוח״ה ןמ םטע ירפ תא
ם יסנכמ םיטעמ ךא םלוא ,(רפסה "תצנ״ה
ה תוביסמ דימת אלו ,לעופב םטע־ירפמ
.םתביתכ תוכיאב תורושק
ה רהויש םושמ הז ירה ,הרהוי יתרמא םא
ם ייטסיצילבופ םירמאמל שי יכ רובסל איה
ם או ;רפסב םסוניכל תקפסמה תובישח
י כ רובסהש םושמ הז ירה ,תולצע יתרמא
־ ילעבו תועמשמ־ילעב םירבד רמול ויפב שי

ב שיתיש המודמכ יואר םיוסמ אשונ לע ךרע
ה ביתכ תבייחמה הרוצב ויתונויער תא הלעיו

ה רודס ,רתוי הפיקמ■ ,רתוי המישנ־תכורא
.רתע
ור ןונמא לא תינפומ הניאש—וז תוגייתסה
. הז רפס יבגל םג תספות—הקווד ןייטשניב
 ש ,ןייטשניבור ןונמא יכ שיגדהל שי םלוא
ב םירמאמה־יבתוכ תרמצ לא ףטחב עיגה
א ל ,הרורב ,הטוהר הביתכב ןייטצמ ,ץרא
ורק םיתעל םילגמ וירמאמ יכו ,תעצעוצמ
ופ בל־ץמואו הנחבה־תופירח ,תואיקב תוב
ל כ לע בושחל ץמאמה רכינ .יתרבחו יטיל
ת עמשמ תלעב ,הלוקש הדימ־תמאב אשינ
ת ומודק־תועדמ תררחושמ ,טעמכ תימדקא
ל כ .שדח רואב תותימא ןוחבל תשקבמו
ס וניכ ,ימעטל ,ןיידע קידצמ וניא ,ןבומכ ,הז
, טעומ םינש רפסמ ךשמ ובתכנש םירמאמ*
י ומיד םבתוכל שבגל הרטמה ןכ םא אלא
ן אכו !ונלש הרבחהו חורה ייחב םיוסמ
ת לטובמ־אל הרוש תעדה לע תולעהל רשפא
ניבור .אמ םילפונ םניאש םיטסיצילבופ לש
ת דימ התואב ונחינ אל ילוא ךא ןייטש

.הרהוי
עגמ םיאשונ לע בתוכ ןייטשניבור ןונמא

, ןקוש תאצוה ;התע ,ןאכ :ןייטשניבור ןונמא •
.׳מע 228 ז 1969

ם יגיגה■ םה םירמאמה ןמ המכ .רתויב םינ
שונ לע ,לק טעב םיבותכ ,ידמל םייתרגיש
שיה רוביצה לש ומוי־רדס לע ודמעש םיא
- ישמ תומישר :ובתכנ הב תע התואב ילאר
ידי ,םינכש לע תוריטאס־ןיעמ ,םיאולימ־תור
לצה המכו ,רכו ילארשיה רבגה לע ,םיד
בחה ייחב םינוש םייוליג לע תופירח תופ
ן ייטשניבור הלגתמ* הלא לכב .תוברתהו הר
ש ךות תמאה תא ףושחל ארי וניאש ימכ
, תושודק תורפ רפסמ ןובאיתל טחוש אוה
יגה לשו חור־ךרוא לש הדימב תאז ךא
ל ש חתנ דימעמה ןקיריטאס וניא אוה .תונ
ם ידממל ותלידגמה תיכוכז תחת תואיצמ
ו מכ ורייצל ידכ ונחוב אוה אלא ,םיכחוגמ
ת ויעבב ה אוהשכ תטלוב וז הנוכת .אוהש
ל ע בתוכ אוה ,לשמל ,ךכ .ינרדומה ןורטאיתה
:"חורו ןימ"

רע הסיפת לש המויק םצע דגנ ןעוטש ימ"
א והו ,ןמאהש השעמל ןעוט תונמאב תיכ
א וה הב הרבחה לע העפשה לוטנ ,ודבל
ע יפשהל םילוכי יאקיטילופהו יאנותעה .יח
ה וליאו םהימואנו םהירמאמב םירחא לע
ת כרעמב קלח לכ ול ןיאו ללחב יח ןמא
ו תריצי ,העפשה־תב הניא ותלמ* .תיתרבחה
ת יתוכאלמ הכמנה .התוהמב תילירטס איה■
ק לח המצע איה ...ןמאה דיקפת לש וז
ר וכזנש ילוא יאדכ ...תובישח־תרסח הנפואמ
חא םירבא םג ונב םייוצמ יכ םעפב־םעפ
ה לא ינש .חומ םג שיו■ ;בל םג שי ;םיד
א קווד םא ונתמשא וז ןיאו ...ןיידע ,םימייק
ם ינמאהמ המכ לצא ונוונתה הלא םירבא
. (1—150 ׳טע) ״ונימיב םיעדונה םירקבמהו
א שונב םירמאמה םיררועמ דחוימ ןינע
חאה םינשה שלשב ףוס ילב ונלצא ןודנה
ל יברעה־ילארשיה ךוסכיסה תייעב :תונור
־ ב תילארשיה הטילשהו ינוי־תמחלמ רוא
א רקנ הז םוחתב בוטה רמאמה ."םיחטש"
ר ואית וניינעו "תינש הצחית אל םילשורי"
ורי לש החרזמ דוחיאב םיכורכה םיטבלה
ן ייטשניבור לש ותנקסמ .הברעמ םע םילש
ה שק המדאב ונמטנש םיערז םה הלא") ןאכ
י לעב םישנא ךא ,םיעורג ריווא־גזמ יאנתבו
ד יתעל יהשלכ הוקת םהב ואצמי בוט ןוצר
("םריעב וידחי םיברעו םידוהי ויחי וב
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 ןד אוהשכ .םירחאה םיחטשה לע תבסומ הניא
 -גיבור קקזנ ןורמושה׳ הדוהי ילבחבו! יניסב
 ךדי יטילופ־יגטרטסא המחלמ-קחשמל ןייטש

 לא רוזחל ךירצ יגיס יכ הנקסמל עיגמ,

 יכו ,רבעמ-ביתנו זרופמ רוזיאכ םדקמרדועיי
 -ש בצמל עיגהל אלא "הדג״ה תא חפסל ןיא
 אלו דבלב תיאבצ היהת תילארשיה הטילשה
, בצ תוחכונל ונמצע תא ליבגהל" ,תיחרזא

 הטקש ךא ,תישעמ הניחבמ תיביטקפא-תיא
 הרשפ םנמא וז ."תיטילופה התדוהת תניחבמ
 ךא ,תעד״יקנ יאנותיע לש ונחלוש לע האנ

 תויורשפאה ןמ הברה ןובשחב האיפמ הניא
."המחלמה קחשמ" לש תוחותפה
 ירמאמ לש םפוסיא םצעמ תויוגייתסהה ףרח

ומה תועד המכמ םג ומכ רפסב ןייטשניבור
 םילועמה דחא אוה רבחמהש ירב ,םהב תועב
 הנמנ אוה יכו ונלש םיריעצה םיטסיצילבופב
 תוכרעממ םיעתרנ םניאש םיאנותע םתוא לע
 ,םויכ ,ונא םג" יכ תרכה ךותמ תוירוביצ
 עובקל םויה ונחוכב .םידסימ לש רודמ קלח
 לארשי לש התומד תא הטעומ אל הדימב

."םיבר׳ תורודל

1968 תיתפרצה הכפהמה
 לש םוסקה יפוטואה קפואה אוה הלטמהרק
 וניא ונויבצש ,שדח רטשמו השדח הרבח
 תועונת :םירהודה םיסוסה .רקיע״לכ רורב
 דקממ תובאושה ,םרהו םעז ,האחמ ,המרופיר
 תונבנהו הקווד םישדח םניאש םיינחור תור
 -גופס״אלהו תיביטאטירוטואה הרבחה ךותמ
 דד ."תירסיק״ה' תיטסילוגה תפרצ לש תינאט
 םתפונת אולמל םיכוז ץרמהו םירוענה ,ןוימד
 ךד .ףוסבל םילשוכ ךא ,1968 יאמ שדוחב
 ,תמיוסמ היגולאנא תורמל ,תיתפרצה הכפהמ
 םנמא רסיקה ,הברדא .המצע לע הרזח אל
 ,חלוממ אוה ,רבתסמ ,ושרוי ךא ואסיכמ דרי

 רדענ םג םא ,ונממ תוחפ^אל ףיקתי ןרמש
.ומדוק לש "ןונגס״ה רדהו הלודגה־תרדה

 הכפהמה :ליבנוק-קמ ןירומו ליס קירטפ *
 םע ;לאיזוע ףסוי :םוגרת ;1968 תיתפרצה
7 ,םיקסא תירפס / דביע .׳מע 196991 ;

 ."םמעתשהל" תפרצ הדיתע ילוא ותפוקתב
 תפלחה רחאל יכ הדיעמ ןכא הלש הירוטסיהה
 רפסמדגינש ןיתמהל שי המרבמהונה טילשה
.םישעמה לגלג לש שדוחמה ובוביסל

רצה לש םהינוא יכ בתכ הלבאר האוסנארפ
 ךכ .ןורכיש לש דחא עגרל קר םיקיפסמ םיתפ
 אל וז .תפרצ לש םיטנדוטסה תכפהמ לע היה
 דגנכ תודרמתה אלא הכפהמ םצעב התיה
 ,תוחמל לוכיה דרמ ,יטילופו׳ יתרבח בצמ
 ׳ר תננערמ חור לש בשמ איבהל יא סורהל
קלטניא .שדחמ אורבל וחוכב ןיא ךא תרהטמ
 ושאיתהש ,םיבוטו םיבר םיינלאמש םילאוט
 ,םיטונו- ,וטנ ,ןרמשהי יתרוסמה םזינומוקה ןמ
 תיצראו תפרצב םיטנדוטסה תועונתב תוארל
 ,ןוימדה תא ביהלמ ,שדוחמ יוטיב תורחא
 היצזיליביצה דגנ הדירמ לש ,רציהו לכשה
, *ה .ברעמה לש תיגולונכטה-תיטסילטיפאקה

 רחרח לש הלירגה־ימחול תויהל וכפה םיריעצ

 םתומד״ינב ,ברעמה יכרכב םיפצורמה תוב
 ,יהוז ."ישילשה םלוע״ב הלירגה׳ימחול לש
 "ונת .רתויב הרקעו תפלוסמ היגולאנא ,ןבומכ
 אלא ןניא ,יבויחה ןדצמ ,םיטנדוטסה תוע
 *ב המרופירל ,טעמכ השאונ ,תזעונ העיבת
 ףירח יוטיבו הטראפאנוב ימימ דומילה ירדס
 תינומהה םיטנדוטסה תייסולכוא לש הבצמל
 רקיעב ,תיגולונכטה םינומההדויייטרקומדב

 הדצמ .הרבחהו חורה יעדמל םיטנדוטסה לש
 לש רעונה-תועונתל ךשמה אלא הניא ישילשה
 •אפ ,םייטסיכראנא םינוגרא לשו 19־ה האמה
 לבא ,שדוחמ םנמא ןוגר׳זה .רכו םייטסיש
 -תועונתב ואצמש ,םירקוחה .ההז ןכותה
 ,הביתכו קוסיעל דבכנו בחרנ רכ םיטנדוטסה
ו לעמ ,המוצע תובישח ןהל וסחייש םה
 תלטובמ הניאש תיתימאה ןתובישחל רבעמ
וטסה תא וכפה ףא םידחא .המצעלשכ ללכ
 -עתה ןוירטילורפה ישרויל רעונהו םיטנד

 -אקה הרבחה הדילוהש שדח דמעמל ,יתיש
.ןומהב-ךוגיחו םניח״ךוניח לש תיטסילטיפ

 םיאנותע דמצ ,ליבגוק-קמ ןירומו ליס קירטס
 תוערואמה תולשלתשה תא םיראתמ ,םייטירב
 םיחותינב קוסעלו רמיתהל ילב 1968 יאמב
 םדי תחתמ אצי ךכ .םייפוסוליפ-םייגולויצוס
 תמישרב ישילשה אוהש ,ףלאמו טוהר רפס
רחבמ ךותמ) תירבעל םימגרותמה םירפסה
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וטסה תועונת תודוא'לע (המכו־־המכ־יפ לודג
.תיתפרצה העונתל שדקומ םרפס .םיטנד
 גיהנמ ארק ״! הכפהמ יז ירה !הפי המכ ,וה״
 ־אפב תוסירהה ילג הארמל ריעצ יטסיקצורט
 אלא הפי וניא הארמה יכ ורבס םירחא .הר
פמ תא החצינ "דחפה" תגלפמ .המיא־ליטמ
 םכסמ רבד רמול רשפא םא ."ןוימד״ה תגל
 הז ירה ,היתומודו יאמ־תכפהמ לש התוכזל
 יכ—היללוחמ לש םתנווכ ךופיהב—החיכוהש
ל םוקמ שי "הצירעהו תנוונמה" הפוריאב
יתל תועיבתו האחמ לש תוינאטנופס תועונת
 ואצמ וב םלועה לע ורמאל ןיאש רבד—ןוק
 ויה ותוא םלועב ילואו ,המגוד םיטנדוטסה
.עגרל וחילצה וליא ,םיננוכמ

.ש .י

הנירטסוק הנינ לש הנמוי
 ,םייחה לע םישמ־ילבמ תודע ונה הז ןמוי"
ש ,םלועב הבשחמה־יכלהו תושגרה ,הריוואה
ידנ תונמדזה יהוז :רוגס ,רחא םלוע ונל אוה
 ובתכנש הלא םירבד ."םינפבמ ותוארל הר
וימה ןינעה תא םילגמו םה םינמאנ המדקהב
 רפס־תיב תדימלת לש הנמוי תאירקבש דח
 לככ—הרענה .30־ה■ תונשמ הבקסומב ןוכית׳

