
םירפס

רבכעהו רהה
ד קוש לבויה תיצחממ הלעמל הז וליאכ המוד
ר יווא־סחדמ לש תונשקעב ,ןרוא קחצי
־ ורפס בא־תינכת לע ,תרפרפח לש תועינצבו

ה מישגמ אוהש םידממ־תבחר תינויער־תית
ו מויקב םישח ןיא טעמכ .וצ לא וצ ,וקל וק
ל ש ףתכ־תכישמב ותוא םירטופש וא ,ףונב
י רה ? ריקבש שיאה תא ריכמ ימ .חור־רצוק
, הזכ "ינוהמת" ,הזכ "ילוש" רפוס אוה
: לוכיבכ .ודובכ דחיי אל ןהינימל ״תורובח״בו

־ באמ ןבא אל ,ןינבה תוריק לע םפטמ־חיש
.וינדאמ ןדא אל רמול ךירצ ןיאו ,וינ
, ךירפס יפדמ לא דתשגבו דחא םויש קר
ף דמה לא "רבכעהו רהה" תא ףיסוהל
ם ירפס הכ־יא וילע ורבטצנ םימיה תוברבש
ל ע םוקמ דוע ןיא הנהו ,ןרוא ותוא לשמ
ח כונ ךניה תעדה־חסיהמש העיתפב .ףדמה
ן רוא .י ,תוחפל ,תוירופה דצמ יכ תוארל
ה עבש : תאזה ץראב רשא םיליפנה דהא אוה
י לב ,הכ דע איצוה םירופיס יצבקו םינמור
ן מ קלח םוש לש ונחלוש לא ךומס היהיש
ד בל תאז ;ילארשיה יתורפסה ״דסמימ״ה
, רקיעב תיסורמ) םיחבושמ םימוגרת רפסממ
ב נגתמ זאו .(דועו לוגוגו בורא׳צנוג לשמ
ה רקש יפכ ,םימיה דחאב אמש ךבל לא דשח
ב וזיאה הז דיתע ,הורה תורוקב תחא אל רבכ
ה מ־קוזיחו .ןונבלב זראכ תוגשל ריקב רשא
־ דסומש הדבועה םצעב הז דשחל ול אצמנ
־ תוישעמו בזכא־יסכנמ ומצע רידמה ,קילאיב
־ ןמשבו תלוס־חמקב אלא וקוסיע ןיאו העשל
" רבכעהו רהה" תא לולכלמ עתרנ אל ,תיז

ף סוי־רב .י לש םהירפס םע דחי) ןרוא .י לש
ת ורפס לש הנושארה הרדסב (ןיקלה .שו

, קילאיב דסומ ; רבכעהו רהה :ןרוא קחצי *
.׳מע 1972 ; 228

ז וע רזא ףוס־ףוסש וננמז־תב תירוקמ הפי
.התאצוהב ליחתהל
, םצעב .ןמור ול אורקל השק "רבכעהו רהה"
־ דבוע יאלהנימ לע השעמ־רופיס והירה
וריב ובשומש ,ומש ןרות ןרהא ,דחא הנידמ
ה כפהמה ימיב היריביסב ותדיל וליאו ,םילש
ן יס ץראב ןכמ־רחאל ולודיגו תיבשלובה
, ןרוא .י לש םירחא םירוביחמ תולבקה יפל)
ו תימאל .(ומצע רבחמה תא וב תוהזל לקנה
ו א ,רקחמ־קפס רופיס־קפס ונינפל ,רבד לש
, רקחמכ הזחתמו רקחמב אבחתמה רופיס
ה שמ לע םיכרכ־בר ירוטסיה ןמור" וניינעש
ם ינש ל״נה ןרות ןרהא הגה ותביתכבש "ונבר
ר במצדב 14־ה ןמ לחה : קוידה ןעמל) תובר

