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דזמ אל איה ."החכוה" דל 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 ת1לכ 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 ותומ
 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 *
.׳מע 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
 תטיגלפ״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
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א וה רבעה יטויס לא הרומג תורדרדיהמ
ת כסונ םיצאנכ םיברעה תייאר .אבצב ותוריש
. הרובגו הצע חור ,המחלמ לש חור וברקב
י רמגל טעמכ ררחתשמ אוה המיחלה יווהב
ל ע הפוכ אוהש לזרב־תעמשמ .רבעה ימיאמ
משמ ביואב המקנ תושעל םתנכהו וידוקיפ
. ומויקל ,לוכיבכ ,אירבו דיחי םעט ול תוש
־ אבצב ותוריש םע המילשמ הניא ותשא ךא
ר זוח אוה ררחתשמ אוהש רחאלו ,עבקה
ה מיאה תושוחת לש הלוצמה־ןוויב עקושו
ת א אצומ אוהש דע ,הדמשהה לש העווזהו

.ינוי־תמחלמב ותומ

 התרוצו ןויגהב היושע רופיסה לש הלילעה
ובאה ותוהז רחא רוביגה ישופיחל תמאתומ
ת ורשקמה ךרדבש תונחתב תודיחא שי .הד
ה וולמה תיגארטה תוילרוגה תא תוריבסמו
. וייוליג לכבו וישעמ לכב דלפ ירוא תא
ת ומילשמ האושה תומלועמ תואבה תויומד
ו דצ לע ,רופיסה לש "ינומידה" הנבמה תא
ם ישמשמ ידגנ לקשמכ ;יגארטהו לפאה
ם דיקפתש ,אבצהו ריעה ,ץוביקה ישנא
ת ארקל ונווכלו ויטויסמ דלפ ירוא תא קתנל
ה לילעה לש התופיצר .תואיצמב תושרתשה
ם יינרדומ הביתכ־יעצמאב שומישב תרבסומ
ם ה דימת אלש ,"העדותה םרז" לש ךרד לע
ו יקבאמ—רופיסה לש ורקיע ךא .הפי םילוע
י נש ןיב ויטבלו ומצע םע דלפ ירוא לש
ה עידי ךותמו תונכב םיראותמ—תומלועה
.ולש תויארה רמוחבו אשונב הבר

ן מ תואבה ולא ןה רתוי תושולקה תויומדה
ן ייפאו ןהיתונוכת תאש ,תילארשיה תואיצמה
ח רואבו תויחטשב םימעפל רבחמה ראתמ
ה ניא תוינוציקל תוספתיהה ןאכ .ידדצ־דח
ף ילחת תויהל הלוכי הניאו הברה הליעומ
ת יחרכה איהש ,תיגולוכיספה תוקמעתהל
ו תשא ,תנסא לש התוישיא .תענמנ־יתלבו

י רבח ,הירוה לש םרואיתו ,דלפ ירוא לש
, םייחרזאה םייחבו אבצב וירבח ,ץוביקה
י לוא גשוה אל ךכמ האצותכ .םייד וצומ אל
ם היניבש ,תוחוכה ינש ןיב ןוזיאה ,ךרוצה־יד
ה ניחבמו ,דלפ ירוא לש ותמשנ תרפרפמ
ר ופה לטוה ,יתדבועה דצל ףסונב ,תיתונמא
.האושה דצל
םירצק םיטפשמב רבחמה שמתשמ בורה־לע

, ותילכת רקיע בטיה םישמשמה ,םיקוספו
ם יטפשמל רבועו ומעט תא הנשמ אוהשכ ךא
 ונונגס תולילצ תא אוה דיספמ ,םיכורא
ך כ טרפב .תוריהב־יאו לופרע ידיל עיגמו
, "קבשאלפ״ב גילפמ רבחמה רשאכ ,אוה
ק וחרה רבעה ןמ תוישרפ תראה רשאכ
.תוריהב־הנשמ תעבות השקהו

םיב הבישכ
- ןייטשנרב םירמ לש התוישיא איה תינוגבר
ה שמיש אלש האפור ,תרפוס ,תינקחש :ןהכ
־ תקימעמ—ולא לכמ דבלו ,תישעמ הדובעב
ת ונוכת לש הז לולכמ .חותינ־תפירחו הסיפת
ח למ םהל ףיסומו היתונורכזב הלגתמ יפואו
ה נונשה ןושלה תא ךכל ףיסונ םאו .לפלפו
ה אירק־רמוח הרפס קפסמ תרבחמה לש הדחהו
ה מצע לע הדיעמ תרבחמה .ךשומו קתרמ
וסה ףוליא״ב קוסעל הילע היה הימי לכש
 התביתכב םיבר םינמיסו ,הכותבש "תרר
- יתלב הסיסתו תוימאניד לע םידיעמ ןכא
.תקסופ

ל ש םזכרמב תדמוע תרפסמה לש התומד
ה יפרגואיג הברה םיקבוח םה ךא ,תונורכזה
ת ידוהיה היצנגילטניאה לש הירוטסיה הברהו
 ינויצו אפור ,היבא תיבב .היסור־םורדב
־ בילה שפוחה תשוחת תא םירמ הגפס ,עדונ
ם יניינעל הקיז םג ומכ יטסינאמוהה־ילר
ל ש םהיתובשחמ תא וסיסתהש םילודגה
ם ירעוס םילג .םינמז םתואב םילאוטקלטניא
 ,תיסורה הכפהמה לש האוב תא זא ורשיב
ה תמיד תידוהי־אלהו תידוהיה היצנגילטניאהו
י מואל רורחיש לש תוגספ־ריווא םושנל רבכ
ל ע תינמנ ןהכ־ןייטשנרב םירמ .יתרבחו
 תיסורה תורפסהש ,הלא םייתרבח םיגוח
ם הל הכפה תישונאה התועמשמ לע הלודגה
.ינויער ןוזמו םמלוע־תפקשה

. היתונורכז לש ןכהו יבבלה םייפא עבונ ןאכמ
ה בבסש תכשוממ הקתפרה התיה םייחב הכרד
י קוספב ןמסוז .ע ירבדכ ,דחא יזכרמ ריצ לע

־ ורכז) םיב הפיטכ :ןהכ־ןייטשנרב םירמ *
.׳מע 1971 ; 247 ,הדסמ תאצוה ;(תונ
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