 ־ דוי—הבהאלו םייחל תררועתמה הליגב הרענ
 תאו תוימינפה היתויווח תא ראתלו בותכל תע
גמ התביתכש הדבועה ךא !תואיצמה יעוריא
 ,ןילאטס לש היסורב םייחה יווהמ הברה הל
מויל הפיסומ ,הינשה םלועה־תמחלמ ינפלמ
 ןמויה ימי .רתויב ןיינעמה הדממ תא הנ
 לש םיעודיה םיטפשמה תפוקת תא םיפפוח

 םינקמו הביתכב םיפקתשמ םה .1938־וי 1937
 ומלוע לע תודע־רופיסכ התובישה תא הל
.יטייבוסה רעונה לש ימינפה
 התונמאנב אוה הרענה לש ירקיעה הנחבמ
יחתב -ריבאל התבהא םע תשגנתמה ,תדלומל
 הנושארה םעפב תלקתנ איה "םירוהיטה" תל
 ■־שמ־יבורק תא ורסא רשאכ ,תילרוגה היעבב
 ,םירוהה ינש וחלוש רשאכ ,דחא הרקמב .התחפ

 .י :םוגרת !הנירטסוק הנינ לש הנמוי •
! 125 ,הדסמ תאצוה !הרומז .׳ע 1970

 *נ ורסאש רחאל .םידלי־תיבל םתדלי הרסמנ
 ילצאש תיבה־לעב תא תבתוכה לש התוחכונ
 ־שמחה תב הרענה הרהריה התחפשמ־ינב ורג
גתי יבא םג םא" :הנקסמ ידיל העיגהו הרשע
 אל ינא ,תדלומה לש ביואכו■ טסיקצורטכ הל
 ־ב םסרופמ רפוס היה היבא "...וילע םחרא
.תוצעומה־תירב
 היחא רסאנ .תוריהמב םישחרתמ תוערואמה
 בושו .ומלענ ויתובקע ז רסאנ דציכ .אמא לש■

 םואתפ ורסאי אמשו" :הבשחמה תררועתמ
 אוה !אבאב הנימאמ ינא—אל ?אבא תא םג
 ,דיה אל אוה—קיתו ןזיטרפ .הגלפמה רבח
 בתכמ עיגמ הנהו ."םעה ביוא היהי אלו

 חלוש הארנכ) קוחרה חרזמב יורשה אבאמ
 ,(הנידמה לש התריבמ וקיחרהל ידכ םשל
 ןמ רטופו הגלפמה ןמ אצוה יכ עידומה
ש" ׳ותבל אוה בתוכ ,"החוטב ייה" .הדובעה
 אלו ,עובצ אל ,םעפ ףא לבנ היה אל ךיבא
 יל ינימאה ...םתכ םושב ומש תא םיתכה
 אל אוהו הפשאב םירודכ דוע שי ךיבאל יכ
."םירוסיי ינפב ושאר תא ןיכרי

 ףסונ דוד .הדובע תשפחמ םאה .רסאנ באה
 הריעצה ןירטסוק תחפשמ לכ" .אוה ףא רוסא
 םתב ינאש ןכתיי םאה ,לוכיבכ ,םעה יביוא
 איה "?הזל ןימאהל היושע םרשבמ רשבו

 איה ןיא הידומיל םותב ךא .הנימאמ הניא
 אוה קומינה .הובגה רפסה־תיבל תלבקתמ
 .הבקסומב תבשוי איהש ףא —"הריד רדעה"
 רוקבש וקאבב דומלל תורשפא תלבקמ איה
 תרזוחו דמעמ םש הקיזחמ הניאש אלא ,זאק
הש תעבותו ןילאטסל תבתוכ המא .הבקסומל
 ןבה" יכ ,ולש ותארוה תא ומייקי תונוטלש
 התיינפל הבושתב ."ויבא יאטחל יארחא וניא
 הרשאלו—יגולואיגה ןוכמל התב תא םילבקמ
.ץק ויא
 ־ל התרזחמ רקיעבו ,הידומילב תרשואמ הנינ
מויב תמשור איה "!הבקסומ" .התדלומ־ריע
לממו תושגרתה הליטמ דבלב תאז הלמ" ,הנ
 שפנ־בצמ ידיל האיבמ ,הנאג שפנה תא הא
 ,ךילע ורבע םינש יפלא .רישו הרמז לש
 ־מ ,בער ,תופיגמ ,תוקילד ךותמ !הבקסומ
 ־קסומ ,תמק םימד־תומחלממ ,םירכנ ינרפיצ
 הקזח רתויו רתוי ,הפי רתויו רתוי "דב
הרעס־יננע .יסורה בלל הביבח רתויו רתויו
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ם הב שי םאה ךא ,םיקפאב וישכע םיפסאתמ
וכי הבקסומ ?הבקסומ תא ליהבהל ידנ
ר ופיצ התואכ ,הבקסומ דא ,ףרשיהל הל
ן מ הייחתל םוקת בוש ,לוחה־רופיצ ,תידגא
ת ב ינא .רתוי הקזחו רתוי הפי היהתו רפאה
. יתרוה ימא ומכ יליבשב הבקסומ !הבקסומ
 ךא ,תינעבות ,הרימחמ ,תינרטנק איהש שי

"...הבוהא אמא היהתו התיה דימת
. אבאמ הנושאר העידי העיגמ בר ןמז רובעב
ת ונש שמחל ןודינ אוה "הרבחל ןכוסמ״כ
ר בכ טפשמה ינפלש רחאל ,הדובעו רסאמ
ן וקיתו ךוניח" םשל .םייתנשמ הלעמל בשי

, שיבכ תלילסב לעופכ דבוע אוה "ומצע
, םינומא ול תרמוש תבה ךא .םירשג ןיטב
ה תדלומ תא תבהוא איה .תרכנתמ הניא
.דחאכ היבא תא תבהואו

יעה תלאשב הברה הקמעתה אל הנינ
ל ש ותקדצ ןיבל היבא תמשא ןיב תומ
כהל תבייח התיה הקמעתה וליא .ןילאטס
 תעזעזמ התיה ךכבו תמאה ימ לש ודצב עיר
ה תוכזל .דוסיה דע התנומא תאו המלוע תא
ה תיה ןילאטס לש ורטשמ יאנתבש רמול שי
ר כנתהל אלש ידכ בר ץמואל הקוקז הרענ
.היבאל

ה נינ המהדנ היסורל םינמרגה תשילפ םע
. םודאה אבצה לש תולודגה תולפמה עמשל
דח םיטסישאפה—רעושי אלש והשמ תיזחב"
י תפש לע ...האמחב ןיכסה רודחכ ונילא ור
י כ ןכתייה :הכובמ לש תולאש םישנאה לכ
ה רשעיעשתה תב הרענה ״? ךכ־לכ םישלח ונא
ה לפנ 1941 רבמצדבו ,םינזיטרפל הסייגתה
.תיטסילאיצוסה התדלומ ןעמל

ן ורשכ לע דיעמ הנירטסוק הנינ לש הנמוי
ינפ תויווח עיבהלו רוסמל תלוכיו יתורפס
וקתב הנושאר הבהא ילותפנ ללוכ ,תוימ
ובישח רקיע ,תאז םע .ירמו רעס לש הפ
.םירבדה־עבטמ ,תידועת ות
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ת לצופמה וז ,סנסנרה תפוקת לש הילטיא
ה מינפ ןכותב ףאש ׳תובר םירעלו תויוכלמל

הוכ לע ,תוביריה תוחפשמה תמחלמ תרעוס
, הינמא ,םיתחשומהו םידוסחה הירויפיפא ,הינ

ד ימת התיה ׳הינעו הרשע ׳הירוביג ,הידדוש
ם ישפחמה םירפוסל הומכ ןיאמ תכשומ הריז
ה בש ,רצי־תוחולש הבהא־תולילעל הפי ץרא
־ רמוחל הזב הז םיברועמ םישנו הקיטילופו תד
ל ש וז הילטיאב .ונימב־דחוימ ירוטסיה םלג

ל ש ובל ןיא סנסנרה לשו םייניבה־ימי יהלש
ו יתוואתו ונוצר תולאשמ רחא אלמל םדאה
חה תוילותאקהש םילבכה לכב טעוב אוהשכ
ר חא יבש תכלל אלש השק .םהב ותלבכ הרומ
ת ולילעבש ׳טעמכ ינומידה ,קתרמה םסקה
ת ופקתשמ ןהש יפכ וז הילטיא לש הירוטסיהה
ו ינפל םיברכ .לדנטס לש םירופיסה העבראב
ר חאלש וז הילטיאב לדנטס ההש וירחאלו

ה ב והשש שממ תע התוא ,ןואילופנ תלפמ
ם יינמרגו םיילגנא רקיעב ,םיללוהמ םירפוס
ץ רא הב ואצמש ,יטנמורה "םרז״ל םיכיישה
ל ש "תומושר״ה .תוינשוחו ןיי ,שמש לש
ה ריווא התואל רדהנ יוטיב תונתונ לדנטס
ר פוסה .םיצרפתמ םירציו תויגארט לש הסוחד
וריע תוקינורכב ארוק לש דיקפת ןאכ אלממ
ת יצמת סופדל ןכותמ איבמו תורחא וא תוינ

וטסיה המדקה ןתונה קחשמ לשו השעמ לש
ת וערואמה תא שרפלו םכסל האבה הרצק תיר
.הל רזה ארוקל הווקתה חור תאו

• יתלב הבהא ירופיס םה םירופיסה תעברא
ת ומל הפוסב האיבמה היוצרי־יתלב וא תירשפא
, הבהא :םמצע םיבהאנה לש םתומלו םיבר
ם ה הררש־תפידרו ףסכ״עצב ,חצר ,הדיגב
א וה הבהאה ףוריט .השעמ לכ לש ויביכר
. הריבסהל תלעות ןיאו ךרוצ ןיאש הדבוע
, םירוביגה שפנב יוצמה המצעיבר טנגמ איה
ח ל תלוכי אלל םתוא ןווכמו םהישעמב הדור
ח ונמה היאברבא לש ומוגרת .ותמצעמ קומ
ק פס ליטהל רשפא תאז־לכבו ,דימתכ חבושמ
ת ודעוימ "תויקלטיאה תומושרה" ןכא םא
ן איצוהל םוקמ היהש דע בחר םיארוק להקל
.הקווד "םעל הירסס״ב

־ רבא םייח :םוגרת- !רזנמה םא :לדנטס •
1970 ; 82 1 ,םעל הירפס / דבוע םע ;היאב
.׳טע
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סמיי׳ג .טס רצחב םילארשי
 יניינעל חפסג שמישש ,בוטרב ךונח רפוסה
 סניכ ,ןודנולב לארשי תורירגשב תוברת■
 ילגנאה רוביצה םע ויעגממ וימשר תא ורפסב
 ונונגס ,תבבלנו הלק ותביתכ .ידוהיחלגנאהו

 ןוטיליפכ ארקנ רפסה לכו ,רומוה אלמו רשומ
 לש םייח־־חרואו יווה״יקדפ הלעמה ,םיכשמהב
 ,םייתרבחה םידברה .יטירבה יאה יבשות
 םיסחיב בושח הכ דיקפת םיאלממה םיסומינה
 רד ,ודמעמל םדא ןיבו ורבחל םדא ןיבש
 רשאמ רתוי וחורב לכה לע טלושה "דסמימ"
 הטקשה ,תיטאה הכפהמה—תאז םעו ,וחוכב
 רד ןמ אבה םדא יניעל תשחרתמה ,החוטבהו

 ,הפי ןאכ תורקסנ ולאה תועפוהה לכ—ץוח
.תונחלסו תונלבוס לש הבוט חורב ,ןחב

ודעומה ,דסמימה ןינעב בוטרב לגלגמ הברה
 ,םימעוזה םיריעצה ,יבליפ לגרמה תשרפ ,םינ
 אוה השרפ לכמ .םינועבצלו םירוחשל סחיבו

ותה ללכ לע דמלל אבה לכשה“רסומ קיפמ
 רלכואה בכרה תא ררופל הסנמ אוה .םיבש
 ההימכה תא ריבסהל" ,הימרזלו היטבשל היס
 הנידמב תיטבשה תוהזה לא תאזה השדחה
 ."םלועב תושביה לכל תועיגמ היתוחולשש
 -חבש" ,בתוכ אוה ,"ןכתיי" .לודג ונוחטב דא
 שדחמ רצווי רבעמה ימי לש םיעוזעזה ףול
וסמה תוגלפמה ןיבל רוביצה ןיב חיש־ודה
 ררמ הינומרה התוא שדחמ שבגתת ,תויתר
 םיבר תורוד םייקל החילצה וז ץראש תבכ
 .תולודג תורומת לש םימיב םג החפקל אלו

 רוחשהש ,הנטקה הינטירבש םג ןכתיי ךא
 ,ק׳גךוינויה לש ויעבצ לע הב ופסונ קוריהו

 הכפהתהש תואיצמל שדח יטילופ יוטיב שקבת
."ילקידאר ךכ-לכ חרואב
 ידיהיחלגנאה רוביצה ןמ בוטרב לש וימשר
 תישילשה ותשיגפ וז התיה .ןינעב םיארקנ
 הלא ויה םעפ־ידמו ,םידוהי לש ץוביק םע
 שגפנ הנושארה םעפב .רחא גוסמ םידוהי

 הללועש המ הארו תורעיהו תונחמה ילוצינ םע
 ריכה הינשה םעפב .הפוריא ידוהיל האושה
 ולקשמ לע דמעו תירבה״תוצרא תודהי תא
.יננמזב רתויב לודגה ידוהיה זכרמה לש

