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 וא זמורמ "יוסיכ״ל <דכ דע וכזש תוישרפ
 רורגל ופיסוי םיישיא תונורכז־ירפס .יקלח
 ךותמ תולעהל םינגרואמ םיצמאמ םהירחא
שמ דחי םלוכש ,הלילע-יקרפ החכשה לוח
 ־תבחרו תינוגברה תוליעפה תכסמב םיבלת
 אל .ונצראב םינורחאה תורודה לש ףקיהה
 התומלש ,הירוטסיהה תא תרשל ןוצרה קר
 ףא אלא הלילעה־ירפס תא בינמ התונמיהמו

 םילייח ויהש םדא־ינב חיצנהלו םוקל ןוצרה
להש םהמ ,םיליעפ לש לודג אבצב םינומלא
 םדועש םהמו גרוהל ואצוה וא םמלועל וכ
.ונמע םייח
 השרפה ."לבב תאיצי״ב רפסמ סלטא הדוהי

 "הילתה דומע דע״ב היטרפ־יטרפל תפשחנה
 ,קאריעב תינויצה תרתחמה לש הרופיס איה
 ־תאנשו תונמואלה לג לש עקרה לע המקש
0 4־הו 30־ה תונש לש קאריעב האוגה םירזה
 .לארשי-תנידמ ןוניכו 1948־תמחלמ רחאל דעו

 ץראה ןמ םיחילש ידי־לע המקוהש תרתחמה
 .םיגשיהו־תלוכי־ריתע ןוגראל םיקהל החילצה
 ץוחמ לא םידוהי תחרבהו תיאמצע הנגה
 ,"הרושה" לש הידיקפת ויה הנידמה תולובגל
 תוטטומתהל דע החלצהב םתאלימ איהו

.1951־ב
ייתשמה ,סלטא הדוהי לש הז ןוגכ םירפס
 ,תומולע תוישרפ לש החצנהה תורפסל םיכ
 יחכונה בלשב בושח ךא עונצ דיקפת םיאלממ
.תילארשיה היפרגוירוטסיהה תיינב לש

.כ ?

ריהאקב תוחילש

יצמהש ןויבו לוגיר ירופיסב אוה עודי ללכ
רקנ הז ןיממ םירופיס .ןוימדה לע הלוע תוא
חל הקושתה ידי־לע תנווכמה תוטיהלב םיא
 ־סמה-ךםמ ירחאמ לא ,הז־אוהכ םג ולו ,רוד
שחה םיתורישה תוליעפ תא טילמה ןירות
 תוליעפ לש יעקרק־תת םלוע ותוא—םייא
 ולרוג תצרוח איה תחא אלש תידגנ תוליעפו

 ללכה .הכרעמ לש הלרוג אל םא ,ברק לש

 תאצוה !ריהאקב תוחילש :ץול גנאגסלוו •
.׳מע 1970 ; 296 ,׳הנומקש׳ו ׳בירעמ תירפס׳

 ביצמ ןוימדה לע הלוע תואיצמה יכ רמואה
 .ןימאמ לש הדמעב םירופיסה ארוק תא אופא
 בורה לע וקתושי וב וררועתי ןכא םא תוקפס
ילש רופיסב רבדה ךכ .הז ללכ רוכזישכל
 ,תאז־לכבו .ריהאקב ץול גנאגפלוו לש ותוח
 רשק ןהל ויאש ,תוהימת המכ ררועמ רופיסה
 תרכהל ךרע-לעב ךמסמכ רופיסה לש וביט לא
.הרטשמו םירצמ
 םימלענ "ופרשנ״ש םינכוס ,םירבדה־עבטמ
רפל םישרומ םה ןיא .הממד לש הטעמ תחת
 חפט וליפא תולגלו םיישיא תונורכז םס
 תוריהנ תוביס המכו המכמ תאז .םהישעממ
 ויתונורכז תא םסריפ ץול גנאגפלוו .ידמל
 ־כע״ה תופוקת ינפל הברה ותוחילש תינשמ
 אלש לוכי ארוקה ןיאו ,"תולגל רתומ ויש
 טבשל רוסאש המ ץולל רתוה עודמ הומתל
 הכירצ תרוקבה ןיא וז ההימת .ולוכ םינכוסה
 ךות■ םירוהריה תולעל ידכ הב שי ךא בשיל
 חכונ תררועתמ תרחא ההימת .רפסה תאירק
 לש וירבדמ רבתסמ ךכ—םירצמהש הדבועה
 טעמכ םירצמב וישעמ המ בטיה ועדי—ץול
 ,וירודיש תא וטלק םה .םש ותוהש ןמז לכ
 רסאנ אל המ ינדמ .םחונעיפב ושקתה יכ ףא
 לע רתי .ענכשמ רבסה ןיא ךכל םג—ז דימ
 ץול ןיב רשקה היה עודמ ןיבהל השק ,ןכ
 ־תמחלמ זאמ .ףוכת וידאר־רשק ויחלוש ןיבל
 הינשה תימלועה המחלמה ימי לש לוגירה
 ,תוריהמבו םיבורמ םיישק אלל ,רתאל ןתינ

