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 אלא (רישע הכ גשומ תנבה םשל דחאמה
 ינימ לכב ווחנש םייחב םהל ליעפ קלח םג
 -ץוח םיינחורו םייתרבח םירשקהב ,תומוקמ
 ילב .םיכרעו תויפיצ ינימ לכ רואל ,םייטסימ
 תורשפא ןיא הקיטסימה לש תירוטסיה הייאר
 תא תוארל ילב ;הילע ךרע־תלעב תרוקבל
 הקיטסימה לש םינושה םיעקרה ןיב םילדבהה
 הצוחמש םימוחתב הנממ עמתשמב ןודל ןיא
 ףרצל היה ךירצש רבדה שוריפ ןיא .הל
 הידפולקיצנא תיטסימה היווחה לע הזה רפסל
s״ ,המלש u m aהקיטסימ וניאש לכ לש ״ 
 תיינפה לבא ;םלועמו זאמ תושונאה ייחב
 אל גיפהל הלוכי התיה הברעמ תומגודה
 הקיטסימה ייוליג לש תוירטוזאה םעטמ טעמ
 ,לשמל ,ברעמה תוברתב .הזה רפסב םיאבומה
 ןיבו תיתרבח תונכפהמ ןיב בושח רשק שי
 ןיבו תונמואל ןיב ,תיטסימ םלוע־תייאר
 הזמ תוחפ קדקודמ ןבומב ילוא—הקיטסימ
 ןמ דחא ףא יכ רורבו—רבחמה ול ןווכתהש
 רפס ךותב ףוצל לוכי וניא הלאה םיאשונה
דצבו חרזמה־תוברתב ,ולוככ־ובור ,וניינעש
 ,חרזמה לא רושיקל םינתינה םייברעמה םיד
.היגולוכיספה ךרד־לע
 לכל ףתושמה ישונאה עצמה רבדב החנהה
 םהילאמ םירורבו ,תינאמוהו האנ איה םדאה
 החנה .םיירסומהו םייטרואיתה היתונורתי
 תא תררועמ .ש.ע.ב לש ורפס דוסיבש וז
 הקיטסימה ןיא םצעב יכ חכןיהל ארוקה
 לש םחתפמ וא ,ולש וחתפמ רתויב הקוחר
 לגרומ אוהש םינעדמהו םינמאה ,םיפוסוליפה
 ןאכ הנודנ וז השגרה־החנה ךמס לע .םהב
 ךותמ תירשפא תחא הבושתכ קר הקיטסימה
 לע ,היפוסוליפל תורכומה תובושת ראש
 רכוי דציכ" :הרפהה־תרות םוחתמ הלאש
 תא ריכא ךיא" ,םיפוליחל ,וא ,"תמאב םלועה
 לע תרוקבה ןיא ,המוד ,ןכל ."תמאב ימצע
 ןייטשפרש .הכרצ־לכ ןאכ האלמ הקיטסימה
 םהינועיטב םייגול םימגפ לע םנמא עיבצמ
סימה לע תרוקבש העשב) םינקיטסימ לש
 הלוכי הניא ,חור־ייח לש העפותכ ,הקיט
הזיזו תניחב וז לש התכרפה לע דומעל

 אוה ידמ תורצק תורעהבו ;(תיגולומטסיפא  
 ־םימב םימעפל הכורכה תונפקותה לע הרומ  
עמה םייחה תשירדמ תומלעתהה לעו ,הקיט  

 .תיטסימה הרכהה ךרדב הכילהבש םייש
 ינוריאה וסחי והשמ םרות הקיטסימה תרוקבל
 המכ שיגדמ אוהש ףא ,ואשונ לא העמיק
 .ךכב יד םא קפס .יעצמא־יתלבו ינויח אוה
 הנונגסל רבחמה לש ותושיגר דאמ האנ
 םחי םייקל ותלכיו ,הקיטסימה לש דחוימה
 תולילצ עגפיתש אלב הז ןונגס םע ידדה
 הלודג תוברועמ לש השגרהה הפי .ותאצרה
סימ לע רפס הידעלבש ,הדצב תוגייתסהו
 תונרבדל וא לפת םזימדקאל דעומ הקיט
 ־תחא" ,רפסה לש ןורחאה קרפה .הרקע
תנש ,"יטסימה בצמה לש תויצמתה הרשע
 אוה ןיידע ,"תשק״ב רמאמכ ותעשב םסרפ
.האירקה תא חותפל יאדכ ובו ,רפסה לש וזול