 :סמיי׳ג .טס רצחב םילארשי :בוטרב ךינח •
.,ע 1969 ! 217 ,דחואמה ץוביקה תאציה

 וניהש ,ירמגל םירחא םידוהי האר הילגנאב
 םינש־תואמ ךשמב הילגנאב םיקומע םישרש
 הירוטסיהה בוציעב דבכנ דיקפת ואלימו

 לש הרופיס .םינורחאה תורודב תידוהיה
 —סקראמ ןומייסו ויז לארשי —תחא החפשמ
 לש םדמעמב הלודגה הרומתה" יכ חיכומ
 םירגהמה תואטיגמ רבעמב תרכינ םידוהיה
."םיבהזומה תואטיגל
 "םיבהזומה תואטיג״ב םיידוהיה רוביצה״ייח
יעפהו "תוליהקה-יחילש־דעו" ביבס םיזכרתמ
 דמל םיבורק תובאה .היתורוצל תינויצה תול
 וליאו ,תיתדה התרוצב תידוהיה תוברתה תשר
 תודהיל םתקיז ."זלגנאתהל" םיפאוש םינבה
 ךחה" םיכלוהו״םיכשמנ םהינבו ,רתויב השלח
 ,ידוהי ךוניח הזיא לבקמ םטועימ קר ."הצ
 תודהיל םתקיז לכו ,םיבורמ תבורעתה-יאושינ
 ,"הילגנאל ונחנא ונאבשכ" .תכלוהו תתחופ
 םדקתמ בלשל ונייה םידע" .בוטרב רפסמ
 .ילגנאה םלועב הרומג תובלתשהל ךרדב הז

 דנב יטירבה דסמימכ רהומכ—ידוהיה דסמימה
 היווהב ךא ,רומח רבשמב יורש היה—לל
 הרומת רשבמ תוא וניא הזכ רבשמ תידוהיה
."הילכ לש םייאמ תוא םא יכ
 תוררועתה הלח םימיה-תשש-תמחלמ ימיב
גנאב היהש ,בוטרבו ,םידוהיה הנחמב הלודג
 תובהלתהה לג תא ראתמ ,םימי םתואב היל
 דחוימב .רצק ןמז רובעכ עקשו זא אשנתהש
 היצנגילטניאה לש הקלח תא רבחמה שיגדמ
קלטניאה םיגוחה ;וז תוררועתהב תידוהיה
 תוריהממ ועתרנש םינושארה םג ויה םיילאוט
 םה .ילארשיה חוכה תנגפהמו ץחומה ןוחצנה
 הז ירוטסיה ערואמ לולע אמש שושחל ולחה
.םהלש םתיווזךרקב םהייח תואיצמב עוגפל

.פ .י

רהמו תעקבמ תדגא
 ובתכב תרופ היצמא לש םירצקה וירופיס
 ,םינקותמ ,וישכע קר ופסאנו םינש ינפל
 יחהךיצק תאצוהב העיפוהש הנטק הפוסאב
 עבראב םיקסוע םתשמח .ל״הצ לש ךוג
 ךיצק ינש ,בולע דיקפ דחא—תונוש תויומד
 ־תבשומב ןקדזמ הרומ ישילש ,"קורי" הדותע
רפיס ינש לש םרוביג ,יעיברהו ,הקיתו רפס
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 אולם ירושלמי. סטודנט הוא קצרים, ריס
 למעשה, חיצוני. שוני רק בעיקרו הוא השוני

 החב" בסביבתם נקלטים אינם הארבעה בל
 חיים הם אליה. נפשי קשר נטילים והם רתית

 בייחודם מכירה אינה סביבתם כי בהרגשה
 ייחודם. את לה להוכיח מבקשים והם ובערכם,

 על סובב הסיפורים חמשת של העלילה ציר
 הנזונה גדולתם, את לחברה להוכיח נסיונם
 שלהם והדמיונות האשליות מעולם רק בעצם

עצמם.
 המפוכחת, האמת לרגע מביאים אלה נסיונות

סבי לבין בינם זיקת־אמת נוצרת בעקבותיו
 בבית־החו־ מספר בחייו המואס הפקיד בתם.

 אל "הבט וההר": הבקעה "אגדת את לים
 ההרה לעלות והרום עצמות, המלאה הבקעה,

 ההתאבדות נסיון בעקבות האדם". כל זהו —
הטב הפשוט, רצון־יהחיים לי מתגלה הכושל

 החופש הכרת לו ומתבררת האדם, של עי,
 הצעיר הקצין המוות. סף שעל ברגע לבחור

 במכתג־ היתקלות של רקע על לפעול נכפה
 חוסר״בטחונו את שובר הפעולה ירגע נים,

שבפי אנשי־המילואים לבין בינו קשר ויוצר
 האמת לגילוי מגיע חזק חיים הסטודנט קודו.

האומ החוץ, מן דמויות באמצעות הפנימית
 עצמו הוא שביקש מה מלא בפה לו רות

■עצמית. הונאה של בדרך לדחוק

 ב־ שבהם. הארוך גם הוא שבסיפורים הטוב
 קודם שנקרא )סיפור מנור" מר של "חלומו

 מטפח ב״קשת"( בזמנו ופורסם "פידאיין"
ב יצירה, חלום מכבר מנור המזדקן המורה

 היה שצריך דברים מצדיק הוא אמצעותו
 בבואו האישי. בתחום עשאם ולא לעשותם

 אלא היה לא החלום כי לו מסתבר לכתוב
 המרה ההתפכחות יצירה. כוח לו אין :אשליה

 הדבר את סוף״סוף לעשות דוחקת והכואבת
אי את להשלים יהיה שצריך והטוב, הנכון
 המקרה מתרחש הארה ברגע חייו. ואת שיותו

לחייו. קץ השם הטראגי

 המחבר את משמשים הגיבורים שמות גם
 שמותיהם גיבוריו. של דמותם עיצוב לצורך
רוצים הם אותה הפנימית לחולשה הם מסווה

 י סי ועוד והר הבקעה אגדת :פורת אמציה •
.׳עמ 160 ! 1969 תרמיל, ספריית ;פורים

 חיים )אבן(, שטיינר איתן מזולתם: להסוות
 סימן רק הוא השמות מתן מנור. ומר חזק,
 ומחוסר הדמויות שבבניית לפשטנות אחד

 סיפור-העלילה שבין האמנותית האורגאניות
 שמאחריו. הסמלי הרובד לבין הריאליסטי

 והרי־ הסמלי—הסיפורים רכיבי שני בין היחס
 ורק למדי, ושטחי פשטני נראה—אליסטי
ני מנור", מר של "חלומו האחרון, בסיפור

והשלמד- בשלות כבר כרות
כ. נ.

מתרוקנים בתים
 האחד אילן, עמיצור של מחזותיו משלושת

במשפ—השני הקיבוץ, מהווי בבעיות עוסק
 סאר־ "לא—השלישי ואילו בעיר, הרוסה חה

 ואמ־ סופרים של במציאות־חייהם דן—מר..."
 ובפרטיו יותר לו נהיר ■הקיבוצי הרקע נים.
בצו ניתן הסופרים ירקע יותר. מתמצא הוא
למדי. חלשה קאריקטורה של רה

 בתי' שהוצג מניוה־שאנן", "הדיבוק במחזה
 מעטה, לא בהצלחה בשעתו "זווית" אטרון
 הבית של התרוקנותו את המחבר מעלה

בתקו והלך נהרס זה נכבד מוסד העירוני.
 האירועים עליו צרו מבחוץ האחרונות. פות

 והמלחמות, המהפכות הגדולים, החברתיים
וחב תרבותיים משברים אותו פקדו ומבפנים

 ולא מזמן התרוקן המסורתי הבית רתיים.
 לה. מחוצה ולא בארץ־ישראל לא לאיתנו, שב

 במחזה גם ■מרכזי נושא משמש זה רעיון
 ה״שופלדוזר". :אילן עמיצור של השני

 הבית של הריסתו את המחבר מעלה בראשון
 בקיבוץ. להתחנך הילד את המשלח בעיר,
 מגלה הוא הביתה, וחוזר גדל שהבן לאחר

 סביבתו של והחברתי המוסרי הרקבון את
למראה־עיניו. ומזדעזע

 בעלה את שנטשה אמו, בידי נהרס אביו בית
 של העסקנית השכבה ■מן לאנשים והתחברה

 של המוסרית השחיתות השלטת. המפלגה
בנש ההרס תודעת את מעמיקה הציבור אנשי

מאש נוקה לא הוא שאף הצעיר, של מתו
 ועומד חברתו את הטוב מחברו גוזל הוא מה.
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מצ ניעור חתונתו ביום אך לאשת. לשאתה
 חוזר הוא אין לחופתו. מתחת בורח והוא פונו

 להצטרף אותו ■מזמין שחברו אף לקיבוץ,
 מתקיים זה במחזה בערבה. חדש ליישוב

 קטנים. בממדים הדורות שבין העימות
 זכתה לא הזקנים של המובלטת השחיתות

 הצעירים. מצד לה הראוי הנגדי לעימות
 "השופלדוזר", השני, במחזה בא זה עימות

ל היטב הידוע בקיבוץ, הווי־החיים רקע על
 ובנים" "אבות של בבעיה אילן דן כאן מחבר.

 שני בין חריפה התמודדות ומעלה בקיבוץ
 אין ומלבדם למחזה, גיבורים שני דורות.

ה הזקן, האב הוא האחד אחרת. דמות כל
 הצעירה, בתו של קברה אל פרחים מביא

 חבר׳משק הוא השני לדעת. עצמה שאיבדה
 ואשר במותה המואשם עשרים־ושמונה בן

 מן הרחיקתו המשק של הכללית האסיפה
הצעי נטלה ■משותף, בילוי לאחר הקיבוץ.

חייה. את וקיפחה אקדחו את רה

 את כאן מעלה הגברים שני שבין דו־השיח
נמ והשבור הזקן האב הדורות. שבין הפער

 לחזון שנתפסו המיסדים־החלוצים, על נה
שנו מיטב את והקדישו והלאומי הסוציאלי

 ובנות בנים גידלו הם לחלום־חייהם. תיהם
הז את הבינו הימים וברבות המשק, בתוך

ה ילדיהם. לבין שבינם וההתנכרות רות
 הזקנים. של מעולמם רחוק בן־הקיבוץ צעיר

 כמכונאי בתפקידו מצא במשק מקומו את
 עם הסתבכותו וחפירה. בנייה כלי המפעיל
נוה כך כלל. בעיניו נחשבת אינה הצעירה

 לקיבוץ מיחסים שאינם רבים, צעירים גים
 שייחסו המוסרית־המשמעתית המשמעות את
 נוקו לא הם שגם אף ממיסדיו, רבים לו

ב מיוחד מעמד לקיבוץ אין מחולשות־אנוש.
 התערבות ובכל חבריו, של הפרטיים חייהם

 רואה הפרט בתחום הכללית האסיפה של
 כל הצדקה. כל לו שאין אמצעי־לחץ הצעיר

 של עיניו את לפקוח משתדל שהצעיר כמה
 יבוא בטרם בתו, של התנהגותה על הזקן

 )שלחשה מתרוקנים בתים אילן: עמיצור *
 הקיבוץ־ה־ הוצאת פועלים׳ ספריית מחזות(;

 סופרי ואיגוד מרחביה, השומר־הצעיר, ארצי
.׳עמ 201 ; 1970 •אביב, תל הארצי, הקיבוץ

 בידו. עולה הדבר אין אחרים, ולהאשים לדון
 הצעיד את הזקן הורג השיחה של בסיומה

 את מוציא עצמו והוא השופלדוזר, באמצעות
נשמתו.

 הדורון שני שבין דו־השיח של כשלונו
 7זז את זה מבינים הצדדים שאין מוכיח

 של המשותף הרקע אל לחדור ■מיטיב המחבר
 בקרקע גיבוריו את ולשתול במשק החיים

 בבית־הקברות גם חיות דמויותיו מוצקה.
 של שדה־המערכה כאן המשמש הקיבוץ, של

 האווירה אולי לצעיר. הזקן בין הוויכוח
 הסופי" "הפתרון בה יש המקום של המיוחדת

 המוות לקראת ואולי הקיום, בעיות כל של
 המקום את ■מראש המחבר לו תיכנן הצפוי

ש הגורלית ההתמודדות של לסופה המתאים
גיבוריו. בין

 ה״שופלדוזר", הוא הנכבד המחזות משלושת
 של המלא העיצוב הרעיונית, בשלותו בזכות

העלילה. של הדראמתי ופיתוחה הדמויות

הדאבה פרח
 מעשה מעלה כהן יוסף של רומן־הביכורים

 אהבתה למען עצמה שהקריבה באשה טראגי
 בלבה פגם בגלל כי ידעה היטב בעלה. אל

 משנתערערו אך לעולם, ילד להביא לה אסור
 הנישואים, לאחר מיד בעלה, לבין בינה היחסים

 ללדת, באי־יכלתה הקולר את האשה תלתה
 את בלדתה מתה—בידה חפצה עלה וכאשר

 וניסתה לבעלה מכתב השאירה כן לפני בנה.
 לו להגיד הצליחה שלא מה בכתב, לו להסביר

 עליה קיבלה אליו אהבתה שמגודל בחייה,
עש לה צפוי מה ידעה היטב כי ואף הדין, את
 ל־ ,לבעלה ומרצון מאהבה שעשתה מה תה

בעולם. "יחידה"

 ומרטיטה, מסעירה פרשת־חיים מסתיימת בכך
 בראשית צעיר זוג ישבין ביחסים שעניינה

 בכך הוא הקדמון" "החטא המשותפים. חייהם
 כי החתונה לפני לחתנה גילתה לא שהאשה

 שמי־ ללדת. מסוגלת היא ואין בה יש חולי
עד והלך שהחריף קרע גרמה זו רת־סוד



 ־ייח .וילע רשגל ןיא בושש םוהתל היהש
 תיב שקיב ריעצה .םונהיג וכפה ןיאושינה
 השאה .השא אלו תיב אל אצמ אלו ,,דשאו

