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 לע ,דבלב ולודיג־םוקמב הפי וחוכש הארנ
שה תורשעב וב ולחש תוארמה יפוליח לכ
ה ניא ברעמ יתאפב ותטילק .תונורחאה םינ
׳ זהו רכנה תשוחתו ,ללכ־ךרדב ,הפי הלוע
.םימיה לכ ותוא הוולמ תור
להל ,םה ותוא םיניזמה םידיחיה םירשקה
ם ישנה יסופיט םע םיסתיה ,תוחפל הכ
שמ הלא םיסחי םג ךא .וכרדב תונמדזמה
ם ינדגונ הזיא .רחואמב וא םדקומב ,םישבת
ר שוכ תא ונממ םיחוד םהו ,וכותב םימייק
גוד .הרז הרבחב תוללובתההו תולגתסהה
, קרוי־וינ ךותב ותשגרה איה ךכל האנ המ
ידב ,תוירכנ םינפ לש ףופצ רדע" וביבסשכ
ו לוכ דחואמה ,תנבואמו תמטמוטמ תוד
אל תחתמ תורפרפחכ לבומהו םירתס־תירבב
ה מוצעה ריעב ,תוכושח תוליחמב ,המד
"...לבתב רתויב הרזומהו

קפמו סותימ איה הלודגה ריעה יכ שח אוה
יהל ידכ ויד לשב היהי םעפ־יא" םא קפ
ת יאקירמאה ותשא ףא ."שורדכ הילא חתפ
ו תוא תרענמ איהשכו ,וחורל הניבמ הניא
ה גוה ןיידע" :תלאוש איה ויתובשחממ
...״? אמאב
ק סויקה־תלעב אמאו ,הזמ הלודגה קרוי־וינ
ם יבטקה ינש םה הלא—הזמ הוקת־חתפב
א ציש קוניתה לש ותושי תמקרנ םהיניבש
ל כב זפלת הלעמש יפכ ,הלודג תוברתל
ת מייק לודגה םלועב קר אל ךא .וירופיס
י ווהב םג .ריעצה ילארשיה לש ותודידב
לוהב ,םיטנדוטסה תולהצמב ,יאטיסרבינואה
ת ולודגה םיבהאה־תושרפב ,תויניצב ,תול
ר זומ" רדחב דקומה־תדוקנ היוצמ תונטקהו
ו מצע תא דחא טנדוטס דביא ובש ,"ללוקמו
, םולש" :םילמ שלש ובו קתפ ריאשהו תעדל
, תואיצמה םעט לטינ ןאכ םג ."אלפנ םלוע
, םירגסנ םיחתפה לכ ,תורמגנ םיכרדה לכ
־ ןרק םג תקנחנו / ,רוחשב ףצוה הפ לכהו״
/  ,ףוחל תעגה יכ ,ידידי ,עדת זא / ...רואה
ת ומד הנירקה רכנב ."ףוסה ,לבחהו אסיכה
ליה יפוגלו תיבל היגלטסונה ילואו ,םאה
הו אסיכה םיפצמ םילשוריב וליאו ,תוד
...לבח
ה ביתכל תחתמ ,שמש־יוקש קוחשל תחתמ
בלנ םנמא איה זפלת לש ותביתכו—תיבבלה

ופס ,ירמגל םירחא םידבר םיאצמנ—דאמ תב
חולו ןנער רבק לש הירט המדא חיר םיג
.תלהוקמ םיעודי םיקוספ םיש

