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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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יסמהו םיתעה קוצב תדמועו יצאנה םונהיגה
ת א בוצנזוק לש ותביתכ הריכזמ ךכב ♦תוב
, ישונאה לבסה תרכהל הלודגה הריתחה
ור תורפס לש "םייסאלק״ה הינמיסמ איהש
.היס

.פ .י

יטייבוסה םדאה

ש חרתמה רחא הוקתו הדרח ךותמ םיבקועה
ך ות ןכ םישוע היקבולסוכ׳צו ןילופ ,הינמורב
נקמ םבלבשכ ,חרזממ קנעה ןנכש לא הליזפ
ם ג תאזכ הרקת יתמ :הלאשמהרדלאשה תנ

ע פשה יכ רובסל התפמו ךירדמ ןויגהה ? םש
ר חאל תוצעומה-תירב לע ואבש החוורה-ייחו

ם ע דחי ,יטייבוסה רטשמה תונש םישמח
ם ילאוטקלטניאהו םיליכשמה אבצ לש לודיג
ו דילוי ,תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמה בקע
י עבטה ךילהתה תישאר תא רבד לש ופוסב
וקו ןויגהה ענכנ תאז םעו ז היצזילרביל לש
, תודבועהו תמאה ינפ לומי בושו בוש סר
- טילאטוטה לש לזרבה-תמוח יכ תוחיכומה
א ל ןיידעו. התיהשכ החושקו הנתיא תויר
ם ג ולו טטומל םייושעה םיעיקב הב ועבינ
טמ םיניינע-בצמל רבסה שפחמה .דחא ךבדנ
, ירקיע קלח ילוא ,ונממ קלח אצמי הז דיר
_  .טרנמ■ םואלק ינמרגה דמולמה לש ורפסב
ן ינעה תבר הישוקה לע בישהל אצוי רבחמה
ז חואה ,ירטילאטוט רטשמ םא ,תובישחהו

, תוביקעב םיילאטורבו םישקונ םיעצמאב
ל ש ןמיז-קרפ ךות ,םירוצעמ אללו ןורשכב
ת ישפנה ותוהמ תא תונשל יושע ,םינש-לבוי

י ביכר תא רימהל ,וב הדור אוהש םדאה לש
ט לחומ׳ ןפואב ותוא שוללו ,םירחאב ויפא
ר יכמה םדא ךל ןיא" ? ויתוחסונ יסופדב יפוסו
! םטילש םתוא ריכמשמ תוחפ ויניתנ תא
קבמו םעבטמ םינשמ םה ותציחמבש םושמ
ם ניהש יפכמ םיגוש תואריהלו שפחתהל םיש
תפוקת ןב יקלטיאה ןוירוטסיהה בתכ ,"תמאב

: תינמרגמ ;יטייבוסה םדאה :טרנמ סואלק *
; 90 3 ,ןקוש תאצוה ;דלפנרוק הנדע 1967
.׳מע

ל ש םיגולואידיאה .ינידר׳צאוג .פ ,סנסנרה
ת א םה םיריכמ יכ םינעוטה ,ויגיהנמו ןילמרקה
ם יעבוק ,םינפלו־ינפל םתררשל ףופכה םדאה
ה נחמב המושיר הריתומה ,חור-תוממורב
ם דאה יכ ,םידיסחו םידהוא לש ברו• םוצע
ע דונ אלש שדח םדא-סופיט אוה יטייבוסה
כרדה ירפ אוהו ,תושונאה ימי-ירבדב והומכ
ו הומכ ףאש רטשמ׳ לש ופוליאו- וחופיט ,ות
ירדמה החנהה .הירוטסיהב ןיידע עדונ אל
ל ש וז ,םוקמ“לכמ ,הנניא רבחמה תא הכ
שמה יללוש לש וז אל ףא ,הבקסומ ינלמעת
י כ םיקסופה ,שפנב-ויאנושו יטייבוסה רט
ה לומעתב אלא םייק יטייבוסה םדאה ןיא
ן כש ;יסורה םדאה קר אוה םייקהו ןוימדבו

ה שדחה התומלגתה אלא וניא םזיבשלובה
ם דאהו ,הנשיה תיסורה תוהמה לש הביקעהו

י סורה םדאה לש ותומדךב אוה יטייבוסה
.םיראצה ימימ

ם דאה לש תיתרוסמה ותומד" ,טרנמ תעדל
ה לעמל ךשמב ...ךא ,תמייקו הרירש יסורה
ת אזה תומדה הדביא םינש תורשע עבראמ
חא המצעל הלגיסו םייניפאה היווקמ םידחא
, עובקל ונילע לטומ ךכיפל .םמוקמב םיר
, הכפהמה זאמ׳ ,רשא םימרוגה המ• ,אסיג דחמ•
, אסיג ךדיאמו ,יסורה םעה לש ויפאמ וקחמנ
ן כ ומכ .םייתניב וחתפתהש םימרוגה המ
ן ילמוגה-תועפשה לע דומעל ינא םיכירצ
ר פסה ןיא ."וללה םימרוגה ןיב תוירשפאה
ורמהו םילבוקמה תועסמה-ירפסל אופא המוד
; םירייתו םיאגותע ידיב ובתכנש ךכ־לכ םיב
ל ש םטוריפ ,םיניינבו םיפונ רואית וב ןיא
; ויתודסומו רטשמה חותינו ,םילדחמו םיגשיה
, יטייבוסה םדאה אוה דיחיהו דחאה וריצ
ם ישרדנה רזעה-ילכ לכב דיוצמ- רבחמהו

ת רכה ,תיסורה הפשב הטילש :ותמישמל
ן וצרו ,טבמה תופירח ,תורפסהו הירוטסיהה
ש חור אוהש םדא לע רתויו רתוי תעדל ןכ
תינש תויורשפאה תועיתפמ׳ .הנבהו הביח ול
, חוקיפ וא הכרדה אלל ,ופגב עונל רבחמל ונ
ה ישנא םע שגפיהל ,תוצעומה־תירב ךותב
ר קבל ,םייניע עבראב םגו ,םיגפ-לא-םינפ
יציה תא ריכהלו עונלוק-יתבבו םינורטאיתב
ל ש ושאר הצק הז ,השדחה- תיתורפסה הר
.םיננוצ םימל תחתמ ןומטה לודגה ןוחרקה
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