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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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־ גידל ןיזאהל עדוי אוהש יריאמהל הפי ןמיס
ן טק רזנמ לש ןטק ןומעפ לש ריעז ןוד
ה רואית .ברקה תחתירב וילוצליצ תא טולקלו
ה כרב עבוק אוה ףא תוריזנה תכולהת לש
ת ולוק תא םיעמוש ונא דימש ףאו .ומצעל
־ ריטב םירהה לע תובישמ תודמעהו ,ץפנה
ת א איצומ ילארשי לייחו ,םיעלקמ ירוט
, קומעה טקשה דה בלב ראשנ ןיידע ,ותמשנ
ם יריזנה לש תורוחשה תוטוסלה הארמ
־ תיימוד ףיערמהו יטאה םכוליה תיימודו

־ ילכ לכ םיכלוהו םילטב התמועלש ,תישארב
.םנואשו םזגור לע המחלמה
ח תימה חוכב יריאמה חילצה הז רופיסב
. הקומע תיתונמא היווח תולעהל ירואיתה
.וינפל רשא הריציב הנוכנה וכרד וז ילוא

םיריעצה םיבהאנה
, הטאבאואק יראנוסאי ,ןמורה לש ורבחמ
ר פוסה היהו ,ןאפיב םירפוסה ילודג לע הנמנ
ת נשב) לבונ־םרפ תא לביקש ןושארה ינאפיה

ת נשב דבאתהו 1899־ב דלונ אוה .(1968
, ברעמה תונושלל ומגרות וירפסמ המכ .1972

האנה" אוה תירבעל םגרותש ןושארה ורפסו
."םיריעצהו םיב
־ אואק לש וחוכ רקיע הלילעה תמקרב אל
, אלמ רפסה לכ .הריוואב אלא הטאב
־ תוחראו עבט־תוארמ ,ופוס דעו ותישארמ
ן אפיב ורמתשנ ןיידעש ,םייתרוסמ םייה
ת וטעמה תויומדה .םירשעה האמה תיצחמב
ת א םיניזמה ,םיחרפהו םיצעה יפונב תולבוט
ת ושגר ןהל םיקינעמו תוימינפה ןהיתויווח
ממה ,הקיתעה ןאפי תוברת .רשואו קופיס
ת ינרדומה היצזיליביצה תורמל המויקב הכיש
ה ולש ףיערהל ,רבחמה תעדל ,תלגוסמ ,הלש
 לא ףעור הז עגור .התומכ ןיאמ תעגור
ן מ םדאה לש רתויב תוימיטניאה תושוחתה
ן מו םיקיתעה םירזנמה ןמ ,םיחרופה םינגה
. וישעמ לכב םדאה תא הוולמה תודידבה
ה ניאו םדאה תא תללמאמ הניא וז תודידב

;  םיריעצה םיבהאנה : הטאבאואק יראנוסאי *
/  דבוע םע ;דרא יבצ :תינמרגמ םגרית
.׳מע 1972 ; 195 ,םעל הירפס

 אלא האב איה ןיא .ותביבסמ ותקתנמ
ו בלב ררועלו יתוגהה ומלוע תא רישעהל
. רתוי המלש החונמ לא וכילוהל ,םעונ־ישגר
ב צעה ןמ םיקוחר ,םינידעו םיגונ שפנה־יכלה
, בלב קומע תננקמ יפויל ההימכה .יגארטה
. "לומתא לש םלועה" אוה ופוג יפויהו

ח רפל המוד ,רבחמה לש ותסיפתב ,תוילרוגה
ן יא יכ .ויתסב םירשונ וילעו ביבאב חרופה
ו ייחש חמצל אלא הדשה ץעל קר המוד םדאה
־ רתסהבו העניצב םיעקושו הןנעב םילוע
.םינפ
פתמ הלילעה .רתויב יטא ןמורה לש ובצק
ף קונ רבחמה ןיאו ,םישמ־ילבמ ומכ תחת
ב ושחל וירוביגל אוה חינמ .השיחהל עבצא
ע טוקמ והירה טפשמ םיאיצומ םהשכו ,הברה
ם מלועל לוכיבכ עירפמ אוהש יפל ,קסורמו

ם דא לכ רשאכ רבדל שי המ יכו .ימינפה
 ךכל המודבו ...ן ףונה םעו ובל םע חחושמ
, ירבעה םוגרתב םג שגרומה ,ולוכ ןונגסה
. תולגל אלו עינצהל ,תוברהל אלו טעמל אבש
ת ודרח עפשב הטאבאואק הלגמ הז דגנכ
ת ואצויה ,רעצו החמשו םיפוסיכ לש תוימינפ
א ל .םיריעצה םיבהאנה לש םימחה םבלמ
, םיריעצ םיבהוא ןיב וירוביג ורחבנ ידכב
.תמא רבוד םבבלו םהיתושגדהב םינכה
ת יסאלקה תינאפיה תרוסמל ךייש ןמורה
ת וכזבו ולש תינומרהה הקירילה תוכזב
ב יבאב ותישאר .הנשה תונועב ותובלתשה
יתעה התריב ,וטויקב ומוקמו ,ביבאב ופוסו
ה ב םישמשמ שדחו ןשיש ,ןאפי לש הק
ו לבלבתנ אל םלועה־ירדס דא .היבוברעב
י לדבה ןיידע הב םירמשנש ךכל היארו ,הב
ת אשינ רחוסה תב .םהיקודקיד לכל תודמעמה
ת אשינ תירפכה תלעופה וליאו ,רחוס ןבל
ם יכבסמה םינממסה םג .גרוא לש ונב גרואל
י תש .םינשיה םינמורל םייניפא הלילעה תא
ל זמהש תומואת ןה תוישארה תורוביגה
, התיה תיפוסאש ,תחאה .ןהיניב דירפה
ם ידלי־ךושח דימא רחוס לש ותיבל העיגה
י רתיה המתיתנש התוחא וליאו ,םש הלדגו
 לע אב לכה הלילעה ףוסב .תירפכ תלעופל
 תא תנשדמה הריוואה ךותב םולשב ומוקמ
.בוטה ףוסה תארקל ותלישבמו עקרה

.פ .י
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