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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־ןייטשנרב 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
ז ןורחאה

 לכש ,ןהכ־ןייטשגרב 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
."וקחשמ
 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 התיה 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 תונורכזה 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

.8 .י

יתדוד םע יתועסמ
, 75 תב ישנ טושיק־ןוד ,הטסוגוא הדודה
 ־םירוענ לש דוסה תא תעדויה תינוהמת
 דעו אטשוקמ תועסמל הירחא תכשומ ,חצנ

 ־להנמ ,הלש השגפ־ושנס תא הניטנגרא
 ןיידע יחה יסופיט ינגרוב־ריעז ,סומידב 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 התיה
 ,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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 ־קפס ,הדבכ ,תיניצר הישעמ תויהל תכפוה
 להנתמ םויסהו ,תיפוסוליפ־קפס תיריטאס
 הטנאופהש ךכ ידכ דע תוהקבו תודבכב
.עשעשל וא עיתפהל חוכ הב ןיא
 "יתדוד םע יתועסמ" יכ שיחכהל ןיא תאז םע
 ־דבכ רפוס יבגל עיתפמ ,ביבח רפס אוה
 םא םג .טעמב אל הנהמ ףא ,ןירגכ שאר
 דוס ירה הבר הדימב תויצלחופ תויומדה
 השעמה־רופיס לש תונמאהו הטוהרה הביתכה
 ידכ בתכנ םא .בטיה ונרבחמל םיעודי
 אלש הביס לכ ןיא ,ורבחמ תא עשעשל
.וילא ףרטצהל

.ש .ז

םשגה רופיצ
 לש הייומידב טילשה דוסיה אוה עבטה
 גילפמה ,דחא רישב ךא .רוניג ףסוי־ןב היבצ
 תחתופ ,"ינא״ה ךותל ולוכ םנפומו עבטה ןמ
 המלוע ךותל ןטק רהוצ ןיעכ תררושמה
 החיתפ הז רישב תוארל רשפא ילוא .ימינפה
 הפוסאב םירחא םירישל המודב .התריש לכל
 .תרתוכ רישל ןיא ,תימיטניאהו הריעזה
 םינטק םה םירישה לכו—ורוציק ללגב ךא
 שמשל ולוכ רישה לוכי—רעצימ םהיתורושו
 הקירילה לש יזכרמה ןויערל רבסה־תרתוכ
.הלש
 םנמא םאש אוה רישה לש יזכרמה ןויערה
 ,הלילח רזוח לכהו" לגעמב םימרוז םייחה
 ראשנ ,"רמאנ רשא תא תרמואו תרזוח ינאו
 תושוחתה תא "עיבהלו רוזחל" ךרוצה קר
 לש הלתהמ" ןיעכ ,בלה תא תואלממה
להמ םישנאש םיכרדה־תפמש ףאו ."הלעמ
 ירה ,םיבר תובקעו םינמיס האלמ ,הב םיכ
 רמול םדא לכ לע ."ומצעל ץולח שיא" לכ
 ,םינומיסאל ויתובשחמ תא טורפל ,וירבד תא
 היבצ לש הרצוא .ויתולמ רצוא תא סומעלו
 הךנעו רתויב רישע וניא רוניג ףסוי־ןב
 םג־המ ,ןח־תרטע ול תושמשמ תועינצו

.הילגרל רנ ןה תונכו תוטשפש
 תופוכת םירישה םיריכזמ הנושאר האירק םע
 םילג לע הגילפמ הניא העבהה .םידלי־יריש

יש) םשגה רופיצ :רוניג ףסוי ןב היבצ *
.׳מע 1971 ; 30 ,דקע תאצוה ;(םיר

 רוסא ומכ ,שפנה־תוכפתשה לש םיקוחר
 םחוכ לכש ,החור־יריצי ןיבל הניב דירפהל
 תערוז תררושמה ןיא .םתוימיטניאמ םהל אב
 הנוגינ תא תלתוש איה ,םיבר םימ לע
 ךומס הנטקה התניג לש הריעז הגורעב
 איה היריש לש לודגה םבורבו ,הנולחל
 תא הרפיו אובי רשא תובדנ־םשגל תללפתמ
.הריעזה התגיגגמ־תקלח
 לש ויעבצ־ללש ןאכ אוה םייומידה־םלוע
 םיחרפה ,םידליה ,םירפרפה ,םשגה :עבטה
 וליאכ המודו ,רויצ הלעמ ריש לכ .אשדהו
סאלפ תונומת לש ףסוא ינפל דמוע ארוקה
 ובל־ישחר תא םינוש םינוגב תועיבמה ,תויט
 ןיב םילוע ונא—תחא הנומתב .ןמאה לש
 ףפועתמ—הינשב ; םילמנ־ילת ןיב ,אשד־ירכ
 תררושמה .והנשמל דחא עיבגמ רפרפ ול
 לש ונובלע וליפא ;םיחרפב ונילא תרבדמ
 חתפנש רוגס ינועבצ ומכ" הל הארנ דלי
 תוגורע ןיב םדאה לש ומוקמ ."םודא עתפל
 .םסמורו םהילע ךרוד אוהשכ וליפא ,םיחרפה
 ־תופיט לש ןלילצו ,"אשד תיימוד" תמייק
 תוא שמשמ ןולחה לע תודרויה םשגה
 האב הלילב ."תעמוש ינא דוע יכ" תפומו
 ,םתס לש לבנ״מ תישירחו תישיא הקיזומה
."היסנכ לש ןומעפ וא ,לילח וא
 וז הריש ףאו ,היבצ הרש הבהא לע םג
 םימעפ רזוח םשגה ביטומ .םיחרפ הלוכ
 ךא .הייחמהו הננערמה ותוחילשב תובר
 תיטסימ תועמשמ ול תעדונ םיריש המכב
 רחאל קר .םיבהואה ןיב תרשגמו תרשקמה
 םיחרפ ףוטקל רשפא רהנה תא םלוכ ורבעש
 רשפא םשגה תדר םעו ,ריינ־תוריס חולשלו
 לש םירשגו ,םיידי האמב תולכיה" תונבל
."הדגא ,תולולכ תובהאו ,זפ

םיחרופ םדוע םיסיריאח
 ,הינשה הילעה ידירשמ ,רינשוק ןועמש
 ,םייזכרמה הישיא לע טעמ אל םסריפש
 עורזל ידכ" ,וייח לעו ומצע לע םעפה רפסמ
 לש ותווהתהו ותחימצ תשרפ לע רוא טעמ

 ;םיחרופ םדוע םיסיריאה :רינשוק ןועמש *
.׳מע 1970 ; 237 ,דבוע םע
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