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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
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 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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