
ו69הבקסומב ןטשה

דלמיבא תומ
ל ש יגולותימ רוביג אוה םכש ךלמ ךלמיבא
ו ירוביג לכמ רתוי .המצע-ברו יתיצמת■ רופיס
ך למיבא םיאתמ ,הדש סחנפ לש םירחאה
- ל יפוסוליפה חסונה לש תיתורפסה הגצהל
ו יתוריצי לכ רקיע אוהש ,"םדאה לש ובצמ"
.אבהל םג םתסהךמו ,ןאכ דע
יגש הז ןבומב "יטמיתוגומ" רפוס אוה הדש
' ייח .החסונ התוא יפ״לע דימת םילעופ וירוב
ת ועמשמ^רסחו ךורא רודזורפ אלא םניא םה
ז חואו ןוטלשה לע קבאנ ךלמיבא .תוומה לא
ק חשמב ףתתשה וליאכ ויתודסומ תא ודיב
ק באמב הרואכל םיפתתשמה םדאה״ינב ובש
- קחשמ םיקחשמ אלא םניא ערל בוטה ןיב
ך למיבא .ומצעלשכ ךרעירסה אוהש םייח
ל ע ינא יח דוע לכ" :ןהוכה סחנפל רמוא
, יבלב יתרמא ךכ ,המדאה יל יהת ,המדאה ינפ
, רמה םג ,ןחה םג ,אטחה םג .קחשמ תמב קד
’ םדוקו ..."ידיב היהי קחשמ לכה ,קותמה םג
ו תעד תיצמת תא דחא טפשמב חסנמ אוה ןכל
ן ורתי ןיאש תויה לכוי ךא" :םדאה םויק לע
ם ה ןיא ילואו ,ערה ןמ בוטל לאה יניעב
שמכ אלא םייחה ןיאו ,ללכ ויניעב םיבשחנ
: השיחלב ןהוכה בישמ ךכ לע ."וינפל קח
."התיעבמ תוזח וז ירה"
- ילע םדאה ייחב תועמשמה־לעב דיחיה רבדה
" יסמ רבחמה הטוס ןאכ .םולחה אוה תומדא
ח מע ינש ינפ״לע האצרהל הנופו הלילעה״רופ
. הימרזל היגולוכיספב ףלוצ אוהש ךות ,םיד
ו נא םיאב וכרד רשא חתפ ותוא" אוה םולחה
' יחממ ,תלשומה תרתסנה תוכלמה םע עגמב
ו נילא בנוגי הנממ ץמש רשאו ,לכב ,היכש
ימאה םיזוחהו םיררושמה ירבדב וא םולחב
ע רואמה" :טושפ םולחה לש ושוריפ ."םיית
ימאל ,אוה םייקו הווה רבכ ןה אובל דיתעה
עש אובל ןיתממ ונדועש אלא ,רבד לש ות
ת א ונל רשבל לוכי רשא אוה םולחה ...ות
, םה ךלמיבא לש וייח ןכל ."אובל דיתעה
ן כל .ומא המלחש םולחה תמשגה ,השעמל
ו תיילעו" ךלמיבא לש ותומל קד שי תועמשמ
."ומא תועורזב המיימשה

ם ירצקה םיקרפב הבר המצעו קתרמ םסק שי
* רמוח תא הדש לצנמ הב ךרדב ,רופיסה לש
ת ורוקמו יארקמה רופיסה ול םיקפסמש םלגה
- אה היפוסוירוטסיהב ףאו ,םירחא םימודק
- לע ,ולש תיטסיבימרטדהו תימיספה ,תינמוה
ת ינויער תוירוקמ .הבש תוירוקמה-רסוח ףא
ו ליאו ז רפוס לש ותנוכת תויהל תבייח הניא
א והשכ יתימא רפוסכ ןאכ הלגתמ הדש סחנפ
י תורפס שוביג יפוסוליפ ןויערל תתל חילצמ
ן מ דמל יכ הדש רמא רבכמ אל .הלועמ
ד וס תא טסיילקמו םייסאלקה םינוירוטסיהה
י כ המוד .רישעהו םצמוצמה הלילעה״רופיס
ר מא הכ״ל "ךלמיבא תומ" המוד לכמ רתוי
.ובוציעבכ ונכתב ,ה׳צינ לש "ארטסוטרז

ה מימשה ותיילעו ךלמיבא תומ :הדש סחנפ *
/טע 1969 : 99 ,ןקוש תאצוה ז ומא תועורזב

ה יופצה תוגייתסהה ףרח—אוהש רפס והז
י טויפ ,הארשה״בר ,ונימב־דחוימ—ויתועדמ
! ותלכי איש לא הדש עיגמ וב ,ינומידו

ר ודזורפ אלא םימדוקה וירפס ויה אל וליאכ
.ןאכ דע ךילומה

.ש ?

הבקסומב ןטשה
" תירב לש התריבל ןטשה תא איבהל ידכ
ח וכ" הברהל קר אל רפוס קוקז תוצעומה
עבש קזח "ףחודה חוכ״ל םא יכ "ךשומה
 ייח תיטייבוסה תואיצמה ןמ החירבה .םיית
ל כמ העיתרהו ,רתויב תישרש תויהל תב
ל יאכימל .תחאכ תדלוסו הקומע—הייוליג
ו רפסבו ,ולאה תונוכתה לכ ויה בוקאגלוב
ת א עיבהל חילצה רתויב לודגהו ןורחאה
י טסינומוקה רטשמה ןמ הברה ותוגייתסה
.תוירבה יסחי לש םבוציע לע ותעפשהמו

 ינה םיאשונ לש המלש היבוברע ללוכ רפסה
ד חאה רושימה .םירושימ השולשב םלוכ םינת
ם ישנאב ללעתמה ןטשה לש וילולעת אוה
ו תבילצו וטפשמ אוה ינשה רושימה .רטשמבו

לתו עושי ןיבש תומיעה עקר לע עושי לש
י שילשה דבורה .סוטאליפ סויטנופ ןיבל ודימ
. הטירגדמו ןמאה—השאו רבג ןיב הבהאה אוה
ת ולילעה שלש לכב םיירקיעה םיביטומה תא
איהש ,ערל בוט ןיבש קבאמב תוארל רשפא


