
םירישו ריש ירבד
 ךרוע יתייה ,רקחמ־ןוכמ יתייה וליא .
 'ירקו הריש״ירפס ,םיררושמ לע רקס
 ןווכתמ ימא .לארשיב הריש יא
 םג רגל שי ;הרישב םיר$ל$ס~ססו£ל
 ,(םוקמ לכב דראמ רידנ רבד) תלאכ
 רבודמה .דחוימ ןויעל יואיו״מץ״טמא
 םידממב םיצפומה הריש־ידפסב אוה
 -םס םינמוממ דציכ .םיליגר־ דמנדדבר
חאה םינשב יכ ,םירמוא) ? הלאכ..םיד
וביצ םירפס-תואצוה םג תושרוד ,תונור
תתשיש םירבחמה ןמ תודבוכמו תויר
 ? םירפסה םיצפומ דציכ .(העקשהב ופ
 -ירפס הנוק יפ :רתויב ןימ עפשי הפו

 לע ,ליגה לע היצאמרופניא. זמריש
 וא הז ררושמ לש המרעהל םיעינמה
 יוצר ."חולוכסא״ו םיגוס .ל4ש_״הז
 לע תוקודב תועידי ףוסאל םג תיח
.תוירפסב הריש-ירססל שוקיבה

 אל הזב רקס יכ ,בושחל .הטונ..ינא
עמ .ונלש סיאדוקה-רזביצ -תא שייבי

 אוה ברעמה תוצראב הרישה^ש /ןדמ
יכמ לש גז הניחבמ — □ילעמ -שממ
 -ושמ םיררושמ לש םירפס .הצפה! הר
 רשאמ רתוי אל םירכמנ רתויב-םיאב
 ־גא רבודה םלועה לכב םיספס ףלאב
 ורבחמ םשש בוט הדיש רמקו..4ו;קג
 שמח דער םייתאמב — ויבםל-ולוה..רגיא
 םג הגוש וניא בצמה .מ יס ס ם תראמ
פ ו א) .ברעמב תורחא תוצראבו תפרצב
 ־ישל שוקיבה תוצעומח־חירבב יכ, !םיר
 אוה ,תיסאלקה הרישה ד0ן#מ3ו
ועל .(ברעמב רשאמ ךורעךיאל הובג
 -סרפתמש טיבש שי ונלצא .תאז תמ
 רפיס רשאמ הריש־ירפס רחוי'.ןמב'םים
 -י ש ־רפ ס ם̂ו .םיירוקמ םיבאמורו םיד
 ונלצא ץופנ "י1ויצאס1אס״-אל־.׳*הר
 רז ירה ,םיטפט תואס שמה־םייתא^ב
 תונושלל האוושהב ,תיקנע • הצופת
 ,םינוילימ תורשע הברח ו״דיארוקמ
 -צ א העיפומה הרישה ירחא בקועה.!
 המכ לע דומעי תונורחאה םינשב ,ןגל
 המכב ליחתנ .הל םיינייפוא םירבד
 וניררושמ ,הרואכל םיינוציח םירבד
 ־בלו םירפס םסרפל םימידקמרעכ^צה
 ,דואמ ריעצ ררושמ .םהיריש תא סג

 לעב ,ןושארה ורפסש• .ןד^לגיכ
 יפורע םיזרב" הפוקתה-ללוחפ םשה
קיפסה דבב .1954־ב עיפוה *םייחטש
 ,וטשק ףאו .(1וידיש רהנמ .סנכל
 ,םירשעה האסה תישאר חסונב שממ.

 .(דואמ חלצומ ,בגא) יטויפ ."םולצתב
 -יכ .םה הלאה הרישה-ירפס לכ טעמכ

 רמס ןיבש ררושמה יריש
 רפס איצרפה םלוא .הרירב אלל רפסל

 חרוצ ול תתל בייח ומצע תא האור.
 לש רססמ ןיעכ ושיגהל ,ולגעל'',רפס
 והשמכ ,ףוסו הל הלחתמש הפוקת
 לש וקודיצ המ — הז ילב).יע^רד

ושמה ינ .ךל דורב טעמכו שי (ז רפס;
 ,דחוימב ,ךכ םשל םידיש המ^בת^1 רר
 רהרהל ךתוא םיררועמ תלא מי-רפס.(

