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א ובמה .ןייטשנגטיו לש ורפסב קוידב תועבומ ןתוא אוצמל חמשיו תובשחמ ןתואל
 רחא שופיח ויה וירפס יכ המוד .וזל המוד הוקתל יוטיב ןתונ תויפוסוליפ תוריקחל
.ינחור עגמ םג תאז םע דבב־דב היהש תמאה
א וה .ולש הזעה תויכרעה־וד אוה ןייטשנגטיו לש םוגמיגה רבד לש ופוסב ,ןכ םא
א טבמ אוה .םהיפלכ הביאל םדא־ינבב ךרוצה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ
ד צמ ,ןומאו תומימת ןיבל ,דחא דצמ ,קפסו םשא ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא
ת ואידיא אוצמל הוקתהו שואייה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ אוה .ינש
ל ע תורעתסהל קיפסהל לכותש הדימב תוחפל וא ,והשלכ לאוג חוכ םהב שיש
.העידיל ןתינה לש ויתולובג
ט הול ץג לע רומשל ,םייחב ראשיהל ןייטשנגטיו לש ץמאמה ,אוה םוגמיגה ,לכה לע
. "םלועב תויחל תוכז ול ןיא" יכ םעפ רמא אוה .ותושי לש םידגונמה םיבטקה ןיב
ם ייקתהל ףיסוהל ומכו בושחה םלועה תא לטבלו קלחל הליחת הסינ וז השגרה ךותמ
ת שר רוציל הסינ ןכ־ירחא .םויק־תוכז ול הרמשנ ודבל וב קרש דירש־םלוע ותואב
א וה .ןבומ־יתלב טעמכ ךא בכרומ םדופילש םיינושל םיסחי וא םיקחשמ לש הבולש
ה ב הצובק לש הנמיסכ ול שרפתנש ,"יתחפשמ ןוימד" לש גשומב שמתשהל לחה
ו ק םוש היהי אל רשפא הבש אלא ,ףתושמ דחא וק תוחפל םהל שי םירבח ינש לכ
ר שאכ שונא־תוחפשמל ,חינהל רשפאש יפכ ,היה ןווכמ םא .הירבח לכל ףתושמה
ו תחפשמ תא םלהו ליאוה ויניעב ןח אצמש רשפא ,הנושארל הזה חנומב שמתשה
ם יבר־דחאו בזוכ־יתימא ,קוחר־בורק ,רזכא־םוחר לש םגמוגמה ומלוע .ולש השקה
ם יפוסוליפ הברה .תובורק הכ םיתעל ומצע לע םייא ובש ,תוומל ותבושת היה
ן מ והשמ םהל וקינעה ולש תופסלפתהה חרואו ויתונחבה יכ וישכע םידיעמ
.ותבושת לש תוינויחה
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תיזיפוכיספה היעבה :יורק השמ
רחואמה וייקשנגטיו לש ותביתכב
, תויזפוימס תויעבב ןייטשנגטיו קסע ,"הינשה ותפוקת״מ ויבתכ לש עירכמה םבורב
ה יעבה לש הגוסמ ,תויסאלק תויפוסוליפ תויעבל .ןושלה לש הירואיתב תויעב
א ל ,(שפנה לש הביטו הדמעמ תייעבו ,שפנל ףוג ןיב הקיזה תייעב) תיזיפוכיספה
א יה תרכזומה היעבה יכ ןעטיש ונממ תופצל ןתינש אלא דוע אלו .שרופמב קקזנ
."הפשב הערל־שומיש״ב הרוקמש ,"המודמ היעב"
:תואבה תורעשהה תא הז רמאמ תרגסמב עיצהל יתנווכב ,תאז םע

ה תקיז ,שפנה לש הביטו הדמעמ תייעב יבגל תעלבומ הדמע טקנ ןייטשנגטיו
ר ומא .ולש "םלועה־תנומת״מ קלח התיה וז הדמע .תינוציחה תוגהנתהלו ףוגל
.ותביתכל רשפ תתל רשפא וז הדמעל סחיב קר :ןאכמ

