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היתובזבאו המדיקח

 ־יגוהו םיגולויצוסה יבושחמ ,ןורא ןומייר
 חז רפסב אב ,וננמז־תב תפרצ לש תועדה
 ,הבזכאה לש הביט תאו הרוקמ תא קודבל
 -וחת .המדיקה לש העובקה התייוול־תנ איהש
 תעדותל הבר המצעב הרדה וז הבזכא-תש
וטסה תועונת תובקעב רקיעב יחכונה רודה
 הבזכאל רתויב ףירחה יוטיבה ןהש ,םיטנד
,המדיקה ןמ
 םישקומ־הדשל תשלוג התרדגה—ז יהמ המדיק
זהל ילוא בטומ .םלוע־תופקשהו םיכרע לש
 .תיביטקייבוא העפות איהש ,"הרומת״ל קקד
 תובר תורומת עדי ינרדומה ונמלוע יכ רורב
 תורומת .ירמחהו ינחורה ,יתרבחה םוחתב
 תוטפשנ—"המדיק" םג ןתונכל רשפא—ולא
 ־יתלבכ רודה ינבמ קלח ידי־לע יפרע טופיש
 ןורא .ךכב אצויכו תונוכנ־יתלב ,תוקיפסמ
 ןהיתובזכא ןעטמ לעו תורומתה לע ףיקשמ
יינ טסיציטפקס לש תילאוטקלטניא הדמעמ
 ינעדיו קירבמ חותינ ,אופא ,ונינפל .ילרט
 תויוסחיתההו תינרדומה היצזיליביצה לש
 ידיל האב תוינרדומה לש הקיטקלאידה .הילא
 יללכ ןויווש :םירושימ השולשב דחוימב יוטיב
ל תונדחי >(יכרארייה) יגרדימ ןוגרא לומ
 לומ תוימוקמ !היגוסל תויביטקלוק לומ היגוס
.תוילאסרבינוא
והל ,ןבומכ ,רשפא הלא םירושימ השולש לע
ולשב האור ןורא םלוא ,םידחא דוע ףיס
זכואמה .רתויב םיבושחה תא םירכזנה תש
 ישנא לע םינמנ הז יטקלאיד בצממ םיב
 ןה יסכודותרואה ןה ,יטסיסקראמה םרזה
 לש ושרדמ־תיבמ םינקיטנמורה ,"יגאמוה״ה
 ,ינרדומה םחסונב וידימלתו וסור ק׳ז־ן׳ז
יישעתה הרבחה לש הייול׳יג דגנ םידרמתמה
 ־וטסיראהו ,תרושקתהו־הכירצה־תרבח ,תית
פא ,ןווינ םינומהה־תרבחב םיאורה םיטרק
 רפסה יקלח תשולש .תונדחיה ןדבאו תוירור
 לולכמ לש חותינל חרכהב אופא םיכפוה
־םילארולפה תינרדומה הרבחה לש תועפותה

 םג ומכ—לובגה־הצק דע תדבורמהו תיט
    לע היגולויצוסה לש היתויעבל ןיוצמ אובמ
 ־לש־היגולויצוסה :םייזכרמה היחטש יגש
.הרבחה־לש־היגולויצוסהו תעדה
   .ךכ לע עיבצהל ויד םיקרפה תומשב ןויע
 לש הקיטקלאידה" ארקנה ,ןושארה קלחה
 םמויק־יא וא םמויק תלאשב קסוע ,"ןויוושה
   ־זגב ,יגרדימה ןוגראה ביטב ,תודמעמ לש
 הקיטקלאידה" ,ינשה קלחה .תונמואלו תונע
 ,תויתרבחה תוצובקב ןד ,"היצזילאיצוסה לש
   תיתיישעתה הרבחב טרפה לש ויסחיו ומוקמב
   ,ישילשה קלחה .רוכינהו הימונאה תולאשבו
 וניינע ,"תוילסרבינואה לש הקיטקלאידה"
   ־תפתהה ,המצעה ,םיימואלניבה םיסחיה ביט
   לומ .״םיכרעה לש ינגורטהה םרדס״ו תוח
 אורקל םג יוארה ןמ "תונדיתע״ה תנפוא
 ומוכיסב ןורא לש וירבד תא בל-תמושתב
.רפסה לש

  'שמ / תומיעה ענמנ ךיא :ידנק .פ טרבור •
   םע ,באילא ירימ :םוגרת ! 1962 הבוק רב
  .ימע 1970 ; 132 ,םיקפא תירפס / דבוע

עה שודג רפס אוה "היתובזכאו המדיקה"
   לכב טעמכ עגונה ,תוקימעמו תוקירבמ תור
 יהוזו ,םיינרדומה ונייח םיגיצמש היעבו היעב
.תקפסמ הצלמה

  .י .ש

  מימיעה ענמנ ןיא

שיה ארוקה תא הכיז ץאוסב םיליטה רבשמ
   ,ידנק .פ טרבור לש ונורפס םוגרתב ילאר
 ותביתכב לחה תואישנל־דמעומהש ןורפס
 ןאחריס לש וירודכב תוומ־יעצפ עצפנש העש
 תומיע לש םגד איבמ רפסה .ןאחריס הראשב
   עספ־דועו־עספ םלועה תא ףחודה ישוגניב
 ־תלבק לש הקינכימ לש םגדו םוהתה תפש לא
שמה .יאקירמאה ןוטלשה תרמצב תוטלחהה
 אוה) וחרכ־לעב ידנק אישנה ףחדנ וכותל רכ
 תא רישפהל םיצמאמ הברה ,רוכזכ ,השע
 ויומידל בר תוריש השע (הרקה המחלמה
   יטלחהו חכופמ גיהנמ ,ץרמנו לוקש אישנכ

  הלודג המוא לשו םיצעויו םיחמומ תווצ לש

 :םוגרת ;היתובזכאו המדיקה :ןורא ןומר •
;  1970 ,םיקפא ת״רפס/דבוע םע »לרפ הנאירס
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