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 םיטוב תובורק םיתעל ירהש !תיתאה-תיטיל
 רצות םניא םיירוטסיה םיכילהת יכ חוכשל
לב ןהיפנעל תויתרבחו• תוילכלכ תוכרעמ לש
 םילבוקמ תונויערו םיכרע לש ףא אלא דב
 רשאמ רתוי אמורב ןוכנ רבדהו ,םיפתושמו

 -רוטסיהה הפקשהב וניינע .תורחא תופוקתב
 המצעלשכ תניינעמ השרפ יכ ףא ,תיפרסוי

 השרפ ,ןוירוטסיהה לש וייח תשרפ איה
 הילכנב ברועמ היהש הנידמישיא לש תרזוח
 ךותמ יאדוו וחרכ־לעב ,שרופה ,התולוונו

 ןמ ,תוצע-דבואו בזכואמו שאוימ ,תורירמ
 רבעה לע בותכל הנופו השעמבש תוליעפה
 ימיב בתוכ !בטיה וריכהש ,יחהו בורקה
 ,רסיק ישרוי לש ינשה טאריוומוירטה טולש
 םיחלוס ויה אלש רבתסמ רשא ,ויאונש
 ורבעמ לע תולצנתהל קקזנ אוהו ,םהיביואל
 תא הלעמ אוהש ךות ,הביתכה לא שעמה ןמ
 טעמכ הווש הגרדל הירוטסיהה תביתכ
צעלשכ תפלאמו תניינעמ השרפו !התיישעל
 םינשרפה ןיב תקולחמה תשרפ איה המ
 תנבהל םיבושחה םירבדה םה םיטעמ" רשאכ
 שיש התכרעהלו םויטסולאס לש ותריצי
ינמ רבדב תקולחמ^-״ונימיב המכסה• םהילע
 חופיק ,תונווכמה תוטמשהה ,הביתכה יע
חמה לש ויתואנשו ויזמר ,תיתדבועה תמאה
 ויתוחנהו ותוירוקמ ,ונונגס תולוגס ,רב
 תא תומאות ןה דימת אלש ,תוירוטסיהה
.תואיצמה
סיה הניא סויטסולאס לש הירוטסיהה םלוא
 תנווכמ הביתכ אלא ,"תיביטקייבוא" הירוט
 ,רסומ ףיטהל ,דוסי-תוחגה חיכוהל ,תיתילכתו
 רשאמ רתוי אוה בושח הזבו ,חקל איצוהל
 .ךרע־תבר תירוטסיה היצמרופניאל רוקמכ
 ןוירוטסיה !ןורתפ עיצמ וניא סויטסולאס
 אל יכ עדויו ריכמה ,ימיספ ןוירוטסיהו ,אוה
 יגש .האישב רבכ התויהב הלחמ• אפרל ןכתיי

 םה קרש ,ריכה רשא םילוגדה םישנאה
יק ,תיתרוסמה "סוטריו״ה תולוגסב םיננוחמ
 חצרנ ןושארה :םמלועל וכלה ,וטאקו רס
 !וישרוי לא ןומהה בל תא ךשומה לאל היהו

 -ילבופרה לש םשודקל היהו דבאתה ינשה
 לע חוכיווב ,הלא ינש ןיב תומיעה .םיאק
 האיש קפס ילב אוה ,טניסב םירשוקה לרוג
הספש ףא רשפא ."אניליטאק תמחלמ" לש

 םלוא ,תונורחאה םינשה לש רסיקל ותדהא
 םיצור םניא הירפמיאהו םעה יכ אוה עדוי

 .תוביציו רדסב אלא וילע תצרענה תוריחב
 ימכו ,הווהה ןוקיתל הפורת עיצהל ודיב ןיא
 .םירבדה תוביס רחא אוה שקבמ■ רבעב וייחש
 לילכ ונוימדב הארנ רבעהש אופא אוה יעבט
 היה אלש יפכ ,תולעמה-רהוטו תומלשה
 ,תודמעמ■ ןיב םיכוסכיס יכ עדוי אוה .םלועמ
 דע םלוא !דימת אמורב ויה םישיאו תותיכ
 ומויא השאר■ לעמ יולת 146-ב וגתראק ןברוח
 רמשו רציש אוה הז םויאו ,ץוחבמ ביוא לש
 ,"הידרוקגוק״ה תא ,תימינפה תודחאה תא
 םיטעמה לש "סאטינגיד״ה ןיב ןוזיא איהש
 -אס םיזגמ ןאכ םג .םיברה לש "סארביל״הו
 הארנ הווהה ךא ,העוט ףאו ,הברהב םויטסול
 ללטצמ רבעהש דע עויזמיו םויא הכ ויניעב
.םידמגתמ וימיגפו

