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 רשפא .םיריש האממ הלעמל ןב רפס איצוהו
 היהי הסונמו קיתו ררושמ יכ חינהל היה
 ןורחאה ורפסב קסוע יחימע לבא ,רתוי ןררב
 והז .תויווחב אל—םימשרו תונורכז יטוקילב
 ,ומצע לש ןוגיפא אוה יחימע ובש רפס
 םיריעצ םינוגיפא לש רודב אנקתה וליאכ
 עדוי אוה םגש םתוא דמלל שקיבו ונממ
 ."עורג יחימע" תויהלו יחימע תא תוקחל
 הלועו הבש םימדוקה וירפס לש הקיטאמיתה
 תרגובו רתוי תימיספ הייארה קר ,שודיח אלל
 .קוחשו יתוכאלמ ירישה יוטיבה וליאו ,רתוי
 ךיבהל וא עיתפהל ודעונש םייומידה םג

 ךותב דבא הז דוסי .םשור םישוע םניא בוש
 םילגמ םשו־הפ קרו ומצע לא רזוחה עפשה
 יחימע יכ תודדוב תורושו םידדוב םיריש
 הז םעפ היה "םירחא םימיבו וישכע" לש
 בלתשה ולש דחוימה תורופאטימה םלועש
.תירישה הקיטאמיתב הפי
 ,ררושמ היהיש החיכש־יתלב העפות וז ןיא
 ולשמ תורופאטימו םייומיד םלוע חתיפש
 רובעכ ביגמ ,תמא לש תויווח אטבל ידכ
 ,ול ןמדזמה אשונ לכ לע תינכומ הרוצב ןמז
 רקבמ .ירישה ומלוע תא הפיעל־לצנמ אוהשכ
 לש הקיטאמיתה .ןיגע ךכב אצמי יעוצקמ
 תרהבתמ רתוי םיבכרומה יחימע ירישמ המכ
 תופוקתמ םיריש םישרפתמ ךכו ןורחאה רפסב
 תריש ןיא ,תובכרומ התוא ילב ךא .תומדוק
 תויפוסוליפ־ודבספ תורימא ףסוא אלא יחימע
 הז .רתויב םייטסינרדומ יומיד־יקזבה ללשו
.לכה
 רומגל אלא ,יח / התא רוכזל תנמ־לע אלו״
 (ךילע ןכ־יפ־לע־ףא) ךילעש / הכאלמה תא
 / בהוא התא ראשיהל תנמ־לע אלו / ,רומגל
— (77 ׳ע) ״באוכ התא בוהאל תנמ־לע אלו
 ץבוקה םש םג איהש ,הנושארה הרושה
 לש ונוצר תא לכמ רתוי ילוא תאטבמ ,ולוכ
 ירעצל .ףרה אלל בותכלו ךישמהל יחימע
 ,ולש ןורחאה ןמורה רוביג תא יל ריכזמ אוה
 ררושמ ,הזה םירישה־רפסמ םג ותמרב לפונה
 ונניא ררושמ .ונממ הסנ הארשההש ןקדזמ
 הכאלמה וילע אלו םלועב םינוקית עצבמ
.רומגל
 רישב עיתפמב הפ םילקתנ ונאו שי ,םנמא
 ,"התמ גרבדלוג האל" ומכ ןכו בלל־עגונ

