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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)
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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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. הלואש אלו תימוקמ הקיטנמור וז ירה
ת ישונאה ותביבסמ רכונמה ,ררושמה־דליה
א לא טשפומה ףונה תא יח וניא ,הבורקה
י נש ,המודמכ ,םה הלא .ישממה עבטה תא
ת ורגבתהה ירופיס תא םינייפאמה תודוסיה
־ דליה םהבש ,"בהזה תולוח" לש תודליהו

, ותורגבב תודליה ףונ לא רזוחה ,ררושמה
ף ונ תא החמ (!רצקה) ןמזה יכ אצומ
ת ודליה ןדבא לע רעצה .לילכ תודליה
י טסארדה יונישה לע רעצה םע ןאכ גזוממ
ם ינשבו טדנמה יהלשב לארשי־ץראב לחש
ומ ,המודמכ ,הז םגו—הנידמל תונושארה
ם ילארשי םירפוס לצא עיפומו רזוחה ביט
ת וכומס םתורגבתה תונשש םיטעמ אל
.טדנמה תפוקת לש המויסל
ם ויכ םיניינעמ זומת לש םירחאה וירופיס
תה יבלש תא םיגיצמ םהש םושמ רקיעב
־ לגנא לאכימ .טסינמורה זומת לש ותוחתפ
ק ונית" רופיסה לש ירורהסה ורוביג ,ןוס
ו רוביג ,"בקעי" לש ותישאר אוה ,"הבשנש
" לוענ ןג" יכ המודו ,הז םשב ןמורה לש
ר בעמ־בלש ויה "ינמראה ןוטנאה רופיס״ו

ואלה הקיטמילבורפה .זומת לש ותריציב
ה שעמ" םירופיסב הדודר הרוצב תגצומ תימ
־ בוא ױרוביג ."הייחש־תורחת״ו "תיז־ץעב
ת ויומד םה םירחא םירופיסב ךרדה־יד
.בר םשור תוריתומ ןניאש תושולק

.ט .ב

שבד תושעל םייתפש
 המכ תחא לעו) המודמכ שיחכי אל שיא
־ בור יכ (ןודנה םירישה־ץבוק תרבחמ ,המכו
ה רוש הלא וניא תיתורפס תרוקב לש הבור
ועט ינפמ םיארוקל תורהזא ;תורהזא לש
ם ירקמבו ,תוריצי תנבהב םירחא לש םהיתוי

.ןמצע תוריציה ינפמ תורהזא—םיעורגה
" שבד תושעל םייתפש" םירישה ץבוקל רשאב
ת ורהזאב ,ונתחמשל ,קפתסהל ארוקה ץלאיי
הרהזא :הנושארהו ,דבלב ןושארה גוסה ןמ

יש) שבד תושעל םייתפש :תינונס לכימ *
.׳מע 1973 ; 70 ,םילעופה תירפס ;(םיר

־ כח האירק ןאכ םורגתש שפנה־חפמ ינפמ
. ידמ תיטנמורו ידמ תיתורפס ,ידמ תינמ
ם יפיהו םיצימאה תונויסנה דחא ןאכ השענ
ת ישיא הריש לש תורוצ חסנלו תויחהל
/  הניא הבהא... :זירכתש הריש ,האירב
/  בוהז םתכ לע הרחרחש הדוקנ איה .ריש
"...בוט םהל היהש ןמיס

ד וסיה תא היאשונב שיגדת הריש התואו
ל ש לגעמב בלתשהל ןוצרה תא ,יריציה
ל ש הפקשהה ןמ אצתו ,םייח לשו .הריצי

:  לשמל .םייח לש רצויכ ,רצויכ םדאה תוהמ
יתבתכש הפי יכה רישה
ידלי אוה
.ידי בתכב

ה דיקפת תא הרישה שיגדת התרוצב וליאו
ך ותמ ןוזנה רבדכ וא םייחל ףילחתכ אלש
־ גיש לש יעצמאכ וא ,היצנוונוקכ אלא ומצע
ל ש תימיטפוא תוירוזחמ םעו םייחה םע חישו
ש משמ ,לשמל ,"רזוח אוה בוש" רישה .הריצי
ר בדב ימצע־עונכיש ולוכש רישל הפי המגוד
ם תוירוזחמב בלתשהל ררושמה לש תלוכיה
: הבהא לשו םייח לש

ף ייעתמ וניאש לוגליג .רזוח אוה בוש
, הז אל קר .תונולחב בבותסהמ
.בהאתהל דועו .ךליגב הז אל קר
.םיררושמל הבושמ

גוד תרוש אלא וניא ולוכ ץבוקה .האלה ןכו
, רוציל ןוצרה תעבה לש תונוש תורוצ וא תומ
. רוציל תורשפאה־יא לע רעצ תעבה לש וא
תהל ןויסנ ונינפל ןאכש רורב ,םוקמ־לכמ
ת  ר ם י ת מ ה תישיא הריש לש תרוסממ רענ
:לשמל קילאיב חסונ ,םייחל הנובער לע

ה ככש הלאה תובערה םייניעה
ל אה ת ו א מ צ ה םייתפשה/ ,הנעבתת
..!ונקשנ :תולאושה

( "תובערה םייניעה")
:תחטובו הרשי הרהצה התוא — ןאכו

ד י לא ן ו י ל א בערא אלש המל
...הרעש לכו ,העורזב / קשונתש ונימי

תמ לש םיזמר םיאב ,תינרוצה הניחבה ןמ
ה קולחה ןוגכ) תיסאלקה חרזמה־תריש תונכ
ה חורב םיזמרו ("םירעש״לו החיתפ־רישל
שב שומישה ןוגכ) ללכב חרזמה תריש לש
:ומכ ,(תולבוקמ ןושל־תועבטמ לש עפ
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