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קורי שיש ומכ
ר ואית לע ורבשנ רבכ ותישארמו ץוביקה הכז
ת ורעי-יצע רפסמכ םיבר םיסומלוק ותרוה
ך פשנ וידו תמייקה־ןרקה-ץרא תא םיסכמה
חה ידיב ושבויש תוציבה ראשו הלוחה ימכ
דח םיסומלוק םיאצמנ ןכ־יפ-לע-ףאו ,םיצול
י צוביקה-לוביב .םירקבל־תושדח תותסקו םיש
ת אמ םירצק םירופיס רפס אצמנ הנשה לש
ם יבבוס םירופיסה לש םבור־בורו ,ץוביק־תב
.ץוביקה—וז תיחצנ היווה ביבס
ל ש הירופיסב דימת םייאמה אוה "ץוח״ה
ל וטיל שקבמה אוה ,ץוביקה לע רימע הזילע
. העד תוברתל ואיצוהל ךכ-רחאו ותמות תא
ם ימעפ .ןטשלכ ול תובר םינפ הז "ץוח"
־ תקהלמ ןקחש תומדב םעפ—ץוביקל אב אוה
ת ב תא וימסקב ךשומו בורעל הטונה ןורטאית
, ("הנטקה הקתפרהה") תממעושמה ץוביקה
־ תילעופ החפשמל תב הרענ תומדב םעפ
ו לצנל ידכ ץוביקל האבה ריעה ןמ הרישע
ה רושה יפויה לכ תא התצימ רבכ״ש רחאלו
א והש המ לכ תא הגפס רבכ ,םוקמה לע
יחלו תויווחל האמצה השפנל םורתל לוכי
וי רבכ ,ויתונויסנ לכב התסנתה רבכ ׳שוד
ל כ םתוחרואו וישנא תודוא ,ויתודוא תעד
א ל ךא—ותבזוע איה ,(116 ׳ע) ״תעדל שיש
לש תא חפקתו תקולחמ שא וב תיצת םרטב
ב רוא םימעפ .("קורי שיש") וישנא תוו
ן יאש אלא ,ץוחב םיינטשה וישובלב "ץוחה"
א ל ,קחרמל וילגר תתכל בייח רקיה רבחה
ב ורק יכ ,םיל־רבעמ אל ףאו ןטשה םיימשב
ת ובע־אל רקובב הרבח תאצוי .דאמ וילא
אה ידרשמל ץוחיתריכזמכ הדיקפת ףקותב
ת בונת תא ץוביקה רכומ םהל ,בוטמדפ םיח
־ שומה ,תוועמה לכב איה תלקתנ םשו ׳וקשמ
ה מכ רכש םהמ לוטיל שקבמה ,יליניסה ׳תח
׳ וכו םדשל תא ץוצמל ,תוריפ יזגרא המכו
.םזילאיצוסה יבתכב ובתככ—,וכו
יקה תורבח דוחייבו ,םיצוביקה ירבח םלוא
ר שא תא םה םיעדוי ,םתנומא הנתיא ׳םיצוב

; (םירופיס) קורי שיש ומכ :רימע הזילע ״
/מע 1966 ; 179 ,םילעופ תירפס

ל וז קרב םע הנטק הקתפרה אלו ,םהינפל
ה ריינובנוב אלו ,ינוריע ןקחש לש ףיוזמו

־ זמ הרקי הרבח התוא תלבקמש ךחל־המיעט
- םויל בוטמרפ םיחאה ידרשממ ץוחה־תריכ
ם ה .םתנומא לע םוריבעי ,הדלי לש תדלוהה
י כ ,םיצורמ ךא םיפייע ,ץוביקה לא םיבש
!היוללה ,םלוע דע םתיב ןאכ
; ומלוע לע ,ותיב לע בותכל םדא יאשר ,ןבומ
, תופסונ תושירד הדימעמ רופיס תביתכ םלוא
. הלא םירופיסב תבתוכל תודמוע ןניא ולאו

ה רופיס אוה והשמ ותישארב חיטבמה דיחיה
, ולוכ ץבוקה ארקנ ומש־לעש ,"קורי שיש"
יתמ תויתמיכס התואב יונב בוש אוה םלוא
, םיארוקה ןעמל יאדכו .שדח לכ הב ןיאש הש
סמ איבהל ,המצע תבתוכה ןעמל רתוי דועו
ת דובע לע רפסמה ,רופיס ותואמ תורוש רפ
יקה ינב לכ הב םיפתתשמש הלודג לוקיס
לקח הדובעל העבג רישכהל םשקבב ,ץוב
, תפייעמ הדובע ידכ ךות ,עתפל הנהו ;תיא
י נבא אמש ןויערה תא םידבועה דחא הלעמ
:זאו .שיש ןה העבגה
ר שפא .ןכתיי :רמאו ,ךויחב וב טיבה ןנח"
ק וחר .שישב םיפירצה לכ תא תופצל היהי
ברועמ ךכ ירהו .תוזחל היה רשפא-יא הזמ
ך ימי לכו ,לפטהו רקיעה דימת הזב הז םיב
ת א רובל הסנמ .םהיניב ןיחבהל הסנמ התא
ה מכ .קחרממ ,לק הז המכ .רקיעה תא .ךותה
ו חרט םהש ןבאהש תוארל וישכע טושפו לק
, איהה העבגה לעמ ףולקל השק ךכ״לכ זא
חתמש המדאה תא תולגל ידכ קלסלו ףולקל
ה תוא וליאו ,רקיעה איה—ןבאה אקווד ,הית
ישבש םרכהמ .החימצה תובזכא קר המדא
זנש םישבי םיגרוש קר ורתונ העבגה ילופ
ה תואב התחימצ תליחתש—ןבאהו ,רבכמ וחנ
ת שבוכש הפוסו הקימעמו תכלוה איהו הקלח
א קווד—ויקמעמ דע ינופצה ןורדמה לכ תא
ם גש רבתסמ .ןבאה ,רקיו רקיע ,רקיע איה
ך א .המדאמ אקווד־ואלו תויחל רשפא ןבאמ
תסנ עקרק תסיפ לכ ירחא תורתה ,םייניעה
ו נל ועירפה םייניעה אקווד ,םישרטה ןיב תר
.(109 ׳ע) ״תעדלו תוארל זא
.ותיווהו ץיביקה לש השדח הסיפתל חתפה ןאכ
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