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 ןד אוהשכ .םירחאה םיחטשה לע תבסומ הניא
 -גיבור קקזנ ןורמושה׳ הדוהי ילבחבו! יניסב
 ךדי יטילופ־יגטרטסא המחלמ-קחשמל ןייטש

 לא רוזחל ךירצ יגיס יכ הנקסמל עיגמ,

 יכו ,רבעמ-ביתנו זרופמ רוזיאכ םדקמרדועיי
 -ש בצמל עיגהל אלא "הדג״ה תא חפסל ןיא
 אלו דבלב תיאבצ היהת תילארשיה הטילשה
, בצ תוחכונל ונמצע תא ליבגהל" ,תיחרזא

 הטקש ךא ,תישעמ הניחבמ תיביטקפא-תיא
 הרשפ םנמא וז ."תיטילופה התדוהת תניחבמ
 ךא ,תעד״יקנ יאנותיע לש ונחלוש לע האנ

 תויורשפאה ןמ הברה ןובשחב האיפמ הניא
."המחלמה קחשמ" לש תוחותפה
 ירמאמ לש םפוסיא םצעמ תויוגייתסהה ףרח

ומה תועד המכמ םג ומכ רפסב ןייטשניבור
 םילועמה דחא אוה רבחמהש ירב ,םהב תועב
 הנמנ אוה יכו ונלש םיריעצה םיטסיצילבופב
 תוכרעממ םיעתרנ םניאש םיאנותע םתוא לע
 ,םויכ ,ונא םג" יכ תרכה ךותמ תוירוביצ
 עובקל םויה ונחוכב .םידסימ לש רודמ קלח
 לארשי לש התומד תא הטעומ אל הדימב

."םיבר׳ תורודל

1968 תיתפרצה הכפהמה
 לש םוסקה יפוטואה קפואה אוה הלטמהרק
 וניא ונויבצש ,שדח רטשמו השדח הרבח
 תועונת :םירהודה םיסוסה .רקיע״לכ רורב
 דקממ תובאושה ,םרהו םעז ,האחמ ,המרופיר
 תונבנהו הקווד םישדח םניאש םיינחור תור
 -גופס״אלהו תיביטאטירוטואה הרבחה ךותמ
 דד ."תירסיק״ה' תיטסילוגה תפרצ לש תינאט
 םתפונת אולמל םיכוז ץרמהו םירוענה ,ןוימד
 ךד .ףוסבל םילשוכ ךא ,1968 יאמ שדוחב
 ,תמיוסמ היגולאנא תורמל ,תיתפרצה הכפהמ
 םנמא רסיקה ,הברדא .המצע לע הרזח אל
 ,חלוממ אוה ,רבתסמ ,ושרוי ךא ואסיכמ דרי

 רדענ םג םא ,ונממ תוחפ^אל ףיקתי ןרמש
.ומדוק לש "ןונגס״ה רדהו הלודגה־תרדה

 הכפהמה :ליבנוק-קמ ןירומו ליס קירטפ *
 םע ;לאיזוע ףסוי :םוגרת ;1968 תיתפרצה
7 ,םיקסא תירפס / דביע .׳מע 196991 ;

 ."םמעתשהל" תפרצ הדיתע ילוא ותפוקתב
 תפלחה רחאל יכ הדיעמ ןכא הלש הירוטסיהה
 רפסמדגינש ןיתמהל שי המרבמהונה טילשה
.םישעמה לגלג לש שדוחמה ובוביסל

רצה לש םהינוא יכ בתכ הלבאר האוסנארפ
 ךכ .ןורכיש לש דחא עגרל קר םיקיפסמ םיתפ
 אל וז .תפרצ לש םיטנדוטסה תכפהמ לע היה
 דגנכ תודרמתה אלא הכפהמ םצעב התיה
 ,תוחמל לוכיה דרמ ,יטילופו׳ יתרבח בצמ
 ׳ר תננערמ חור לש בשמ איבהל יא סורהל
קלטניא .שדחמ אורבל וחוכב ןיא ךא תרהטמ
 ושאיתהש ,םיבוטו םיבר םיינלאמש םילאוט
 ,םיטונו- ,וטנ ,ןרמשהי יתרוסמה םזינומוקה ןמ
 תיצראו תפרצב םיטנדוטסה תועונתב תוארל
 ,ןוימדה תא ביהלמ ,שדוחמ יוטיב תורחא
 היצזיליביצה דגנ הדירמ לש ,רציהו לכשה
, *ה .ברעמה לש תיגולונכטה-תיטסילטיפאקה

