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ת בהאב רושק הלואגה ןויער .ועגנ־םימדב
י רבדכ ,םלשה םויקה לש האידיאה תא םדאה
ה רוכמ ינפ הברא החמ ,ירוכב" :ררושמה
/  ,םלצ ילב הבהא הנבהאנ ןעמל / ,םלצו
ב וש / ,הרוחש םידוא ומכ איה וניניעל תע
ה ווצמ ךכ ."הרוחצ הנוי ומכ איה ונבלב
.םויקה ךשמה ןעמל ונב לא באה
ל ש עודיה ורופיס לוגליג אוה רתויב זעונ
ל ש ותעדל ."רדגה ירוחאמ" קילאיב .נ .ה
ם יעוגעגה ןמ אב רופיסל עקרה ,לזרב ר״ד
ן ברוח" ללוכ אוהו תורדגה םלועל ץוחמ לא
ה ריפסב ,תרדגומ תוהמ לכ לשו דוחייה ילמס
• א ,םיינושאר עבט תוחוכ לש תיתימה
ע בטה תיווה ךות לא עלקנש ,חונ .םיירוטסיה
ס רה חוכ ,יסינויד תויח־חיל וליאכ אלמתנ
 לע לח ןיד ותוא ."הזב הז םילולב האנהו
" רדגה ירוחאמ" לש הריוואה לכו ,הקנאירמ
ר ״ד ידי־לע שרדנה ,יגארט סותימ האלמ
. טשפב אל קרו ,שרדבו דוסב ,זמרב ,לזרב
ק באמ" ,אופא ,איה רבחמה לש ותנקסמ
ק באמ :ידוהיה ארוקה לשו רצויה לש ימינפ
ן יבל תורדגל־ץוחמ לא הגירחה רצי ןיב
ם ג ךכב שי אמשו ,תאזה תוענמנה תואדו
, דוחיי וריבגה :רסוימה וננמזל רבד םושמ
י לבמ ,הרישע םדא־תוברת ,תוהמ ,תורדג
. "ןוסא טיממו הביא רצוי םרוגל םתושעל
ר דנסכלא ר״ד לש ותטישל תומגדה המכ ולא
.ראשה לע דמלל ןהב שי .לזרב

.פ .י

תוסמה רפס
ת אצוהב הנעפות ויתומישרש םדא יואר םא
ל ארשימ ךכל יואר ןיא ,ויראת לשב "ריבד"
ד ובכ־ר״ד ,היפוסוליפל ר״ד אוה .תרפא
י קסבוחינרשט־םרפ לעב ,תירבע תורפסל
ל עב ,ריפסקש לש תוידגארט םוגרת לע
א וה .הריש ירפס לע אולימ־םרפו רנרב־סרפ
לת תטיסרבינוא לש ןושאר רוטקר היה םג

ת ולכתסה) תוסמה רפס :תרפא לארשי *
;  1971 ,ריבד תאצוה ;(םשורהו חורה דוסב
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ל ביקו ,הלש דובכ־אישנ ןכמ־רחאלו ביבא
ם ודיקל ותמורת" דעב דלאס הטיירנה תוא
יחבה םא םלוא ."לארשיב ההובגה הלכשהה
, תיתורפס תוכיא איה וז האצוהב םוסריפל הנ
רופש ,תרפא לארשי לש ויתומישר םא קפס
" ריעצה לעופה״ב "רבד״ב ,"םיינזאמ״ב ומס
.רוא תוארל תויואר ב״ויכו
ת חאו־םיעברא האירקל ןאכ ונל תועצומ
ה שולשו־םירשע םייתאמ תוספותה "תוסמ"
" סחיתהל" תוחפל רשפאש ןהמ שי .םידומע
ם ירבד אלא ןניאש תורחאו ,ןרקבלו ןהילא
ה ינשה הירוגיטקל .הבשחמ־ילדו םישודנ

:יקסרבט ןנחוי םשב ״הסמה״ ,לשמל ,תכייש
, ךנורא די־לע םידמוע ונא ןוגי ימולה"
ם ואתפ הכ תקלתסנש ,רקיה יקסרבט ןנחוי
.רהמ הכ
ותמ שלתנש לבא הטוע םירפוסה־תדוגא
. רישעמו רישע ,תוברת־בחר ,רבח הכ
.(200 ׳ע) ״...םיברה ויצירעמו ךיארוק