רוב לש וחתפל
ו ניא םילשוריב םידרח םידוהי לש םמלוע
ב תכנ דאמ טעמו ץוחה ןמ םישנאל חותפ
ם יחיכשמ םניאש םידיחיה םידרחה .וילע
ם בור ."אתרק ירוטנ" ישנא םה םמויק תא
וחר םילשוריב םימלשו־םיארי לש לודגה
י ללכה רוביצהש "תימדת״ה ןמ המודמכ םיק
י רוטנ" לש םתוליעפ ללגב םהל הוושמ
ם ויקה תרוסמב םיכישממ וללה ."אתרק
ודה ןמ םילבוקמה םיסופדה יפל ידוהיה
ם ייקל המגמה םמויק רקיעו ,םימדוקה תור
ד ומעל ,ינרדומה םלועב םהייח־חרוא תא
ת ופיצרה תא חיטבהלו ,"ןמזה תוחור״ב
.אובי רודל תיתרוסמה־תיתדה
ם יחתופ ימלשוריה קחצי־יול לש וירופיס
רמו וללה לש םהייח תואיצמל ןטק בנשא
ם יקבאמ שי הז רוגס םלועב םגש ונל םיא
ו ניא םהבש ישונאה חתימהש תויוטבלתהו
, רבחמה .םיינוליח לש םהייחבש הזמ לפונ
ר יכמ ,םילשוריב תוידרחה תונוכשה יאצוימ
יס לכ .יתרבחהו ישונאה עקרה תא בטיה
ג יצמה ןפוד־אצוי עוריא הלעמ ולש רופ
י שרש םלוע ןיבש תושגנתהה תויעב תא
. ויתושלוחו םדאה עבט ןיבל הז ביציו

, תולפת תונומא ,ןיע־תורצ ,האנקו האנש
, לבס־ידומלו לרוג־יכומ םישנאל זובו געל
ו נוצרמ תומלעתה ,תלוזל הנגה לכ רסוח
צמו ונוצר יפל וייח תא להנל טרפה לש
ת ורירש ולאה תונוגמה תודימה לכ—ונופ
ן ויבצה ,התלוז לכבכ וז הרבחב תומייקו

תדה לש םמלוע־תפקשה לש ירסומהו יתדה
ל ש םתופירח תא תאש־רתיב טילבמ םיי

ר פוסה הלעמש יפכ םיילילשה םייוליגה
.ורוביחב

ר וב לש וחתפל :ימלשוריה קחצי יול •
; לואש־ןב השמ :רייצ ;(םילשורי ירופיס)
.׳םע 1969» 152 ,ביבא־לת ,רוא תאצוה
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ר פסל ימלשוריה קווצי-יול עדוי םתמועל
ותב םתלודגכ רשא ,םיטעומ היילע־ינב לע
ו ללה .ץרא־ךרדבו רסומב םתלודג ןכ הר
ש יאה ידיב עייסלו ץרפב דומעל םיסנמ
צמ םניא ללכ־ךרדב .םילבוסה ,דשאה וא
ילע םילטונ םה התואש ,םתוחילשב םיחיל
בש ,"להקה תעד" .ןוצרמו הבהאמ םה
ה שיגרו רתוי הפיקת איה וז הרוגס הרבח
ם יעגופה השעמ לכלו םדא לכל רתוי
זכאתמ ,םייתרוסמהו םייללכה תומכסומב
 לע םירבדה תא דימעהל תשקבמו רתוי תר
.ןידה תרמוח לעו ןידה
ר פסמ ,"רוב לש וחתפל" ,יזכרמה רופיסה
ת וערואמה ימיב םייברע־םידוהי םיסחי לע
ת וער ירשק חפטמ הנוכשה־בר .48־תמחלמו
 רחאל .ול עייסמו יברע ןבלח םע הוחאו

 לע ומקנש ,םידוהי ידיב גרהנ יברעהש
ב רה לפטמ ,ןכ ינפלש םויב םידוהי חצר
ם ייקל םהל רזועו זלה לש ותחפשמ ינבב
ג ורהה לש המותיה ותדלי תא .םמצע תא
ד וגינב ,התוא לדגמו ותיבל ברה סינכמ
 הרענה הלדגשמ .הנוכשה לש התעדל רומג
ת ודסומה םע ברה קבאנ רייגתהל השקיבו