 .האצמ אלו ,רוסמו גאודו בהוא לעב השקיב
 םינוש םינוויכל גילפהל ולחה םהייח ילגעמ
ורתה תיבה .ורבעל הנפ דחא לכ .םיקחורמו
.םהלש תא ושע רוכינהו תורזה ,ןק

 תא רתוי בצעמ ,ןושאר ףוגב בותכה ,רופיסה
 ראתל רבחמה ידיב הלע דכ .רבגה לש דצה
ידי ךותמ רוביגה לש תוימינפה ויתויווח תא
 לעבה לש יגארטה ובצמ .תנבומו הבר הע
 —שפיח רשא תא םיאושינה־ייחב אצמ אלש
 —ומלוע לכ תא וילע הבירחה וז הבזכא רשאו

 ולבס .תוברה ויתוניחב לע רופיסב רהבתמ
רה ותודידב .ויתודיגב תא קידצהל אב רבגכ
 וילע עיפשהל הסנמה ,ויבא לא ותברקמ הב
חמל חור־ךרואבו תונלבסב ,הנבהב םחיתהל
 רערעתמ ינימה וקופיס רסוחמ ךא .ותשא תל
.ישפנה ומלוע לכ וילע

 ירוסיי תא הלגמ רופיסה לש ייודיווה חסונה
 םע רבחמה גהונ ךכ אל .םתמצע לכב רבגה
רק לדוגו הלרוגב הברה תויגארטה .השאה
וארה תישונא העבה התואל םיכוז םניא הנב
 ־גרהו ,היתושוחתב בר לופריע שי .םהל הי

 ,םירשימב אל ,ךסמל דעבמכ תוראותמ היתוש
 לבש ,תינאמוה השיג התוא םירואיתב הרסחו
.הריעצה לש הנברק תא ןודל ןיא הידע

 חשאה לש התומד תא הקוודש אוה ןיינעמה
 רוביגה םע היסחי־תשרפש ,הבוהאה—הינשה
חמה ןיאש ,תיניצר םג םא ,הדוזיפא קר איה
 חילצה התוא הקווד—המויס תא שרפמ רב
 תאז תמועל .הנבה־רתיב תולעהל רבחמה
.תישארה הרוביגה לש התומד תא חפיק

 רבחמה גהנ וליאו הכירע רפסה רבע וליא
 ־וימהו ברה ללמה תא ענומ היה המ־קופיא
 לש וידממ םוצמיצ .רופיסה לע קיעמה רת
 םרות היה ,טעמב ךא החתופ ותלילעש ,ןמורה
 ןורשכ ,רבחמה לש ונורשס יוטיבל הברה
.קפסב לטומ וניא ומצעלשכ אוהש

.פ .י

סניס ׳עוצוגמ ןווע"
!םכל וצע״ !ויחמומ
ר חפיח .םיגוסו תויומכ ,םיעבצו העיבצ לש היעב לכ
.רובמט לש העיבצה יחמומ ידי לע

־ תיתיישעת העיבצל ץועיי םג םיקפסמ !ויחמומ
.תובכרומ תויגולונכט תויעבלו
. הפיח 668 ד .ת וא א־ת 507 .ד .ת לא היולגב ונפ
- לש םניח יעוצקמ ץועיי ולבקתו

 ס רובמס
ץראב םיעבצה ילעפמ לודג

 תאציה !(ןמור) הבאדה חרפ :ןהכ ףסוי *
.׳ע 1969 ! 220 ,א״ת ,״הילע״

ס ־רובזכו□
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 םלועה תויוברתב ןמאה
 ,    הינוריאב בלושמ—םוסק ןח לש טוח

 —רצוי לש הלילק תובבושו ,רקוח לש תוקמע
 קתרמה יתונמאה-יפוסוליפה רפסה יפדב רוזש
 ןמאה" לע ןייטשפרש ימעךב ונל שיגהש
 לש תרהצומה ותרטמ ."םלועה תויוברתב
 ןויד ךות תונמאה תוהמל ברקתהל איה רפסה
 ־במב ,ויתווקתב ,ויתולאשמב ,ןמאה עבטב"
 יחש העשב שחש קופיסה תשוחתבו ויבוא
, (10 ׳ע) ״םינוש תומוקמבו םינמזב רציו
 םירחאש ןפואבו ומצע תא האור אוהש ןפואב
 רבחמה שרופ ,וז הרטמל ורתחב .ותוא םיאור
 תויומד לש תגווגמי הרישע העירי ונינפל
 התויוברת ינויבחו םלועה תוניפ לכמ םינמא
 ןמאה תא וניניעל שיגפמ ,תונוש תופוקתב
 ,בוצעה יניסה רייצה תא ,זילעה יסומיקסאה
 םייגיבה-ימי תישאר ליש למעה ןמואה תא

 תא ,רדוהמה ידוהה ןמאה תא ,םייפוריאה
 יאקירפאה לספה תא ,ינואגה יסנסנירה ןמאה

 םג ןבומכו ,ןקתפרהה רודבורטה תא ,אגה
 עבשומ טסילאודיבידניא—ינרדומה ןמאה תא
 .ותוריחב ןהו ותותיחשב ןה ,ולבסב ןה
 ינללוכ דעי תרשל אב תויומדה רואיתש ףא
 תויומדה ןיא ,תוינויע תונקסמ שיחמהלו

 רפסה יפדמ תולוע ןהו הז דעיל תודבעושמ
 ףא הייחמה תימיטניאו תישונא תוריהבב
 בואשה רישעה עקרה^רמוח תא תנגראמ
סא ,היגולוכיספ ןוגכ םינוש הכ םימוחתמ
 -גולויצוס ,היגולופורתנא ,היפוסוליפ ,הקיטת
 תדוקבה .תיתונמאו תיללכ הירוטסיהו הי

 הביאש לש הטישה דגנ תולעהל םיגהונש
ילת ידכ ךות םינווגמ תורוקממ הנחבה-אלל

 גולופורתנאה השעמכ—םרשקהמ םירבד תש
 החוכ ןיא—גנוי גולוכיספה וא ,לשמל ,רזיירפ
 הפי חילצמ רבחמה .ונינפלש הרקמב הפי

 הרכה ךות ,הזה ינוגברה רמוחה בולישב
 ורשקהב טרפ לכ לש תילוגסה תועמשמב
 ףא תיחטש הללכהל הטונ אוה ןיאו ,םיוסמה
 :ןכ לע רתי .םיטרפה ןיב ןוימדה ברשכ
 תללכהל ויארוק התפמו התפתמ רבחמה ןיא
ובגל רבעמ אוהש יפכ ןמאה יומידל םיטרפה
 ךרד טקונ אוה ןיא ףא ,תוברתו ןמז תול
 תומד תיינב לש הז גוסמ םירפסב תלבוקמה

ושמה תוגיכתה ףוריצ ךות דעצ״דעצ ןמאה

 לבמק .׳ג ,לשמל ,השעש יפכ ,םינמאל תופת
 רוביג״ה לש תיגולותימה תומדה לע רפסב
 ןייטשפרש ׳םורפ ,ךפיהל ."םינפה ףלא לעב

 הלעמ אוהש םינמאה תויומד תא ריאשמ
 ןמזהו הרבחה ,תוברתה תרגסמב תועקושמ
 הז דיל הז םיבצינ ךכ .ולעפו וחמצ וב
 תישפנה הינומרהה תא שפיחש יניסה ןמאה
 יטסילאירוסה ןמאה ,םזיאואטה חסונ תימינפה
 -ירפה" ןמאהו ,תויזהו םימסב ותרכה עיבטהש
 תוחוכ תא סייפל הסינש "יתרוסמה-יביטימ
 תויאמצע םיכרדכ הלא לכ—רבעמש והותה
.הריציל

 לש הרוש רבחמה ביצמ הללכהה םוקמ לע
 םיגושה רפסה יקרפ תא םידכלמה םיביטומ
 תרגסמ לש הילבכב םדוחיי תא סונאל ילב
 םיאטבמה ,םיירקיעה םיביטומה יגש .תלבוכ
 יבגל רבחמה לש ויתורעשה תא הארנה לככ
בו ,ןמאה טבלתמ ןהב תודחוימה תויעבה
 * מאה תא תונייפאמה תונוכתה תא םג—עלבומ
 תונמאנה ןיבש טקילפנוקה ,תישאר .םה ,תונ
 הרזח ורקיעש יוקיחל ,םיללכל ,תרוסמל
 -אטנופסל הריתחה ןיבו ,םייקה לע הרימשו
הו שודיחה רחא שופיחה ןמ הב שיש תוינ

 לש ןפ ותוא ,תינשו ;הארשהה ךרדב תילגת
 ךות יוטיבל הריתחב ורקיעש יתריציה ץמאמה
 תכיפה" תרשפאמה תיביטקייבוא תוימיטניא
 "הוקתלו גנועל המודה והשמל הקושתו באכ
 רחבש םיביטומה ינשל ינייפאה .(11 ׳ע)

 ,םהב העובטה תוידוגינה אוה תולעהל רבחמה
 .םדוחיא תא תרשפאמ היאישב תונמאה רשא
 תונמא םג ומכ ,תייוקיחו תיתרוסמ תונמא
 ןהב שי ,תינמכחו תיחוויד ,תיביטקייבוא
 תינאטנופס תונמאב ומכ שממ ,קופיסה״יאמ
 ,תוצרפתהל וא יתודלי יוטיבל הבורקה ידמ
 תפקשמה הריתי תוימיטניא תלעב תונמא וא
 םייפרגויבוטואה~םיישיאה הקושתהו באכה תא
 ,ירשפא םידוגינה ןורתפ .קיפסמ דוביע אלל
מאב הפוצהש ומכו ,תונוש תומר לע ,ןבומכ
 ןמ ותומשרתה יפ-לע עירכהל ישפח תונ

 ריתומ רבחמה ךכ ,התרטמ הגשוה םא הריציה
 תונורתפה ביט יבגל הערכהה תוריח תא ונל

גה םתוא רשאו תונושה תויוברתה ורשפיאש
 לבסבו םהייחב םינושה םיגמאה ומיש
.םתריצי
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 רשועבו רפסה אשונב שיש ברה ןינעל ףסונב
 דוע רפסב וב שי ,וב אבוימש ןווגמה רמוחה
 ןפוא אוהו ,דוחיי ול הוושמה ינייפא ות
 ןייטשפרש ׳םורפ ידיב הלע .רמוחה תגצה
 םהש השיגבו ןפואב תונמאו םינמא לע רפסל
נופס ןיב דחוימה בולישה .םדוסיב םייתוגמא
 תוימיטניא ןיבו םיללכל תונמאנו תוינאט
 תוחפ״אל רפסה ןונגסל ינייפא תויביטקייבואל
,  בומה תורוקמב תוקבדה דצל .ונכתל רשאמ

 תיפוסוליפה תוריהזהו "תורעהה" חפסנב םיא
על רבחמה הטונ ,םירבדה תגצהב תעלבומה
 תבוטל תטשפומה העיבקה לע רתוול םית
 םוקמ לע ביצהלו ,רופיס ידי-לע השחמהה
סהה םוקמ לע ,הרופאטימ—תינויעה הנקסמה
 יוטיב םוקמ לעו ,ןדועמ זמר—טרופמה רב

 הטונ ךא תבייחמ הניאש תומשרתה—הדמע
 ריכזמ םעפ אל .ןבומ־תדבכו םינפ׳תבר תויהל
 ןייטרק לש ורופיסב רוביגה ירבד תא רבחמה
 .הלא םיהבגל ינכילומ ינויגשב יבל" :רמואה
 דימתש ףא ,(78 ׳ע) ״ץפח יבלש המ השעא
 ~מה הדימב תנסורמ תוינאטנופסה תראשנ

ותמה תויומדה םע תוהדזהל ארוקל תרשפא
 לעב ידי”לע םיפיקעב ףאו םירשימב תורא
 הללכהה לע רבחמה לש רותיווב םג .רפסה
רתב ןמאה לוכי" חסונב םוכיס לעו ללכב
 לש ץמשמ רתוי שי טרפב "תונושה תויוב
 ןזוס יפל תוחפל—הפידעמה תיתונמא השיג
רפה ינפל םלשה תסיפת תא רשפאל—רגנל
 ךותמ טלשה לש תיתטישה היינבה לע םיט

.םיטרפה

 וק תא המילשמה תרוקבה ךרד-לע ,ףוסבלו
 חרכהב אוהש ,הז גוסמ רפסב :תולעפיהה
 הריחבל תועצה תולעהל םעט ןיא ,יביטקלס
 ןויד לש רחא ןפואל וא רמוחה לש תרחא
 דימעהל הנווכ ךותמ ךא .גצוהש רמוח ותואב
 םעט שי המיאתמה הביטקפסרפב םירבדה תא
 יתשמ תחא קר אוה ןמאה רקח יכ ריעהל
 תעפותל תוברקתה תורשפאמה ךלמה־יכרד
 רקח איה הינשה ךרדה .התנבהלו תונמאה
 ,הטילקה תייווח ,רמולכ—תונמאב הפוצה
 .תיתונמאה הריציל הבוגתהו דוביעה ,הסיפתה
 יגל םישיגמש הנימב-תדחוימ הנתמ התוא
 הנתמ תכפוה—(201 ׳ע) םייחה חתימ—םינמאה
רצונ אוהו ,הלבקיש ימ יוצמש םושמ קר

