
םירפס

םיה חכונ
. םדא לש ונחלוש לע חנומ סרטנוק ןיעמ
מ ״ם 17—לבוקמה ןמ טעמ תגרוח ותינבת
ל ש רויצ : ללהל־האנ ותפיטע .מ״ס 15 לע
ם י חכונ םותכ־בוהצ ףוח—לאטס־הד אלוקינ

ס רטנוקה רעש ןיב .םיליחכמ םיימשו לוגס

ג לשכ חצו ןבל ריינ לש םידומע 75 :ובגל
ה לבונ .תודח־תורוחש סוסד־תויתוא עורז
ד וד : הרבחמ .םיה חכונ : המש .תאז איה
.לגופ
ל בא תופייע שח םדאהו תוצח תעש העשה
. ובכשמ לע תולעל והנתונ ובל ןיא ןיידע
ו בל .סרטנוקה תא חתופ אוה תעדה־חסיהב
—  אורקל ליחתמ אוה לבא ,ומע לב

:הרמא ןומרב םאדאמ
ת יבב שיא ןיא .םכלש ךותבכ הפ ויהת—
.םויה לכ

ם ילמ המכ השיחלב ףילחה טראב ףלודא
.ותיול־תב םע

.ןאכ םיראשנ ונא .הפי—
ווזמ וריבעה ,םוחה תחפנשכ ,ברע תונפל
ה יה יורש םיה .תוביתנה־תיבמ םהיתוד
ן מ וקתענ םיגיידה .הפמכ הזעה ותלכתב
, קפואה יפלכ ,םש תיגוד הפ תיגוד ,ףוחה
ך ומסה ןויסנפה ןגב .תורמכמה תא שורפל
.תיברע תפל תונחלושה וכרענ

א ל בוש יכ ,המ־םושמ ,םדאה עדוי התעמ

ו ת1לכ דע ודימ תאזה תרבחמה תא חיני
, חדינ רבחמ—לגופ דוד תובקעב .הארקל

ךורא עסמל אצוי אוה—טעמכ לכ־בלמ־חוכש

־ ןמיס ירפס ;(הלבונ) םיה חכונ :לגופ דוד *

.׳מע 1974 ; 75 ,ןמוינ .מ תאצוהו האירק

, שלש ,יצחו־םייתעש ץקמ .הלילה ךות לא
ת בכרה") הלבונה תמייתסמ ,עסמה םייתסמ
פנ ,רהוצה דעב השאר הבברש אניג .הזז
ה ניחבה הכורא העש דועו .תחפטמב הפנ
, םייח־לוטנ םנולככ עונ ילב בצינ ותוא
ו תעבגמב זחוא ,הדיצה תצק ןכרומ ושאר
ה תירחאבו ,("—.העינהל ילבמ ,המרומ דיב
, זיראפ" : התביתכ ןמזו התביתכ םוקמל ןויצ

ל א בש הנה התע יכ עדוי םדאהו .״1932
, הזח־ביחרמ ,בל־טבוצ ,םוסק עסממ ונחלוש
ש משה תוזוחמ לא ,דחאכ ינרדומו יאמק
וחמ לאו—ןוכיתה םיה לש רואהו חלמהו
.םדאה שפנ לש הדיחהו באכהו ךשוחה תוז

ר שא ,הז םוקמב וליבש תועובשה תשש לכ
ר יהב רכז בלב ריאשהל ידכ םהב היה
ו יה אלש ,וישכע םהילע ררבוה ,ןינרמו
ם יכלכולמ ,ךפהל ,ויהש ,רקיע לכ םיפי
ו ליפאו ,םישותי תראמב ,םיהדמ םוחב
ם ידיתעשו ,םומעשב ,טושפ ,ןכ ,םומעשב
י ושעה ,םפוס םוש לע תורירמ ריאשהל
ה ז םוקמ .לוכיבכ תינרוחא וליצ ליטהל
. דציכ עדיש ילבמ ,אניג תא ונממ לזג
.הנקת לכ התיה אל ,וישכעו

בה ,תורירמהו םומעישהו הבזכאה ךותמו
ל ש םיעוריא־אל־םיעוריא תשרפ םותחל םיא
ת ועובש ךשמ תוינגרוב־ריעז תושפנ המכ
דב והשלכ יביטימירפ שפונ־רפכב םירופס
, ונתאמל 30־ה תונש ףס לע תפרצ לש המור
ת עדה־חסיהב יכ םדאב תבלבלתמ השגרה
ק רש ,רתויב הרידנ תיתונמא היווחל הכז
ל כב השא־דולי תדקופ איה תורופס םימעפ
־ ש ,םימתה ,םיטושפה םיטפשמהו .ודלח־ימי

, םהילע םיכושמ תוגליע־קפס ןשוימ־ןח־קפס
ז ע רוא־רזחהב ומכ ולומ םואתפ םיתצינ
קמה אמסמ קהובבו ןיסנג .נ .א לש אלפומו
ותח—ימאק רבלא תא לוכיבכ רשבמו םיד
ם ותיהו ךתוחה ,אלפומה ודוחיי םתוחב םימ
.ומצע לגופ דוד לש

ת וצמל םדא לגוסמש ,ררבתנ העש התואו
ר שואה תיצמת לכ דבלב דחא עגרב קר

־ רחא ןוזנ תויהלו וייח ימי לכל ול הנומש
.הז ידיחי עגרמ ,םימיה ראש לכ ,ךכ

.ר .א
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האנקה
ך ותב תוממוד תובובכ םיענ "האנקה" ירוביג
ו בש םלוע ,וב קלח םמצע םהל ןיאש םלוע
ה מישר דצב "םיישוח םינותנ" אלא םניא
ות .םירחא עמש־ינותנו תוארמ ,םיצפח לש
ו ב םהש הז םוקיל םתרשוק תעדומ־אל העד
ם יעדויה םיינאיטראצומה םירוביגכ .םיעצמא
ר רחתשהל םילגוסמ םניאו הילשא םמלוע יכ
נקה" ירוביג ךכ "הקיזומ ישוע״כ םדיקפתמ
, םילמל ץוחמ םמויק-יא תא םיעדוי "הא
ם ילמ יריצי םהירה .שממ רפסה יפדל ץוחמ
."שונא יריצי" אלו

, זכרמ ןיעמל םתוא םירשוק םייומס םיטוח
ו א ,םיששוח םהש תירותסמ הדוקנ ,דקומ
ה שאה ,.א) .הנממ קחרתהל ,םילוכי םניא
יפומה םידיחיה םירוביגה םה רזחמה־קנרפו
־ דקומ ותוא .(תויושחרתהה תמב לע םיע
קונ ןיא ומשבש ןמור ...אלא וניא דבעשמ
ג וזל דימתמ החיש אשונ שמשמ רשאו םיב
ילעה תא החנמה ביטומטייל ןיעכ ,םירוביגה
תב .(ללכב תאזכ שי םא) התוחתפתהב הל
ת ארוק איהשכ .א תראותמ ןמורה תליח
:ןמורב

ר בכשו ,שמא לאשנש ןמורב תארוק .א..."
, אורקל הפיסומ איה .םיירהצב וב וחישה
ש משה רואש דע היניע תא בסהל ילב
ת א תפקוז איה התע .דוע קיפסמ וניא
ח ווטב ותוא החינמ .רפסה תא תרגוס ,הינפ
ת ראשנו ךומנה ןחלושה לע הדי גשיה
(24 ׳ע) ״...החכנ רשייה טבמ תצוענ

־ יא לש ,דובעיש לש השוחת ןיעכ תררועתמ
ת דמתמה ותבריקמ קתניהל ללכב תורשפאה
יח "הלילו םמוי וב תיגהו" ןיעמ .רפסה לש
ם ג .הרוביגה לש התעדותמ לדח וניא ינול
ל דח ןמורה אשונ ןיא גוזה לש ויתושיגפב
:ויתובשחמ תא דירטהלמ

וע .אש ןמורה לע תעכ םיחחושמ םינשה"
פאב תשחרתמ ותלילע ;ותאירקב תדמ
ת א תאשל הלוכי הניא הרוביגה .הקיר
ר יכזמ אוה ןכ ירחא ...יפורטה םילקאה
לעליע אל ףאש ימל ידמל םותס ,זמרב

ה נליא : םוגרת ; האנקה : היירג בור .א *
.׳מע 1974 ; 120 ,ריבד תאצוה ;ןמרבוה

» פא יאו ...לעבה לש ותוגהנתה תא ,רפסב
ם ירבדה המב וא ימכ תואדווב עובקל רש
ל א הטיבמה .א לא טיבמ קנרפ .םירומא
ע לבנ הזו ,ותמועל ךויח הפיעמ איה .קנרפ
ן פש ,הניבה איה .תילולפאב רהמ שיח
(29 ׳ע) .״הל רכומ רופיסה

ן מורב אוצמל םירוביגה םיסנמ ףרה ילב
, וחא םשופיח .םהלש םהייחל םיליבקמ םיווק
, םהילא ועלקנש םיבצמל תומגוד ,םימגד
אלמל םהיתועונת תא ךפוה ,ןבאמ ,איפקמ
ם ינותנ ,הלמח יררועמ ,םייחטש םה .תויתוכ
: רפסה לש תדמתמה ותטילשל

י ראב האירקה תא התע ומייס דחאכ םהינש"
ם ה... ;המ ןמז הז םתוא קיסעמה רפס ות
ל אכ ,תויומדב ,תוערואמב ,תומוקמב םינד
׳ "...םייתימא םירבדב ןינע םהל היה ול
(56 ׳ע)

שא םהל הקינעמ ןמורב תדמתמה תולתיהה
' ,תורירשה םהמ וחכשנ עגר .שפוח לש היל
ק חשל תורשפאה לומל םתיווה לש דובעישה
:רחא ןמור ירוביג לש םלרוג יונישב

■ זא םירבחמ םה השדח הרעשה דוסי לע..."
■ היה אל הז וליא׳ ,הנוש הריבס תולשלתשה
ת ונמדזמ תורחא םיכרד־תושרפ .׳הרוק
וש םימויסל תוכילומ ןלוכו ,ךרדה ךלהמב
. ןהמ תובר דועו ,דאמ תובר תואסרגה .םינ
ם הש המוד ףא ;תואסרגה לש ןהיתוסרג
ומ קנרפ ...בל תורירשב ןהילע םיפיסומ
ה ז־התעש תוישעמה תא די־יחמב ...הח
ר פה תורעשה םילעמ םניחל .וידחי ורביח
מכ :םהש תומכ םה םירבדה ירהש ,תוכ
(57 ׳ע) .״םולכ םינשמ ןיא תואיצ

ן מורה ,היגלש תדגאב תמא רבודה יארה ומכ
ת ויהל דעונ (יארכ הקירבמ ןכא ותפיטעש)
ל ש ״תיסיקרנ״ ,תדבעשמ ,תינסרה תופקתשה
ד מועכ ןמורה ראותמ בושו בוש .גוזה ייח
:גוזה־ינב ינש ןיב תיזיפ

ל ע ותוא החינמו הרפס תא תרגוס... ׳א..."
; דז תוצובק יתש ןיכ) הדצל ,ןטקה ןחלושה
! לקה לא הנופ ובגש דמצה :תואסרוכ
ל  'תונושה ,תורחאה םיתשהו ןולחה תחתמ
[ 5מל רתוי ךומס ,ןוסכלאב ודמעוהש ,וזמ
‘ •ימעה תפש הלפוק דומעה ןומיס םשל .(הק
(114 ׳ע) ״...הקירבמה הפ
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ג וזה־ינב םיעוקש הנורחאה השיגפה רואיתב
ו ,םיטרפ־יטרפבו ,ןמורה לע החישב בוש
ם ישבול התעש םיצפח לש ךבסב םיעבוט
פחה לש םזכרמב .תמייאמ ,ההומת תועמשמ
ח נומ (רצלמה איבמש תוסוכה ןוגכ) םיצ
ח נומ ,וזכרמבו ,לוגעה ןחלושה לע ;ןמורה
: המודמ סומסוק לש וזכרמכ רפסה

־ צירה יחירא לע ,הב ךלוה אוהש ךרדה.״״
ת דכלתמו ריקל תרכינ הדימב הליבקמ ,הפ
־ נהו לוגעה ,ןחלושה דיל לצה תעוצר םע
, שגמה תא תוריהזב םש אוה וילעש ,ךומ
( 119 ׳ע) .״הקירבמה הפיטעבש ןמורה דצל

וריפ םיצפחה לש לוכיבכ־המימתה םתיינמ
 ןמורה ףוס—תדבעשמ ,תממוד תונקספב—הש
־ ארטב חילשכ ,רצלמה : האנקה תוצצופתהו
י נש תא ושיגהב ,ץק רשבמ ,הקיתע הידג
: תוסוכ שלש םע הקשמה יקובקב

בו ,תוררועתהב וב םיחיסמ קנרפו ׳א..."
ג זמ תא תונטק תומיגלב םיתוש ךכ ךות
ה שיגה תיבה תלעבש הדוסה ימו קאינוקה
(119 ׳ע) .״תוסוכ שולשב

ם ירוביגה רשאו הקשמב ךסמנש לער ןיעכ
ו מכ ןמורה תא םתוח בל־םותב ונממ םיתוש
ם ילגעמב בחרתמה ,ולוכ סומסוקה .עיתפמב
ק ירבמה רפסה ןמ .וב עוגנ ,םיכלוהו םילדג

, ןגה לא ,הרטזוזגה לא ,ןחלושה זכרמבש
:תיבה ביבסו

ם יינזאה תשירחמ הלומההו הלילה רוחש"
י נפ לע ,תעכ ,םישרפתמ בוש םיבגחה לש
׳ע) ."תיבל ביבס ביבס ,הרטזוזגהו ןגה

הילוגליגי תואתבשה
ב שחנש ימ לע ןמגרב .ה .ש ׳פורפ םעפ רמא
גה ותוכז" :וברו ורומ דימתמו זאמ ויניעב
ל א ונתוא ריזחהש רבוב ןיטרמ לש הלוד
ר יעהש ימ דמעמ ותואב היה ."לארשי יהולא
יהולא אלו לארשי יהולא רמאת עודמ" :ול

ת ודלותל תורוקמו םירקחמ : םולש םשרג *
;  19־74 ,קילאיב דסומ ; הילוגלגו תואתבשה

.׳מע 470

ה לודגה ותוכז ״1 תינרדומה תיתדה העדותה
ן ורכז תונרקב זחאיהל םא ,םולש ׳פורפ לש
" לארשי יהולא״ש ונדמיל אוהש ,הז ןשי

וממה תינברה תרוסמה לש לא ותוא וניא
 ןתונב יוצימ ידיל אב וגשומ רשא תדס
ו נדמל םולשמ .תוישעמה תווצמה לש הרותה
ת ויתד תועפות שיו שי םידוהיה תודלותבש
ל ע םגו תוינוגבר לע הרומ יובירה ןושלו

.תוריתס
ו תוליעפ תונש ךשמב םיברב הליג םולש
ת יגולואית תרתחמ לש המויק תא הכורבה
ח יכוהו תידוהיה תיתדה הבשחמה םלועב
ת ידוחייה תוימיטיגלהש םיבורמה וירקחמב
ה תיה אל תודהיה לש תיתכלהה הסיפתה לש
ה יגיצנ םירמיתמש יפכ תנבומ הכ דימת
יפתה החמצ ךיא הארהש אוה םולשו .םויכ
 התוא לש היוכיד ךותמ המצע תימשרה הס
בה םע דדומתהל הזעה תואתבשה .תרתחמ
ת וגהה רשאו רבכמ םיפוסוליפל העודיה ,היע
, הנממ המלעתה ם״במרה לש ודוסימ תימשרה
ן יא ירה הנושארה הביסה אוה םיהולא םאש
ן יא ירהש .תולגתהל תיתד תועמשמ םוש
ה סיפתל ןתינש גשומ לש ונחלופל דוגסל םעט
ו ניחבה תואתבשב .דבלב לכשה תועצמאב
רשי יהולא ןיבל הנושארה הביסה ןיב אופא
ה רות" ןיב—רתוי רומח רבד הזו—םגו לא
חא גשומ ."תוליצאד הרות" ןיבל "האירבד
ת ליחת םעש ןויערב ,ןבומכ ,רושק הז ןור
ותה תלטבתמ יבצ יתבשל הסחויש הלואגה
ה רותה האב המוקמ לעו יניסב הנתינש הר
ת רגסמב רתוי ינכפהמ ןויער ךל ןיא .השדחה
ש ודיח לש הז ןויער רשאמ תדסוממה תדה
ל ע דמוע ולוכ־לכ הז דסומ ירהש הרותה
אב ףלחות אל םלועל השמ תרותש ןויערה
, איה םיימשב אל ,יניסב הנתינ הרותה .תרח
ל כוי אל ומצעבו־ודובכב םיהולא וליפא ןכלו
ל ש לודגה וגשיה .השדחלו התונשל דוע
ל כ לע ,הרותה שודיחש הליגש אוה םולש

