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ח רוט אוה הז ןינעבש—"ץראה" לש ינידמה
־ הש םשורה ררועתמ—ימתס תויהל אלש
, יהוז .הקיטילופה תא ושעש םה םיאנותע
י אנותע לש תיגולוכיספ תיטפוא תועט ,ןבומכ
.םיניינעה זכרמב ומצע תוארל הטונה
י רה ,המצע ימואלה דוכילה תלשממל רשא
ממה" :הבר תופירחב התוא ףקות רבחמה
ת א תוארל תלוכי רדעיהב התקל הלש
ה נומתה תא הנחבו תללוכה םתרוצב םירבדה
ו דמלנ םירבדה .תוקמעו קמוע לש דמימ אלל
י אקירמא ידי־לע ורמאנ םא ןיבו םטושפכ
ע בצאה ןמ הצוצמה העומש ויה םא וא
ממה ידרשמ ןיב תמעור הפוסכ ורבע־ופלח
..."ץוחה־דרשמ ינתיבו הלש
. ךחוגמ רואב תוגצומ תולעופה תושפנה בור
י פלכ םינפומ געלהו תרוקבה יצח רקיע
ר יאמ הדלוג .ןולא לאגיו ןבא אבא םירשה
ה שמ תאז תמועל .רתוי ןדועמ לופיטל הכוז
, אוהש רבד ,טעמכ ןמרפוסכ גצומ ןייד
: ומצע ןיידל לודג לווע תניחבב ,המודמכ
׳ ע) "...שארמ חינה ןקפסהו יתואיצמה ןייד"

י פ־לע ןוחטבה־רש תא ריכמ רוביצה" ,(42
" ...ויתוטלחה תא הוולמש עוציבה תפונת
.(53 ׳ע)
 הלשממה תא תילגרמ לש ויתוכרעהש רשפא
ת א תומאות םיטרפכ הירש תאו ללככ
ת ומורע תודבוע תגצה םלוא ,תואיצמה
ן היניב יחותיג־יתביס רשק אלל תוכרעהו
ה מדנ .רבחמה יפלכ ןומא־יא לש סחי תרצוי
 לש ויצירעמ אלו ןבא לש ויבירי אלש יל
, םוקמ־לכמ .רפסהמ תחנ וורי אל ןייד
ה קימעה םא קפס ןינמה ןמ ארוק לש ותנבה
."ןבלה תיבהמ רדש" לש ותאירק תובקעב

.ש .כ

ןוליא קמעב חריו

 המדנ "תחא הפיפכב" ירופיס תא ארקש ימ
ן ומרכ־אנהכ הילמע לא עדוותהש ול היה
־ ישעו הנחבה־תקד ,השא־תרפוס :תרפסמה
י שיא דממ הנקמו םיפונ המינפמ ,ןושל־תר

; ןולייא קמעב חריו :ןומרכ־אנהכ הילמע *
.׳מע 1971 ; 203 ,דחואמה ץוביקה

ר ואה רחא תפדור ומכ ,םרואיתל שיגר
, ףרגומסייסכ םילק םייונישל השיגר ,וגישהל
י ווק תא ףושחתו־ישפנ־תומת תניחבב הנכ
ם ישגורה םימה־ינפ תחתמ םיפקשנה קמעה
ח ריו" ,שדחה הרפס אב .השאה שפנ לש
. הכובמב ארוקה תא ריאשמו ,"ןולייא קמעב
ן ומרכ־אנהכ הילמע לע רמאנש לכ הרואכל
ה שעמל ךא ,ןאכ םג ןוכנ םירופיסה תרבחמ
ם יהדמה־דחוימה תא עיבהל ידכ וב ןיא
ל ש הברה המצעה לע זמרל וב ןיא ,ןאכבש
ה קיטאופה לע אל יאדוו ןומרכ־אנהכ הילמע
.הלש

ז וחמל ארוקה לבומ "ןולייא קמעב חריו״ב
וביגה לש םינפה־םלוע לש רכומ־אל רחא
ם יעצמאב גצומו יופצ־אל רואב ראומ ,םיר
ע יתפמ רפוסמה לש סומתירה .םייופצ־אל
ם ירצק םיטפשמ :תונושארה תורושה ןמ
ם ידח םירבעמ ,(םירסח םיטפשמ תופוכת)
יניב םיניחבמה םינמיסהשכ ,םוחתל םוחתמ
, עטוקמ ינוציחה גולאידה ,םיזמרנ קר םה
. קיודמ ךא יביטאיצוסא—ימינפה וליאו

