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אלפה ד * צ ק 
.1957 ,היבחרמ ,םילעופ תירפס תאצוה ,ןמטוג םוחנ :רייצ ,אנט ןימינב תאמ םיריש 

תויווחה ןכו ,"אלפה ריצק,,ב םירואיתה 
"םינווג ץבשת ןימ" םיווהמ ,םהב תוכורכה 
םיגרוח עפשב םילילצו תונויזח .ןיממו ביהרמ 
חרמו םיבחרמ יקפאל ךתוא םיפחוסו םיצרופו 
תתומתל הקד השוחתב ןחינ ררושמה •טיק 
תרמימ םעפתמו טלוק ,האור אוה .היווהה 
ימכה תגותו הלולטה החירפה תחמש הנה •בבל 

ןאכ .תשק רהוזו םיננע רוחש !החיחצה הש 
עלס קיחב רותסימ הל תאצומ-הנידעה תפקרה 
,לודגה םיה לא ופטישב ךשמנ רהנ םשו רדוק 
םיפצמה םידוגינ לש קחשימ הלגתמ לכב — 

.המלשהלו ןוקיתל 
התויה םע ,אנט ןימינב תריש :תאז ףאו 
ירה ,הלילק תינוגסס ףנכב תפחדנו השורפ 
דהמו ישחומ ףונב םיקובדו םיזוחא הישדש 
םילבש יתש" דנעש ,"ירבע רענ ליג" הב דה 
הרוכמה תמדאל הדומצ תירישה ותוהמ ."ברחו 

הלעתמ ונימי תואיצמ .היניגמ-הינוב למעלו 

תב םילשחנתמ ץלוחה יביתנו יאליעה הנוזחב 
:ויקוספ תעור 

םיחךפי ר-צח חיר איה ת-^ומ 

•י'ירן אי הן$ף החלוק ץן$ן 

'םיכךיןה דצ? ב?ן יל? ד^ן 

.חיר ש?ן ןליא ם? שחלתמ דןל4 

ןימינב לש וכרד איה תועשעתשה-ךרד אל 
ןכות Tמn ףרטצמ ויתוניגנו ויתונומת לא .אנט 
תויעב ררועל ששוח וניא אוה .ףלאמו יניצר 
— "ןמקה האה לש רישה» תמגוד תויתרבח 
/ ,ריעה לש המוה . קוש ,בוחרה אוה ותיבש» 

".רוסחמה — וירומו •בערה — ורפס תיב 

צמ ,ררושמה ןיעב ספתנה םיעוריאה גוח 
.תחאכ תויטנאמורהו תוילאירה ךרד לע רייט 
העדנת-לוחמב ,הבר הנוכתב םינותנ םירבדהו 
,רלדנסהו הפואה ,ןפסהו גיידה .ימאנידו קקוש 
רואבו ןימאמה תוכירדב םיארנ סייטהו יאנבה 

•ליעומהו בוטה םדועי 

יפוריצב איה תיעבט אנט ןימינב תריש 
.יבויחה ךרעה ןמיסב תדמועו םיחצה היבינ 
לכמ וניארוק להק לכוי השקונה ונתפוקתב 
יטויפה ריצקה לע ןינהנה תכרב ךרבל ,םיליגה 
ויצ רטועמה שדחה רפסב .וינפל שגוהו ףסאנש 

.ןמטוג םוחנ ןמאה לש םיאנה ויר 

 a םהרכא

הלודגה הקתפרהה 
."םדה» םידליל הירפס ,רצנאש .מ .י :רייצ !אנ» ןימי» :תירבע ,היוכיזב ןאי תאמ 

.ח"ישת ,ביבא-לת 'ןמויב.•מ תאצוה 

ויארוקש ןיב ,הרוצע המישנב ארקנ רופיסה 
ונא וחתפב דוע .םירגובמ םהש ןיבו םידלי 
ולוכש םלועל םיאשינו שממה תמדאמ םיקתינ 
.העונת תוטלוק ונתודליב ונארקש תודגאה .ןוימד 
ןתרוצ תוטשופ ,רפסה יפד ןיבמ תוקמוח ןה 
ונפלוא .תימדו רשב הרוצ תושבולו תילולימה 
דמוע ,תויושחרתהה תריז אוהש ,אילפ רמ לש 

ישפשפ םיאצמנ הכראלש ,המוח ףקומ ,לודג ןגב 
הדגאה :תרחא הדגאל ךילומ דחא לפו ,לזרב 
לע ,המודאה הפיכה לע 'בהזה גדו גיידה לע 
תעבשו תמדרנה" ךלמה תב לע ,םייפגמב לותחה 
ינפב םלועכ הפ תספתנ הדגא לכ .יוכו םיחאה 
אלא ,ויתוגהנהו ויתוחראו ומילקא לע ,ומצע 
תמו- דחא זכרמל םיכשומ הלאה .תומלועה■ לבש 

.אילפ רפ לש ונפלוא אוה אלה ,יתוכזב םימייק 
ויטרפ ןכש ,רפוסמה ןמ תואמגוד איבהל השק 
פמה ,תחא תכסמל םיפרטצמו הזב הז םירושק 

יניא לכשה רסומ ףא .היתונוימד ללשב האיל 
תעפוה םע ותטילב ידיל עיגמ אוהו ,ןאכ דסח 
,םייה-תור הב חיפה אילפ ימש הבובה ,טלפילא 
הדגאה םלוע תא םרוה ,ערפתמ רענה טלפילאו 

.םיינוימדה וירוצי תא וכותמ שרגמו 
.ושממל םלועה רזוח רופיסה לש ופוסב 
הבישש דרעב םיעברא ליגב האנ םדא" עיפומ 
םלוחה רענה תא איצומ אוהו "ורעשב הקרוז 
רופיצל ךפהנש דיסנ אלו ךלמ אל .היזהה ךבסמ 
ינא" :םא יכ ,תואלפנ השועה יניס אפור אלו 
רופיכ יתבתכ ,אילפ רמ לע רופיסה לש ורבחמ 
תוינוימד תודגא דאמ ינא בהואש םושמ ,הז 

."הבורמ האנה הנהנ ינירה ,ןבתוכ יננהש העשו 
ובג לעש ,רפסה הארנ םמוקמב .םימסקה וזג 

."הלודגה הקתפרהה" :םשה ססונתמ 

הרומ .נ 
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