עה ,הז גשוממ תועבונה תוידסומה תונקסמה
־ ינומא־ימולש תא םינש־תואמ טעמ ינפל קיס
.החותפו היח הלאש תניחבב לארשי
. םירמאמ השולש ליכמ ןאכ ןודנה רפסה
ה יה ,"הריבעב האבה הוצמ" ,םהבש ןושארה
.תידוהיה הבשחמה לש לזרב־ןאצ־סכנל ןמזמ
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. וגישהל היה השק ןאכ שדחמ ותספדהל דע
, "ןילופב תיאתבשה העונתה" ,ינשה רמאמה
ה שבלש דע תואתבשה ילוגליגב רקיעב קסוע
יסחו קנרפ בקעי תכ לש תונושה תורוצה תא
בו ,תיט״שעבה תודיסחה תרוצ תא ,ויד
. תינתלכשה הלכשהה שובל תא םג—עיתפמ
א ציש ,הקשורבוד השמב ןד ישילשה רמאמה
־ רופיס ךרדבו היבארומב םיטסיקנרפה קיחמ
 תיסחי ריעצ ליגב הכז המישנ־רצוע םייח
אפב ןוטנד םע הניטויליגה דובכב קלחתהל
.הכפהמה לש זיר
לותל תודועת ,תורוקמל שדקומ ךרכה ראש
ם ינוש תומוקמב רבכ וספדנש תואתבשה תוד
וקמה ןמ דחא לכל .ןאכ התע וסנוכ רשאו
. תונשרפו אובמ רבחמה ףיסוה וללה תור
ם ה םיקסועש םושמ הקווד ,הלא תואובמ
ו כרד לע דמלל םחוכב שי ,םיטרפ־יטרפב
ת ובישחה המ ןיוצ רבכ .רקחמב םולש לש
ת ימואלהו תיגולואיתה ,תיתדה ,תינורקעה
ר זנתמ אוה ןיאש רורבו ,םולש יבתכ לש
ת ינללוכה הנקסמה ןמו תזעונה הרעשהה ןמ
ת ודע הבושח ןאכו ,תאז םע ךא .תינכפהמהו
ת א ססבל םולש דקוש םלועל ,תואובמה
. םיבותכ תורוקמ לע ויתונקסמו ויתורעשה
א צומ םולש הלא תואובמב תומוקמ המכב
ם יבותכ רואל ומצע ירבד ןקתל תונמדזה
. ןודנה אשונב ןורחאה ומוסריפ זאמ ולגתנש
.ןקתי םולש ,העט םולש
ד חא אוה םולש םשרגל "יבצ יתבש" רפס
ן ושלב ורבחתנש ומוחתב םילודגה םירפסה
. והומכ םיבר ןיא תירבעב אלש םגו ,תירבעה
ו תוא וניא תורוקמו םירמאמ לש הז ףסוא
. ונל חטבוהש הפוצמה אוהה רפסל ךשמה
ש יו ,תונלבס־ירסחל םייניב־יוציפ ןימ והז
.ךכ לע םג ךרבל

.ו .ג

תודהיהו דדובה ידוהיה
ה בותכה ,דיבש רזעילא ׳פורפ לש הסמה
,האירקל השקו תלתופמ ,תפעוצמ ןושלב

;  תודהיהו דדובה ידוהיה : דיבש רזעילא *
.׳מע 2י1974 ; 6 ,םיקפא תירפס ,דבוע םע

 תוסמ לש ילאוטקלטניא םלוע ותואל תכייש
ו תונכל גוהנש המ לא סחיתמה תוגה־יקרפו

ק רדרד לאכ "ינוליח ידוהי" םשב ונלצא
ל שב הרומג הכובמב יורשה ,ךרד־העות
, היכרעו היתווצמ ,תדה ןמ תוקתניהה יטבל
 ודיב זחאיש הכלה־הרומל אלא קוקז וניאש
ו בצמ תנבה לא ,תולקלקע םג ולו וכילויו

, "ומצע תנבה" לש לודגה רואה לאו יתימאה
.תידוהיה ותוהז תנבה איהש
ת או תודהיה לש התוהמ תא ריבסהל ןויסנה
ת פוקת זאמ דילוה ינרדומה םלועב המוקמ
־ לאמהו תובושחה תוריציהמ המכ הלכשהה
והי תיפוסוליפ תיתד תוגה לש רתויב תופ
ורת םרות דיבש ׳םורפ .הפוריא־ברעמב תיד
י לאוטקלטניאה םקבאמ תנבהל הבושח המ
־ יפש ,םידוהיה םיפוסוליפה ילודגמ םרנש לש
ק לחב תויתרוקב תוסמ יתשב ,ןוסלדנמו הזונ

, דסמ םג תפסונ ןהילעש ,ורפס לש ינשה
ק לחה לא סחיתנ ןאכ .קוק ה״יארה תנשמ לע
, תיאמצע תיתרקב הסמ אוהש ,דבלב ןושארה

יב רואית" הומתה םשב הרידגמ רבחמהש
. "תודהיה לא יביטקייבוס סחי לש יתרק
ת א הגיצמ איהש יסל ההומת הרדגה יהוז
קלטניא דייה־רטסימו־לק׳ג־רמ ןימכ רבחמה
" ישיא סחי" ארוקה ינפב גיצמה ,ילאוט
ן ובשח לש ופוסבו ,תודהיה לא יביטקייבוס
י ואר הז ישיא םחי יכ ןועטל שקבמ אוה
א וה העש התואבו ,םיברה תלחנ היהיש
ר מולכ ,"יתרקיב" חותינ חתנל םג רמיתמ
ל כ םע .ולש ותדמע תא ,"יביטקייבוא"
׳ פורפ לש ילאוטקלטניאה ורשכל דובכה
־ יתלב איה וילע לטנש המישמה ,דיבש
.ארוקה תא העטמ ןכלו ,תירשפא
י אדיאה סיסבה ןתינ ולש המדקהה ירבדב
ן יאש שרופמב ןייצמ רבחמהשכ וז היעטהל
ך כיפלו ,"תודהיה לש יעדמ רואיתל" וינפ
ל ילכהל ,רבד לכ רמול השעמל אוה יאכז
י לב ירוירפ־א קוספ לכ קוספל ,הללכה לכ
ק סוע רבחמהש םג ןאכמ .ותנעטל םיכומיס
 תירוטסיה תואיצמב אלו "סותימ״ב ורפסב
קב הליחתמ ולש תוירוירפ־אה .תיריפמא
ם לועב הווהתמל חותפה ידוהיה" יכ העיב
גסה תניחבמ—"דדוב ומצע אצומ הזה ןמזב
־ושארה הרושל קוחר דה תוירוירפ־אהו ןונ



161תודהיהו דדובה ידוהיה

טה קוח" לבא ."תיתרבחה הנמאה" לש הנ
ת ולוח לע דמוע דיבש ׳פורפ לש "עב
, "ידוהיה" לש ותודידב ביט המ : םידדונ
ם אה ,הרוצ התואב דדוב "ידוהי" לכ םאה
ת אז י םידדוב םה םגש םידוהי־אל ןיא
 ינרדומה ינוליחה ידוהיה קר םאה :דועו
, יתדה ידוהיה לע המו 1 דדוב םדא אוה
ה נוע "סותימ״ה ? םימדוק תורודב ידוהיה
י נוליחה ידוהיה" ,וימדוק תמועל : לכה לע
להו ןאכמ .קלחו־דח ; דדוב אוה ״ינרדומה
לופמו הכורא תוניידתהב חותפל רשפא הא
ץ לחיהל דדובה ידוהיה לש וכרד לע תלפ
־ ויסקא הדבוע וז םג) הקיעמה ותודידבמ
.(תיטמ
ת שוחת לאו הלואגה לא תודידבה ןמ ךרדה
, דיבש ׳םורפ יפל ,הכילומ תופתושהו תוהזה
ם ייובש ונא בושו .תידוהיה החפשמה ךרדב
ותמה תוירוירפ־אה העיבקהו סותימה ירוקב
והיה החפשמה ;יביטקייבוס רואית תרא
ת ודחוימ תונוכת הל שי ,דיבש ןעוט ,תיד
ה ניב הקיזה יסחי תא תומייקמה תוידוחייו
ר אתמ דיבש .הל תדחוימה תוברתה ןיבל
ת עדות ךותמ תידוהיה החפשמה תונוכת תא
ב החפשמה־תוברת לע תטלחומה התונוילע
א יצוהלש תונוילע תעדות ,תורחא תויוברת
ה אצמל קתורמה ארוקה לוכי םייתד םידוהי
ר זעילא רמ לש לפרעה־תוסמב קר םויכ
ת וחונ־יא תררועמ וז תונוילע תעדות .הנביל
ע דויה ,דיבש ׳פורפ לש וטעמ האב איהשכ
רת ולש ץראה־רודכ ינפ־לע שי יכ יאדווב
ם גש ,דחוימב תוימינונא אל ,תורחא תויוב
ת ונוכת תלעב איהש ,"החפשמה" תמייק ןהב
־ ימרטדה־יטניגה רשקה .תוידוחייו תודחוימ
 דיחיה לש ותודהי ןיב דיבש אצומש ,יטסינ
־ יתלבו רתויב קפקופמ ,םייתחפשמה וירשקו

ו א תודהיל ןמאיהל םדא טילחמ" .יתואיצמ
ל ע לכ־םדוק טילחמ והירה ,הנממ קתנתהל
ר מולכ ,הב דלונש תידוהיה החפשמל וסחי
ר שקה ."התודחא תא יח םהבש םינכתל םג

ל ש ותרדגהל אב ונרבחמשכ םלענ יטניגה
ר שק לש הבחר תופגעתה אוה םע םא ."םע"
, תוחפשמ־תוחפשמ בכרומ אוהו ,החפשמה
.עבוקו םייק יטניגה יגולואינגה רשקה ירה

ע דויה ,דיבשבש עדמה־שיא עיפומ ןאכ לבא
ת ויתשרות תונוכתש וננמזב םע ךל ןיא" יכ
 ,ידוהיה םעה) וב תוברועמ ןניא תונווכמ
 ןאכמו .(דחוימב וז הניחבמ טלוב ,המוד
א לא "יגולויב" גשומ וניא בוש "םע״ש
ת חא "תיתימ" הכלמממ רבעמהו ,"ירוטסיה"
ר שאכ האילפמ תולילקב השענ התרבח לא
ם עה" תורוק לש רצק רואיתל רבחמה שגינ

.וניבא םהרבא זאמ "ידוהיה
לש הסמה תשלוח תא טילבמה קרפ ןיא
י עיברה קרפה ןמ רתוי היתוכריפ תאו ונינפ
י כ רבחמה עבוק וב ,"הירוטסיהל סחיה לע"
ה ירוטסיהב ןינעה ךלוהו םצמטצמ וננמזב"
יבק ."תוברתב ןינעה ךלוהו םצמטצמ ומעו
ה לאשה תא המידקמ וז תכרפומ הנושמ הע
סיה "ז הירוטסיה םידמול תאז־לכב עודמ״
יצל שיש רויצה איה ,ונרבחמ ןעוט ,הירוט
 ךרדה לע םיפתושמ םייח יחה ישונאה רוב
א והש יפכ) תישארה־תדוקנמ דחי השעש
ה ילאש תילכתה תארקלו (וישכע התוא רכוז
ממב הקלח התיחנ בוש .ףאוש הזה רוביצה
, תאזכ טבמ־תדוקנמ ,ירהש ,סותימה תכל
רקב חותינל תובישח לכ ןיאו ךרע םוש ןיא
, ותריצי יבלש לשו ףתושמה ןורכזה לש ית
" ףתושמ" ונניא ףתושמ ןורכזש דועיהמ
ל ש ורוציק .םע ותוא לש ויקלח לכל דימת
 איה הלוכ־לכ הירוטסיהה דיבש יפל ,רבד
ם הב קיזחמ םעש םיכרע לש תכרעמל יופיצ
ה דבועהו ,םינמזה יפוליחל רבעמ םמשל

יח םע תפלחתמ איה ףא םיכרעה־תכרעמש
ו לצא .ויבגל ךרע הל ןיא םינמזה יפול
" תילכת" תארקל ששואמב תדעוצ הירוטסיהה
הו תפתושמה םיכרעה־תכרעמ אלא הניאו
. תילכת התואל "םע״ה תא תנווכמה תיחצנ
, םמצע םייחה םשל הירוטסיה דומלל שי
ם ייח םה םיישונא םייח יכ ,דיבש סרוג

ה ניא תאזכ לכ־תקבוח הרדגה .םיירוטסיה
ר בחמה לש ותנווכ םא ךא ,םולכ־אלו תרמוא
ש שאל ידכ הירוטסיה דומלל שי יכ רמול

א והש רבד רמא ירה םיכרעה־תכרעמ תא
סיהה "סותימ״ה דגנו ונועיט דגנ גנארמוב
.סיסב ול שמשמה ירוט

.ט .כ
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םידדוב םישעמ םלוכ
/  דגנכ הנטק המחלמ יל םחול ,ראשנ ינא״
ל כ ןטק / רתוי ,ימוקמ לש דימתמ םוצמיצ
ך רוצ ןיא / .דיספמ ינא / .רהמו ,עגר
(32 ׳ע) .״יל רשבל

ה מחלמ" רישה ךותמ ולא תורופס תורוש
ו רקיע תא ,השעמל ,ןכותב תורצוא "הנטק
ה םירישה־ץבוק לש יפוסוליפהו יתשוחתה
— ״תוראשיה״ה .ןייטשנרב ירוא לש שדח
כהה ףא לע הנטקה המחלמה ךשמה ,רמולכ
; תונוחצנ המע האיבמ הניאש הרורבה הר
־ תמ הקיחד רמולכ—ישיאה םוקמה ״םוצמיצ״
ל א תימצעה תוישיאה לש תכלוהו־תרהב
ה מו ינא ימ" לש "תומיאתמה תויצרופורפה"

 רצק—ךילהתה לש בצקה ;המודכו ״ינא
ר מולכ ,ןולשכו המחלמ לשכ ריהמו ,דימתמ
;  תוומה לא םייחה ץורימ לש ןמזה דממ
ש הדבועב הצימאה הרכהה—"דיספמ ינא"
ה ניא הנטקה המחלמהו תלחותו הוקת לכ ןיא
־ חאה דוסיהו .הרטמ־רסח ילרוג דוקפית אלא
— "יל רשבל ךרוצ ןיא״—ולא תורושב ןורי

י נא ,תוילשאב יח ינניא ,עדוי ינא :רמולכ
.תאזה הדבועה ףא לע םחליהל ףיסומ
, ידמל תינטשפ היפוסוליפ יהוז לכה־ךסב
חומה תיפוסה הנקסמה ףרח ,טעמכ "הריעצ"
ם ירישה ץבוקב תרזוח האירק רחאל .תטל
־ תימיספה הסיפתה ןיב רכומ דוגינ ןמתסמ
. הילע רובידה ןיבל םייחה תוהמ לש לוכיבכ
־ וענ־תוימיספ ריכזמ תיללכה הריוואב והשמ
ר שפא .םלועה־רעצב תוגנעתה ןיעמ ,םיר
־ יעצמאב הצוענ וז השוחתל הביסהש דאמ
יהב ,םיעצקוהמ ,דאמ םייקנ םהש—יוטיבה
אלק הקילובמיסב טושפה שומישבו—םיר
. (50 ׳ע ,״הרקה רבכ הזחא רחא ץעב״) תיס
זוהש תודוסיב םיקסוע םירישה בור ,השעמל
נטניא לש תונתשמ תודימב הלעמל ורכ
פל ריכזמ הלאה תודוסיב לופיטה .תויביס
ם יפיה הירישב ץיבוקיבר הילד תא םימע
ם יימשה / .הערה םוי הזש עדויו םק םדא״)
.(40 ׳ע ,״הארמ ריעהו .ול םיארמ

ם ידדוב םישעמ םלוכ :ןייטשנרב ירוא *
—1967 םיריש) , האירק־ןמיס ירפס ; (1973

.׳מע 1974 ; 68

ומט הניא ןייטשנרב ירוא ירישב הקימאנידה
, םישופיחב אלא תיללכה הסיפתב אופא הנ
■ תכרעמ ירחא ,םיריש רפסמב םיאטבתמה
ם לועה ךותב תודוסיה לש תיללכ תוסחיתה
ה יגרנאה תעקשומ ןאכ .םמצע ןיבל םניבו

ם יילאוטקלטניאו םייטויפ םייוסינב תירישה
ן יבל וניב ,ומצע ןיבל וניב רשק רוציל
יחה םלועה ןיבל וניב ,םתועמשמו םייחה
- האולמב היווהה תא שוחל חרוכב ,ןוצ
י ב אצומ ינניא" :ומצע ןיבל וניבש םיסחיה
מה ןיב רשקה ;״םירדס ערופ רעצה : רבד
ר בד ונילע םיעדוי אלו" : םלועה ןיבל ררוש
ם ויקב שוחל חרוכה ; (9 ׳ע) ״רבד יצחו