וטסיהה תורפסב ,תרזוח האירקו ,האירק לכ
 המכ דע בוש הריכזמ׳ תיסאלקה היפרגויר
 תורודה לש תיפרגוירוטסיהה הביתכה הדביא
 רואיתה תויח לש תיחולחלה תא םינורחאה
 לע תרזוח הירוטסיהה ןיא יכ ףאו .ןונגסהו

 תרחא החור ירה ,דימת תרחא התפשו המצע
 םירבדה םיארנ םינש יפלא קחרמב םג !איה
 םירכומ ,םיבורק סויטסולאס בתוכ םהילעש
.םינבומו

 -יטאק תמחלמ״ל עיפוהש לקולק םוגרת דגנכ
 ,(יחטש אובמ ףוריצב) הרבעש הנשב "אניל
 תומלשל יקצרובד הרש לש המוגרת הלעתמ
 םידקהש אובמה וליאו !תולילצו קויד לש
מת אובמל תפומ• אוה יקסבושריו .ח ׳םורפ
 ףיקמ תאז םאו ,וינע ,םייגיע-ריאמ• ,יתיצ
 אלש לוכי וניא הירוטסיהה בבוח .קימעמיו

 וינפל איבהש לע "קילאיב דסומ״> תודוהל
 תיפרגוירוטסיהה תורפסה ינמכממ ףסונ רפס
.האנ שובלב ,תיסאלקה

.א .כ .נ

ןוטלשה םעט
וטה ה׳זאטרופירה ןיבש םוחתב אצמנ רפסה
 ןאכל םיבר םינמיס וב שיו ,תורפסל הב
-ושפני ,לבוקמה ןבומב ןמור אוה ןיא .ןאכלו



ו6וןוטלשה םעט

ית חוכמ אלא ןמצע חוכמ תולעופ ןניא וית
ב יבסמ זכרתמה ,רבחמה לש ירופיסה ורוא
ם ירטשמב ומעטו ןוטלשה תוהמ לש היעבל
ה י וא תוחפ םיעודי םירבדה .םייטסינומוקה
ך סמ״ב ועביגש תובורמה תוצרפהו ,רת
ו נתנ תונורחאה םינשה הרשע־שמחב "לזרבה
ה שענה תא ץוחבמ תוארל תורשפא וזיא
ר פוסה ,וק׳צאינמ■ .ל לש ורפס ךא .םיגפב
י גוי-תמחלמ זאמ לארשיב בשויה יקאבולסה
ה נידמה לש הכות-ךותמ ,שממ םינפבמ בתכנ
ד חא רבחמה היה רבכמ אל דע .תירטילאטוטה
, םיגיהנמל ברוקמו הטילשה הרובחה ןמ
ך כב .תיתרבח הבכיש התואמ■ וחמצ םלוכש
."ןוטלשה םעט" לש ומעט-דוחיי
ב יבסמ .תמש גיהנמ אוה רפסה לש ורוביג
ת א רבחמה רזחשמ תיתכלממה ותיוולהל
, תרתחמב טסינומוק ותויהמ לחה ,וייח-ךרד
ה צובקב תיזכרמה ותדמעל דעו ,םחולךזיטרפ
ם חולה .היקבולסוכ׳צ לע הטלתשהש הנטקה
ת יטסינומוקה הכפהמה ןויערל ןמאנהו רוסמה
, ולש לאידיאה תמשגהל עיגהש רחאל ,ךפה
ם יצירעה לככ ויניתנב גהונה ,טלחומ טילש
.וינפל ויהש
ה מואה לכ ןמזה תצורמב ויניעב הכפהנ ךכ"
ש יש ,ףוצרפ-רסחו שאר-רסח ןומהל הלוכ
ח יגשהל ,וכירדהל ,וכילוהל ,דיב וכילוהל
, ןומאל היואר הניאש המוא ,ושינעהל ,וילע
ס יעכהל ונייהד ,סיעכהל םידעונ הישעמ לכש
ו גיצהל הפאש רשאו וב האניקש המוא ,ותוא
ן ומא דוע ןתנ אל תונורחאה םינשב .קיר ילככ
יזכה ,ותוא ושטנ ,וב ודגב םלוכ .םדא םושב
ך ומסל דוע רשפא־יא .ותוא ומיר ,ותוא וב
"...שיא לע
ם ויב דימתמ טויס תכפוה תאזה תודידבה
י פלכ לכב ןומאה־יא .דחפה וזכרמבש ,הלילבו
ה עיקשו תורכיש ידיל ואיבמ וביבס רשא לכ
ו ז ותעיקש אלול .ילוחו שואיי ךותל תיטא
. ותטימב תומל הכוז היה אל תיעבטה ותלחמו