ה חד אוה .המימת תיטסילארטאמ התיה הנודנה היעבב ןייטשנגטיו לש ותדמע
ה סינו—םמויק תחנהב ךרוצה תא וא—"םיימינפ" םיישפנ םיכילהת לש םמויק תא
" םיישפנ םיכילהת" לש תוירוגיטקב לילכמ רשיה לכשהש המ לכ שדחמ ראתל
.םייזיפ םיכילהת לש םיחנומב

ה מר לכב ,הפשב שומיש לש םיכילהת ןיבהל ויתונויסנ ומייתסנ ךכמ האצותכ
.תועלבומ וא תושרופמ ,תוידרוסבא תואצותב ,הנבה לש איהש
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י וטיב ןייטשנגטיו לש ותביתכ לש ידרוסבאהו הנושמה היפאב תוארל ןיא ךכיפל
א לא איה ןיא .שרופמ םלוה חוסינ הל תתל ןכתייש ידכמ הלודגה הבשחמ תוקמעל
ת ועפות לש ךרעמ לע תיטסינומ םודס־תטימ תופכל יתטישה ןולשכל יוטיב
.ותגצהל עקרכ תיטסילאוד םלוע־תנומת בייחמה ,תויריפמא
ט טצא ,ןייטשנגטיו לש ותביתכ תא ריבסהל ולא תוחנה לש ןרשכ לע דומעל ידכ
ת א תוצמל ןויסנב ,תולאש רפסמ גיצא ןכמ־רחאל .(ימוגרתב) ויבתכמ דחא עטק
, תיקלח תוחפל ,תונעל היהי רשפא ולא תולאש לע .עטקה לש תורזומה תורוקמ
ו לא תולאש םלוא .ןייטשנגטיו לש "םלועה־תנומת" לע הלעמלש תוחנהל סחיב
ת או ,ולא תוחנה לש תוידרוסבאה תויועמתשהה תא ריהבהל הנשמשת זמצע
ר ווחתת הז בלשב .ןהמ תלשלתשמה ןייטשנגטיו לש םלועה־תנומת לש תוידרוסבאה
.הפשה תנבהב ולש דוסיה־תועט םג

ב
:ןורחא עטק ,1 הקספ ,ןושאר קלח ,״םייפוסוליפ םירקחמ״ ,ןייטשנגטיו

ו ל ןתונ ינא .תונקל והשימ חלוש ינא :ןושלב אבה שומישה לע ב1שח התע
, ינוונחה לצא קתפה תא לטונ אוה ."םימודא םיחופת השימח" ןמוסמה קתפ
ח ולב "םודא" הלמה תא שפחמ אוה זא ;״םיחופת״ תנמוסמה הריגמ חתופה
- םינומה םירפסמה תרדס תא עימשמ אוה זאו ;עבצ לש םגדימ הלומ אצומו

א והש רפסמ לכ דגנכו "שמח" הלמל דע-הפ־לע םעדוי אוהש חינמ ינא
ת ומוד םיכרדבו ,ךכ—.םגדימה לש עבצב חופת הריגמה ןמ איצומ אוה עימשמ
ה למה תא שפחל וילע ךיא ול ןיינמ לבא"—.הפשב םישנא םישמתשמ וזל
י פכ לעופ אוהש חינמ ינא ,ןכבו—"? ׳שמח׳ הלמב תושעל וילע המו ׳םודא׳

ה למה ןבומ המ לבא—.אוהש םוקמ הזיאב םירמגנ םירבסהה לכ .יתראיתש
ה למב םישמתשמ הב ךרדה קר ,ןאכ ונניינעמ היה אל הזכ רבד םוש—"? שמח"
."שמח"