ן יב רשקב תועטל לולע ריהז־אלה ארוקה
ה שעמל) םמצע ןיבל םירואיתהו םיגולאידה
חתח תגוס הנושאר האירק םויס רחאל ,קר
ר פסה תא אורקלו בושל ארוקה לוכי םית
. םישטשטימ םוקמהו ןמזה ימוחת ;(ףטשב
־ אלו הנתשמ ,תופוקניס שודג סומתירה םא
ל כ תא טעמכ תללוכ ןושלה ירה ,יופצ
ה שבי רוביד־ןושלמ ,םיירשפאה תונונגסה
י עטקמ ,םיזמרמ טפשמ ירבשל תיניינעו
ם ינוש תומוקממ םה םיעיגמ ומכש רוביד
ה מירז לש ןינא םושירל הז רחא הז םיקוחרו
ם ינקמה ארקמ־יקוספ ירבש הוולמ תישיא
ף וגב םירבד־תריסממ ,תועמשמ לש דממ
ל ש המלש הנומת רוסמל ןויסנ ךות ישילש
, ןושאר ףוג לש הנועט ןושלל עמשנהו הלגנה
ת רכונמה רומלט תרבגמ תכפוה הרוביגהשכ
ל ש הדפרקל וא ןושאר ףוג לש העונל
.רבעה

י נשה ,יטקאפמוק ןושארה—םיקלח ינש רפסל
ל ש "הכירבה" םויסבכ) ומויסבו ,רתוי חותפ
ח תפמ־יזמר ("תחא הפיפכב" םויסבו קילאיב
גהל ןתינ וניא טעמכ ואשונ ,רוחאל־טבמל
רמאנ םא .םכסל רשפא-יא ותלילע תאו הרד
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ש לופמב םירדוח ונא הז ןמור ידי־לעש
א יהו הילע רגס לכהש השא לש המלועל
ם ישושמ חולשל הסנמ רלוהו־הבכ רפרפכ
ר וכזנ םא דא .םולכ ונרמא אל—רואה רבעל
א לממו םילשורי לש רהה ןמ לפונה רואהש
ה וקת חיפמו ררועמה אוה היתב תוניב תא
ס פתנ טעמכש רואה אוה ,םירצקה םירופיסב
, "םילשורי וימימל אמצ ינא" קרפב) רבעב
( "תחא הפיפכ״ב יאמצע רופיסכ עיפוהש
ן לוכ תוענ הווהה תויושחרתה ןאכ וליאו

ש משה) שמש ועדי אלש םיימשל תחתמ
יקהו םירהה ירחאמ ןועבגב םש־יא הרתונ
ה בורב תלהנתמ ןושארה קלחה תלילעו (תור
ך א םייתישארב םה םילגנה םיפוגהש םוקמב
ד עבמ דימת תולגנ תותיעבמה םהיתורוצ
ש ופיחהש ילוא ונל זמריי זא וא—תיכוכזל
ל ש ,םירוענ לש הילשא היה רואה רחא
, טלמייש ילב וב קיזחהל תלוכיב הנומא
ת חת להנתמ תורגבה לש הווהה וליאו
ן דבא לש תוקיר ךותב הבזכאה לש המושיר
.תורגבב הרוביגה תא תנייפאמה

ה נושארו־שארב אוה "ןולייא קמעב חריו"
י פכ) דאמ ףושח וא ,דאמ ימיטניא ןמור
־ גותע םע ןויארב רפסה ףוסב רפוסה תרדגה
ן מור .רבעמה־ליגב הרוביג לש ,(תיא
ת יינבבו עגמ תריציב החלצה־יא םכסמה
ת לחות־רסח טקילפנוק לש ןמור ,תווצב רבד
ר תוי תקדקודמ הניחב ךא .רבגל השא ןיב
. דידגארט איה וירוביג לש הידגארטהש הלגמ
ל עמ ףחיר (40־ה תונשב) וירוענבש רוד לש
ק באמהש ,תוגספ שובכל ךרענו תואיצמל
ל ש םייגיגח םיאיש לא והואשנ המחלמהו

ו ישעמב תונשל חוכ לש ,וישעמ תובישח
א ל ,תורגב םע ,ךכ־רחא וליאו ,תורוקה תא
־ אלב שדשדמ אצמנו ולגר־ףכל ךרדימ אצמ
ה ברזירה ןמ טא־טא ןקורתמ ,לוח לש םולכ
ל ש םילדגמ הנוב וא (העונ) שפנ תוחוכ לש
ו נממ םיענומו וילע םירגוסה םישעמ־ומכ
ה כרעב .(המימי ,רשא) ישונא עגמ לכ
ימי תרקוחה תרמוא הניבל־הניבש ןובשח
ה פ .הביחה תוכיא ,הביח ,לשמל ,וא" : המ
ף א הז ונתוא ,הכיסכ הביח יכ ,תורוב ונא
ואו רומלט תרמ התיה הפיסומ ,קפיס אל
(186 ׳ע) ."תרמ

