
"םישיא״ה שיא ,בולוקוס םוחנ

א

ןנעב תשקה יעבצכ

.ונתורפסו ונייחב הנימב הדיחי העפוה היה בולוקוס
 םידמוע ויה ויעדוי לכו ,ותוישיאב םלגתנ בר ישפנ רשוע

 ץוצינה אוה המ ןוכנ לא ועדי אלו ,ורשעו וחוכ לע םיאתשמו םיהות
.תונושלה־תוברו תונושה םישאה תא וב קילדמ היהש ירותסמה

 ךרוצ ןיאו ׳ישונא ןינע םושו ,ויעבצ ויה ןנעב תשקה יעבצכ
.ול רז היה ,ידוהי רמול

 וטלקנו וגפסנ הלאו ,תופיקמו תוקומע תועידי לעב היה אוה
 וב תועוטנה תולוגסה םע דחיו .ושפנ־רופצו ותושי־םצע ךותב
 שיא .תולוכשאה שיאל :היהש המל ותוא ושע הדילמ

.וב לכהש
 תונורשכ הברה .םייחבכ תורפסב ,ול ויה תועוצקמ הברה

 תא השע םיגוש םיאנתבו רבידו בתכ תונוש תונושלב ,ול ונתינ
 ךב ."וימורמב םולש השוע" ותומכ דוע. היה אל לבא — ותדובע
 ,היה אלפהו .ןושל לכב היה תיב־ןבש םשכ ,עוצקמ לכב היה תיב
.הכוסה ךותל םיסנכנש םשכ ,תומיענבו תולקב סנכנ םהמ דחא לכלש

 ,םיזמרב ,םיאנותע ךרדכ ,קפתסה אל ןינע הזיא לע ובתכב
 רופיסה ילושב עגנ ,םיירויצהו םיירואיתה םיטרפה לצא ךלה אלא
 ךותמו דימת ול המסק האנה החישהו ,תובחר לעב היה אוה .רישהו
 היה הסיפת־תופירחו הנבה־תוקמע ךותמ ,בל־תובחרו שפנ־תחונמ
 םלואמ םתוא ךילומ .םינוש תומלועמ תומלועל םיארוקה תא סינכמ
 .הכ דע התאר אל םניעש הדמחה תויכש לכ תא םהל הארמ ,םלואל
 ,הירוטסיהו תונמא תוכלהב םיקרפ הרבסהו לויט ךרדב םדמלמו

ןושל ,ןירותסמו היפוסוליפ ,ץוביקה לשו דיחיה לש ,שפנ־רקח
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"םישיא"ה שיא ,ב 1 ל 1 ק ו ס םוחנ

 דיחיה ,הנידמהו הרבחה ,היגולואיכראו ץראה־תביתכ ,תונשלבו
.ןומההו

 יקסמינולס גילז םייח םע דחי "הריפצה״ב ותדובע תא לחה אוה
 הצחמל־םירופיס בתכש שיאה אוהו ,ןמז ותוא חורב םירמאמ בתכו
 תא ךרעו איצוהש אוה .םיינטייפ םיריש ףאו "בגשנו קידצ״כ
 ןמ ,םעטבו ןמזב ,דואמ םיקוחר םהש ,"הנשה רפס״ו "ףיסאה"
 "ץרא יקוצמ" תא בתכש אוהו ,התע םיאצומה הנשה־ירפסו םיצבקה
 תפש תרותו ,תידוהיו תיללכ ,היפארגואיג־ירפס ,"הדמח ץרא״ו

