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השקירה
ל עו השרוחטיג לע רופיס רפסה לש וזכרמב
י שארה ורוביג .ולוסיחל םדוק וב םייחה-יווה
יצמה םע דדומתמה ,היפוסוליפל-טנדוטס אוה
. התא םילשמ וניאו התוא לבקמ ,השדחה תוא
אר לע תותחינה תוריזגה לכ םע םילשמ אוה
ו טיגה תמוח תמקה :תחאל טרפ ,םידוהיה יש
ם יספה ינש ןיב ,עצמאב בוחר לש ורובטב"
ד ירפהש והז—תילמשחה תליסמ לש םיליבקמה
יצמ לש תיארמ לכ ונממ לטנו הזחמה לכ תא
סילאירוס הנומת ,םולח ,ןורטאית תגצה .תוא
ן פואו־םינפ־םושב ךא ,הלאב אצויכ וא תיט
."ןויגהה םלועמש רבד אל
זכא ,תינמרגה תוליעפה לש תוימומקעה לכ
י נפלש תוחיצרהו תוגירהה ,םתוללעתהו םתויר
ם הייוליג לע רוסחמהו בערה ,וירחאלו וטיגה
ל ש ותעד תא ופרט אל ,רתויב םירומחה
וע תא סרהש לככ ריעצה ידוהיה טנדוטסה
ם יאנבה דחא .וזה המוחה לש הניינב ומל
ד יל ותולכתסה םוקממ ותוא שריג רשא
, "!רותיכה דחאל ךתוא ודימשי םרטב" ,המוחה
עמ לכב ותפדורה תירותסמ תומד ךפה

ל כבו םוקמ לכב וייחל תדרוי ,וילדחמו ויש
ה יפוסוליפ תחא הנש דמלש ,הז סוילוי .העש
ן ויגהה-רסוחב האר ,השרו לש הטיסרבינואב
ר תויב ףירחה יוטיבה תא וטיגה תמוח לש
ה ז ןויגה-רסוח .עלקנ וכותלש שדחה בצמל
א ל םג ,רוקה אלו בערה אל ,ותוא סרהש אוה
.םידוהיה ןוילימ יצח לש ארונה םלוסיח
- רסוח לצב םייק ותומ דע וביבס שחרתמה לכ
ר יעצה "ףוסוליפ״ה תא םסרכמה ,הזה ןויגהה
רפמה ,השקירה לש "סוס״כ ותדובע .םינפבמ
ה יראמ ותרבחו לאומש ורבח תאו ותוא תסנ
י השלכ תינוציח הפילק קר איה ,וטיגה יאנתב
- רדסל תיתבשחמהו תישגרה תודגנתהל ביבסמ
רג טנדוטס ידימ ול אב ותומ .שדחה םייחה
וליפ םינש שלש דומלל קיפסה רבכש—ינמ
למה תמחמ וידומיל תא קיספי םרטב היפוס
ר ייסמו סוילוי לש השקירב עסונ ינמרגה .המח
ג רהייש סוילויל םרוג אוה עסמה ףוסב .וטיגב
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שת תשקבב ואטחש אטח לע הרטשמה ידיב
י דוהי טנדוטס הז תמועל הז םידמוע ךכ .םול
י נמרגה טנדוטסה לומ ,ןברקה ,היפוסוליפל
.חצורה ,היפוסוליפל
ל ש םהיתונוצר קקוש ,וטיגה יח םוילויל ביבס
ל כבו םוי לכב דמעמ הכ-יא קיזחהל םיבר
ם ינמנ היראמו לאומש .םייחב ראשיהלו העש
, םייחב וראשנ םהינש .הזה לודגה בורה לע
, םירחא םיברכ ,לאומש ךפה המחלמה רחאלו
.הינמרגב חילצמ הליל-ןודעומ לעב
ר אתל אלש ־התיה ורפסב רבחמה לש וכרד
ה רשי ךרדב וטיגה לש תועווזהו םימיאה תא
קתשה תא ראית תאז תחת .תיעצמא־יתלבו

