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 .תקסופ־יתלב תימצע־הדרטהו ןופצמ ירוסיי
 .הלא םירישב םייוצמ םירבסהה םג םלוא
 יכ תולצנתהה ךרד לע םיאב םה ןיא ,םנמא
 ךא ,תויווח־תקירפ לש ךרד לע הקווד םא
.םירבדה ןיב רשקל אלש רשפא־יא
 גיצהל יל השרויו—רודה לש ישפנה ובצמ
 גצימו גיצמכ ררושמה תא הז הרקמב
 .םיטנמלא המכו המכ בכרומ—רוד לש תישגר
 :תוומה םע ,תברוצה ,הדחה ותשיגפ—דחאה
 / ךורחו ףורש ,רפעה תדמעב בשוי ונדוע״
 / .רויבהל וידיבו / רוחש תלזב שוגכ ,םות דע
 םא רכינ אל רבכ / רתוי .שאב ףרוצ ולוכ
 קר / .רחא בכוכמ וא / ידוהי וא אוה ירוס
 ׳ע) ."רויבהל וידיבו / .רוחשו ןיחצמ לספ

)21
 ועטנש ךרעמ תישיאה ותבזכא—ינשה דוסיה
 הנחאה ,החפשמה ךרע אוה—ביזכהו וירוה וב
 קר" :״תויתפכאה״ וליפא ילוא ,תישונאה
 המכ / ,םיהולאה יכרד / םירזומ המ :ההת
 ."םיחא הרשע ןיב / םדא / תויהל לוכי דדוב
(26 ,ע)
 :הנקסמה העיגמ יעבט ןפואב ,ןבומכ ,זאו

 ופוסשו ,געלו תויניצ ויתובקעבש דחפה
 ,הפה תויווזב" :הניש ,רמולכ—יללכ קותיש
 םורע ,ספטמ דחפה / ,טטרב תומקעתמה
 .ןושיאה לפואמ קחצמ אוה רבכו / ...קלקלחו
 וגה רבכו / .ושא רוק געלב טיסמ אוה רבכו /
 דע .קתש דע ,ןואפק דע / .ץלחופ ומכ טטור
 שוחלל ,קועזל ,וילא קועצל / בשו רבוע ןיא
 ."אוושל ,קירל לכה .ידכב לכה / .הלמ וילא
(27 ׳ע)
 טיבש יזע רחוב הטינוס אוהש רישב הקווד
 תא ,םיכרעה לכ תריבש תא ,השעמל ,םכסל
 ,הבשחמה ,שגרה קותיש—וב זחאש קותישה
 :םולכ־אלב הנומאה ,תונואניאל החירבה
 ׳ע) ."תודוותהל המ לע ךל ןיאש לבח המכ"

)33
 לש ונונגס .הרישימ ןושלב םיבותכ םירישה
 אוה ךא יוצרכ עצקוהמ וניא ןיידע טיבש יזע
 ,םירורבה םיעצמאבו םוי־םוי תולמב רחוב
 הזיתה יוטיבל םיעצעטצמ תוחפהו םיליעיה
.ולש הטובה

.ג .צ

םיריש רחבמ
 םירבדה תא הדימעמ תירוקמו הבוט הריש
 בכרהב ,תרחא הייאר־תיווזמ ,שדח רדסב
תמה הלא םימק םימעפלו .יתרגיש־יתלב
 רסוח ,שדח רדס־יא םיאיצממו הב םיאנק
 וליאכ םינפ םידימעמו ,הנבמ־תלילשו תיווז