 — ״םלוע םעל םלוע תאנש״ו .וז ןושל דומיל־רפס — תילגנא
 בתכ רשא ןוירוטסיה לש וטע ירפ אוה — תוימשיטנאה תודלות
 ךורב" — הנהו .(תילגנאב) תונויצה תודלות תא םינש רובעכ
 ינאה״ו ,הזוניפש לע ךרע־ברו לקשמ־בר רפס ,"ונמזו הזוניפש
 קרש ,ןינע־תבר הלאשל רעש חתופה ,יגולויצוס רקחמ — ״יצוביקה
 ליסוי" לע רופיס — רפסל רפס ןיבו .ונתורפסב הב ועגנ םיטעמ
 היגולוכיספב םיקרפ" ,"הינוריא״ה לע םירמאמ רוזחמו "עגושמה
 תוימואל״ה לע רקחמו ,"םייחבו תורפסב הינוריאה ךרעו תינונגסה
 םירמאמו ׳"ילש יתינכת" ול ארוק אוהש ,"תוישונאה ךותמ תירבעה
 םישמח תאלמל תונורכזו ,("הצילמה תוכזב") ןונגסו ןושל ינינעב
 השדח הדובע — ןורחא־ןורחאו .תירבעב תימויה תונותעל הנש
.תודיסחה תודלותל ,בלצרבמ ןמחנ ׳ר לע

.ולש "םישיא" ירפס תשולש םיעיפומ םיתניבו

 היה ,תונורחאה םינשב תאש רתיב וב ררועתנש ,הזה ןוירפה
 .הבר הנדע םג ותא איבה הז ןוירפו .תועמשמו ןינע תבר העפוה
 יפ ,שיגרה םיאלמו םיצרמנ םייח יח רשא שיאהש ,רבדה הארנ

 תינתחדק תוצירחב דבע אוהו הכאלמה תא רומגל וב ץיאמ והשימ
 םיצורחה ןמ ףאו ,ונתא םייחה םירפוסה ןמ דחא ףא יכ .טעמכ
 תוחוככ .הלא םינשב ותומכ בותכל הברה אל ,רתויב םירשכומהו

 תשקה יעבצכו ויתוחוכ ויה הירופה המדאה
.ויעבצ ויה ןנעב

תירבעה תונותעה יבא היה רשא ,שיאה תא וניאר ןכ
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בולוביר םחנמ

 עגרה דע — וייח ימי לכ הב רושק ,האישנו הרצוי ,תינרדומה
.וייח לש ןורחאה

 תא םג השע ,םלועה חרזא היהש ,הלודגה תוברתה שיאו
 תירבעה תוברתהו .םלוע־תפשל ,תירבעה ,וננושל איה ,ונושל
.הלש םירידאה םילכידראה דחא וב האצמ היחתל המקה

 הלאב םג .ןינע־תבר השרפ םה בולוקוס לש ונושלו ונונגס
 העד יכ ףאו .ןמזה חור יפל הזע הרומתו הבר תוחתפתה ריכנ

 ןונגס לעב אל ךא ,דואמ הרישע ןושל לעב היהש ,איה תלבוקמ
 םיגפ המכל עמתשמה ,הז ונונגסב םג ןינע שי — עובקו קצומ
 הנתנ ,ורשע בורמ האבש ,ותונרזפ .םינונגס המכל לצפתמהו

 ותוישיא הרייטצה הזה ןורזפה לכ םע לבא .וז הניחבב םג היתותוא
 ךותמו ׳זע יוטיב חוכ לעב היה אוה יכ .םיברה וינונגס ךרד םג
 םיבר םיקוספ וירמאמב שי ןכ .תוכיאה התלעו העיצפה תומכה
 הזורפה תישענ הלאבו ,תבשחמ תכאלמל עיגמ ינושלה םוצמצהש
 השגרה תוקד םיאור ונא הלאכ הכרב־יעגרב .חלודבכ הכזו הפוקש
.וירבדב תגוודזמ הבשחמ תוליצאו

ב

"םישיא "ה
 לע תוריהזמה ויתוסמב ונתורפסל ךרע־רקי ןתמ ןתנ בולוקוס

."םישיא״ה שיא השעג ןתוכזבש ,םישיא
 םיידוסיה םהיוק יוליגבו ,םינובהו םירצויה םישיאב ,םהב

