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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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, םימחר םיאלמ םייחה ירעי לש וירופיסב
 רחא םדאה שופיחל קהבומ רכיה־ןמיס םהש
ב םדאה תא דימעמ םימחרה־רסוח .ותוהז
, הרבחל אלו ומצעל אל הנקת ילבל ,וימורעמ
ת א ונממ תללוש הזה ישונאה ןיעמה תמיתס
תהה תא ודעב תענומו הביבסל תורבחתהה
י כרדב ההותו העות אוהו ,תימצעה תועדוו

ה זיא ול אצומ אוה םויה ךשמב םאו .םייחה
־ ידבמו ומצעמ ותוא חירבמה ,אוהש קוסיע
ר סוחמ םילודג וירוסיי תולילב ירה ,ותוד
ה לילב ןואש לוק עמש ימ" יכ .ימינפ עגור
ה ליפאב הקנאל ןיזאה ימ ?דרח אל ובלו
ר וחש תא עקבי יכ קרב ?רמס אל ורשבו
1  רואיו ונבל קקותשי ,הליל ןושיאב םיבשחמה
ו נשפנ החשת ,ותממד תא חלפי יכ םער
ו גזמתנ רבכש ,הלילב תולוק שי ...המיאמ
 אלא ...הנממ קלח לוכיבכ ויהו הממדה םע
ם הב תכלהמ םיאכנ־חור תולוקה םתוא לכש
" ...םירתסמב הכבת ושפנ םתוא עמושה לכו

ל ש םרה הלוק ירחאו הממדה ירחא הריהנה
ת ולעהל ירעי תא האיבהש איה הקיתשה
ל ש הייח רופיס תא "םימ ילא שרוש" ןמורב
ארה םינשה הרשע־שש ךשמ רשא הריעצ
" רחאל .תמליא־תשריח התיה הייחל תונוש
׳  ושל הרתוהו תולוק טולקל הינזא וחקפנ ןכמ
ה ל האיבה אל וז המוצע הרומת ,הנהו .הנ
ם לועה לש ותקיתש .תפסכנה הלואגה תא
ה ינומרהה תא ןכותב ורמש הלש התקיתשו
ה ריעצה .םיאורבה לשו האירבה לש תימינפה
ה ל התיהש ,וז הינומרה הגופס הלוכ התיה
י נפמ הילע הנגהש המוח !לדגמו־המוח ןיעכ
יקשה ונממ הפצמ הל שמישש לדגמו ,לכה
ת וירבה לע ,םיוסמ קחרממו דצה ןמ ,הפ
.םהישעמ לעו
ם לועה הינפל חתפנו חינזא תא וחתינ רשאכ
ה ילע רפש אל ,היפב רבידה ןתינו לודגה
ך ותב הלטלוטו התודידבמ האצוה איה .הקלח
ל טלטיהל הלחה הייח־תניפסו םימיה יעוריא
, םימורגופה ,המחלמה ימי לש םירעוסה םילגב
ש סנה־תורעסב—רקיעהו ,םידודנהו החירבה
רהה חתימ לשו הבהאה לש רתויב תוקזחה
ת א החפיק איה .תוריעסמה תויווחהו תושג

ד חה תועמשמה תנעשמ תאו ימינפה הנוזיא
ו רוגס םלוע ךותב התוא המייקש תידדצ
ן יאש םלועב שי םילילצו תולוק המכ" .רצובמ
ש י תונויזחו תוארמ המכ ,ללכ םעמוש םדא
ם ישוח השימח .ללכ םאור םדא ןיאש םלועב
ת שמח לכ אל ,םלוא־אירב אוה וליפאו םדאל
ש וח לכ סנכנ ןכ לע .תילכתב םימלש וישוח
ו נובשח לע ןוזנ םימעפ ,ורבח לש ומוחתב
ם ילילצו תולוק .ונורסח תא םילשמ םימעפו

מוש אוה ןיאש טעמכ םדאל רתויב םיבורקה
ת משנ לוקל םדא בישקי יתמ יכו .ללכ םע
"...ז ובל תומלה לוקל ןיזאי יתמ י ופא

ה ייארב ןחינ רבדמהו יחה םלועה קר אלו
ם יחמצהו םיצעה םג .עבטל ץוחמש העימשו
, ךלמ־שריה רשאכו .תוכבלו ...םושנל םיעדוי
ו תכאלמ תא השוע ,הבשומב דבועה ץולח
ע נומו תויחטש תולעת המדאב רפוחו היימר
ה חיגשמה ותוא חיכומ ,סדרפה יצעמ םימ
. .!ייחב ,בוט אל ,ךלמ שיר ׳בוט אל״ : ינמית
ה פה תא םיצעל םהל תמתס ,תישע המ האר
ם יכוב םה הנה ,האר ..? ומשני ךיאו ףאה תאו
. םתוא תקנחה !ייחב ,םה םיכוב ,םיצעה
"..םהייח טוח םהל תערק
, הטושפ ירעי הדוהי לש תירופיסה ותעבה
ן מחנ ׳ר לש תודיסחה ןמ .תישונאו תיממע
־ יספה ומלוע תפקשה תא ירעי לביק בלצרבמ
ת א ןחוב אוה החוכבו ,תיטסילאטאפה־תימ
ו ירוביג לש םלבס .תישונאה העדותה ירתסמ
ה דימ ךותמ םיראותמ האכדמה םתודידבו
ו א הרצקה הלילעה לוגליג .תוהדזה לש הבר
ת עשבו ,םדאה לש ונחבמל ןווכתמ הכוראה
ם תעש תא וירוביגל קינעמ אוה ןחבמה
־ תוהזה ןוויכב הכילה אלא הניאש ,הלודגה
ת ומימח .בר ןמז םהמ הרתסנש ,תימצעה
ל ש הפיקע תשרומ איהש ,וירופיסב הלוע
ר שייה ליבומה וקהש רחאל ,הלכשהה ירופיס
, רגרב ידי־לע רבשנ םדוקה רודה ירפוסמ
־ יע םיקוחר וז הניחבמ .ןיסנגו יקסב׳צידרב
ב ר קחרמ ירעי הדוהי לש םייתונמאה ויבוצ
.םהבש יטנאקיפה ילוא וז הדוקנבו ,וננמזמ

.פ .י
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