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םיריש דוע

ף דפדמהו ,ןאכ ונל םידומע םיעבראו־האמ
תהל יאדכש הברה םיריש אצומ וניא םהב
־ ילד ןיקנבט השמ לש ויריש .םהילע בכע
ודג םתרמוי ךא םיעצמא־יטושפו םה יוטיב
ם ע דחי םהב קבד הלכשהה תריש היר .הל
־ לא ,יקסנולשמ ,דאמ־דאמ םיקוחר ,םידה
ר בעמב / —וחוכ םדאב דוגבב״ .לחרו ןמרת
א יגכ" רישב רמוא אוה ,"אובי אל ן תוגספ
ל כל אוה ןיקנבט לש וחוכ ,ןכאו 1"בזכא־ןב
י קומח דוס" לע החיג רשפאמה הז רתויה
שרח רבכ םדא לגרש םילועשמ ,"םילועשמ
ד וגבב" .בורל תוצילע םידופר םהו הברה םת
ל א / ריש ירבד רמאי אל / —ולוק םדאב
. רכו ,"לדו ןויבא / ,לעמש ולוק הז ן ללהתי
. םחור יפ־לע גהונ םירבדה־לעב היהו יאוול

ב רקה־תודש לא תובש ןיקנבט לש ויתורוש
ל כמ ריש תושעל עדוי אוהו ,הווהו רבע לש
־ אל היבוברעב ,הוקתו יוויא ,גיגה רבש
.תונונגס לש תנגרואמ
עונת תע-יבתכ לש הריש יהוז ,רתויה לכל
 ,התוכיאב תילוש הריש—םבטיממ אלו—םיית
ם הבש תונרמוי תמחמ .םירמע־םירמע תנתינה
ה תוא תגרדל וליפא םיעיגמ ןיקנבט יריש ןיא
- תעדוי ,החונינ ׳םייפכ־תיקג ,העונצ הריש
יש הברה דוע םה "םיריש דוע" .המוקמ
.הכותב תועתפה תנפוצ הניא םתומכש םיר

.ש .ז

ןטקה םיהולאה לט ותומ

ה קינורכ ,םבטימב ,םה רחש דוד לש וירופיס
" ןשיה בושייה" רפוס אוה .הלועמ תימלשורי

נמה ימי תא הלעמ אוה .םילשוריב יזנכשאה
. תורז תויווה ןשיה בושייה לע ורצ םהב ׳טד
ח וכב .ויתודוסי תא וררופ ןתוחכונ םצעבש
־ יא־חרזממ םינויצה םיצולחה םיכפהנ השעמה
י נב וליאו ,בושייה לש השדחה הלוצאל הפור
—תואגהו תוקיתעה תוחפשמה—ןשיה בושייה

ץ וביקה תאצוה !םיריש דוע :ןיקנבט השמ
.׳טע 1970 > 40 ,דחואמה

ף סונ .תורגתסהו תוררופתה לש בצמל םיקחדנ
ת ואיצמה ץוחבמ תצרוק םינפבמ־רועריעה לע
בה תירוטדנמה תודיקפה ,תילגנאה״תיפוריאה
.תמייאמו הביהלמה הריכ
י עבטו ישונא לוקב ורופיס תא רפסמ רחש דוד
ם ולח לש םלועב ךלהתמ התאו ,ימינפ בצקבו

ב ישקמ התא .תואיצמל תונמאנ ךותמ םקרנש
ל ע םיעוגעג אלמתמו םילשורי ינב לש םחישל
ס נרפה לש ונב ,םירפא רענה :הנכסמה שפנה
ם יעבוכה תלעב ,הפיה השאה לשו ףיקתה
ג הנ ידי־לע ת וומל הסרדנ ש ,םיאנהו םינטקה
ה ירדהנס תודשל אצוי םירפא .רוכיש יטירב
ויה השאו שיאב ןירדהנסה־תורבק דיל שגופו

. "לאלצב״ב םידימלת ינש ,םירייצמו םיבש
ן ח תאשונ הנומת וזיא רייצה ןלאוש רשאכו

. "ךתשא לש הנומתה" :רמוא אוה ,ויניעב
ם ירפאו ,רייצה לאוש ,"יתשא וזש דל ןיינמ׳"
ה רפמ תיבב ותבשב ,ןכמ־רחאל םינשו .ךובנ

־ ףוסכ שיא םע דחי הרגה ,הריעצ השא ,ולש
ש יאה יכ קופקיפ אללו דימ עבוק אוה ,רעש
וש ,"...ךכ־לכ ןקז הארנ אוה ,המ" .היבא אוה
ם ירפאו ."ילעב אוה" :תעבוקו ,השאה תלא
דאה התצפ וליא היה בטומ יכ ומצעל רמוא
שויה השאו שיא .ותוא העלבו היפ תא המ
ה שאו ,השאו לעב םהירה הדשב םידיחי םיב
ד ח .היבאו תב םהירה שישק רבגו הריעצ
ת יטנתוא הכובמ התואל המגוד יהוז .קלחו

" ירחש" רומוהו תובצע לש המינב תברועמה
.םירופיסה לע השורפה קד
וריו ,ץראה ידיליל יעיבר רוד אוה רחש דוד
ה מ ן ותודלי־תוארמ־תישאר ול איה םילש
ר חש .תוארלמ העבש אל ןיידעו וניע הגפסש
ו ריע שפנ דוצל חילצמה "דילי" רפוס אוה
־ םילג הפוטשה ריעה :התובכרומ לע הרייצלו
ם ישחורו םימייקה תויוברתו םימע לש םילג
.הב
ופיס רחבמ׳ אוה "ןטקה םיהולאה לש ותומ"
ל ש םינושארה םירופיסה יצבק ינש ךותמ םיר
" רסיק״ו (1955) ״תומולחה לע״—רחש דוד
ם ילולכה םירופיסה ןמ המכ תויכזב .(1960)

בחה בוחרמ׳ ןטקה אפורה" ןוגכ ,הז ץבוקב
"םדאה עבטבש םירבד" ,"תומולחה לע" ,"םיש

ופיס) ןטקה םיהולאה לש ותומ :רחש דוד
/טע 11970 243 ,ןקוש תאצוה ; (םיר
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