עת הארמ ןולחה .יב יקיזחה"—יביסנטניאה
ת כרעמו םויקה תנבה רחא שופיחה ; "םיעות
ם ייונפה / םיברעב בשוי ידבל״ :עבטה
/  ךשוחב חמוצ והשמ / :ןגה לא טיבמו
.(15 ׳ע) ״המ םשל ןיבמ ינניאו
א ב ,וירחא שופיחהו ,ןוציחה םלועל רשקה
. ללכ־ךרדב ,לילצ ייומידב ירישה ויוטיבל
, ולוכ ץבוקה תא טעמכ תנייצמה העפות וז
ת עדומ־יתלב השוחת םושמ הב שי ילואו

ר תוי יתימאו ישחומ לילצה יכ ררושמה לש
ת כתוח תודע אוה לילצה יכ ,הבשחמה ןמ
ת טשפומה הסיפתה ןמ ישונאה םויקל רתוי

ז וזל ילב לספסה הצקב בשנ" ךכ .םהלש
י תעמש ?רש התא" ;(10 ׳ע) ״הנירל בישקנו

ם ישיחלמ םיצעה ;(16 ׳ע ,״החיש״) ״הניגנמ
, 46 ׳ע) ״הניגב םידימתמ תולוק״ ;(18 ׳ע
.("דחפ"
ם ירישב תודחא םימעפ עיפומה רחא ביטומ
ד יעמש אוה הז שגר ילואו ,דחפה ביטומ אוה
ה פ ןיא .ץבוקב "הריעצה תוימיספה" לע
שהה ןמ וא רגובמה לש תויניצה ןמ ןיידע
ם ייחה ךילהתב הרכה םא יכ ןקזה לש המל
. ינש דצמ ,םהינפמ דחפו ,דחא דצמ ,תוומהו
. ומשב יורקו שרופמב םירישב עיפומ דחפה
רונה לכל") ול םיפצמ ,שרשרמ ,דעור אוה
א וה דחפה ;(25 ׳ע ,״הטקש הלחתה שי תוא
, "העורתב אב אל דחפה") עיתפמו קמקמח
: הנקסמה האב תאז לכ תובקעבו .(46 ׳ע
ק יזחהל השק / .החדיי .בושח אל הז םג״
.(60 ׳ע) ״החאתמ אל רבד .חוכב

•2
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ךלמ אוה יב
ל ש ןושאר םיריש ץבוק אוה "ךלמ אוה יכ"
שב םג ומכ וביט .יבכרה הודח תררושמה
ם יררושמ לש םיבר םיצבק לע םיביעמ ותול
.םתוריעצב רבכ םיפייע ועקבש םיקיתו
־ תורותב תררושמה הקסע םא םיעדוי ונא ןיא
ה יושע םדאה שפנ יכ העמש םאו רתסנה
ף וקש קד רמוחכ הלוגס־ידיחיל תולגתהל
ל ש החיתפה־ירישב ךא ,ןבלו לוחכ ועבצש
. הלוחכ התיה הכשחה" יכ םיאצומ וגא הרפס
/  היה... / שמשה וליפא... / לוחכ היה ןייה
" ...לוחכ היה לכה / .החכישה וליפא ;לוחכ
־ יצה" יכ ;(7 ׳ע ,״הלוחכ התיה החכשה״)
, "היפיצה") "התוימינפב ...הלחלחכ ...היפ
י שמ ...וכפה / ...םיבוהצ םילג״ יכו ;(33 ׳ע
. ..םיפוקש ארפ / ־יחיש ...םמוקמבו... / ןבל
/  ...לוחכ חצנ וקביח... / ...םיעבצה לכמ
" תרחא תוכלמב בהצ / ...ןבלה קפואה ךפה
ארה רישה ןמ לחהו .(57 ׳ע ,״ןיידע היה״)

ת קסוע ןכאש םשורה ךלוהו קזחתמ ןוש
 ,"תרחא תוכלמ" התואב הירישב תררושמה
ל ש תימינפה תוהמהו שפנה תוכלמ איהש
.ותוא בבוסה לש םג ומכ םדאה
־ תבו וננמז־תבב ןאכ ונל ןינע ,תאז םעו

ם ושרל התתפנ אל תוכורא םינשש ,ונמוקמ
ת רחא וא וז הנפוא לש תויריש תויומכחתה
ה תואש תמאה דבלמ רבד םושרל התתפנ אלו

ם ושמו .הלש הלוכ איהשו התזח הבו העמש
" ךלמ אוה יכ" ךותמ ונינפל הלוע הקווד ךכ
־ רשש םעכו רוביצכ ןאכ ונייח ךלהמל תודע
עב וימד תמצעו הווהב ונועגשו רבעב ויש
פלש םירישב : רתוי ״ינכט״ חונימבו .דית
י טרפהו ישיאה ןמ תוגרוחה תויועמשמ ונינ

ר בעב ונלש יצראהו יללכה לא תררושמה לש
.הווהבו
שמש תישיאהו תיטרפה הפשה יעצמא הלאו
ינת תדע" :יללכהו יצראה לא גרוח םעמ
, "םינודיכ" ,"תונויגפ" ,"םיחמרו שא" ,"םינ
, "םינתפו ןייו שא" ,"םישמרחו תובכרמ"
ישו תולא" ,"םינומעפ" ,"םינועפצ ללש"

צוה ;(םיריש) ךלמ אוה יכ :יבכרה הודח *
.׳מע 1974 ; 78 ,ןמוינ .מ תא

ל לכב) קשנ־ילכ שמשמ ונאבהש לכ ."םיינ
ם הבש םינומעפהו םיליערמ ובש ןייה הז

וסב וא/ו ושפנב םדא םחלנ םהב (םיקיעזמ
ו ילע היה םהב םימיה ןמ לחה ותוא םיבב
" תומוחו םירעש" ,"םילדגמ ידודג" עיקבהל
( 42) ״תורהנמכ תועוקשו תומויא״ ,(43)

ת רואפתב ,(62) ״תורעמב״ו ״תביוא ריע״ב
, תאצמנ "תביואה ריעה״ו ."תוקיתע תומילג"
ף א אלא וביבסמו םדאל ץוחמ קר אל ,ןבומכ
.ובלבו וכותב
ה קיעזה המלו המ לע קודבל םיאב ונאשכו
ל עו םירומאה קשנה־ילכ ללכ תא תררושמה
ת ומחלמ שפנ־ףוריחב תמחלנ איה המלו המ
, םיאצומ וגא ,דיתע תומחלמ ףאו הווהו רבע
ת אצל / םדא ליחתמ זאו״ :ישיאה םוחתב
מוא / וילכ תאשונ הנטק השא... / ותעדמ
׳ ע ,"םדא ליחתמ זאו") "ותב איהש םיר

/  ךתב תא םיכמ םתוא תיארו״ : םגו .(12
ם ייתעבש / ... / םיכמ םה ימ תא תעדיו
פבמ תודרח אלמה / ךתיב תא תומוח תפקה
" ...ךתב תא ףורטו םיניכס וצרפו / .םינ
ם גו .(16 ׳ע ,״ךתב תא םיכמ םתוא תיארו״)
:ולוכ והאיבנש ,״ךלה אוהו״

 ךילשה / ,םיה די לע ,בורק / ...ךלה אוהו
ו מכ / ,םיכומנ ויה םימה // .ויצפח תא
ך ות לא / ומותל טיבהש העש / ,וישעמ
/ / .וייח םג ,ראשה ןיב ,ויהש / םינשה
/  םירפיצ האלמ ךרדה / ...ךלה אוהו

ר ורא .תותמ םינפ / ; תואלתו דחפ לש
ודגה תוומה תוגרדמב / הלע / ךחגמו
ק יעזה אלו / ...ךלה אוהו // ...חנו / תול
ל ע ,םש // .תויחל בושל / םיתמה תא
ה ביא בז קפוא לומ / ,תוכבל הכורד המדא
ת ונשיה ויתויומד תא ביכשה / ,םימחרו
.(24 ׳ע) ״...ךלה אוהו //

 אלמה ,(46 ׳ע) ״רחא ץיק היה״ל הנפנ םאו
־ ה תא ףילחהל לכונ ,"םייתדבוע" םיטויס
 תא תורושה 8־ב לבקלו "ויתס״ב "ץיק"
ך להמב ונרוביצמ רכינ קלח יח הב הריוואה
 .רחא ץיק היה" : םהירחאו רבוטקוא תוברק
/  .רחא אל תוומה / .תולפמ אלמו האג אל /
ר דגל רבעמ תולוח םירפיצו / —תוא אב
ף וטע ץיק לא / תולעל וליחתה / תחא
־צומ ונא ךכל ךומסבו .״םימדו / תוהלב



םירפס164

ת וױצחו ת1רמ / ,ךכ .ונואר םהו״ : םיא
ת ורענמ ,רעש־תועורפ ,תולקנ // .ונייה
ך ותב ,םימת הליל // .וניניעמ םימודמיד
ה ארממ םיניע ורס אל / ,רימחמו חלוס םלוע

, ןורחהו .(49 ׳ע ,"ונואר םהו״) ״וננורח
ת א תווענ" ־ויטעב רשא הז אוה ,הארנכ
ת א ףוסאנ / .םימח םידח םיניכסב / םימה
ך ופשנ ן םירוחש םיחפ ךות לא / שמשה
/  םישבוימ םיעוצעצ ויה וליאכ / םירהה תא
ה ז תא הז רשאכ ,רחמו / םיידי ירובש
ל אשנ אל אוב") "םייניע חקפנ אל / םישאנ

.(70 ׳ע ,״המ ינפמ

ט קש טעמ שקביו עתרייש ימ אצמיי םאו
ושמה ול ריכזת ,"םייריונימ" םירדס טעמו

/  יתומחלמ / תוצבור יתלד ףס לע״ יכ תרר
ך לאה ,ינאו / יתושארמל םד / יקיחב דחפ
ת וצבור יתלד ףס לע") ״? יתמ לא יתנשב
ל ע יסכ" :שקבת םגו ,(66 ׳ע ,״יתומחלמ
, "ךינפ םירעכתמ טאל טאל") "ךתעד תולילצ

ת א / איבחהו אב חורה״ רמאתו ,(73 ׳ע
, (76 ׳ע ,״םש התיה לבא״) ״יתעד תולילצ

/  ךלמ םושו רסיק םוש״ יכ עידות םג ףא
דוי םניא םהו / יתולמש תא םיערוק םניא
" יקיחבש םיה תיעקרק / רשפ המ םיע
.(75 ׳ע ,״םיאב םה הלילב״)

.ן .א

ץיברוה ריאי יריש
, "ןוט ןתונ" המ־םושמ השענ ץיברוה ריאי

ה ריעצה הרישב ,תמיוסמ ךרד למסמ וא
, יוטיב־חוכ הב שי ,ותרישב המצע שי .ונלש
ה דח ןזואו םילמבו םיעבצב תחבושמ היישע
ן יאש ףא ,םיוסמ סותאפ םג הב שי .םילילצל
ן ימכ םימעפל הארנ אוהו ותונכב ןוחטב
י ללכה םשורה ,םינפ־לכ־לע .םזיריינאמ

ת ויתמארדה ,ישיאה סותאפה .טעמ ינתוואר
/  .תיפיפי דאמ המ ,דאמ המ״) תיגיגחה
ש י (89) ,(״...השורפ הפרחכ ךילע םולשה
.ירילו ישיא אוהש ,ןכותל דוגינ םושמ םהב

• ירזבאו סותאפ לש שדוג ץבוקב שי ,ןכא
• םיעזעזמ ,םיימארונאפ ,םלוע־יקבוח המיב
׳ ב תמרוצ תיזוידנארג הפישחו ,ץרא־ידסומ
.הבש תוירטנצוגאב ,התעניצ רסוח
ה הונו שלוג ץיברוה ידמ םיבר תומוקמב
ת ותפמ ןה .ולש תומיסקמה םילמה רחא
ל א רישה ןמ ותוטהל תוחילצמ ןהו ,דאמ
יאב אלא םחנעפל השקש םיטשפומ םיבכרה
ס ירריצ רחא וז הייהנ .יריש־יטנאו בר ץול
ט יעבצ רחא ,םייטנאגאווארטסקאו םימיסקמ
ן יעכ לש םידרוסבאל םיתעל העיגמ ,םיללצו

ה םהילע דבאש הבשחמ וא ןושל יליגרת
ר יאי תא ריאיו" : תוחפל ,יחימע זאמ—חלכ
ר יאיו / ריאי ךלוה התא ןאל ,ןאל לאוש
ן  חמש ינאו רבד הפצמ יניא בישמ ריאיל

. .."לאשת לאו הקעוממ קיר ריאי ןאכ ינאש
ל א רישה תא ריאי קדיה םהב תומוקמב
ה יאת ותריש תכפוה—לפשה וא םרה—ובשומ
׳ ע) "הגרדמה רתס" ירישבכ—בלב גחו ןיעל

, הקינויל ,הדעל—הבהאה ירישמ םיברו (127
.ללכבו
: הדומ אוהו ,יותיפב ריכמ ץיברוה ריאי
/  לוחכ םילמהו העונתכ םשור םילמ ינאו"
׳ ע) ׳וכו "לכוא ונניא םי ,ורשב רקונ םי דיל

ר רושמ לש םילמ ,ולש םילמ םנמא ולא .(24
: יטגרנא עפשב ויתודג לע הלוע ,דאמ ספות
ימג ידיל םיאב םניאש תוארמו תושוחת לש
, "לכוא" שוריפ המו) המשגה ידיל וא הר
; .(י ךכ אל םא
מעתה" הברה שי יכ יל הארנ ,הכו הכ ןיב
ה ברה ,הלאה םירישב םירירש־חותיפו "תול
ר רושמל—הרופ הנממ ןטק קלח קרש תוליעפ
.וארוקל וא

J «5

תראפת
י אנ רימידאלו ידיב בתכנ "תראפת" ןמורה
וינשב ךא ,תובר םינש ינפל תיסור בוקוב

—1960 / םיריש :ץיברוה ריאי * י רפס ; 1973
; 165 ,האירק־ןמיס .׳מע 1974

א זל:םוגרת ;תראפת :בוקובאנ רימידאלו *
ן על הירפס / דבוע םע ;םואבנזור־בבוד

.׳מע 1974 ; 198
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. הבר הכרעהל הכזו תילגנא םגרות תונורחאה
וא םיביטומ לע וב םידיעמ םינמיס הברה
ה חפשממ רוביגה לש ואצומ : םייפרגויבוט
;  היקרועב םרוז ירציייוש םדש הליצא תיסור
ו כוניח לכו עודי אפור רוביגה לש ויבא
ק הבומה הנמיסש ,תילגנאה תוברתבו ןושלב
ב לה־יוליגל דוגינב ,ימצע־ןוסירו תוקפאתה
.תיבאלסובארפה־תיסורה תוכפתשההו
ונו ותדלוממ רוביגה תא הקיחרמ הכפהמה
גנאה תוברתה םהש ,הלוג־ילכ וידיב תנת
ילב ךישממ ריעצה .דחי םג תיסורהו תיל
צורתמ ברעמו חרזמ ךא ,׳גירבמקב וידומ
ו ירצי ושעגיו ובל רעסי רשאכו ומדב םיצ
. תוילגנאה תופילקה ילב ,יסורכ הלגתמ אוה
ד ימ ןיבי תילגנא הריעצ םע ךבתסי רשאכ
ם ילגנאה וירבח ךא ,השאל התאשל וילעש
ה ריעצ רחא ךשמנ אוה .ונממ תאז םיענומ
ו לוכ אוהו ,הבהא ול הבישמ הניאש תיסור
ה בהא לש םיעוזעזה חוכמ שערנו חתרומ
, הכפהמה ידה וילא םיעיגמ קוחרמ .תבזכנ
. הבוהאה ותדלומב תישארב־ירדס הנשמה
ך ותמ ,לועפל םיסנמ ןילרבב םירגהמה יגוח
ת ינרוחא לגלגה תא ריזחהל וחילציש הילשא
ם ג .הידדוש ידימ היסור־אמא תא וליציו
ל ךשמנ אוה :ולא תויזהל ספתנ ריעצה
ח ירבמ אוה ,שאה לא ךשמנה רפרפכ היסור
.םימלענ ויתובקעו לובגה תא
. חרזמב ובל ךא ,ברעמב יח סייוולדא ןיטרמ
־ יתלב ןואמצ םיגופס ויתושוחתו וייח ירואית
, םילפרועמה ,םימוסקה ותדלומ יפונל הוור
ה לא תדלומ יפונ .ותוימינפב קומע םינגועמה
ן מ ,םירקמ םתוא איבה אוה .ותוא םיוולמ
ן מו ,וב ההש רשא היסורב ןורחאה םוקמה
פהה ברע .הכפהמה לש דובא־אלה ןמזה
ם עפל םעפמ" :ונורכזב יח רוחשה םיב הגל
רעל לעמו ,דדוב רערע לש ברע בשמ הלע
, יישמה םיל לעמ ,הרוחשה תיפלאה הב
ופאה ,םיריבכה םיימשה שארה תא וררחיס
תפו .לכה םיפפלמה ,םיבכוכמה ,הנויכ םיר
, השגרה התוא בוש ןיטרמ תא הדקפ םוא
ה שק תומצעתה :ותודליב תחא אל עדיש
, ינעבות םימסק ףחד ,וישוח לכ לש אושנמ
 יאדכ דבלב וללגבש ,המ־רבד לש ותוחכונ
"...תויחל

