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 בויקב דלונ בוקאגלוב ׳ץיבייסאנאפא ליאכימ
 הימדקאב רוסיפורפ היה ויבא .1891 תנשב
 הקומעה ותקיזל רבסה ילוא ךכבו ,תיגולואית
 דמל בוקאגלוב .תירצונה תויתדל רפוסה לש
 תישארב .דבלב םינש עברא הב קסעו האופר
 םשב םירוכיבךמורו םירופיס םסריפ הכפהמה
 םשב הזחמל דבועש ,"הנבלה הידראווגה"
 ולספנ םירחאה ויתוזחמ ."תוניברוטה ימי"
 ־לוב וסצע האר ריעצ ליגבו הרוזנצה ידי־לע
 לחה .יטסילאיצוסה הנחמב רתוימ בוקאג
 הרוש וליפא םסרפל ול ןתינ אל 1927 תנשמ
 ומוקמ תא אצמ אלש אופא המית ןיא .תחא
.תיטייבוסה תואיצמב
ה שע 1930*ב .בתבש המ לכ זנג האלהו ןאכמ
סה הלשממל ובתכמבו ,היסורמ תאצל ןימאמ
 היסורב ויתוריציל םוקמ ןיא המכ דע ריב
יפומה תודוסיה" תא הלעמ אוה .תינכפהמה
 םירוחשה םיעבצה :םייריטאסה ירופיסב םיע
 םיאטבמה (ןקיטסימ רפוס ינא) םייטסימה
 לערה !ונייח־יווה לש יפוס־ןיאה רועיכה תא
 עגונב הקומעה תונקפסה > ינישל הגיפס וב
יעהו ...תלשחנה יצרא לע תרבועה הכפהמל
 ינב לש ארונה םייפא תונוכת• רואית—רק
 םירוסיי ,הכפהמה ינפל בר ןמז ,ומרגש ימע
 ־ד׳צש־בוקיטלאס ,יברו ירומל םיקומע הכ
 החיכוה תיתורפסה יתדובע תונש לכב ...ץר
 טהלבו דחא הפ תיטייבוסה תונותעה

 .מ לש ויתוריציל יכ ,ותמגוד ןיאש
 ינאו ,תוצעומה־תירבב םויק ןיא בוקאגלוב
וצ תיטייבוסה תונותעה יכ תאזב ריהצמ
."טלחהב תקד
 תונוטלשהו ,רפוסל ליעוה אל הז יודיו םג
 ינועב יח בוקאגלוב .תאצל והוחינה אל
ו יתולחמ .1940 סרמב ותומל דע תודידבבו
 לע דוקשלמ והוענמ אל ונורוועו תושקה
 תביתכב קסע הנש הרשע-סיתש .ויתוריצי
 .תינחורה ותאווצ התיהש ,"הבקסומב ןטשה"
ה יצטיליבאהירה הלחה 50*ה תונש ףוסב
.ולש תיתורפסה

