
61 םירפסה היננוכמ 

תולעמב רפא :הגח-ת
קר הנוש .טעמב ךא מירחא ם

— הווקתו רוא ,תצרופ תוימיטפוא 
ךומכ .... .הדירפ לש שואיו הבר

תויהל ,בוש ליל לא / חטבל ךלוה

:וא .(8 ימע) "הי

,ןץו$ יא? אל# םי

...םיאן אל רעי?# םי

ושואי תא עיבהל ןוצר הברה 

דנ ךכ — ותושילת ,ותודידב תא ,

ימה ,תובוצקה תורושה ןיבש האיר

— דגנכ תאצל ,םישאהל ןוצר םה
תהל רשפא םא ,"יריל באכ"ל תכ
.יכבל — המשאההו 
ידניא ,דואמ תישיא איה הגה

— םירישה .ללכה לע הנממ שיקהל

ןיבש ישירח חיש-וד םהב שיש ,תו
תמגופ םימעפל .התמשנ םע ,המצ
כחתהה ןוכנ רתוי וא ,"היפוסולי
קמוע וירוחאמ ןיאש המדנש ,םילמ

"םסק ךל יתמסק" רישב לשמל ,ה

<10 'מ
רהה איה הנח-תב לש היריש 
עדוי יניא בושו) רפסה תא תפפוחה
ידכ ,"תיתוברת" וז הלמב שמתש

רה ,(םירישה תאירק ןמזב יחור-ךל
מו הרישע הנח-תב לש הנושל ,דת

הרי

לש

תכס
,שד

תוומ לוחמ 
,ןמנילק דוד :רויצ ,ןמלוא דג :בתכ ,רוצ ןבואר :תירבע ,ן1יו אוסנארפ ירישמ 

.ך"שת ,ביבא-לת ,"דקע» תאצוה 

תורבוח המכ המסריפ רבכש "דקע". תאצוה 

םעפה ונל השיגה ,בר רודיהב ,םוגרתו רוקמ ,הריש 

ופ,ה-רוכישה-דדוש,הרוצתה לשמ ןטק םידיש רורצ 

הרישה ילודגמ אוהש ,ו"טה האמה ןב יעוצקמה-עש 
יבה הז םיטטיליכרא לש םירעוסה וייח .תיתפרצה 

םייחה תוהמ לע הפקשה שוביג ידיל םג והוא 
חפוקמ ותויה לשב ,תצרפתמה ותורירמ .םללכב 
עונ םיזורחב תפלדזמ ,לזמה "ותוכלמ דוה» י"ע 

,םלוע ירדס לע רגית תאירק םושמ םהב שיש ,םיז 

לכה רחאלש ,העדותב אלא הקופיס לע האב הניאו 

.תוומה — "לודגו ןוטק הוושמה" ,אלפנ םרוג םייק 
ן1יו לש ויריש לילכ ךותמ םגרתמה ול רחב הנהו 

.ירבאקאמ ,רקיעב ,אוה םאשונש םיעטק 

רחא ילכ לא הילכמ ןויו לש ותריש יוריע ,רורב 

הכוז ןושל לכ אלו ,המצע ינפב היעב הווהמ 
ותעשב הפי םוגרת השענ ונלצא .ולשמ םימוגרתל 
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!הכ רידא 2

ומגרות ןכו ("הנמשה וגראמ") ןמרתלא .נ י"ע 
לש "הלודגה האווצה» ךותמ םיקרפ חלצומ םוגרת 

יאמ ,10 'סמ "ןיגולרוא») רהנש קחצי י"ע ןויו 
לע,,ו "תוומה ימיא» — םיינש קר םהמש ,(1954 
םימוגרתה רפסב םג ועיפוה — "תרקה יפולא רבד 
ללכ ךרדב יכ םאו .ןבומכ ,שדח חסונב ,ונינפלש 
םימוגרתב תבשנמ ןויו לש וחורש רמול רשפא 
שי םשו הפ יכ ןייצלו ףיסוהל שי ,רוצ ןבואר לש 
םיזעונ םייוטיב ךוכיר ,ןהמ קחרתהל ןידש ,תויטס 
תומגודב קפתסא םוקמה םוצמצ תאפמ .המודכו 

הלמה :תועט טושפ שי "עבורמ"ב .תוטעמ 
 Frangoys איה אלו ,"תפרצ-דילי" תמגרותמ —
רזוח אוהש ,ןויד לש יטרפה ומשל טושפ הנווכה 
.(תורחא תופשל םגרות ןכו) םיריש הברהב וילע 
ארה ויזורח ינשש ,תיבב םייתסמ "ודנור רישה 

,םיינש ונייה» — הזורפ ןושלב םרועיש םינוש 

חרוכ ,תמ אוה םא > דחא בל אלא ונל היה אלו 

תרודהמב שוריפה האר) "ינא םג הלכאש אוה 
קפתסמ םגרתמה וליאו ,(תורחאבו היינראג םיחאה 

יל דבא אוה ,התמ יכ ו רוסמ יבל היה הל ןה"ב 
הנופ "הליפתו הדלב" רישב :המגוד דוע "1התע 
אטח תא ריכזמו ,םירוכישה יבא ,טול לא ררושמה 