 “יפתכ ,הדישל ונלצא תלבוקמה השינכ
 .הדישה לש היצקנופה לע תתוו^ז/מס
 םיפצמ לכהש ,וז השיג חסנל רשפא
 ינ ,"הריש רמאי" יכ ,רררש^^ןס
 ששוח התאו שי ,ןכ לער ."ריש :רבדי•

 -לע-דתי ונלצא תצרענ הרישמ אמ̂ש
 םחל ןיאש םישנא ירמ רתמ "גזממה
עטו םיריקומ תרישל ךרוצו וינעשכ

 דיעמ הזש יאדו .תדיש וגלצן£ס*גמר •
־רת״ישגא הב םיבורמש וגתרבזז;׳לע
צא ןתינש תז ינלוק דובכ םלוא־^ןןב
רל םג ילואו — סג עיפשמ'הרישל. .ונל
 האוד ררושמה .הירצוי לע “• הע
 חור-יבצפ לש קיפמ ןימנ“ יוטמז^א
 ־וחג הלאש .קפקפי ימו — םייסלמ

 שיאכ אלו — דיחילו הרבחל
 ,םיריש תביתכ וחדנפואש
 אוה "ריש-ירבד" לש קחבוס ־ ףסדא^
 ,רוא הלארא לש יגשה הירישנכססל
 אוה דפסה לכ .(* ״תרחא " הבהא״־

 ־וסיג תוידיש תויוח לע 5ישדמינ6א
 םירישה .רשוא ,הבהא .תוהםא;ץ^ץ< :

 וא ןמוי לש תולקו תופיצרב"
 וילא הברקהש ,בורק םדאל'..בתג6

אפה ןס רוטפ תתאש איה־־׳חלדדגידזב׳;
 ימעפ דח ,קייודמ יוטיב ^צפל58> ;,4 

 ־במ םג ךתוא ןיבי אוה ירהש ,ךירבדל:
 ־וזושהו תורוגשה וושלה~תו^נם3$>

 דיעמ הזכ םיריש-רפס ,רחוימז..^:
 ־ישה ןושלמ לש םירכינה היש^יב^

 -דג קרחר-אלח דבעב .ת^בע^מ”•
,דחוימ ץמאמ תירבעב ררושפמ^שר*

 ■גוח .םייניב םוכיס :ןדינא;במ:£0
/ פע 84 *ך״שת ,םילשורי "!!שכע^ת*;
 ויצ ,תרחא הכחא *רוא הלאדא׳ 2̂״/^
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 םנמאו — רתויב ילאנאב דיש בוח
 החא .ריצאשוסאדמ רתוי המק םג ךכ
יש יוטיב• יסופד שי ,וישכע .ונתרישב
 לכ טעמבש .ךכ ידכ דע תירבעב יר
 אוצמל לוכי תיטויפ תושיגר לעב םדא
 אלל טעמכ וננושלב יטויפ ןקרופ ול
 הלארא לש רישה-ירבד ,דחוימ ץמאמ
 םמוחב הדהאו ןומיא םיררועמ רוא
 ־ופדה תורושל דעבמ םגו ,םתוניצרו

ניאה תא שוחל אלש לוכי ךניא תויפ
ירוחאמ םעפמה שגרה לש תויביסנט
יש םניא ןיידע רישה־ירבד םלוא .ןה
 דחא לכ ,םמצע ינפב םימייק — םיר
 וד הבו ות רידאב ,ותומדב ,ודוחייב
,דחוימה

 ,לואש־ןב השמ תאמ "חלמ־ישרפמ"
 ררושמ לש ינש םיריש־רפס אוה םג
וגס םג איה דואמ בבחתמ םות ,(3ריעצ
 ומות .לואש־ןב השמ לש הפיה ותל
 חורב תננגוסמה הדיינאסב םנ גפ וניא
 ,דחוימב ןייצל שי ."הנורחאה הלמה"