 העפות .םיינשדח דע םישדח םירבד ורמא
 יצח לוט) םייתוכאלמה "םיירוקמ״ה לש וז

 םייומיד־םלועמ יומיד יצה וילע בכרה ,יומיד
 הצופנ (ינשדחו ירוקמ יומיד ךל ירהו רחא
.דימתמו זאמכ םויכ
 ,השענ אוהשכ רתוי םרוצו ביאכמ רבדה
 ריעצ ררושמ ידי־לע ,עדומב אל וא עדומב
 המ ויפב שי יכ וילע דיעמ ויריש רחבמש
 אופא רעצמ .ודיב םייוצמ םילכה םג ,רמול
 םעו ותרושב םע דדומתהל אל רחוב אוהש
 תיתוכאלמ הטיש ול רחוב אוה אלא וילכ
.םייטנרהוק םניאש םיריש בוציעל
 םא" :רמאש יקסביוטסוד ,המודמכ ,הז היה
 םיעמוש וא םיבישקמ םניא ךביבס םישנא
ילס שקבו הצרא םייפא לופ—ךתוא וא ךל
 הרק ךתמשאב יכ איה תמאה ירהש ...םתח
 :רמולכ .[.ג.צ—ילש ישפח םוגרת] ״רבדה
 תבתכנ איהש המ לכ םשל תבתכנ הריש
 םג ולו ,רפסב תמסרפתמ הריש םלוא ,ומשל
 ידכ ,הוניביו הוארקיש ידכ ,רבחמה תאצוהב
 ־ינומוק איה ןיא םאו .תיביטקינומוק היהתש
...רמוגו ,םייפא לופ—תיביטק
 םייומיד תרפע םדה לש םירישה רחבמב שי
 ףא ,בל־יבוש םירויצ ,יריל רשוכ ,םיפי

 .רישה תודורפ ןה ולא .תוירוקמ תונחבא
 השקש תויצאיצוסא תרשרשב םיאב םירבדה
 תונורכז ,תויטרפ תוזימר ,ןביט לע דומעל
 בייח ןכ לעו .ןהב ןינע לכ יל ןיאש םיישיא
 ינפל ולו ,ויריש תא אורקל ררושמה היה
 ןולימה תא יל םילשהלו ,ילש יניעב ,םוסרפה
. (31—30 ׳טעב רישה ,המגודל) ולש יטרפה
 םיימתס םיארנש םירוביד םג םילגלגתמ ךכ
:ותומלשב ,19 ׳עב רישה ומכ

 התיה / חרי לע / םילשורי יתינב ול
יתינב ול / .ונממ הרוא הנירקמ שמשה

 ,"שוב" תאצוה ; םיריש רחבמ : תרפע םדה *
.׳מע 1972 )?(; 50 ,ביבא־לת



םירפסו 70

.ףרשנ חריה היה / שמש לע םילשורי
:וא

ת ותש טסוטה ,ולכא ינפל ,ליגר םדא
ה בוג לע / ותעדב תתל בייח / הפק
ך ותב / בושחל תורשפאה לעו / םיבעה
 אל / השק היהי יאדו / ,םיכאלמה רטמ
(11 ׳ע) .הפקה תא ררקל

ה קול תוילסרבינוא תוללכהל הייטנה םג
ת וצמל הסנמש ןטקה רישב תעגופו תויביאנב
/  ,ירזכא ףונ אוה עטק םדא״ :תמיוסמ היווח
ם ירבדה לכ / .באכל הפורת ןה תוהכ םייניע
. "םימודא וימימ ,רויכב ישאר יתתנ / םיעגי
, תוירכוסב ,שמשב קסועו ףיסומ הז רישו
ו ״טב ,(י)ילש רוגירגב ,ךלמו הכלמב ,ןייב
ב ייח והשימ" :הנקסמבו ,טמחשב ,טבשב
ת ויועמשמ םירבדב שי :ןכבו .״םשא תויהל
י דכ תודקמתמ ןניא ןה ךא ,םשו־הפ תורוזפ
ו ליאכ המדנ .תחא היווח וא תחא השוחת
ו לש תויצאיצוסאה ירחאמ רתתסמ ררושמה
א שונב ,ומצעל ביצהש אשונב קוסעיש תחת
י וצימ דע וב קימעהלו ,םצעב ,ול בושחה
.היווחה
ף תתשמו ומצעבו־ודובכב םיהולא דרוי םג ךכ
א צי" אוה דחא רישב .םירישב הליעפ הרוצב
א וה רחא רישב ,(26 ׳ע) ״םלש ואובחממ
׳ עב בושו ,(28 ׳ע) ״שפיטו םורעו אמוס״