ש רפ ,לודגה ובירי היהש ,הגלפמה־ריכזמ
ילב וראווצל קגח־תבינע רשקו וילגרל תשר

רת ז (ןמור) ןוטלשה םעט :וק׳צאינמ .ל *
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ו תומ ינפל רצק ןמז .ללכ ךכב ןיחבי ונברקש
ממ שאר שמישש ,לודגה גיהנמה היה רבכ
. תיטילופ הניחבמ תמ ,הנידמה אישנ וא ,הלש
ו מש תא ריכזהל אל תוארוה ולביק םינותעה
ה שקה ותלחמ אלול .וימולצת תא םסרפל אלו

א לל ןוטלשהמ קלוסמ היה וצק תא הבריקש
י פל ,םייודיוו תוריקח אללו טפשמל ותדמעה
ה שע לרוגה ךא .תינילאטסה תרוסמה בטימ
ה אצותכ הלואש ודירוהו ןורחא דסח ותא
- ריכזמה הארש רחאל ,בגא .הימרוא תלחממ■
ח ירכה תוומה-תדועת תא הגלפמה לש יללכה
ה דועתה לע ומתחש םיאפורה תשולש תא
ך ותמ .תוומה תביס לש ןוחביאה תא תונשל
א ל ,םיגיהנמה ןיבש תיתרקויה תויראדילוסה
ם המ דחא יכ םיברב םסרפל םתעד לע הלעי

...ןתשב םדה תלערהמ האצותכ תמ
ך ותמ תמשרנ גיהנמה לש ותדיריו ותיילע
וכה ,רבחמה .וייח תורוק לש תטרופמ■ העידי

ד ומעל עדי ,תונותע־םלצ לעכ ומצע לע בת
ילשה גוחל ידמ רתוי ברקתהל אלו קוחרמ
ה ליפנה ןמו היילעה ןמ לצינ ךכ ידי-לע .םיט
תסהל תורשפא ול הנתינו ,היתובקעב האבה
ד שלוחו ויתורובג יפל ותוא ןודלו םדאב לכ
ם יבוטה וירצי תא ףושחל עדי אוה .וית
, וחורל ןיבהל ,םיירוביצהו םיישיאה ,םיערהו
ה עונתל דומצב וייח-ךרד תא ריבסהלו

. ןוטלשה תרמצל ותוא התלעהו ותלדיגש
ו תובאתסה םע דחי אב ןויערה לש ולוליח
ה תלעה רטשמה לש ותיילעש םשכ .םדאה לש
ת למסמ גיהנמה לש ותליפנ ךכ ,םדאה תא
ת ותיחשה תנידמב רטשמה לש ותעיקש תא
ר היוס-תיב תשמשמ הלוכ הנידמה .רוריטהו
ם ינגרואמו םירדסומ■ םהייחש ,היחרזאל לודג
" רטפנה" .תטלשה הצובקה לש הנוצר יפל
ף א ומש תא ריכזמ רבחמה ןיאש ,לודגה
ב אל םהל היהו ,םהייח־יסופד תא עבק ,םעפ
ל ש תיגאילוורוא חור .דחי םג ץירעלו
.הנידמ התואב תפחרמ ״1984״
א לל תאזה תואיצמה תא הלעמ■ וק׳צאינמ
ן דועש תופסונה תוטעמה תויומדה .קרשו לחכ
ת וניפל תוחרוב רחאה םלועה תא תורכוז
ר טפנה לש הידוהיה ותבוהא .ןהלשמ תוחדינ
ם יפדרנ התחפשמ ינבו םיבאזיטרפה ימימ
םיבלכ לודיגב תקסוע המצע איה .ודי-לע
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ת בבו הנושארה ותשא ....םירהב תחדינ תווחב
- חדו הדובע ,ינוע לש תיווזךרקב םירגתסמ
פשמל הטלוקפה ןקיד ,דמולמה ורבח .תוק
- תדובע רחאל ינוריעה ןויכראב דבוע ,םיט
ת מו יח לודגה גיהנמה .הבצחמב הייפכ
.ותודידבב
ה נומא ךותמ בותכ וק׳צאינמ לש ורפס
ומוקה רטשמה תא ראתמ אוהו ,עונכישו
ה דיעווה רחאלש "הרשפת״ה תפוקתב יטסינ
ייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה לש םירשעה
.תיט

ראי-יבאב
ך מור אוהש ורפס לע דיעמ׳ בוצנזוק ילוטאנא
ת ונשמ ולש "םייחה-תמא" תא ללוכה ,הדועת
ל ש התריב ,בויקב םיצאנה לש םנוטלש
כמב .הינשה םלועה־תמחלמ• ימיב ,הניירקוא
וקוד אוה רפסה" יפ בתוכ אוה םגרתמל ובת
ע בשיהל ןוכנ יבא ולש הלמ• לכ דעבש ,טנמ
וקמ הברהב ."רתויב ישממה יטפשמה ןפואב
ה מ לכ יכ חיטבמו רבחמה רזוח רפסב תומ
י תייהש יפכ" ,תואיצמה ןמ רשי חוקל בתכש
, טושפ ,רמולכ ,טפשמת-תיבב תודע רסומ
."היה הזש יפכ