 חרוצ וניאש ררושמ אוה לואש־ןבש
 שממ .תויגופורקימ ןגיא ויהוחגא םגו

 ,תמאב בוצע אוה יכ ,המוד ;םיהדמ
וס ךותמ בוצע םג אוהש שי ,םנמא
 הרישה" םע ,ותפוקת םע — תויראדיל
 אוה תאז תא םג לבא ."תינראדומה
 קר .םיסוטי1-חםי תוימארקסידב השוע
 ער םעטב אלה אטוח תוקוחר םיתעל
 אל אוה ;"רוד" רישב ןוגכ ,שממ
ותא שולש" חא חירטהל ךירצ היה
 הפיה ורישב "ןכרד תא תוכרשמ תונ

 םשל .הארנכ — יקסבותיגרשט לש
 ולע תונותא שולש״ב רשא טסארטנוקה
 "דואמ תופי תודגא שולש / לצב
 םירישה םה דראמ םיטעמ ןיידע גלש
 המיענה םלוא ,הז רפסב םיבצועמה
 -אלל םה םייריש ,לוקה־לילצ ,תיללכה
ישב האירקה תא םייסמ התא .יפוד
על רוזחתש תואדו ךותמ הלא םיר
תי םג ילוא תרחא םעפבו ,םחב ןיי
 והשמ רחא וא הז רישב ךל הלג
.םעפה רילע !רחסמש

 ויריש־רפס חא םסרפמ רצנ ילא
 וררוע הלא תושדח םינפ .(־*ןושארה
 םיתעל אל ;ןוחעב ומסרפתנשכ הדהא
 םימסרפתמה םיריש םיררועמ תובורק
 ,שממ הדהא ונלש תבשה יגותעב
 תויושע תוקוחר םיתעל תורכומ םינפ
 םיטעמ — תשדוחמ הדהא ררועל ןה
 ךרדב תושדח םיגפו ;חז םסקב וננות
וא .תולאשומ תוכסס תושבול ללכ
 .הדהאמ רתוי ארוקה ןמ עבות רפס םל
 ויל״ומ וא — רצג ילא זפחנ ילוא

 דחהמ הלע רצנ ילא .רפס איצוהל —
 קינעמ הת ,ץוגיק־רבח אוהו היראג
 ־וכחמ תחא .תושמ□ לש דממ ותרישל
 הריעצה ונתר־ש לש תוטלובה היתוג
 איהש יפכ ."חיטסיגרדומ״ה ,רתויב
יל הייטנה איה ,המצע לע הזירבמ
 .םיידיב שממ תונבל םימעפלו ,רוצ
 ,"היצקיפ" — ותונכל רשפאש והשמ
 אלל שיו) תויצקודטסגזק — היצקיפ
 וארבנ אלו ויה אלש (בר ןוימד
קורטסנוקב עקשומ ןורשכ הברהו שי)
 .שממ לש םלוע רצנ ילאל .(ולא תויצ
ישכמ ןיידע .ךשסה לשו ןורכז לש
 ;הצילמה תובורק םיתעל ותוא הל
קה") רפסב תורדס המכ לש תופשה
 ילוא ("טקושה בחה" ."םיכרדב הרצ
 תירפס" יררושמ .יתנווכ .דמל וזמרי

 תובר תויוכזש םירפס תאצוה) *םילעופ
 אלש םילוכי םמא (הרישה םוחתב הל
 םא הריש יהמ ;תצקמב םייגיגח תויהל
 ויריש םלוא :תויגיגח ץמש הב ןיא
 םיקקחבהו םיקוקחה .רתויב םיבוטה
.םייגיגח םניא דצב ילא לש ,רתויב

דצ ןייבעב הלק הרעה ריעהל ינוצר
 רואל םיאצויה הרישח־ירפס תיברמ :יד
 ־צאדטסוליא םירוטע תונורחאה םינשכ
 םא העטאה םלוא) .תואב םג שיו תוי

 שי םירישל הז ףסונ־יו&י יכ ,רמוא
 זוז טושיק-ףדוער שי :םגמל־םעט וב
שמ ךכב םג ,האירקל עירפמ טושפ
ישל תלבוקמה השיגה ןס והשמ ףקת
יטרע ,תימתס הארשה תשקב — הר
 תחא תונמאל עד ןמיס ךל ןיא .תיאל

חא תויוגמא לע התוגעשה רשאמ1
 ,הלמה תונמא איה דישה־תונמא ,תור
 -סירהו יומידה ,ריכחתה לע תדמועה
 קר ץוחבמ הרזעל תקקזנ איה .סופ
.ם *גמב השלה איה דשאכ
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