.ד .ל
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 והזו ,ריעצה ורבחמל ןושאר םיריש־ץבוק והז
 תורפסה תורוקב ןושאר םיריש־ץבוק םג
 ץראה־ןב ןטייפ ידיב תירבע בתכנש תירבעה
 םיענ ירהש .תיברעה ןושלב ולודיגו ותרוהש
 תירבע תורפס דמולה 24 ןב טנדוטס ,ידיירע
 ןב אוה ,הפיח תטיסרבינואב הנידמה־עדמו
.הירבט דילש רא׳עמ רפכב תיזורד החפשמ
 הז ירה ,דאמ בושח ןבומב ,םיוסמ ןבומב
 ןבומב .יצולח וליפא ,וגוסב דיחי רפס אופא
 ,המודמכ ,רבכ אוה יואר ומצעלשכ הז
 לע ,ותעפוה םצעבש םג־המ ,בל־תמישל
 ,ותביתכ לש טבלנה יתרבחהו ישיאה עקרה
 ־תברו ןינע־תבר החטבה ומע אשונ אוה
 תירבעה ותריש ךשמהל :ךשמהל תועמשמ
 םיפסונ םירצוי לש יריש יוטיבלו ,ידיירע לש
 ינאגרוא קלחכ ,ירצונו ימלסומ ,יזורד אצוממ
 הימינ רשוע רשא השדח תירבע הריש לש
.זוזעו ןסוח הל ףיסומ הידוגינו
 הז םירוכיב־ץבוק לש וכרע ןיא ,לזמה־בוטל
מתמ וניאש יאדוובו ,ובש "זוירוק״ב הצמתמ
 אצמנ הכ־יאש "תיטנקיפ״ה הדבועב הצ
 תינוחטב־תיטפשמ השרפב ברועמ ורבחמ

 ;(םיריש) בוהאל רשפא ךיא :ידיירע םיענ *
.׳מע 1972 ; 46 ,דקע תאצוה
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 .תילארשיה הרבהה תא וז העשב הריעסמה
 תרבוחב םיצבוקמה םירישה העבשו־םירשע
 רקיע־לכ הדיחא םתמר ןיאש ףא ,ונינפלש וז
 םשורל רבד םימרות םניא םהמ םידחאו

 .םהלשמ םיילוגס םיכרע םהב שיו שי ,ללוכה
יצב ,םכותיחב םיעיתפמ םה ידמל תופוכת
 שוטר) תועפשה לש ןגוזימב ,בינו יומיד יפור
וקמב ,(ז רוורפ ק׳ז םג ,יחימע ,"רחואמ״ה
 ־דח" ,הננער םירבד־תייארב ,תינויער תויר
 םתורשיב םיענכשמ םה דימת טעמכ ."תימעפ
 לע רוריבב םיזמרמ םהשכ םג ,תימינפה
 ןיאו .םילתפנ ,םיבכרומ ,םיבואכ םיעינמ
 ילואש זמרל היושעה תחא הרוש םג םהב
 ,תירבעה ןושלב אלמ חרזא בתוכה ןיא
.תירבעה הווהה־תריציב הרועמ
שורי רבעל טבמ" ,ץבוקה תא חתופה רישה
 ףסומב ןושארה ומוסריפ םע םידה ררוע ,"םיל
 .הרבעש הנשה תליחתב "ץראה" לש תורפסל
:ותומלשב ןאכ ואיבהל אוה רתומל אל

 / תולודגה םינבאה לכ תא / ףוסאנ ילוא
 לתוכ / הנבנ ילוא / .םילשורי ירהבש
 / .תרחא היסנכו / רחא דגסמ / רחא
H ילוא
 ףוס ףוס / ילוא / .רבעה תויועט חכשנ
 // םילשורי ירהב אל / תרחא ריע / הנבנ
.םילשורי הל ארקנ