.םייחה לש ססותה רואשה תא האר
 ,דנאלוהמ לודגה ידוהיה רייצה ,ם׳לארשי ףסוי לע ותסמב

:רמאל הדוותי
 לש תושביה תומצעה תאו תויפארגויבה תא בהוא יניא"

 היגולוכיספה תא איצוהל ינא בהוא .םירפסב תומושר ׳תודבוע,
 ׳התירולבב התוא ךושמל, — ותנוכתמ ,והארממ ,יחה םדאה ןמ רשי

 ־תדובע לש תולחתההו תוסמה ךותמ ,לעופהו םייקה עבטה ךותמ
."המוקרו הבוצע ,הרוכע תישארב

העובק הדימ־תמאב ולש םישיאה לא שגנ אל אוה ,םנמאו
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ד וס תא תולגל החוכב ןיא וז יכ ,השבי תיעדמ הניחבב ,שארמ
ת אז המ ונל ראבל קיודמה עדמה חוכב ןיאש םשכ ,םדאבש הריציה
ר חבנל ותוא השע רשא הזה "רתומ״ה תא שיאב שקיב אוה .המשג
, הנבהבו הבהאב וילא שגנ אוה .םעה לפמ הובג הלעמו ומכשמו
, לעופהו רצויה דיחיה לש חורה תכלממב ,הפ יכ .המכחבו תוריהזב
ם רוג דחא ערואמש רשפא .העונת לכל לקשמ שיו וק לכל ךרע שי

ל ולע ושפנמ הלועה דחא דהש רשפאו ונייחבו וייחב הכפהמ
.םיינרדומה םירואיבה לפמ רתוי וב שחרתמה לע ונדימעהל

א רוק אוה .ולש םישיאה שרדמב דחוימ חסונ ספות אוה ךכיפל
ו ל ונתינ רשא ויעצמא לב תא סייגמו ויתונורשכ לכ תא הרזעל
ר ישה־תמיענ ,רויצה־ןויסנו רואיתה־ךרד שי הפ .תורפסה יהלאמ
ל כ לעו .יגולוכיספ חותינו תונורכז לש שפנ־בצמ ,רופיסה־חורו
ד וע תפחרמ ׳הפר המכחבו הנומא דיב תורייוצמה ,הלאה תויומדה
.םוחנ חקפה רייצמהו בתוכה לש ותומד איה אלה ,תחא תומד

א ל .ךלמה־ךרד :לכב וכרדכ איה — וישיאב וירויצ ךרד
ה דוקנ לע אלו .ורובג תא סינכי םודס־תטימל אלו ךלי םיליבשב
.ורוקרזמ תא קורזי וב תחא

ן תיו רוחס־רוחס ךלי לכש םושו םעט בוטב ,תחנו הבושב
ר שא הביבסה איה המ תוארל שי המכח תישאר .עצמה תא םדוק
, םינושה םימרוגב לכתסהל יאדכ הז רחא .ושיא רציו יח הב
ם צעל תרגסמ ונל שיש ירה .הרודמה לע שא םה םג םיפיסומה
ו ק טילבהל .המצע הנומתב זכרתהל רבכ רשפא התע .הנומתה
.רחא עבצ תוהדהלו דחא עבצ ריהבהל .ינומלא וק שטשטלו ינולפ

ו ניאש וא ,בולוקוס לש הביתכה ןפוא תא ריכמ וניאש שיאל
ה מל .תצק רזומ הז לכ האריו שי ,ול תנגוה הסיפת וספתל רשכומ
ו א ?ינומלא ינולפ לע בתוכ אוהש העשב םירחא םישיא סינכי
?  ןינעה ןמ םניאש םירופיס רפסלו תונורכז ריכזהל הדצה רוסי המל
? יניס רה לצא הטימש ןינע המ

ה כורא איהש ךרד שיו הכוראו הרצק איהש ךרד שי לבא
.הינשב ךלה בולוקוס .הרצקו
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ב ־ו ל ר 3 י ר םחנמ