" ריעצה לעופה״ב הספדנ וז הבושח הסמ
ת רגסמב רוא בוש האור איהו ח״כשת
."םשורהו חורה דוסב תולכתסה"
ת וסמה לכ אלש ,הארנכ ,ןיבה תרפא לארשי
ח תפ״ב שיגדהל חרט ןכלו תחא השקמ ןה
ה נוכמה ןושארה תוסמה ץבוק יכ "רבד
ץ בוק .רפסה לש ורקיע אוה "תולכתסה"
ה בשחמב םינויע" ,המדקהה ירבדל ,ליכמ הז
ך א ,תויללכ תויפוסוליפ תולאשבו תיארקמה
ה יאצומ ,תירישה הריציה לש התוהמב רקיעב
ר קבל ןגוהה ןמ אופא הז היהי ."היאבומו
ו ב האור ורבחמש המ יפ־לע רפסה תא
י תש יפ־לע תושעל יתרחב תאז .רקיע
" יגארטה לש ותוהמל" ,דחא אשונב תומישר
. (18 ׳ע) ״יגארטה לש ותאנה״ו (14 ׳ע)
־ זאמ״ב הליחת המסרופ הנושארה המישרה
ו רמאנש םירבד—הינשהו ;ח״ישת "םיינ
ו ספדנו ך״שת־יקסבוחינרשט־סרפ תלבק םע
."רבד״ב ךכ־רחא
ם ירבד םתוא טעמכ םירמאנ תומישרה יתשב
ה מישרב ,לשמל .תונויער םתוא םיעבומו

ל ש םוטאה ריקה" :תרפא בתוכ הנושארה
ם וילוי׳ב ,הינשה הידגרטב םג הלגתמ לרוגה
א וה ,רסיק סוילוי אל ,אוה אל יכ .׳רסיק
קלוסמ אוה ףוס־ףוס ירהש ,יגארטה רוביגה
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ם וטורב אלא ,ןויזחה תליחתב המיבה לעמ
ו משבש לאידיאה םע םהירבחו םויסאקו
, םעה ןוטלש ,תוריח :הדירמה לגד ומירה
ה ירחא דימ האבה הינשבו ."תוצירעה תקחרה
א ל יכ ,׳רטיק סוילוי׳ ,תישאר" :בתוכ אוה
ק לוסמ אוה .רוביגה אוה רסיק סוילוי
־ ורב םע הליחתמ הלילעה .ןויזחה תישארב
ם שב םברח תא םיפינמ םהשכ וירבחו סוט
."היטרקומדו שפוח לש םילאידיאה
ם יקול קיתווה רקוחהו ףוסוליפה לש וינויע
בדב .תוצילמב םשו־הפ תדפורמ ,תויחטשב
א וה בתוכ "ריל ךלמה" לעו "ולתוא" לע ור
ו מכ ושנעו אטח דוע הנניא ןאכ הלילעה" יכ
־ םקשה תומארדב ומכו ,תינוויה המארדב
־ ארטה .השנעו תועט אלא ,תומדוקה תויריפ
ק ר תושגנתה לש תומארד ןניא ולאה תוידג
ם ייניע־תוימס לש ,היתואצותו תועט לש
ל ש ,הנובקר ךותב םיצרושה םיעלותהו
. "הליפאב םירוסייה־לוחמו למשח סנפ יוביכ
ארדה יבגל תרפא ׳םורפ ןאכ העוט ,יתעדל
, לשמל ,רמול רשפא םא קפס .תינוויה המ
ו ל אב ולרוג "ךלמה םופידא״ב סופידא יכ
, ומאמ םינב דילוהו ויבא תא חצרש םושמ
ו לרוג ;תיתימאה םתוהז תא עדי אל ירהש
ת יב—ותחפשמ לע ץבורה אטחה ןמ עבונ
ת א עציב אל ס1יל ויבאש םושמו—סוקדבל
ו נב תא גרה אלו הנושלכ ולופא לאה תווצמ
. ריפסקש לש תוידגארטב ןידה אוהו .סופידא
ה ןאג״ב םיעוגנ ךלמה ריל םגו ולתוא םג
־ לע האג ריל ךלמה .(סירביה) "תיגארטה
ק לחל זעמ אוהש דע ותנובתבו וחוכב ךכ
ו חוכב ןוחטב ךותמ וייחב הכלממה תא
 אל בושש רחאל םיניינעה לוהינב ךישמהל
ח ידמ אוה תשפוטמ הןאג ךותמו ,ךלמ היהי
ע ייסל הלכיש—הילדרוק תא—תחאה תא
ץ ק־ןיא־דע האג ,אבצ־רשכ ,ולתוא .ודיב
ק פקפל זעה אלש ואטח .וידוקפ תונמאנב
ן כומ וניאו ,ודוקפ ,וגאי לש ותונמאנב
, בוש םירבדה תא קודבלו השאל ןיזאהל
ן יאש ררבתמ היה הנומדסד הקדצ ול יכ
ה ואגה ןאכ םגו ןאכ םג .והנחמב תונמאנ
ב תוכש יפכ אלו ,יגארטה רוביגה תא העיגמ
."השנעו תועט" ,תרפא
ם סריפ תרפא לארשי ׳םורפכ הרופ םדא

