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סמיי׳ג .טס רצחב םילארשי
 יניינעל חפסג שמישש ,בוטרב ךונח רפוסה
 סניכ ,ןודנולב לארשי תורירגשב תוברת■
 ילגנאה רוביצה םע ויעגממ וימשר תא ורפסב
 ונונגס ,תבבלנו הלק ותביתכ .ידוהיחלגנאהו

 ןוטיליפכ ארקנ רפסה לכו ,רומוה אלמו רשומ
 לש םייח־־חרואו יווה״יקדפ הלעמה ,םיכשמהב
 ,םייתרבחה םידברה .יטירבה יאה יבשות
 םיסחיב בושח הכ דיקפת םיאלממה םיסומינה
 רד ,ודמעמל םדא ןיבו ורבחל םדא ןיבש
 רשאמ רתוי וחורב לכה לע טלושה "דסמימ"
 הטקשה ,תיטאה הכפהמה—תאז םעו ,וחוכב
 רד ןמ אבה םדא יניעל תשחרתמה ,החוטבהו

 ,הפי ןאכ תורקסנ ולאה תועפוהה לכ—ץוח
.תונחלסו תונלבוס לש הבוט חורב ,ןחב

ודעומה ,דסמימה ןינעב בוטרב לגלגמ הברה
 ,םימעוזה םיריעצה ,יבליפ לגרמה תשרפ ,םינ
 אוה השרפ לכמ .םינועבצלו םירוחשל סחיבו

ותה ללכ לע דמלל אבה לכשה“רסומ קיפמ
 רלכואה בכרה תא ררופל הסנמ אוה .םיבש
 ההימכה תא ריבסהל" ,הימרזלו היטבשל היס
 הנידמב תיטבשה תוהזה לא תאזה השדחה
 ."םלועב תושביה לכל תועיגמ היתוחולשש
 -חבש" ,בתוכ אוה ,"ןכתיי" .לודג ונוחטב דא
 שדחמ רצווי רבעמה ימי לש םיעוזעזה ףול
וסמה תוגלפמה ןיבל רוביצה ןיב חיש־ודה
 ררמ הינומרה התוא שדחמ שבגתת ,תויתר
 םיבר תורוד םייקל החילצה וז ץראש תבכ
 .תולודג תורומת לש םימיב םג החפקל אלו

 רוחשהש ,הנטקה הינטירבש םג ןכתיי ךא
 ,ק׳גךוינויה לש ויעבצ לע הב ופסונ קוריהו

 הכפהתהש תואיצמל שדח יטילופ יוטיב שקבת
."ילקידאר ךכ-לכ חרואב
 ידיהיחלגנאה רוביצה ןמ בוטרב לש וימשר
 תישילשה ותשיגפ וז התיה .ןינעב םיארקנ
 הלא ויה םעפ־ידמו ,םידוהי לש ץוביק םע
 שגפנ הנושארה םעפב .רחא גוסמ םידוהי

 הללועש המ הארו תורעיהו תונחמה ילוצינ םע
 ריכה הינשה םעפב .הפוריא ידוהיל האושה
 ולקשמ לע דמעו תירבה״תוצרא תודהי תא
.יננמזב רתויב לודגה ידוהיה זכרמה לש
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 וניהש ,ירמגל םירחא םידוהי האר הילגנאב
 םינש־תואמ ךשמב הילגנאב םיקומע םישרש
 הירוטסיהה בוציעב דבכנ דיקפת ואלימו

 לש הרופיס .םינורחאה תורודב תידוהיה
 —סקראמ ןומייסו ויז לארשי —תחא החפשמ
 לש םדמעמב הלודגה הרומתה" יכ חיכומ
 םירגהמה תואטיגמ רבעמב תרכינ םידוהיה
."םיבהזומה תואטיגל
 "םיבהזומה תואטיג״ב םיידוהיה רוביצה״ייח
יעפהו "תוליהקה-יחילש־דעו" ביבס םיזכרתמ
 דמל םיבורק תובאה .היתורוצל תינויצה תול
 וליאו ,תיתדה התרוצב תידוהיה תוברתה תשר
 תודהיל םתקיז ."זלגנאתהל" םיפאוש םינבה
 ךחה" םיכלוהו״םיכשמנ םהינבו ,רתויב השלח
 ,ידוהי ךוניח הזיא לבקמ םטועימ קר ."הצ
 תודהיל םתקיז לכו ,םיבורמ תבורעתה-יאושינ
 ,"הילגנאל ונחנא ונאבשכ" .תכלוהו תתחופ
 םדקתמ בלשל ונייה םידע" .בוטרב רפסמ
 .ילגנאה םלועב הרומג תובלתשהל ךרדב הז

 דנב יטירבה דסמימכ רהומכ—ידוהיה דסמימה
 היווהב ךא ,רומח רבשמב יורש היה—לל
 הרומת רשבמ תוא וניא הזכ רבשמ תידוהיה
."הילכ לש םייאמ תוא םא יכ
 תוררועתה הלח םימיה-תשש-תמחלמ ימיב
גנאב היהש ,בוטרבו ,םידוהיה הנחמב הלודג
 תובהלתהה לג תא ראתמ ,םימי םתואב היל
 דחוימב .רצק ןמז רובעכ עקשו זא אשנתהש
 היצנגילטניאה לש הקלח תא רבחמה שיגדמ
קלטניאה םיגוחה ;וז תוררועתהב תידוהיה
 תוריהממ ועתרנש םינושארה םג ויה םיילאוט
 םה .ילארשיה חוכה תנגפהמו ץחומה ןוחצנה
 הז ירוטסיה ערואמ לולע אמש שושחל ולחה
.םהלש םתיווזךרקב םהייח תואיצמב עוגפל

.פ .י

רהמו תעקבמ תדגא
 ובתכב תרופ היצמא לש םירצקה וירופיס
 ,םינקותמ ,וישכע קר ופסאנו םינש ינפל
 יחהךיצק תאצוהב העיפוהש הנטק הפוסאב
 עבראב םיקסוע םתשמח .ל״הצ לש ךוג
 ךיצק ינש ,בולע דיקפ דחא—תונוש תויומד
 ־תבשומב ןקדזמ הרומ ישילש ,"קורי" הדותע
רפיס ינש לש םרוביג ,יעיברהו ,הקיתו רפס
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