ג
ם עט םוש ןיא יכ שיגדהל יואר .ןושאר טבמל ,רתויב רזומ אוה הלעמלש עטקה
ו תביתכל יסופיט עטקה .אוהש ןבומ הזיאב "יניצר־יתלב" וא "ינוריא" אוהש חינהל
.יניצר וניא בתוכ ןייטשנגטיווש רבד םוש ירה ,"יניצר וניא" םאו ,ןייטשנגטיו לש
:תולאש רפסמ תועצמאב רתאל רשפא עטקה לש ותורזומ תא

? קתפ ול ןתונ אלא הנקיש ונוצר המ וחילשל רמוא ןייטשנגטיו ןיא המ ינפמ
? הזה קתפה ץצ ןיינמ ? קתפה תכיתכ לע רבד רפסמ ןייטשנגטיו ןיא המ ינפמ
, לשמל ,רמואו קתפב לכתסמ וניאו תונחל ןייטשנגטיו לש וחילש דלוה המ ינפמ

־ השימחה ףזוי־ץנארפ לש ותומ תא ומרגש םה םימודא םיחופת השימח ןכבו ,ההא"
, קתפה תא דימשמ וא ,קתפה תא עלוב וא ,"הדיאא״מ הירא רישל ליחתמ וא ,"רשע
? ...וא ,ןייטשנגטיו תא הכמ וא

א לא ינוונחה ינזאב קתפה לש ונכת תא ארוק ןייטשנגטיו לש וחילש ןיא המ ינפמ
? הלמ רומא ילב ינוונחל חתפה תא ןתונ אוה

ם לקדל ,תוחולב שפחל ,תוריגמ חותפל ליחתמ אוה ינוונחל קתפה ןתינשכ ,עודמ
" יצחו־הריל ךל הלעי הז" :לשמל ,רמוא אוה ןיא עודמ ? םיחופת איצוהלו םירפסמ
״? םיסגא ףידעמ התא ילוא״ וא

ן ייטשנגטיו ןיא םולכו ? םיעבצ־תוחול ותונחב קיזחמה ינוונח ותוא לש ומוקמ היא
? םיחותפ םיזגראב רשאמ רתוי הברה תוריהמב תוריגמב םילקלקתמ םיחופתש עדוי
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? ךיא ? םיעבצה־חול תא ןיכה ימ
? ךיא ? תוריגמה לע תויוותה תא קיבדה ימ
ם ישדח םיחופת םישל עדוי ינוונחה ךיא ? םיהופתה יאלמ רמגנשכ הרוק המ

? תרחא הקיר הריגמב אלו הריגמ התואב
, תיפוסניא הרדס יהוז ? םינומה םירפסמה תרדס תא הפ־לע ינוונחה דמל ךיא

? והשלכ ״יחצנ״ ינוונחב ןאכ רבודמ םאה ? ןמז לש ףוסניא שרוד הדומילו
ל ש ותוליעפ רבסהל הלעמ ומצע אוהש השירדה תא ןייטשנגטיו החוד המ ינפמ

ת וחנהל סחיב םירבסה םינתונ יכ ,"רמגיהל בייח רבסה לכ״ש ןוכנ ?ינוונחה
ך בתסנ זא ירהש ,דימתו ,תוחנהה לכ תא ריבסהל רשפא־יאו ,םיריבסמ ןתועצמאבש
.רמוג אוה רבכו ,רבד םוש ריבסה אל ןיידע ןייטשנגטיו לבא .תיפוסניא הגיסנב

ר שפא ןבומ הזיאב ? הזה עטקב ראותמה ןושלב שומישה לע בושחל םעט המ
ר אתמה עטק הז ירה "?תומוד םיכרדבו ךכ" הפשב םישמתשמ םישנאש רמול
ן ניא ןבומ םושב רשא ,הזה םלועה ןמ אל טעמכ ,רתויב תונושמ תויושחרתה
!״תויסופיט״