ו ניאש ,ליכשמ ידוהי ריעצ לש ותמשנב םתופ
ל ש םיימינפה וייח .השדחה תואיצמל רבוחמ
ד וע ינחור חתימ םיאלמ ויהש ,טנדוטס ותוא
ם היתואצות תא םכותל וטלק ,המחלמה ינפל
. םמצע םישעמה תא אלו םינמרגה ישעמ לש
ת רותל עוושמ דוגינב דמעש ,ןויגהה־רסוח
, וירומ יפמ עמשש היגולוכיספהו היפוסוליפה
ו ז הציחמ .תואיצמה ןיבל וניב הציחמ םיקה
א יהו ,וייח תא הלקה םגו וילע הדיבכה םג

י דימ ול אב הרקמב אלש ,ותומ תא המרגש
.היפוסוליפל ינמרג טנדוטס
י גולוכיספ עדי רבחמה ןמ תעבות וז השיג
* ימב-תדחוימה תואיצמה קמועל הבר הרידחו
' שמה ,תונחמהו תואטיגה לש "הטינלפ״ב הנ
ה לגמ םימוחתה ינשב .ורופיסל עקר תשמ
* ומד תא הייחמה איהו ,הבר הישות ךבראוא
ת ויגארטה םהייח-תוביסמ תא השיחממ ,ויתוי
י תמארד חוכב םמצע םע םקבאמ תא הלעמו

.לטובמ־יתלב
. "יאה לע" אוה המחלמל רושקה ינש רופיס
• וראשנש היסור השא רבחמה ראתמ ןאכ
* רגב ינוויה הלעב םקונש המקנה תאו םייחב
. המחלמה רחאל םבשומ םוקמל םיעיגמה םינמ
ר ופיס אוה "הפשכמהו םוקינ" ,הז תמועל
׳ ריוצמה הדיחיו-תחא השא ביבס קהבומ יאמי

. אשמ-תיינא לש תווצ ךותב םיבר םירבג ןיב
' ישנא לש םהייח תושממ תא הלעמ רבחמה
ה נירקה תועצמאב תנחבנ איהשכ ,הינאב םיה
ר מד .התביבס לע השאה העיפשמש תדחוימה
ר תמ ,ינוויה יאנוכמה ,ישארה רוביגה לש ות
ייחמ רחאה רופיסה ףא .ףירח םזילאירב תרא
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ת ויומד הלעמ ,"יטורוד ישנאמ שיא" ,םיה
. ",ב הילע" ןעמל וסיוגש םיידרפס םיאמי לש
ה עידי םייוור הלא ןוגכ םיאשונ לע וירופיס
־ ה םיכוביסבו םי'ידרוי לש םהיגהנמב הבר
ת וינאב םהייח־חרואלו םהל םייניפאה םיבר
* ור לש ותציחמב" ,ןורחאה רופיסה .םילמנבו
" יגפמ תויווחו תונורכז הלעמ ,"סביירג טרב
.הליהתל-עדונה ררושמהו רפוסה םע ויתוש

םישוכה דרמ
ך ותמ בתכנ סקאמול .י סיאול לש ורפס
ד רפג-יתלב קלח םישוכה יכ תידוסי החנה
ה מ ישוכה היהי" יכו תיאקירמאה הרבחה לש
ן יב ,בלתשי םא ןיב ,יאקירמא והירה ,היהיש
ה ז היהי—לדבתי םא ןיבו ,בלתשי אל םא
י ופצ הקירמאל יופצה דיתעה ...הקירמאב
' ירמאל יופצ—ישוכל יופצה דיתעה ,ישוכל
" םירוחש" לש םתוגזמתהב וז הנומא ."הק
ת ודוסי תלעב ,הדיחא הרבחל "םינבל״ו

ר ד לש ותשיג תא שארמ תעבוק ,םיפתושמ
' תוצראב תישוכה היעבל ישוכה רבחמ
.תירבה
, םינפבמ "םישוכה דרמ" לע בתוכ רבחמה
ל צא םייתרבחה םיחתמהו םיסחיה עקר לע
' ל שידקמ אוה הבר בל־תמושת .םישוכה
ר שפא .םשארב םידמועלו םיברה םינוגרא
, ןווכתמ רבחמה וילאש ,יאקירמאה ארוקהש
ת וצובקה לש תולועפה יטרפב ןינע ול שי

