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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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ל ע תקלוחה וז תוברל ,תישוכה תוגיהנמה
ן סרל הסנמ ,גניק רתול ןיטרמ ר״ד לש וכרד
. םייקוחו םייטפשמ םיקיפאל ונווכלו דרמה תא
ל ודג קלח לבא ,ךכב םיחילצמ םה הבר הדימב
ך כ .םהל הנענ וניא תישוכה היסולכואה ןמ
ם ימלסומה" תצובק תונורחאה םינשב המק
ה תונוילע לש הרותב םילגודה ,"םירוחשה
ר דשעמ אוה ישוכה קר .ןבלה לע רוחשה םדא
ק לח וב ול ןיא ןבלה םדאה ,םיהולא לש וידי
ה סנמ ,"רוחש חוכ" ,הינש הצובק ...הלחנו

בלה" לע םיינוציק םיעצמאב םייאל איה ףא
ב תישוכה ןויוושה־תכפהמ תא עצבלו "םינ
־ בואה בור לש ןוונמה ינועה .תומילא יכרד
י בגל ברה רוגיפהו תורעבה ,תישוכה היסול
ה סיסתה תא םיסנרפמ ,הנבלה היסולכואה
־ תויוצרפתה ידיל םיאיבמו תימואלה־תיתרבחה
.ןמזל ןמזמ םימד
ב רקה ,דרמה תרמוחמ םלעתמ וניא רבחמה
תהה תא ןייצמ אוה .תובר החיתר־תודוקנל
ה םינשב ישוכה בצמב הלחש הברה תומדק
־ יתבמ ול תנתינה הברה הרזעה תאו תונורחא
א וה .םיילרד׳פה תונוטלשה ןמו טפשמה

־ תוצראב תישוכה הלאשה ןורתפש םג ןייצמ
ק לסי הקירפא לש הרורחיש דחאל תירבה
ויא תונכס ובוחב אשונה ימואל-יתרבח דקומ
ן ותנ ,דאמ תילאיר ,תמיוסמ הניחבמ" .תומ
מוקתהל חתפמה יאקירמאה ישוכה ידיב םויכ
בו .םלועה לכב םינבל־םניאש םימעה תומ
ף או רכות הקירמאב םישוכה תייעבש הדימ
־ בירמ ישפח םלוע םויקל יוכיסה הברי ,רתפית
."םיעזג
. הרצקב םירקסנ םה ףא םידוהיל םישוכה יסחי

י שוכה רפוסה לש ותרמא תא טטצמ רבחמה
ה רבחהש םשכ" :ןיוודלוב םמיי׳ג עודיה

ל האנשה הקוקז ןכ ,לזאזעל־ריעשל הקוקז
י וצמ םלראהב ,ישוכה יוצמ הי׳גרו׳גב :למס
ם ידוהיה םיאלממ םיישוכה תואטיגב ."ידוהיה
ה ניארקואב םהיתובאכ ךוויתו רחסמ ידיקפת
י דוהיה "גצימ" ישוכה יבגל .תורחא תוצראבו

ם ישרוד םג םישוכה .חוכהו ןוהה ןוטלש תא
י רהש םבצמל הנבה־רתי ולגיש םידוהיה ןמ
ה תיהש הילפהה תואצות תא םרשבמ וזח
ת ורחא תויתרבח תובכשכ .םהיבגל תלבוקמ
ה תטילקל םידוהיה םידגנתמ ,תירבה־תוצראב

ם ישוכהש םוקמ .םהלש םירוגמ-ירוזאב םישוכ
ו נממ םירקוע םידוהיה ,וב בשיתהל םיליחתמ
רבינוא רקחמ .רתוי םירקי תומוקמל םירבועו

ת ויוצמה תוינתאה תוצובקה לכמש עבק יאטיס
וזמ רתוי םידוהיה םידיפקמ תירבה-תוצראב
. םהירוגמ־ירוזאל םישוכ תסינכ עונמל םתל
והיה לש םתייטנב וז העפות ריבסמ רבחמה
ם יפתתשמ תאז םע .םייוגה ןמ לדבתהל םיד
ל ע םיישוכה םינוגראה קבאמב םיבר םידוהי
זהב םיניגפמ םידוהי תד־ישנאו ,םהיתויוכז
בוסה םישוכה םע םתוהז תא תובר תויונמד
.תיאקירמאה תואיצמב הילפהמ םיל

.פ .י

ןוויב םוי״מוי ייח
ל ש הריחב אלא וניא הירוטסיהה דומיל םא
ת וניגמ ןהש ךכב ןדוחייש ,תומיוסמ תואידיא
ת א תולגל אב אוה ןכו ,הרבחה םויק לע
ת וערואמ וא םישנא ויה םניגבש םימעטה
י רה ,םיפתושמו םילבוקמ םיכרעל םימיוסמ
” נותאה הירוטסיהה התיה עודמ ןבומו רורב
ת וניינעתהל יזכרמ הכ אשונל הרהז־ימיב תיא
ר ד היטרקומדה הגצוה דימתמו זאמ .רקחמו

׳ תמלשומ היטרקומד לש לאידיאכ תיאנותא
ת וריח היחרזאל הקינעהש ,הגוסב הנושאר
י ברעמה םלועל השירוהו התומכ העדונ אלש
ל כו :תוברת־תוריציו חור־יכרע לש תוגספ
ם יגורטיק לומ תדמתמ הדימע ידכ ךות תאז
ת וגלפמ ,תועד-יגוה דצמ םיצרמנ תופקתהו
.ץוחמו תיבמ ,םיצירעו

ל אידיא תמשגה לש תאזה תומלשה תנומת
ם שש םואנב ראותמכ ,הרשיה היטרקומדה
ה נותא לש הגיהנמ יפב סדידיקות ןוירוטסיהה
' םנ ,סלקירפ ,הנוילכ תישארבו התלודג אישב
׳ ינרדומה רקחמה ידי־לע טעמ אל תמג

ת ורפ תטיחשל ודיב הכורעו הטורמ ותלכאמש
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