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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
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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
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רחובה םעה—דסמימה
ם ייזכרמ םימוחת ינשב םיקסוע םירפסה ינש
ויצוס םידדצבו ,תילארשיה הרבחה לש
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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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ל כ :סלכימ וטרבור לש ״היכרגילואה לש
ת ינכפהמו תיראטנולוו העונת םג ולו ,ןוגרא
רגילוא חימצהלו דסמתהל ופוס ,תנגרואמ
. תיליע אלב הרבח ןיאו ןוגרא ןיא .היכ
ל ש התוכיא ,ןבומכ ,איה תעבוקה הלאשה
ה תוחיתפו ןאכמ התוריגס תדימ ,תיליעה
ן יחבהל שי .׳וכו ,התלועפ יללכ ,ןאכמ
־ אל תיליעל תיטרקומד תיליע ןיב אופא
ק הבומ םגד איה תילארשיה וז .תיטרקומד
א יה ןיא .תיטרקומד תיתרבח תיליע לש
; ליג וא קתו ,יתרבח אצומ יפ־לע הלפמ
בח תטלוק ,הטאל הנתשמ ,תימאניד איה
, הלש תוימיטניאה .תנווגמ ,םישדח םיר
־ ינ ןכותבו ,תונוש יאוול־תועפות הדילומה
ן טוקמ אצוי־לעופ איה ,׳וכו םיבורק־יאוש
ר יכזהל יאדכ ,תאז־לכב) תילארשיה הרבחה
ם ירבחמה םינומש תרמצה ישנא 150 ןיב יכ
.("חרזמה תודע" ינבמ םידדוב קר שי

ל ש יזוכירה יפואה אוה ירמגל רחא ןינע
ת וישיא םימעפ ,םיוסמ זכרמש ,וז תרמצ
 לע לודג העפשה־חוכ הב םהל שי ,תדדוב
ואל םישנא םירהל תלוכיה ףקותמ ,תיליעה
ב ושח לבא ."תרמצ״ל םכיישלו תיליע הת
ר צוא־רשש ,לשמל ,הדבועה יכ רוכזל םג
 לע הבר הטילש ודיב םייקמ יטסילאיצוס
: ןאכלו ןאכל םינפ הל שי תיקשמה תיליעה
 לע חוקיפ יעצמא ול ןתונ רבדהש ומכ
ו בייחמ םג אוה ךכ ,לשמל ,יטרפה קשמה
ו תואל היוצרה תנוכתמב םייושעה םידעצל
ל ש םתטלחהב םגפ םג שי .ופוג קשמ
יעה לש "עגר־םוליצ״ב קפתסהל םירבחמה
י כ הדבועה חכונ תוחפל ,תילארשיה תיל
- יצ ןיאש םיקסופ־יתלב םייוניש הב םילח
־ לכמ .םביט לע דומעל לוכי יחטש עגר־םול
ה לילק השיג וטקנ םירבחמהש ףא ,םוקמ
ת וינויח תועידי לש ףסוא רפסב שי ,ידמל
 םלעתהל ןיאש תובושח תורעה טעמ אלו
.ןהמ
יפמא תודותימב שגינ ,ודצמ ,ןאירא רשא
ר וביצה לש העבצהה יסופד תא ןוחבל תויר
ם גד אוה רבחמה עיצמש םגדה .לארשיב
י דיל העיגמ הניאש ,תחא הגלפמ רטשמ לש
ת דמעב תבצינ איה דימת ךא טלחומ בור
פמ םע תותירב תכרעמל תקקזנו הינומגה

־ ירא לש ויאצמימ .הל ןימימו לאמשמ תוגל
ה שיערמ אל ךא תניינעמ העפות םילעמ ןא
ת וטונ תוססובמ רתויה תובכשה :השודיחב
ה אחמה־תעבצהש העשב הלאמש ןתעבצהב
ת ובכשהו תוססובמ תוחפה תובכשה לש
ן יעמ תרצוי וז המגמ .הנימי תוטונ הקוצמב
. תסנכל העבצהה תואצותב יומס ןוזיא
ת א הלידגמ תילארשיה ״החװרה־תרבח״
— סחיב־םיססובמה םיחרזאה לש םרפסמ
וצמה העשב־הבו—הלאמש ,רומאכ ,םיטונה
ג לפמה יתרבחה רעפה ךותמ הלגתמה הק
סממ התיחפמ הניא תילארשיה הרבחה תא
ה עבצהב םיטונה הקוצמה־ידומל לש םרפ
ם גדה לש ומויק ךשמה :תיזחתה .הנימי
ונה תיליעה לש הנוטלש ךשמהו) יחכונה
ל ש יזכרמה הדמעמב תודונת ךות ,(תיחכ
ת יינפה ךותו ןוטלשה ריצכ תטלשה הגלפמה
רתמה תומגמו םיכילהתל בלה־תמושת לכ
.המינפ וז הגלפמב םישח
וסי תולאש םיררועמ דחי םג םירפסה ינש
ה יגולואידיא ןיבש סחיל עגונה לכב תויד
יצמה יסופד ןיבל ילמרופ ןוגראו תילמרופ
ם ייומסה חוכה־ידקומו םייביטקייבואה תוא
.לארשי־תנידמב םיילמרופ־אלהו

הדוהי שאו םדב
ה רבחב םייקה לאיצנטופל יוטיב איה המצע
ו נוגריאל תנתינ בלה־תמושתש ,תמיוסמ
ל איצנטופ .תלוכיה לובג הצק דע ולוצינלו
י לכלכה הנבמה ןמ אצוי־לעופ אוה הז
־ ולכואה לש תיתוברתה התמרמ ,יתרבחהו
־ שכמ ,הלש תויאדיאה תויצטניירואהמ ,היס
ל ש ורפס .׳וכו יתיישעתהו יגולונכטה הר
ל ש דחא דצב קר קסוע ןייטשלימ ירוא
־ ינוגראה דצה :תילארשיה המצעה תחימצ
ת ויצטניירוא תשגדה בגא םימעפ ,ירסומה
.תונוש תוינידמו תויגטרטסא
ר בחמה וילע לטנש המישמה יכ קפס ןיא
לש םינש האמכ ףיקהל—דאמ תינרמוי
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