 היה דימת .ידכב אל ךא — הדצה רוסל בהוא ־יה אוה
 היה ןח לש העונתבו ,"ןינעל ךירצ״ו ,שדחו בוט והשמ ותא איבמ
.וננינעל רוזחנ התע :רמוא

 םירזוח ונייה ןכ ,ךרדה ן מ ןוצרב ותא םיטונ ונייהש םשכו
.הטנ ונממש ,ךרדה ל א קשחב ותא

 יאדכ היה הזה לויטהש ,ונחכונו וניאר העיגרא דע םנמאו
.תוניחבה לכמ

 ־תבר ,תושונאה תומדשב לודגה ן ל י י ט ה היה אוה יכ
.םינווגה־תברו םיעבצה

 םישיאה־שוח קר אל יכ ,תעדל ונתוא הארה הלא וילויטב
 עסמ־רויצ ול שי .ףירחו דח היה ולש ףונה־שוח םג םא יכ ,ולש
 — לופאינ תא האר :רמאנ הילעש ,תאזה ריעהו .לופאינ לע
 ןמאכ .יריש טטרבו האילפמ תוירויצב ,וז הסמב ,תרייוצמ ,תומו

 .םדאהו ףונה ןיב שיש ימינפה רשקה תאו היובחה תודחאה תא ספת
 וחוכו .ןיע־תבהרמ ףונ־תרגסמ וישיא־וירובג תא ףיקמ היה ךכיפלו
.דנאלוה לעו היגלב לע וירמאמב םג הלגתמ הז

 דחוימ ןינע הפיסוה דוע ובל ירדח תא האלימש ותודהיו
.וידודנ־ימיב שכר רשא ותוימלועל

 היה ,םימורמבו םיבחרמב סטו ףע ,דנו ענ ותויה לכ םע יכ
 ןמ וינרפצ תוצק דע אלמהו םעה־ישרשב הרועמה ,ירוקמ ידוהי
 וזיאב רבדל עיגמ היהשכו .םיידוהיה םירמשה ןמ ,ידוהיה טטרה
 תורודמ המואה ילודגמ דחאב וא ונימי תודלות לש הקיתע הפוקת
 ישודיח .החיתרב טעמכ םיעפעפמ וירבד וליחתה — ורבע
 וא ו״הנרל "תראפת יריש״מ תורפס תוחפ ודידל םניא א״שרהמה
 ,"ךורע ןחלש״הו ."ביבא־לתב סומסישידחה ררושמ בתכש הממ"

 "ןשוחה תוצק" לופלפו ,יתורפסה דצהמ םג רידא לעפמ ויניעב אוהש
 תונשרדהו ,תויראלופופה תפומ ויניעב אוהש ,"רואמה תרונמ" רסומו

 ־ימוהה דגנכ לוקש״ה ,ץישבייא ןתנוהי יברל "שבד תורעי״ה לש
 ול םיביבחו םירקי הלא לכ — ״! םישדח םיפיטמ האמ לש הקיטיל
.שדחה ןמזב ונרצי רשא תורפסה יכרע ראשמ תוחפ אל
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ת א בולוקוס שיגרמ ורבע תורודמ םירידאהו םילודגה תרבחב
ת יב־ןב ומצע תא שיגרמ אוה רשאמ רתוי דוע ,תיב־ןבכ ומצע
.ותביבסו וליג ישנא ןיב

, (ע״בארה) ידרפס ידוהי םכח״ש ,הדבועה ןמ לעפתמ אוה
ן יינעמ ,קיסעמ הזה רבדהו רבד הזיא בתכ ,םלועב דדונ היהש
—  הינלופב תחא ריע לש שרדמה־תיבב חרזמה־לתוכ תא עזעזמו
י רחא הנש תואמ הנומש : ביתכו ירק — הנש תואמ הנומש טעמכ
."םלועה ןמ ותוקלתסה

