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התיה שמשה
ץ בוק םע טרפבו ,םיריש ץבוק םע השיגפ
ה יגמ התא .םדא םע השיגפכ הומכ ,ןושאר
־ ךלה תא ךב רצוא ךדועו ךדימ רפסה תא
ם ימיל .תירישה תומדה ,םלועה־תסיפת ,הורה
ה רדגה ידכ דע תכלוהו תשבגתמ השוחתה
.ותריש לש ,םדאה לש—טעמכ
ל ש ןושארה הרפסב תרזוח האירק רחאל
ך פהש ,הרישה םוחתב לויט—רימש הליצ
ם דאהש השוחת יב הרתונ—תוקתפרה־עסמ
־ רה ךותבכ הכותב אבחתמ הרישה ירחאמ
ה בלה תא יב תודילו ךילשהל ףידעמו שעג
א והש הדבועה דבלמ ךא ,תירפגהו שאה תאו
ן יא טעמכ הלאכש םירבד ךילשהל בהוא
י בגל יתונרקס תא הריג רפסה .יל עודי אוה
. יעצמא־יתלב ןפואב הריכהל ,המצע תבתוכה
חושמה תויוצרפתהה ,בלה־יוליג ףרח ןכש
וצעמ הל ןיאש תואטבתהה ,תויארפהו תורר
י דכ םיבשיתמ םירבדה ןיא ,תורגסמו םיר
ל ש הרורב וא תרדגומ תומד תריצי

.תררושמה
, םתפונתב םייתרגיש־יתלב םיריש םה הלא
. העבהה תודחבו תוירו׳זאמב ,םהלש היגרנאב
ת א םיצרופ ,ןבל־םודא־רוחש—םיזע םהיעבצ
ל אוגימ" :ףונה תולובג תא ,ןושלה תולובג
ו שטירו ידגה תא חקל / שיטפה רירש לעב
ל אוגימ / !גנאד ,גנאד ,גנאד / רהה לא
ה ב ץענו הרענ חקל / ריזחה יתפש לעב
ם דה םרזו / .םדל /—ןנאד ןנאד / רירש
ן ייב תונב והוקשהו / .ןוד ןיד/—ראבב
(27 ׳ע) .״גננוד־גנאד / רוחש
ם ייח־ילעבו םירבג ,םישנ םיסלכואמ םירישה
ם ה םחוכ ,םתוואת ,םתוינימ ,םתוינויחש
ת א ,םרג־רכיא םיאצומ ונא ךכ .םהינמיס
ת א ,הלנעוצמ הנאוזה הלזומיז הלזומימ
ו יופמיש אבא תא ,לזרבה םד לעב לאוגימ
ם יבאז םיאצומ ונא .דועו דועו ,ןאפי ץראמ
ם ילעפ לש הלדנ־יתלב רחבמ ןכו ,םירוושו

: םיינקעצ םייומידו םיינוציק םייביטקא
תלדב" ,"ינטרס קושיפב ורעפנ םייקושה"

ו צר םה םא .דתיה שמשה :רימש הליצ ♦
ר יינ ילעפמו םילעופה תירפס ;(םיריש)
.׳טע 1972 ; 100 ,הרדח