 רחרח לש הלירגה־ימחול תויהל וכפה םיריעצ

 םתומד״ינב ,ברעמה יכרכב םיפצורמה תוב
 ,יהוז ."ישילשה םלוע״ב הלירגה׳ימחול לש
 "ונת .רתויב הרקעו תפלוסמ היגולאנא ,ןבומכ
 אלא ןניא ,יבויחה ןדצמ ,םיטנדוטסה תוע
 *ב המרופירל ,טעמכ השאונ ,תזעונ העיבת
 ףירח יוטיבו הטראפאנוב ימימ דומילה ירדס
 תינומהה םיטנדוטסה תייסולכוא לש הבצמל
 רקיעב ,תיגולונכטה םינומההדויייטרקומדב

 הדצמ .הרבחהו חורה יעדמל םיטנדוטסה לש
 לש רעונה-תועונתל ךשמה אלא הניא ישילשה
 •אפ ,םייטסיכראנא םינוגרא לשו 19־ה האמה
 לבא ,שדוחמ םנמא ןוגר׳זה .רכו םייטסיש
 -תועונתב ואצמש ,םירקוחה .ההז ןכותה
 ,הביתכו קוסיעל דבכנו בחרנ רכ םיטנדוטסה
ו לעמ ,המוצע תובישח ןהל וסחייש םה
 תלטובמ הניאש תיתימאה ןתובישחל רבעמ
וטסה תא וכפה ףא םידחא .המצעלשכ ללכ
 -עתה ןוירטילורפה ישרויל רעונהו םיטנד

 -אקה הרבחה הדילוהש שדח דמעמל ,יתיש
.ןומהב-ךוגיחו םניח״ךוניח לש תיטסילטיפ

 םיאנותע דמצ ,ליבגוק-קמ ןירומו ליס קירטס
 תוערואמה תולשלתשה תא םיראתמ ,םייטירב
 םיחותינב קוסעלו רמיתהל ילב 1968 יאמב
 םדי תחתמ אצי ךכ .םייפוסוליפ-םייגולויצוס
 תמישרב ישילשה אוהש ,ףלאמו טוהר רפס
רחבמ ךותמ) תירבעל םימגרותמה םירפסה
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וטסה תועונת תודוא'לע (המכו־־המכ־יפ לודג
.תיתפרצה העונתל שדקומ םרפס .םיטנד
 גיהנמ ארק ״! הכפהמ יז ירה !הפי המכ ,וה״
 ־אפב תוסירהה ילג הארמל ריעצ יטסיקצורט
 אלא הפי וניא הארמה יכ ורבס םירחא .הר
פמ תא החצינ "דחפה" תגלפמ .המיא־ליטמ
 םכסמ רבד רמול רשפא םא ."ןוימד״ה תגל
 הז ירה ,היתומודו יאמ־תכפהמ לש התוכזל
 יכ—היללוחמ לש םתנווכ ךופיהב—החיכוהש
ל םוקמ שי "הצירעהו תנוונמה" הפוריאב
יתל תועיבתו האחמ לש תוינאטנופס תועונת
 ואצמ וב םלועה לע ורמאל ןיאש רבד—ןוק
 ויה ותוא םלועב ילואו ,המגוד םיטנדוטסה
.עגרל וחילצה וליא ,םיננוכמ

.ש .י

הנירטסוק הנינ לש הנמוי
 ,םייחה לע םישמ־ילבמ תודע ונה הז ןמוי"
ש ,םלועב הבשחמה־יכלהו תושגרה ,הריוואה
ידנ תונמדזה יהוז :רוגס ,רחא םלוע ונל אוה
 ובתכנש הלא םירבד ."םינפבמ ותוארל הר
וימה ןינעה תא םילגמו םה םינמאנ המדקהב
 רפס־תיב תדימלת לש הנמוי תאירקבש דח
 לככ—הרענה .30־ה■ תונשמ הבקסומב ןוכית׳

 ־ דוי—הבהאלו םייחל תררועתמה הליגב הרענ
 תאו תוימינפה היתויווח תא ראתלו בותכל תע
גמ התביתכש הדבועה ךא !תואיצמה יעוריא
 ,ןילאטס לש היסורב םייחה יווהמ הברה הל
מויל הפיסומ ,הינשה םלועה־תמחלמ ינפלמ
 ןמויה ימי .רתויב ןיינעמה הדממ תא הנ
 לש םיעודיה םיטפשמה תפוקת תא םיפפוח