ה זכש אמייק לש רשג שי ןושלו המוא וזיאב" :לאוש אוהו
״? הווההו רבעה ןיב

ם נושל דוסיל ותוא םימישמו וב םיאגתמ םינמרגהש רישה
ת ינמרג ןושלב תינמרג ׳הגס, חסונ — 'דיל ןעגנולעבינ׳ה ,םתורפסו
ה תונשלו התוא דומלל רפסה־יתבב םידימלתה תא ןיפוכ — ההובג
ש רדמה־תיבב ,ןאכו .תוקיתע ירקוחל ןינע תשמשמ איהו הפ־לעב
ת ויונח־ילכורו האובת־ירחוס אלא ,תוינומדק ירקוח ןיא ,אבא לש
י נפל ובתכנש המכח ירבדמ םישגרתמו םילעפתמ םהו ,רעי־ירחוסו

"!הנש תואמ הנומש
ם ירבדב םג התלגתנ ,תישרש־תירוטסיהה ,הקומעה ותודהיו

.ורויצ יכרדב ,םינטק
ת עעונתמ״ש ,ול המדנ ץוחב ךלהתמ ס׳לארשי תא האור אוהשכ

ת ופופכ ,תובקועמ ,תונטק םילגרה .תירבע למיג ןימכ תינבת וזיא
."ך״מס ןיעמ הרוצ דחי תושועו לאמשל וזו ןימיל וז

ם א יכ ,התופירחב תניוצמה תוירויצ קר אל שי הלא תורושב
א וה ולש שיאה רויצב .םיידוהיה היוקב תניוצמה תוירויצ םג

.ך״מסו ל״מיג ,תיב־ףלא׳ד תויתואב עייתסמ
ס חיה־תליגמ תא םדוק ןתונ אוה ,ןוסגרב ירנה לע ובתכבו

: זירכמ אוה דובכ תוואגבו .ןילופ תודהיב המר החפשממ ,ולש
׳ ר תחפשממ) !לרעמעט לש הדכנ ךלומ חורה יעדמ תוכלמב
ם של רוקמ ונממ רשא ,קערעב לש ותשאו וויקטיבזמ לאומש
לע וירבדב קד בצע ןיעמ שיו .(ןוסגרב וא ןהאזקערעב החפשמה
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בולוביר םחנמ

ב הז ׳םירז םינקב ונלש םיציב" םלועל םיקינעמ ונאש רשועה
ן תינ הז לכ ."םלועל היפוסוליפ ׳הקיסומל םיצולח ׳ןיקזוקל
.הדיחיה התיה אל איהו .תחא החפשממ

י לודגמ ׳"רדנסכלא לאומש רוסיפורפ״ב לכתסמ אוה הנה יכ
, םיבוטה םיחונה וינפ״ב ?הארי המו — םיילגנאה םיפוסוליפה
ל ארשי תניכש(ש) םיטוטרשה יקדו םיפורצה ,םינידעה ,םיבשוימה
ת ישונאה תוברתה תיצמת העקשו השבגתנ ופוצרפב יכ ףאו "היורש
, םכילע םולש" תכרבב ךפכ תא הז ןקזל עוקתלו תשגל הצור התא
״! יברו ירומ

ם ירתסנה תא תולגל בהוא ,םלועב לארשי חילש ם״נה היה ןכ
ם ג .תוללובתההמ תוצוצינה תא איצוהל .רזה םלועב םיידוהיה
ה ווסמל תחתמו .תינחור "ןויצ תביש" לש הדובע ןימ התיה וז

ם יפתושמה םיוקה תא תולדלו תולגל בהוא היה רכנהו תולגה
ב ר וא ןילרבב האופרה תמכחל רוסיפורפ ,דנאלוהב רייצ״ל
"!תונמאנב דחא גזמ .קושישייאב

ש קבמ אוה ,ולצא םיאצומ ונאש וז ,תוינווגברה תא וליפאו
.ונמע תנוכתב — התביס תא אצומו

:רמאי הכ קילאיב לע ורמאמבו
־ תוארשהבו תושגרהב םידדצה־הבורמ לבתב דחא םע ףא ןיא"