ר וביגש יאדו ? ראיתש יפכ ״לעופ״ ינוונחהש ״חינמ״ ןייטשנגטיו ןבומ הזיאב
 ךכב ןיאו ,רופיסה רוביג אוהש ינפמ טושפ ,רופיסב ראותמש יפכ לעופ ולש רופיסה
? ךכ גהנתמה אוהש ינוונח הזיא שי יכ זומרל הצור ןייטשנגטיו םאה לבא .החנה לכ

ם ע טקייבוא תאצוהו שמח דע הריפס ידי־לע לח "שמח" הלמב שומישה םאה
ה רוצב "שמח" רפסמב ,אוהש רשקה הזיאב ,שמתשמש ימ שי םאה ?רפסמ לכ
?(םיטוידיאו םידלי איצוהל) וז תיליווא

ד
ל ש תוחנהל סחיב בישהל רשפא־יא םדוקה ףיעסב וגצוהש תולאשה ןמ הברה לע
ס חיתהל תירשפא הביס ,ןבומכ ,יהוז .ירותסמ אוה רופיסה ןהילא סחיב .רשיה לכשה
."ןיבמ ךניאש המ ץרעה" :עדונה ללכה יפ לע ,דאמ ״קומע״ רופיס לאכ וילא
ל בקתמ ןייטשנגטיו לש ורופיס ןהילא סחיבש תוחנה חסנלו תוסנל רשפא םלוא
ה יצקינומוק־תייצאוטיס גיצמ הז רופיס ובש ירשפא םלוע ראתל ךכבו ,תעדה לע
."תיסופיט"
. הזל הז םיעמוש םניאו הז לא הז םירבדמ םניא םישנא וב םלוע ,לשמל ,ןיימדנ הבה
ם ניא םג םישנא וב םלוע .םניבהלו םיעבמ קיפהל רשוכ םיללושמ םישנא וב םלוע
.רבדב םירכזנ םניאו רבד םירכוז
ה לא םיקתפ לע .םיקתפ לש םינסחמב שומיש ידי־לע האב תרושקתה הז םלועב
א שונה קתפ רחוב רדשמה ,תרושקתה ךילהתב .םיירשפאה םירסמימה לכ םימושר
י די־לע ,טלוקה ידיל תיזיפ רבעומ ,םילמ תרדסכ גצומה ,הז רסמימ .םיוסמ רסמימ
ת א תעבוק םילמה תרדס לע םייניעה תרבעה .םושר אוה וילעש קתפה תרבעה
ה לחה הנוכת ,רמולכ—גשומ תנמסמה הלמב לקתנ אוהשכ :רדשמה לש ותוגהנתה
, תוחפל ,וא—הלאכ םימצע םייוצמ הבש הריגמ שפחמ אוה—םימצע לש הצובק לע
ו תוא שפחמ אוה ,עבצ םשב לקתנ אוהשכ .גשומ ותוא תנייצמה הלמה הילע הבותכש
ש י" םא תוארל ידכ הלמה לומ חולב אצמנש עבצל םימצע הוושמו ,םיעבצ־חולב
ם ירפסמה לכ תא םלקדל ליחתמ אוה ,רפסמ־םשב לקתנ אוהשכ ."עבצ ותוא םהל
ם א .הריגמ וזיאמ םצע ףלוש אוה םלקודמ רפסמ לכ םעו ,הז רפסמל ועיגה דע
ה ב הביבסל ךלוה אוה ,תוחולו תוריגמ הליכמ הניא רסמימה טלוק לש ותביבס
.הביבס התואב ול םדקש והשימ ידיל קתפה תא רסומו הלאכ םימצע םייוצמ
,ריבעהל םיצור ותוא רסמימב הריחב לש תוליעפ איה תינושל תוליעפ לכ הזכ םלועב
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  די־לעו ׳ילש תיתרדס הריקס ידי־לע ,רסמימה לש וחונעיפ וא—(תיזיפה) ותרבעהו
ס ש ,רפסמ םש :תרקסנה הלמה גוסב תויולתה חונעיפ לש תויגטרטסא תלעפה
.עבצ םש ,הנוכת
. ונממ התוא ףולשל וא היצמרופניא ןסחאל ידכ ישונא ןורכזב ךרוצ ןיא הזכ םלועב
.סיכהמ התוא םיאיצומו (קתפ תרוצב) םיכב היצמרופניאה תא םיקיזחמ תאז תחת
ם יינוציחה םייוריגה לש חושקה םנוטלשל םישנא לש םתוגהנתה הנותנ הזכ םלועב
ר שפא הב הביבס םישפחמ וא ויפל םילעופ םה ינושל רסמימ םהל ןתינשכ .םהל
.ויפל לועפל
ן יא .םיישפנ םיכילהתו םיישפנ םינונגנמ םישנאל סחיל ךרוצ אופא ןיא הז םלועב
ם יטקייבוא תוהזל םילגוסמ םה ןיא .םיעבמ םיחנעפמ םה ןיאו םיעבמ "םירצימ" םה
.םיתואנ יוהיז־יללכ לש תכרעמ תלעפה ידי־לע םירשימב הנותנ הנוכת ילעב