ת ולעה" ,"הנישה תא יל חתפו חתפמ דריג
־ תופוחסו ,תוקובמהו תוקלובמהו תולבהו

/  —ןיעה־תוקולדו רשבה־תוקולשו ,רעשה
ן רשב םפרב ופלעתיו / ןהיסיר ךופב והוחרמי

."הלולגה ושא ביבס
י דכ דע העיגמ ,תצרפתמ תינשוח הריש יהוז
ונגס הריכזמ ,תומייוסמ איש־תודוקנב קוביד
וויעב תלבוגו העדותה־םרז לש הביתכ תונ
, םישנא ןיב רשקה ,תושגרה ,םייחה .םית
, תוומהו םייחה לגעמ תא םיבבוס םלוכ
, םירשב־תוואתב יוטיבל םיאב םייחהשכ
ת ושימג .םימד ,תושיטר ,תוחיצרב—תוומה
ק לח םה לוצליצהו הזירחה ,יוטיבהו ןושלה
ל ש תחתורהו תחלוקה המירזה ןמ דרפנ־יתלב
.הלאה םירישה
ה פודר ,הרישב םימיא־תשוחת ןימ תכלהמ
ד ליה" :המיהדמ ,ןינע תררועמ ,תפדרנו
ה ז ומוגרהש / ומאו ומיבאל תחתמ ,ןכרנ
/  .חפיתה שרחו / ושאר לעמ / וז תא
( ותומלשב ,52 ׳ע) ."הפ־לש־תיחופמב
ת יגושלה־תירציה הקתפרהה תשלוג םשו־הפ
ה תועמשמ תא תחפקמו הקיטבורקאה םוחתל
. םירחא םירישב תמייקה תינועבצה־תיצראה
סקאב םיחתופה םירישל תיסופיט וז השילג
ה מכח־ירמאב ,"תויפוסוליפ תוקרבה״ב ,תומוי

ה מ תויהלו ןופלטב רבדל רשפא־יא" :ןוגכ
ו נלכאש תורמל" וא ;״הפיה השיגפב ייהתש
ו נחנא םאה 7 םיעדוי ונחנא םאה / ירפה ןמ
ן יבהל" וא ;״ז םיעדוי ונחנא םא / םיעדוי
ב וט אלשכ" ,"הוורו בער תויהל ומכ הז

. ..םעפ לבא / אל וישכע זא :בושחל רוסא
ה יהש המ יכ / .היהי םעפ לבא ...םעפ לבא
ה לאה םירישה ןמ םיברב .׳וגו ,"היהיש אוה
ה נשוש איה הנשוש" גוסמ םיטוטהל םילעפומ
ם שודיחו םמעט רס רבכמש ׳וגו "הנשוש איה
.הקוחש עבטמ ושענו
רתמ תררושמה םהבש םירישה יניעב םיפי

ד חא ןינע לש שיגרו יתיצמת חותיפב תזכ
ט ירט" :״המישוימ״ לשמל ומכ ,ותומלשב
ל וקמרב / יל רופיצ לוק טטור / ילטטירט יל
ר ופיצ םעפש / יל טטור / ילירט / .ץע ילב
ץ מחנ / ףסכה־ריוואב ךא / ...יתייה ינא םג
י ל טטירט / ץע ילב רופיצ לוק / בצעב
ומכ םירישב ."תתייה תא ם־ע־ם / טטירט
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א לו רמוחה םע תררושמה הדדומתה הז
ת א ףוחדל תואצמההו־םילמה־רציל התשרה
.חור לכל והורזסיש תוגספלו תודרומל רישה

.ג .צ

םידרו־ימ
ם יבצמ ראתל םיאב זפלת ןועדג לש וירופיס
ת ושפנה לע דומלל שי םהמש םירדגומ
ז כרל תנווכתמ תירואיתה וכרד .תולעופה
ם יקיזחמה ,םיימעפ־דח םיעוריאב רוקרזה תא
־ יתלבו תיקלח הלילעל חתפמה תא םכותב
י דיב תעייסמ הרצקה הקיפאה .תמלשומ
ת א ריבסהלו העיריה תא ביחרהל זפלת
. םיבר םינוג האלמה הריוואל ףסונב ,ויתונווכ
ועמה ויתונורכז לא גילפמ אוהשכ—םימעפל
ת א רזחשמ אוה—ילארשיצראה ףונב םינג
ת א םיזע םיעבצב רייצמו ותודלי תוארמ
ם יקסועה םירופיסב .םימיה םתואמ ויתושוחת
ם תוא השועו רבשמ־יעגר זפלת הלעמ הווהב
שיא חותינלו תויומדה תפישחל הניפ־ינבא
ר שא ץבוקבש םירופיסה יגוס ינשב .ןתוי

א וה עדויו רכינ ןורשכ זפלת הלגמ ונינפל
.רצקה רופיסה לש ותמקר תא םוקרל
ת א םיאתהל רבחמה לדתשמ הלילע לכב
ם ירואיתב .ןתוליעפלו תויומדל ןונגסה
ל ש יווהל ןמאנ אוה ראשנ תודליה־זוחממ
־ ןועש" רופיסה לש החיתפה םצע .הוקת־חתפ
ת ישאר לש תולוקו תוארמ רבכ האלמ "לוחה
ם יפיקמה ,תוומ לשו םייח לש ,תירחא לשו

