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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
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 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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 הרהמ־דע השענ ,תודחא םינש ינפל תפרצ
רתבו יברעה םלועב קסועה לכל ןעי-רפס
 תא םילשהל אבש ,הזה קרסה םג .םויכ ותוב
 לעו הבר תואיקב לע דיעמ ,ביג לש ורפס
 לש םתורפסב הווהתמה רחא יתטיש בוקיע
 ואדנלש חטשה בחור לשב םלוא .ונינכש
0 5־כ) הזה קרפה רצוק לשבו ,ופיקהל הסנמ
 רסחו יתריקס יפוא רקחמה שבול ,(םידומע
גרותמ הזורפו הריש יעטק לש תומגדה אוה
 לוכיש רבד ,םהב ןד אוהש םירפוסה תאמ םימ
 הקיחרהלו םירבדה־תאצרה תא בבושל היה
 רשועב רפסה ןייטצמ תאז םע .ינחווד ןונגסמ
 ידיב ונכדועו ובחרוהש ,תויפרגוילביב לש
ישרה דחוימב הבושח ירבעה ארוקל .ואדנל
ב םירקחמו םירמאמ לש תיפרגוילביבה המ
רותש תויתורפס תוריצי תמישר ןכו ,תירבע
 "תשק״ל יכ רבתסמו) תירבעל תיברעמ ומג
.(וז המישרב דאמ דבכנ םוקמ
 םיטנדוטסל הנושארו־שארב ,בושח רפס והז
 !רפסה־יתבב תויחרזמה תומגמה ידימלתלו
 תניחב אוהש רמאנ םא תכל קיחרנ אל ךא
 תא ריכהל ץפחה ילארשי לכל "הבוח־תאירק"
רטש "דבוע םע" תאצוה השע הפיו .וינכש
 בוטו .הז רפס איצוהלו םילשהל ,םגרתל הח
 ,קיר ללחב עיפומ הז רפס ןיאש םייתעבש
רת תעונת תונורחאה םינשב ול המדק אלא
 ,תירבעל תיברעה תורפסה ןמ הרע םימוג
 םימוגרת .ל״נה היפרגוילביבה הדיעמש יפכ
 ןוגכ) תיסאלקה תורפסה ןמ ןה ושענ הלא
 לש ירפסו ,"ברע תרישמ ,ןרוג לש ורפס
 ־תב תורפסה ןמ ןהו ("ברע תוחיש" ,יבהצר
 לש ומוגרתב "ריהאקב הטמיס" ןוגכ) ונימי

 לש ומוגרתב "םייניתשלפ םירופיס" ,רביירש
קחמ םע דחי ,םימוגרת םתוא .(דועו■ ,סלב
 םילשהל םייושע ,ואדנלו ביג לש הלא םהיר
.הז תא הז שיחמהלו

.ס .ש

הרישהו טויפה תודלות

־ פ0 תא תובר םינש הז להנמה ,ןמרבה .מ.א
 םייניבה-ימי תורפס לע הצרמהו ןקוש־תייר
 םש־לעב החמומ אוה ,ביבא־לת תטיסרבינואב
 רחאלש הפוקתב לחה ,ירבעה טויפה תודלותב
מאמ .הלכשהה תפוקתל דעו ארקמה תמיתח
 ־חמ־תומיב לעמ םימסרפתמה ,הז אשונב ויר
 הבהאו רמוחב תואיקב■ לע םידיעמ ,תונוש רק
.וייח תא שידקה ולש אשונל
 תודלות תא רקוסה רפס ןמרבה איצוה התע
 ,תונושה םהיתונחתב םיירבעה הרישהו טויפה
פסל גוחב אשנש תואצרהל םוכיס ןיעמ אוהו

 קלוחמ רפסה .תובר םינש ךשמ תירבע תור
 ־רשי־ץראב טויפה :םייזכרמ םיקרפ העבראל
 ,דרפסב הרישהו טויפה ,לבבב טויפה ,לא
 רה הלא םיקרפל .תידרפסה הרישה תוחולש
 תיפרגוילביב המישרו ןינע־יבר■ םיחפסנ ףיס
וקמב רוא יאר רבכ םירישהמ קלח .הרישע
והו די־יבתכמ קיתעה םהמ תצקו םינוש תומ
.דוקינ םהל ףיס
 ילבבהו ידרפסה ,ילארשיצראה טויפהש דועב
 םינוש םירפסב ספדוה ונממ רכינ קלחו ,עודי
ורפבו דרפסב תירבעה הרישה״ב דחוימב)
 —דחא רפסב וצוביק ירה ,(ןמריש לש "סנאב
 ־ירפא־ןופצ ,ןמית תריש לע תפסותב םגדומו
 ־רקהו ינורמושה טויפה לע ןכו היכרות ,הק
 לש הפיקמ היגולותנא ונינפל דימעמ—יא
 י םינשב־־תואמ ךשמ םיירבעה הרישהו טויפה
 תישומיש ךא ,םנמא ,תמצמוצמ היגולותנא
.טלחהב
 ־בדה־תואצרהב תיתטיש ךרדב גהנ ןמרבה
 ׳ויתונחתמ הנחת לכב טויפה תא רקס ,םיד
 ירסמ םיגדהו םינוש םיררושמ■ לע בכעתה
 םישקה םירבד ריבסה םיבר■ תומוקמב .םטע
 לע םירצק םיקרפ ףריצ רפסה ףוסב .הנבהל
קשמה לעו זורחה לע ,(ןמיסה) ןוכיטסורקאה
 רפסב תויוצמ .דרפסב תירבעה הרישב םיל
 םויפה ןיב תואוושה ,תויללכ תוכרעה םג
סיה תוריקסו ,ידרפסהו ילכבה ,ילארשיצראה
רישב יניינע ןויד רפסב ןיא .תורצק תוירוט

 > הרישהו טויפה תודלות■ :ןמרבה .מ .א •
.׳טע 1970 > 296 ,הדסמ
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