ה
. ןלוכ לע אל דא—ד לש תוחנהב גב תולאשה לע בישהל רשפא ךיא תוארל לקנה
א לב תרתונ םינומה םירפסמה תרדס לש הפ־לע דומילה יבגל הלאשה ,לשמל ,ךכ
.דב ונעציבש ליגרתה לש ויתולובג לע םג העיבצמ וז הלאשו .הבושת
ת לוכיה תא החינמ םינומה םירפסמה תרדס תא "הפ־לע דומלל" תלוכיה ,הנה יכ
ל ש םדאה וליפאו) םדאכ יפוס רוצי ,לבא .אוהש ןבומ הזיאב "שאר״כ התוא גציל
ם א ,לשמל ,ךכ .םילדבנ םירפסמ ףוסניא גציל לגוסמ וניא (ד לש ינוימדה םלועה
ם יקתפ םג לבא .םיקתפ ףוסניאל םוקמ ול שורד ,רפסמ לכל שארב "קתפ" ןימ ול שי
.דחא שארל סנכי אל יאדו םהמ ףוסניאו ,םוקמ םיספות םיקדו םינטק
ו נדמל" אלש יאדו ז םינומה םירפסמה תרדס תא "םלקד״ל אופא ונא םילגוסמ ךיא
ו נל תרשפאמה םיללכ תכרעמב םיטלוש ונא ,השעמל .ןבומ םושב ,"הפ־לע התוא
.תאזה הרדסה ןמ יוצר ךרוא לכב םיעטק רציל
:םיללכה יגש תב תכרעמה ,לשמל ,ךכ

,רפסמ אוה 0
."וירחא אב״ש רפסמ לבקת ,אוהש רפסמ הזיאל 1 ףיסות םא

ך כ־רחא ,(ןושארה ללכה) 0 :םירמוא הליחת .הרדסה לכ תא רציל ליבשב הקיפסמ
, 2 םילבקמו (ינשה ללכה) 1 בוש םיפיסומ ,1 םילבקמו (ינשה ללכה) 1 םיפיסומ
ס חיל השק .םיקתפ ןיב הריחבב איה ותמזי לכש רוצי אוה ד לש "םדא״ה לבא .רכו
.םיריצי לש ףוסניא רציל תולגוסמש םיללכ־תוכרעמ ול
ם יריציה לכ .םייזיפ םה ד לש םדאה תוליעפב םיכורכה םיכילהתה לכ אלא דוע אלו

