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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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ם הב שי םאה ךא ,םיקפאב וישכע םיפסאתמ
וכי הבקסומ ?הבקסומ תא ליהבהל ידנ
ר ופיצ התואכ ,הבקסומ דא ,ףרשיהל הל
ן מ הייחתל םוקת בוש ,לוחה־רופיצ ,תידגא
ת ב ינא .רתוי הקזחו רתוי הפי היהתו רפאה
. יתרוה ימא ומכ יליבשב הבקסומ !הבקסומ
 ךא ,תינעבות ,הרימחמ ,תינרטנק איהש שי

"...הבוהא אמא היהתו התיה דימת
. אבאמ הנושאר העידי העיגמ בר ןמז רובעב
ת ונש שמחל ןודינ אוה "הרבחל ןכוסמ״כ
ר בכ טפשמה ינפלש רחאל ,הדובעו רסאמ
ן וקיתו ךוניח" םשל .םייתנשמ הלעמל בשי

, שיבכ תלילסב לעופכ דבוע אוה "ומצע
, םינומא ול תרמוש תבה ךא .םירשג ןיטב
ה תדלומ תא תבהוא איה .תרכנתמ הניא
.דחאכ היבא תא תבהואו

יעה תלאשב הברה הקמעתה אל הנינ
ל ש ותקדצ ןיבל היבא תמשא ןיב תומ
כהל תבייח התיה הקמעתה וליא .ןילאטס
 תעזעזמ התיה ךכבו תמאה ימ לש ודצב עיר
ה תוכזל .דוסיה דע התנומא תאו המלוע תא
ה תיה ןילאטס לש ורטשמ יאנתבש רמול שי
ר כנתהל אלש ידכ בר ץמואל הקוקז הרענ
.היבאל

ה נינ המהדנ היסורל םינמרגה תשילפ םע
. םודאה אבצה לש תולודגה תולפמה עמשל
דח םיטסישאפה—רעושי אלש והשמ תיזחב"
י תפש לע ...האמחב ןיכסה רודחכ ונילא ור
י כ ןכתייה :הכובמ לש תולאש םישנאה לכ
ה רשעיעשתה תב הרענה ״? ךכ־לכ םישלח ונא
ה לפנ 1941 רבמצדבו ,םינזיטרפל הסייגתה
.תיטסילאיצוסה התדלומ ןעמל

ן ורשכ לע דיעמ הנירטסוק הנינ לש הנמוי
ינפ תויווח עיבהלו רוסמל תלוכיו יתורפס
וקתב הנושאר הבהא ילותפנ ללוכ ,תוימ
ובישח רקיע ,תאז םע .ירמו רעס לש הפ
.םירבדה־עבטמ ,תידועת ות
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ת לצופמה וז ,סנסנרה תפוקת לש הילטיא
ה מינפ ןכותב ףאש ׳תובר םירעלו תויוכלמל

הוכ לע ,תוביריה תוחפשמה תמחלמ תרעוס
, הינמא ,םיתחשומהו םידוסחה הירויפיפא ,הינ

ד ימת התיה ׳הינעו הרשע ׳הירוביג ,הידדוש
ם ישפחמה םירפוסל הומכ ןיאמ תכשומ הריז
ה בש ,רצי־תוחולש הבהא־תולילעל הפי ץרא
־ רמוחל הזב הז םיברועמ םישנו הקיטילופו תד
ל ש וז הילטיאב .ונימב־דחוימ ירוטסיה םלג

ל ש ובל ןיא סנסנרה לשו םייניבה־ימי יהלש
ו יתוואתו ונוצר תולאשמ רחא אלמל םדאה
חה תוילותאקהש םילבכה לכב טעוב אוהשכ
ר חא יבש תכלל אלש השק .םהב ותלבכ הרומ
ת ולילעבש ׳טעמכ ינומידה ,קתרמה םסקה
ת ופקתשמ ןהש יפכ וז הילטיא לש הירוטסיהה
ו ינפל םיברכ .לדנטס לש םירופיסה העבראב
ר חאלש וז הילטיאב לדנטס ההש וירחאלו

ה ב והשש שממ תע התוא ,ןואילופנ תלפמ
ם יינמרגו םיילגנא רקיעב ,םיללוהמ םירפוס
ץ רא הב ואצמש ,יטנמורה "םרז״ל םיכיישה
ל ש "תומושר״ה .תוינשוחו ןיי ,שמש לש
ה ריווא התואל רדהנ יוטיב תונתונ לדנטס
ר פוסה .םיצרפתמ םירציו תויגארט לש הסוחד
וריע תוקינורכב ארוק לש דיקפת ןאכ אלממ
ת יצמת סופדל ןכותמ איבמו תורחא וא תוינ

וטסיה המדקה ןתונה קחשמ לשו השעמ לש
ת וערואמה תא שרפלו םכסל האבה הרצק תיר
.הל רזה ארוקל הווקתה חור תאו

• יתלב הבהא ירופיס םה םירופיסה תעברא
ת ומל הפוסב האיבמה היוצרי־יתלב וא תירשפא
, הבהא :םמצע םיבהאנה לש םתומלו םיבר
ם ה הררש־תפידרו ףסכ״עצב ,חצר ,הדיגב
א וה הבהאה ףוריט .השעמ לכ לש ויביכר
. הריבסהל תלעות ןיאו ךרוצ ןיאש הדבוע
, םירוביגה שפנב יוצמה המצעיבר טנגמ איה
ח ל תלוכי אלל םתוא ןווכמו םהישעמב הדור
ח ונמה היאברבא לש ומוגרת .ותמצעמ קומ
ק פס ליטהל רשפא תאז־לכבו ,דימתכ חבושמ
ת ודעוימ "תויקלטיאה תומושרה" ןכא םא
ן איצוהל םוקמ היהש דע בחר םיארוק להקל
.הקווד "םעל הירסס״ב

־ רבא םייח :םוגרת- !רזנמה םא :לדנטס •
1970 ; 82 1 ,םעל הירפס / דבוע םע ;היאב
.׳טע
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