
םירפס186

ל ש וירופיס םייואר ,"םינטקה םיאטהה לע״ו
ה זורפה תוביטחמ תחא בשחיהל רחש דוד
.השדחה תירבעה הביתכה לש תובושחה

.כ .ח

תויברעמה תועבגה

ל דבהה תא םעפ רידגה עדונ עונלוק־רקבמ
ד רפלא לש תיתונמאה םתסיפת ןיב יבטקה
ף ארגה ךותמ :ינוינוטנא ול׳גנאלכיימו! קוק׳ציה
ו ל ררוב תויושחרתהה חתימ לש ינוימדה
ר תויב תוהובגה תודוקנה תא ףרצמו קוק׳ציה
־ גוטנא וליאו ;םהיניבש םיללחה תעלבה ךות
ל ש רתויב תוכומנה תודוקנה תא רבחמ יגוי

ר מול רתוימ .תויוצצופתהה לע רתוומו חתמה
יד אוה ,תונמאב םירבדה בורכ ׳הזכ ךילהתש
סחה םיללחה לש תויטסגוסה רשאב : יטקלא
לבומ םתס ןניאו םירחא םיחתמ תורצוי םיד
ל ש יתאוושהה םכרע רבדב הלאשל ץוחמ .תוע
־ יגדמ םניא םהינשו) הלא עונלוק־ירצוי יגש
ומכ ,איהש—וז הנחבאב ,המודמכ ,שי (קקרה
— הגוסמ תחא לככ תינטשפו תיטרואית ,ןב
ל ש ימינפה הנבמב תוחפל ז הנוכנ העיבק
.תיתונמאה הנווכה רויצב אל םא—האצותה
"Toute proportion gardee", םירמוא ויה ,
, ןרימ ןבואר לש וירוביגמ׳ המכ ,םתסה־ןמ
יסמ דחאב ,זיראפב םיהושה הלא ,םוקמ־לכמו

ה נושלו היתוחרא תא םידמולו ,ץבוקה ירופ
ל ש ותביתכ לע רמול רשפא ךא .ריעה לש
וקנה לש תויקוחה יפ־לע תלעופ איהש ןרימ
ת ואצות הקיפמ איה וז הטישבו ,תוכומנה תוד
.דאמ תואנ
וציקו תוזע ןהב ,תומארד לע רפסמ ןרימ
: ךומנה דצה ןמ ןתוא ספות אוהש אלא ,תוינ
ם להה תא ,הקעצה תא ,תושגנתהה תא עילבמ
ם ינכמ" ,םיעירכמה םישעמה ירקיע תא ףאו■
ל ע ,"םיללחה" לע ההתשמו "םיירגוסל םתוא
ן ואפיק לע ,תויבגאה תועונתה לע ,תוקיתשה
, ילאיווירט יחטש טבמב הארנש המ לע ,םינפה
ותה תא הזל סחיל ןיאו .רופא ,יטנאוולר־אל

ופיס) תויברעמה תועבגה :ןרימ ןבואר •
ם ירפוסה־תדוגא דיל "רוקמ" תאצוה ; (םיר
. ׳מע 1970 ; 111 ,הדסמ תאצוה ידי־לע

א לל םירבדה תריסמל ותנווכש ,קפואמ רא
ת נווכמ הרירבל אלא—הפר חורב ,תויטאפמא
.תולכתסהה־תודוקנ לש•

