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ןורחאה שדוחב
' צקה הירופיס 11 םירוזג דחא רועמ אל
ה רפסב וצבוקש ,ןבארה תימלוש לש םיר
וחמ םהמ ,ץראב םתושחרתהש םהמ .ןורחאה
ף א .רדגומ-אל םוקמ הזיאב םהמו ,הל הצ
ן תיב םלוא .רופיסל רופיסמ הנתש*מ םנמז
ת ונייפאמה תוירקיע תוביטח יתשב ןיחבהל
ת טטרושמ םהב םייטסילאיר םירופיס :םתוא
עהל םישקבמה םירופיסו ,תיתואיצמ היווה
.תירוגילא תואיצמ תול
" ןורחאה שדוחה" ץבוקב ןושארה רופיסה
ה נידמה תויה ינפלש םימי לש םרכז הלעמ
. יצולח קשמב םיריעצ תרובח לש הייח-יווהו
עהל םיבוצק םיטפשמב תרפסמה החילצמ ןאכ
: הז עטקבכ ,םהה םימיה ףונ תא ריב
י בג-לע ,ףורש ,קיתע־םוחב ךצרא־ראתימ"
, היתולובגל ץוחמש המו ;הציבה ןובלחכ ןבל
, תוילאירוב תוחור ןוגכ תוצלפמ הלא ירה
. םלוע-לובג לש םיכאלמ ראשו ,םינוקרד
ר יהזה ,ןדקשה ,יריזנה בלה ?הצר ימ תאצל
א לש ,הפמה ינפ-לע תכל קיחרהל אלש דימת
ש יא דיבעלו ,ןורחאה םיה לובג תא תאצל
ם ימה םעט ,ןאצה תעבג ,ןפגה תענצב ותדכ
, רדחבש דכ לש תיטיאה ותעיז ,םיקיתעה
ת עבורמ רצח ונייה .ןבאה יקיקנב תשוביה
ם יתעל הילא םיעיגמ םלוע-דהש ,הרוגסו
.(7 ׳ע) ״הקוחר הפירש תוהוגנכ
פסב ןבארה ׳בג תלחינ האנ החלצה התוא
־ תמה-תידוהיה הפוריאב התודלי ימי לע הר
בס לע ,הינשה םלועה-תמחלמ ינפלש תללוב
ם ירידה ויה ןהינבל״ש תולודגה היתויחאו את
ה רמא ,ךמצעל יראת׳ .ןהיתולמשמ רתוי דוע
ה נואת הלילח ךל היהתש׳ ,הנילואפ םעפ יל
ך ינותחתש ואריו ,ךתוא ומירי םירז םישנאו
ח במ יתומתו ריעהד־וחישל ייהת .םיטושפ
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ל לכל םיאב הז רצק רופיסב .(55 ׳ע) ׳״הש
ת ויליטנפניא התוא יתימא יתורפס שוביג
שמה יסחיב ,םיימיטניאה ם״מוחהב תויביאנו
ודה תוקסופ 1939־ב .םירזל סחיב ףאו ,החפ
רגהש לזמ ונל שי"׳ יכ ןמצע ןיבל ןניב תוד
מרגה םע .םיסורה אלו ונתוא םישבוכ םינמ
ם תא ונרבילש ומכ רבדל לכונ ,תוחפל ,םינ
ש י ,יתוברת םע .הנושארה םלועה-תמחלמב
־ היצ תודודה .׳יתוברת תיב ינפב דובכ םהל
ה ורגס?ג תאו ,ןהלש הבוטה תינמרגה תא וחצ
ח לודבה תא וריתסה אל ,תונומתה לש בהזה
ל ע טרבוש לש ׳רדיל׳ וניכה ,תועבטה תאו
- ערה רמגייש וכיחו ,הת וטלח ,םירתנספה
 תא .םישבוכה וסנכייו ,תוצצפהה לש יחרכהה
ח ראל היהי רשפא ,ןהיניב ורמג ,םילנולוקה
.(57 ׳ע) ״התל
ה ב האנה תוננובתהה תלוכי ךא ,אילפמ
יישה םיפונו תויווה תאלעהב תרפסמה הנחינ
ת ייארב ףא הל תדמוע יטרפה המלועל םיכ
* ייע תמגוד ,ןולל-הטונ־חרוא איה רבש םוקמ
ה שילפה־ףוח ,ידנאמרונ ףוחב תחא הנטק הר
' יסב רפוסמ הילע ,הינשה םלועה־תמחלמ לש
ת וקדב ראותמ הז רופיסב ."ןיטקידנב" רופ
ן מ ךכ־לכ הנושה יפרחה־יפוריאה רואה הבר
ק יודמה רואה הז ירהו" :ילארשיצראה רואה
ם יליחתמ םיעבצהש העש ,ןובס-תועוב לש
• תוחופתה ןהיתונפד לע ןמתסהל ,ררחתסהל
א לא ׳ורוקסוראיק אל ,לטספ אלו רוכע אל
' טכ םילודג עבצ-ימתכש ,תיקנע ןובס-תעוב
ם צעבו ,הילע זזפל םיליחתמ יאלט לע יאל
א וה המ—הזכ רוא .עבצ ללכל םיעיגמ םניא
׳ ד הנשה תומי בור וב םירגה םישנאל ןתונ
.(68 ׳ע)
ו בארה תימלושל רימשו ךירעש ־דמ ,םלוא
ח רופ ןשע ךפיה םייטסילאירה הירופיסב
' יט" תמגוד ,םיירוגילאה םירופיסב הלכ ןנעו
' לע גרוהל ךלמ אצומ וב ,"ןבא לש הנטק רכ
ת בצינה םלה־תטימ יבג-לע רטאיכיספ ידי
ה דמשהב םיקסוע הב ריע וא ,רכיכ בלב
' יומ הלא םירופיסב ."דייסותינררא״ב םירפוצ
ת א תנגראמה תנווכמה דיה תשחרמו תשג
י ט־ ע יתיא קולחהו ,הדימה לע רתי רופיסה
ט שוך$ עורק תונתלכשה ףדוע לע תרבחמה
.הפטמ רתוי הלגמי
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