ם סרופש המ לכ אל .םיבר םירבד וייחב
א לש לבח .שדחמ םפדיהל יואר ותעשב
א לו וילוקישב רתוי תרפא ׳םורפ רהזנ
ישר תא ץבקל ואובב יופינב רתוי רימחה
ו רבעבו ומשב יד יכ רבס וליאכ המוד .ויתומ
ת וכיאו תובישח רפסה לע ליצאהל ידכ ולש
, ךכ רבדה ןיא ,רעצה הברמל .תיתורפס
.ידמל תבזכאמ האצותהו

.כ .זע

תיברעב תירבע הריש
ד וד שיגדמ ,ךרע ותוא ץבוקל ותמדקהב
י תוברת עגמ רוציל אוה דעונ יכ ןדיבא
. ילארשיל יברעה םדאה ןיב יעצמא־יתלב
ם רוקמב הלא םיריש ארוקה יכ ףיסומ אוה
ה בריקב שוחי יברעה םמוגרתבו ירבעה
ש גינ וז תואר־תדוקנמ .תופשה ןיב הברה
י נוניב ,םיריש רחבמ םגרתל הסדאיב דומחמ
ן מ ,םיריעצ םיררושמ הנומש לש ,גצימ ךא
י רוא םיעיפומ ןדיבא דבלמ .ץראב םיטלובה
ה ילד ןכו ,הדש סחנפ ,רוד השמ ,ןייטשנרב
־ וקיבר הילדו יחימע הדוהי ,ךז ןתנ ,ץרה
.ץיב
א וצמל רשפא .דאמ הבחר םיאשונה תשק
ו א השולשמ" ןוגכ ,שגרו תוגה יריש ןאכ
סמב ראתמה ריש ,יחימעל "רדחב העברא
ר רושמה לש ומוקמו ודיקפת תא תיבצמ תרג
ן יב לוועה תא תוארל חרכומ״ש ,םוקיב
ב יבס םירוהריה יריש םיעיפומ ."םיצוקה
, הדשל "ךאלמה" תמגוד ,לרוגהו םלועה ירדס
ה נוש הכ ותעפוהש תוומה־ךאלמ ראותמ וב
ר יש םג יוצמ .וישעמבו ומשב רושקה לכמ
, "לואשל םיעדוי םניאש" םשב ןדיבא לש
ם ירישב שוגפל רשפא .ץראב בצמב קסועה
, "ותרק ןוזניבור" חסונ ,םיפונ וא םישיא לע
ה ריווא יריש ןכו ,ךזל "םי ףוחל וכע" וא
, םולח תשגרה ךוסנה ,ץיבוקיברל "םיפושיכ״כ
.םיאשונה םיבר דועו

ה רישה ןמ רחבמ :(ךרוע) ןדיבא דוד*
־ איב דומחמ :םוגרת ;וננמז־תב תירבעה
ת אצוה ; הרומ לאומש ר״ד : הקידב ; הסד
.׳ע 1970 ; 74 ,םישולשה האמה
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