
בולוקוס םוחנ

ל כ לש תירבעה תורפסה ןמ רבד חינה אל הז "םולב רצוא,,
ת וצרא האר ,םהימרזו םהיעבצ לכל םייחה תא עדי הז ריעצ־ןקז ,תורודה
ת ולגתסהה דוס תא ןיבהו ,תויתרבחה תועיסהו תוגלפמה חורל רדח ,םימעו
.םיבצמו םידמעמל

ש חיכ ומכ אוה .הלמה לש הלועמה ןבומב וב־לכ רפוס היה אוה
ם ילחנו םיקיפאל םתודרפתהו הריציה תוחכ תופעתסה לש תלבוקמה החנהב
א טבתהל רשפאמה דחואמ ינואג ןורשכב ןימאה אוה .םינוש
ה קיטסיצילבופב ומכ ירוטסיה רקחמב ,תרוקבכ הסמב ,תרופסב ומכ הרישב

ו ל ורסמש ,ותעשב הקיניסכ ןנואתהל לוכי וניא אוה .לכב קסע אוהו —
ת א חתיפ בולוקוס םוחנ .אל .העש ייחב םפילחהו םתוא ץציק אוהו דע־ייח
י יחב םתוא עלקו םיקדה םהיטוח תא חתמ ,ול ורסמנש םיטעמה שונא ייח
, ןהיתונושללו םיבורמה ןהיגוסל תונוש תויורפסב וחכ תא הסינ אוה .תומ־לא
.םולשב אציו — םינושה ןהיתועוצקמ לש םילובגהו םימוחתה תא ץרפ

. ותפוקתו ומע ינב םירפוסה תא הרקש הממ ךפיהה הרק בולוקוס תא
ו תורחשבו ?תוירוביצ תויעבב שאר דבוכב ןודל ליחתה רבכ וירוענ ימיב
ן קדזה רשאכ קרו ,ויתועצהב המואה לש םיינחורה םיגיהנמה לא הנפ
ם סרפ "דיגמה״ב דוע .הריצי ינינעב קוסעלו הריש ירבדב לפטל ליחתה
ר חא ועיפוה םהמ הברהו "הדועתו הרות" םשב תינכת ירמאמ לש הרוש
א צי שרדמה־תיבמ ."ןנברו ןנרמל/, םשב "הריפצה״ב םג וז הרוצב ךכ
י קרפו תוכלממו םייוג לע טפשמ ץורחלו םימעהו תונידמה ירבדב ןודל
.םיבוהא רתויה ויזוחמ דחאלו ונמע ביבחל והושע ולש "םימיה ירבד"

י קרפל םיפצמ ונייה םהב רשא תונלבסה־יאו חורה רצוק תא ינרוכז
ו יה תויפונכ־תויפונכ .בשומה םוחתב ונלש תונטקה תורייעב "הריפצה"
ת יבל וא הרייעה לש תסנכה־תיבל םידמול םתסו ישמ־יכרבא םיסנכתמ
י רבד תא םיננשמ לכהו םהינפל שורפ "הריפצה" ןוילג ,םהירכממ דחא
ם י״כא״ה לכ תא םישרודו רמאמבש ץוק לכ לע םיחכוותמ ,תונידמה
לש תיטאמולפיד החנה וזיא לע םירערעמ ואצמנ םאו ,ובש םי״קר״הו
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ם ישנאה וקתתשנ דימו ,"ם״נה בתוכ ךכ" יכ ,ריכזהל היה יד — רבחמה
ה לכשה ירפסש העשב ,תופידרו םוריח ימיב םג ...הממדל המק הרעסהו

ד יל דימ רובעל "הריפצה" תונוילג וכז ,הרייעה להקב אובל םירוסא ויה
. הזינגל ללכ םיקוקז ויה אלו תושרדמ־יתבבו תויסנכ־יתבב יבמופב ארקהלו

ם יארי ויה "ץילמה" תא :הז ןינעב םימימתה וניתובאל היה דחוימ שוח
ך רבא״ל םיבשוח ויה ס״נה תא לבא ,םידחפמ ויה תוישפחה ויתועד ינפמו

...ץימחהל ןיידע קיפסה אלו שרדמה־תיב לספס תא בזע הז ךאש "ונלשמ
ן ימ — ״תבשל תבשמ״ ולש םיניינעמה םינוטיליפה ואב ךכ רחא

ש רדמ יבינב תטשוקמו בבלמ ידוהי רומוהב המטופמ ,הפירח תצובשת
ד חהו קדה םצקועב המיא יליטמ ,םיעצקוהמ־יאו םידבכ םייוטיב ,הדגאו
ם ידיסחה ויהו םדודיח תא ןיבמ םדא לכ ואל .םתועמשמ־ודב םימייאמו
ו יה תחאה םדיב :ךכל םמצע תא םיניקתמ ולש םיארוקבש השעמ ישנאו

ה שעמ תעשבו עובשה לש "הריפצה" ןוילגב הינשה םדיבו "ךורע״ב םיקיזחמ
ר מוח ןימכ תושדחה תורדגהה תא םישרוד ,הכלהב הז תא הז םידדחמ
ם ינוטיליפב היה אל תירוקמ הריצי םושמ .תורזה םילמה ינורתפב םיקסועו

ו גלש תורודה תוברתב תללוכו תפקמ העידי וטילבה טלבה םלוא ,הלא
.תירבעה תונשלבב רישע שוכרו

ו נכשמנ אל "שדחה ךלהמה ילעב" םיריעצה ונאו — דחכנ המל •ךא
ו תדובע תפוקתב ,בולוקוס רמולכ ,ם״נה ונל רציש תורפסה יכרע ירחא
א למ ארקמ ןורתיב ,בחורו קמוע ןורתיב" םיבותכה וירמאמ .הנושארה
ת א ונילע ושע אל (םיארוקה לא ,,א "הנשה רפס") "קקוזמו ףורצ טפשמו