 תוגונו תומכח תורוש תועיפומ וב
  ןיחל ילוא ןכומ / היה ,הבש רוסיפורפה״
 התצר אל תררושמה ךא / .תובר םינש דוע
  תרימא יהוז .(56 ׳ע) ״החצינו .ןמדזהל
  קיודמ רויצו ,הב שי הרמ תמא הברה לבא
  רישכ ,וירחאל דימ ךא .תראותמ תומד לש
  וזוה ,םידידי גוז לש םיאושינ תובקעב ,רחא
  יתש / :הדרוו למיש" :ראשה ךותב בתוכ
ס *חעה יפב / טאל תוסמנ / העגרא־תולולג
, שחומ המכ דע .(59 ׳ע) ״טטומתמהו שגרנה
 "םלוע־רעצ" !רקה ,יתוכאלמה הנבמה הפ
ולעת ולוכש ,"רומזמ־ריש" םייסל אב ףיוזמ
 / ןיידע הרוכש םילשורי״) תולאשה לש םיל
.(58 ׳ע) ״היתפש לע םיריית ףצק
 קליח יחימע .תפיוזמ םירעשל הקולחה םג
 ;״סרייא־סונאוב יריש םע״ל רפסה ירעש תא
 -סונאוב יריש רחא" ;״סרייא־םונאוב יריש״
ראה הריבב הייהשה .דתיה וליאכ—"סרייא
 .ותביתכב העירכמ םימ־תשרפ וזיא תיאניטנג
 ילב ,םה ,"םרייא־סונאוב יריש" :איה אלו
.יחימע ירישב םיעורגה ,קפס
 םימדוקה וירישל יחימע יריש תא םיוושמ ונא
 רמול םזגומ הז היהי אל וז אצומ־תדוקנמו

ישה הבוגתה ןמ טעמ שופל יחימע בייחש
 תוירישה תורושב תוארל אלו תינכומה תיר
 ותחונמ תא דירטמה ןינע לכל הבוגת־יעצמא
 תירוביצ הדמע לעב ררושמכו יטרפ שיאכ
 :השקבב .לוק עימשהל ״עבתנ״ ומצע האורה
 אל ונחנא ז הקיטסיצילבופ תצק אל המל
 "היזיבר״לו תואבה םינשה לש תרוקבל הכחנ
."םדקומ״ה יחימעל רוזחל ףידענ אלא הלש

  ץיק־לילב םישנא

   ;ץיק לילב םישנא : הפנאליס לימא םנארפ *
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ו7וארירש הנשוש

ם ירקסנ םיבר םישנא לש םייח־תוארמו ,דןןי

י ושע רופיסה .עונלוק לש רוקרזב ומכ
ה רושק הילוחל המוד עטק לכו םיעטק־םיעטן,
, הירחאל היהיש המו הינפל היהש המ לא
, תיתונמא ,תירויצ תואמצע וב שי תאז םעו

ק וקז וניאש דע ולשמ םויק־תוכז ול תנתונה
ק ידצהל ידכ םירחאה םיעטקה לש םדסחל
ר בחמל םיעייסמ םניא עבטה יפונ .ומויק תא
, דבלב עקרה תטלבהלו הריוואה תשחמהל
— תויומדהו ,עקרהו הריוואה םה־םה אלא
ת ישארמ ןהב תולותש—ללכה־ןמ־אצוי אלל
ו ז הניחבמ .ןהיקבאמו ןהירצי לע ,ןתאירב
ל שו םדאה לש תחא תומלש הפנאליס גישה
ץ ראב יכ ארוקל רורב .ותויחו ולודיג עקרק
ם ישנאה ויה אל ,םירחא עבט־תוארמב ,תרחא
.ךכ םילעופו ךכ םיארנ ,ךכ םייושע
ם הישעמ תא הסכמ תעגור הקיפא לש חור
ש חרתה אל המ .םירובגה לש םהילדחמו
, הדיגב ,האנש ,הבהא ,חצר ז הליל ותואב
ן יזהל הלוכי המצעל השרפ לכו ,הדיל ,תוומ
ל כ הפנאליס לצא וליאו .רעוסמו םלש ןמור
ורקימ םינפ־טועימב אבומ םישעמה ןמ דחא
יאה .תילידיאו הטקש חורב ,טעמכ יפוקס
ם ימיאתמו תוחונמ־ימ לע םימרוז םיעור
ב יבאה־תודובע ומת רבכ הב הנשה־תפוקתל
ל ש םמסק .ןיידע לחה אל תחשה ריצקו
ל שו םיצרפמה לש ,תורעיה לשו םימגאה
ם יימשה םסק ,לכה לעו—םירכיאה תותקב
.םדאה ירצי תא םיליעפמ—םאבצו