אמרופ) רומלט תרבג הרוביגה לש המלוע
ם ע) העונ וא (ישילש ףוג ,תרכונמ ,תיל
( ןושאר ףוג ,םירחא םע תימיטניא ,המצע
ף וג ,תקלצב עגממ תתעובמ) הדפרק וא
ה שיגר התיהש ימ לש המלוע אוה ,(ןושאר
ת רכונמ ,תמנפומו (ימינפו ינוציח) רואל
ת רצועו ,ותמירזב ןמזלו איהש ומכ תואיצמל
רזמה הקיטוזקאה םע עגמה יעגר הכיראמו

, םדאבש תיפוריאה וז םעו ףונה לש תיח
ה מצעל ןוצרמ תענכנו רהוזה רואל תכשמנ
ר וצב הכי היתורצ שיטפש התופצב המילאה
, ןושאר רואש קר ;תוצוצינ טלמיו הבבל
א ל) הירוענב הל הלגנש םימיה־תעבש־רוא
ת ראשנ איהו לזא (קילאיבל ומכ ,התודליב
ם ע עגמל תלגוסמ־יתלב ,תיטורבנ ,תנקורמ
ן מדזמ הזשכ ,הרת וירחאש ךרו שדח רוא
.יארקאב הל
ן ומרכ־אנהכ .ע לש תירזכאה התודדומתהב
ה לצא םיראותמה ,הירופיסבש םישנאה םע
ו זיא םהל הרסח ,םיפושח" קר םישלח אל
ה תוא חימצהל אלש םמצעל תושרהל .הפילק
ן סוח ,רבד לש ופוסב רחא ןסוח לע דיעמ
ף קותב .קחשנש אלא ,םדוסימ םב היהש
" תויודע" רחא איה הרת ,(201 ׳ע) ״םיאנתה
■ ץראב םירושע השולש לש הפוקת ךותבש
־ ונתשהה לש "תויודע״הו .תינתשמ לארשי
ה דימע תובייחמ הלש הצראבו הרוביגב תוי

ל ש ולאו ,תורומתב תוארל םייגיע־תחוקפ
ת ורערעמו תושק ןהמ תחרוב איה ןיאש ץוחה
ת רחא םילשורי .םינפה לש ולא ומכ ,תוילשא
ע בש־ראבו ,תרצונ תליאו ,תרחא ביבא־לתו

8 4־מו 48־ל 46־מ תינתשמ העונו תינתשמ
ת א ריכמ וניא םיליפ) 67־ל 66־מו 66־ל
ו בוש םע ,העונ תאו ביבא־לת תא ,ןהיתש
. ("לארשיל החמומ" בשחנ אוהו—הילגנאל
ה ב ןיא ןומרכ־אנהכ .ע לש וז ןוגכ הביתכ
א ל הכ דעש ףא) יפאה טקשה ןמ ץמש
ץ ראה לש םיאלפנ הכ םירואית ובתכנ
י רילה םזילאירה ןמ הב ןיא ףא ,(הווהב
ת שוחתב ספתנש ינוציחה הארמה תאפקה לש
ה מירזבש תורומתה םע תודדומתהה .טרפה
י לוגליגו ץוחה תוערואמ תמירזב ,תימינפה
ל ש הזאטסקאב הרצונ ומכ ,תוערואמה
ו נא ךכל תודע ןכאו ,ןימאמ לש תורסמתה
:(201 ׳ע) ןויאר לש גוליפא ותואב םיאצומ
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דזמ אל איה ."החכוה" ךל תנמדזמ רמאנ
 תא עמוש התא .ךילא החולש איה ,תנמ
 תמועלכ ףולחי .חורבל הסנמ התאו .לוקה
 עדוי התאש יפ־לע־ףא .הווקמ התא ,אבש
 רשא ,דעיב קבד ליט ,תיובמ ליט ליטה יכ
 .וינפמ חרוב התאו .ךגישיש דע ךפדרי
 הרקי המ עדוי התא יכ .דחפמ התא יכ
.התע
 ךל הלגנ ומכ ,ךילע לופת הלודג הארי
 עגרל הנכה אלא ויה אל הכ דע ךייח יכ
 ינב לע תורוסאה תועידיה ןמ וזשו .הז
 תייאר .דוגרפל רבעמ לא הצצה .התומת
.םתוליסמב םייחצנה םירבדה
 :ירורהס טקש העידיה תכסונ ,ןמזב־וב
 .לעפומ התא .התע תועטל לוכי ךניא התא
 התא יכ .ןוכנה דיחיה דעצה היהי דעצ לכ
 .תימיימשה העונתה ןמ התע קלח ןוטקה
 םיכרדל ףוס ןיא ,תויועמשמל ףוס ןיאו