, םלופמו ןותמ ,ידמ רתוי בשוימו חכיפ וניניעב היה בולוקוס .הווקמה םשורה
, הבורמ הדימב יפוריא שיא :תחא הלמב — ןדועמו סומינ לעב
ה יה תולוכשאה שיאו ןשלב אל .ח ר ז מ ה לע ונמלח םיריעצה ונאו

־ ירפס אל םג ,"הריתסו ןינב לש ,תישארו תירחא לש" העשב זא ונל רסח
ר כנתי" ןעמל "סלפב זוחאל" םהילעש ,"עודי ןויבצ ילעב" םידבכ הנשה
ו נא ..."תוללובתהל יהת לב תורבחתההו ול תדחוימה ותנוכתב רפוס לכ
איבנל וניפצ ,רעובהו םחה בלה לעב ,שגרה שיאל ונלאש

ונבל רונצב עגיש1
ו נשארל לעממ ובכוכ תא קילדיו
ם ירוהרהה לכל עוכזמה יהי וחורו

.(קילאיב) םירורב אל תומולחכ תובבל הברהב םישובכה
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ם יינויגהה וירמאמו םיימואלה הנחמל ץוחמ ןיידע דמע בולוקוסו
ם ג .ונבש םימלוחהו שגרה ילעב לכ ןוצר תא ועיבשה אל םילוקשהו
ו יודיו תא םסרפו לצרה ימיב תינויצה העונתה לא חפסנ רשאכ ,ךכ רחא
א ל ונא .ול ונינענ אל זא םג — (,ג ״הנשה רפס״ב) ״רשיה וקה״ ורמאמב
" ןויצאפיצנאמיאוטבא״ה לע הדחה ותרקב תא הז לודג רפוסל חולסל ונלוכי

ו בקע" תא רקסניפ לש ותרבחמב האר אוה יכ ,ותולצנתה .רקסניפ ר״ד לש
ה רשי אל תימואלה היחתהש ינפמ אל" התיה ותודגנתה לכו "סליכא לש
ן כבו ,רגו ונוצר תא הקיפה אל "תושגרתהה תמזוג" רשאב ךא ,"ויניעב
" םיכרדה רבד לע םא יכ ,הרטמ ה רבד לע ביר היה אל בירה"
.הנחמב הלבקתנ אל וז תיחקפ תולצנתה — רגו

ם וחנ לש תירסומה ותוממורבו תינחורה ותיווהב ונשגרה ונלוכ לבא
ע סמה ירופס ויה םיידו ונכותב יורש הזכ םדא יכ ,םיאגתמ ונייהו בולוקוס
ר פוסו הפשה ןמא וב תולגלו תובבלה תא וילא תונפל םישיאה יטוטרשו ולש
ת א ףשוחו םדאה בל תומולעת יכבנל רדוחה ןיעה ריהבו שגרה ןידע
.ובש תויחצנה

י מיב םחלנ הדגנש ,המזגומה תושגרתהה התוא הליחתמ בולוקוס לצא
ת וררועתה ולצא תטלבתמ זא .ולש הנקזהו הדימעה ןמזב אקוד ,ותוריעצ
א למל ץרמנ ןוצרו תירובצ־תיתורפס הדובעל הריבכ הפיאש ,היוצמ יתלב
ף תתשמכ קר אל זאמ ותוא ונשגפ ונא .םינושארה םימיב ריסחה רשא תא
ה וותמו ררועמ ,ונלש תימואלה העונתה שארב דמועכ םג םא יכ ,לועב אשונו
, לקושו סלפב זחוא היה אל בוש .רבדו טינרבק ,ץעיימו הרומ ,ךרדה תא
, ויתוחכ לע םח אל ,תישונאה תלוכיה ןמ הלעמל ןהש ,תודרטל בל םש אל
, הלעמה ימר םישנא םעו םירש םע תונויאר עבק ,תוקוחר תועיסנל אצי אלא
ת ימלועה היטאמולפידב ךבתסה ,םיטאמולפיד םע םיבורק םיסחיב אב
ו ידודנו ויתועיסנ לכב םלוא .ונצראו ונמע תבוטל הז לכו ,היתוכופהת ןומהו

, "ידומע יניב" ,דומלתה לש ןונשה אטבמכ ,ותוא םיאצומ ונייה םיבורמה
ם ינויצ גיצמו םימושר םשור ,ולש םירופסה עוגרמה יעגרב הרותב קסוע
.םינוש תועוצקמב תולודגה ויתודובעל

וליפ םירקחמ ,תונוש תופשב תואמל םירמאמ םסרפמ אוה םיתניב
ת ויעבאו תוינויע תולאש םיברל רתופו ראבמו דמלמ ,םידבכנ םייפוס
ארקש ימ לכ .תוינואג לש םתוחב םיעובט וירקחמו וירבד לכו — תוישעמ
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 קרפה תא דוחיבו ,"םישיא״ה לש הסמה יטוטרש תא ,הזוניפש לע ורפס תא
 לע ,הפשה לש רעושמ יתלבה רשועה לע אלפתמ ,םייוביטארה רבד־לע
 םלועמ הרואכל תוקוחרה •תוקומעה תועידיה לע םגו ףטושהו ריהבה ןונגסה
 לכונ קדצבש דע רידת אצמנ ובש םייביטאלוקיפסה םיעדמהו טשפומה
 אוה יכ ,לצרה ר״דה תא וראתב שטולמה ומגתפב ומצעב וילע שמתשהל
.ירבע שיא תומדב תישונאה תוברתה לש הלענ רתויה התומשגתה היה
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