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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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: ץנאטסיד רוציל האבה היינפ ןושל (3
; ״ברעתת לא התא .רבח אנ עמש״
" ז ילש םיילגרהמ דרת ילוא ,רבח עמש״
.(86 ׳ע)

י דכ םג ,שודיחה דבלמ ,הב שי וז המגוד
- לובינ אלש תאזה הריקסה ארוקל ריהבהל
ם ירקמ ףא שי .וננולימב רוצא דבלב הפ
־ ינ" םוחתל ללכ־ךרדב תכיישה הלמ םהבש
־ רהל י״בו א״ב לש ןולימב הכוז "הפה־לוב
ת וחפ ,תנגוהמ התוא השועש תועמשמ־תבח
־ ימ יפל "ןבשי" הלמה ,לשמל ,הנה .רתוי וא
:ימלועה וננול

ן ולימב ןכלו—תונושארה תוילעה תפשב (1
־ ולוק :התע דע םנמא—תינקתה הפשה
ת יתימאה תועמשמה ךא .בשיתמ ,רוטזינ
.רוחא ,תחת : לכל הרורב

כהש הזה ןבשיה ימ" :הדמתה רשוכ (2
־ בשיתמ רותב ןבשי הלמה חא סינ

. רוטקוד היהי דוע אוה" ,״1 רוטזינולוק
ת עירק :האר .״אירב ןבשי ול שי
.(114 ׳ע) ןבשי

ארה ,הארנה יפכ ,איהש תחאה הבכשה וז
ונורכה הניחבה ןמ ןולימה תווהתהב הנוש
ת ניחבמ—ארקמה ירקוח ןושלב ,וא) תיגול
ואמה ,הינשה הבכשה .(תורוקמה תרוקב
־ ומה־תישיאה ותמורת המודמכ איה ,תרח
, תללוכ איה .ץומא־ןב ןד ונעדוימ לש תישח
י נצקועה־יתוזחה דצה תא ,הנושארו־שארב
ת ורדגההו תומגדהה ןמ בר קלח ןכו ,רפסבש
, לשמל ,ךכ .םינושה םיכרעב תולפלופמה
ל ש תידוחייה ותמורת (ונשוחינ יפל) תיארנ
ו זב ןולימב רדגומה ,״י״םר״ ךרעל א״ב
:ןושלה

ית ישארב) תילארשי םילעופ תמישר
 ךרעמהש ,לארשיב םילעופ תגלפמ—(תוב
חלמ דחפמ הילא רזחו הנממ שרפ ולוכ
(215 ׳ע) .םימיה תשש תמ

:  ךכ רדגומה ,״הינשה לארשי״ ךרעה וא
ב שויה ,לארשיב היסולכואה ןמ קלח ותוא
וכשבו םילוע יבושייב ,חותיפה תורייעב
ת וחפשממ ובורב בכרומה ;ינוע תונ
י לכלכה ןבצמש ,(י״ממ) םידלי תובורמ
ראל תחא .הכומנ תיכוניחה ןתמרו השק
לארשי הכוז ,תוריחבה ברע ,םינש עב

ם יגיהנמהו תוגלפמה בל־תמושתל הינשה
- יעצמא לכב הטלבהב חוודמ רבדהו

(241 ׳ע) .תרושקתה
י יוקיל לע עיבצהל ,ףוסבל ,הצרנ םאו
־ וצקמ־יתלב ,םיילילש םידדצ לע ,ןולימה
י רה ,ובש תואיגשו תוריתס לע ,ובש םייע
־ קהמ עטק טוטיצב קפתסנ םא תושע ביטינ
ם יצורית" היורקה ,םירבחמה לש םתמד
:(ז ׳ע) ״תויוקדטצהו

וסמ הדימ שוח לע רומשל ידכ ,וישכעו
ל ש ותונגב םירבד המכ םג דיגנ ,םי

ה רורב יד הרוצב ונזמר רבכ .ןולימה
ת וחפל קולחל ןתינש ,םלש ונניא ןולימהש
י שנא םניא ויכרועשו ויתורדגהמ קלח לע
וניח הניחבמ .קיפסמ אל הז לבא ,עדמ
ש ממ אוה הזה ןולימה תירסומו תיכ
ר פסב וסנוכ אל דוע םלועמ .הירורעש
ת וללק ,תופרח ,םיפודיג הברה ךכ לכ דחא
ם ינייצמה ,ראות תומש לש הזכ ףסואו
ניאהו תוישפנה ,תויזיפה ויתוערגמ תא
ר בכ רבדל אלש .םדאה לש תוילאוטקלט
, רוזיחה ייוטיב ללשו "תויוסגה" עפש לע
א ל הדוהי־ןב ןכפהמהש לגשמהו יותיפה
_ _ .ונל קפיס .ת .ד

תאו ינא
ת ומישר םישימחכ לש ץבוק אוה "תאו ינא"
ה נשמה־תרתוכב ,המ־םושמ ,תונוכמה ,תורצק
ן כא יכ עדנש ידכו ."הבהא ירופיס" ,רפסל
ר פסה תפיטע לע םיאבומ ,הלא םה םירופיס
ת א םינכמה ,םינוש םירקבמ לש םהירבדמ
, םירופיס םשב יביבא רמ לש וחור־יריצי
ל כש ,"םייתיצמת םירופיס" אלא דוע אלו
."םלשו ךורא ןמור לפקמ" םהמ דחא
, בתכב םימולצת לש ףסוא ונינפל ,השעמל
סיזנמיג םיבתוכש המר התואמו גוס ותואמ
רה םימיב ויה םיבתוכ תוחפלש ,וא—םיט
ו מצע ולאה תורושה בתוכ היה םהב םיקוח
. הנושארה םתבהא תשרפ רחאל—טסיזנמיג
,ןהב שי ןוכית ידימלת לש םהיתומישר לבא

; (הבהא ירופיס) חאו ינא :יביבא ךורב *
.ימע 1972 ; 163 ,הדסמ תאצוה
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