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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 *
.ימע 1973 ; 179 ,םילעופ
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יס" בותכל ןוצרה תא וב הריעה םוגרתה
יגל ,בגא ,אוהש ןוצר—ירוקמ "הבהא רופ
ת ורפסה לש הנויסנ יכ ףא ,טלחהב ימיט
י כ הנומאל בר םוקמ ריתומ וניא תירבעה
ו רבחמל ליחנהל יושע הז ןיממ ירוקמ רופיס
מאה "הבהא רופיס" ורבחמל ליחנהש המ
־ רופיס יכ רבדה ינייפא ,תאז םע .יאקיר
ע קרמ ענמיהל לוכי וניא לארשי־חסונ הבהא
. ׳וכו תוהז תאיצמ לש תויתייעבמ ,"ימואל"
, טוהר רופיס בותכל ףסוי־ןב ןבואר שקיב
ם יצופנ םניאש םירופיסה גוסמ ,ילאיבירט
, םינפ־לכ־לע) תירוקמה תורפסב הברה
ם ימגרותמ םהומכ םיבר רשאו ,(תכרוכמה
ח וטב יניא ךא ,תילגנאמ רקיעב ,תירבעל
ר ופיסה .העונצה ותמישמב חילצהש ללכ
ת חתמנ הלילדה הלילעה ,תולקב ארקנ וניא
טק םיצבצבמ םשו־הפו ,תמשוגמ תוכיראב
ת אז־לכב אמש ,םומע ששח םיררועמה םיע
ן ווכתה לכה תולככ ירחאו רקבמה העט
ט ושפ הבהא־רופיס "םתס״מ רתויל רבחמה
, דבוכמה רואל־איצומה יכו ינרמוי־יתלבו
ך ותמ רפסה תא איצוה ,"םילעופ תירפס"
ר צ ,םוקמ־לכמ .רפסל ירמגל תרחא הכרעה
ת חתמ האציש הנושארה הזורפה־תריציש
ף סוי־ןב ןבוארכ רשכומ ררושמ לש וידי

ה בהא־רופיס הנניאו ךרע לעב ןמור הנניא
u " .ארוקה וב ץוריש .ס .3

תרבודמ תירבעל ימלוע ןולימ
— ונינפלש ״ימלוע״ה ןולימה לש ותרטמ המ
ם ילמ לש ןורגא שמשל 1 חדבל וא ליכשהל
ו  ףנכ־תורמאו תוצלה לש רצוא וא םייוטיבו
ם יינולימה םיטירפל תוקיודמ תורדגה קפסל
־ רופ תונומתו הפ־לובינ עפש ףיערהל וא
ו  אתבס־אבס ימימ תויגלאטסונ־תויפארגונ
ר מא ימ יכו !תחא הפיפכב לכה :הבושת
א ״ב לש םנולימ ? הלא לכ ןיב הריתס שי יכ
.ןיא יכ לילעב חיכומ י״בו
(14 ׳ע) ״ןזואב הלותב״ ךרעב ,לשמל ,הנה

ן ולימ :הדוהי־ןב הביתנ ,ץומא־ןב ןד *
־ ןיול .א תאצוה ;תרבודמ תירבעל ימלוע
•׳מע 1972 ; 250 ,ןייטשפא

ם ושב ונאצמת אלש יוטיב םגדוהו רדגוה
ף א ,ישומיש ןיב יעדמ ןיב ,רחא ירבע ןולימ
ו נמיכחהל ידכו .וננושלב םייקו יח אוהש
ה נומת ןולימה ונל שיגמ דחאכ וגחדבלו

ה מודב .(9 ׳ע) דחאכ םיינזאו־םייניע־תריאמ
שמב (123 ׳ע) ״ילאמרונ־אל״ ךרעה ךכל
ר ויאהו ,"דאמ בוט ,ןיוצמ ,לודג" תועמ
־ רונ־אל הזח"—וז הרדגהל םעט ןתונש
ה דרפההו ,79 ׳עב תאצמנ הנומתה) ״ילאמ
. (טעמ אל הזיגרמ םירויאל תורדגה ןיב תאזה
שמב (130 ׳ע) ״עגמ״ ךרעה : הנורחא המגוד
ו ננולימ ילעבש ,"תוגוודזה ,ינימ עגמ" עמ
ה תא ול היה" : אבה טפשמב ותוא םימיגדמ
. "ל״וחל עסנו התוא קפד ךכ־רחאו עגמ
, יתאצמ אל ,עגמ רמולכ ,הז ךרעל ,בגא
ם ירבחמהש הארנ ; רויא־רויצ ,יתשפיחש לככ
ת ונומתה ןמ תובר־תובר יכ תעדל וחכונ

.אליממ הז ךרע תומיגדמ רפסבש
י מלועה ןולימה תכירעב תורכינ תובכש יתש
, רתוי המודקהו ,הנושארה הבכשה .ונלש
ם ייאנולימ־םיינשלב תונורקע יפ־לע הנכוה
■ דתיה (? התכרוע) הכרוע תנווכו ,״םייניצר״
ימל תומלשהו םיאולימ קפסל הארנה לככ
י אנולימש םימוחתמ רקיעב ,םימייקה םינול
. ףולח־ינב וא םייתורפס־תת םבשחי ןגוהמ
, ירבע ןולימ לכב היוצמ "עבוכ" הלמה ,לשמל
ה מל" יוטיבב תאזה הלמה תועמשמ םלוא
ה נאצמת אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,איה תרחא "עבוכ
י מלועה םנולימל םדקש דבוכמ ןולימ םושב
" רבח" הלמה יבגל ןידה אוה .י״בו א״ב לש
ל ש "ות דע ףלאמ" ןולימב .(הריצו ץמקב)
( ומוצמיצ ףא לע ןיוצמ ןולימ : בגא) ןדמ .מ
, ער" :ןפואה הזב ״רבח״ הלמה תרדגומ
ך ייש ,הרבחה ןמ דחא ;בוט רכמ ,דידי

ה דובעב ףתוש ; רחא שיא ,תלוזה ; הדוגאל
. "םכח דימלת ;והומכ ,ול המוד ;םייחב וא
ת רדגומ וב םיקסוע ונאש ןולימב וליאו
:ךכ הלמה

ץ וחב ,אבא" :קשמ שיא ,ץוביק רבח (1
ה זיא שפחמש ,רחא דוד םע רבח דמוע
."שיא

ת וכיישב םידשחנה ,םיוסמ םישנא גוסל (2
ה למב םינופ ,תדבועה לארשי־ץראל
,"רמ" וא "ןודא" םוקמב "רבח"
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