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תשקה ןבאב
1 עודמ השקה ןבאב
ל ש הז םיריש ץבוקש םושמ הנושארו־שארב
— ופוס דעו ותליחתמ—ולוכ ,סוה םהרבא
. הקווד השק ןבאבו ,המודמכ ,ןבאב בוצח
ו ל׳גנאלכימכ ,סרוג וניא ררושמה יכ וב רכינ
ל כ היקמעמב תמלגמ המצע ןבאהש ,ותעשב
א לו ,שדחל לספ לש ונוימד דיתעש הרוצ
 לא חוכה ןמ האיצוהל אלא הזל ול רתונ
ם הרבא .רתוימה תרסה לש ךרדב לעופה
ר שפאל ידכ רתוימה תא ריסמ קר וניא םוה
ב צוח ,הברדא ;הינמכמ תא ףושחל ןבאל
ס ומתירב םיתע ,תופיקתב ,הדמתהב הב אוה
ח תימב עלסב וב םלוהו ושיטפ ףינמ ,יתכתמ
ד ע—חוכב טאומו קפואמ תאז םעו ,ינשקע
:  רישה לש ותמצע ןכיה התא ההות םימעפש
— דחי םג ינכתהו ינרוצה ונוסירב וא ותפונתב
ה שקה ןבאה תא עינכמ אוה רבד לש ופוסבו
י דכ ךות םישבכנה ,וירצי תא הב עיבטמו
בגתה רוכב םיפרצנה ,ויגיגה תאו ,םמוליג
מה תא קיזחמה טעומ איה האצותה .םתוש
:הז ןוגכ ,הבור

ע יגת התא יכ .ךרדל םולובוא חק
הארת םשו .בחר רהנ תפשל
.הרוחש הריס ךותב דמוע ןקז

ך תוא ריבעי אוה .עבטמה תא ול ןת
א צמת םשו .דגנמ הדגה לא
 םהל רוסמתו .ונידידימ המכ
ר מאתו .ינממ םולש תשירד
. אובא ינא םגו ,טעמ דוע יכ
.ןושלל תחתמ סולובוא םע

י נווי עבטמ אוה סולובואה יכ רוכזנ הבה
. ורבקב תמה לש ויפב םישל וגהנש ,םודק
ל ש תועמשמב םשה שמיש םיאמורה ימיב
־ ואה היה םינבלצה־תכלממב ,קוחש ןומיסא
. ץראב רחוסל רבועה יקוחה ךליהה סולוב
הש תומורת למסמ אוה תילותאקה היסנכבו
ת רפכ םשל ןקיתוול חלוש ילותאקה םלוע
" שודקה םורטפ לש סולובואה לעפמ" .תונווע
תיבה ימי לש לקשה־תיצחמל יוקיח ןיעמ אוה

 םע ;(םיריש) השקה ןבאב :םוה םהרבא *
•׳מע 1972 ; 52 ,דבוע

, תידוהיה הרוזפבו הדוהיב גהנש ,ינשה
ם א .הלא ונימי דע חרופכ הלוע והירהו
ן ודבאהו לואשה תורהנ תא הלא לע ףיסונ

, קוביל דעו סקיטסמ ,תונושה תויגולותימב
ת או ,וניבא בקעי םע ךאלמה קבאנ ובש
־ תולילעבש יבהנשרואמ ,םהינימל םיטיישה
־ ינכוש םיריבעמה—ינוויה ןורכ דעו שמגליג
ה ארנ—התרבחל רהנה לש תחא הדגמ רפע
סה תויצאיצוסאה ןעטמ לודג־המ הרהמ־דע
ב לל עגונ הכ אוהש ,הז יריל רישב ןופ
י דכ דע טעמכ קפואמ תאז םעו ותובצעב
י תונמאה ץמאמה בר־המ םג הארנ ;רוכינ