־ אנידהו ,תשדוחמ הייחת תררועמ העיסנ לכ
ו תוליעפ לכ תא הניזמ םוקמ־יוניש לש הקימ
ם יקסופ־יתלב םיעוגעג ובל תא תאלממו
, עדוי ןיטרמ .תודלי יפונ לש קוחר םלועל
ן וחטב לכ ןיאו ,הנכסה לא ךשמנ אוהש
א וה ןיא ךא ,הרזח לש ךרד וינפל הלגתתש
ושחה םיעלסה ותוא םיכשומ .ומצעל ןודא
ת ותיממה תוצבה וליפאו ,םינוחרקה ,םיפ
ו ניא הז וליפא לבא" .היראלאמב תוירבה תא
־ ישחר ,הבהא ,תראפת ...הז דבלמ שי .לכה
" ...םיירותסמ תושגר ףלא ,המדאל םיגונע בל
ורה לש ושרש םה הלא םיירותסמ תושגר
ם ישרודו םיבלוצו םירסימו םיביאכמ םה .ןמ
ה לא תושגר חוכמ .הניבי אל רז רשא הברקה
ר שא לככו ,תיאלקח הווחל ןיטרמ עיגמ
ל דגי ןכו ול בטיי ןכ תיזיפה הדובעה דבכת
.וקופיס
ד עבמ .תלברוסמו השק בוקובאנ לש ונושל
, תירוקמה העבהה תפקשנ ירבעה םוגרתל
י טנמור עג1ר הב שי הילותפנ לכ םע רשא
ם הל ןיאש ,תושוחתהו םייומידה עפש .טעמכ
ר בחמה לצא רקיעה ירהש ,טאל םרוז ,רועיש
א לא היישעה־יאו היישעה תכרעמ אל אוה
ת וברה תוארמב תושממה לש התופקתשה
.םדאה לש ותוימינפבש

הריציה
א רוקל איבה תירבעל "הריציה" לש המוגרת
ונה יתפרצה רפוסה לש ראפ־תריצי ירבעה
ם ירייצ לש םמלוע אוה הריציה אשונ .עד
ו נורשכ ךא ,הרבעש האמה ףוסב זיראפב
ר ויצה תונמא רדגמ התוא איצומ רפוסה לש
ו תריציש ןואגה־רצויה תניחבמ הב ךפוהו

ד מוע וניא רייצמ רייצהש המ לכ .וב תטלש
ר צי םע תלבוגה ,תימצעה־ותרקב ןחבמב
יגמ םניאש ,םירייצה וירבח .ימצעה־םרהה
ל קולקה םעטה םע םירשפתמ ,וילוסרקל םיע
םישנא לש ימשרה םעטה םעו להקה לש

; יאני הבב :םוגרת ;הריציה :אלוז לימא *
.׳מע 1974 ; 400 ,םעל הירפס / דבוע םע
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ה נולשכ רופיס .רוביצה־תעד תא םיעבוקה
ת יזכרמה הלילעה אופא אוה הלודגה לש
.ןמורה לש

הלו םייחה תא שוחל"— ? רייצה שקבמ המ
ל שב םתוא בוהאל ,םתושממב םתוא עיב
י תימאה דיחיה יפויה תא םהב תוארל .םמצע
רה ירחא ררגיהל אל .הנתשמו יחצנ אוהש
ל ע םייחה תא ליצאמ התאש ,יליואה ןויע
ם ירבדהש ןיבהל ,םתוא סרסמ התאש ךכ ידי

, יפוא תוטילב אלא םניא לוכיבכ םירועפה
ה דיחיה ךרדה ,םישנא רוציל ,תויח קינעהל
ת ויהל ,אופא ,שקבמ רייצה ״! םיהולא תויהל
ת ואיצמה ךותמ תוירבה תא רוצילו םיהולאכ
ורסמתה .םייחה־תשוחת לש ךרדב ,תילויהה
א וה .לובג תעדוי הניא הריציל ןמאה לש ות
תמ םהו ,וידימלת־וירבח תא הב קיבדמ
: ״ץראה תא שובכל אצתש״ הביטחל םידכל
, רכומה גיהנמה היהי ,לודגה רייצה ,דולק
. הנפדה־ילע תא קלחיו ןוחצנה לע זירכי
ה ניא םייתונמאה םינולאסה לש זיראפ םאו
ושה סיראפ ,יקחצ ,יקחצ"—זא יכ ,תענכנ
״ ...! ונילגרל ילכתש דע ,הלודגה הט
ה ריציה תא תושעל דולק שקיב וימי ףוס דע
ר אשנ אוה .הרשפ לכ החדו רתויב תמלשומה
ו חוכ לכ .ןורחאה ועגר דע ומצעל ןמאנ
־ דח טקא התיהש ,תחא תרדהנ הפונתב היה
ן כמ־רחאל ;יהולא דסח לש העשב ימעפ
. העובקהו תדעוימה הליפנהו תונקירה האב
ן יבל תיעגר רשוא תשגרה ןיב רפריפ םיתע
ל וכא ולוכ ,ימוהת שואיי לש תובר תועש
ה יה תורדק לש תועשב .ונורשכב תוקפס
ק וסעל וילעש בשוחו ויתוריצי תא דימשמ
ל לכ רשכומ וניאש יפל ,םינטק םירויצב קר
.תובושחו תולודג תוריציל
ת משונ ,תקהבומ תיאזיראפ אלוז לש ותביתכ
ם יתבו ,הפק־יתב ,םיפיצר ,תובוחר לש יווה
כב התרוצ תא הנשמ ריעה .םינשונ־םינשי

ת ספות רפוסה לש וניעו ,עבטה תוארמל ףופ
. הרוצ םישבולו הרוצ םיטשופה היפונ תא
ם דא ייח םיעקושו םילוע וז זיראפ ךותב
א וה רתויב לודגה קבאמה ךא ,םהילותפנ לע
— ונינפלש רפסבו ,ומצע םע םדא לש וקבאמ
.ותריצי םע רצויה ביר

תרוקבה יארב קילאיב
ק ילאיב תריצי לש תועמשמה ברימ יוצימ
ק ילאיב ימימ םירפוסלו םירקוחל רגתא אוה
ק ילאיב ל ע תורפסהש קפס ןיא .הנה דעו
- איב לש תוריציה ללכמ םינומ המכ הלודג
ותנאב לילכהל דקש ןושרג אבשכו ,קיל
ל ומעל וילע היה תרוקבה ןמ קלח ולש היגול
ן כרע ןיאש תוסמה בטימב רוחבל ידכ השק
.דבלב ןתעשל
ד קש רשא ,םירמאמ םיאב ץבוקה תישארב
ם יחמומ ידיב ובתכנש ,תואובמ םהל ארוק
ייווה ישרוש תא" ריבסמ ןדס בד .םיכמסומ
ה תודלותב ומוקמ ,רפוסה לש תישיאה ות
ק סוע רבוחל .פ ;״ורוד ינבל וסחיו תורפס
ל ש ותריצי ללכל עצמכ ,םילמסה תכסמב
קשמה תא ראתמ םולשנב ןויצנב ; קילאיב
■ ידבכש םירמאמה תשולש .קילאיב לש םיל
ם יליקמו ארוקל רעש םיחתופ ,םה לקשמ
ל ש םיטרופמה םהיחותינב ןויעה תא וילע
.ץבוקה יפתתשמ
ל ע .םיטרופמו םיבורמ םמצע םיחותינהו

ף סוי דוד םיבתוכ קילאיב לש וירישמ קלח
ל ע) ןדס בד ; (רופיצה לא) ןייטשנרוב
י תרפא ףסויו ירפ םחנמ ;(םמשש םכבבל
ס וארטש .ל .א ;(רקפהה ןמ רואב יתיכז אל)
ף סוי ;(ךפנכ תחת יניסינכהו ,הטיחשה לע)
ן יב) גרבדלוג האל ; (עווג ץיקה) יתרפאה
ו ל חנצ) חמצ ידע ; (לקדח רהנו תרפ רהנ
ילאו ,(תמו ץיצה) לייווצרוק ךורב ;(לזלז

ישה לע .(הכרבל הנורכז ימא) דיבש רזע
. פ ;(דימתמה) ןורימ ןד :םיבתוכ תור
ה) לייווצרוק ךורב ; (רבדמ יתמ) רבוחל
ת ליגמ) ןמכיפ בקעיו שוטר ןתנוי ; (הכירב
ד קש ןושרג :םיבתוכ םירופיסה לע .(שאה
ה דועסה) חמצ ידעו (השייבתנ הרצוצחה)
ם וי ,המלש תדועס ,ףוג לעב הירא ,הקספנש
ש יאו רחוס ,השייבתנ הרצוצחה ,רצקה יששה
ומש בתוכ "הריעצה ונתריש" לע .(ןופיסה
ן תנ "ןושלב יוסיכו יוליג" לעו ,ססרו לא
םילולכ "הדגא ירבד" רודמב .ךיירטשנטור

ת רוקבה יארב היגוסל ותריצי ,קילאיב *
ד סומ ;דקש ןושרג : ךרע ;(היגולותנא)
.׳מע 1974 ; 454 ,םילשורי ,קילאיב
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י היו" לע לאקזחי־ןב יכדרמ לש ורמאמ
ראו השולש תדגא" לע ןורימ ןד לשו "םויה
ת ורגיאה ,הדגאה רפס לעב" רודמב ."העב
ופמוקה) יולה .א .א םיפתתשמ ׳ךרועהו
ם ע םדאה) חמצ המלש ,(הדגאה לש היציז

. (ךרועה קילאיב) רנזולק ףסויו ,(םירחא
יג ךותמו םינוש םינמזב ובתכנ םירמאמה
ם רקיע לבא ,םיבתוכה לש תוישיא תוש
ה ליעומ םתרבסהו ,זאכ התע דמועו־םייק
. קילאיב לש ותריציב םיבר םידדצ הריאמו
יחאל תוסחיתה שי םיחותינהו תוסמה בורב
ט רופמה ןוידה ףא לע ,הלוכ הריציה תוד
ם ירקבמ .תוגה־ירבדב וא רופיסב ,רישב
ל ש תיללכה העבהה תודוסיל דע םיקימעמ
ו תוישיא תא םיריאמ םירבדהו ,ררושמה
.קילאיב לש תנווגמה ותוליעפו

ש י ררושמה לש ותוישיא רואית תניחבמ
ם דאה" ,חמצ המלש לש ורמאמב בר ןינע
ר רושמה לש תיטויפה ותדובע ."םירחא םע
 הנהמ ,הבר תויח לש עבמ" תניחבב התיה
ת א ,הריציה תקושת תא ."רשוא תעפושו
ם ייחמהו םיעינמה תוחוכה תאו תודוסיה
ק ילאיב .הפוג היישעב קילאיב האר ,הבש
ל לגב בתכ אל םלועמש ,ומצע לע דיעה
ה חנ רשאכ האב ותריצי לכו הביתכה ךרוצ
ו תבוח תא תושעל למע תאז םעו—חורה וילע
א למנש" :בתכ תורגיאה תחאב .הנומאב
ל א עיגהל—לכל תמדוק ונתבוחו ונתבוח
א ל" ףיסומ חמצו ."עיגהל לכונש םוקמה
ה צק דע וז הכילהב אלא ,רקיעה תלוכיב
ל לכשלו רפשל תבייחמ וז הכילהו ,"תלוכיה

ב ותלודג לכ םע ,עודיכ ,קילאיב .ןקתלו
י רבעה רפסל גאדש ,השעמ־שיא היה ,הריש
. רואל־איצומכו ךרועכ תירבעה תורפסלו
ת א קילאיב סינכה תישעמה ותוקסעתה לכב
.ולש םילעפה־רצי תאו ותיישע תוואת
ר ישה לע ,הרמאמב החיכומ גרבדלוג האל
ר ישה ןיא יכ ,"לקדח רהנו תרפ רהנ ןיב"
ע בונ תוטשפה םשור .הארנ אוהש לככ טושפ
ה אב םא עדוי ןיאו ,ולש תוילאקיזומה ךותמ
ו א היציאוטניאה ךרדב ררושמל וז תולק
ה זירחה םג .השק הדובעו למע לש ךרדב
ת ינוגברו המלש ,תשבוגמ תיארנ רישה לש
לע תדסוימה ,וז הזירח ידי־לע .הומכ ןיאמ

ם יזורח ררושמה בבריע ,תילילצ העתפה
וחת ארוקל ןתנו רתוי םיטושפב םיבכרומ
.תיעבטו תיממע תוטשפ לש הש
־ ל הכז יקצינברו קילאיב לש הדגאה־רפס
ה מודב .יולה .א .א לש בחרומ הכרעה־רמאמ
י היו" תא לאקזחי ןב יכדרמ ראפמ ךכל
ם א יכ תרוקב יקרפ העבשב קר אל "םויה
ל ע טיטפ תויתוא לש םידומע םירשעב
ה יהיו׳ רפסל תוראהו תורעה ,תורוקמ"
" הדגאה רפס״מ תונהיל שקבמה לכ ."׳םוי
ם ירמאמה ינשל חינהל ול רוסא המלש האנה
ה דגאה לכיהל סנכנ אוה םדי־לעש וללה
הו תויתרוסמה היתולוגס בטימ תא הלגמו
.תחאכ תוינושל
ם יאבומה םיעטקב ארוקה אצמי דחוימ ןינע
־ תליגמ״ל שוטר ןתנוי לש ושוריפמ ןאכ
ו תוקמעב ,ותונשדחב הרגמה שוריפ ,"שאה
 ,תירוקמה ותשיגב םג ומכ ותרידח־תופירחבו

ו תדימע ישרש לא ,תומכסוממ תררחושמה
."םייוג״ה םלוע לומ יתרוסמ־ידוהי ריעצ לש

.פ .י

תירבהו ןברקה
סקטה לכ ךס םע תיתורפסה הריציה יוהיז
ושמ לש ודי תחתמ ואציש םייתורפסה םיט
ה רפסב שארמ תמכסומו תעלבומ וז החנה ,רר
ת ופרטצמה םילמה איה הריש .תירוצ .א לש
 ,ןאכמ ,הרישה תרוקבו ,ירישה טסקטה ללכל
א לא ררושמה־םדאה תא הדגנל האור הניא
־ נופסה־ישיאה־ישונאה םוחתמ אציש המ תא
ומה תא—ןנטצנ ,ףרצנ רבכש המ תא ,ינאט
.תירישה תונמאה תכאלמ לש יפוסה רצ
וותה—"תינמרתלא הציקס" לש קנע־םושיר
־ וקה־ישיאה סותימב םיישארה םיווקה תיי
 טסקטה ןמ—ררושמה תריצי אוהש יביטקל
ו קלח יאשונ םה ,וילא דומצבו ,ינמרתלאה
. "תירבהו ןברקה" יורקה ,רפסה לש ןושארה
ת ומישר תועיפומ ,םיאבה םיקרפב ,וירחאל
תודדוב תוריצי ןנינעש תוחפ בחר ףקיהב

ם ינויע / תירבהו ןברקה : תירוצ הדיא *
;  1974 ,ריבד תאצוה ;ןמרתלא ןתנ תרישב
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ק רפה : דרפנב דחא לכ םינודנה ,הריש ירפסו
ת חמש" הרישה ץבוקב קסוע "ייח ךימדב"
ו נינע "עשפמ םיפחה תעמד" קרפה ;״םיינע
חאלש קרפה ;״םירצמ תוכמ ירש״ ץבוקה
ן ורחאה קלחהו ,"ץוחב םיבכוכ" וניינע :ויר
־ ו ״תרנכ תרנכ" :תוזחמה ינש תא רקוח
, ןושארה קלחבש קפס ןיא ."םרוגתיפ טפשמ"
, תוירישה תומגודה תעיריבו ופקיהב בחרה
, האולמב הלש הזיתה תא תרבחמה תאטבמ
קמ ןווגימל תודימצב תקדקדמש תויתטישב
־ ה םיקרפב רשאמ רתוי ,תומגוד לש ילמיס
ה רמוחה תניחבמ תוחפ םילשבה ,"םינטק"
.תידותימה
ל ,תמיוסמ הדימב ,חתפמה—ןמרתלא רשפ
ת יאלנ אלה תוקבדה היהי—ותריש תסיפת
ל ש תדמתמה התמהה ,הברקהה לש ןויערב
מה לש "ותוישיא לש יביטיאוטניאה ינא״ה
א וה ןיא ,והשמ ןעמל ונניא ןברק ותוא .ררוש
ה שוחת אוה אלא ,חרוכמ אל ףא ןוצרמ אב
ת א ךילשהל ותפחודה איה ;תיטסינימרטד
ח וכמכ ,לזאזעל־ריעש ךילשהכ "ימצע־יגא״ה
בהו ןברקה"—רפסה םש .תירותסמ הריזג
ם יבטקה ינש תא ,רמול רשפא ,ףיקמ—"תיר
— ״תירב״הו ,וגאה אוה ״ןברקה״ : הלאה
ו תתמהב ךרוצה לש תיטסינימרטדה השוחתה
.קסופ־אלה ויוכידבו
ה תלחנ םג ילוא אוה תירבו ןברק לש ןויער
" הלמח״ה םהמ .תיסאלקה הקיטאופה לש
ומה וגאה אל םא ,םיילטוטסיראה "המיא״הו
ת שוחתו ,המיאה תשוחת רצויכ הנכסב דמע
ר וקמכ—לבסה תירככ ,ללכה לבסב ףותישה
.הלחמה
, הלחמהו המיאה ,תירבהו ןברקה תלאשמ
ם ירשימב הלוע דחאכ םלוכמ ,םימחרהו ןידה
— ״הקיטאופ סרא״ה ,״תינרוצ״ה הלאשה
כל דיא לאוש ןמרתלא ןיא : רישה תונמא
י פ־לע דימת הרישה .ללככ םאה אלא ,בות
: התולשבתה ,התברקה לש םוהת

