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ד כו .ולש "הקיטאופ היצנציל״ב רתויב בר
ופכ ףקוזו םילפונ ךמוס ,םירוסא ריתמ אוה
־ ודבספלו תימראל קקזנ ,ןונגסבו ןושלב םיפ
ה שועה םדאכ ןושלה תורצואב השועו תימרא
ו לש תונצילה־ישעמ םימעפל .ולש ךותב
ם או ,האנה לשו ןח לש טוח םהילע םיכשומ
י רה םתאירק רחאל דימ םירבדה םיחכשנ םג
.תעשעשמ םתאירק םצע
א וה יאלג ןימינב לש ותביתכב רתויב האנה
וריצ ףרצל אוה עדוי .ונונגסבש ןשיה דוסי
א לו שדח ינפמ ןשי איצוהל אלב םיפי םיפ
א וה ךכב .םעטו ןוג ול ףיסומ אוה אלא דוע
קמה םלועמ םייומידו םיבינ תויחהל חילצמ
, תינרדומ תועמשמ םהל תוושלו דומלתהו■ אר
י נרדומה ןונגסב תינגרוא ךרדב תבלתשמה
י נושלה שוחה חוכב ול אב הז לכ .ולש
.ולש ןיוצמה
ד חוימ ינושל ןונמה אלא וניא "ןייה סומלופ"
למה לש התתימ לע ,ןושארה קרפה .יאלגל
ר פרפתנ / ,דחא םוי״ :הז תיבב םייתסמ ,הכ
ה פיטה ןידב ,והוחידה / .ןבדבוד הנורגב
. ..ןבל ןייב םג / ,םודא ןייב םג / ׳הרמה
ה פיטה" "!הרומח הכלה / —הליל ותוא /
ה כלה" וליאו ,םינורחא ירבדב הרוקמ "הרמה
לתבש ןירדהנס תכסממ האב "ןופרט ךרומח
ר פרפתנ״ה תא ולא תוילגרמל ףיסונ םאו .דומ
י אלג ףוריצ לבקנ ,"והוחידה" תאו "הנורגב
ו רשעב ןיעה תא ךשומו עשעשמ יסופיט
.ינושלה
ן מ" :יפיליפ ןומרא רצח לש רואית ירהו
ת קקוש ,תמזמזמו המוה / ,תופיהו תולודגה
/  תובפרוכמ ,די־יחותיפ תוחתופמ / תובכרמ
/  ,העבראל תומותר / ,הנומשל תומותר
/  החותפ וז ,תככוסמ וז ן האב וז ,תכלוה וז
י טלש ,קמוס לימרכ / החושמ ,תרטועמ וז
ת רפרפמ וז / ,זוגא ץע תבטחמ / ,בא תיב
, תולוקבו םינוגב תנתינ רצחה תנומת ."בהזכ
, רויצל גזמתמ רואיתה .תוחירבו תוארמב
ד גנל יכ המדנו ,הימהו םייח אלמ רויצהו
, וזה הביבחה הלומהה לכ תשחרתמ וניניע
ב רה רשועה ןמ תועבש ןזואהו ןיעה ןיאו

.וילכב רבחמה איבהש
ל ע ךלמה לש ורצח תא יאלג ראתמ ךכו

ת ונערופה העיגהש דע ,ויגהנמ לעו וירש

ילזה .רוסחמה לש ויטעב הלגלגתנש הלודגה
ייהו ןוזמה יאלמ לכ תא וליכ האיבסהו הל
ן נוקמ ,"אמיגלתה רחא אמיגרתה הכלה" .תונ
ק רפב סומלופה לש ומויסב ךלמה םולימדא
ם יאנ םירואיתה לכ ."הכוב ךלמה" ,ןורחאה
י אלג הוושי רשא םייחה םיעבצה תוכזב
ו ל עייסמ טעמ אל .תועשעשמה ויתויומדל
, ולש םי׳זאלוקבו■ םירויצב ץכ היצמא ךכב
יסומו ולוכ רפסה תריוואב הפי םיבלתשמה
.יאלג ןימינב לש טסקטל ןח־תיוול םיפ
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" וננמז ינב םיריש" םירישל םיארוק רשאכ
ירפלו םיגייסה לכ לוטיבל ,הארנכ ,םינווכתמ
רדומה ריתמ וז הסיפת יפל .תורדגה לכ תצ
ו חור־תבושמו ריינה הלעי רשא לכ תא םזינ

