
177תאו ינא

: 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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ת וילויה ,תינושאר תומימת ,תובורק םיתעל
־ צת .דיתעל הקוחר החטבה וזיאו ,תמיוסמ
ל כמ םהב ןיא יביבא ךורב לש בתכה־ימול
ל ש לוכיבכ "תומכח" תומישר ונינפל .ולא
" תידנולב תירולב לעב רוחב" ראתמש ימ
ר כזנו ,"תיבה רעש דיל" יתור ותב םע דמוע
בהו הזכ רעש דיל ינא יתדמע" שממ ךכ יכ
ה קיהבה םהה םימיה לש תידנולבה תירול
ומ תלהוקכ ,םכסמו ,"ףיסכמה חריה רואל
."חריה תחת שדח ןיא ,ןכא" : ינרד
ה וולמ ,המוד המרב ,הז גוסמ ״םײח־תמכח״
, םיילאנאב םירואית דצל ,תומישרה בור תא
, תישונא תושממ לכ ירסחו םייטנמור־ודבסס
ישרה ."איה" ןיבל "אוה" ןיב תושיגפ לש
 הז םימוד ןהירוביגו ,אילפהל תודודר תומ
ם יריעצל ;יתשקרקל ןתשקרק רמ ןוימדכ הזל
ת יטנמור הבהא ;תינידנולב תירולב דימת
אה תורייתה ;חריה רואל דימת תלהנתמ
; ״רשב־תונמש״—ונימאת אל—ןה תויאקירמ
תמ ,ןח תואלמ ,תוצוג" תויתפרצה וליאו
, ןבומכ ,תוחאה ;״םוחב תודמצנו תוקפר
:  הגאד לא ךא) אפורה תא הבל־רתסב הבהא
.(...תמ עתפו ,ללכ ךכ לע עדי אל אוה
ת א ימצעב םילשהל לכוא יכ יתימיד םיתעל
ם ייוטיקה תא ,תור־םירוביגה לש ן־םרואית
—0 4 ינפל .ולוכ רופיסה תא ףאו ,םישודנה 50

ץ ראב חתפתהל הלחה ךא רשאכ ,הנש
ם ירבחמו םירפוס ויה ,תירבע "הרוטרטיל"

ן יעמ ,שודיח ןיעמ הזב היה .ךכ ובתכש
ת ירבע תורפסל ךרדב יחרכה תוקני־בלש
, תורוד ינש ץראב ונקדזה זאמ לבא .תינרדומ
ה  ז ה בלשה תא יכ היה המדנ המ־םושמו
.רבכמ ונרבע

.נ .כ

רחובה םעה—דסמימה
ם ייזכרמ םימוחת ינשב םיקסוע םירפסה ינש
ויצוס םידדצבו ,תילארשיה הרבחה לש

; דסמימה :רוצילא לבוי ,רטפלס והילא *
. ימע 1973 ; 335 ,ןייטשפא־ןיול .א תאצוה
;  1973 ,הדסמ ; רחובה םעה :ןאירא רשא *
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וחת לע רמול שיש םירבדה .הלש םיינידמ
ת ותימא תניחב ללכ־ךרדב םה הלא םימ
־ ימ יתש וטקנ םירפסה ירבחמו ,תומכסומ
ם ירבחמה דמצ .ןריהבהל ידכ תונוש תודות
ה דש תא םנמא ול עבק ״דסמימה״ לש
ם יינדמל ןויע־ירפס לע ךמתסהב רקחמה
ב ותכל ףידעה ךא ,הקיטילופ־ויצוסה ךותמ
יסמב רתוי דקמתמה ,שפנ לכל הווש רפס
י שנאש ,תינפרפר תישיא היצמרופניא תר
, הל םיכירצ םניא ,ןבומכ ,ומצע דסמימה
. לכה תא םיריכמ לכה דסמימ ותואב ירהש
ת וכרעה ששואמ ,תאז תמועל ,ןאירא ׳פורפ
. קדקודמ יריפמא רקחמ תרזעב תולבוקמ
ט לושה ימינונא רוצי ותוא ,דסמימה והימ
א ל ימינונא רוצי ,רחובה םעה ימו ,ונייחב
ק ינעמה אוהו דסמימ ותוא טילש וב ,תוחפ
1  ןוטלשל היצמיטיגלה תא םינש 4 ידמ ול
ל ע אלא דסמימה לע רפס וניא ״דסמימה״
ת צקש המוד .לארשיב תטלשה תיליעה
ד צמ :םיגשומ ינש םירבחמל םהל ובברעתנ
י מוחתב תילארשיה תיליעל םתנווכ ,דחא
ת ירקיעה םתנווכ ינש דצמו ,םינוש קוסיע
י מוחתב שממ־לעופב תטלשה תיליע התואל
ם הידיבש םישנא םתואלו קשמהו הקיטילופה
י למרופ חוכ אל ללכ־ךרדב ,חוכו העפשה
. היולגו תילמרופ תיליע התוא לע ,יולג וא
ם ירבחמה ,אופא ,םירסומ םידחא םיקרפב
סחב הקולו תפרפרמ ,תיחטש היצמרופניא
ק רפבו תונותעה לע ח״י קרפב ,לשמל) תונור
ת אז דגנכ .("תוהמהו הקיטילופה" לע ט״י
ר ואיתב בר ןינע "ינתרק״ה ארוקה אצמי

־ בופירה לש "תוחפשמה 200״ל היצאירווה
 לש "ימ והימ" ןיעמ ,תישילשה הקיל
, דאמ תיביטקלס ןאכ הריחבהש אלא ,לארשי
ן תואב ,תאז דגנכ .םירורב םינחב אלל
ו ל שי ,לשמל ,םירבדה בתוכש תויפרגויב
, תואיגש ונאצמ ולשמ תוקודב תועידי ןהב
ניאו תויתוהמ תודבוע לע החיספ ,םייוקיל
ל ע םעפ בותכיש ימ .תיחטש היצטרפרט
ם יטרפ הז רפסב אצמי תילארשיה תיליעה
וסיע לע ,םיעודי־יתלב םימעפ ,םיניינעמ
ב טומ ךא ,תרמצה ירבח לש םירשקו םהיק
.ודבל הז רפס לע ךמתסי אלש
לזרבה־קוח" תא ריכזהל טעמכ יופכ בתוכה
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