 םע בכרתמ ןטקה ךדעצ ןהב תוידוסה
.םילגלג ךותב םילגלג .הלודגה העונתה
 תוחוכ שומח ;םינשל התא הצחנ ,יזא
 ילא לפנתהל ,ץורל רמאת ,םיישונא־לע
 .המישנה תולכ דע ,תורעהל ,תושעל .הישע
 :ךמצע רצוע התא ,תחא הנועבו תעב
יהזב גוהנל שי הלודגה םושמ .ךל טאל
 ,ךתושרבש הנובתה לכב ,ןוכסחב ,תור
 המישנ לע רומשל ,רקיעבו .הטילשה לכב
.זבזובמ אלפה חרבי ןכ אלמלא .הכורא
 רוברבה תריש וז :תילטפ העידי ןמזה לכו

.הנורחא הריש .ךלש
.ז .א

דלפ ירוא לש ומומ
 לש ותומ" ,ןלוג יאמש לש שדחה ורפס תא
 ותריצי תרגסמב תוארל ךירצ ,"דלפ ירוא
 .תידוהיה האושה יזכרמה האשונש ,תללוכה
 םתואמ ותודלי תונשמ רבחמה לש ויתויווח
 ןשירחו ,ותעדותב תועובט םיארונ םימי

 תונורכז לש םישדח םידבר הלעמ קומעה
 רוביג .הווהה םע דדומתהל םישקבמה רבעה

 םע ;דלפ ירוא לש ותומ :ןלוג יאמש *
.׳טע 1971 ; 205 ,םעל הירפס/דבוע

 תמשא תא אשונה ,דלפ ירוא ,רופיסה
תה ,ויבא תגירה רחאל—םייחב ותוראשיה
 רשא ותרבח לש התחיצרו ומא לש התודבא
יצמב םישרש תוכהלו תורעתהל הסנמ ,בהא
 לש תושממה ןמ וקותינ ךא .תילארשיה תוא
 םירישכמ םיעוריאלו םישנאל ורוכינו םויקה
 ־תמחלמב ותומ תארקל ותוא םימדקמו ותוא
 הנושלב ,"רטשה תא ערופ" אוה ךכו .ינוי

 אטח לע ומדב רפכמו ,תויומדה תחא לש
.םייחב ותוראשיה
 עדי" ,רבחמה בתוכ ,"ותמשא תא עדי ירואו"
 ויאושינ תמשא עדיו ,ורבקש ומש תמשא
 לש הרקיע תא הצממ הז טפשמ ."תנסאל
 םישנא םיכלהמ האושה ילוצינ ןיב .הלילעה
 וכלה אל םנ ךרדב וא הרקמב רשא םיבר
 תטינלפ״מ ורזחש רחאלו ,תונברקה לכ ךרדב
 םהיתואצומ תא חוכשל םיסנמ םה "ץיוושוא
 הלצהה אטח לש ךיבסתה .הרבחל םירבחתמו
 רבגתהל םיחילצמ םהש וא ,םהילע קיעמ וניא
 רבגתהל חילצה אלש קר אל דלפ ירוא .וילע
 הרכה ךותמ ןוצרב ול ענכנ אלא ,וילע
 יח אוה ,השעמל .הטעומ תוקבאיה ךותמו
 .המוחתמ אצוי וניאו האושה לש המוארטב
 רזוח ,"רחא תכל־בכוכמ אב אלה ירואו"
 ריבסמ אוה ךכבו ,"תוחכשנ" ריכזמו רבחמה
.םייחה יכרדב תוברה ויתויעת לכ תא

 םילוע םניא ץוביק־תרבח םע םיאושינה
 ךיא .ןולשכל םינודנ ויה םתישארמ ;הפי
 רשא הריעצהו—השא בוהאל ירוא לוכי
7  תוומה־תונורק לא ויניעל החקלנ בהא
 ליערמו ותשא ןיבל וניב דימת הצוח הנורכז
 ־ידילי םע תוערה .הנקת אלל םיסחיה תא
 לכ יפלכ ידוסי ןומא־יא ללגב תמגפנ ץראה
 אוה ויתומולחב .ירוא לש ובלב ןנקמה םדא
 רחא ךלוה ובלו ,םיללצה־תכלממב יובש
 םע םילשמה ,ןקז טייח ,ולש הרייעה שיא
 רערעל ןיאש ,ארובה לש וניד־רזגכ האושה
 ־יאב אוה ירוא לש דיחיה "ודרמ" .וילע
 יכ םא ,הז גוסמ "ןידה־קודיצ" םע המלשה
 בושייה" לש תורחאה תויומדה ומכ ,וז תומד
 .רתוי וילא תובורק ,םילשורי תוטמסב "ןשיה
 לכ תאו ובס תאו ויבא תא ול תוריכזמ ןה
.האושב ודמשוהש הרייעה ידוהי

דלפ ירוא תא ליצהל לוכיש דיחיה רבדה
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