
םירפס

םירישה רפס
ר קבמ טטוצמ הפיטעה לש ירוחאה רעשה לע
ו ניאש ררושמ וניה הדש יכ רובסה ,ריעצ
ת ידסומ היגולואידיא לש התורישל" סיוגמ
ן אכמ רבתסמ ."הנפוא וא יתורפס םרז ,יהשלכ
ו ליאו םה םיתרשמ םירחאה וניררושמ לכ יכ
, תינמצעה ותריש לע ידיחי ןודא וניה הדש
ה רדגה יכ המוד ."םמצע םייחה ןמ" תחמוצה
ה תרשמ אוה הדש הקווד .לודג םגפב הקול יז

ם לוע־תסיפת לש—בטומ וא ,היגולואידיא לש
יש ,וירופיס לע המצע הפוכה הנתשמ-יתלב
ן ימאמה ררושמה והירה .ולש עסמה-ימשרד ויר
א וה .השודק לש טקאכ הרישה לש הדועייב
ו לש םייחה-תייפוסוליפ לא ןוא לכב דמצנ
משמ לכ .םמצע םייחה ןמ אל ,הנממ חמוצו

ה אב ,הדש יניעל םילגנה ,הלא םייח לש םתוע
, הקודההו תרגוסמה םלועה-תפקשה ךותמ םהל
. םהל המיאתמ■ "תיתד" הרדגהה םא קפסש
- תפקשהב אוה הדש לש ודוחיי ,םוקמ-לכמ
י וטיבה ךרדבו ותביתכ תתרשמ התוא םלועה
.וז הפקשה אילפהל תמאותה ירישה
/ !והמ םלועהו !םדאה והמ ,םדאה והמ ןכא״
ו נייח ךרדו ,םלועה אוה יפוסניא חרק־ןומישי

. ("ררושמה דועיי") "םד לש טוח קר / וילע
ר שפ" תא גישהל תשקבמ הדש לש ותריש לכ
- אלהו ישיאה ומויק תודוא / םיהולאה תנווכ
ל ע" הריש ,אופא ,יהוז ,"םדאה לש הנשנ
ם ייח ןיב ,תוומו הדיל ןיב ,"םדאה לש ובצמ
. רתסנו הלגנ ןיב ,תירחאו תישאר ןיב ,םולחו
ה ישעמ רשפ המ ,םדאה לש ,וייח חור ,ותמשנ
ת צבור ן תפחרמה המדאה לע" ? תומדא“ילע
/  ,התדיל-שמש הטונ ברעמב / .הטלעב איה
ק ר .תקתוש איה / .התומ־רהס הלוע חרזמב
ת א רשא שי ן .תורזמה לומ לילית / םיעגרל
ל ע") "תורימז למלמת שאה וא ,ךושת המצע

, ןקוש תאצוה ;םירישה רפס :הדש סחנפ •
/טע 1970 ; 175

ה ז המצע-ברו שבוגמ ריש .("םדאה לש ובצמ
. הלאשל הדש סחנפ לש ותבושת תא איבמ
ל ש בוליש איה תוומהודכייחה-תייפוסוליפ
־ תו תיגולותימ םלוע-תומד ,תיטסימ הבשחמ
א רוקה לוכי .טעמכ תינאישטינ םלוע-תסיפ
ל וכי אוה ןיא ךא ,הז שוליש דגנ דרמתהל
.תויתיצמתהו זוכירה ןמ םשרתהל אלש
ל כ ךותחל לגוסמה םולהיל םימוד הדש יריש
ל א ,רשבה בל דע רודחלו ןגמ לכי תכתמ
- ספא לא ,םדאה לש יעראה ומויק תמיא
/  םדא לכמ םכחה ףא״ .ןיבהל תלוכיה
, הדש ררושמהו ,"לוח רגרג והמ ןבה לכוי אל
ו ניא ,"םולחב ץוחה-רש םע חוכיו׳ב ומכ אלש
; "םגמגי רשא שיאכ" וניאו תונעל השקתמ
ת תלו רתסנה תא שרפל ומע היוצמ ותבושת
ם דאה ייח ךותל בנגתמה םומעה דהל יוטיב
" תפ תא םגו .רשפה־רסח רתסנה ןמ דחאה
ת בצהו הלאשה תגצה ךרד הנה ,דחא ונור
- לאו תילוגס תוכיא דימת ןהב שי—ןורתפה
ח וכ ,המלשה ,תויטתאפ לש הרידנ הימיכ
.תוינועבצו

