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 אל ,םינוש תורפס ירקוח ןהילע ובכעתהש
ה רישה לש תולודגה תועונתה" : תובבל שבכ
ת ויקוחו תודחא ןהימרזב תולגמה ,תירבעה
ם ע וירשק ,ןכא .וילע וחספ וליאכ ,תימינפ
ינו םירורב ןמזה תריש םעו ןמזה תויעב
, זול יבצ) "םמוחתב אב ונניא הז םעו ,םירכ
.(ץבוקל אובמב
, סופדב םיצבק העברא — לודגה ונובזע ךותמ
־ בתכבו תע־יבתכב םירוזפה םיבר םיריש
, תרוקב תומישר ,םירמאמ ,םירופיס ,די

— ך״נת ירקחמ ,תוגה ,םילשמ ,הזורפב תוריש
־ ךרדב םהש ,םיריש םישימחו־האמכ ורחבנ
.ןומיר תריצי לש רפושמ ךתח ללכ
ה מכ לע הז שדח ץבוקב דומעל ןיינעמ
י דכ ירישה יוטיבבו םיביטומב דוסי־תודוקנ
ת ריש לש תולבוקמה תורדגהה ןיב ןיחבהל
דק ןטייפ" ,"יטסימ" ,"יתד ררושמ") ןומיר
י בצ לש ותרדגה ןיבל (״הליפת־לעב״ ,"ןומ
ם יגשיהו םיינשדח תודוסי הברה היפ־לע זול
ן ומיר תרישל םיוושמ םיעיתפמ םייטתסא
."ונימב־דיחיה לש ומסק ,רידנ םסק"
גילר—תושגר לש ררושמ אוה ןומיר .צ .י
ת א הלגמ אוה םתועצמאבש—םרקיעב םייזוי

ה נבמה .תוהולאה תא ,עבטה תא ,םלועה
ר רושמה אוה םירישה לש יסיסבה ישגרה
ו דעבו ,םלועה ףקתשמ םדעבש—ויתושגרו

/  ,ושאו וגלשב ןונבלה יתיאר״ : לאה תאובב
 שמש אלמ יבל הז םג / :הארמל המתאו
אל םהינשו /—ומילשיו ,ומחלנ / .רופכו
"...םיהול
ומה ,הבורמה תויטושיקהו תויצילמה ףא לע
ש י ,ףועמה־ירסח םייומידהו ינוגדחה ביט
ך ותמ םיצבצבמה תוירוקמו םישודיח ןומירב
ו ינפ לפכב... ןומיר לש ודוח" :ברה רמוחה
 דחא דצמ .ותרישב תודחאתמה ,תוירישה
ת ינכפהמ־יתלבו הקודה הקיז לע אוה רמוש
ה תיהש ,הקיתעה תירבעה הרישה חור לא
דחו זעונ—ינש דצמ ...שדוק־תריש התוהמב
־ תריש וליפאש ןפואב ,םינכתבו תורוצב ןש
(38 ׳ע) .״איה תינרדומ ולש שדוקה
, רחבמב םיניינעמהו םיפיה םירישה דחא
, "...תונמא ירעש ורעב" יריש העבש ךותמ
ף סונ ובש ,"הרענ ילתלת לע" רישה אוה
—עבט—ררושמ) הלעמל ןיוצש הנבמה לע