. םיקתפ ,תוחול ,תוריגמ ,םיקתפב קסוע אוה .םייזיפ םה ףא ותוליעפב םיברועמה
ן יא :תורפס תומושר םהילעש םיקתפ םה ןיא םג .םייזיפ םירוצי םניא םירפסמ לבא
.םירפסמה לכ תא םהילע םושרל םיקתפ יד
ת ריצי לש רשוכ םהל שיש םירוצי לש םמויק חינמ ד לש םלועה אלא דוע אלו
ר אשנ הלא לש םביטש אלא ? תוחול ןיכה ימ י םיקתפ בתכ ימ :םיינושל םירסמימ
.לפרועמ
ר וציל ידכ םירחא ידיב םינכומ םיקתפל םיקקזנ ונא ןיא ,םוקמ־לכמ ,ונלש םלועב
.םיעכמב םהב םישמתשמו םיקוספ םירצוי ונא .רשק
ו נל שי ,לשמל ,ךכ .םירפסמ תריצי לש ךילהתל המוד םיקוספ תריצי לש ךילהתה
ק וספ אוה פש םשוח ינא םג ,וב שמתשהל רשפאש קוספ אוה פ םא :הזכ ללכ
.וב שמתשהל רשפאש
.םיקוספ לש ףוסניא רוציל םילוכי ונא הזה לכה תלעפה ידי־לעש תוארל לקנה
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י נא" הלעמלש ללכה ףקותב ירה ,"בער ינא" ןוגכ והשלכ קוספ הקנ םא יכ י עודמ
י נאש בשוח ינאש בשוח ינא" םג ןכלו ,שומיש־רב קוספ אוה םג "בער ינאש בשוח
.האלה ךכו ."בער
. םיקתפ לע םלוכ תא גיצהל רשפא־יא ,םיקוספ לש ףוסניא ונתפשב שי םא לבא
ר מול ןיא ןבומ םושב ,ןכל .םיקתפ ףוסניאל ץראה־רודכ ינפ־לע םוקמה קיפסי אל
ף וסניא םיירשפא .םיירשפא םירסמימ המכ ןיב הריחב אוה רדשמה לש ודיקפתש
.יוצרה רסמימה תא רציל ךירצו ,םירסמימ
ם תאוושה ידי־לע םימודא םיטקייבוא םיהזמ וגא ןיא ונלש םלועב אלא דוע אלו

" םדוא" לש יוהיז־ללכב שומיש ידי־לע םירצוימ םיעבצ־תוחול .םיעבצ־חולב םגדימל
ן הילעו תויוות ןהל רשא תוריגמב םייוצמ םיטקייבואש ןויערהו .ונישארב גצוימה
ל יפ לכל ילוא וא י ולאכ תוריגמל סינכהל רשפא םיליפ :קיחצמ אוה םמש םושר
ת ומושר ןהילעש תויוותב םיטשוקמ םיליפ םא לבא י "ליפ" בותכ םשו ורוע לע תיוות
. תוירשפאה תויוותה לכ ליבשב ליפ לש םוצעה וינפ חטש םג קיפסי אל םהיתונוכת
, םימוטא לש תמייוסמ תומכ ,תולוקלומ לש תמיוסמ תומכ ליכמ ,לשמל ,ליפ לכ
.האלה ךכו ,ןותנ ילקיזיפו ימיכ בכרה ול שי

ל ש םנוטלשל הנותנ ונתוגהנתה ןיא ,ולש ינוונחלו ,ןייטשנגטיו לש חילשל דוגינב
ם ינוונח הברהו ,תלוכמה־תונחל תכלל םיברסמ םידלי הברה .םיינוציח םייורג
.תוחיפל היפיצב םירגוא םה התוא ,הרוחסה תא שפחלמ םיענמנ