' ל .ישוכה רוביצה שארב תודמועה תונושה
- תיתעיסה תוצצורתהב ןינע ןיא רחאה ארוק
ם וקמ תספותה ,םינושה םינקסעה לש תישיאה
ר ד םיניינעמ הלאה םירבדה לכמ .רפסב בר
ב שחנה ,גניק רתול ןיטרמ ר״ד לע םירבד
' תוצראב םישוכה לש רכומה םגיהנמ
.תירבה
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' ו בשוחה ,יטסיטפאב ןהוכ אוה גניק ר״ד
' שה הלודג .הנומאבו שגרבש םיחנומב לעופ
יבהלו םסייגל וחוכב שיו ,תוירבה לע ותעפ
ם סוקה ןויערה ןעמל תימצערהברקה ידיל םא
 וגוסמ םישנא ןיא הכפהמה ירחא לבא .ול
מה תעדל ,תואיצמה ןחבמב דומעל םילגוסמ
וירנימסב גניק ר״ד דמל םינהוכה לככ .רבח
ה נוהכה-יחרפ תא םידמלמה םידחוימה םינ

. בושחל םתוא םידמלמ םניאו ןימאהל
ת ומילאה״יא תא גניק ר״ד ךירעמ תאז דבלמ
א והו ,םישוכה תויוכזל קבאמב ליעי רישכמכ
ם ישוכ םיגיהנמ .ידנאג לש ודימלת בשחנ
קע הניחבמ םא ,ויתוטיש לע םיקלוח םיבר
 .תוינוגראו תויסיסכט תוניחבמ םאו תינור
ל ש ורואיתכ ,תישוכה היעבה לש הניערג
י כ לגמ וחלש" תניחבב ,התולשבב ,םקאמול
ם ע םנויווש לע םישוכה יקבאמ ."ריצק לשב
' תמחלמ זאמ םיכשמנ הנבלה היסולכואה
פל וסינ תובר םינש .תיאקירמאה תואמצעה
ך ותמ הדרפה" לש ךרדב היעבה תא רות
ף וסב ןוילעה טפשמה-תיב קספש יפכ ,"ןויווש
- בות םישוכלש התיה הנווכה .הרבעש האמה
חאה םיחרזאל תונקמה תויוכז ןתוא הנחט
ה רבחה ןמ רומג לודיבב—דרפנב ךא ,םיר
.תיללכה ,הנבלה
ל יאוה ,תואיצמה ןחבמב דמע אל הז ןורקע
ן ויוושה-יא ערז ןומט רבכ "הדרפה״ה םצעבו
, וז הריזג םע ומילשה אל םישוכה .קדצה-יאו

ב וכישמהו ,תואטיגב םזוכיר ידיל האיבהש
לה היסולכואה .הדרפהה דגנו ןויוושל קבאמ
ה חוכה התיה תירבה־תוצרא םורדבש הנב
מהל הסינ םירשעה האמה עצמא דעש ,ידגנ

ק ספ 1954 תנשב .ריחמ לכב הדרפהב ךיש
ל םידרפנ רפס-יתבש ןוילעה טפשמה'תיב
ו ז הטלחה .הקוחה תא םידגונ םינבללו םישוכ
ה .םיעזגה ןיבש םיסחיב הנפמ ידיל האיבה
ואמ היה םנמאש ,תפומו תוא הב ואר םישוכ
ך לוהו שבוכה םנויוושל ,ידמ טעומו ידמ רח
ם ילדתשמ םהו ,הרבחה ייחב םיפסונ םימוחת
 תומוהמהו לשכ םלבס־חוכ .ץקה תא ברקל
ד רמ״ש תודיעמ ןמזל ןמזמ תוצרופה תויעזגה
ק לחב .רתויו רתוי קימעמו טשופ "םישוכה
רקש השגרה תננקמ ישוכה רוביצה ןמ לודג
.יפוסה םקבאמל ספאהיתעש הב
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