ן יאל םירתימ םיהלא־עבצא החתמ ונמע רונכ לע .וגא ונומכ חור
ה בהאה ךור ונל שי .לוק־ירידאו םיניסח ,םיביצעמ ,םיחונ ,רפסמ
ת וריבא ץמוא םע בחר גלפב ךפתשמ ריש־ןויגה ,לעפמה תויקצומו

־ ןובצע ,רבג־תומילא םע הלותב־יעוגעג ונל שי .היחתה־תמזי לש
י לוא וז תוינווגבר .רוחבה לש הלילק תוצילע םע ןקז לש לרוגה
ה לודגה תערגמה םג איה ילואו ונילע חותמה ןח לש טוחה והז

."וגב הכורכה
.םומתיהר רסוח :רמולכ ,הימתיהר־א :ארקי וז הנוכתל
ל כב — ריסחהל ומצע אוה ףאש רבדבש ״רסוח״ה תאו

.השע רשא
ול רשפא ךיא יכ .הריתסב רבדה הארי הנושאר ןיע תיארמל
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" ם י ש י א " ה שיא ,ב 1 ל ו ק 1 ס םוחנ

 ונל תתל ,ךב־לכ ימתיר־או םידדצ־הבורמ היה ומצע אוהש ,םדאל
?תוימתירו תודחא

.ןכ רבדה האריי הנושאר ןיע תיארמל קר ךא

:הזכ הארמ הארנ תנחוב רתוי תולכתסה םע םלוא

 ענ היהש שיאה ,ויתוחוכב דרופמו רזופמ רתויה היהש שיאה
 ותודע יפלש שיאה ,םיקחרמו םיבחרמ ינפ לע אשינו ומעכ דנו
 לע בתוכו הקירמאב ומילשמו הפוריאב רפס בותכל ליחתמ היה
 הקירפאב רמאמ בותכל ליחתמ וא ,הקירמאו הפוריא ןיב הינאה
 ,לבת יקלח ינש ןיב ןוריואב בתוכו ,לארשי־ץראב ורמוגו תימורדה
 הדובעל וחוכ ןתנשו תורפסה תועוצקמ לכב וחוכ הסינש שיאה
 רבעו "ןושל םיעבש״ב בתכש שיאה ,תיתוברת תירוביצ תיטילופ
 תוישיא הוויה הז שיא — היוצמ־יתלב תולקב הדובעל הדובעמ

.אילפהל ה מ ל ש ו מ ו המלש

.וחוכ הארנ ותושימג לכבו ורשע הארנ ונורזפ בורב
 .לוגיסהו תולגתסהה ןורשכ היה ולש ידוסיה ןורשכה יכ

 עדי םג אוה ךא ,תורז תונושלו תונוש תוצראל לגתסה ומצע אוה
 ועגר דע ונממ החקלנ אל רשא ,ושדק חורלו ושפנ תונוכתל לגסל
 תונויסנה לכ תאו םינתשמהו םינושה םיאנתה לכ תא ,ןורחאה

.םימוצעהו םיפרה
 חיגשה רשא ׳םלענ "ינא" ןכש ותיווה יקמעמב םש־יא

 תולועפה לכ תא זכרו להנ ,ךלמכו דקפמכ ,םשמו םיקלחה לכ לע
.הלודגה תוישיאה םי אוה — דחא םיל םילחנה לכ תא ךילוהו

 חוכ תא ,ןורכזה תאו תועידיה תא ול ןתנ הז םלענ "ינא״ו
 תאו הייארה תכרב תא ,תולכתסהה תופירח תאו תומשרתהה
.הביתכה־ןורשכ

 ,ףועל ,עוסנל — קסופ־יתלבה וצרמ תא הלד םג םשמו
.בותכלו םואנל

 עצמאב אלא ,הדובעמ לטב אלו םדוק הלח אל — תמשכו
 ,םואתפ־עתפל ףע וליאכ .ונתאמ חקלנ ותריצי םצעבו ותדובע
.םימורמב םלענו ,הפועתב וכרדכ
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