ו בתכ אלו" (ובתכל טילחה וב םויה ,1951
א לש וז קנע־תדובעל םימוגיפה ."םלועמ
ד חאל־דחא םיטרופמו םיבצומ םלועל האב
־ רופיס לש ("םימוגיפ") ןושארה קרפב
, ןויצ תביש יורק דחאה םוגיפה :השעמה
א לל" ישילשה ,הבלכל רומזמ ריש ינשה
ה דגא ישימחה ,ץראהו םעה יעיברה ,"םש
י ששח ,הידוהיו הפוריא וא קפקופמ ןונגסב
ד ע .ץראו םיימש—יעיבשהו ,ןמזהו ללחה
.רתוי אל םג ,תוחפ אל ,ןאכ
ה יבגהל ןרוא־ןרות שקיבש "רה״ה אופא הז
ה שעמה ךשמהב .ואולמו םלוע וב ףיקהלו

ה דובע תומדב "רבכע״ב הז דעומ־רה לגלגתמ
ב תוכ אוהש ,םיאיבנה־ןודא לע תינוירנימס
ם יאלהנימל ירוביצ להנימל סרוק תרגסמב
ה סמ ,ומצע הז "רבכע") .הנידמ־ידבוע
ל וכיבכ־חפסנכ אבומ ,"גיהנמכ השמ" היורקה
ו פקיה ללכמ עבר ספות אוהו ,רפסה ףוסב
־ ולוגליג ירחא בקעמ ידכ ךות .(רפסה לש
ם יפחסנ ונא לודגה ביטומ־טיילה לש ונווינ
ומדו םיבצמ לש ידמל תררחסמ תלוברעמב
ם יליגרת ,"םיעוריא־יטנא״ו םיעוריא ,תוי

ת וריפחו תויפוסוליפ תוארמהו םייתורפס
ה קד הינוריא לש םיטוח רשא ,תויפרגויבוטוא
ם הילע םיכושמ טקש שואייו שובכ סותאפו
י ושע ,ונמעטל ,הז לכ .םהיניב םילחשנו
ה מישנ־רצוע ,תויזואוטריו לש הבר הדימב
ר יבעמ תופוכת ,הבשחמל ררועמו ףירח ,ידמל
.המיא־תשוחת לש ררמצמ לג
תוצווכתה ■ךילהת ונל הארנ ןובשח לש ופוסב
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ד בכנ רה תניחבב רבכע־דלויה־רה לש הז
ד וע ולכוי אל ,המוד ,התעמ .ומצעלשכ
י ליבשב םיכלהמה העד־ירומו םעט־יבישמ
ו נתיש ילב םהילויטב הברה גילפהל תורפסה
ן רוא קחצי יורקה הז "עקרק־לפק" לע םתעד
.םהיניעל הלגנה ףונב

.ק .צ

םירחא םירופיסו יבג

ת א חמצ ידע רסומ אשונ לכבו רופיס לכב
א וה ךכ .ולש םייחה־תיפוסוליפ תאו ומצע
ו זבו םיטפשמה הלאב וירופיסמ דחא םייסמ
, תוומלא תב חור ,ינא יננה ינא" :ןושלה
ה צוחמ רבד םושל קוקז יניא בושש המודמכו
א וה ,יתוא ההכמו ילע ביעמ ישונאה .יל
 עמשמ ,וב לפטלו וב םצמטצהל יתוא חירכמ
צהל ברסמ ינא .תגסל ,ימצע תא ליבגהל
ת א ילעמ החוד ינא .בושחל רמולכ ,םצמט
ר גתסמ ינא .םלוכ םינכתה לכ תא ,םינכתה
. ימצע ילב .תולובגה תרסח יתוחיתפ ךותב
ס מנ ינא דציכ שח ינא ...תרחא םייק ינא
 רשא הנובתה לש קקוזמה רואה ךותב יטאל
. דבלב ינא יתויהב ימצעל דבוא ,יננה
ל ש העוגר תודחא ;םיהולאל היהא יתומב
, םלועה ןמ ישפח .לכשומהו ליכשמה ,לכשה
, תובוטה םיעלותה ינישב דלשל דע םסרוכמ
ע בוט ינא ...םירבדב יתזיחא תא הפרמ ינא
ל ש םיהולא ; תומלשה לא אבו ינא ךלוה .יב
."הנבל ,תממודו הרק םצע ,ןבא
ו מוה" רופיסה תא תומייסמה ,ולא תורושב
י זכרמה ריצה תא תוארל ילוא רשפא ,"סוויד
ן תינ תיכ״נת תירבעבש ,םירופיסה ללכ לש
. "ישפח םיתמב" :םילמ יתשב ותוצמל
ת ויניצ תואלמ ,תוכבסותמו תומכוחמ תויומדה
 תחא לכש אלא ;םויקה־ירצי םע תוקבאנו
ה ניאו תלגוסמ הניא ,דובעישב הנותנ ןהמ
ם יבורקה םישנאב עושפל ,לוע קורפל הזיעמ
,תימויקה תושממה לש הבוחה ןמ רענתהל וא