 .רתסומ רשק־רישכממ םיאבה וידאר ירודיש
 הברה וחתפתה םיינורטקלאה רותיאה׳ יעצמא
 בוקיע לש תשרש ,םירצמו ,המחלמ התוא זאמ
 ־תנידמב גוהנכ ,יאדווב התוא הסכמ הנזאהו

 החינה אלש קפס ןיא ,המחלמב הנותנ הרטשמ
 ילב הללח תא רובעל םיווסומ וידאר ירודישל
 ןתונ ץול ןיא וז הלאש לע קר אלו ,חוקיפ
 לע הבושת רפסב אצמי אל ארוקה .הבושת
 םיינמרגה םינעדמה ואלימש יתימאה דיקפתה
 הנוחטב לע ומייא םאה :וביט לעו םירצמב
 תרובח אלא ויה אל אמש וא ,לארשי לש
 ןובשח לע רשעתהל ואבש ,המרמו עדמ ישנא
 תונקל ןכומה ׳ירצמה ןדורה לש חותפה וסיכ
 רובגל יוכיס לש לצ חכונ ול םיעיצמש לכ
.לארשי־תנידמ לע
 ץול .הבושתו ןורתפ אלל תוהימתו תולאש
ןמו ,יאשח ןכוסכ ותוליעפ לע רפסל טעממ
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 אלימ יכ ןיבהל רשפא רפסמ אוהש םירבדה
 םינעדמה דגנ המחלמב הלעמב־ןושאר דיקפת
 ךרעמ לע ךרע־תבר היצמרופניא קופיסבו
 ורופיס םאה .םירצמה לש הפקתההו הנגהה
 יקלח רופיס אלא וניא "ריהאקב תוחילש״ב
 אוה םוגפ אמש וא ,תוביסמה ףקותמ ,םוגפו

? םירחא םימעטמ
 ורפס ,םוקמ-לכמ .ןיתמהל ךירצ ןרקסה ארוקה
 הקווד אל האירקל ןיינעמ ץול גנאגפלוו לש
צמב ילארשי ןכוס לש ורופיס ותויה םושמ
 רודחל חילצהש ,ןושאר רוקממ—וב שי .םיר
 יח רואית—הרבחהו רטשמה לש םינפלו־ינפל
 םירצמב הקיטילופהו הרבחה ייח לש ףלאמו

 הנוצק הבש הרטשמ־תנידמ ייח ,תירצאנה
 הייח תא היח תינגרוב־ריעז תיליעו תיאבצ
 ־רצחב בשוי קוראפ ןיידע וליאכ םייניטנבלה
 יאשחה תורישה לש יזכרמה דיקפתה .הכולמה
 ־זחוא לש דיקפת אוה הלא םייחב ירצמה
 תונתונ הז םע דחי .לכה־לע־חקפמו ןסרב
 ישנא לש םייפאב תועובטה תונוכתה ןמ המכ
 בחרנ רכ םירצמב תודיקפהו ההובגה הרבחה
 ומצע לותשל חילצמה ןכוס לש ותוליעפל
 בוש—?ידמ ריהמו לק הארנ לכה .םכותב
 לע הלרעה■ תואיצמה רבדב ללכה הלועו ףצ
.ןוימדה
 ,ןושאר רוקממ םירצמ לע עומשל שקבמש ימ
 ־בחה־ידועיו ,םיראבה ,הלילה־ינודעומ ךותמ
 םייטילופ םיריסאל אלכה־תיבו ההובגה־הר
 לוגירה יבבוח .ץול לש ורופיס תא ץימחי אל
.וילא ועיגה רבכ אליממ