ירה :השיערמ תירוקמ האצמה וז ןיא ׳םנמא
ד ימעהו וז רופיס״דרד עדי יאקירמאה םזילא
ודגו) םילודג םירפוס לש תלטובמ־אל הרוש
ך כ ידכ דע .הזב תושע ואילפהש (תוחפ םיל
ת מיא־לכ יאקירמאה חירב שוחל םיטונ ונאש
ל ע הסכמה ,תירבג הביתכב םילקתנ ונאש
. תוצצופתה־תדוקנ ינפל דע ותרבוצו חתימה
ב טיה עדוי אוהש ןרימ ןבואר לש וחוכ לבא
ן יאו ,הלאה ןונגסהו תולכתסהה תא ליעפהל
י פונ ךותמ תיעבטה םתחימצב קפס ארוקל
.םמצע םירופיסה
, ץבוקבש םירופיסה הנומש לש םהיתוזוחמ
: םה אלה ,"תשק״ב וספדנ לודגה םקלחבש
אה םינפב םירהב") תילארשיצראה הבשומה
ת בש לכ") ץוביקה !(״ימס לש עגרה״ ,"ץר
! ("בזוע רלוה אבא" ,"רקוב תחורא ירחא
ת מוקל תילעמ׳") הקירפא־םורד ,ןואטפייק
־ נארווה לע ׳טרברה רטסימ םע" ,"ףתרמה
אפ !("תויברעמה תועבגה") אבצה !("הד
נב") םיריעצה םירזה לש תיטילופומסוקה זיר
א וה םירקמ״ףוריצ קר םאה .("םדרטסמא למ
ה קירמא תא אצמת ייוגנימה לש ומלועב םגש
, תרחא) הקירפא תא ,תודליהו היצניבורפה לש
אה רודה לש זיראפ תאו אבצה תא ,(םנמא
ם גו■ ייוגנימה תא בהוא ןרימש קפס ןיא ? דוב
ר בתסמה ןמ קוחר .םירבד המכ ונממ דמל
ת ודבכ תועפשה וא ,יוקיח ולצא שפחל אוה
ס ומתירב תובקעה תא תולגל רשפא .ידמ
ש בויב ,יוטיבה תולילצב ,םירבדה לש ימינפה
א לב םירבדה דצל הנותמ הכילהב ,םיוסמ׳

, וצרת םא .תיתורפס תושגרתה םהמ שגרתהל
־ יטאמיתה ךא .תרגובמ הביתכב ןיוצמ רועיש
ן ה תויומדה .ונלש איה ,ןרימ לש איה הק
׳ תולפרועמ וא רז ףונב ןהשכ וליפא ,ןאכמ
ינמ לש■ תכרעממו שרופמ רשקהמ תוקתונמ
.םיע
ה ראתב .תיגולוכיספ־א איה ןרימ לש ותביתכ
׳ תויתביסמ תרזנתמ׳ איה תוגהנתהה יטרפ תא
א יה .רחא וא יפרגויב עקר לש תוארשהמ
־ יגשכ .םירבדה לש תווהתהה תיצמתמ הנוזנ
ל ש ותלאש ןיבו שי ׳םירבדמ ןרימ■ לש וירוב
םישעמ המכ םיראותמ ורבח תבושתו דחאה
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ימה תא ררופל ידכ ,ןווכתמב ומכ ,תועבה וא
־ אשל הבושתה תרמצהמ ררחתשהל יושעה הת
ה אב תיגולונורכ הניחבמש ףא תאזו—הלא
ירפהו קוריפה .הלאשה רחאל דימ הבושתה
תונ םיינטלומיסה םירו איתה לש ת יווקה הש
ה מודב. ,רופיסל ןמז לש רחא דממ אופא םינ
ה שורפ איהו ומרפנ הינפדש הלולח היבוקל
.השדח הרוצב חטשב
, םירגובמו םישיגר ןרימ ןבואר לש וירופיס
ת ודיחא תנתונש תימינפ תעמשמ םהב שי
ל ש ןקותינל ,הרואכל יטאטסה םקרימל חוכו
וכיספ תויתביסמו לבוקמ רשקהמ תולילעה
— םיניוצמ תויברעמה תועבגה ירופיס .תיגול
>  םרבחמ לש םינושארה ןמי םה רשאב קר אלו
.תאז תורמל הקווד ילוא

.כ .מ

החלצ ךרד

ל כו אבצב תרשמה ץוביק־ןב לע רופיס והז
ק שמה :תומלועה ינש ןיב תוקלוחמ ויתויווח
ר בחמה ראתמ הב הדימב .הזמ תורישהו הזמ
ה יגלטסונה תאו דקפמה לש ותורגב תא
ם ג .ץוביקה יווהל ולש המימתה־תיתודליה
ם יקחרתמ םהשכו ,םדא לככ םה םיקינצוביקה
לפמה ,םילודג םידלי םיראשנ םה תיבה ןמ
ל ש השוחת ךותמ םייחב םכרד תא םיס
וחת לש תלטוטמה הענ ןכ לע .ןוחטב־רסוח
. תנזאתמ הניאו םינוויכה ינשל תימינפה םתש
ק ז סחנפ לש ורופיסב רכינ הזה ןוזיאה־רסוח
ה לילעה תא םילשהל חילצמ אוה ךכבו
ן יב םיישפנ םיטבל המוקמב איבהלו הרסחה
ם ירפסמל ךכ-לכ םייניפא םהש ,"םש״ל "הפ"
.םיריעצ
ובק הלעמה ,ינשה וקלחב רופיסה לש ורקיע
ם ישנע־תלועפ עצבל תאצויה םילייח תצ
. םילבחמ ידיב הדליו השא חצר רובעב
ה רוצב תרסמנ יברעה םחולה םע תוקבאיהה
, תדעור הלעתה" :הרוצע המישנבו תיטסאלפ

