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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 *
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 ןואמצו םייחה ןואמצ" :םירצקה המדקהה
 וקופיס לע אב וניאש אמצה ."ןורטאיתה
 לש התוליעפו היתונוכת תא ןייצמה אוה
 ־למיגל השרפ רשאכ .ןהכ־ןייטשגרב םירמ
 ,שגרה יב ןניק" ,המצע לע איה הדיעמ ,תוא
 יתעבש אלו בוט־לכ אלמ ןחלושמ יתמקש
 ןיידע ,דובעל ,קחשל ןובאיתה .יתיוור אלו
 ןורטאיתהו קחשמל הל ויה םייחה ."יב קזח
 ,המודמכ ,הלבס אל םלועמו ,םייחל הל היה
 .תואיצמל המיבה ןיב תוישיאה לוציפמ
 ךירדמה ,דחוימ ינגרוא ןורשכ הזיא הב ןנקמ
 לש וזגור תא הילע ץיפקמו התחונמ תא
 םתאובב תא םיאצומ םייחה .קחשמה־רצי
 תא םיקחשמ םינמאה קר אלו ,ןורטאיתב
 םינקחש בכרומ להקה םג אלא ,םהידיקפת
 וייח םה המו ,ןקחש אוה םדא לכ .דבלב
 ומוי דע ךשמנה קחשמ אל םא דיחי לכ לש
1 ןורחאה

 לכש ,ןהכ־ןייטשנרב םירמל העודי וז הרות
 .הגצה לשו קחשמ לש תחא תכסמ ויה הייח
 הבהא הל אוהו ,ןורטאיתה רחא ךלה הבל
 הרייראק הבירקה איה .הנורחאו הנושאר
טאיתה" :יכ .התפיאש חבזמ לע האפור לש
 החטבה אלמ ,םוסק ,רדהנ םלוע אוה ןור
 יב הגפ אל תובר הכ םינש ירחא .העתפהו
 ברה קופיסה הז םייקו יח .וב תובהאתהה
 ךותמ ,םדאה־ינב םע ךכ לכ ישונאה רשקהו

 ךתושיי לש ,ךמצע לש תונוש הכ תוירלקפסא
 ירחא שופיחה ותוא םייקו יח .תיתונמאה
 תורשפאהו ,ךיפוצ ינפל התאבהו תמאה
 ולו ,והשכיא ןקתל ,ךכ לכ הרידנה ,תאזה
 תועצמאב הזה יוודה םלועה תא ,ריעזמ טעמ
."ךקחשמ
 םכסל םדאה לש ויתונורכז םיאב ללכ־ךרד
 ־ורכז .םייחה־ךרדב הכורא הדיעצ םייסלו
 ינא" .ךכמ םיקוחר תרבחמה לש .ריתונ
 ומויסב תבתוכ איה ,"ירבד ףוס לא הבורק
 דוע יב שי .יכרד ףוס אל ךא" ,רפסה לש
 םע האלה דועצל תלוכי םגו ןוצר םג
 םייקוניתה וידעצ תא רשא ,ונלש ןורטאיתה
 הכרב יתיאר .הנה דע יתיויל םיססוהה
 ,העורז־אל ךרד וז .דתיה ןכא .יתדובעב
 ונכשמהו ונלשכנ תובר ,רבדמב וניעת
 ישנאלו ימצעל לחאא תחא קר .םולחל

 דיתעב םג םינחינ תויחל :ונלש תונמאה
..."םולחל תורשפאב
 ־חמהש ךכב אוה הלאה תוגורכזה לש םניח
 לכב ,הבלמ ואציש יפכ םתוא תנתונ תרב
 .רופישו ןוקית אלל ,םתוילויהו םתוארפ
 לש הרוש לכב תרכינ תישיאה תונכה
 םירמש יפכ ,תמאה תרימאו ,םייחה־רופיס
 תגיוסמ הניא ,התוא האור ןהכ־ןייטשנרב
 ־םוקמ היתונורכזל רומש ךכל תודוה .ללכ
 םג ומכ ,תרחבומה תונורכזה־תורפסב דובכ
.ירבעה ןורטאיתה תורוקב

.פ .י

יתדוד םע יתועסמ
, 75 תב ישג טושיק־ןוד ,הטסוגוא הדודה
 ־םירוענ לש דוסה תא תעדויה תינוהמת
 דעו אטשוקמ תועסמל הירחא תכשומ ,חצנ
 ־להנמ ,הלש השנפ־ושנס תא הניטנגרא
 ןיידע יחה יסופיט ינגרוב־ריעז ,םומידב קנב
 החורב־הריעצה .הירוטקיו הכלמה לש הימיב
 תיתימאה תיתחפשמה ותבריקש ,התוחא־ןבו
 דשוח ארוקהש ףא ,ףוסב תררבתמ השישיל
קתפרה לש הרושל םיאצוי ,הליחתכלמ הב
 ןיב ,תינרדומה היצזיליביצה םלועב תוא
 ,םיעשופ ,םייכרות םילרנג ,ןיאוריה יחירבמ
.רכו םיחרפ־ירענ
 ,המודמכ ,איה ןירג םהירג לש הקסראקיפה
 ילותק־ילגנאה רפוסה לש "תיטרפ החידב"
 גנידליפ לש אצאצ ןימכ ןאכ הארנה ,עדונה
 ולש הקסראקיפה .הרושב־לעב רשאמ רתוי
 ירופיס לע הידוראפ תויהל הכירצ .דתיה
 ,הדימעה־ליגב רבג אוה ןאכ ךינחה .הכינח
 ךא .םינואה־תברו השישיה ותדוד—תכנוחהו
 םהירג ןייטצמ וב ,ינצקועה ,לילקה ןונגסה
 תויומדה לע תופחל לוכי וניא ,םעפה ןירג
 הריווא התוא לש הנורסח לע ,תויתוכאלמה
 הקסראקיפ ירופיסב תבשנמה תמאב הבבוש
 המדנ האירקב גילפמ התאש לככ .םילועמ
 חפיק תועסמה תושגרתהב םש־יא יכ ךל
 הידוראפהו יתורפסה ןפצמה תא רבחמה

 : םוגרת ;יתדוד םע יתועסמ :ןירג םהירג *
;  1971 ,םעל הירפס / דבוע םע ; בוטרב ךונח
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