ב יטומ רשאכ ,הייח םויסל העיגמש הנקז הנה
ת מייסמו תעגור הרוצב אוה ףא אבומ תוומה
ח לכב אובת" בויא רפס לש ןויערל המודב
ח צר ירהו ;"ותעב שידג תולעכ רבק־ילא
, החיצר לש העדות אללו םישמ ילבמ השענה
ם ילפא הליל־תוחוכ ידיב רישכמ חצורה וליאכ
ה שוע קר אוהו ותביבסבו וכותב םימייקה
תמה ,שדח םדא לש ותדילו ; םתוחילש תא
א לב תיעבט הדילכ תועש ןתואב תשחר
ת א םיריעצ גוזב תררועמ ,אפור תוברעתה
ה דיגב השעמו ;םתבהא לש תולשבה ישגר
־ לעב תא הרכשל הקשמה ,תירכיא לש
י נפ־לע רייצ ןמא לש וידודנו ;הזוחאה
ו לרוגמ חרובה ןמא ,םגאה ינפ־לעו הלילה
ה סנתמו רזוח ,רקוב־תונפל וילא רזוחו

ו תשא לא ותריזחמה תינחורה ותייחתב
.וידליו
ה גיזמה לעו ,רופיסה יכרד לע ךוסנ ךר ןח
. הלילה־ישנא םע הלילה לש תינומרהה
ת לפא לע הסכמ וניא הפנאליס לש הלילה
ה ז לא הז םיארוקה םיישונאה תומוהתה
ת א ררועמ יניפה הלילה .העדותה יכבנב
יהלו תולעל םהל ארוקו םימודרה תוחוכה
ת א םיליבגמה םימוחתה לכב לועפלו תואר
.םדאה לש וייח
, הפנאליס בתוכ ,"הזה יניפה ץיקה ליל"
ך שמב וב םירבועה לע אוה בוהאו רכומ"
, וב םייח םה אלה ...םיבלבלמה םהייח לכ
ת עדומש אלב ,םהיניעב םג ןרוק ויז ותואו
ה עשב ...רהוזה הלילה לא םבל תברק םהל
ם ינפה יוות תא ןופצה־ןבל ץראה הלגת וזכ
, וילגרל תחתמש עקרקה ,םאה לש םיבוהאה
, בושי הילאו אב הנממ ,המדא אמא איה
ו א ץק ול ןיאש ,ושארל םמודה עיקרהו
ת ואנב הייחתל םוקל ושפנ תפסכנ—לובג
־ טלפממ ילוא הדונמ .םימיה ןמ םויב ולאכ
ה לילב ידיחי טטושמה םדאה אוה הז דסח
ר ורחשה תא ובלב שח וניאו ,הרטמ אלל
"...רעצה ןמ לאוגה
ר ופסה לש תיגלאה־תיפוסוליפה המינה וליפא
ד בלמ תואיצמ ןיא ירהש תוימומגעמ הקוחר
ם יצרפמה ,םימגאה ,םישורחה תודשה לש וז
ם דאה״ש וז ,המדאה—רקיעבו ,םירהה יסכורו
ע רוז ,ותשרחמב שרוח ,ונזרגב התוא רישכמ
ה ילא בשו ...וריצק תא רצוקו וערז תא הב
."וימי ףוסב
.האירקל חונו ףטוש םוגרתה

ארירש הנשוש לש הירופיס
א רירש הנשוש לש הירופיסב ידוסיה ביטומה
ד ימצמה דחוימה ילארשיצראה ףונה אוה
ה ז ףונ .םיעוריאה תאו תויומדה תא וילא
, קיתע אוהו םילשוריו תפצ ,הירבטב יוצמ

ופיס) הנאתה יצע תוכזב : ארירש הנשוש *
ת אצוה ;ןהכ לאירא תאמ םימושיר םע ,(םיר
.׳מע 1971 ; 112 ,דקע
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