ת אצוה ; םירחא םירופיסו יבג : חמצ ידע *
.׳מע 1972 ; 196 ,דחואמה ץוביקה

ת מייק איהש אלא הרקיעמ הלוספ איהש
, ןהילע קיעמ "ישונאה" .תואיצמה־תביוחמו
 לכש אלא ;םירוסייו רעצ םרוגו ביאכמ
ר שאמ רתוי ןוצרמ האב תאזה תורסיתהה
ל ש וירוביג לע םירוסייה םיביבח .סנואמ
ת והזה־תדועת וזו ,ורצונ ךכל ירהש ,חמצ
. "תולובגה תרסח תוחיתפה" ךותב םהלש
ך ותב סמניהל אוה ,ונשיש המכ לכ ,לאידיאה
־ ץראמ 1 אצמת ןייאמ הנובתה לבא ,הנובתה
ת חת םוקמ םהל שי םאו ,תרדענ איה םייחה
ת בריקב ,המוקמ הנריכי רבקב קר ירה שמשה
...העלותו המיר
ע בוקה ,הליחת הבשחמבש השעמה ףוס והז

. םהישעמ לשו םישנאה לש היחמה־בחרמ תא
ה לעי רצימה ןמו ,רצימ אלא ונינפל בחרמ אל
א לא הניחת וא האחמ וא הקעז לוק אל
ם יגד ריכזמה ,הייעת לשו רופריפ לש שחר
ם דא ךלוהש העשב" ,ליגרכו .תשרב םיזוחא
ו יתויומד ינפל :״ול דקרמ ןטשה ,אוטחל
ו תמצע לכב רכרכמו ןטשה זזפמ חמצ לש
ח ימצעה־הליכאה םעטמ ותוחילש תא השועו
.ימצעה־סרההו
ו ב םיברועמש ,ןורשכב תישענ וז הכאלמ
ה בר העידיו הבר הלכשה ,הביתכה־תונמא
ת ודוה .ונרוד־ינב לש םיימינפה תומלועב
א והש ,ערה־רציה לע חמצ ידע טלתשמ ךכל
ם ימיוסמ תומוקמב .תוומה־ךאלמ אוהו ןטשה
ל ש ותעבה חסונ תא ריכזמ אוה וירופיסב
ק חצי ,תירבה־תוצראב עדונה ידוהיה רפסמה
־ לעב״ה לש תרומזתה לע חצנמה ,סיוועשאב
. וניתומשנב םינגנמה ,ותיילמפ לכו "רבד
א והו ,ףוסוליפכו הגוהכ ךכב קסוע חמצ ףא
פאהו תונקירה תשוחת תא וירופיסב רידחמ
ק ד לבח לע .םיאכנו תודידב םלוע לש תוס
ה מו ,וירוביג םיכלהמ םויק־אל־םויק לש הז
ע קרק ןיא ירהש ,םילפונו םידעומ םהש אלפ
א לו םהל םיימש תסיפ אל .םהילגרל הקצומ
ם ניא ןכ־יפ־לע־ףא .המדא לש תומא ׳ד
. תויאליטרע תומשנ תניחבב םניאו םישולת
, וחקול ונמלוע ךותמו םיכלהמ םה ונכותב
ם הל תתל עדוי חמצ לש הביתכה־רשוכו
־ לכ ונל רכומה ישונאהו יעבטה דממה תא
•דכ

.פ .י
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