ת אצוה !(רופיס) החלצ ךרד :קז סחנפ •
.׳מע 1970 ; 131 ,דחואמה ץוביקה

. ןבא .רבד םוש .שארב ול עגפ .תעזעדזמ
, ןשעה ךותמ .הנממ אצוי אוה .ןשע הדמעה לכ
. יב תוריל הצור אוה ..יברע .ןאגימוט םע
ד מצנ לודג רותינב !ץופקל 1 אל .רחואמ
יהל .ץיברהל .םהיניב ץוחל ןאגימוטהו וילא
. גורהל הצר ,לוונמ .ןאגימוטל ןטבה םע םחל
ת א ול עורקל ..םיינרפיצ וב ץעינו וילע רהג
ו חגג ..םהילגרבו םהידיב םיארפ ושטב .ףאה
ם לוה ,ןפודה לא ופדוה ןתנו ,םינפ לא הדסק
ה פה .ותעשפמב ץעונו ךרב םירמ ,םיפורגאב
ם ילכוא םה המ .חירסמ ,םושו לצב ,יופ ,ולש
ת ינסחמה תא 1 ךושנל הצור ,חרצת לא ? םש
־ ריח .שתכו ויפ לא התוא רידחה .ולש הפל
ם יטרס וערק תובע םיינרפיצ .הקינח ירוח
ף ורגא תכמב .טרוש .לוונמ .ןתנ לש וינפמ
ן ת ,ןתנ׳ .קספ רוחריחהו ותרגרג תא ךעימ
ו ילש אוה .בוזע ,ללח-—׳! וב הרוי ינא !יל
ה צק דע תינסחמב קתיב הנורחא הציחלב
"...םירתימ תעוסש הבבי .ןורגה
ק באמה רואית תוכזב יאדכ רפסה לכ ילוא
כסה לומ גרהה תקושת .ינחצרהו רזכאה ,הזה
ץ רמנ םחולל ץוביקה־ןב תא תכפוה גרהיל הנ
א וה החוכמ .תורגב־תדועת ןיעכ ול תשמשמו
. ומצע תושרב דמועה ,רגובמ ומצע תא האור
י רעשמ אצי אוה .םירחא ול םיארנ םייחה לכ
, תיאבצה "תוינוחמצה" ןמ רטפנ ,ץוביקה
: השוריפש ,שפנה־לע־הדימעה ירעשל סנכנו
.וגרהל םכשה ךגרהל אבה
ד מוע וניאו רחא ןויסנב ןחבנ ריעצ ותוא ךא
ה תואב לפנ ותגולסבש םילייחה דחא .וב
ת ליפנ לע ויבאל רשבל ןיצקכ וילע .הלועפ
ל וכשה באה םע חחושל לגוסמ אוה ןיא .ןבה
. החונמ אצומ וניא םש םג ךא ,וצוביקל חרובו
פנל םריאשמ אוהו ותוא םינבצעמ ומאו ויבא
ן מ תלטוטמה הענ בוש .אבצל רזוחו םש
באיהה .הלילח רזוחו ,הרזחבו אבצל ץוביקה
ר חא תפדור■ ותגירהו יברעה םחולה םע תוק
ה חונמ ותכירדמ רתוי דוע ךא ,ץוביקה־ןב
י רהש .הלבאה ויבא תומדו! לייחה לש ותליפנ
ל דג םא םגו ,"אמא לש דליה" אוה ודוסיב
ע דיו ,תומישמב וקלח תא לטנו אבצל סיוגו
ע דוי אוה ןיא ןיידע ,תוומה ינפ לומ דומעל
.הלוכש תוחא לומו לוכש בא לומ דומעל

.פ .י
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