ה רענ ילתלת לע" :יטורא טנמלא (תוהולא
נה טלקממ / .שובי אלו / םיהולאה רעוב
י בחרמ אולמ לע ךפתשיו / ,אצי םיריז
 / ..! 1 םיהולאה םדאכ דומחתה /—ןמגראה
אה ינומכ תייה בבוש / ,ריהזת רבג ןיעמ
י תוא יכ / ,ינא םג ךפדרא הבה / !םד
( 122 ׳ע) ״! הבהא ,יחצנ םיהולא / תפדר
ן מ אלש ,"ןפוד־תאצוי" הריש וז םנמאה
ה ירקוח יבוטמ המכ קיסעה הז אשונ ? ןינמה
 המכסה ןיא השעמלו ,תירבעה הרישה לש
ושמ הניא םירישה תכרעהש םשכ ,םהיניב
י בצ ףסוי תא ץביש ןדס בד .הירקבמל תפת
א צומ וניא זול יבצ ,"היחתה רוד״ב ןומיר
תה לש םילודגה םיאשונה" תא ותרישב
. םיינויצהו םיימואלה םיביטומל טרפ ,"הפוק
ת יתוהמה תויכשמהה לע בכעתמ ןורימ ןד
־ דה הרישה ןמ הקיניהו קילאיב תריש יבגל
.תיתרוסמה־תית
ו ז הרישב אוצמל ול השק וננמז־ןב ארוק
ו א לגופ דודב בהאו הליגש תודוסיה תא
א יה ןכל ילואו ,(הנוס) קחצי־ןב םהרבאב
וביש—המצע ינפב רודמ ןיעמ הל תעבוק
ה יצקובנוקב םייאקילאיב םיביטומ לש םיצ
ל לכ־ךרדב אוהש יוטיבב ,תיתונמא־תיתד
במ ילאנאב וא—תינושל הניחבמ לברוסמ
/  יתיינא העקש :םולחא״ :תיריש הניח
ם יקיפא ומהי ילע / .ירירע ,םלא בכשא הב
ד ועו / .יריש יתרש םרט ינאו /—םירוחש
/  ,יסוכ לער טהלי יב / ,הרפרפא םייחב
ל הצי געול / םיקחש־חילש דיחי בכוכו
(78 ׳ע) .״יתומ ילע

ולוכ לולא
ך ותמ הבותכה ,תרפא לארשי לש ותריש
ד ומעל ןויסנ לש ,הנובת לש הפקשה־תדוקנ
ל ש בולישמ הנוזנ ,ךילהת לעו תועמשמ לע
ו הז .תיריל תושיגר םע תיפוסוליפ תוננובתה
ללכב תרפא תריש לש הדוחיי ,תוטשפב ,ילוא

— ריש לש שדוח ולוכ לולא :תרפא לארשי *
, "רוקמ" תיירפס ;(םיריש) א״לשת—ו״כשת
ת אצוה דיל לארשיב םירבעה םירפוסה תדוגא
.ימע 1972 ; 94 ,הדסמ



םירפסו 74

ה ריש־ירפס העברא) .טרפב וז הפוסא לשו
ר פס" ,1966־ב רוא ואר תרפא לארשי לש
ד ומעל תשקבמה הריקסב .(1971־ב "תוסמה
ר רושמה לש תוננובתההו הרישה יאשונ לע
 רחא הייהתה תא לכ־םדוק תונמל רשפא
ר שקהו תויגולויזיפו תויגולויב תויועמשמ
ת וענ םיינזאמה תופכ" : תוינחורה ןיבל ןניב
י ארחאה / חומהו ,ןאכלו ןאכל / ערכה ילב
ת א רמואו רחוב / ,זרמ הלילחו ,לוכיבכ
י נש ןיב טטור שגרה ךא / .רטפנו ורבד
/  למשחה יבטק ןיב בהזה הלעכ / םיכפה
ת א ששמנ / תואיצמ שיגרהל רותחנ עגרבו
(41 ׳ע) ״...ןיאה לש לפאה טוחה
ת לעופה תויקוחה תא לבקמ תרפא ׳פורפ
 הלעמל ,וא ,הירתסמ תא שפחמ ךא םוקיב
ת א תאזה תויקוחה ךותב רדסל הסנמ ,ךכמ
וזחמ לש המוקמ ,לשמל .םמצע םיכילהתה
ומ ,ךילהתבו קוחכ ,תוירוזחמה .םוקיב תויר
ד עצ לכ") ותרוצבו רישה ןושלב םג העיפ
" הניפ בוש אבה דעצה םא / תונפ ןאו הניפ
 לא רזוח רואב" :רחא םוקמב ,וא [45 ׳ע]