ו
ם הש ,םתוגהנתה יבגל תוטלחה םילבקמ םישגאש חינהל ךרוצ אופא שי ונמלועב
, םתוגהנתה ךרוצל (םיקוספו םירפסמ ומכ) םיטשפומ םיריצי ינימ לכ םירצימ
ם יטקייבוא יוהיזל םיללכ םיגצימ םהשו ,תומיאתמ םיללכ תוכרעמ לש הלעפה ידי־לע
.ןיחבהל םילגוסמ םה ןהבש תונוכת ילעב
א לא דוע אלו .יזיפ (םוידמ) עצמימב תושחרתמ ןניא ולאה תוישפנה תויוליעפה לכ
, םייגשומ םימעטמ ,רשפא־יאש םיטשפומ םיריצי םה ןהמ קלח לש םירצותהש
ק וספ .םיקוספ םג לבא .ונרמאש יפכ ,םירפסמ ,לשמל ,ךכ .ןמזבו ללחב םרתאל
ם ימעפ קוספ ותוא עיבהל רשפא .ותביתכ וא ,ותעמשה לש טקאה םע ההז וניא
ו תוא ונעבה ךכו) .תובר םימעפ קוספ ותוא עיבהל רשפא :החכוהה תאזו .תובר
.(תונוש תורוש יתשב ,םיימעפ קוספ
, םייזיפ םיחנומב רואיתל תונתינ תוישונאה תויוליעפה לכ ד לש םלועב ,ינש דצמ
ם ימושר םהילע ,םיקתפ שי—םיקוספ ומכ ,םיטשפומ םיריצי םש חינהל ךרוצ ןיא
.םירפסמל רשאב קר תררועתמ ,רוכזכ ,היעבה .םייזיפ םירוצי םה הלאו ,םיקוספ

ז
ן צחל ונויסנב ןייטשנגטיו לש ורופיס לש תוידרוסבאה תא רתאל רשפא ךכיפל
ה ירואית תתל תוסנלו ,ילאטנמה לש "היצזילקיזיפ" תושעל ,םיימינפ שפג־יכילהת
ם ג ךכיפל .תיטסילאירטאמ תרגסמב הפשה לש (הירואית לש םירבשו םיזמר וא)
: ינוונחה לש ותוגהנתה רכסה יבגל ומצע לש ותלאש לע תונעל תוסנלמ אוה עתרנ
ל ש) תועפות םוחת לע תיזיפאטימ םודס־תטימ תופכל הסנמ אוהש שיגרה יכ המוד
א והש ידי־לע ומצע לע ןגמ אוהו .ןמוקמ תא הב תואצומ ןניאש (הפשב שומישה
ם ילמ לש "םינבומ״ב ןוידל איבי םייטסילאטנמ םיחנומב רבסהל ןויסנ לכ יכ זמור
"שומיש״ב :רתוי "ישחומ" והשמב ןויד ףידעמ אוה ."םיינוטלפא" םיריצי ראשו
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- תוכרעמ לש םיחנומב קר וראתל רשפא םילמ לש שומישש איה הרצה .םילמ לש
ל ש םיחנומב םוגרת הל ןיא םיללכ־תוכרעמ םיליעפמ םישנאש החנההו—םיללכ
.םיילקיזיפ םיכילהת

ח
. תיתטיש הניא ,תשרופמ הניא ,תרדוסמ הניא ,ויבתכ לכב ,ןייטשנגטיו לש ותביתכ
. ולש היגולוכיספה יחנומב רבסה ךכל תתל רשפא ילוא .תזמורמו תעטוקמ איה
־ תנומתל קר םיסחיתמה םיחנומב (בשיתמו) ליבקמ רבסה תתל רשפאש יל המדנ ךא
ן ייטשנגטיו לש םלועה־תנומת :(ותוישיא תא תפקשמ איה ףא יאדווש) ולש םלועה
ל ש םמויקל תועדומה םע ,דחא דצמ ,םזירויבהיבו םזילאירטאמ לש בוליש איה
ב ולישו .ינש דצמ ,םילעופ םישנא םהבש (הקיתמתירא ,הקיגול) םיילמרופ םיבישחת
ה ריהבו הרודס הנשמ חוסינ ונממ הענמ איהו—הריתסב שח ןייטשנגטיו .ביקע וניא הז