, "עשעושמ ויהולאו הכז הנוז ותעדו" : 33
ה תיה / ןטק םיהולא הל היה ול״ : 39 ׳עבו

י לב / הת סוכ םע / רקובב / ותוא תעלוב
ם יוסמ ליג ינב לצא יוצר הז ילוא ."רכוס
, תרחא הלולג לכ וא ,םיהולא תא עולבל
ר ישב תאצומ ינניא .הת סוכ םע רקובב
, תיתימאה תויניצה תא אל ףא הזב טטוצמה
.ררושמה ןווכתה הארנכ הילאש
א וצמל רשפא תחא השקמ םייושעה םירישב
־ תולעב ןהש הנומת תודחאו תיריש תמא
:  8 ׳עב ןטקה רישב לשמל ומכ ,תועמשמ
/  תודידבה תומולא ,ףוסא הדש ךותב״
י לוא / .לופיל / םיימשה ףועל תוארוק
/  םימשה ולפיו / ותרדא ףועה טושפי
דפק וב שי הז ןטק ריש ."אל ילואו
ה דש") םייומידה תריציו םילמה תריחבב תונ
ת ומולא ןיב חתימ שי ,(לשמל ,"ףוסא
, םיימשה־ףוע ןיבל ,תויטאטס ןהש—תודידבה

ו נשיו—לוקה תא ךילומו ףעו ענ אוהש
א יהש ,םיימשה תליפנ :יופצה־יתלב ןורתפה
ו נשיו ;תומולאה לש ןתודידבל הזית־יטנאה
ן ורתפב םג קפס ליטמה ,ררושמה לש ולוק
...ןתודידבב תויולת תומולאה תא ריאשמו הז

.ג .צ

הלילב םילפונ םירפרפ
ו נינפלש הז רפרפמ םיריש ץבוק לש ותכירכ
 לע דיעהל ילוא) םודא הפוצמ ןוטרק איה
ה אצוהה־תיב לש תינכפהמה םיכרעה תשרומ
ת רוצ םדואה לש וזכרמבו (הז ןינעל ויפתושו
רפה זכרמבו יוהד־לוכתב בשוח־השעמ רפרפ
ל ש דומח ןופוצרפ תידודצ ובו ןבלמ רפ
ת וטבינ ,ןובשחב־תוכירב ,היניעש הרענ

ו ליפא ,קומע קומע ןהב בצעהו רשייה ונילא
י דמ הברה םיעוט ונא ןיא םא ,והשלכ רירמ
כנו רזוחה ,רפרפל רשאו .ףוצרפה־תמכחב
, וזכרמב רשא ןקוידהו אוה ,ןבל־רוחשב לפ
ם ייפנכ עברא : אלפ הז האר ,הכירכה בג לע
ך ותיח ףנכ לכ לעו רפרפל םייפנכ עברא
ד חאה לע .המלש תשבי תפמ לש היווק
ם לוע .האלה ןכו ,הקירפא ינשה לע ,הפוריא
— הלילב לפונ ,דחא רפרפ יפנכ לע ואולמו
1 םייניע־יולגו
ה מו1ע לבא ...רמול יתלחתה ,לפונה ונרפרפ
: רמוא ןכלו ,תבתוכה לש הנימ תא דבכל ילע
ו ז ונתירפרפ ,ןכ םא ...תלפונה ונתירפרפ
. תינחתנ ,תנחוב ןיעב םייחב ןנובתהל הברמ
ם א ,םהילא הל שי תילאוטקלטניא השיג
ה מצע הרידמ הניאש םגה ,ךכ אטבתהל רשפא
ר מאת ,לשמל ,ךכ הנה .שגר לש תורימכמ
ם ידלי" :(14 ׳ע) ״ןטק לדבה״ יורקה רישב
רוי םישנאו / ,םילוע םיכאלמו / ,םישעור
, ןכמ־רחאל ךומסו ."לדבהה לכ הזו / ,םיד
צמנ ,"םתלוזל םישנאה" ,15 ׳עב אבה רישב
/  םה םתלוזל םישנאה״ יכ םידמל ונא םיא
ה ז הטוב יומיד דצבו /׳הקעמ אלל תספרמ

; (םיריש) הלילב םילפונ םירפרפ :הצרת .ש *
ר יעצה רמושה יצראה ץוביקה—םילעופ תירפס
;  1972 ,יצראה ץוביקה ירפוס דוגיא ףותישב

.׳מע 47
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