 ןמאה תייווח ,התוא ותווח ידכ ךות התוא
 תוסחיתה ילב הנבהלו רקחל םנמא תנתינ
 היהת אל תונמאה תנבה ךא ,הפוצה תייווחל
 יליבשבש הפוצה ןמ תומלעתה ידכ ךות המלש
 קצומו תואיצממ הלועמה המ־־רבד" ןמאה רצוי

.(201 ,ע) ״םולחמ
.ק .ש

תפשכמה תתע

 עצעטצמ הקירבמה ,הקלחה רעשה תפיטע לע
 לש הביט תא תמלוהה הזופב ץיברוה ריאי

 חתופה רישה .דאמ המונצה םירישה תפוסא
טשטימ וירחא םיאבה םירישה .ויפיב עיתפמ
 תוכיא אלא םתוכיא ןיאש דע םיכלוהו׳ םיש
 -רוה לש ויריש .תיליפרעו הקמקמח תילילצ
 הכותב תארובה הפדצל םימוד ,םבטימב ,ץיב
 ףצרב תמשובמ ,דאמ תשטולמ ,היפהפי הנינפ
 עגר-תשוחתי תורצויה ,תוטשוקמ םילמ לש
 איה םיתעלש תופייפי—המשל תופייפי לש
 לש הפוגש הדרח תשוחת לע ךכוסל החילצמ
 הלגמ איה רתוי תופוכתו ,ובוחב ןפוצ ריע
.תעצעוצמר תילאנאב תומכחתה
 רישב ץיברוה לש וחוכ הלגתמ ובטימב ,ןכא
 םיימשה" :״רגוס ינולח רוא״ יורקה ןושארה
 הנוכמב/,טיבה אל םינגה ןמ לצו/ויה םייקנ

, *רטע תומותי רואבו/הבחר הבחר הנדע שמש

 ינולחב הפקשנ/םיבגה הב ורבידש/.תקלוד התי
 המולחש דאמ האלפנ ן ,רגוס יעלה רואו

 /.תויקנ לצ תייזהמ התמוניה תונקונקו/ינולהב
 אל ."םירישה ריש /םירעוב הישובלמ רשאל
 ריע") "הרוזפ ריע" ,ינשה רישה ונממ לפונ
ושעש דלי/התנתמ האלפנ התעיגרש הרוזפ
ה וא ,("אוהה םוקמהמ/הב טיבמ תוומ היע

 -ש םיזמרמ הלא לכ ;"קתמת הכשח" ריש
 ריע יפונ םה ויפונש ררושמ אוה ץיברוה
םירחאה םירישב .הקעומ תייוורו שמש תגופס

ועה תויוברתב ןמאה :ןייטשפרש ימעךב *
 ;דקומ לאירבג :(ילגנא די־־־בתכמ) םוגרת ; םל
.׳מע 1970 ; 264 ,םיקפא תירפס / דביע םע
 תאצוה ;הפשכמה תנוע :ץיברוה ריאי •*
.׳טע 43 ז 1970 ;הגד
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 ותריש ירמח יב המוד—רומאכ ׳םיטעומה—
 תופי תורוש תיינבל םיזבזבתמ ץיברוה לש
 ("עוגרמ םלילצו םיבנעה תעונת ינומעפ") דאמ
 שיש״ריבחת לש יריש ןינב .הרעשכ תורקו
.המואמ וכותב ליכמ וניאש דרדרו

.ד .ז

 / תוהמ תא ,שםנהדווראשיהל / יתדרח תא
ן  ,תוחוכה לכ / תעפש תא / ,תוכירפה לכ
 תוטש תא ן ,תורושה לכו ן יבהי תא
 ימדו / יתבהא תא / יתנדע תאו /׳ הצירה
.רוכז / — לוחכה

.ק •צ

םיריש רורצ
 תדילי איה (ןירפיש תיבל) בומרבא היסא
 םירשע הל הזו ןיס ץראב רשא ןיברח ריעה
 .לארשי־ץראב רשא הינתנב איה תבשוי הנש
 השמכ ןושאר םוסריפ הל אוה "םיריש רורצ"
 תאטבתמ איה םויה דעש םושמ תאזו ,תרר
 —הרומז ל־ארשיר הרקמה הצר .דבלב תיסורב
 םירפס̂בהואו• םירפס^רבחמו םירפס״איצומ
 ׳הליגש ןויכ .היריש תא הליג—עדונו קיתו

 םהמ םידחא ררצ ,לעפתהש ןויכ .לעפתה
 םק ,םמגריתש ןויכ .םמגרתל בשיו רורצב
 דחאו ארקמ דחא ,םלוע דואל םאיצוהו

.םוגרת
 הש םלוכו הזה רורצב שי ריש רשערדנומש
 ןה ףא תורושבש םילמהו תורופס םהיתור
 שיערמ יוליג בא .שלשו םיתשו תחא—תורופס
 תרסוימו המת חור ,ןאכ ץא םינתיא״חוכ לש
 הרשי ,ןאכ שי תיריש םלוע״תייארו ןאכ שי
 םירבדה ןמ הלא ףא .םייניע־תרוהטו הננערו

 םיררושמכ עפושמה רודב םכרעב לקהל ןיאש
.םייניע־יזחאמו םייניע־ימר
, רקה םארקיש טלחהב םייואר םירישה ןמ המכ

 ינא" רישה ,לשמל ,ךכ .תישילשו תינש אר
ו א ,(28 ׳ע) ״הדירפ״ וא ,(12 ׳ע) ״תרקיח
בש םעפנה ילוא .(36 ׳ע) ״םיממוד םיקחרמה״
 תוטשפב יורקה הז אוה ,םלוכבש םלשה ,םלוכ
:ותומלשב ןאכ ואיבהל יוארש ,(40 ׳ע)״ילש״

 / ,ידידי / ׳ידי תא / ,ירוסיי / רוזחמ תא
/ ,תותימאה / ףעז תא / ,תמאה / תפות תא

 ~רתה ,תיסור—ררקמ) םיריש רורצ :היסא •
1969 ; 44 ,תורפסל תורבחמ ;(הרומז .י :םוג
.׳טע
;  1970 ;דחואמה ץוביקה ;תונוע :זול יבצ *״
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תונוע
 םימייאמ זוע םומע לש ץוביקה־ירופיסב
מסמו תיביטקלוקה היווהה לע ץוחבמ םינתה
 םישקבמהו םייובחה םירציה תא ףא םיל
 םיסוחדו םיזע םיחתמ .המינפ הכותמ ץורפל
 ,זול יבצ לש ץוביקה־ירופיסב םישטשטימ הלא
 תורומתה .ןדריה־קמע ברש םהב הכיה וליאכ
 ,שארמ תועובקה עבטה תופילח יפ'לע תודודמ
 ךרוצב איה םדאה לש וקבאמ תוהמ ןכלו

 תופילחב ןתיא דומעל ידכ תוחוכה תא ץמאל
 קזחומ ןכל ,יב תבצועמ המדאה תכישמ" .ולא
 ינאו תיקנע הדנדנ ומכ םימיה .ךכ־לכ יננה
 •תמ אוה .קחשנ וניא חוכה ךא .עובקה ריצה
 אוה .השק םוקמ אוה קמעה יכ .דמועו■ םסח
."דומעל ותוא לשחמ

 ,תורומתה ינפמ םיששוח זול לש וירוביג
 םירבוע" םה ךא ,ןהב דומעל ולכוי אל אמש
 בוש ץוביקה .םנוצרמ אלשו■ םנוצרמ "ןתוא
 לעו הנקנק לע תוהתל שיש היווה וניא
 ,קתו־תלעב ,תשרשומ תואיצמ איה .הדוחיי

 ךכ הילא םחיתהל רשפאש ,תיגולותימ אל
 םישקבמה םירצי שי םא .הכותמ קר תרחא וא
וימ הממח םליבשב ץוביקה רצוי ץרפתהל
 םוחיי־תנוע ןיעמ ביצקמו ,םיה ףוחל ,תדח
 םיבש הז רצק ביבא רחאל .םיבהבהאל ןמזו

.בוצקה עסמה ךשמהל ,םתיבל םירבחה
 ,"עצמאב״ו "תימולש" ,םירופיסה ינשב
 אבה םיאושינ רבשמ ינפב םירוביגה םידמוע
 תומדב םלגתמ ץוחה .דעומ ותואב טעמכ
 .תושדחתה העיצמה ,דוחיי תרסח ,הרז הרענ
 אלא הניא "עצמאב" רופיסב וז תושדחתה
 אלא וניא הכשמה ןכש ,המודמ תושדחתה
 ףיסוה וליא הרוק היהש המל המודה ךשמה
 *ולש״ב .הנושארה ותשא םע תויחל רוביגה
תא בוזעי יכ ומצעל רוביגה רמוא "תימ
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 ויקיתווש רחאל קד ותשא ןוצר יפל םוקמה
ז מהל ידכ םתומ רחאל ופ ראשנ אוה .יתומי

 דדו החימצה—עבטה רוזחמ לש ודוסיב .ךיש
 הזחמב ומוקמ תא אלמל רתונ ןבוארו ,ןוילכ

 -בשמ אופא םה םירבשמה םג .וז ךשמה-תויר
 דימת קמעה דבוכ .םייופצ ,םייתנוע םיר
.רבוג
 זול ירופיס תא ןד שארמ עובקה הז לרוג
 התימה ,הבירמה ,הבהאה .תופייעו• תוינכימל
 •רוסמ ,דבכ ןוטב תורסמנ ולא לכ—הדירפהו
 "יס תואצומ ןה דימת אל רוביגה תויהת׳ .לב
 הב "תנשוימ״ה הרוצה .רופיסה ןכותב םיכומ
 לש ותוכזל הז הרקמב הניא םירבדה םירסמנ
 םירופיס רוציל ול תעייסמ איה אלא רבחמה
 יללכה סויגה" ,רמול ידכ .דאמ דע םיינוניב
 םיצור המל-ביבר םימי דחוימ היהש הזה
 ךרוצ ןיא ,ד אוה ןכיה תעדל ןיא תמאבש המ
 ותוא ךורכלו עגימו •שודנ השעמ רפסל
.פימיה~תששדומחלמב

.י .ג

 אל העינצמה ,רומוה תיורזו טויפ תסכרופמ
 ירוביג .הפירח תרוקבו תובצע לש המינ םעפ
 ,"םיללובתמ" םידוהי םה תור לש יירופיס
 ןיאש לגרה תכפוהו םהל תעדומ םתוללובתהש
 ןוצרה ןיב םיעלקב םה תאז םע .וינפמ קומחל
 םיוות ,דחוימה ידוהיה יפואה יוות תא קלסל
 דח למזיאב לפטמ תור םהמ םיברב דשא
 תא שטשטל רשפא יכ העידיה ןיבל ,עיקומו

 יא וא ,השק ךא םיינוציחה תוהזה ינמיס
ינפה תוהזה ינמיס תא לטבל ,ירמגל רשפא
 "עמב לפטמ וניאש אוה תורב דחוימה .םיימ
 אל ףא ,תחא הייאר-תיוויזמ וז םיסחי תכר
 ךכב .תורסיתהו הצילמ ,תונייכב לש המינב
 -םיחונ םירופיס רמוחה ןמ קיפהל חילצמ אוה
 ,בורקמ ,קיודמב טעמכ םירייצמה האירקל
 אוה בורה-לעש ,ךבוסמו בכרומ ידוהי םלוע
.תוללכה רפסמב ונתעדותל עיגמ
."יאנקה ילא" אוה םירצקה םירופיסב בוטה

סובמולוק ,םולש היה

 הבורמ בלרתמושת ךשמ "יונטרופ תנלבוק"
 אובל היה ברקש טרסו ,תור פיליפ ,ורבחמל
 ץבוק לש םוגרתה תא שיחה יאדו וניכסמ לא
 .םינש רשעמ רתוי ינפל עיפוהש ,וירופיס
 תור לש ומשל בוט תוריש םישוע םירופיסה
 לש םתגרדל עיגמ אוה ןיא םנמא .רפסמכ
 םיבתוכה םירחא םיאקירמאדבידוהי םירפוס
 םלוא ,ולב וא דומלמ ןוגכ ,םימיד םיאשינ לע
 •בוש תולילקב םתוא שיגמ אוהש ךכב ותלעמ
 םיגולאידב ,תונינשב תפלחתמ תוקמעה .הב
אס המיענב ,עיבצהל םיאבה םיפירחו םירצק
 חפיט תונוכת לע ,םימעפל תדהוא ךא תיריט
 וז רקיעב ,הקירמאב תידוהיה הרבחל תויס
.ןוילעהו ךומנה ינוניבה דמעמה ןמ

 רשפו תוהזה ביט לש היעב התוא יהוז ,ןכא
ותפה תיאקירמאה הרבחב תידוהיה תוימויקה
 ,תבבלמ תויחטשב התוא גיצמ תורו ׳הח

 :םוגרת ;סובמולוק םולש היה :תור פיליפ *
^2. " י  ..........—........................—.׳מע 1970832 ; ,ןקוש תאצוה ;ןייטשקילג םייח

 םישדח םירפס

ריבד תאצוהב

י״ל 12.—

ן אוא טרבור
תאמ
גרבנדיורפ ןועדג

תועמשמשפחמ םדאה

י״ל 3.50
תאמ
לקנארפרוטקיו

י״ל 6.—

ר לפק סנאהוי
ת אמ
רלטסקרוטרא

י״ל ד.—

ך רדו הנחת
תאמ
סדיורב םהרבא

י״ל 9.80

ם יקלוד תורנ
ת אמ
לגאש הלב
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י ט תיאקירמא ריעב תמקומה תידרח הבישי
ח מ״ה םידוהיה ברקב הרעס תררועמ תיסופ
ם יכפוה םידרחה ידגב .הב םיבשויה "םייברד
ה רבהב .קוחר רבעל ,תומיטאל ,תואנקל למס
, תואנקה ילמסל םוקמ ןיא ,החותפ ,תינרדומ
ל םוקמ הב ןיאו ,תוחיתמ ררועל םילולעה
יאשה .הפוריא״חרזמב ומכ תיתליהק תומיטא
ה יה" הליבונב תראומ הביבסל תומדל הפ
יאש לש ינשה דצה וליאו ,"סובמולוק ,םולש
, דוחייה לש יניצה לוצינהו תועיבצה ,וז הפ
ד וגינבש ,"הנומאה ןגמ" םירופיסב םיראומ
ם ה םיראתמ םירחא אבצ־ירופיסב לבוקמל
, םתודהי תא לצנל םידוהי םילייח םישקבמ ךיא
, קפ ילא .םתד תא םידוהיה ורימה דציכו