ם ילמה תא רוחבל ידכ ,הביצהב עקשוהש
אה לכ תא דימעהל ,תוטושפהו תוטעמה
ק וחמלו ,סולובוא גשומה לע ןלוכ תויצאיצוס
ן באה לש תילגנה תיזחה ןמ ראשה לכ תא
.השקה
ן בא״ל רחא רבסה ול שי ומצע סוח .אש אלא
/  השקה ןבאב יתוא םוגרת אל םא״ :״השקה
ב צקו / קעצא אלו ךרה ירוע םרפיי אל
ק בא־תירורפאב םושני / עשורמה יתאיר
. יתוא םוגרת אל םא / ...תוהכ תויושידא
ז א ...תחא הדח ןש יב / חלשת אל םא
" ...חלקת אל תקרפתמה יתייעג / םורמל
ק ר ,עוזעז ךותמ אלא בתוכ סוה ןיא ןכאו
ל ש השק ןבא םא ,וב תצעננ הדח ןש םא
ק ר אל הדיעמ ךכ לע ...וב תעגופ יאלפ םגור
2 5—ותומכ םג םא יכ ץבוקה לש ותוכיא
ך שמב ובתכנש ,םיריש 35 םיקיזחמה םידומע

־ רתיב ףא התא םשרתמ ךכ ךותמו !הנש 25
עזה לש ינוטקטיכראה םנוסיר תמצעמ תאש
י אשונ לש ינוגססה ןווגימה לכ ךרואל ,םיעוז
ה פוסאבש הנושארה הטינוסב לחה ,םירישה
ש לש ןב תיבב םייסמה (1944 ,״ךרדו דה״)

/  תירורפא תננעו עתפו...״ :רומאל תורוש
, םמע דהה / ךרב לע וערכ םהו ,םהב הרבע
ה ב םירישה ןורחאב הלכו ,"דירחהו קמע
י נפל בציתמ םאלב רדנסכלא לש וחילש")
: ךכ חתופה ,(24.3.1969 ,״ןתנוי

״! רקיו דובכ ישחר״
, עטרקמ שלוג ,תבשחמ תכאלמ ,חג ךויח)
ו ל חנ ,םיהגונ םישקשק־זזפב האטל
־ תבוגתל הפצמ ,ןיע תיארמל טקושו חטוב
.םייתפשה לע ,ןה
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םילתלת רוחש רעש
ם יניבג תובע םייניע גוזו רצ חצמ לעמ
ן ודיכ תדומל ןודקומ לש םייאלכ .תוריהב
(.םינענכ־תמרע תשחור תירוס ריעו

ו נימיב םיררושמה בורש רובסש ימ שי םא
ת רתה" לשב הקווד ישיאה םדוחיי תא וחפיק
ט עמכש םימעפל ול המדנו תינרוצה "העוצרה
, דיחיו דחא ריש ,ריש ותוא םיבתוכ םלוכ
־ תעיגפ "השקה ןבאב" עגפיהל אוה יושע
;  הבש םזיציסאלק־ואינה לשב המיענ העתפה
ר וחאל הביש ושוריפ ןיא הז םזיציסאלק־ואינו
ה קיטנמורה ןדיע רובע רחאלש הייחת אלא
 לא גפסש סנסנרה ןמ בוטרוק ,םזינרדומהו

ם נחטו וברקב םלפיע ,הלא ינש תא וכות
ו תריש תא תדחימה הלוגס דוע ןאכמו .קד־דע
ו שוריפ םזינאמוה םא :ונא־ונימיב סוה לש
ו יתולבסב שונא לע תינשגר םימחר תרימכ
ב ל־טוטיר לכמ תיריר־תיטסיקרנ תוגגומתהו
ה ריש ירה ,ומצע ררושמה לש שפנ־טוטיחו
י אדו תיטסיליהינ ךא ,תיטסינאמוה הניא וז

ל ש ילאטוט בויח הב ןיא םאו .הנניאש
־ תארי ,הנממ קלח אוה םדאהש ,תואיצמה
.ןאכ שיו שי הילא דובכ