.י .ש

תיברעה תורפסה תודלותל אובמ

 ובתכנש םירוביח ינש בכרומה רפס ונינפל
 תופוקת יתשבו םינוש םידמולמ יגש ידיכ
.תונוש

 אובמ :ואדנל .מ בקעיו ביג .ר .א ןוטלימה •
 ; 1970 ,דבוע םע > תיברעה תורפסה תודלותל

.׳מע 238

 תיברעה תורפסב קסועה הז ,דחאה רוביחה
 בתכנ ,תיכולממה הפוקתה ףוס דע הקיתעה
 ןחרזמה ידיב 1926 תנשב ילגנאה ורוקמב
 ינפל דעש ,3יג ןוטלימה ריס לוגדה ילגנאה
כמב תיברעל רוסיפורפ שמיש תודחא םינש
 רקוחכ עדונו דרווראהו דרופסקוא לש תולל
 היוצמ הניאש הדימב חתופמ יתורפסה ושוחש
 חילצמ ביג .םייפוריאה םינחרזמה בור לצא
 לש תובוטה תולעמה לכ תא ויבתכב ףרצל
 *תינשלבה השיגה תא רקיעבו ,תונחרזמה
.הקימעמ "תימינפ" הייאר םע ,תילאוטסקטה

 ־קלח וב אוהו ,ונינפלש רפסב לולכה ורוביח
 ותסריגב ספותה) טק רפס אוה םצעב ,יראה
 ־יפ׳לע־ףאו ,(!םידומע 120־מ תוחפ תירבעה
ה תורפסה תא וב ףיקהל ורבחמ ליכשה ןכ
 תפוקתבו םאלסאה ינפלש הפוקתב תיברע
 תרגסמב :אלפ הז הארו .דחי םג םאלסאה
 קקדזיש ילב תאזו ,ל כ ה תא םחד הקוחד הכ
 ןחרזמה השעש יפכ) תיגולטק האצרה־ךרדל
 ורפסב ,ותעשב רהיצדלוג ירגנוהה־ידוהיה
יקסה .(םינש ינפל תירבעל אוה ףא םגרותש
 ,אלפיי אל .יחו ריהב הנונגסו תקתרמ הר
 רחאל ףא הז רפס לש וחיל סנ אלש ,אופא
 דחא אוה ןיידעו ,ותביתכ תעמ הנש 45־כ
 תורשעכ דמלנ ,ועוצקמב םייזכרמה םירפסה
.תונוש תונושלל םגרתימו םינוכמו תוללכמ
ש םיטעמה םינחרזמה דחא אוה ביג ,בגאו

 .השדחה תיברעה תורפסה םוחתב םג ליח ושע
930 1־ב הספדנש ,הז אשונב וירמאמ תרדס
זמה רקחל ינודנולה ם״היב לש ןועידיב ךרעל
בושמה םינויעה דחא ,םיבר תעדל ,איה ,חר
 תורפסה םהל התכזש רתויב םיקיודמהו םיח
0 3־ה תונש זאמ םלוא .ונימי-תב תיברעה
 ־הברמל ,תאזה תורפסב קוסעל ביג בש אל
 אל אוהה םוחתב וירמאמש םג לבח .רעצה
.הז ךרכב וללכנ אלו תירבע ומגרות

 כתכנ ןאכ ןודנה רפסב לולכה ינשה רוביחה
 ,ואדנל .מ בקעי ׳םורפ ,ילארשי דמולמ ידיב
׳ םורפ ,20-.ד האמב תיברעה תורפסה וניינעו
תמה ונירקוחב םיטלובה דחאכ עודי ואדנל
 תולאשב רקיעבו ,שדחה ןוכיתה חרזמב םיחמ
 תוברת יאשונב םג ול בר ודי םלוא ,תוינידמ
 עונלוקבו ןורטאיתב םירקחמ" ורפס .תורפסו

•בו תירבה־תוצראב רוא הארש ,"םייברעה
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