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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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מב אב "רבע" לעופה יכ וירקחממ דחאב
־ לו ,"דבא" לעופה לש תועמשמב תורוק
סיהב תודליה תונש לש ןהיתובקע .ופיה
 םדאה ךא ,ירמגל ומלענ היפרגואיגבו הירוט
י כ דעו־עדוי הדובאה ותוהז תא שפחמה
ה ברהו ,רתויב ול תובושח ומלענש תוקיתעה
ק חוצה לרוגה לש וגעל עמשיש דע חרוט אוה
.ותבשמל
אה רופיסב תמייק המוד תירזכא תוילרוג
ר ופיסה ילוא אוהש ,"תינופצ התימ" ,ןורח
מה הלילעה תוחתפתה דצמ רתויב חלצומה
. םיגוריסל תדרויו הלוע ותמצעש חתימ הוול
ל ש תיגארט תיטנמור הקתפרה הז לש וניינע
רונ לש םימה־ילפמו םירהה יפונב ילארשי
ת כפוהו ותוא הוולמ תימיספ תוילרוג .היגוו

ת וומה .ןודבא לא יוטנ דרומל ויעושעש תא
ע לובו רהה ןמ דרויה ,בורקה דשאה ןמ אב
רפ תופצקתהב לגלגתמ" אוהשכ ,ונברק תא
צו בחר וקב לפונו לעה־יקוצ ינש ןיב תיא
. "הארנ־אלה ץורעה לא ,ךנאכ רשי ,רוח
ר ידאה םימה־לפמב התומ תא תאצומה השאה
 אלא ,בהואה רבגל תוומה תא הירחא השירומ
, המויא תודידב ךותמ טאל־טאל עווג אוהש
ה אצותכ תקהבומ תירבאקמ איה םימעפלש
ת א לצנל הסנמה ,יקדנופה תב לש היבהאמ
וחה היכרצל תיטאה ותתימב עקושה רבגה
 הסכמ םירשבה־תוואת לעו הבהאה לע .םיינש
.יפוס ןורתפכ תוומה

.פ .י

ץע שרושב
ב יחרמ "ץע שרושכ" לש הינשה הרודהמב
ת נשב רוא הארש ,ורפס תא חמצ ידע

ן וידב ,(םילשורי ,"וישכע" תאצוהב) 1962
־ טק תרהבהב ןכו םיפסונ םיריש השולשב
ת רמשנ תאז םע .רפסה יקרפב רפסמ־םיע
ה יתונורקע תאש תידוסיה תיתרקבה ותשיג
.(21—11 ע״ע) ורפס תחיתפב ריבסמ אוה

ה שדח האירק) ץע שרושכ :חמצ ידע *
; (לוריבג־ןבא המלש לש לוח יריש ד״יב
, תבחרומ הינש הרודהמ ,םילעופה תירפס

.׳מע 1973 ; 213

״ תרוקבה לש התלועפ םוחת״ לע אובמב
, תיטננמיאה הקיטתסאה תא רבחמה ללוש
ם ינחבה תולובגב תרוקבה םוחיתל תנעוטה
סא השיגל ןעוטו םירבחמה לע םילבוקמה
ת רשפאמ איה ותעדלש ,תינרדומ תיטת
דמ תאז םע .םירישה תא תווחל ארוקל
• ימימ ריש לש ושוריפש רבחמה שיג
ם לוע לש עקרה לע ןבומ תויהל בייח םייניבה
ת וינושלהו תוילכלכה ,תויתרבחה תומכסומה
, "ימיטיגלה םלועהו ילאירה םלועה") ולש
.(18 ׳ע
רעמ "ילאנויצנבנוקה יומידה לע" חפסנב
ם ייניבה־ימי תרישב םיאורה לע רבחמה רע
־ יתלב םייומיד תלעב תילנויצנבנוק הריש
ת וגוז ליבקמ אוה החכוה םשלו םיירוקמ
ם הלש ןנגוסמה ביטומה רשא ,םיעטק לש
תמ םירישה לש תוימעפ־דחב וליאו ההז
. דוחיי תולעב תויתונמא תומקר תולבק
ם ירישה לש תוירוקמה לע דומעל המגמב
; ינרדומ יטתסא חותינל חמצ ידע שגינ
ת א ריאמ אוה ולש "השדחה האירק״ב
: תירישה המקירה לש םינידעה םיביכרה
א רקמ יקוספ לש תוחכונ ,םיעבצ ,תוינפ
יעפ םייח םימייקמו תוזימר חוכב םילועה
ת ורופאטימ ,םייומיד ,טסקטה ףוגב םיל
א רוקה לכש קפס ןיא .ירויצה םחותיפו
ת וריציהו רשעתמ םירישב הלא םינויד
ך רבל שי .תמיוסמ הדימב וילא תוברקתמ
ו יתונחבה לעו הננערה ותשיג לע אופא
.רבחמה לש תוקדה
ש י הזב תוטרופמה תולוגסה דצב םלוא
־ ירק״ב תוריהז־רסוחל הייטנה לע דומעל
ו נויד ראוי המגודל .חמצ ידע לש "הא
ו נויעב ."שמש האר" רישב ןוידה ,ןושארה
ם יעבצב רקבמה ןאכ ןיחבמ ןושארה תיבב
ה יינפב ,("ברע" ,"המודא") רוחשו םודא
ז כרמכ תמייקה שמשבו ("האר") הרשי

:רישה ףוגמ הלא לכ—יביטרוגיפ
המודא ברע תעל שמש האר
( 1 תיב) .הסכמל עלות השבל וליאכ

ת ויארחאה תויטתסאה תונחבהה דצב ךא
, חתמה דוסי ןופצ" הז תיבבש רקבמה עבוק
 ןכש ,ולוכ רישה ךשמב ונתוא הווליש
םדאה :הנומתה איה תילאנויצרופורפסיד
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