יש תללוכה ,הדש סחנפ לש םירישה תפוסא
ל ע העיבצמ ,1970 דעו 1947 זאמ בתכש םיר
ר מול הדשל שיש המ .תוללכתשהו תוביקע
ה ז דוחיי .תירבעה הרישב דוחיי לעב אוה
ה רישה לש תיווז־ןרקל םנמא ותוא קחד
ל ש תיווז-ןרקל ףאו תילארשיה־תימואלה
יאה היווחהש םושמ ,תישיאה היווחה תריש
ר בדל בורה-לע היושע הניא הדש לש תיש
ו מוה" אוה ןכ םא אלא ,ליגרה ארוקה לא
ת לעב הריש יהוז ךא .ומצע הדשכ "סוקיטסימ
ב רימל היוארה תורידנו תוידוחיי תולוגס
.הכרעההו בלה-תמושת

.ש .ז

ןייה סומלופ

- ריע—תדחוימה וכרד יפל ךלוה יאלג ןימינב
ש ומיש ךותמ ,תירבעה ןושלב שדחו ןשי בוב

ם ולימרא רצחב ןייה סומלופ :יאלג ןימינב *
ה יצמא :םי׳זאלוקו םירויצ) פיליפ ךלמ xv 1 ו־ה
י׳מע 1969 ; 54 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ;(ץכ
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ד כו .ולש "הקיטאופ היצנציל״ב רתויב בר
ופכ ףקוזו םילפונ ךמוס ,םירוסא ריתמ אוה
־ ודבספלו תימראל קקזנ ,ןונגסבו ןושלב םיפ
ה שועה םדאכ ןושלה תורצואב השועו תימרא
ו לש תונצילה־ישעמ םימעפל .ולש ךותב
ם או ,האנה לשו ןח לש טוח םהילע םיכשומ
י רה םתאירק רחאל דימ םירבדה םיחכשנ םג
.תעשעשמ םתאירק םצע
א וה יאלג ןימינב לש ותביתכב רתויב האנה
וריצ ףרצל אוה עדוי .ונונגסבש ןשיה דוסי
א לו שדח ינפמ ןשי איצוהל אלב םיפי םיפ
א וה ךכב .םעטו ןוג ול ףיסומ אוה אלא דוע
קמה םלועמ םייומידו םיבינ תויחהל חילצמ
, תינרדומ תועמשמ םהל תוושלו דומלתהו■ אר
י נרדומה ןונגסב תינגרוא ךרדב תבלתשמה
י נושלה שוחה חוכב ול אב הז לכ .ולש
.ולש ןיוצמה
ד חוימ ינושל ןונמה אלא וניא "ןייה סומלופ"
למה לש התתימ לע ,ןושארה קרפה .יאלגל
ר פרפתנ / ,דחא םוי״ :הז תיבב םייתסמ ,הכ
ה פיטה ןידב ,והוחידה / .ןבדבוד הנורגב
. ..ןבל ןייב םג / ,םודא ןייב םג / ׳הרמה
ה פיטה" "!הרומח הכלה / —הליל ותוא /
ה כלה" וליאו ,םינורחא ירבדב הרוקמ "הרמה
לתבש ןירדהנס תכסממ האב "ןופרט ךרומח
ר פרפתנ״ה תא ולא תוילגרמל ףיסונ םאו .דומ
י אלג ףוריצ לבקנ ,"והוחידה" תאו "הנורגב
ו רשעב ןיעה תא ךשומו עשעשמ יסופיט
.ינושלה
ן מ" :יפיליפ ןומרא רצח לש רואית ירהו
ת קקוש ,תמזמזמו המוה / ,תופיהו תולודגה
/  תובפרוכמ ,די־יחותיפ תוחתופמ / תובכרמ
/  ,העבראל תומותר / ,הנומשל תומותר
/  החותפ וז ,תככוסמ וז ן האב וז ,תכלוה וז
י טלש ,קמוס לימרכ / החושמ ,תרטועמ וז
ת רפרפמ וז / ,זוגא ץע תבטחמ / ,בא תיב
, תולוקבו םינוגב תנתינ רצחה תנומת ."בהזכ
, רויצל גזמתמ רואיתה .תוחירבו תוארמב
ד גנל יכ המדנו ,הימהו םייח אלמ רויצהו
, וזה הביבחה הלומהה לכ תשחרתמ וניניע
ב רה רשועה ןמ תועבש ןזואהו ןיעה ןיאו

