
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



171 תוארפ

ר צק רישב ,21 ׳עב ונא םיאצומ ונייח יווהמ
ד דוכ ףירצ" יכ ,"בוש" יורקה יתיצמתו
ת וירחאה לכ) "םימדה תורעס רחא / ונבל
ו נל יד ןיא םאו .(.ע .י—ילע תושגדהל
ם יאצומ ירה ,םייטויפ םילשמ לש הז םגדימב
ף וריצ םג (39 ׳ע) ״יודיו״ רישה שארב ונא
ו חינה םיכורא תוליל" ומכ יזויגילר־יריל
ל ק יונישב ,רזוחה ,"דכל לע ןיליפת / ידי
: ריש ותוא לש ותליענב ,הכלהכ בשוחמו
/  ,ןיליפת חינהל / דבל קר יל שי םויה״
."םיכורא / םיכורא תוליל יל שיו
וגסה ויתולעמ תוכזב רשאמ תוחפ אל ילוא
ה צרת .ש לש םירוכיבה־ץבוק רכזיי תויל
ם יעיפומה תחא השדקהו דחא טוטיצ תוכזב
ת קזחב אוהש ,טוטיצב .רעשה־דומע לע וב
: רמאנ ,הבורמה תא קיזחמה טעומ ,וטומ
ל לגב / גישהל ןתינה תא ונדספה דימת״
, םירבדהו ,"ןתינ־יתלבה תא גישהל ונתשירד
, הייאבלש ובא דמחומ לשמ םה ,ונל רסמנ דכ
י מלשורי רוביצ־שיאו יאנותעכ ונל רכומה
, תויטילופה ויתועדל יוטיב ןתנ 1968 זאמש
, הנמאנ ןתוא תומכסמ הלעמלש תורושהש
ם ירמאמבו םסריפש םינש וא דחא רפסב
. "אבנא־לא״ו "םדוק־לא" םייברעה םינותעב
ם ות־תוטשפב ,רמאנ הב ,השדקהל רשאבו

ל כלו / הדש סחנפ רמל תודות״ :זר־תפלועמ
."םתוא
ו נחנא ףא תודותב תחתופ הצרת .ש המ
ך כ לומתא־תורוד חסונבו .םייסנ תודותב
ת אצוהלו םילעופ תירפסל םהל יתית :רמאנ

י רפוס דוגיאלו ריעצה רמושה יצראה ץוביקה
ה בוטל םניע םינתונ םהש יצראה ץוביקה
. ךשמהה־רודל םיגאודו ץוביקה ירפרפב
.םיצורית ילבו .בל־בוטבו תוטשפב

.ע .י
תוארפ

א יה יריאמה ירופיס לש תירקיעה םתנוכת
. ויתויומד לש םינואה־רסוחו קנחמה תריווא
ו א םדקומב ,האיבמה המצע־תבר הריווא וז
הדיחי הנקסמכ ,ימצע־סרה ידיל ,רחואמב

יקה ;(םירופיס) תוארפ :יריאמה לארשי♦
.׳טע 1972 ; 131 ,דחואמה ץוב

. טויסהו הקעומה ןמו העיקשה ןמ תשקבתמה
ם תותוא םינתונ רבחמה לש הלא תונויער
ם יסכמו םילפרועמ םהש ,העבהה לש הינוגב
.םילגמ םהש הממ רתוי
ל עש ,"תוארפ" רופיסל תינייפא וז העבה
■ ריכזמ ,תויומדה תחא .רפסה ארקנ ומש
ת יכוכז־תציחמ וזיאש וילע המוד" ,ץוביקה
ם יכויחהו תולוקהו ,ףרה אלל וביבס היורש
, רבד ותואו ,לפרע ךותמכ ,קוחרמ םיאב
ל כ םע ולקשמ דיבכמ המוד ,ןויער ותוא
, עגרב ,תחא תבב היה רשפא וליא .העיספ
ו מכ קוחמל ...לכה קוחמל ,ןטק דחא השעמב
־ חומש ומכ ,םינופלט סקנפמ רפסמ םיקחומש
, רהטל ,תוקנל ...הבוטר תילטמב חול םיק
. "הקעומה תא ףוטשל ...רכז ריתוהל אל
ר שאכ ,ןיסמח לש ריווא סוחד ולוכ רופיסה
ה אנק םיאלמ םירבגה .ןיסמח ןיא ץוחב
א רוקה תא תברקמ הרוש לכו ,תורחת ירציו
ת חרוב הבוהאה הרענה .תברקתמה הרעסל
ה זיאו" ,תעדל ומצע דבאמ ישארה רוביגהו

."הממד וזיאו .ביבסמ לודג ךשוח
ת ושפנה לש ןלרוג ןותנ תרופיסה לכב
ר בחמה הצור .םינוש םישוריפל תולעופה
ן יא ךא ,והשלכ םוקמל ויתוירב תא איבהל
א וה הנווכב ילוא .רורב הז םוקמ לש וביט
ה פי תולוע ןניאש תומגמ ךותמ ךכ השוע
ו טע תחתמ אוה איצומ םנמא םימעפל .ודיב
. םשור־בר רואיתל תופרטצמה ,תופי תורוש
, ןושארה רופיסב חילצמ אוה ,לשמל ,ךכ
ם חול לש ויתויווחב קסועה ,"ןטקה רזנמה"

.ודי־לע גרהנ ורבחש
יזנ לש העיס תספות רואיתב יזכרמ םוקמ
ן בלה ליבשה ןוויכב תוגרדמב תדרויה ,םיר
־ תולליו תוחווצ .שביה בשעהו םיצעה ןיבש
ם יבלכ תוחיבנ לש םיחטמ ,ביואה לש ארפ
ומד תמירזו ,הזמ—םיינזאה תא תושירחמה
ם הידיו הפופכ םתמוק" רשא ,םיריזנה תוי

ד וגינ הזיא .הזמ—םהיתוזח לע תולכושמ
ה ל ןיא רבדש ,תיריזנה הימודה ןיב ימוהת
ם תלומהו ,ןטקה רזנמה ביבס רשא המחלמלו

ט קשה ךות לא ,זאו" .המחלמה־ילכ לש
ל ש תקהובה ,הנבלה ותפיכ םעמ ,קומעה
ן ודניד תישירח הלעו עקב ,ןטקה רזנמה
"...ןומעפ לש ריעז
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