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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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, "עגושמ הליל יל היהי תבש־יאצומב"
. "הלילב עיפומ התא הככ מ ג..." :וא
ימתה ףא ,ןושל יקחשמב רישעה שומישהו
־  פ ב העיקשכ הארנש המ" : רתויב םימ
ם ינפ לומ" :וא .״םינפב ונניא / םינ
."םירוענ תודרמב תווענ / תואנ
ש אר־תלקה התוא לכ ,תולילק התוא לכו
ל ש התריוואל ארוקה תא תוניכמ ,לוכיבכ
, רעש אלא ץיח המצע האור הניאש הריש
, םייחל תפאוש התויהב אטח האור הניאש
ת עבהל לבוקמ יעצמא וא רזע־ילכ התויהב
.תונוצרו םיכרצ
ה רישה תרוסמל הזב תמרתנ הבושח המורת
צוסאמ הרועינ ידי־לע ונתורפס לש תישיאה
־ לעו תורגתסה לשו היצנגיזר לש תויצאי
ת וינמכח אל העבה תורוצ לש ןשודיח ידי
.תויטנמור אלו

.צ .ב

ןורחאה סובוטואב

ן ד ריעצה רפסמה לש וז הנושאר העפוה
ף רצל תחרוט האצוהה ןיא עודמ ,בגא) טיבש
ה לגמ (ן רפסה שד לע תיסיסב היפרגויב
 ףא ,בל־יבוש תישונא הנחבאו ירופיס רשוכ
ם רדעיהב הקווד ילוא רפסה לש ודוחיי יכ
: תינרדומה תרופיסה לש םינממס םתוא לש
־ יתלבו עדומ־תת םרז ,שפנה יכבנב תונטטח
ם זילובמיס ,תועמשמ־תורה תוקיתש ,רקובמ
.המודכו תיטויפ הרזח ,יתוכאלמ
א ב םהמ דחא לכש ,ץבוקב םירופיס העברא
שח לש וא רבשמ לש העשב רוביגב קוסעל
d eus ex שמשמ רפסמה רשאכ ,שפנ ־ןוב

machina ןושאר־ףוגב.
 הלעמ ,"ןורחאה סובוטואב" ,חתופה רופיסה
ת ומד ,לאירזע ,ץוביקה רלדנס לש ותומד תא
ה ררועש ,האכדמו תחכשנ ,הרופא ,הקותש
והש העשב רקיעב ,רפסמה לש ותונרקס תא
, הריעצ" ,לאירזע לש ותחפשמ־תבורק העיפ
."תידנולבו ,הפיו
לאירזע ןיבש וז—השדחה םיסחיה תכרעמ

; (םירופיס) ןורחאה סובוטואב :טיבש ןד *
.1972 ,דחואמה ץוביקה

ה ירחא רזחמה ריעצהו טנא ,הפיה טנאו
ר פסמה ,ותשא הנליאו רפסמה ,ץוביקב
ן יא השעמל ךא .רופיסל דסמה איה—טנאו
ת יווזמ םירוביגה םילגתמ וילע עקר אלא הז

בנ ,םימודרה םהידדצ םיראומ הבש השדח
.תויובחה םהיתוקושת תונח
ה מצעב הלעמ ,"תוחילשב" ,ינשה רופיסה
־ ליגב רבג לש תומד האלפנ תוינויחבו
ו תשא תומ רחאלש הרצקה הפוקתב הדימעה
י ליצאה הלצב יח היהש ,רוביגה .הטיירנה
ה שוע ,דרומה ונבמ קתונמ ,ותשא לש ןובנהו
ת אצל טילחמו ולש שפנה־ןובשח תא התע
יאה תודידבה ,יתרבחה קותינה .תוחילשב
ד ימת ול וארנש םיכרע לש םתומלעיה ,תיש
, הלא לכ—תוילשאכ ודבתה עתפלו םינתיא
ת א םינברדמ ,וב הכפמה תוינויחה םע דחי

תהלו תיטלחהו תיפוס ומצע עורקל רוביגה
עמ ,ןושארה רופיסבכ ,ןאכ םג .שדחמ ליח
ו תראה תא תשמשמ תיסיסבה םיסחיה תכר
, ולש ןואהו השלוחה תועשב רוביגה לש
ה יוטיבל האב תיתימאה ותוישיא ןהב תועשב

.רתויב םלשומה
ה עמיק ןפוד־אצוי ,"תונורכז" ,ישילשה רופסה
ה גלפמ־שיא ורוביג ,דרפסב ומוקמ : רתיה ןמ
ו תומד ,השעמל—העפשהו המצע בר ריכב
־ יא וידעלבש ,"עיגה״ש שיאה ,חילצמה לש
נב .םיגשיהה ברו רשכומה ,ןובנה—רשפא
ה שפוחל תאצל רוביגה טילחה וייחב וז הדוק
, ולש שפנה־ןובשח תא תושעל ידכ הנש לש
יה הילשאה ,השעמל .ויתונורכז תא בותכל
ה תיה ןובנו חכופמ שיאכ ול התיהש הדיח
. רוציל וחוכב שי יכ :ומצע יבגל ותיילשא
ד וע לגוסמ וניא יכ ול רבתסמש העשב ךא
ם ידבאמ ,הז רחא הזב םיררופתמ ויגשיה לכ
ו ל הנפמ ןכמ־רחאלו—םיגומנ ,םתועמשמ תא
ד בלמ .וידי־ומב הנבש הרבחה םג ףרוע
ר פסמה חילצמש תיטנתואה הריוואהו ,םוקמה
ם ימוד הקיתמיתהו הנבמה ,דרפסב רוציל
יג ,הבר הדימב .םירחאה םירופיסבש הלאל
שב" רוביג לש וכופיה אוה ״תונורכז״ רוב
י דכ ורבעמ ררחתשהל הסנמ דחאה : "תוחיל
ו רבע תא םכסל הסנמ ינשה ,שדחמ ליחתהל
ת ימצעה ותוישיא תא ומצעל ריהבהל ידכ
ותויח דחאה .ןיגפהש םזיאורטלאה ךותב
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