ימ ויייח-תואיצמ תא רבחמה תלעמ וז ךרדב
ה מקרתבש ,בויקב ינמרגה םימדתךוטלש ימ
ן יב ךשמתמה ,"ראי-יבאב" ץורעמ. קחרה אל
- רגה ורחב הז םוקמב .ריעה ירוזאמ השולש
י דה .תימוקמה היסולכואה תדמשהל םיבמ
ם וקמ .ריעה יבחרב םיעמשב ויה תויריה
ש לשו ,םוקמ-תברקב היה בוצגזוק לש וירוגמ
- עברא דע הרשע-םיתש ליגמ- ,וייח תובשמ
ל ש היתולוק תא ןכותל אופא וגפס ,תרשע
ו פיסוה ,ריעה תא אציו רגבתהשמ .ראי־יבאב
ת א בותכל ליחתהשכ םג .ודירטהל תולוקה
יתנשב" .ויפעפעמ הגישה תדדנ בויקב ורפס

- ועתךמור ;ראי-יבאב :בוצנזוק ילויטאנא *
: םימושיר זןשושךבא המלש :םוגרת !הד
60 2 ז 1968 ,דחואמה ץוביקה !יקסדורב .מ
.׳םע

י תבכשש םא :תקעז עמוש יתייה תולילב
י תדמעש םא ,ףרועב ,הזחב ,םינפב יב וריו
, הלחתהל יתיכיחו ידיב תרבחמ םע דצה ןמ
ה ז יתמ יתיכיח ינאו ...ורי אל םינמרגהו
, ררועתמ יתייה .יתוא ףדר הז טויס ...ליחתי

."םישגא יפלא תקעז תועמוש ינזאשכ
. ןקרופ ועבת הלאה תוקחדנה תויווחה לכ
ך א ,ובלב רבחמה ןתוא רמש תנש םירשע
ל ע תמאת תא עדויה אוה יכ עדיו ליאוה
. ורפס■ תא בותכל ול היה חרכה ,ראי־יבאב
ם יגורהה לש םרפא קפדתנ םינש ןתוא לכ
ה מוד ויז הניחבמ .םרופיס תא עבתו ובל לע
קבמה ,םילוצינ םידוהי לש םהירופיסל ורפס
ם יארונה םימ-ית תא חוכשל אלו ריכזתל םיש
.םתייח לש
. םידוהיה ויה: ראי-יבאבב חבטל םינושארה
ג רוהל ואצוה םהמ ףלא-םישולשמ תלעמל
־ ורד םיניארקוא ואב םהירחא .םידחא םימיב
י דו ,בויק לש ץיוושואל היה םוקמה .םייס
לח ריבעהלו דחפ ליפהל ומש תרכזהב היה
ך א ,םוקמ לכב םנמא וית חצרו גרה .הלח
- ךאלמ לעפ ןאכ .לודגה. םזוכיר היה ןאכ
ה גירהה-תנוכמ רשאכ ,קספה ילב תוומה
ורע תינכת יפלו׳ רק םדב תלעפומ׳ תינמרגה
קומה רתויב יטנתואה רואיתה .שארמ הכ
ל ש היפמ אב םידוהיה לש םתגירתל שד
משהה ימיא תא התליג רשאו תלצינש תשא
ד מוע הז רואית .םיברב הנושארה םעפב הד
.רפסת לש וזכרמב
ד לי לש ויתויווח תא תלעמ ולוכ רופיסה
ר שא ,יטסילאירוס םלועב חתפתמו לדגת
. וב םישטשוטמ׳ תוומל םייח ןיב תולובגה
ל ע ,תרבחמו רפס לע ,םחל-תפ לע המחלמה
- םרטב רגובמל ותוא הכפה ,תקסהל ץע-ירזג
• ינוא״ה ויה ראי־יבאבמ תוומה• תולוק .תע
יתע תארקל ותוא וניכתש■ ,ולש "תואטיסרב
י פכ ,םיעוריאל דומצ ותביתכ חסונ .וד
ך ותמ הלעתש יפכו םתוא רכוז רבחמהש
תשמ בוצנזוק .תוינמרגו תויטייבוס תודועת
ו נממ תולדלו- לבוסה םדאה תא ףיקהל לד
וכ לעו ותשלוח לע םידיעמה םייוליגה תא
ד יחיה םדאה תא תוארל אוה הסנמ .ויתוח
. םהל לוכיו• "םירותט-אל" תוחוכ םע קבאנה
רוכב תפרצנה ,תינאמוהה ותשיג ןאכמ
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