.פ .י

תייזהח רפס :םיקילא
 תרפסמה היגולירטה לש ןורחאה הקלחב
 -לא ייח" לש םרבחמ רזוח םוקילא ייח לע
 לשמנה ,תויזה־עסמב "ברעמ ףוסב״ו "םוקי
ואיצמ לש ןרבו ןכות לא ,תבכר־עסמכ
דוקה םירפסב ראית ןתוא תויושחרתהו תוי
שמ תילכת דע תדרל הנווכ ךותמ ,םימ
 ויה םימדוקה םירפסה ינש תולילע .ןתועמ
 ןתרטמש ,קחשמ־תולילע ,תוינוציח אופא
וימה ואוב דע םייחה תא עינהלו ךישמהל
 הכלהמבש היפיצ ,הלואגה םוי לש לח
 .ותעד־תולילצ תא םוקילא הארנכ חפקמ
 יולגו לפונ יתויה לש דיחיו דחא םוי"
 ומשל ןה ...הזחי ידש הזחמ רשא ,םייניע
 יתרזח וחוכמו יתללפתה הזה עגרה לש
 ־בר יטויפ עסמ והז ."תולפמה ןמ יתמקו
יחב ,רבעה לא ,הגונ המכח יוור ,הארשה
.לאוגה םויסהו תולגתהה רחא שופ
 רתוי הברה "תויזהה רפס" בורק וחורב
 זומת לש ותישאר לש "בהזה תולוח״ל
 םירחאה םיקלחה ינש לא רשאמ רפסמכ
 ,תויזהה עסמש ףא לע תאז .היגולירטב
 ־תיבב בשוי 44־ה ןב םוקילאשכ שחרתמה
 ותוא ריזחמ ,ימוי ןותעב האירק בגאו הסחמ
 תודליה לש "בהזה תולוח" לא קר אל
 ־אקיפה תולילע לא םג אלא הרוהטהו המתה
 ןושארה קלחה ןמ תיטוריאה הבהאהו הקסר
 הבחר תרגסמב ,ןכא .היגולירטה לש ינשהו
רופמ בל־תמושת שידקהל היה יואר רתוי
 קלחה ןיב תוינגומוה שי םא הלאשל תט
 .םינושארה היקלחל היגולירטה לש םילשמה
יגה לש ותומדב םילחה םייונישל םג ןכו
 וליאכ המודש ךכ ידכ דע םיפירח ,רוב
 ־לא תא תרבחמ תינוציח םייח־תלילע קר
.םירחאה "םוקילא״ל הז םוקי
 ןמ וז הרצק תרגסמב ךא ,הדבכנ הלאש וז
 קר וב ןיא "תויזהה רפס" יכ עובקל ןידה
 אלא רוביגה תמשנל ןוקית לש ושופיח םושמ
 ןימינב לש ותומדל ןוקית םושמ וב שי
וביגכ שממ ,ומצעב רזוחה ,רפסמכ זומת
קר ונניאש ,רתוי קוחרה רבעה לא ,ור
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ן ורשכב בותכו טוהר השעמ־רופיס לש רבע
ל ש אלא החוטשו תיבועבצ הלילע לשו

מא .םירבדה תועמשמ רחא שפחמה רופיס
א לא םניאש םיקרפ "תויזהה רפס״ב שי םנ
ם חבש רקיע ךא ,ןושארה גוסה ןמ ןורכז יקרס
ה יהתב אלא "םירבד תימדת" התואב ונניא
.תימצעה-הרכהל הריתחב ,םרשפ דוס לע
ם ירבדה רשחרתנ יתמיאו דציכ ןיבמ ינניא"

ל כ ,הרואכל .ייח־ימי לכב יב ושחרתנש
ה תע םג דמועו יוצמ והירה ,היהש המ
ה מוד ,אסיג ךדיאמ ,לבא ;יתמשנ ךותב
ק רו ,םלועמ יב עריא אל המואמ יכ ילע
, ףוע־תהיבגמ הדשח ומכ ,םירבד־תימדת
ם ינועט הכותבו ,ימי לכ לע תפחרמ התיה
ם ויל םירושקה םירבדה ןמ המכ םילפוקמו
א ובל דיתעש םוי—"אב אלש םוי ,דיחיו דחא
ל ש ותלואג תא ובוחב איבהלו םילשוריב
ע סמ וניא םוקילא לש תויזהה־עסמ .םוקילא
ם ירודס-אל תונורכז לא וכילומ אוה ,םלש
וא ,הבושת םהירחא ןיאש םירוהריה לאו
ת ימינפ תמא וב שיש עסמ ,רומאכ ,והז םל
ה לואגל המכ ,רסוימ ,יטויפ עסמ ;הבר
.םשור־זעו

.כ ?