רופממ םלעתמ םגרתמה ;ויתונב לא ותוברקתה 
ךב הנושמ חרואב רציה יכ דע" םגרתמו תוש 

."טולשי 

,םעטב ומגרותש םיבר םיזורח שי הז תמועל 

.הרדסו הזירחה תרוצ לעו בצקה לע הרימש ךות 
הו בתכה ."רבעשל הפיה" ריש אוה דוחיב הפי 
םירויצה .אילפהל םירודה ,םיעבצ ינשב ,הספדה 
חורל ,ןכותל םמאות לשב דחוימ חבשל םייואר 

.דומיעלו בתכל .ונמזו ררושמה 

יניתרג .א .ק 

םדוק תחא הבחת 
.ך"שת ,"הדסמ" תאצוה ,והידבוע יכדרמ תאמ םירופיס 

מהו רצקה םושירה ןמא אוה והידבוע יכדרמ 

ונניא ךא ,יתוגה-יתומשרתהה עטקמה ןמא ,זכור 

יתונמאו ירופיס רשוכו תיפא המישנ לעב רפסמ 
במה הרצקה המישרב וחוכ רקיע .תויומד בוציעב 
,תירוקמ תולכתסה ,שפנ ךלה ,דדוב עורא הטיל 
.םדאו םלוע לש םנושבכב רוהרה וא קומע עוזעז 
תא טלוקו הריהב תוננובתה וביבס אוה ןנובתמ 
ורפאה ינפ לע תורוזפה ןהה תודוקנו רואה-ינדק 
םייוליגל דעבמ רודחל אוה עדוי .ןילוחה לש תויר 

תולעהלו תועפותה לש ןכות ךות לא םיינוציחה 
הבושק ונזא ,תטטורהו היחה תימינפה ןתועמשמ תא 

ולא ,תומלאה תומשנה לש היומסה לוקה-תב לא 
אוה ליכשמ .ונמלועב תוטבלתמו תולבוס ,תועותה 

םדאה לש ותמשנבש ימינפה רואמה תא ףושחל 
בשו הריש ינחל יוליגה לא םלעהה ןמ איצוהלו 

.שוגיר יריר 

,הזורפ איה והידבוע יכדרמ לש ונושל יכ םא 

הריש ,תירילה הרישל ןתוהמב ויתומישר תובורק 
םע תופתושמ תונוכת הברה ןהל ןיאו ,הזורפב 
רצק רופיס םוקרל ותוסנב ,םנמאו .רצקה רופיסה 
ףפור ,קרופמ רופיסהו רבחמה לש ועבמ לשוכ 
לעו ידמ ינשגר ,ימינפה יתלילעה דלשה תניחבמ 
:ורפסב הלאכ םירופיס ינש .תויתוכאלמ שודג לכה 

יסכ םימוגפ םהינשו "ומק רפאמ"ו "םינבו םיחא" 

יפאה רופיסה דוס תא עדוי והידבוע ןיא .םירופ 
בחר רופיסל הרצקה המישרה תא ךופהל ותוסנבו 
יצמ וניא אליממו תימצעה ותוהמל אוה אטוח העירי 

דומצ תויהל םוקמב .יוארכ בצועמ רופיס סוקרל חיל 
,שיה קיחב רתסנה לש ופושיחל ,עגרה לש ויוצימל 
תטלבהל ,תישגר-תיתולכתסהה היווהה לש המוליגל 

םה רשאו ןייטצמ ונה םהב — תיתוהמה הדוקנה 
קובחל לדתשמ אוה — יתריציה ודוחייל םייניפוא 
ימואל לכשה רסומב םתוא שודגל ,םיבחר םיאשונ 

,הנידמ לש תושקו תובר תויעב ףושחל ,ישונאו 
,הבהא ,רפס-יבושי ,תוממש תחרפה ,הרוזפ ,תויצולח 

.םירצק םירופיס ינשב לכהו תודידי 
וכתל ןמאנ אוהש העשב ,רפסה תיברמב םלוא 

מה ,תוטוזה בבודמו םימשרה ןמאכ תיתוהמה ותנ 
,תידוחייו תירוקמ תולכתסה-תיווזמ םלועה תא ריא 

לש ספיספ ונינפל .תלוכיו ןורשכ והידבוע הלגמ 
תחא לכ תוצצונו םינוג תורישע וינבא רשא ,םדא ייח 

ותבהאב ונא םישח ויתומישר לכב .הלשמ רואב 

,תלוזה לבסל הקדה ותנבהב ,םדאל הלודגה 
ןכה ובאכל ונא םידע ןכ .ויתומולחלו ויתווקתל 
תוינונטקה לשממ לע ,תוילשא לש ןתוצפנתה לע 
,תושגרה תחושק תודיקפה ןוטלש לע ,ןיחומה-תורצו 

וסיה לע ,שפנה רישעו חורה שיא לש ותומתי לע 
ףכ ךרדמ לכ לע םדאל ונוכנש תודידבהו סיר 

דימתו הנבההו החילסה דוס תא אוה עדוי ךא .לגר 

:יפוי לש הדוקנב ,רוא ןרקב זחאיהל אוה שקבמ 
תחאה הנחתה לא הרזח ,לגרב יתרהימ םימשמ" 

היסוליאה תא םש יל בישהל שקבמכ ,םדוק 
..."הדודשה 

והידבוע עדוי ,וירופיסל דוגינב ,ויתומישרב 
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