ה תניגנו לבת תוארמ ובגש
ר יצמ ,שקבנ הב ןיד אל םא ךא
, התניבו היפי תריש עקת
(68 ׳ע) .ריהיו עורפ ,ןקיר קוחשכ

ת א םכסל לכונ ךכבו" :תרבחמה הפיסומו
שחכתמה ,ררושמה לש ׳הקיטאופ סרא׳ה

/ ׳המצעל תועדומכ הרישל טלחומבו יולגב
חא תיביטקיבוא תמא לכל הכרעב הווש״ה
ן יא הדימ וזיאב איה הלאש .(68 ׳ע) "תר
ת ינוציק תויסאלק לש הרבד אשונ ןמרתלא
ל ש תויטנמורל ץרמנ שחכתמו ,תינדפקו

.העבהה
ל דחי ררושמהש "ןברק״ה לש ושוריפ ןיא
ה יצמרופסנרט ותרישב לוחתש אלא ,רישלמ
ד עוימ ,ירוטירל ךופהי ישיאה־ירילה .תינרוצ
ן בומ יתלבה לע" הסמה םויסב .ללכה תנבהל
ן בומ ןיא תורפסב" :ןמרתלא ןעוט ״הרישב
יפו "תונמא" ."תונמא קר שי .ןבומ יתלבו
ב שוי ררושמהש השוריפ :״ןבומ״ השור
- השעמב הפוצו ,הדעה ךותב ,להקה ךותכ
ק חורמב ,המיבה לע שחרתמה ולש תונמאה
.ונממ

י נרדומה רופיסב תוליבקמ
א רוקה אצמי "ינרדומה רופיסב תוליבקמ״ב
־ דבו תע־יבתכב ומסרפתנש םירמאמ ףסוא
. 1972 דע 1952 תנשמ ,םינוש םייתורפס םיפ
, תומיעכ ,הלבקהכ ץבוקה תגצהש ןאכמ ןבומ
; בוכ׳צ—ןאסאפומ) םינוש םירפסמ תוגוז ןיב
ט וקס—יווגנימה ;ןונגע—ןיסנג ;זזה—לבאב
, תינבמ־תינוציח ,תרחואמ איה (דלר׳גציפ
.תיתטיש אלו
, תיטאופה הכיספב ,שפנב איה הריציה תדיל
ן עטי ,טסקטה לש םירצה ויתולובגב אלו

ם יבכעתמ םניא וירמאמ בור ןכש ,הפי .ב .א
ל ש לולכמ לע אלא ,הלמה לע ,טסקטה לע
וטוא לש תבורעת איהש ,"תרצויה שפנה"
ב .םלוע־תופקשהו יפוא־תונוכת ,היפרגויב
־ ומ לומ םדאה בוכ׳צ םינודנ רבד לש ופוס
ל שו הז לש רצקה רופיסה אלו םדאה ןאסאפ
ם ע "תוימיטניא" תשרדנ התיה ןורחאל ;הז

.בותכה
ד לונ תשבוגמ תיתורפס הרוצכ רצקה רופיסה
ה רבד־אשונכ ,1870 תמחלמ רחאלש תפרצב
י וטיבכו ףיוזמה םזיטוירטפל היצקאיר לש
ונתה עקר לע .יניצ ,בקונ ,ינוציק םזילאירל

; ינרדומה רופיסב תוליבקמ : הפי .ב .א *
רמ ,ריעצה רמושה/יצראה ץוביקה תאצוה
.׳מע 1974 ; 162 ,א״תו היבח
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ע קר לע ,תיתפרצה תיטסילארוטאנה הע
ן אסאפומ טלבתמ ,"ןאדימ יברע" לש הרובחה
ר ופיס תביתכ .העונתה לש "יסאלק״ה רפסמכ
ן ורתפ ,הדבעמ תדובע וליבשב השוריפ רצק
־ ילכ םה אשונה ,ןכותה רשא ,תינרוצ היעב
.הלש תרש
ל כ לע ,ןאסאפומ לש תינרוצה "הרושב״ה
־ לע תפלתסמ ףא ילוא ,תנתוממ ,התונכפהמ
ת שרפתמ ולש טבמה־תדוקנ .ויכישממ ידי
ל ש יתדבעמ חותינכ ,תיניצ ,תישונא־אלכ
יא ןיסנג וא לבאב ,בוכ׳צכ םירפוס .הזורפה
־ ןחלופ לש ותרמוח תא לכעל םילוכי םנ

ה מב תוברועמה־יא תא ,יתפרצה הרוצה
ח" םתביתכ .תורוצהו םילמה םלוע וניאש
, לשמל ,תוארל רשפא .הנועמ ,תימינפ ,"המ
ל צא .ןאסאפומ לש ךופהה בטוקה תא ןיסנגב
י הירה ,קחשמ תויהמ הקוחר הביתכה ןושארה
ב וכות־יכותמ תערקנ הביתכה .ומצע אוה
ו לוכ ותמועל ןאסאפומ .םייאתימורפ םירוסיי

.הזורפה לש סואיפרוא
.צ .כ

ןתנוי ןתנ יריש
ו נבל ורבחמ שידקה "םיריש" ץבוקה תא

ת יזח לש תינופצה הרזיגב גרהנש ,ר1איל
ר וא ךסונ אוהו ,רבוטקוא תוברקב הלעתה
א יהש ךרד ,הרישב רבחמה לש וכרד לע בר
.הנקת ילבו ןווכמב תיטויפ
ל ע בוהאה םיה םוחתמ יומיד שקבל םא
ם יסוטמ־תאשונ ותריש ןיא יכ רמאנ ,רבחמה
־ גיש" וא םייניערג םיליט תאשונ תללוצ וא
ם תס וא תתחשמ וא תרייס הניא ףאו "םייתר
ת פלוחש רויס־תניפס איה אלא ,םיליט־תניפס
, דחא ףוח ,םצעב ,םהש םיבר םיפוח ךרואל
ק יפסמ (םיינכט םישודיח וב ןיאש) השומיחו
.התילכתלו ותילכתל
ה לק הזירח םיזורח םיריש םיאצומ ונא ךכ
ת וארמו םילילצ םיאלמ םיריש דצב תקיודמו

ם ירסומ הלא ןכ הלא .הזירחה רדגמ וצרפש
ת וינויגה תוינבתב תוומהו םייחהו םלועה תא
ישב ןיא .וזמ וז תועבונו וז תא וז תופדורה

; 1974 ,םילעופ תירפס ;םיריש :ןתנוי ןתנ *
.׳מע 78

ם הב שי אלא םלוע ירדס תונשל תונווכ םיר
וקמהו םינמזה ךרואל תינויגה ורדסל ןויסנ

.תומ
ולצה השיגה ןינעב היהת רשא ונתעד היהת
ו נתעד היהתו ,םייחלו םלועל תינויגההו הל
ם בוחב םינפוצש םימוחינה ןינעב היהת רשא
גונ םיריש ונא םיאצומ ,תולילצהו ןויגהה
ר מזל םתבריק ףא לע םניינע לשב בלל םיע
ר תוי בורק םבוציעש םיריש דצב ןומזפלו
:״המחלמהמ ןורכז״ ומכ ונבלל

/  ,המדאה לא ןזוא ונירכ .המה םיה הלילב
/  בש אוה ילוא ,ויתוניפסב הלע ביואה ילוא
/  בא לכו םדמ הבוקע הדגא התיה היורט
/ : בשחו יחה דליה תא ויניעב תוארל הצר
ל וחה לע החונמב ןושיל לכונ .חרב ביואה
ם יפדצ ומכ זוזל / ,טאל ררועתהל ,ךרה
ורד םינומיר ילב ,הדוקפ ילב ,םיכופה
, לולסה ץרפמה תפש לע םיפחי תכלל / םיכ
ם יאב ונאש בותכל ,הלוחכ / תיכנוק תולגל
 התיה אל היורט .עדי ביואה לבא / .בורקב
ר אשנש ימ היהו בשש ימ / היה .הדגא
.(11 ׳ע) .םיל וינפו בכשל

:״רשב לכ ךרד״ ומכו
ת ורעיב םיפטוש םילג .הזה ינומדקה רפעה
ת ודש ומכ ךל קעוצ / קחורמ שער ןרואה
, םיימורדה תוידאווה / הכשחב םיחרוב
/  תוחורה ,ןבאב וראשנש םידידי תומש
ל ע ןמש תא וררגו תומלש םירע וקחמש
ל ע םירומג יתלב םירופיס / .לוחו םיעלס
ן יב תופוטחה תוינחב / הבזענש הבהא
/  .רווחה לש ררופתמה ריגהו הריעוזה
ת ופועכ תעד ילב ונל ודבא הברה םירבד
ם ייפנכ ופסאו ועיגרה / ףוסבש דע הרעסב
/  ןוסכלאב ףטושה םשגב ,רשב לכ ךרד

ה רפעה ךרדב הימודה תורעמב ,תורעיב
(29 ׳ע) .םיב ,םינבאב ,ינומדק

ו נינפלש םירישבו .ןאכ םיקסוע ונא םירישב
מש תויומד דצב .רישע תויומד־םלוע אצמנ

ם ולשבאו דודו תימנושה) ונל ןכיישל לבוק
ם תויו ךלמיבאו ןתנויו הנויו ףסויו לואשו
־ וכית־םי תויומד םיאצומ ונא (והילאו בויאו
־ נא לאכימו ודרנואיל דע סואיסידואמ תוינ
חמה לש תיתימאה וצראש ךכל תודע) ול׳ג
תאו (? םיקיגיפה לש םיה־ץרא איה רב
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ם ירחא םיערמ דצב (בוש) יקיניפה סבלפ
רב ילותאקה טוילא ןודא ודיל ןמזל חרטש
.הקווד הירוטקיו בוח
ם רות וניא תויומדה תומכב רשועהש ןבומ
ישה קמועל ,רוציקב ,וא םיכרעל וא תמאל
ה מירזו ףטש םירישל קינעמ אוה ךא ,יר
ת ליחתב ונרכזהש תוינויגה תוינבת ןתואב
.ונירבד
כו ,םיפיו םיישיא םיריש םיאצומ ונא דועו
:״הדשה ףוס דע״מ עטק איבנ המגוד

/  ןשייב חרוא םייחה התשמב דימת יתייה
/  רחא תויהל ידכמ רחואמ / וישכע וליפאו
, טקלה / החכישה לכמ הפי ,םירמוא יליגב
ם וגע םוקל / .רותיווה / טקשב הדירפה
ל שב / הבהא לש ת1צח ןוקיתל רודהו

(58 ׳ע) ...תיוותס השגיר וזיא
ד מלמ ןורחאה עטקב ירונימה קוידה הקווד
, הפיה יטויפב רבחמה לש ותוקבד לע בטיה
ם ירישה ןמ םג םיפרמ םניאש תוקבדו קויד
ת ונברקו תוברקש םיריש ,ץבוקה רקיע םהש
ם מיגדהל יוארש םיריש ,ירקיעה םריצ םה
:״ומשו שיא שיא״ב

ר בדמה ןיב / ברע תונפל ונרבעש ונחנא
ה גונ עתפ ונראוה / םיקלודה םיימשהו

// תרחואמ שמש
/  ךתוה שאב רצוי ילככ ספורהו ךרה לכ זא
לעו רפע קיח לא םיתמו ריעכ בושנכו
ל ילצ ףא רתווי אל הגונה ונשפנלו / הט

//—ןטק
/  רטמה םע תוחורה םע ורבדי וניסרח זא
/  םיקומעה םיצורעב םיסכרה עלצב ןשינ

.םיקזחו םירובש —ומשו שיא שיא

ואמה שמשב ראוהש תא טרפמ רבחמה ןיא
ם לועה תא ךופהל שקבמ וניאש םושמ תרח
ושה םצעמ הלועש יפכ—קבד אוהש םושמו
ם או .הנורחאה החונמבש הפיב וליפא—תור
 הרקמ אל יכ רמאנ ,ונתעד ןאכ תולגל יואר
־ תאירק וליפא ןיא ונינפלש םירישבש אוה
ת וברקב דומעיו בושיש םעל תחא ןוויכ
כת לע דחא זמר וליפא ןיאו ,םיפסונ םיבר
רוקש המ וא ,תוברקה תילכתו הדימעה תיל
ואל תורטמ תיתרבחה־תינידמה הפשב םיא
חמ אוה הפיה ,לכה רחא .תויתרבח וא תוימ
...ונלחנוהו ונלחנ רשאמ ,הברמה לכל ,תיצ

רב יעטמ
ם יבשחמ יכ םירבוסה םיעוט הלודג תועט
ם ידדוב םינימ חוציפל םירוכו םייראיניל
ה יעצמא לש םנוכימ םג ומכ םיניערג לש
ויצוס) שונא־תסדנה ףאו הרובעתהו רוציי
דהל םיחילצמ (ןהיפנעל היגולוכיספו היגול
י לב ףא "עבט״ה תא ,בירחהל אל םא ,ריב
.תואכרמ
ל זרב לתשנש עבטל ןאכ םינווכמ ונא ןיא
לעותלו םתוחונל חיטו ןוטב הסוכמ הדלפו
ם ירע ינכוש לש (תיתימאה וא המודמה) םת
ע בטל םינווכמ ונא ןיא ףא ,תונטקו תולודג

 הדימב) וילאו וב םיליטמ םינכוש םתואש
- לספ תא (תוירחאו תוריהז לש תרחא וא וז
ו א םבלב םיאשונש עבטל ונא םינווכמ .םת
ת ודע םהל ושקביש ימ .םירעה ינכוש םשפנב
י עטמ״ב םג הואצמי ותלחותלו ומויקל תטעומ
."רב
ד בלב םיריש 44 תב תרבחמ אוה ״רב יעטמ״
ת ונוכמ ייומיד אלו תונוכמ אל םהב ןיאש
ם יבשע םג ומכ תויחו ףנכ־ילעב םיאלמ םהו
: השקבב 1 המגוד .םיצעו םינבאו

נימלפ ףוע / ,םיתב ךותב חרופ / ןשע ץע
, תרחרחסב תללוצ / .עלקנ רב ימגאמ / וג
/  הכומנ תוחא ימוק /—ילא תפנומ עורז

.(18 ׳ע ,"הדנרוק׳ג") .םיבשעה לש

:המגוד דועו
שב תחא הנטק ריע / םירע הפילחמ ינא
/  ,םיאבג רבח ףקומ םיקחש דרוג / הינ
/ /.עוגנל םחצממ תששוח ,םינביג םיתב
/  בור יפ לע יכות / רופיצ הנוק ינא
י תות /—המו / םיקוסר םיווק ינש ,הנומת
ח טבוה ומכ / לחנ ריגרג םיצוק יכבס לטפ
־ יא שגפינ אל .רפוהו / תומלועה דחאב
/  ?תיכוכז יחתפמ יל רתונ המ / םעפ
, "םירע הפילחמ ינא") .םיננע םע תדדיתמ
.(11 ׳ע

ל כב .יארקאב תוטוקל תומגוד ולא ןיאו
טל" : רבודמה ״עבט״ה עורז םלוכ םירישה
םיללצ ךבסה ןמ... / ןבאל תודומצ תוא

ת אצוה ;(םיריש) רב יעטמ :יחרז תירונ *
.׳מע 1974 ; 50 ,דחואמה ץוביקה
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׳ ע) "תושונא הכוב רות / םימ םיעבעבמ
־ פיצכ וברתהש / םיינזא ימח םינפש״ ; (12
" ץעה תולצפב םיבינ" ; (13 ׳ע) ״םיסיס יפוצ
׳ ע) "תורפ טרס״ו םיזע תולותב ; (13 ׳ע)