ם ינש רחאל .תודהיל הסינכהל ידכ םיינברה
ת א רייגל ודיב הלע קבאמ לש תובורמ
ך א ,הנוכשה ינבמ דחאל האישהלו המטפ
א לו ,הכשמנ הנוכשה ינב לש םתודגנתה
ג וזל ריכשהל םיכסיש תיב־לעב אצמנ
ל ש היברעה המא .םירוגמל רדח ריעצה
ר דח ריעצה גוזה תושרל הדימעה תרויגה
ה רשע ,הנהו .הררוגתה הב תפרל ךומסה
ה נתחבו הלכב עגפ םיאושינה ינפל םימי
ס נכיהל וכז אלו ,םיברעה ידיב הרונש זגפ
.הפוחל

ירעי הדוהי ירופיס
י ווהה לע םיבסנ ירעי הדוהי לש וירופיס
ה ילע״ל ומדקש םימיב הפוריא־חרזמב ידוהיה
* ץראב וז לש הילוגליג לעו "תישילשה
י דוהיה םויקה לש "םילכה תריבש" .לארשי

 *תמחלמ רחאל הפוריא לש הזכרמבו החרזמב
ו תריציב יזכרמ אשונ איה הנושארה םלועה
ם לבס—ינשה האשונל ףסונב ירעי הדוהי לש

."תישילשה הילעה" ישנא לש םנוגיו
ה רייעה לש םיעגנה תוארמ תא הלעמ ותביתכ
* ירבשמ תא ,היתויומד לשו הברחה תידוהיה
־ ןגוע םיאורה ,םידוהיה יריעצ לש םשפנ
ם ג ךא ,לארשי־ץראל הריקעב דיחי הלצה
ל ש ותלצה ןויסנ תניחבב רתוי אוה הז ןורתפ
ויצ היגולואידיא לש התנרקה רשאמ טרסה
א פרמ ואצמי אל לארשי־ץראל םאובב םג .תינ
בש םירעבו תובשומב ,םיצוביקב .םהיוודמל
— רערועמה םהייח־יווהב םה םיכישממ ןאכ
.ןיא םרבשל הנקתו
ם ינמורה םירופיסה לכל רתויב ינייפא ילוא
ן ורחאה רופיסה אוה ירעי לש תוליבונהו
ה עותה" ,םיכרכה תעברא לכ תא םתוחה
ד יסח לש ורופיס אוה ביטומה ."רויעהו
:יבלסרב

א וה יכ ומצעב שיגרמש הרובחה ןמ דחא"
ה מ הנניא בוש ותדובעו ויתוגרדממ לפונ

ך פושו ורבח לא ךלוה ,תויהל הכירצ איהש
ם ירבדב וקזחמ הלהש דע ,וינפל ובל
ך איה לבא .הכובמה ןמ תאצל ודיב עייסמו
ר בד םהל רפסלו ירבח לא אובל יתעדי
ה מ זינא יח םא דוע עדוי יניאש ,הזכ
. והותה םלועב ומכ יתכלהתה זול רמוא
ו ליפא לבא ,םימחרל יואר ינאש יתעדי
.יתלוכי אל ימצע לע םחרל
וחב ךלהמ יתייהש דחא הליל הרק הנהו"
ת ולוק יתעמשו ...הלילח תכשחב ריעה תוצ
ושפ תולוק ,תוכושחה תורצחה ןמ םיאצוי
ומכ עומשל לוכי התאש ,םדא־ינב לש םיט
ן אכ !םלועב םוקמ לכבו הליל לכב םת
ה שא תקעצ ןאכ ,ותנש הדדנש ןקז תחינג
ק ונית יכב ןאכ ,םיער תומולח הותעיבש
א למתנ וללה תולוקה תא יתעמששכו .בער
ת וירבה לע ,םלועה לע הלודג תונמחר יבל
י נאש יתעדי זא .ימצע לע םגו םלועבש
"".יח

ותמ השדח הרודהמ ,ירעי הדוהי ירופיס »
, (ןמור) להי רואכ :(םיכרכ העברא) תנק
ם ימ ילא שרוש ,(םירופיס) םילהאו םיכרד
ת דוגא תאצוה !(םירופיס) התיבה דע ,(ןמור)
ת אצוה י״ע ,םילשוריב םירבעה םירפוסה
.1969 ,םילשורי ,״ןדגוא,,
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