ת א קלסל הליהקה םעטמ חלשנה ןידהי׳ךרוע
ת כיישה תיידוהי תוהז התואב לקתנ ,הבישיה
. דיסח ידגב שבולו ,עגרל הב קבדנ ,רבעל
ת שרומ" התוא ונב לע תופכל רדוג ףא אוה
ן יבו ויניעב ןח רבדה אצמי ןיב ,"חיר־תפידמ
ר סומ אוהו תשופחת אלא וניא דגבה" !אל
ד ע העגרהה-מס םלוא .וידידי ידי^לע ילאמ
."עיגה אל ויקמעמ תלפאל
ד יב הבותכ "סובמולוק ,םולש היה" הליבונה
ה בהא ־השעמו םיפודש םיסופיט ךפוהה ,ןמא
, םייח םישנא וירוביגש ,ןינא רופיסל שודנ
־ יראקהו הסגה המזגהה .םיטבלתמו םיבהוא
. תויומדה תונמיהמב תיעגופ ןניא הרוטאק
ת ומד תא ונל הריכזמ לינ לש ותדוד קר
ן יא ןאכ ךא ,יוגטרופ לש ומא לש םיטויסה
א לו רוגש חסונב תנבצעמ תיגחרט אלא איה
ו ירופיס .הנב תא סרסל ידכ דע תינטלתש
ר פוס לש ראותב ותוא םיכזמ םניא תור לש
, רופיסה תוינויח םהב שי ךא ,קימעמו הליעמ
ם ייח־תודבוע לש טעמכ-יטסילאגרו׳זה םוליצה
ל ש תחאכ הבוצעו הגונש הראהו ,תוימוקמ
.יאקירמאה חסונב םבצמו םידוהיה ייח

.י .ג

ילארשיה״יברעה תומיעה
 חאה םינשב ועיפוהש םיבורמה םירפסה לכמ
" ךוסכיסה" היקנ ןושלב יורקש המ לע תונור
ת ונידמל לארשי־תנידמ ןיב "תומיעה" וא
ת עדה תא חינמה רפסה הז יכ המוד תויברעה

! ווריש השוע אוה .רתויב יטנגילטניאה םג ףא
ח רטש ימו ,ברעמב להקה-תעדב בושח יכוניח
ד בכנ תוריש השע ירבעה ארוקל ואיבהל
.תאזה ץראב תינידמה הבשחמל
ת א ול איצממ ןרפס ׳פורפ לש ישיאה עקרה
, יביטקייבוא רוביח תביתכל םינותנה בטימ
ו מעש אשונה לע ינדמלו חכופמ ,ןזואמ ,ףיקמ
ד ילי אוה ומצע ןרפס בדנ .ןאכ דדומתהל אב
ח רזמב הישרש םיקומעש החפשמל ןב ,ריהאק
ל ארשי־ץראל אב ותעד לע דמעשמו ,ןוכיתה

לכ ,"הרשכהלו ץוביקל ,הנגהלו הדובעל"—
ת עונת לש תינלוקהו המימתה המסיסה ןוש
ד בע אוה .םימיה-רבכשב "דבועה רעונה"
• ב ח״מלפה תורושב םחלנ אוהו ,הרשכהב

ת א םש דומלל ב״הראל אצי םימיל .1948
א וה וישכעו ,הנידמה־יעדמו חרזמה־יעדמ
ת ללכמב לשמימהדורותל רוסיפורפ שמשמ
- שוממ ןמז-יקרפ השע 60-ה תונשב .דרווראה
, לארשיב ,םירצמב רקחמ יכרצל ידמל םיכ
ן יוצמ רפס בתכ אוה .הקירפאךופצבו ןאריאב
ל ש התחימצל יתרבחהו ינויערה עקרה לע
ץ וחהדווינידמ לע רפס דועו ,השדחה םירצמ
, םצעב ,היהש—לארשי-תנידמו תיאקירמאה
ר הו״החה״תוינידמל םייניעיריאמ ךרדרדרומ
ם יכלהמ ול ושע הלא םינותנ .לארשי לש םינפ
ד רנ ףא תחא אלו ,דבלב םיימדקא םיגוחב אל
־ יבק לש םיריכב םיגרדל ותצעמ םורתל שקב
.תוינידמ־תע
ה מחלממ" ארקת׳נ ורוקמבש) ןורחאה הז ורפס
פס ינש לש (חלצומ) גוויז אוה ("המחלמ לא
. םידרפנ ןמז *יקרפב רבחמה דקש םהילעש םיר
ל ש תוינידמ" םשב עיפוהל דעונש ,דחאה
י נפל ךומס סופדל ןכוה ,"ןוכיתה חרזמב חוכ
ת וחתפתה רחא הקחתמה ,ינשהו ,76תמחלמ
רטסאב ןדו 1967 ינוי־יאמ ישדחב רבשמה
, בתכנ ,היכלהמבו׳ הפוג המחלמה לש היגט
ם ירבד םכסמ אוהו■ ,םישעמה תובקעב ,ןבומכ
ר שפא םג םא .1968 ץיק לש תיוארה-תדוקנמ
ר חפתהה רחאל דימ ,םיוסמ בלשב יכ רעשל
ש אויהל רבחמה היה בורק ,הלודגה תוצ

י לארשיה-יברעה תומיעה :ןרפס בדנ *
1948— ר ה־תיב ;רימא ןרהא :םוגרת ;1967

/מע 1969 ? 383 ,םילשורי ,מ״עב רתכ .ראצ
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, ירקיעהו ,ןושארה קלחב עיקשהש הדובעה ןמ
ר עשל םג רשפא הדימ התואב ירה ,ורקחמ לש
־ שמה ויה דבעידבש ול רבתסנ ןמז רובעכ יב
ה אצות■ וא המלשה 67 לש תוברקהו׳ רב
ך כיפלו ,רוזיאב חוכה^תוינידמ לש תינויגה
~ שה תקזחב אוה תוברקהו רבשמה חותינ םג
ם הל המדקש תוחתפתהה חותינל התואנ המל
.םתרישכהו

ת יטילאנא השיגב ןייטצמ ןרפס לש ורקחמ
ה יצמרופניא לש םירישע תורוקמ לא תנזואמ
ם ייתרגיש־יתלב יאדו םתצק ,ותושרל ודמעש
ה קיטסימו סותימ ישקעמ ינפמ ןסוחמ .ידמל
ס ינכמה לכ לש וכרד לע םיעורזה םהינימל
ר תוח אוה ,"תומיע״ה לש הרוקה יבעב ושאר
ך א .םירבד ישרשו תודבוע לא גזמ*רוקב
י נחורה ודויצב רתויב בושחה קלחה ילוא
ו ילעש ישיא עקר ותוא הקווד אוה יעדמהו

ל וקשלו שוחלו תוארל ול רשפאמה ,ונעבצה
, םילשורי לש הפקשהה״תודוקנמ—"םינפבמ"
ת ימיטניא הבריק ךותמ—ריהאקו ןוטגנישוו
ר וזיאב לשמימ־ישנא לש הבשחמה יווק לא
ל שו םייתמצעמ הערכה ידקומב םג ומכ ופוג
־ בו ירצמהו ילארשיה ל״כטמב הטמ־יגיצק
.ןוגאטנפ
ת א אופא רקוח "יברעה־ילארשיה תומיעה"
ם יסחיה תיווזמ ,ופוג ךוסכיסה תיווזמ אשונה
. תולודגה תומצעמה תיווזמו ,םייברעךיבה
ח רזמהו תולודגה תומצעמה" לע לודגה קרפה
ע גונה לכב שממ םייניע”ריאמ אוה "ןוכיתה
ם יירוזאה םיכוסכיסה לש םתורזתשה ךילהתל
י לוא ךא .תומצעמה לש םינתשמה םיסרטניאב

, םילודג םיקרפ ינשב רפסה לש ודוחיי רקיע
, םהב םירושקה תוחפסנה םע דחי ,םיספותה
ה קימנידה" לע ,ולוכ רוביחה ןמ שילשל בורק
ת ריבצ״ו "הנגה תואצוה :שומיחה תריבצ לש
ו הז ."םיניוזמה תוחוכה תוחתפתה :שומיחה
ת ולבט ,םימוכיס ,תודבוע לש םולב רצוא
ש קביש לכל בר רזעל היהיש םיחותינו

ק באמב תוחוכח־יסחי תא ןוכנ־לא ךירעהל
־ ןזאמב םייתוהמה םימרוגה תאו ירוזאה
.יברעה־ילארשיה המצעה

ו א המחלמל בוש") רפסה ףוסבש "תונקסמ״ה
ן ויסנ ןרפס השוע ןהב ,("?םולשל ףוס־ףוס
ל ש ודיתע תא תוזחל ותוימיטפואב ריהז

ם ייתנשכ ,1970 ביבאב ,התע תוארנ ,תומיעה
ר חא קלח לכמ תוחפ תוענכשמ ,ןתביתכ ןמזמ
־ גבש רמאיהל תמאה תנתינ לבא—הז רפסב
ד כמ תא ססבל לוכי רבחמה היה אל וז חדוק
ל ע ,גרוחו ,ףיקמ רקחמב גילפהל ילב ויתונק
. לעה־תומצעמ לש תילאבולגה היגטרטסאה
*  וק תוחפל וא ,יסור דוסי רדעיהש םג רשפא
ל ש םיכחמהו הרופה ישיאה ועקרב ,יטסינומ
ת וזחמ ,בלש ותואב תוחפל ,ותוא ענמ בתוכה
ל ש ישממה ,ילוגסה סרטניאה תא ןוכנ״לא
* תלעת לעו םירצמ לע תוטלתשהב הבקסומ
— יחרזמה רודכה־יצח לכב הינומגהבו ץאוס
* למב (?יפוסה וא יעראה) ולוכיסש סרטניא
ה ירוטסיהה דממה תא קינעמה אוה ינוי־תמח
ל ע לארשי לש לודגה הנוחצנל ימלועה
.רוזיאב היררוצ

.ח .מ



תרבוחב םיפתתשמה

ל שב ינוי־תמחלמ ירחא טלבתהש ,ריעצ ילארשיצרא רפוס אוה ר ו ו א ש ־ ו 3 א ד א ש ר
, תורייב בשות ריעצ ררושמ אוה א ר ק ש ־ ו ב א י ק ו א ש .םיעוגעג םייוורה ,ולש קבאמה״ירופיס
. וז הצובק ישנאב רתויב "יברעמ״ה בשחנו ,(הריש "רעיש" ןוחריה ביבסש הצובקה ישארמ

ד לונש םיואלעה תכ ןב אוה ,השדחה תיברעה הרישה ילודגמ ,(דיעס דמחא ילע אוה) םינודא
 ןמ המכ םגרית ףא ,םרפ ןו׳ג־ןס ,לוגדה יתפרצה ררושמה ןמ הברה עפשוה .הנש 40 ינפל הירוסב
ם עפה ךא ,אכ "תשק״ב אבוה "הלאה םימיה לע הניק" המיאופה ןמ קרפ .ולש תומיאופה
י רצמ יאזחמו רפסמ אוה ,1927 דילי ,םירדא ףסוי ר״ד .התומלשב ןאכ תאבומ הריציה
ב תכ הנורחאב יכ המוד ךא ,ירצאנה רטשמה םע ורשפתהש לאמשה ירפוסמ דחאכ רכומ .עדונ
. (וז תרבוחב םלב .ש לש ורמאמ ׳ר) תירצאנה הרוזנצה לש הנוצרל ויה אלש םירבד המכ
, קאריעב לאמשה יררושמב םיטלובה ןמ אוה ,1926 דילי ,יתאיב־לא ב א ה ו ־ ל א דבע
־ יא לשב םילג הכה ,(1955) ״םירובש םידכ״ ,ויריש ץבוק .וצראמ הלג 50־ה תונש זאמו