מב תופטוש / םינטק םירומח תוחור״ ; (21
ת ולייאו םיסוס םג וחפוק אל .(25 ׳ע) "הצור
ו ניא םייחה־ילעב עפש .תולגנרתו םילותחו

סח ןויקנב םיבצועמה ,םירישה תא דדרמ
ו א תורמוי רדעיה בקע גשומה ןויקג ,ינכ
ועצמאב בצעל תונווכו תופיאש רדעיה בקע

ת שקבמ תרבחמה .תורחא תויווהו תוכרעמ ות
, השפנב וא הבלב רשא תא תוטשפב רוסמל
ופא םירפיצ" :״הבשומ״ב םיאצומ ונא ךכו
ד וע אל—יד / םדה קבא תויורז / ןימסי תופ
לוז ,םיצימה םיעפוש / ויבנעב אולכ ןייכ
י סירתב שיקמ / ,ךלוה תובוחרב םחיר / םיג
ת וגורס תוספרמב / ,םיכומנה םיתבלש חפה
. "םיחלה ויטבשב / ףרוח אובל דע / לזרב
ר בה־םלוע תא רוסמלמ קוחר "רב יעטמ"
ש ןבומו .םייחה־ילעב לש וא םיעטמה לש

, םיעטמ וניא רבש ומכ רב םניא םיעטמ
ר ב יעטמל תומדיהל םייושע םיעטמש ןבומו
ת רבחמה יריש .םתדילמ םירע־ינכושל קר

ה נועבו תעב תקקותשמש שפנ תייהנ םירסומ
ת חפשמ" ומכ תורוש .רבלו םיעטמל תחא
יכא סכטב / הלפשה תוצרא תחאב םיליצא
ת ויומד ןהב / םיאור לד ןוימד ללגב ,הל

( 15 ׳ע ,״תולייא שלש״) ״דבלב תויתורפס
כיה הכרע תרבחמהש םשורה תא תוקזחמ
ם לועו יחה םלוע םע תיתורפסו תימדקא תור
ה לעוש") תתא הרושל טרפ .רבהו םיעטמה
ת לעונש ("םימודק תוחבזמ לומ תקעוצ הזר
, (5 ׳עב ״רבה יעטמ״) ןושארה רישה תא
תב ראשיהל תרבחמה הדיפקה יכ ונל הארנ
ם ע "לוכי לותח" ללוכ) עבטה לש הפיה םוח
.(31 ׳עב ״לותח תומ״
ת וזמורש תויועמשמ ליכמ דבלב דחא ריש
־ כל ףסונו ןנובתמלו ישיאל ףסונ והשמ לע
ינפל ולוכ ירה .תיטרפה שפנהו בלה תהימ
: םכ

שב םינאתכ םידבכ / םיסוסה ילס ואלמ
/  ינש תועוצר תוצרחנ / ידי ופייע / תול
ל אשי םאו / .וכרד ביטיהל ףלצומ דלי ידי
נתמ םילמג לעכ / וזה הדובכה המ / ימ

מחמ דל המו / ,לוחב תעבוט לגר / תלה
/  אבשל וא דדגבל ךיניע / םהירחא תר
ן אכ יכ / .עדא אל /—םסק תויוטע םירע
ה רישהו / תוניפ ,טטרושמ םירדחב / ינא
.(16 ׳ע ,״ילס ואלמ״) .הכלהו הל התנפ

ת לוכיב ונא םיאנקמ תמא־תאנק : הנורחאו
ן יאש םיריש־תרבחמ 1974־ב איצוהלו םוקל
ת וחוכה ןמו תוברקהו ברקה ןמ רבד הב
ה אנקהש דאמ רשפא .תוברקו ברק םימרוגש
ה יכ רמול ונאובב וניפמ תרבוד הרומאה
ם יבר םיטרפ לש םתלכי איה הרומאה תלוכי

ר ועב שיא־שיא סנכתהל ,תירבעה ירבודמ
ו דובכב וא ונוממב הזו וירישב הז—ומצע
ה ילכה תוחוכמ שממ םלעתהלו—ודבכב וא
עד ןתינש ילב ונברקב םילעופש הלודגהו

.םהב ןוחבל ףא וא רוחבל ונת
ת א הצבקב יכ תרבחמל לחאל אלא ונל ייאו

־ וש" ךיא רוריבב םהב עמשנ םיאבה היריש
א לו "םימודק תוחבזמ לומ תקעוצ הזר הלע
ה נמש הלעושה תא אצמנ םא המע דיפקנ
.הרישה לש םיבוטה םינמשימב טעמ

.ן .א

םירבע םיארבוטקוא
ה כוחלה ,ריעה הסידואב .1919 איה הנשה
ומ ,תיסורה םיחרזאה־תמחלמ לש היתובהל

ת ירבעה יבתוכמ ,ריעצו םונצ ידוהי רפוס איצ
א רוקו דומע 16 תב הקיקד תרבחמ ,היבהלנו
־ נײטש רזעילא ומש .״ירבעה טסינומוקה״ הל

.(ןאמנייטש .א) ןמ
ל כ לע ,וירמא עיבי הב־יבשוי לכו לבת לע
:ונושל־טוש ריעי םלוע־יאב

־ רגבו ברחב ולעו ומוק .וררועתה ,וררועתה
.יח םיהלא רבדבו םקנ תמחב ,ןז
, הלכ לוק ,ןתח לוק םכברקב עמשיי לא...
ל וק אל :המחלמל העורת לוק םא יכ
, סרה ,םרה םא יכ ,ריש לוק אלו הבהא
.סרה
.בזוכ ,בזוכ ,בזוכ םלועה לכ יכ...

/  םירבע םיארבוטקוא : עובלג .א עשוהי *
ופתה רקחל ןוכמה ; הילשא לש היתודלות

.׳מע 1974 ; 144 ,ביבא־לת ; תוצ
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ל כ ,תומוחה־יתב לכ ,תשורחה־יתב לכ...
ת ורכמ םע ץראה לובי לכ ,םלועה תומדש
! םילמעל ! םילמעל—בהזו תכתמ ,םימחפ

* וש שפנב ,קפרתי תינכפהמה היכיטסה לעו
: התרדא ףנכב סופתל ודי חלשי הקק

י נב ,םודאה ליחה ישנא ,יחא םכל םולש
ם יראידמה ינב ,הנטקהו הלודגה היסור
חשמ ...,םימעה תמחלמ יטילפ םיזנכשאו
ירע די תחתמ תודמעמו םימע ,תוצרא ,רר
.םיקשוע םיצ
, םכל חלסא םכסוס תסרפ ינסמרת םא םג...

י נא םג יתייה יכ ,שדח םלוע ירדסל חלסא
.רורדה ילגלגב וו
 ,דדוב ליכשמ תאמ ,םיצולח ,םכל םולש...

,תועד דעב םחול הזוה ררושמ
 תאמ םג ,םתעדי אלו יחא ,םכל םולשו...

ן מגראו ינש ולוכ רשא ,קיתעה ירבעה
ו תפש רשאו םישודק םירוביג םדמ םודאו
.הרז םכל

ל יכשמה ארקי ״! המודאה תודהיה יחת״
:ומע וקומינו ומעט םג .וחור־םייעב דדובה

ר שויה יפ לעו שגרה יפ לע ,לכשה יפ לע

.הנומוקה םע קר תודהיה תעושת אובת
, תעדה לע תולעהל וליפא רשפא יא...

ת פאושה ,תודהיל קיזמ שדחה רדסהש
י ונ םעו ןושל םע תדחוימ הביטח תויהל

.דחוימ
: םולחה הז ,ןכ לע רשא

זממ םימע ידודג ןיב ףפועתמ ירבע דודג
.הנומוקה דעב םחולו םי דעו חר
י רבע ריש ויפבו ,םודא ירבע לגד ודיב
.רורדל

ופי שיטפכ האבה האירקה וז ,ןכ לע רשאו
: עלס ץצ

. דחא דחא וטקלתה ,םיריעצ ,אנ ורדתסה
וקה לש הנושארה הגולפה תא אנ ודסי

.ירבעה טסינומ
י םכייא ימע יריעצ...

־ רפ לש "ןפוד־אצויו גרוח ,ילוש יוליג לע
ן יב הללמואהו תטהולה ,הכובסה הבהאה־תש
ה כפהמה־הנחמ ןיבו תידוהיה היצנגילטניאה
, "םירבע םיארבוטקוא" רפסמ ,רחמה־תוחוכו

ה חמתמה ,עובלג .א עשוהי לש שדחה ורפס
יה הידגארטה לש םינושה םידדצב רבכ הז

. -תהב־״הנומוק״ה לש התטילש יבחרב תידוה
י .התומשג
ה ז רוביח לש ואשונ איהש הלילעה־תשרפ
28) דבלב םינש הנומש ,השעמל ,הפיקמ

׳ הו תחדוקה םתוליעפ ביבס תזכרתמו (1919
ר בוטקוא״ב םיקבד ,רפסמ־יתמ לש תעטוקמ
, תירבעה הפשב ןועגש דע םיקבדו "םודאה
ב יבסו ,"הדירשה ,הדיחיה ,הפיה הפשה"
.קנחלו חפמל םינודנה םמולח־םתווקת
־ תרתוכ ןאכ איה "הילשא לש היתודלות"
ם לוא .הילאמ טעמכ תשקבתמה ,הנשמה
דצ תיווזמ ,ךופשל ידכ וב שי ולוכ רוביחה
ה נורבשו התדיל לע רוא־הנשמ ,והשלכ תיד
ם יגוח הפרטו הפחס ,הפיקהש הילשא לש
, םינפ־לכ־לעו—רתוי הברה םייניצרו םיבחר
ם יטנגילטניא לש—תוחפ הברה םייסקטורג

.םידוהי
והי קר אלו .םיטנגילטניא קר אל : םצעבו

.םיד
.ע .י

רלהאמ לאפר רפס
 הברה םירפס בתכש ,םש־לעב דמולמ רשאכ
, םיעבש ליגל עיגמ ,הברה םידימלת דימעהו
דלו רוקחל ויתימעו וידידימ המכ םיסנכתמ
ה רורב הטלחהה .לבויה תא ונייצי ךיא שור
ם וכרכיו םירקחמו םירמאמ ופסאי : שארמ
ל בוי־רפס ,רשפאה לככ הבע ,רפסב דחי

ה רקמב—לבויה־לעב לש ומש לע ארקייש
ם ישפחמש דע .רלהאמ לאפר רוסיפורפה הז
ש מה תורבוע ןתבדנמ םיפסואו תונרקב
׳ מע 270 : הבעה ךרכה רואל אצוי זאו םינש
יוואו יפארג רדה םיפיסומה תוחול ,תירבעב
, תיזעולב םידומע 162 דועו ,״תיטנתוא״ הר
ם ג שי הלא ךותב .תינלופב דחא רמאמ ללוכ
־ תיא־למעב הטקולש תיפארגוילביב המישר
ם ילשומה" ומכ םידבכנ םיכרע תללוכה םינ
,"םינטק םיכפ לע םיגונ םירוהריה—הפיכב

לותל םירקחמ ץבוק / ־ולהאמ לאפר רפס *
ם יעבש ול תואלמב ול שגומ ,לארשי תוד
! וירפס ;ןיביי לאומש : ךרע ; הנש שמחו

; 1974 ,ביבא־לת תטיסרבינוא עויסב םילעופה
.תוחול 162 + ׳מע 270
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ה יוולה יסקטב הפיכה תשיבח גהונ״ב קסועה
ן ייצמה רבסה ;"הדובעה-זועונת ישנא לש
ר מ ,היפארגוילביבה לעבש ךכב אלפומה תא
ם שרש המ םשר קר אל ,יבאדלומ־לגס השמ
ת פומ ונינפל ירהו ,םשרש המ ארק םג אלא
.תימדקא תונמיהמ לש
ם ינוירוטסיהה ןמ אוה ־ולהאמ רוסיפורפה
ו מש ןיא ,תאז םע .תודהיה לש םיבושחה
ם ינוירוטסיה לש םהיתומשב םיברב עודי
תב דמוע ולוכ־לכו תמצמוצמ ורצח .םירחא
ה ירוטסיהה לש תיטסיסקראמה תונשרפה םוח
־ רמושה״ב ליעפו קיתו רבחכ ,תידוהיה
ם יאב םניא הלא םירבד .ם״פמו "ריעצה
־ רוטסיהה ולעפ תא וא ותוישיא תא ךירעהל
ר פסה יכרועש שיגדהל קר אלא יפארגוי
, םוזיל וררועתה אל ףא ילוא וא ,ומזי אל
ו לעפמ תא ארוקה ינפב גיציש חתופ רמאמ
ו ימוחת תא גיצי ,לבויה־לעב לש ירקחמה
ימעו וידימלת .תדחוימה ותשיג תא ראתיו

ל בא ,הלא לכב םיאיקב ,קפס ילב ,וית
, םהל קר דעונ אל יאדו ינפלש לבויה־רפס
ל ש עוושמ זובזיב הז ירה דעונ םהל םאו
.רוביצ יפסכ
סועה ,םירמאמה בכרה אוה תוחפ אל הומת
ם יקרפ םקלח ,םיינשמ םיניינעב םלוכ םיק
, לשמל) דרפנב רוא וארש םירפסו םירקחממ
י דוהי תרזע" לע יפראק לאינד לש ורמאמ
— ד״מש םינשב לארשי־ץרא יינעל האודאפ

שוטמ םשור םישוע םירחא םירמאמ .("פ״ש
 ,רבוקטרט הירא לש ורמאמ ומכ ,ידמל שט
. "תילארשי היגולויצוסו תידוהי היגולויצוס"
ן יינעמה ,ינרוג ףסוי לש ורוביחמ קרפה
ל ש םסחי לע ,רפסב םיסונכה םירמאמה לכב
ו תנשמל הינשה הילעה תפוקתב ןויצ־ילעופ
 תינוריא הנווכ ,יומסב ,וב שי ,בוכורב לש
ם ינמאנה וידימלתל ,רלהאמ ׳פורפל תנווכמה
ו רקחמ .הלא ונימי דע בוכורב לש םירוסמהו

א והש ,צ״עופ לש היגולואידיאה לע ינרוג לש
־ עה־תודחא לע ףיקמה ורפסל אובמ־רקחמ
ב גא יואר ,(אס "תשק״ב הריקס האר) הדוב
 ןיב רתסוהו עלבנש לבחו סופדב עיפוהל
לתו םיחמומ רקיעב ,םיטעמ קרש םירמאמ
.ןינע םהב ואצמי ,רבדל םידימ

.י .ש

םיטוש תוולש
ה תדימע אוה דיפל תימלושל בוט רכיה־ןמיס
ץ ימא בוליש שרודה ,רצקה רופיסה ןחבמב
ם וצמיצה דוס .הלילעו ןונגס ,ןכותו הרוצ לש
 היווח תולעהלו בותכ עינצהל הילע רזוג
ת רתוימ הלמ לכ ירהש ,ץרמנ רוציקב הקומע
.תפאשנה תיתונמאה תומלשב תעגופ
א וה ונינפלש ץבוקב רתויב ןיינעמה רופיסה
־ השעמל הכורד הנתמה וניינעש ,"סוראה"
ש חרתהל לוכי וניאו שחרתמ וניאש םיסנ
ה נטק הבהל הקילדמ הגונה היפצה לבא .ללכ
. הלודג שאל חקלתת וב םויל הכחמה ,בלב
ם ינש עשת .םלועל אב וניא הז לודג םוי

ה מוי דעו ,הבל־ריחבל האל הדודה התכיח
וש .בזכא־תווקתב המצע העשעיש ןורחאה
ה אל הדודה תא תוארהל החילצמ דיפל תימל
ט עמכ םהב תעגונ הניאש ףא ,הירופריפב
.זמורמב אלא
ם יאשונ לע ץבוקב םירצק םירופיס דוע
ן לוכ תויומדה .ונלש תואיצמה ןמ םיחוקלה
, הרבחה לש תונותחתה תוטוידה ןמ תואב
חה תועצמאב ןהל רסחה תא תומילשמ ןהו
ם יקידצ ידיב דקפומ וניא םולחה .םול
ם יאמרו םיבנג ויקיזחמש שיו ,עודיכ ,הקווד
ש יא לכל הריכמל ותוא םיעיצמה ,םיאמטו

ל ש םהיקושע ךא .ףסכ־עצב רובעב םימת
ל ע םיחומ םניא ,ללכ םירמרמתמ םניא הלא
ך ותמ םקלחב םיחמש םה אלא .האנוהו לזג

ל ודגה םויה םהילע אב הנה יכ השגרה
ת א "תספות" תרפוסה .םהייח לש בגשנהו
ת ישארב רבכו ,םהלש הודח יעגרב הירוביג

