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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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ל לגב רסאנ ןכמ־רחאלו 1967 לש םירצקה
ר בחמהש ,יטסינומוקה רטשמב הריפכה ירבד
ת ירבאקמ החידב לש שובל םהילע הלעה
בכ חורבל הרדנוק הסנמ וז ךרדב .תקהבומ
ו מע דובעיש לש המוגעה תואיצמה ןמ לוכי

ת וחידב אנוש רטשמה .יטסינומוקה רטשמב
 הסנמה תנכוסמ תיתרבח הריתח ןהב האורו
. םדאה לע האלמה ותוטלתשה תא רערעל
ימ ,תעד־תולק לש יוטיב לכל ,החידב לכל
, רעושת אל תובישח תיאשחה הרטשמה תסח
אב תמחלנ איה התושרל דמועה חוכה לכבו
ב יואכ םתכומ אוה :חדבתהל הסנמה םד
, םחפ תורכמב שדחמ־ךוניחל יוארה ,םעה
— תיתרבח תודידבב ,תורעיב ,השק הדובעב
.הזמ עורגל אל םא
ל ש עגרב ותרבחל רבחמה בתכש הצלה
, הארנה יפכ ,ןייפאמה חתימ ותואב היפרה
ל ש ןושלב ,יטסינומוק רטשמב םייחה תא
ן מ !תושונאל םויפוא איה תוימיטפואה״
״ ! יקצורט יחי .תוטשה תפדונ האירבה חורה
ח פקמ אוה .ומויק תא תנכסמו ותוא תכבסמ
, ונממ םיקחרתמ וירבח ,ותדובע־םוקמ תא
- לב תומיע לש ימינפ היחמ־םוחת ול ראשנו
ירה" ןיבל תוישיאה ויתונוכת ןיב קסופ־ית
.וביבסמ רשא "יטסילאיצוסה םזילא
ם זינומוקל םדקש רטשמה יכ עדוי רבחמה
ם יריעצה ורשק םיבר םירתכ יכו ,לטבו רבע
 רחאל ,םויכ .שדחה םלועה־רדסל ורוד לש
ל ש םבל ןיא בוש ,תובזכאהו תוכובמה
. יהשלכ היגולואידיא ירחא ךשמנ םיריעצה
ל כו המוקמ לע תואב תונדמחהו תויכונאה
, וייח־תמר תא הלעמו "רדתסהל" ביטימה
־ עה־ינב לע הנמנ ,םירחא לש םנובשח לע
.רטשמה לש הייל
תמ םהו ,הז דוס םיעדוי םניא םיברש אלא
ומדה םהייח תרוסמ תא בשיל ךיא םיטבל
ת וברתה םע שנבו קיראסאמ ימימ םייטרק
, תיכ׳צ תיממע תרוסמ ראתמ רבחמה .השדחה
ה שמיש םינשב תואמ רשא ,"םיכלמה עסמ"

. יכ׳צה םעל חורה־תוממורתהלו החמשל רוקמ
 אלא ,תרוסמב לוכיבכ ךישממ שדחה רטשמה
ה לומעת הכפה הגיגחה ;התמשנ תא לטנש
ה רדנוק הלעמ הז רואיתב .הבובנ תיטסינומוק
חוכב םיקתונמה ,ומע ינב לש הידגארטה תא

י תרבח ינידמ ץחלו ינחורהו ימואלה םרבעמ
ה יסנכה תד תא םהילע לבקל םתוא הפוכ
.המודאה
יסרבינואב םירומ .תויניצל םיספתנ םיבר
ם ינכפהמ ינפ םידימעמ םיטנדוטסו תואט
ם יללעתמה םיטסידאס ינפ וליפאו ,םישקונ
ת לחג ןיידע תשחול םבלב יכ ףא ,םהיתימעב
ת א תוריתסמה תוכסמ םישבול םה .תישונא
י פל היושע הכסמ לכ .םהבש יתימאה םדאה
י רקיעה הדיקפתו ,םדאה לש ויפאו ויתונוכת
— םג אלא רטשמה ינפמ קר אל וילע ןנוגל
ם רוג הז לופכ קחשמ .ונופצמ ינפמ—רקיעבו
ם ינהנה םיריעצ שי יכ ףא ,םיבר םירוסיי

ם יקחשמ וללה" :רבחמה רמוא םהילעו ,ונממ
, םייביטימירפה םהידיקפת םיאלממו םירצי
 דע תישממ תואיצמ עגר־ןב םישענ הלאו
"...האוש ידכ
ם מלוע לא רבחמה גילפמ החידבה השעממ
ט ויסה לכש ול הארנ .וירבח לש ימינפה
ו זיא ,ער םולח הזיא אלא וניא ימויקה
ם יכ׳צהש רשפא־יא ירהש ,תלקולק החידב
־ ןונגנמל ףרט וכפה םיילרבילהו םירואנה
ת א םהילע רזוגו םתוא לבלבמה ,םירתס
ל ודג םלהה .הלעמלמ םתוגהנתה יסופד
, הלילבו םויב םמצע תא םיקדוב םישנאו
ו א ער םולח הניא וזה תושממה לכ םא
ה צלה אלא וז ןיא ילואו" ;הביצעמ היזה
: רמואו ףיסומ רבחמהו ״ז הירוטסיהה לש
ת וסנלמ ידי הרצק המכ יתיאר העש התואב"
ם ע ,ימצע ינאשכ ,ילש יתחידב תא לטבל
, רועיש ןיאל תפקמ החידבב לולכ ,ייח לכ
"...הבישהל ןיאש הצרחנ החידב
תמ .תעדה תא חינמ וניא ירבעה םוגרתה
ר תויב ןמאנ רבחמה היה ילואש םשור לבק
.הירבעה לש הנובשח לע רוקמה ןושלל

.פ .י

הרזח ךרדה
ר ופיס" לש ומגרתמ אוה ףסוי־ןב ןבואר
י כ המוד .תירבעל לגס ךירא לש "הבהא
תכאלמ יכ הרבס ידיל אובא םא אטחא אל

ת ירפס ; הרזח ךרדה : ףסוי־ןב ןבואר *
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