א ל רשאו אובי רשא" ץבוקה ןמ חוקל ןאכ אבומה רישה .דחאכ הרוצבו ןכותב ותויתרגיש
, וניארוקל בטיה עודיה ירבע רפסמ ,םלב ןועמש .אכ "תשק״ב וספדנ וירישמ המכ ."אובי
. ונרוזאב קבאמה עקר לעש תויברע תוריצי לש ןתונשרפבו ןמוגרתב קוסעל הנורחאב הברמ
ו מוגרתב םילארשיצרא־םיברע םירפוס לש םירופיס ץבוק "דקע" תאצוהב עיפוה הלא םימיב
ויטנב עודי ,םירצמב יחה יתזע ררושמ אוה 1 ם י ס ב ן י ע ו מ .ולשמ הפיקמ המדקה תיוולבו
ם יתמ םיצעה" ,ולש ישילשה ץבוקה ןמ םיחוקל ןאכ םיאבימה וירישמ םינש .תוילאמשה וית
י תורייבה תעה־בתכ יכרועמ אוה ,טלוב ינונבל ררושמ ,׳גאח־לא יסנוא ."םיפוקז
, הריש יצבק 3 םסריפ .השדחה תיברעה הרישה לש ״ררוסה דליה״ בשחנו (הריש) ״רעיש״
ו דסימ ,1917 דילי ינונבל ררושמ ,לא׳ח־לא ףסוי .ינושלהו ינרוצה םדוחייב םינייטצמה
ר ישה .ןונבל תרישב ("תינענכ") תיקיניפה המגמה ישארמ אוה ,"רעיש" תעה־בתכ לש וכרועו
י קאריע רפוס אוה ר י י ד ו ׳ח ד מ ח ו מ .ינוי־תמחלמ תובקעב "רעיש״ב םסרופ "םיתעה תותוא"
ט וגאמ־לא דמחומ ."באדא־לא" יתורייבה יתורפסה ןוחריב ויתוריצימ םסרפמה ,ריעצ
ת יברע תורפסל הצרמ ,הרומ לאומש ר״ד ."רעיש" תעה־בתכ יפתתשממ ,ירוס ררושמ אוה
ת ואטיסרבינואב דמל ,תיברעב םיריש בתוכ ומצע אוהש ,תירבעה הטיסרבינואב השדח
, השדחה תיברעה הרישה תוחתפתה לע וירקחמ תוכזב םש ול אצי הנורחאב .ןודנולו םילשורי

ל ודג בשחנ ,עדונה ירצמה רפוסה ,זופחמ ביגנ .םירצמב רפס תרוצב ואציו ומגרותש
ה טמס" ,ולש ןמור .1912־ב ריהאקב דלונ אוה .ונימי לש תיברעה תורפסב םירפסמה
ד מוע ,"םיבלכהו דדושה" ,דחא דועו ,("דבוע םע" ׳צוה) ירבע םוגרתב דקתשא אצי ,"ריהאקב
ינואב תיברע תורפסל הצרמ אוה ןוסלימ םחנמ ר״ד .םילעופ־תירפס ׳צוהב עיפוהל
ץ ינ־לא רמוע ר״ד .דראווראהו םילשורי תוללכמ ךינח אוה .םילשוריב תירבעה הטיסרב
ן ושש ר״ד .יתורייבה "באדא־לא" ןוחריב םירמאמו םירופיס םסרפמה ,ירוס רפוס אוה
" תשק" ,תמדוק תרבוח תכירעב ףתתשה ףאש) "תשק" לש וז תדחוימ תרבוח ךרוע ,ךמוס
ת טיסרבינואב השדח תיברע תורפסל הצרמ התע שמשמ ,(ונרוזא תויורפסל השדקוהש ,אכ
ן שלבכ עודי .דרופסקואו םילשורי ,ביבא־לת תוללכמ ךינחו דאדגב דילי אוה .ביבא־לת
ן אמי לוס .וז תרבוחב תיברעה ןמ הרישה ימוגרת לכל יארחאה אוהו ,הלועמ םגרתמו
ה סובתה באכל יוטיב תתל ליכשמהו "באדא־לא" ןוחריב םסרפמה ירצמ רפוס אוה ד א י ׳פ
1923־ב דלונש ירוס ררושמ אוה י גאב ק ראזינ .תורענתהו םקנ לש תווקתלו וצרא לש



ך א ,ותריש לש זעונה יטוראה יפואה תוכזב םיריעצ הריש־יבבוח ברקב םש ול השע .קשמדב
ה לומעתל םתרנ ינוי־תלפמ רחאל .ויניעב תולוספה תויתרבח תועפות דגנ םג אצי וירישמ המכב
ן  א ו ׳ג ר םיסנ .לוע־תלבקו תונלגתסל טילשה םרזה יפלכ הסרתהו תונדרממ עלקנו ,תינידמ
ר בכמ אל .הווהב חרזמה תולאשב םיקסועה םייברעמ תע־יבתכב ןכו "תשק״ב תועיבקב ףתתשמ
ת טיסרבינוא דילש חוליש־ןוכמ ליבשב ,תירצאנה היגולואידיאה לע רקחמ־תדובע םילשה
" תשק״ב וספדנ וירישמ םידחא .ןונבלב בשויה ירוס ררושמ אוה ה ק פ ר ד א ו פ .ביבא־לה
־ גאוואה דחא בשחנ ,(ותונמוא יפ־־לע רגסמ) קשמד דילי ריעצ רפיס ,רמאת הירכז .אנ
.תורייבב ועיפוה םבורש ,םירופיס יצבק המכ םסריפ .ונימיב תיברעה תורפסב םיטסידראג

םימגרתמה

:וז תרבוחב הזורפהו הרישה ימגרתמ הלאו
. א״ת תטיסרבינואב תורפסה־תרותל הצרמ ,"תורפסה" יכרועמ—רה ז ״ ן ב א רמתיא
.תונושל המכו המכמ םגרתמ

.הלעמל ׳ר—ם לב ןועמש
.הלעמל 'ר—ך מ ו ס ן ו ש ש ר״ד

י רצמה רפוסה לש "תרחא חור התיה" ןמורה תא ,ראשה ךותב ,םגרית—טנלוגר לאומש
.םירחאו רומית דומחמ לש תוריצי ןכו (1957 ,א״ת ,״תונייע״) םיכח־לא קיפות עדונה
, הפיח לש יאטיסרבינואה ןוכמב תיברע תורפסלו הפשל גוחה שאר—ץ ר ו ו ש לאכימ ר״ד
.דרופסקואו םילשורי תוללכמ רגוב אוה .םייניבה־ימי לש תימלסומ היפוסוליפב החמומו

ת כירעב םינש תורשע הז שמשמה ,הירוסבש (אבוצ׳ םרא) יבלח דילי—ש ומש היבוט
. ץראה ינותעב תיברעה תורפסה ןמ םימוגרת םסרפמ .םידבועה־תורדתסה לש תיברעה תונותעה
־ ץוביקה ׳צוהב עיפוהל דמועה ,עדונה ירצמה רפסמה ,םירדא ףסוי לש ןמור הנורחאב םגרית
.דחואמה

נייטש לואש ,עדונה׳ יאקירמאה טסירוטאקיראקהו םשרה לש אוה הפוטעה לעש םושירה
 יוטיבכ לבקתהל לוכי אוהש היה המדנ הונ־םושמ ךא ,ונתנמזה יפל השענ אל אוה .גרב

.ןהב תקסועו ןתיאייבמ וז תרבוחש תוריציה תא חימצהש עקרל יתיצמת ילמס

ף רטצמ תכרעמל• "תשק" תכירעב ן ו ר ב ע ז ע ו ב רקבמה לש ותיפתתשה תקסיפ וז תרבוח םע
.ביבא־לת׳ תטיסרביניאב היפוסוליפל גוחה שאר ,ן י י ט ש ם ר ש ימע־ןב ׳סורפ
ת ורקבה רודמב העיפומה ,"םלועה תויוברתב ןמאה" ,ןייטשפרש ׳סורפ לש ורפס לע הריקסה
.תכרעמל •תופרטצה ינפל הבתכנו■ הנמזוה ,ונלש וז תרבוחב תורצקה



רפסה םע

יחמק דוד ,ילבב ןד

שאה תפוס

 ,ולוד קירא ,ריטוקאל ןומיסו ןד
דלח סיסנרפ-ן׳ז

ב רע תוצראו לארשי
תישילשה הכרעמה

רנטנאג ׳זרס

תידרוכה תימואלה העונתה



רתכ האצוה־תיב
הכיתה חרזמה *אשמב םירפס

—1967 ילארשיה״יברעה תומיעה י״ל 18'מע 383ןרפס בדכ1948
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 ל״ומה ןמ רשמ תומנחה לכב גישהל

 מ״עב רתכ האצוה תיב
145 7 .ד.ת
םילשורי

 סמאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

םישדח םירפס
רענש ׳פ ן ןולייא ׳ד
. תישימח הרודהמ .השדחה תיברעה ןושלל יברע־יברע ןולימ
, יתורפסה השומישב השדחה תיברעה ןושלה לש דוסיה רצוא תא ליכמ ןולימה
.י״ל 18 :וריחמ .ימע 448 .ינותיעהו יעדמה

ןמגרב ה״ש
.היינש הרודהמ .רודה יגוה
, רגניהניפ ,רריסק ,ןינל ,ןייטשנייא :לש םהיתונשמב םינדה םירמאמ וסנוכ רפסב
.ימע 256 .ןהכ ןמרה ,פרוטאנ ,גייווצנזור ,רבוב ,ןוסגרב ,רגדייה ,לרסוה
.י״ל 6.— :וריחמ

רברג־ןומלט הנמוי
.(םייגולויצוס םירקחמ) ץוביקב הרבחו דיחי
ה להינו המזי ותואש ץוביקב יגולויצוסה רקחמה תא ףקשל ידכ וב שי הז ץבוק
.י״ל 25 :וריחמ .ימע 350 .םינש 10־מ הלעמל ךשמב ל״ז תרבחמה

1̂ 8111811 ? 61111(61*$

0 1\ז31ו )21181618 111 1111818). (7 1031)611 21\ת31ץ818 ס) 6 1116ס11סףס1סת2 (
.1106 : ! .£ . 6 120 ק. ?00.

.ביבא־לת ,4 ה״אזמ ׳חר /׳הנבי״ :תישארה הריכמה



סס11סס]<

ןוכיתה חרזמה יניינעכ ןוחרי
(1957־ב דסונ)

♦ןוכיתה חרזמה תויעבו ברע־לארשי יסחי רוריבל היולת־יתלב המב

 םישיא ללוכ ,ל״וחמו לארשימ הנידמו רקחמ ישנא תאמ רמוח םסרכמ
•םיעודי םייברע

, ביבא־לת ,8 ,רטנ לרק ׳חר ,״קולטוא וינ״ תכרעמבו םיקסויקב גישהל
612435 .לט

י״ל 12 : הנשל יונמ

מ״עב םילבחל לארשי ילעפמ

ןג־תמר

מ״עב לארשיל הטוי תוישעת

קרב־ינב

ר פס תיב
 םדא לכל
 םוקמ לכב
העש לכב

: ןוכמה תבותכ
ב יבא״לת 14 יראב ׳חר

229131 ןופלט 373 .ד .ת

בתנב הלכשהל ילארשי ןוכמ
ךוניחלו תוביתל זכרמה דילף

בלשתכ
 ךתריחבל תוקלחמ

 תורגב תוניחב •
 תירבעל ןפלוא •
 תופשו תודיקפ •
ת ואלקחה יעדמ •
 םיינכט םידומיל •
םיהובג םידומיל •



וכ״עב >נרק םירפס תאצוה

 ןוסנרהא ןרהא ןמו>
- ו$ו6

. תירבעה תוינידמה הדשב תוריעסמה תונורחאה ויתונש עברא
.י״לינ תרתחמ שארכ ןוזחה לעב

.יטרפה ונמוי לש אלמה חסונה

— ןמויה תא הוולמ םיידוסה םייטירבה םינויכראהמ בר רמוח
.יטמרדו קימעמ ,ףסונ דממ רפסל הוושמו

2 .הצקה־יפדב תופמו םימולצת 6

ירסיק ירוא :יתפרצה רוקמהמ םגרת
יתרפא םרוי :סופדל רפסה תא ךרע

םירפסה תויונח לכב

םירפסה תקלחמ- "תותרזרא תועידי" ילעפמ
::תרזוח יתלכ תוכייחתה” ן מיג,י יקוליח ןיא,;

,,תונורחא תועידי" דובכל 1 ■■■ן,י ביבא^י,141מ.י4י ירבעה 11 עונה
׳י ןולמה תא הזב ןימזמ יננה ."

אלמהו שדחה
?.ינמזה,ד םע ףרצמ ינמ <1 ן ןשוש־ןבא םהרבא תאמ :
26 ןמוזמב ןושאר םולשת י׳!

י ! !רתויב בוטה אוה
י...................ראד תיאחמתב ן ף
! 7 וז הנמזהל ףרצמ יננה (2 ■ בל־תמושתב ,וננושל תופוקת לכ תא ףיקמ ןולמה::

: :10 א״כ תורטש 7 וא םיק׳צ 1 ׳תונותעה ,תורפסה ןושל—ונימי ןושלל תדחוימ:
;  םיישדוח םימולשתב י״ל י לכל תנווכמו ,םיגנלס רחבמו תרבודמה ןושלה:
; םולשת לחהו םיפוצרו םיווש ארוקל ,שדחה הלועלו קיתוול ,לארשיב םדאל
ל .אבה שדוחמ ןושאר תורדגהה תוברל—ולוכ דקונמ .רעונלו ליכשמה ל
<2 תא ריבעהל שקבמ יננה (3 ; .תואבומהו :;

";;יי ; ןולימה תא ושכר רבכ 5 200-000
רה םע-י איצמהו ישילשה 1 םולשת יאנתבו לזומה ריחמב
:תשולש ליכש יל עודי .ותעפ ! •םיחונ

:ללוכ י״ל 96 םריחמ םיכרכה ףרוצמה שולתה לע םויה דוע םותח ל
•חולשמ । ךידלילו ךמצעל תשכרו

:יתבותכ ; —תירבעה ןושלה לש םלש רצוא

: ן !!ןשוש־ןבא ןולמ ל
1



1
। דבוע םע תאצוה לש שדח לעפמ
■ וננמז־תב הרבחה תויעבל הירפס

1 ,
שדוח לככ םיעיפומה םירפס 10 הרדיסכ

אמגוד אלל יתורפס לעפ!נ
םידקת אלל החלצה תונש !2

 תורפסה בטיממ םיבוטה םינמורה !2

תילארשיהו תימלןע!ו

| תעדו הלכשה םינקמה םירפס

।  תילארשיהו תימלועה תורפסה בטיממ

1 תנתינ "םיקפא תירפס״ לע םימתוחל

 לש השדחה הרדסב
"םעל הירפס״ה
| םילוע םירפסה 10־ו תדחוימ החנההנשל י״ל 18 ל״נה הרדסה לכל המיתח ימד