ימטרופ לע קיעמ המ
א שנ המודקה תינוויה היגולותימה ןמ סלטא
ל ש ריעצה רתרו ,ויפתכ לע םלועה״רודכ תא
, םלועה ירוסיי תא "ץרפהו דעסה" תפוקת
י אקירמא-ידוהי ,יונטרופ רדנסקלא וליאו
ת וברתה לש ןימה-יכיבסת תא—33 ןב חקיפ
, ןבומכ ,ונניא "יודיו״ה .ונגמז״תב תיברעמה
ת א ףושחל ןתינ הב השדח תיתורפס הרוצ
ם יליפש רבדה יעבט ךא ,שפנה ינמכמ לכ
בו ןקיטילנאוכיספ ינפל גולונומב רחב תור
 ךרדכ תינרדומה הזילאנא-וכיספה לש התפש
ך ייש ורפס .יונטרופ רמ לש וירוסיי ריפיסל
ם ייתנפוא םירפס לש הלודג הירפירפ התואל
םזילאיר״ה לקשמ לע ,"ינימה םזילאירה" לש
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יסעמ הלא םירפס .םסרופמה "יטסילאיצוסה
* ו םייתורפסה םיפסומה תא המ’תםוקת םיק
ר חאו ,םיירט םיכעככ םיפטחנ ,תעה-יבתכ
 םהל תאצומ דובילוה ץא םא ,םה םימלענ
א ילפמ הז ץא .דיולולצה ילילג לע הלואג
ת נלבוק" לע ובתכנש םירבדה בורש רקיע־־לכ
ה ריצי לאכ אל רפסה לא וסחיתה "יונטרופ
" וכיספ ךמסמ לאכ אלאךרע-תלעב תיתורפס
ת או ותונמיהמ תא וקדבו יתרבח״יתוברת־יגול
יספה תונמיהמ תא םג ומכ ,רוביגה תונמיהמ
. הזילנאוכיספה״יגחב ם״ע ,ולש םמודה רטאיכ
ישח רפסל שי יגולויצוס״יגולוכיספ ךמסמכ
י סניק־ח״ודל ומכ תוחפל ,תלטובמ-יתלב תוב
ו תוא גצימ יונטרופ לש ותומד .םולשה־וילע
ת ויטסה תוריחל רתוחה ינרדומ "טועימ"
, קדצב אלש וא קדצב ,תוינימה (!החילס)
, תינטירופה תרוסמה ילבכמ תוקרפתהלו

ך כמ רתויו ,תחאכ תידוהיהו תיטנאטסטורפה
מ ואה ןמ לטובמ״אל קלח תגצימה תומד אוה
. הקירמא תדילי הריעצה תידוהיה היסול
ש תילאוטקלטניאה המוהמה יכ המוד לבא
ה ידוראפ אוהש ימוק רפס בתכש ,תור ררוע
ה עפות איה ,הזילאנא־וכיספה לע הקירבמ
ר ״דל קפס ילב הקוקזה תקהבומ תיטסידוראפ
ק חשמב ףתתשהל הצריש ,הלשמ לגיופליפש
.ועוצקמ לע גלגלמה

ץ נש רפוס לש ורפס אוה "יונטרופ תנלבוק"
ם רזב טשו ןוכנה "לג״ה לע הלעש ,חלוממו

" תוסגה םילמ״ה ,ביכיבסתה לש יתנפואה
- תנונשו תשטולמ הניפסב ,"טייקשידיא״הו

רפל עשעשמ אוהש קפס ץא .ולשמ םוטרח
.םימשמ אוה םיטעמ אל םיקרפב ךא ,םיק
ס ומלובל וספתנ אלש רפסה יארוקמ הלא
ב אל והשמ״ש םירובסהו וביבס תונחכווה
ת וגפל םיכירצ םניא ,ךכ בקע םלצא "רדס
ל וטיל ןכומ ולאה תורושה בתוכ .רטאיכיספל
א ורקל :הפורת םושרלו תוירחאה תא ולע
סוממ ןטשה" תא ,לשמל .תמאב בוט רפס
ו מוגרתל ךומס ירבע םוגרתב אציש ,"הבק
- בקל המ״מושמ הכזו "יוגטרופ תנלבוק" לש
י נש ןיב הלבקהה .תוחפ תינריע םינפ־תל
וג רבדב םירמ םירוהריה תררועמ םירפסה
.םירפוסו םירפס לש םלר
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