.הפשה :רהצומה וקוסיע םוחתב וליפא

זשנסו עושעש ן>ב :תבט *תבש

.1971 ביבא ,אנ ״תשק״ ׳ר *

ה רומשה ןמ יתוא ואיצוה *,"ותבו עושעש" ירפס לע .ש .ב לש ותרקבב ,תורוש יתש
ם א .רקבמה לש הדימה־הנק קוידל תעגונ הנושארה .רקובמ רבחמ לש היופכה
ה ביתכו תיעדמ־תידועת הביתכ ,תיאנותע הביתכ ןיב ןיחבהל .ש .ב חרוט הכ
.תיתרקב הביתכב תונלשר לע ול ריעהל רתומ ,תיתורפס
ל ש וירפסו וירקחמ ,המודמכ ,ויה תבט יתבש דבע ויפ־לע םגדה" יכ בתוכ .ש .ב
ר פסב גיצמ יאקירמאה־ידוהיה גולופורתנאה .לשמל ׳זשנאס ידלי׳כ םיאול רקסוא
, קודבל לוכי ץפחה לכו ,הרבחה ילושמ תיאקיסקמ החפשמ לש םייח־תלילע קתרמ
ן תיווהכ תוראותמ רפסבש תויומדה לכ----------.הדבועה תא ךירפהלו תמאל
 רקוחה ןמ ענומו םייודב תומשב וירוביג תא הנכמ תבט .םיירוקמה ןהיתומשבו
."רקחמב ךישמהלו אובל ,תוגצומה תודבועה תא תמאלו אובל
ם יבוט םייודב םילאקולו תומשש אצמ ומצע סיאול רקסוא יכ .ש .בל רשבל ידיב שי
ת ובקעב אבש ,"הדיו־הל" לודגה ורפסל .יגולופורתנא־יגולויצוס רקחמל וליפא ,רתוי
ת וימינונאה לע רומשל הנווכב" :תולודג תויתואב הרעה םידקה ,"זשנאס ידלי"
ף א ינא .םהינכשו םהירבח ,תוחפשמה ינב לכ תומש ופלחוה ,הז רקהמ יאשונ לש
ן ולמ־יתב ,םיראב ,םיסובוטוא תונחת ,ויתובוחרמ המכ תומשו רוורפה םש תא יתיניש
."ונוש אל רוביצ־ידיקפו תוירוטסיה תויומד לש םהיתומש .םירחא םיירוביצ תומוקמו
י דלי״ב ומכ ,םייתימא תומש לע רזח אל בושש ךכל ול ויה םיחוכנ םימעט יאדו

ו קיסקמכ סחיב־הקוחר ץראב קסע אל "הדיו־הל״ש התיה ןהמ תחא ילוא ."זשנאס
ד בעש הדימב ,םוקמ־ לכמ .המצע תירבה־תוצראב ,קרוי־וינבש םלראהב קסע אלא
ו תוא לש ותעדלש תעדל היה לוכי "סיאול רקסוא לש םגדה יפ־לע" ותרקבב .ש .ב
.רקחמה ביט לע ללכ דיעהל םייודב וא םייתימא תומשב ןיא ללוהמ גולופורתנא
י רוביגל םייודב תומש רחב עודמ ומצעמ ןיבי םיאול רקסוא ירפס תא ארק ןכאש ימ
, קרוי־וינ וליפא .םלראהב םינקיר־וטרופה לש ינועה תוברת־תת לע ותדובע
ר ורב .וליבשב "ןטק םלוע" התיה ,לארשי יסולכואמ המכ־יפ םיבורמ היסולכואש
ינוע־תנוכש יבשותל םייודב תומש טוקנל ילארשיל אוה חרכה עודמ םייתעבש
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