■ תדדוכ הריכמכ י״ל 50 םוקמכ דכלכ י״ל 24האצוהה תיבבו םיריפסה־ת׳ויונה לכב תלבקתמ המיתח,ו

י דב ו ע ם ע תאצו ה
■■■ ■■■ ■■■ ;ם1■■■■ ■■# ■■■■ ■■י■■ 0■■ >*■

םיברעה ונינכש
רפס־יתבל הארקמ
ןהכ ןרהא סופדל איבהו ךרע ,טקיל

וי
■ ארוקה תא סינכהל וב היהיש ,גציימהו ינייפאמ
1 .יברעה םלועה לש הריוואל ריעצה ילארשיה

4

לע םירפס 4
 ןוכיתה חרזמב יברעה םלועה
ןהכ ןרהא תאמ
4

יראכ רזעילא
יברעה םלועב ןוטלשהו הנוצקה

!עיפוה

"חתפ"
תאמ
ירעי דוהא

ף יקמו ןמיהמ ,ךמסומ רואית ףוס~ףוס
, םהיגיהנמ ,הלבחה־ינוגרא לע רתויב
.םהלש היגולואידיאהו םתוליעפ

ש חרתמה תא ףושחל חילצה רבחמה
ה לבחה ינוגרא לש םיעלקה ירוחאמ
.חבשל היואר תויביטקיבואב םתוא גיצהלו

.קתרמו אירק רפס



"םיפשר" םירפס תאצוה
םאלסאהו םיברעה תודלותב םיקרפ
הפי-סורצ> הוח תכירעב
□אלסאה םלועל ארוקה תא ברקמה ,תירבעב וגוסמ דיחיה רפסה
ויתודסומו ותוברת לע

השדחה תעב ןוכיתה חרזמב םיברעה תודלות
רימש ןועמש תאמ
1798 תנשמ יברעה םלועה לע רתויב הצממה רפסה
הנושארה םלועה־תמחלמ ףוס דעו

ינייסוח-לאןימא׳גאח
תליא והילא תאמ
םירשעה תונשב שיאה לש ותיילע יבלשו ותוישיא

(ויניינבו ויתורזג) יברעה לעופה
ןוריע בד תאמ

(לופכישה לעפמ םע ףותישב)
סופדב תבחרומו תשדוחמ הרודהמ
א״ת ,623206 .לט ,9 הנבי ׳חר ,מ״עב ״רבצ״ ירפס :תישאר הצפה

תרפסוממו תמצמוצמ הרודהמ העיפוה

םיכרדהו םיטקפסאה ,םינמזה שומיש
ימלשוריה יברעה גהלב
הטנמאיפ השמ תאמ
טיליטלומ תספדה .וילופ ידומע 600־מ הלעמל
י״ל 70 :ריחמה

א״ת ,4880 .ד.ת ,״םיפשר״ תאצוה לא תונפל תונמזהב

עיפוה התע הז
הדש סחנפ

םחישה רפס
1970-1947

ו ילע ,שדח חוסינב םהמ םידחא ,רפסמהו ררושמה לש ויריש לכ
ל ש ותביתכ" :(״ץראה״) ריעצה רודה ןב ילארשי רקבמ בתכ
א וה ןיא .םפוג םייחה לוק היה ומכ ,תיתועמשמ תישונא הדש
י תורפס םרז ,יהשלכ תידסומ היגולואידיא לש התורשל סייוגמ
ם תוטשפ אולממ ,םמצע םייחה ןמ חמוצ הדש .הנפוא וא
י תדה ,ןנובתמה םדאה ןמ הלועה ,תיתדה ותריש םג ןכ .עזעזמה
."ינושארה ןבומב

ביבא־לתו םילשורי/וקוש תאצוה ש
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■
1 
1

1
1 
1
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י
■

ה ס ו ר ב ר ב ועיפוה■
קרלק ולא תאמ" תורעתסהה—הסורברב־עצבמב טכאמרווה חתפ ,רחש םע ,1941 ינויב 22־ב 0 א ל ךא ,מ״ק 450 םיינמרגה םירצנפה ומדקתה םימי עובש ךות *היסור לע 0

ז  ושבתשה הינמרגה אבצה לש ויתוינכתש ,הרק המ *הווקמה ןוחצנל ועיגה
השיש ךשמב םילייח ןוילימ ינש ודביאש רחאל ,םיסורה ידיב הלע דציכ 1 ששואתהלו רוזחל ,םישדוח 0
ת או תוביסנה תא ראתמ ,הלועמ רפוסו ריעצ יטירב ןוירוטסיה ,קרלק ןלא
הסנמו ,ויטבלב הדשב לייחה תאו םינוידה ןחלוש דיל םילרנגה תא ,םיעוריאה
תוקרבה לעב יביטיאוטניא גטרטסא—1 היה המ ,רלטיה לש ותומד לע תוהתל
י״ל 12/70 :ריחמ ו ףרוטמ וא ,והושקימ אבצה־ידקפמש
ברעמהו ןוכיתה ח ר ז מ ה *
סיאול דרנרב 'פורפ תאמ|

ת ויעבל אובמ ונינפל שרופ ,תירוטסיה הביתכ לש תונמא־השעמ ,הז רפס ימע לע תיברעמה היצזיליביצה תעפשה תא חתנמו ,ינרדומה ןוכיתה חרזמה 0
*םאלסיאה
ץילמהל שיו ,םייעדמה תעה-יבתכבו תונותעב תובהלנ תורוקיבל הכז רפסה *ןוכיתה חרזמב םיינידמה םיכילהתה תנבהל הבוח רפס לעכ וילע 9
ן וכיתהו בורקה חרזמה לש הירוטסיהל הצרמה ,סיאול דראנרב ׳פורפ ,רבחמה
ח רזמה ידומילל רפסה־תיבב הירוטסיהל הקלחמה שארו ןודנול תטיסרבינואב
*ונרודב םינחרזמה ילודגמ דחא אוה ,וז הטיסרבינואב הקירפאו

י״ל 7.30 :ריחמ■
כיכא-לתכ לייחה תיככ ,ם״קשב ,םירפס תויוגחכ :גישהל

ןוחטכה דרשמ לש רואל האצוהכו■

£דוא*1 האצסה-ןומטבה דדשמ , ■

י ״ל 6- ריחמה רימש השמ לש

נדי־דפ־ם

ךינכש תא רכה
םתפש תא דמל
םתבשחמ חרוא תא דמל
תיברע רבד:םיאבה םירפסב

ה טנמאיפ השמ ׳םורפ תאמ תרבודמ תיברעל דומיל רפס
י״ל 10 — ריתמה

יברע-ידבע סיב ןולימ
 דקונמ ירבע ביתכב תויברעה םילמה םג תועיפומ וב ,ישומיש ןולימ

י״ל 2.50 ריחמה הנד ףסוי תאמ

לאעמשי םע ייח
ב רע־לארשי יסחי תשרפ לכ תא ףיקמ תאז םע דחיו דאמ ישיא רפס

ו־תדוקבמ

םירפסה תויוגחכ גישהל

" בירעמ תירפס" :הרישי השיכרל
.האחמה ףורצב א״ת 20010 .ד .ת



ופי-ביבא־לת תיריע
ופי-ביבא־לזוב םיינוריע םינואיזומ

ביבא־לת ןואיזומ
 רויצב םיגצומ וב םיזכורמ .57760 ןופלט ,18 דלישטור תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע
ת ועשב ,ה—א םימיב—להקל חותפ .תילארשיהו תימלועה תונמאה בטיממ ,לוסיפבו

.13 דע 10 העשמ תבשבו ו םויב ,19 דע 16 העשמו ,13 דע 10
ת ונמאל דעוימ ,247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןהיכ
, 19 דע 16 העשמו 13 דע 10 העשמ ה—א םימיב—להקל חותפ .לוסיפבו רויצב תינרדומ
.22 דע 18 העשמ תבש־יאצומב ,13 דע 10 העשמ—ו םויב

"ץראה ןואיזומ" תירק
ת פוקתמ—הקיתע תיכוכז תכורעת ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—תיכוכזה ןואיזומ
. (ב׳דז&סל 14דו האמה) תימלסומה הפוקתל דע (ב״הספל 14דז האמה) תרחואמה הזנורבה
ע בטמה תודלות לע הכורעת ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—תועכטמל ןמדק ןואיזומ
.ונימיל דע ותישארמ
, הפועת :םיפגא 3~מ בכרומ ,15244 ןופלט ,ביבא־תמר—הקינכטלו קרמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמתמ
, הקימרקה תודלות ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—םוירטנלפה—הקימרקה ןואיזומ
: דחוימ ףגאב .םייתוימאו םיישומיש ,םיירוטסיה םיטקפסא—,הירוטיעו התריצי תוטיש
.ונימי יגב םירדק תכורעת
י צפח תכורעת ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
.לארשיב תודע ישובלו׳ תינוליחו תיתד תידוהי תובמא

0 1 העשמ ,עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ,ביבא־תמרב ״ץראה ןואיזומ״ תירק ינתיב
.14 דע 10 העשמ תבשבו 13 דע 10 העשמ ו ימיב ,20׳ דע 10 העשמ—ד ימיב ; 17 דע

(8
 תוירוקמ תוריצי

ם יילארשי םינמא לש
ן ייוטיב תא תואצומ

ל ש םיפיה םירבדב
תיכשמ

; םיטישכת ;ןח יצפח
ת גיראב םיחיטשו םיגירא

; םיספדומ םידב ;די
 •קיטבבו די־תמקרב הנפא

םיכועמ



ו ־ותג
ה כורעת!
 ירעפמ 34 דט תדתתתה

־1111
9 9 הדרהי-ןב ׳חר ,א״תב

הגוצתב
 לחה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
 לע םלשומ היטבמא רדחמ
 ,למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
ינס הקימרק ,הקינורטקלא
ירצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

-הקיטסלפו תכתמ
00* 8״מ החותפ הכורעתה
•צ״החא 4-30 דע רקובב

זמלזסםיג^יפממ
)01)00•

— ------------------------------ -
ך11ד5ו1±1 יד1-1 ־דיזבת

ם יקתוממ □יצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

!ורדנש וידוטס • ףחד



וויצ

■

מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת

היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר

ויגנא־טפיפ $11 קוו

םיימואלניבו םיימוקמ קוב יתחש לכ

־ ן■ 3 , "ש׳
1̂■ ייד " כ ץד? : (זז ז : * /; " ״2

מעג לארשיל
א ת ,2972— יולה הדוהי חר זכרמה

ץראה יבחרב םיפינס 116
;קרוירחב םיפינס 2

ח בא טפיפ 511
יוודורב 1350



ןבומכ
רתויב ץלמומה ןמשה - ותויב בוטה ןמשה

20־50 לוקלד'



ן ו > ס נ

ןוחטב

תוריש

תויחמומ

1 3 1 1
ןינב־לדגמ
*3  1 3*313 ■ 13 •יע 71 1*



תיתלעממח םוסייח



םיאולימב תרשמל
תוריל 1,200 םוקמב ...תוריל 1,500

:םיאולימב ךתורש םת
.תדרפנ תורשל םירבחהמו תרזחה תואנספאל דויצה תא
.םייחרזא םייחל רזוח התא
ם ג ולעוה ,חוטיב־ימד םולשתב תבייחה הסנכהה תלדגה םע
.הסנכהל תודומצה תואלמיגה
00 7 םוקמב) שדוחל י״ל 1,500 האלמה ךתרוכשמ תא לבקת התעמ
.(הכ דע י״ל
.ולעוה ימואלה חוטיבה ימד—הנשה לירפאמ
.ולדגוה ימואלה חוטיבה תואלמיג—הנשה לירפאמ

הדיל תשפוחב תדלויל
תוריל 17.50 םוקמב ...תוריל 37.50 דע
ר ובע הדיל ימדל תיאכז ,התדובעמ הדיל תשפוחב תאצמנה תדלוי

.השפוחה תפוקת
500, 1־ל י״ל 700־מ חוטיב־ימד םימלשמ הנממ הסנכהה תלדגה םע
.הסנכהל תודומצה תואלמיגה םג ולעוה ,שדוחל י״ל
ל בקת שדוחל י״ל 700 לעמ החיוורמה הדיל תשפוחב תדבוע התעמ
.םויל י״ל 37.50 לש םומיסקמ דע רתוי םילודג םיימוי הדיל ימד
.ולעוה ימואלה חוטיבה ימד—הנשה לירפאמ
.ולדגוה ימואלה חוטיבה תואלמיג—הנשה לירפאמ

הדובעב עגפנל
תוריל 17.50 םוקמב ...תוריל 37.50 דע
י אכז התא ,ךתדובע תא תינמז קיספהל תצלאנו הדובעב תעגפנ םא
ת בציקלו העיגפ ימדל ,יעוצקמ םוקישל ,יאופרה לופיטה תואצוהל
.תוכנ
ו לעוה ,י״ל 700־מ חוטיב ימד םימלשמ הנממ הסנכהה תלדגה םע
.הסכנהל תודומצה תואלמיגה םג

ה עיגפ ימד ,שדוחל י״ל 700 לעמ חיורהש ,הדובעב עגפנ לבקי התעמ
.םויל י״ל 37.50 לש םומיסקמ דע רתוי םיהובג

.ולעוה ימואלה חוטיבה ימד—הנשה לירפאמ
.ולדגוה ימואלה חוטיבה תואלמיג—הנשה לירפאמ

ימואל חוטיבל דסומה



ללכ

מ״עב לארשיב תועקשהל הרבח

62 יולה הדוהי בוחר ,ביבא־לת



היבג חתמ לש למשח דימע

מ ׳עב לארשיל למשחה תרבח
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