 םינקמו הביתכב םיפקתשמ םה .1938־וי 1937
 ומלוע לע תודע־רופיסכ התובישה תא הל
.יטייבוסה רעונה לש ימינפה
 התונמאנב אוה הרענה לש ירקיעה הנחבמ
יחתב -ריבאל התבהא םע תשגנתמה ,תדלומל
 הנושארה םעפב תלקתנ איה "םירוהיטה" תל
 ■־שמ־יבורק תא ורסא רשאכ ,תילרוגה היעבב
 ,םירוהה ינש וחלוש רשאכ ,דחא הרקמב .התחפ

 .י :םוגרת !הנירטסוק הנינ לש הנמוי •
! 125 ,הדסמ תאצוה !הרומז .׳ע 1970

 *נ ורסאש רחאל .םידלי־תיבל םתדלי הרסמנ
 ילצאש תיבה־לעב תא תבתוכה לש התוחכונ
 ־שמחה תב הרענה הרהריה התחפשמ־ינב ורג
גתי יבא םג םא" :הנקסמ ידיל העיגהו הרשע
 אל ינא ,תדלומה לש ביואכו■ טסיקצורטכ הל
 ־ב םסרופמ רפוס היה היבא "...וילע םחרא
.תוצעומה־תירב
 היחא רסאנ .תוריהמב םישחרתמ תוערואמה
 בושו .ומלענ ויתובקע ז רסאנ דציכ .אמא לש■

 םואתפ ורסאי אמשו" :הבשחמה תררועתמ
 אוה !אבאב הנימאמ ינא—אל ?אבא תא םג
 ,דיה אל אוה—קיתו ןזיטרפ .הגלפמה רבח
 בתכמ עיגמ הנהו ."םעה ביוא היהי אלו

 חלוש הארנכ) קוחרה חרזמב יורשה אבאמ
 ,(הנידמה לש התריבמ וקיחרהל ידכ םשל
 ןמ רטופו הגלפמה ןמ אצוה יכ עידומה
ש" ׳ותבל אוה בתוכ ,"החוטב ייה" .הדובעה
 אלו ,עובצ אל ,םעפ ףא לבנ היה אל ךיבא
 יל ינימאה ...םתכ םושב ומש תא םיתכה
 אל אוהו הפשאב םירודכ דוע שי ךיבאל יכ
."םירוסיי ינפב ושאר תא ןיכרי

 ףסונ דוד .הדובע תשפחמ םאה .רסאנ באה
 הריעצה ןירטסוק תחפשמ לכ" .אוה ףא רוסא
 םתב ינאש ןכתיי םאה ,לוכיבכ ,םעה יביוא
 איה "?הזל ןימאהל היושע םרשבמ רשבו

 איה ןיא הידומיל םותב ךא .הנימאמ הניא
 אוה קומינה .הובגה רפסה־תיבל תלבקתמ
 .הבקסומב תבשוי איהש ףא —"הריד רדעה"
 רוקבש וקאבב דומלל תורשפא תלבקמ איה
 תרזוחו דמעמ םש הקיזחמ הניאש אלא ,זאק
הש תעבותו ןילאטסל תבתוכ המא .הבקסומל
 ןבה" יכ ,ולש ותארוה תא ומייקי תונוטלש
 התיינפל הבושתב ."ויבא יאטחל יארחא וניא
 הרשאלו—יגולואיגה ןוכמל התב תא םילבקמ
.ץק ויא
 ־ל התרזחמ רקיעבו ,הידומילב תרשואמ הנינ
מויב תמשור איה "!הבקסומ" .התדלומ־ריע
לממו תושגרתה הליטמ דבלב תאז הלמ" ,הנ
 שפנ־בצמ ידיל האיבמ ,הנאג שפנה תא הא
 ,ךילע ורבע םינש יפלא .רישו הרמז לש
 ־מ ,בער ,תופיגמ ,תוקילד ךותמ !הבקסומ
 ־קסומ ,תמק םימד־תומחלממ ,םירכנ ינרפיצ
 הקזח רתויו רתוי ,הפי רתויו רתוי "דב
הרעס־יננע .יסורה בלל הביבח רתויו רתויו
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