ת ולבוקמה תורגסמל ץוחמ בתוכה ,רבחמה לש
ר פס .ויתונויגש לעמ ןסר לכ ריסמ אוהו
ת פלאמ המגוד אוה "הובג הליל" םירישה
מתשמ דציכו םיריש בותכל וירצ אל דציכ
.הרישה רתכב הכלהכ־אלש םיש
ו יתודג לע הלוע רבחמה לש ובל רשפא
. וברקב תורמוחה תויווחהו תושוחתה בורמ
ץ מאמ רחאלו ,קפסה ןמ תונהיל ול חיננ
ד עו ןאכמ ךא .וז דוסי־תדבועב הדונ ןטק אל
ר זעיהל םיסנמשכו .ךרדה הבר דוע העבהל
־ גוחמו םיטעמ קרש ,"ךרדה תציפק" לש דוסב
ח תפל ןולשכה ירה ,הל םיכוז רתויב םינ
, ויריש תפוסאכ רנ־ןב ףסא לשכנ ךכ .ץבור
."הובג הליל"
ל כ .רורבו םלשומ דחא ריש ףא רפסב ןיא
ת ורוש םיעורז םידומעה העבראו־םינומש
ן סנכל ואב וליאש ,קוסיפ לכ אלל תודדוב
ה רשע ,רתויה לכל ,ילוא תוספות ויה דחי
י צח קר וב הלולכש (86) דומע שי .םידומע
ה רוש םיללוכה םידומע שיו ,"...הל" :הלמ
, ילוא—הבוט וזכ הטיש .שלש־םיתש וא תתא
ט למתש הלמ לכ רשאכ—תויוגייתסה יפלאב

ת אצוה 1958—68( t) הובג הליל :רנ־ןב ףסא •
.׳מע 1970» 88 ,וננמז ינב םיריש
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־ אצוי לקשמ תלעב איה ררושמה לש הזומה
- לש אלא .זפב־אלוסת־אל הרוש לשו ללכה־ןמ
.רבדה ךכ אל ,רעצה־הברמ
" הובג הליל" תרתוכה .םירישל ןיא תורתוכ
א לא ,לוכיבכ ,לכה הריבסמו לכה לע הטוע
גמ וליפא ,הכישחו ,הלפא ליל אוה הלילהש
ן יאו הכישח התוא תראשנ איה ,התוא םיהיב
.וילגר■ תאו וידי תא הב אצומ םדא
ארה קלחה לכב רתויב "ןבומ״ה רישה ילוא
ע סופ ינא וישכע" : 18 דומע לש הז אוה ןוש
ך לא ינא / תועיגמ ןניאש תובחרה םיכרדב
ד וע והומכ / ןמזכ ינא / ועיגי רשא דע ןהב
ח ור / הנש ןוילימ דועב םלועה תא הארא
ן ילימ םישש תוארתהל— / יגפ לע ףלוח
/  עיגא יכונא ,חור עס— ן ףוס-ןיאל רבעמ
ם טפנ / חריה םע ףסה לע תצק בשא םש
ד ועו / ןמזכ םימכח םירבד ךושמנ / תרטקמ
/ -----.יממ ריעצ ימ / ןוגכ םילטב ם־רבד
/  קבא אשונ ן םירושימה ןמ חורה אובי זאו