ח כשנ רואמ רזוח רוא לש / ,דגנמ רזוח רוא
חמב תולכתסהו ןויע ךותמ .([28 ׳ע] "והייא
ע יגמ ולוכ םויקה לש יסיסבה קוחכ תוירוז
ם ירבדה תויוהמ רחא שופיח לא ררושמה
, ומצע ךות לא רבד לש השילגה ,םמצע ךותב
ו תלכה איה—טקייבוא לכ ליכמש הלכהה
, (38) ״תעעונתמ תוקיר ךות תוקיר״ :ומצע
. (88 ׳ע) ״םינפ ולוכ ץוחהו ץוח היהי לכהו״
, םירבד ןיבש תוידדהה םג תרבתסמ ךכ ךותמ
ן יב רשקה ,תוירוזחמל תוירוזחמ ןיב רשקה
הת ןיב ,ךרעל ךרע ןיב ,טקייבואל טקייבוא
לט" : םינושה םהירושימ לע—ךילהתל ךיל
, (90 ׳ע) ״תידדה תורכה אלל דע יהולא ינלט
רקב הז ךותל הז םיקחדנ־םיצר יגשומ ךיא
. (92 ׳ע) ״! ידדה הסחמ םישקבמכ וילא םב
ת ורדגומ ןניא תויועמשמהו תויוהמהש םשכו
ת א תוליכמ ,ןמצעב וזל וז תורושק םא יכ
ה רוצב אלא ןספתלו ןתוא דומל ןיא ךכ ,ןמצע
ה מאב דמי אל קחרמה" :רתויב תיביטקייבוסה
ל ש ויבצע תדער שוחל יתלוכי / :הסרפ וא
ף חי / לוחכה רירקה קבאב ודעצב / םדא
ם יטפשמה לומ :רמולכ .(89 ׳ע) ״חרי לע
ידניאה הייארה ,תישיאה הסיפתה קר תמייק

א לא ןמז וא קחרמ דומל ןיא ; תילאודיב
.השוחתב
ת ייארל הדימ־הנק איה השוחתה רשאבו
ם ידחא םיריש ז "ינא״ה והמ ,םוקיהו םויקה
ם ירישב ,"ינא״ה תדימלב קרו־ךא םילפטמ
ך א ,תורושה ןיב הז ביטומ עיפומ םירחא
: בלה־תמושת דקומ והז יכ הארנ השעמל
ו א רתא םושב / באכ ונניאש באכה ילוא״
ר שבב ינאה תריקד / אלא וניא ףוגבש רביא
ת ררועתמ הזה "ינא״ה רואלו ,(40 ׳ע) ״יללכה
" תא" םג םאה .רחאה םדאה לש ומויק תלאש
ת א" :רמאי הכו ? יתריצי ירפ אלא ךניא
ר תויש תא .../ תודח תפלוגמ / תא קר ךניאש
" יתריצי ךלוכ / ,ילש קר ךלוכ / ...תאמ תא
.(83 ׳ע)
ת רפא תריש ןיא ,הצילמה לא התייטנ תורמל
ם קויד לא תרתוח אלא תויטושיקל תספתנ

ה חנומ ,דאמ הפורצ הריש יהוז .םירבד לש
תה הבו ,םייזכרמ תונויער ידי־לע תלבומו

־ פהל ,ןויערה תא םיגדהל םיאב יומידהו הנומ
ת אבה ידי־לע ותוא רותסל םימעפלו ,וניג
."ךופיה״ה ,"רחאה דצה"
ם ג םא ,םידחא םיריש ןייצל שי דחוימב
ת ורעה ,תוקד תוישונא תונחבא לש ,םיטעמ
ו מכ ,טעמכ יריטאס יתרבח יפוא תולעב
— "תוחידבה שיא ץנרקנזור" לע רישב לשמל
מעה הדעסמ״ב וא ,םיסקמ תומד־טוטריש
ת ראומ הירפס״כ בגא־תורעהב וא ,"תימ
.המודכו ,ןטהנמ ירואית ,(58 ׳ע) ״תוקיר
, הרהצה ןושלב םירבדה םימרוצ םשו־הפ
ילה חורב הקווד הנניאש הרימא וא הרושב
ם ג רפכב םג םדא יכ" :תינייפאה תיר
ך א ,(38 ׳ע) ״תרגסמב דליל ךירצ / תרקב
ת טלוב םתמירצו םיבר םניא הלא םיצוליא
.םטועימ ינפמ קר

.ג .צ

החידבה

־ גוק ןלימ יכ׳צה רפוסה לש ןושארה ורפס
"ביבאה" ימיב רוא האר ,"החידבה" ,הרד

־ םווק בד : םוגרת ; החידבה : הרדנוק ןלימ *
.ימע 1973 ; 256 ,םעל הירפס / דבוע םע ; רל
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