 שיל רשאב .ילאידיאל ,יוצרל רשאב ןאכ דע
 ־יסומע םיזמר המכ ידיירע ונל רמוש יוצמה
 רישב ,לשמל ,ומכ .םיירטס־בר ,תויועמשמ
:(25 ׳ע) ״רבדא םעפ״

 / ירבד ריחמ תאו / רבדא / ינא םעפ
 רבשיי םא / וארת דוע // .םלשל לכוא
 / היהש לכ תא / לפה תא רמוא / יל
 המ יל שי /—רמוא ינא // .ירבשב ןומט
.ידו / .רמול

רופמ םג דכ ךותבו ,רתוי םיזומר םירבדהו
 ריש לש ויתורושמ המכב ,רתוי הברה םיש
 תרבוחה תא םתוחה ,"םליאה ףונה עקרב״כ
:(46 ׳ע) הלוכ תאזה

 / רמול הצור ינא / הזה ףונה עקרב...
 עקרב // .ןימאמה ירשאו / םירבד המכ
 המכ / רמול הצור ינא / םליאה ףונה
.ערוג ףיסומה לכו / םירבד

.? .צ

וימי יצחב רבכ

 המינ ובו ,ררושמל ןושאר ץבוק ,ריעז ןורפס
 :הביקעו הרורב ,ינשה־טוחכ תרבוע תחא
 / .רבד דלי אלו .רגד / אלו .וימי יצחב רבכ״
 אל המואמו .ןובשח / אלו .ןיא ול ןידו
(9 ׳ע) .״רכינ
 הלגתמ ,תוקמקמח ילבו רשייה ,הטוב ןושלב
 לש הבוצעה ,תרכומה הקיטמילבורפה הפ
מהל ביוחמ אוה .וישכעו ןאכ םישולשה ןב
 ,םיכרע לע םחליהל ,ויתובא תמחלמב ךיש
 חיכוהל !חיכוהל ,תונבל ,קבאיהל ,רוציל
 לע חוודל ,יאדכ היה וב עקשוהש לכש
 קיזחהל ,ומצע תא קידצהל ,תודוותהל ,וישעמ
 .והולדיג ךכל .המרב םתאשלו םילגדה תא
יטה יגולוכיספה חתימה ,רבשה אב הנהו
 .ןיא ול ןידו .ףרשנ אלו .רעב אלו" : יסופ
."בייח אוהו .ןיד אלו
 .ול הקיצמ וירוהל ליחנמ אוהש הבזכאה
 קסעתמ וניא ,םלעתמ וניא ,לצנתמ וניא אוה
 תא שרי אוה ,חותמ אוה .םירחא תומלועב
 ,החירב—האצותהו .הנממ לבוסו הבזכאה
 :תיגולוכיספ המדרת לא ,הנישל החירב
 .םיירהצו ...קתמב .םויה רואב .ןושיל .ןושיל"
 .היזהכ .הז אוה טושפ הכו ...םיירהצ הקווד
 ׳ע) "תרחא רשפא־יא ומכ .םות דע ןבומ
 חורבל / .ןושיל .ןושיל״ :רחא רישבו .(14
 לע בכשל / םמוד .םדא / ןומה ןואשמ
 / ,הבחר :הןלשה אובת / הטאל .הטימה
 הכ־לכ / תישונא ,תישיא / הבשחמ לכ תרסח
(30 ׳ע) .״הפייעו
 אוהש ןייצל ררושמה חרוט ,דחאה רישב
 ינשה רישבו ,"םירהצב הקווד" ןושיל הצור
 ליגרה ןמזב אל : רמולכ .ןושאר־םויב הקווד
 ,רוציל ,תושעל בייח היהש העשב אלא
 ׳ריהבה רואב םירבדה תא תוארל ,קבאיהל
עמב ליחתהל ,םיירהצה־שמשב "ףרשיהל"
.ןושארה־םויב םיברו םילודג םיש
 היוטיבל האב בזכיאש רוד לש הקוצמה
,וללה םיטעמהו םירצקה םירישב חותמה

;(םיריש) וימי יצחב רבכ :טיבש יזע*
.׳מע 1972 ; 33 ,דחואמה ץוביקה
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