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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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י נשהו ,תוסירהה ךותמ ,התע הקווד וב הכפמ
.תוסירהה לומ ותויה תא דבאמ
ק סוע ,"הלהא לע רופיס" ,ןורחאה רופיסה
אמו התורקע לצב היחה השא לש התומדב
י לוא הז .ישפנה הנוזיא תא ךכ ךותב תדב
ה רה הלהא :ופוס םושמ ,םירופיסב שלחה
■ יא הליחתמ התעמו—הלעבל אל ךא ,עתפל
א רוקה ןיאש הארנ .וב קובדל תויפשה
ר יכהש לככ רופיסה יפ־לע הלהא תא ריכמ
ת יטתניס תכרעמה .םירחאה םירוביגה תא
, ךבסה תא רתופ םויסה םגו ,ידמ תיטמיכסו
.ידמ תינטשפ ךרדב ,המודמכ
ץ בוק אוה "ןורחאה סובוטואב" :םוכיסב
ש ולגל ילב ,ןיינעמו בכרומ ,בטיה בותכ ,ןנער
א והו ,יתוכאלמה יתורפסה תעדה־דוביא לא
ן ויבח לא ,תוהדזה ךותמ ,ארוקה תא ךילומ
.וירוביג לש םהיטבלו םהייח

.ג .צ

ץורחאה דחפה
־ ךאלמ לש וחיר תא ףדונ ןורחאה דחפה
יסב רתויב תירלופופה תומדה אוהש ,תוומה
ר פוסה .יגלתה רודואית לש םיימולחה וירופ
, םינשי םג םישדח ,םינועדיו תובוא הלעמ
ה לועה לככ ושעי ןעמל רורד םהל ארוק אוהו
ת ויומדה לע םיטוע הלפאו ךשוח .ותעד לע
ה ברה םוקמ םיריאשמ םניאו םיעוריאה לעו

ל וכי לכה הטלעב ירהש ,ארוקה לש ונוימדל
, רבחמל ןימאהל אלא ונל ןיאו ,שחרתהל
. ךכב םיצור ונא םא ,ויתויזהלו ויתונויזחל
ת עגונה תיללכ הלאש ןאכ תררועתמ הכלהל
מה ןמ .וידיסח־ידיסחלו וידיסחל ,אקפקל
ו ירוביג לע אקפק איבהש דעש אוה תומסרופ
מב ,הקעומב ןכ ינפל םריבעה הכשחה תא
ן ויכ םכרד ףוסב וליאו ,שפנה קנחמבו הקוצ
ה לילל דקומ םתושעל ידכ רוא תמולא םהילא
וא השע ךכ ךרדב .םהייח תא הטעש לודגה
ת ויזכרמ תויומד םא יכ ורוד ירוביג קר אל םת
י  וידימלתמ םיבר םישוע המ .םיבר תורוד לש
ם יליטמו םיאירבו םימלש םישנא םילטונ
הלפא אלא וניאש ,"יאקפק םלוע" ךותל םתוא

; (םירופיס) ןורחאה דחפה :יגלתה רודואית *
.ימע 1972 ; 157 ,הדסמ

ה לילה תרחשהב הברמה לכו ,תחא הלודג
ם יתועיבו םידחפ ,תועווזב הלפאה םוטיפבו

י אקפקה םלועה תארקל לוכיבכ דעוצ והירה
...םלשה םזילאירוסהו אלמה
ב ור ארקמל םיררועתמ םימוד םירוהריה
ק יחרמ רפוסה רשאכ ,יגלתה לש וירופיס
ם ידש וכותל סחודו הז "ןותחת םלוע״ל ותודע
ם ה םידשב םיעורגה ךא .םיקיזמו תוחורו

ש קבמ םתואש ,ונכותב םיררוגתמה םידשה
ע סונ אוה םא .הלילה תכשחל ףושחל יגלתה
ן מ תחרובו תרהוד תבכרה" ירה תבכרב
ה לילה ןמ סונמ הל ןיאו הירחא קלודה הלילה
א ל םויו .דוע רמגיי אל הלילהו טלפמ אלו
א וה םאו "...םלועל עסת תבכרהו וירחא אבי

:  תמו הבכ םהיתפש לע ךויחה ירה גוז ראתמ
ה תיה המל ,האילפ ךויחה םוקמב האב המל"
ת צינש דחפל המהדתהו ,המהדתל האילפה
ה עווז־תוכסמל םינפה תא העווהו םיינעב
ת פולה ,םימיא־ךרח ךותמ תויפה תא חתפו
״7 תמליא הקעזב ןורגה תא

ה בינעה תא טעמ הפרמ יגלתה רשאכ ךא
א והשכ ,ארוקה לש וראווצ לע םש אוהש
ת אצמנ ,םיבכוכו חרי הלפאה־תולילל םינכמ
ו ב שי .תכשומ וליפאו תניינעמ ותביתכ
שהש ,ןונגע תביתכבש םיששמ־דחא יגלתהב
כה" לע רופיסב .המודמכ תטלוב וילע ותעפ
ם יריכזמ םירחא םירופיס תצקבו "רוחשה בל
ש יו ,ןונגעמ והשמ הלילעב םיביכר המכ
.יגלתהל תונג אלו חבש ךכב
ה ביש" רופיסב הלוע וז העפשה לש הזוכיר
ף ונל לגרל הלוע רבחמה רשאכ ,"הילפנומל
. וקלחב תולפונה תובזכאה תא ראתמו ותודלי

ר שאכ ותוא הוולמ תיגארט תוילרוג וזיא
ה נכסה לע ותוא םיריהזמו תותואה םיאב
ם ימרוג המכ .תודכלוממו תושקוממ תוילעבש
ל א רוחאל־הכילהה תא לולשל וידחי ורבח
הו דובא ןמזהו דובא םוקמה .תודליה יפונ
ב לב תונקירו ללח ריאשמ םהירחא שופיח
ן וזיאו תוביצי לש תנעשמ םהב שקבמש ימ
ה זירכמ אוושל םישופיחה לכ חכונ .ימינפ
ה נקז השא לש היפמ םג תעמשנה ,תמאה
ך ירצ םדא ןיא" : הריעצ השא לש היפמ םגו

ב ושל ןיא .רבע רבעה .וייח־תובקע לע רוזחל
ןעוט ןמרבה .מ .א ."לגרל היילעב וילא
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