.וילכב רבחמה איבהש
ל ע ךלמה לש ורצח תא יאלג ראתמ ךכו

ת ונערופה העיגהש דע ,ויגהנמ לעו וירש

ילזה .רוסחמה לש ויטעב הלגלגתנש הלודגה
ייהו ןוזמה יאלמ לכ תא וליכ האיבסהו הל
ן נוקמ ,"אמיגלתה רחא אמיגרתה הכלה" .תונ
ק רפב סומלופה לש ומויסב ךלמה םולימדא
ם יאנ םירואיתה לכ ."הכוב ךלמה" ,ןורחאה
י אלג הוושי רשא םייחה םיעבצה תוכזב
ו ל עייסמ טעמ אל .תועשעשמה ויתויומדל
, ולש םי׳זאלוקבו■ םירויצב ץכ היצמא ךכב
יסומו ולוכ רפסה תריוואב הפי םיבלתשמה
.יאלג ןימינב לש טסקטל ןח־תיוול םיפ

הובג הליל

" וננמז ינב םיריש" םירישל םיארוק רשאכ
ירפלו םיגייסה לכ לוטיבל ,הארנכ ,םינווכתמ
רדומה ריתמ וז הסיפת יפל .תורדגה לכ תצ
ו חור־תבושמו ריינה הלעי רשא לכ תא םזינ

ת ולבוקמה תורגסמל ץוחמ בתוכה ,רבחמה לש
ר פס .ויתונויגש לעמ ןסר לכ ריסמ אוהו
ת פלאמ המגוד אוה "הובג הליל" םירישה
מתשמ דציכו םיריש בותכל וירצ אל דציכ
.הרישה רתכב הכלהכ־אלש םיש
ו יתודג לע הלוע רבחמה לש ובל רשפא
. וברקב תורמוחה תויווחהו תושוחתה בורמ
ץ מאמ רחאלו ,קפסה ןמ תונהיל ול חיננ
ד עו ןאכמ ךא .וז דוסי־תדבועב הדונ ןטק אל
ר זעיהל םיסנמשכו .ךרדה הבר דוע העבהל
־ גוחמו םיטעמ קרש ,"ךרדה תציפק" לש דוסב
ח תפל ןולשכה ירה ,הל םיכוז רתויב םינ
, ויריש תפוסאכ רנ־ןב ףסא לשכנ ךכ .ץבור
."הובג הליל"
ל כ .רורבו םלשומ דחא ריש ףא רפסב ןיא
ת ורוש םיעורז םידומעה העבראו־םינומש
ן סנכל ואב וליאש ,קוסיפ לכ אלל תודדוב
ה רשע ,רתויה לכל ,ילוא תוספות ויה דחי
י צח קר וב הלולכש (86) דומע שי .םידומע
ה רוש םיללוכה םידומע שיו ,"...הל" :הלמ
, ילוא—הבוט וזכ הטיש .שלש־םיתש וא תתא
ט למתש הלמ לכ רשאכ—תויוגייתסה יפלאב

ת אצוה 1958—68( t) הובג הליל :רנ־ןב ףסא •
.׳מע 1970» 88 ,וננמז ינב םיריש
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