ם יכרדב עסופ ינא / דעצ ביחרנו אוב—
" -----ץראכ קיתע / תועיגמ ןניאש תובחרה
תמה תורוש 16 ובו ריש תוחפל ונינפל ןאכ
, סומסוקה יכרדב הכירדה תא עיבהל תוצמא
, תרטקמ םוטיפב ,חריה לע החונמב תטשוקמה
.םימכח םירבד תכישמב
יפש ,םייכ״נת םיביטומ המכ שי ינשה קלחב
ר פס לש םיקוספה .לפרועמ אוה ףא םשור
ו טומ םישמשמ ןושמש לש וחומ לע םיטפוש
ב ושח / המכ בושח אל" :תורוש שלשל
. "םיבכוכ" :דומע ותואב הטמלו ,"םע הזיאמ
ן מ חנ לש ותלצה לע חנ תשרפמ וטומה
ו סוכשכ" :תורוש יתש ויחא ררוג לובמה
" ז אוה" הז ימ ."דבאתה אוה / םירהה ישאר
לצינ חנ ירהש ,םימלועה־ ארוב ילוא

.פ ?

ת אצוה !אבצה ןמ בש רענ :ולש קחצי •
.׳מע 1970 > 61 ,ןייטשפא־ןיול •א

אבצה ןמ בש רענ

־ הדש לא וריש־תב־ידודג תא חלושה ררושמ
־ הדשל עדומב םתוא חלוש בצעהו המחלמה
י ל הארנ "רישה־תב ידודג" .ןכוסמ םישקומ
ת אשונ ירהש ,ולש קחצי תרישל ןוכנ יומיד
י טוירטפ־ימואל ןעטמ ,םינשב ,טומב המע איה
א שמ .יללכו ישיא בצעל יוטיב םע דחי דבכ
ן יא דועמל ילב וב דומעל ידכש הפיעל־דבכ
ה אוושהו קוחש יומיד .תילאנאב הצילמב יד
תמ ףויזהו םופסיחה .הנבהל־הלק תירטמיס
ו יתונווכ תונכב קפס יל ןיא .הרהמב םילג
י אשונל בוט ךא שקבמה ,ולש לש ובאכו

ן יא יכ אוה יולג דוס לבא ,םירישלו ויריש
־ יפי .תורוהטו■ תובוט תונווכמ תינבנ הריש
ושמה לש ויתועד תמחמ "ףויז" וארקי שפנה
ף ויז לבא ,רקיע־לכ ןריתסמ אוה ןיאש ,רר
ק ר אלו םולשל־הפיאשב םג תושעל רשפא
ה אשונש הריש ,םוקמ־לכמ .המחלמה־באכב
ל א םיקוסמב םוי־םוי םיאבומה םירענ" םה
בקה יתב לא—םירקדנמוקבו ,םילוחה־יתב
־ הנשמ רהזיהל תבייח—שדה תצלמהכ—"תור
ו ילע הפוכ ן א כ ףויז .הדרח ידכ דע ,תוריהז
.םמח קועזל
ם יקרפל םימוד ,הנבמ־יטושפ ולש לש ויריש
זפל םימעפלו זורח־עדוי דיב זרחנה ןומזפל
ל ע םירמוש םהו ,הזירח־השק דיב זרחנ ןומ
ר רושמה .השושתו תינוגדח תונדפקב לקשמה
ל כה ריבסמ אוה ,ויארוקל רבד ריאשמ וניא
ק פוה באכהו הדרחה ירואיתש דע בושו בוש
־ אפ ,תושגר־ההק יאנותע םוליצ תויהל םיכ
.תמא־תרישל אלו ,יטת
ת תרשמ איה .החוטב ולש לש ויריש תחלצה
ת אלממו הילאוטקאה לש דחא עטק הנומאב
ם ימי לש תושגר זוזיקב תמיוסמ היצקנופ
ק ר הצוענ םניא םתחלצה לבא .הלא םישק
ת ורוש .םתונטשפו םתוטשפב םג אלא ךכב
ק תווה־לעב ררושמה תא תולגמה תודחא תופי
ם יסנפ") םיזורחל תוניב תומלענ־תודבוא
ל א תדדונ הקנולא / םיחילבמ קפואה הדשב
ן קתמה התא")■ תואנותעה ,("םיחותינה־רדח
ם לועו ,לקשמה ,("...יאנידמה תואיגש תא
. תורבקה-תיבו םיחותינה־דדח ,ברקה־הדש
ת יטסיסנמיג הריש ונינפל יכ ,אופיא ,המוד
.הקיתוו תנמוימ
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