ת יפיצפס הריווא תבצעמ איה םירופיסה
.ןורתפל הכילומה
ן מ וניא ,"םיטוש תוולש" ,ןושארה רופיסה
שכ ספות אוהו ץבוקבש םירצקה םירופיסה
, "שדח הלוע" אוה ורוביג .רפסה לכמ שיל
ל וכש ץראב וימי לכש תונויזח הזוח רפוס
— םיבוטה וישעמ לכה תורמלו ,לבסו ןולשכו

רוגש םה—הזה םלועב שנענ אוה םהילעש
.תיאליע חור־תחנ ול םימ

; (םירופיס) םיטוש תוולש :דיפל תימלוש *
.׳מע 1974 ; 153 ,הדסמ
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דישמ׳ג לש ורופיס
ק וילפק םחנמ קסוע "דישמ׳ג לש ורופיס״ב
. ץראב ונמע םייחה םיטועימ יסיסרמ תויומדב
ורמוש ינש ,םיאהבה תדע שיא םה וירוביג
י חה ירצונ־יוודב טבשו ימלסומ־ינאדוס ,םינ
ר בחמה םקור תומד לכ ביבס .ןדריה־רבעב
סה םלועל ארוקה תא םינכמה ,םלש רופיס
ה לעמלו—חפט הלגמו תונטק תותיכ לש רוג

.םהייחמ—הזמ
ם ה ינאדוסה יתאדעס ןאודרו יאהבה דישמ׳ג

ן ושארה .ונצראב השוטנה המחלמה תונברק
ה טלמנש החפשמל ,תרניכה דיל רפכב דלונ
תד תופידר ללגב םינש־תורשע ינפל סרפמ
ם רפכב טלקמ םהל ואצמ החפשמה ינב .תוי
ו חפיטו המדאב וזחאנ ,םיכרותה ןמזב דוע
ו רשיק הבריק־יסחי .םייתרוסמה םהייח תא
הו תוערואמה ואבש דע ןכש ץוביקל םתוא
ך ותל טקשה רפכה תא וליטהש ,תומחלמ
י די־לע םג רסאנ דישמ׳ג .תחתורה תחלקה
יר תמשאב םיברעה ידי־לע םגו םילארשיה
ו יבשותו ״ןוחטב־רוזא״ זרכוה רפכהו ,לוג

בקמ ויערו דישמ׳ג רשאכ .םמוקממ ולגוה
ם ירבוע םהו סורהה םרפכב רקבל תושר םיל
ד עבמ םה םיאור ,יתודידיה ץוביקה חטשב
רפה תיתרוסמה תונמאה יצפח תא תונולחל
ת א םיטשקמ ,רמשמ לכמ ורמש םתואש תיס
.ץוביקה ירבח לש םהיתוריד
ה בו לדג הב ,וכעב דלונ יתאדעס ןאודר
־ תמחלמ םע .קחודב סנרפתהו החפשמ םיקה

ש רחא .םירצמ םייובש הנחמל עלקנ 1948
ם ידמוע ,םירצמל םייובשה תא םיריזחמ
־ דילי אוהש ויתונעט לכ .םצראל ותוא חולשל
ל ש ותוברעתה קרו ,ול תודמוע ןניא ץראה
ו חוליש תא ןורחאה עגרב תענומ רבחמה
.םירצמל
ורמוש ינשב םיקסוע םירחא םירופיס ינש
ורמושה תדע .בורקמ םריכה רבחמהש ,םינ
ף רח יתדה הדוחיי לע הרמש הנטקה םינ

— לגעל־םידבוע םהב וארש ,םהינכש תאנש
קוש םינורמושהש ,חספה־ןברק ללגב הארנכ

יס) דישמ׳ג לש ורופיס :קוילפק םחנמ *
.׳מע 1974 ; 224 ,םילעופ תירפס ; (םירופ

־ תמחלמ האב .ןסינב ד״י לכב ובירקהל םיד
ה כלהה .םינורמושה לרוג תא הכביסו 1967

ה ריתמ הניאו ,םהב הריכמ הניא תידוהיה
־ סאה םג .םינורמושל םידוהי ןיב םיאושינ
ל שקיבש ינורמושו ,םהב ריכמ וניא םאל
ד הא םויל ,תושעיהל וילע היה םלסאתה
ן תינ ןכמ־רחאל קרו ירצונ וא ידוהי ,תוחפל
ה בהא לש הרקמב .םאלסאה תד תא לבקל ול
ר אתמש הז ןוגכ ,הידוהי ןיבל ינורמוש ןיב
י תש :אצומ ןיא ,םירופיסה דחאב קוילפק
ר ופיס .םיאושינל תומיכסמ ןניא תוחפשמה
ר וזחתש עגרל דרחה ינורמוש ראתמ דחא
ם יברעה םילולע זאו ,יברע ןוטלשל םכש
י ולו ןועמש ושעש המ םינורמושל תושעל

.םכש ישנאב
ם יסוריא תרפה לע רופיסב שי דחוימ ןינע
ם ש לע ,טאבש םשב ירצונ־יוודב טבשב
ו סחיתה אל םיברעהש הארנ .טבש שדוחה
ם הב ואר אלו םירצונ־םיוודבל בר ןומאב
ת וכלהמ טבשה ךותב .םיקהבומ רבדמ־ישנא
ת ואבומה ,םמשל תועגונה תורחא תודגא
, םהיתורוסמב בטיה אצמתמה ,קוילפק ידיב
ן יסוריא תרפהב השעמ לע תבבוס הלילעה
. שאב המצע הפרשו הלכה הדבאתה וללגבש
ה עירי רבחמה שרופ רופיסל ביבסמ ךא
, הבהא יסחי ,םיגהנמ ,םייח־חרוא לש הבחר
ב םילבוקמה המקנו האנש ,תורחתו האנק
ם ע תבלושמ תירבדמה ותרוסמש ,הז טבש

.תירצונה הנומאה
,פ .י

חקי אל חורה
א וצמל לוכי באילא .א לש וירפס תא ארוקה
ם ייח־חטשב באילא לש ותוחפקתה לע יוציפ
ו נינפל ןורשכ־בר רפוסש הרכהה ךותמ ,עודי

. םיניינעמ םירפס ןמזל ןמזמ ונל קינעמה
ה ניפסה" ,"לגמהו שיטפה ןיב" ןוגכ םירפס
ם ישדח םידעי" ,"ךרדה תציפק" ,"האוליא
, "יבצה ץרא" יטילופה ורפס ןכו ,"לארשיל
.םיבר םיארוק ואצמו םיבר יתפש לע ואשינ

ם ע ; חקי אל חורה : באילא (הבול) הירא *

.׳מע 1974 ; 240 ,דבוע
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ר פס אוה ,"חקי אל חורה" ,ןורחאה ורפס
ת ורשע המכ ינפלמ ןשדו םימת יווהש ,ןנער
ן ונגסב .בל־הבוש רואיתל וב הכוז םינש
ילא ןאכ ראתמ ,טושפו יעבט ,חלקמו לולצ
־ תמחלמ ימיב יטירבה אבצב ותוריש תא בא
ם יסיסר המכ ראתל ינוצרב" .הינשה םלועה
, םיעוריאו תויווח לש תופיט המכ תולדלו

חמה בתוכ ,"המחלמה םימ ,םבורב םיישיא
ר וד לש היפרגויב ונינפל השעמל ךא ,רב
ם א יכ םישדח םילכל קר אל ףאשש ,םלש
י כ תושדח תועבטמל קר אל ,שדח חסונל
.תרחא הקיציל םא
ארשיהו ילגנאה גזמה ןיב םייק יבטק דוגינ
י רה יטירבה אבצל סייגתמ רבחמהשכו ,יל
רמ תועתפהו תונבה־יא ,תויווח לש עפש
ת א ראתמ באילא .וירבחלו ול יופצ תושיע
־ םוי ייח לש םינטקה םיכפה לע יאבצה יווהה
ה מחלמב תושקה תויווחה לעו ,הנחמב םוי
ת ובבושבו בבלמ רומוהב תאז השוע אוהו
.הנהמ
א וה הז רפס" : בתוכ אוה רפסל המדקהב
ם דא ,המחלמב־ריעצ לייח־םדא לע רופיס
: ויתובהאו םדא ,וירבחו םדא ,ותחפשמו
ק וחצב ,ערבו בוטב ,ותחמשבו ונוגיב םדא
ונהו הלודגה תלוברעמב הלא לכ—עמדבו
."הינשה םלועה־תמחלמ הארקנש האר

,ג .מ

חרי ילב דע
־ זע ץבוק אוה יקסמוח בד לש יעיברה ורפס
ר חאל ולוכ בתכנ םנמא םא ותומכב םשור
ה ארנ תאז םעו ,"תוצוח קבא" ,םדוקה ורפס
ו א םינכתב תוחתפתה ולצא הלח אל יכ
א ל יכ שח ררושמהש םנמא רשפא .תורוצב
־ לכבו ,םדוקה ורפסב תושוחתה תא הצימ
ע בעבמו םוצע חוכ ותוא והמ איה ההימת תאז

ל כבו—תאזכ תעב ירילה ררושמה תא ףחודה
ש פנה יכבנ לא בושו בוש םחיתהל—תע
.הדבלמ רבד ארבנ אלו היה אל וליאכ

יקה ;(םיריש) חרי ילב דע :יקסמוח בד ♦
.׳מע 1974 ; 101 ,דחואמה ץוב

, ררושמה לש ותומימת וז יכ המדנ םיתעל
ת כאלמבו והשעמב יכ ןימאמה ,ררושמ לכ
. ויהולא תאו ושפנ תא אוה דבוע הרישה
, םיפי םיריש האמכ תוארל השק ןכ־יפ־לע־ףא
ה ,"תיתורפס" הניחבמ םיבוט םלוככ־םבור
ף א—םוקמה ןמו ןמזה ןמ ירמגל םימלעתמ
ט שפומה ןבומב ,םוקמהו ןמזה םקוסיע לכש
.םיגשומה לש רתויב
, הוקתה רסוחבו ,האירבב םיקסוע ונא בוש
ת ילכתה־רסוחב ףא ילואו ,רשב לכ ךרדבו

ח מוצ תולילה קמועב" :ישונאה םויקה לש
, וטאל חמוצ / .וחיר לחוז יאשחב / ,חרפ
ק מועב" ,36 ׳ע) ״הכבו חומצ / ערפ חמוצ
.("תולילה
ב םג") ידמל םייתרגיש הריש־ייוטיב לומ
א לו—םיבכוכ עתפל / םיתמ תולילבש הפי
ם ייומיד םיעיפומ ("וברק לא ואב יכ / ,עדונ

ה רושה : םתמיא קמוע דע םילצונמ םניאש
מנ "ימולחב הצונ־יטורמ תופוע״ב תחתופה
— ״? ימל ,םיכחמ םה ימל״ הרושה לא תכש
. תחתופה הנומתב חכה יוצימ ,ןבומכ ,והזו
ו תוכיאשכ תומולחב קוסעל הברמ יקסמוח
ר שאכ ,היעבצ הפילחמ םולחה לש "הדורו״ה
ל כמ ביצי" ."תואיצמ״ה תא ףילחמ םולחה
" רבדמ בלב קוצכ ןתיא אוהש / ,םולחה ןיידע
.(15 ׳ע)
ת לילשמ קלח איה םולחבש הוקתה תלילש
/  דלי המ י םוי דלי המ״ : ללכב תוימיטפואה
" דבלב הצילמה תראפתל / —הלאשה ? םוי
ם נכתמ םיכפה לש םרוקיע ,השעמל .(27 ׳ע)
ר תוי וא תוחפ עובק ביטומ אוה ינצקועה
א יה תחאהו הטושפה הנקסמהו ,הז ץבוקב
ן יב יטרואיתה לדבהל לקשמ לכ ןיא םצעבש
ה ממד ,(16) תמאו רקש ,(11) הלילו םוי
ם ינפו ץוח ,(52) רואו הכשח ,(17) הרעסו
, "םוקמ הנשמ ,םוקמ הנשמ" .המודכו ,(51)
ת ויועמשמ שפחל הסנמ וניאו ,יקסמוח רמוא
ל ש הריוואה ךשמה והז—תובגשנו תולענ

ד וביאב שדוחמ ןוידו םדוקה ויריש־ץבוק
ם ירה ,םירהכ םירה לצ" :״םייחבש םעט״ה
ל כב עצב המ—ראבה תלערומ םא ...םלצכ
.(18 ׳ע) ״?יתמו דציכ :ההימתה

.ג .צ
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הפוס יריש

י לוא) הריעצ תררושמ איה גרבנזור הנשוש
, ונניינע ךרוצל ,הרידגהל האי הדימ התואב
ם ינושארה הידעצ תאש ,(תררושמ הריעצכ
י נפל (המודמכ ,"תשק״ב) התשע הרישב
ץ בוק ,"הפוס יריש" .דבלב תודחא םינש
ל ע הנמאנ דיעמ ,בורקמ־הז אציש היריש
וקמ רשוכ לע ,תושיגר לע ,תויריש תולוגס
ת אז םע .ןושל־יפוריצו םייומיד־יפוריצל יר
ת וחפה תולוגסה ןמ המכ לע םג דיעמ אוה
־ עהל הייטנה ןוגכ ,"תוריעצ״בש תוכשומ
ת ויווחב תואנתהל ,רתי־תורגב לש תויוו
א צויכ ."חצמ־טומיק״ל ,דאמב "תורגובמ"
א צויכ ."תויפוסוליפ" תוללכהל הייטנה ,הזב
־ ומל ,הלשב "תוישנ" לש םינפ־תודמעה ,הזב
וסאב גילפהל ןוצרה ,הזב אצויכ .ןויסנ־תד
ורק םיתעל ."תוזעונ" ,"תועיתפמ" תויצאיצ
ם תוללכב םירבדה אופא םילעמ ידמל תוב
.ירסב ,םימת ילאנאב ללמ לש םשור
:  (38 ׳ע) ״דבע ינא״ רישב ,לשמל ,ךכ

ת מעפנ ינא / האוגהו תדרמתמה יתריציב
/  םלענו םואתפ אבש / חוכה תמצעמ
.תרעסנ ינא / ןייאמו ןאל תעדוי יניאו

: (39 ׳ע) ״טקש״ ,וירחא דימ אבה רישב וא
ת דרוי / סונו תא האור ינאו שי / ,יעוגעגב
א שד תסרופו / הברעבש תועבגה תחאמ
.קיטסאלפמ

ם ש־לוטנ רישב רתוי דוע רבדה שיב ףא
: (41 ׳ע) הז ןוגכ

א ל ןיבהל םג / ,קלח ךל ןיא יבואכמב
תאה ומכ םיצירחב עוסשה ימוי / לכות
ר כסה תורסח / תונקזה יתועמד םג / ,לומ
.ןופטשה ינפמ / טלפמ ךל ןיאו

־ תב תולעב שוחי אלו ארוקה השעי המו
ת ורוש ארקמל ויתפש לע תינחלס קוחס
: 45 ׳עבש ולא ןוגכ ״תוקזח״

ת חכופמ / דחא רקוב ררועתהל הצור יניא
רצל / ליבומה שיבכה לע דועצל / רתוי
ר תוי הווש יניאש / שיגרהלו םיירבגה ךיכ
.תנקורמ םיזופת תפילק / רשאמ

ת אצוה ;הפוס יריש :גרבנזור הנשוש *
.׳מע 1974 ; 62 ,״דקע״

ג רבנזור .ש לש התרישב שי ןכ־יפ־לע־ףא
, ןמיהמו חיטבמ ,יתימא ןורשכ לש ןיערג
ץ בוקבש ןורחאה רישה ,לשמל ,דיעי רשאכ
ה זו הקווד ירונימ םלוסב בותכה ,(62 ׳ע)
:ואולמב ,ונושל

ם ינושאר םילעשכ / ויתס תיימוד ךושב
/  רוצע ץעמ בצעב / םיפטונ ףרוח לש
/  .רישפמ / בע ינמ הובג ,ןולחב התא
ה אור ךניא / האתשמ טיבמ התא ילוא
ת לובישו הטיש לג לע / םינוכר םיצע
/  ךיתוארמ יפטנשכ ,ויתסב קר / .ךימלתב
ה חירפה / ירדח לש ףונה תא םיעלוב
ה צורפה ךתמשנכ / תמלכנו ךכ־לכ הטקש
.עיקרל רדח תוניב

.ע .י

םינפה רוא

ך רד־לע ,ונעמש שעמו םינומא ישנא יפמ
קוא לש תוברקה ימי םצעב יכ ,גורטיקה
ו נצראב תמיוסמ הבישי ידימלת ויה ,רבוט
ה עודיה הלאשה ןובילב םיקסוע השודקה
ם לועל אבש םדאל בוט םא) םדא ייח לש
א ב אלש םדאל בוטש וא ,וילא אב אלשמ
, הבישי־ידימלת םתוא .(וילא אבשמ םלועל
ת רבחמ יכ םיעבוק ויה יאדו ,ונומכ שממ
ה יה בטומ ןדלא דדנא לש תישימחה םירישה
.םלועל האב אלול
גודו םירבסה ,ןבומכ ,תבייחמ תאזכ הרימא
ד ומעל ,לשמל ,הנפנ הבה ןכ לע הנה .תומ
ם ילמנ .םילחוז / תולוק״ :אצמנ ובש ,12
ם צקע / םירבד / ,וריעהש םילמ / יפרע לע
/  קר שבדה ןמ / רמוס בצע / םזמזמה יפוגב
, אל / ,לצלצמ ךשאר .המדנ / ותוקבד עגמ
, תשש ,שולת / .הנומ חנומ התא / .רצוע
."רצויה תיבב .רמוח / ויפנכ
ם ידומעב ןייעל חרטיש לכו ,ולוכ רישה הז