.י .נ

הרידנ הפורת ,ליסכוי׳גנא
יינעמ הרדס המזי דחואמה־ץוביקה תאצוה
ם ירפוס לש םתריצימ רחבמ האיבמה תנ
 לע תוגשה תולעהל ילוא רשפא .םיילארשי
ת ושדח תורודהמל ףילחת הניאש ,וז הרדס
ל יאוה ךא ,"יבתכ לכ" תויהלמ הקוחרו
ל יעוהל הב שי יכ רמול רשפא ,איה ונדיבו
ל ש תיתורפס תוחתפתה לש ךתח הגיצהב
ה תוחתפתה תא ,םצעב ,וא—םינוש םירפוס
ה ומתל שי ןכל .תילארשיה תורפסה לש
. זומת ןימינב תא גצימה ץבוקב רחבמה לע
, דגמ .א) םירחא םירפוס לצא ומכ אלש
ה שולשמ םירופיס ןאכ םיאבומ ,(לשמל
־וח"—זומת לש םינושארה םירופיסה יצבק

ה רידנ הפורת ,ליסכוי׳גנא :זומת ןימינב *
;  1973 ,דחואמה ץוביקה ;(םירופיס רחבמ)

.(םיריש) תוריכז שמח+׳מע 208

ן וטנא רופיס״ו "לוענ ןג" ,"בהזה תול
. 1964־ל 1950 ןיב ומסרפתנש—״ינמראה
ל ע היגולירטה ןמ םיקרפ וב ןיא תאז דגנכ
 לש םעל־הירפסב העיפוהש ,םוקילא ייח
י תשמ אלו ,1969־ל 1965 ןיב ״דבוע םע״
ו ז ןכו ,"סדרפה" ,תונורחאה ויתוריצי

ן מורה ,ןלוכב הבוטהו המלשה איה יתעדלש
ו ניאש רחבמ אופא ונינפל .(1972) ״בקעי״
ם ינושארה וירופיס תא ליכמ אוהו יגוציי
ת ולוח" ירופיס ,זומת לש בוטל םירוכזהו

ן מ םיבוט תוחפה וירופיס תאו ,"בהזה
תפתהה תנומת ךכיפל .ךכ־רחאלש םינשה
 אלא המלש הניא זומת לש תיתורפסה תוח
.הרטמה תא האיטחמו המוגפ
, רחבמה תא ךרע ימו םשאה ימב תעדל ןיא
, האצוהה תכרעמ אמש וא ומצע רבחמה
 ךא .וגב םירצוי־תויוכז לש םילוקיש ילואו

ם יריכמו ליאוהו ,אוה ונידיבו ליאוה ,בוש
ל כונ ,זומת לש ותוחתפתה ךשמה תא ונא
ה מכ ריאמ םוגפה רחבמה םג יכ רמול
ת ורפסבו ,זומת תריציב תויזכרמ תומגמ
.הנידמה תמקה ןמל תבתכנה תילארשיה
ם תריצי בטימ תודלי ירופיס ויה ללכ־ךרדב
ן יב ,"םייטסילאיר" םיילארשי םירפוס לש
ו רזחש ןיבו םתביתכ תישאר הלא ויהש
ימב .םתריציב רתוי רחואמ בלשב םהילא
ס מועה ןמ םירוטפ הלא םירופיס ,םבט
ה קינכטהו "תויתייעב" לש או^נמ־דבכה
ם יאב םהשכ ,םהל האי "הטושפ״ה תירופיסה
א לב תופוכת ,תונמיהמב ,רשויב—רוסמל
ת ושיגפו תוינושאר תויווח—הביטקפסרפ
, זומת ירופיסבו ;םדאו ףונ םע תוינושאר
י רפכהו ינוריעה ילארשיצראה ףונה לע
, תוומה ,תישונאה תועשירה לעו ,(הבשומה)
ת וארל ונל השקי אל ,רכו תודליה תבהא
ת מועל שודיח םהב ןיא םירופיסה יאשונ יכ
ף או טדנמה תפוקת לש תירבעה תורפסה
ת ירבעה—הפשב אוה שודיחה .הל המדקש וז
ר צימש ןובס ותואכ ,הטוהרו היקנ זומת לש
ר יתומה ,"ןובס" רופיסב רפסמה לש ויבא
ה יקנ דימת ותכאלמ תא תושעל האווצ ונבל
י לארשיצרא ףונ אוהש—ףונבו ,הרוהטו
ל ש הריווא וילע הכוסנ םג םאו ,יתימא
,תודליה־זוחמ לא םיעוגעג ירפ ,הקיטנמור
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