, תזזפמ רוא ןרק ,תירחש טטר" .הלילעה תא
ו מכ תרהוז תלכתו הלודג שמש ,בהז ימתכ
. םיימשב םד ,םימודמד רבכו ,ץק־ילב־דע
. בלב תרומרמצו הכשח המיא ,תורדק רבכו

ד ה .םולחכ ,גומנ ,לזוא .רואה הלכ ךכ הנה
ן וראה .דונ־רופיצ יפנכ קשמ .םיקוחר תודשב
, םירדעמ תושיקנ .ידמ רהמ דרומ אוה םג
. חוחת ,רוחש ,יבובגר .ולוק־יהנ ןתונ רפעה
־ יקתפכ ,םיבוהצ םיסכרפמ םילעה .תוומ־רפע
גרמה ,סיטה־יחרפ לע חונצו ףחר ,םימוחינ
.חור־תיימה ,הלבא םוד־תדימעב םיבור םיל

ופיס) דיעס־טרופמ םידרו־ימ ;זפלת ןועדג ♦
;  1972 ,םילשורי ,םלש תדוגא תאצוה ;(םיר
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ם ילולבש .תכלש .ןושאר םשג .ץווכתמ ויתס
ל כות בוש ,םילאילחנו םיברוע .תונוזלחו

ר בכ רמוא הז אובמ ."לוחה ןועש תא עומשל
ם דה .הלילה תאו םויה תא רשבמ אוה .לכה
ד קומה אוה ,תרחונה תלכתה בלב ,םיימשבש
.תויומדה בלב רשא תופירחה תושוחתל
ה נויגהב הלילעה תכשמתמ וז החיתפ רחאל
. יגארטה ץקה לא האב איהש דע ,ימינפה
ל ש וכרד לכב תטלש וז תויגארט ןיא ךא
ה גופ לוכיבכ תעדה תא חיסהל ידכ .רופיסה
ה ידגארטה זאו ,םיידדצ םיניינעל זפלת
ר חא ןיממ םיעוריאל המוקמ הנפמו תחזומ
ת ועצמאב רמשנ יתלילעה רשקה .ירמגל
א וה קוחר הרואכלש ,דוהא חאה לש ותומד
ה שעמל ךא ,הלילעב תיזכרמה תומדה תויהמ
ו תומ תשחמהו ,יולגהו םלענה הרוביג אוה
ה לילעה לש התישארבו הפוסב תגצומ סייטכ
.םשור־זע חרואב
־ יסב רומש "קיתע" ילארשיצרא יווה ותוא
ו יתוחיר םהבש ,זפלת ןועדג לש תפצ־ירופ
ע דוי .הריוואה תא םימשבמ ןשיה בושייה לש
רדומה ותביתכ םע םתוא "בברעל" רבחמה
, תויח תויומד תאלעהב םהב עייתסהלו תינ
־ רצק אבס" .הלילעה תא תורישעמה ,תוינרע
ת אז םעו ,השקונו קצומ סופיט אוה "םייפא
.הביח־ררועמ
ם יקחרמל זפלת גילפמ םירחאה םירופיסב
מועה םישנא (הארנכ ,ונויסנמ) ראתל ידכ
ם וקמה ןויבצ .רכנ־תמדא לע םלרוגל םיד
־ ותפנ תאלעהב בושח דיקפת ןאכ םג אלממ
ו יא הלא םיפוגבש אלא ,תויומד לש ןהיל
ט לוש אוהש הדימ התואב טלוש רבחמה
ו אכ ררועתמ םעפ אל .ולש וצרא יפונב
ת או וירוביג תא לכיע אל זפלתש םשורה
.ךרוצה-יד םהיתולילע

ריעב םדקומ ביבא
ם ימדוקה הירפסמ העודי קראטש הירלאו ר״ד
׳ תונחמב תוומ לעו םייח לע הירופיסמו

" ריעב םדקומ ביבא" הרפסב .םייצאנ הדמשה

ר יעב םדקומ ביבא :קראטש הירלאו *
.ימע 1972 ; 278 ,דקע תאצוה ;(ןמור!
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