ר בד ,המודמכ ,הלעי אל תרבחמבש םיפסונה
ם ילחוז דומע רחא דומע .ונממ ער וא בוט
וחת םיריבעמו םזמזמה רבחמה לש ויתולוק
."ףרוע לע םילמנ" לש תומיענ־יתלב תוש

צוה ;(םיריש) םינפה רוא :ןדלא דדנא *
.׳מע 1974 ; 78 ,דחואמה ץוביקה תא
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ע גמ קר" רתונ הרישה לש "שבדה ןמ"
שהל ןחוכב ןיאש ,תורצקה תורושב "ותוקבד
.שממ לש לוק עימ
ם ירמה לע תססובמ רבחמה לש הרואפתה
, ןבא ,םשג ,זומת ,הירדס) החלצה־יחיטבמ
ד ועו םישרש ,השא ,ךשוח ,המדא ,הדש
ת שגנתמ איה ךא ,(האנה ונמלוע תודוסימ
צותו םיירישה ויתוחוכבו ויעצמאב תיתיזח
ק וסיפה־ינמיס .ידמל ״תיצצח״ תושגנתהה תא
ע ימשהל םינווכתמ תורושה עוטיק םג ומכ
ם יחילצמ םניא ךא ,רוסמלו בצעלו רמולו
.םזמזלו לוחזל םיפיסומ םהו ךכב
י נושלה שוחה רבחמל דבא םיבר םירקמב
: לשמל ,םשור אצמנ ךכ ךותמו יסיסבה
, קנח תעבט / תיבחל ,תיווע ,סוכב ךינפ״
ץ צוח זע" : םגו ,(74 ׳ע) ״הגזמ רופריפ
שנש םירפיצה ראשכ / ץצונה רשנה ריש
ל ליב ץעונ וילמ תא / םיינרפיצ םע ורא
א ל לליי לומתאש ללהב / ללה םושלשש
ת רשרש ילב העורפ העורת / םירוש ירבש
ם יבאכמ ,ריקומ ןודא ילב בטומ / םיבלככ
ד ומע ותואב האלה ןכו .(70 ׳ע) ״םיבעכ
ץ רמהו תובהלתהה אולמ ,םיפסונ םידומעבו
א ל םירישל תורתוכ וליפא .תונווכה־יסומע
ת רגסמבש םושמ י המל .םיארוקה ואצמי

ו לאשיש ,הארנכ ,רבחמה שקיב ויתויוגווכתה
ו אצמיש דע םתלאשב רקח וקימעיו "המל"
.הבושתה תא
א לול ונתומשרתה םושירב םיחרוט ונייה אל
ת ודע ןיעמ 1974־ב תרתוימה ותעפוהב וניאר
־ וביצ לש םילטובמ אל םיקלחב השופה ןווינל
ה רובקל םיאיבמ וגא םהב םימיב ,ןכא .ונר
ם יכרענ ונא םהב םימיבו תוברקה יגורה תא
ו נא ןיא בורקב ץורפל םידיתעש תוברקל
ץ רא וא םלוע תקבוח הרישל השירדב םיאב
סהל האלמ תונוכנ ונמע שיש םושמ ,םע וא
ימו תישיא הריש לש טעומבש־טעומב קפת
ו נב ןיאו ונחור הרצק ,ןכא .היקנו תירונ

ל צ וליפא ןהב ןיאש תויומכחתהל תונלבס
.תוירוקמ לש

ה אצוהב םירישה־תרבחמ תאצוה יכ המוד
ן מממש רוביצה לע הדיעמ תיטרפ הניאש
" חור״ל םג רשעמ שירפמש רוביצ ,התוא
הנאובת ךכו .וחור תא קודבל חור וב ןיא ךא

ל וטיבלו ןווינל תופסונ תויודע רדסכ ונינפל
־ ועתש תויודע ,הדימה־תומא לש טלחומה
ה בצוע הב האנ הרוצ התואב ,םתסה ןמ ,הנבצ
.הלוכ תרתוימה תרבחמה

.ן .א

ל ארשי תנידמו ןוירוג־ןב דוד
וליעפ תא רוקסל שקבמה ,הז םונצ ןורפס
־ םדוק ררועמ ,ןוירוג־ןב דוד לש תינידמה ות
ו תנשמב הז קודא דיסח האר המ : ההימת לכ
קעב ,רואל איצוהלו זרדזהל ןוירוג־ןב לש
י נפרפרו יחטש רפס ,וצרענ לש ותומ תוב
־ ב ןיאש שיגרה םא י םיאלט ־השעמ רופת
ה קיטילופה לש יתיצמת רואית תתל ותלכי

ו ל היה בטומ ,1963 ירחא תינוירוג־ןבה
, הפי וז הצעו—וז ןמז־תפוקתמ ודי ךושמיש
י נפמ ששח רבחמהש הרקמל םג ,בגא
ת ובקעב ררועתתש ויד־תיחולצב הירורעש
 ,תיתורדתסה םירפס־תאצוהב ןורפסה םוסריפ
־ תגלפמ תודלות רוציק" לש הירורעשה חסונ

־ ופוידארה ותונשרפ .ןורוד םדאל "הדובעה
ן וזנפלוו רמ לש םתחישו ,ןנור םרוי לש תינ
, רמז הנח ׳בג לש התייחנהב ןילדי ןרהאו

. תתצמותמ םג ולו ,הירוטסיהל ףילחת םניא
ומ שלש הקדה תרבוחה האיבמ תאז תמועל
קוחה יריכבמ םונש לש םהירקחממ ,תואב
, "בושיי״ה לש תיטילופה הירוטסיהה לש םיר
ינש ומסרופש ,הפיח תטיסרבינואמ םהינש
" יתרבח רקחמל ןועברה" םשב תע־בתכב םה
ו תכירעב הפיח תטיסרבינואב רואל אצויה
, םירחא םירפסו םירקחמ .ןוזנפלוו רמ לש
ם ילפונה םיסירת־ילעבו תואבומו תורוקמ
— רוד־ןב רממו סייו חבש רממ טעמב םג ולו
״! קוי
ם ירפסה ןיב יכ ארוקה תא ריהזהל אופא שי
— ועיפוי דוע יאדוו—ועיפוהש םיטעמ אלה
 .רתויב עורגה אוה הז רפס ,ןוירוג־ןב דוד לע
ל ושיר לש ירפ םג ךא ,תוזירז לש ירפ
.םינורתפ "דבוע םע״ל .בילעמ

.י .ש
 תנידמו ןוירוג־ןב דוד :ןוזנפלוו םהרבא *
רת—דבוע םע / דקומה ןמ תירפס ; לארשי

.׳מע 1974 ; 116 ,ךוניחו תוב
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ת ופירח תויוגייתסה המכ ולעוה דחא םוקמב
ם ייפרגויבוטוא םיבותכ לש ןופטשה יפלכ
ות היפרגויבוטואה תורפס ; הנורחאה תעב
־ סיההו תורפסה ייחב תרתוימ תכרעמכ הרא
ת ינורקע טבמ־תדוקנמ ןה ,ונלש היפרגוירוט
ל א עיגהל וליכשי םייעוצקמ םינוירוטסיה)

ך וויתל קקזיהל ילב יטנבלר תויודע רמוח
ן הו (היפרגויבוטוא לעב לש יביטקייבוסה
ך רוצ שי ללכ־ךרדב) תישעמ טבמ־תדוקנמ
־ תאצוהל תקנעומה תירוביצ תיפסכ הכימתב
ר וביצ־יפסכ לש זובזיב הז ירהו םירפסה
ת ורפס לש הדודיעל םתונפהל היה בטומש
.(לשמל ,הפי
ת ומכב .וז השיגמ קוחר הלאה םירבדה בתוכ
ת וניינעמ ןהמ ,תויפרגויבוטוא לש הלודגה
ה אור ,תוינשבויו תויתרגיש ןהמו תופלאמו

ה רבחב ןותנ ינחור בצמל קהבומ יוטיב ינא
, תועמשמ־ילעב תורוד־יפוליחל ,תילארשיה
ם ינוש םיעצמאב שקבמ דרויה רודהש ךות
ה ירוטסיה לש התריציב וקלח תא חיצנהל
ה ביטקפסרפה תא וירחאש תורודל ליחנהלו

ל כב שפחל ןיא םג ןכל .ולש תירוטסיהה
ת וישרפ" וא תושדח תויודע תויפרגויבוטואה
ד יחיה־תושרב םיפוליחו םיחותינ ,"תומלענ
תורפס תויווח ןכש־לכמו ,םיברה־תושרבכ
ו ננחלוש לא תועיגמה תויפרגויבוטואה .תוי
ת וברת" תאצוהב ןבור) הבורמ תופיכתב
ה דובעה־תעונת ישאר לש םטע ירפ ,"ךוניחו

ושארה הרושה ןמ הינקסעו תילארשיצראה
והמה םייוטיבה דחא אופא ןה (הינשהו הנ

שיה תוברתה לש רתויב םיישרשהו םיית
ה צמתמו םכתסמ .ולא רבעמ־תונשב תילאר
" הנידמ״ל "ךרדב־הנידמ״מ רבעמ ןיעכ ןהב

.שממ
. "תירוביצ היפרגויבוטוא" בתכ רוטפר לרב
, דאמ טעמ ןאכ שי—רוטפר לרב—שיאה לע
 .תורחבה ימי תא ןובשח ללכמ איצוהל םא
תא םייסש ארוק יכ רמול והשימ םג לוכי

ם יקבאמו םישעמ / ףרה אלל :רוטפר לרב *
ץ וביקה תאצוה ;(ץיבוריאמ ןרהא : םשר)

.(׳מע 349 4 406) םיכרכ ינש ; 1973 ,דחואמה

ע דיי אל ןיידע היפרגויבוטואה יכרכ ינש
ה יה םאה :הטושפ תחא הלאש לע בישהל
־ ירופה סחיה תונוכת לכ י יושנ רוטפר לרב
יפומה ,תוימצעה תקחדהו םדא ייחל ינאט
־ תוגרדב םג םא ,הבר הכ תורידתב תוע
ת וינויצ תויפרגויבוטואב ,תונוש השגדה
ת מאה לבא .ןאכ םג תואצמנ ,תוילארשיצראו
ו לא תולאש ןיא רוטפר לרבל סחיב יכ איה
ה ילאמ תשקבתמה תונרקס התוא תוררועמ
ן וירוג־ןב ,ןמצייו ,לצרהכ םישיאל סחיב
ר וטפר לש היפרגויבוטואה תאירקב .םירחאו

־ וריאמ ןרהא ,ךרועה לש ודי דאמ תשגרומ
ד י—םתס םשור וא קיתעמ היה אלש ,ץיב
ש יאה רוטפר לרב ןיב ןאכ תכוותמ הינש
ר ופיס איה האצותהו ,ארוקה ןיבל ןקסעהו
ן מ קר עבונ וניינעש ,דאמ יתיצמת ,שבי

ה יה םהב רוטפרש םיכילהתהו תוערואמה
ר וטפר לרבמ אלו ינשמ וא ריכב ףתוש

.ומצע
ל ש התאירק תעב תוררועתמ תולאש יתש
ן חוכ דוס היה המ ,תחאה : היפרגויבוטואה
מש ,תוילארשיצראה םילעופה־תוגלפמ לש
י תרבחו ילכלכ רבשמו הקוצמ לש הפוקת ךות
לכו יתרבח ,יטילופ חוככ ומק רתויב רומח
ה עונתבו "תיבושיי״ה הרבחב שבוגמ ילכ
ד וס היה המ ,הינשה י תימלועה תינויצה
ו לא תוגלפמב םינגרואמה םידיחיה לש םחוכ
 הקוצמ יאנתב ישיא ןפואב דמעמ קיזחהל
, וצרת םאו י רבגתהלו השק תישפנו תירמח
לישש הרומתה המ : תישילש הלאש םג שי

ן ותנ טועיממ רבעמב םילעופה־תוגלפמ ומ
ר וטפר לרב .טילשו ןגרואמ חוכל הקוצמב
־ ווד תישילשה הלאשה לע ויפב שי הבושת
־ פר תעדל .םירשימב הנוע אוה הילעו ,הק
ת יטסינורכאנא השיגב םויה דע קיזחמה ,רוט
" תיתחפשמה תרוכשמה" לע רותיווה ,ולשמ
דתסהה היטרקורויבה קותינל הביסה אוה
־ ה היצאיצנרפידלו םילעופה ינומהמ תיתור

ת כיפהל ,תילארשיה הרבחב תילכלכ־ויצוס
וימו תידוביר עפש־תרבחל תיצולח הרבח
, ידמל ןמיהמ ורואית .םייתרבח םירעפ תרס
, רומאכ—דאמ תופפור תובושתה תאז דגנכו

סונ תומלגמ ןה ןבטימב .תויטסינורכאנא
היהיש ילב ,רפסה לכ ךשמ .המימת היגלאט
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ם ג ,ידוסי ךילהת טלבתמ ,ךכל רע ורבחמ
צראה םילעופה־תוגלפמב םצעתמש ,יחרכה
הת : תונושארה 20־ה תונש זאמ תוילארשי
ת יתודיקפו תיטילופ תיליע תריצי לש ךיל
י רחא םייפכ־תכאלממ ושרפש ,םינקסע לש

, הקיטילופה לא ורבעו המ־תפוקת הב וקסעש
ה בחר הבכש םתמועלו ,לוהינהו תונקסעה
ו ראשנש םתוא לש ,טעמכ תינומלא ,דאמ
ושה ןמ םידבוע ,שממ "םיצולח" םהימי לכ
. תיתרבחה הדימאריפה לש בחרה סיסבה ,הר
, הנכ ,תיתימא הכרעה הלגמ רוטפר םהיפלכ
ם ינומלאה םירוביגכ ולצא םיראותמ םהו

ך א ,תילארשיצראה הירוטסיהה לש םייתימאה
י בצעמ ,םיגיהנמה תויומד תואשנתמ םהילעמ
ל דג םהיניב רעפה .הינווכמו הירוטסיהה
ם ישגפימ לע םירופיסה .הנשל הנשמ דלוהו

ת יעצמא־יתלב הקיז לע ,םיימיטניא םיישיא
קמ םניא ,הרושה ירבחל יטילופ גיהנמ ןיב
י עצמא־יתלב עגמ םג ירהש ,תאז השוחת םיה
.הגרדהב ךלוהו סמסמתמ הזה
, "יסופיט ןקסע״כ ןאכ רייטצמ רוטפר לרב
, רקיע־לכ תילילש יתנווכ ןיא וז הרדגהבו
ש יאכ רוטפר תא ירידגהב תאזכ הניאש םשכ
־ובעה־תעונת תוגיהנמ לש "הינשה הרושה"

ם ינמנ םהמ םיברש ,הינשה הרושה ישנא .הד
חאה הפוקתב תויפרגויבוטואה יבתוכ םע
, רקב ןרהא ,ןובל גילז ,םליע קחצי) הנור
ם יטעמ תונמל םא ,םירחאו ןירבוג אביקע
ו יה (המכ־יפ הכוראה הרושה ןמ דבלב
ה מצעה םיסב תא "וניכה״ש הלא השעמל
, תיתרבחהו תיקשמה םתוליעפב תיטילופה
ד אמ הברה התלעהש תינקסעה םתיישע ץרמב
ה לאשל םא .שממ לש םיסכנ תומדב תוריפ
ו לשמ הרורב הבושת רוטפרל שי תישילשה
־ יתלב ןה תורחאה תולאשל תובושתה ירה
ך ותמ ארוקה ידי־לע תוקפומ ןה ,תועדומ
ת וערואמב רוטפר לש ישיאה וקלח רואית
ל ארשי־ץראב הדובעה־תעונת לש םייזכרמה
ו ריעסהש תולודגה תוקולחמה ןמ המכבו

ק ר ןאכ אצמי יעוצקמה ןוירוטסיהה .התוא
 אצמי רבד לש ורקיעב ;״םייוליג״ דאמ טעמ
ת ודעו ,רבכ עודיש המ לע תפסונ תודע ןאכ
ה ירוטסיהה תא הלעמה איה תאזכ תישיא
ת ודועתה יקמעמו יטילאנאה חותינה ימורממ
ל א ׳דכו םימוכיסה ,םילכיטרפה ,תוזונגה
 תירוטסיהה היווחה : ךוותבש בחרה רושימה
.תיצוביקה

.ט .כ
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