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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



הבוזע הרוהב

 רפסה תא תונמל רשפא־יא ןכלו ויתורוצבו
מהו תויגולותנאה םע אלא רקהמה־ירפס םע
.םיפסא
 רקיעב ורפס תא דיעוה רבחמהש קפס ןיא
 וב ואצמיש ,תירבע תורפסל גוחה ידימלתל
 יואר ותניתנכו ותרוצב לבא ,תובישח־בר רזע
 ־בהואו תעד־רחוש לכ לש ושומישל רפסה
.הריש

.כ .ש

הבוזע הרוהב

 / —הבוזע הרוה / —יתזחא רשא לוחמב״
 קזח לאיחי רמוא "ימע לוחל יתמ לכ ואובי
( 9 ׳ע ,״הבוזע הרוהב םיתמ״) ישילשה רישב
 ,ול אוהש ,("הבוזע הרוהב") הז ויריש ץבוקב
 ולש "הרוה״ה .יעיבר ףא וא ,ישילש המודמכ
למה חריש איה ,המחלמב תבזענה הרוה איה
 ־תקעצ איהש רמול בטומ .האלהו 67 לש המח
.תאזה המחלמה לש םימיאה
 םיבר לש םהיתומש ,לכ־םדוק ,םידיעמ ךכ לע
 םירעשה תשולשב םיסנוכמה םירישה 28־פ
אב התיה המחלמ" ןיגכ תומש ,הז ץבוק לש
 ,"העינכ" ,"םילייח" ,"ויבצומ לע" ,"ץר
 לש ומש וא ,"הבהאב ונתומ" ,"תוימה תגש"
 ,וז הפוסאבש רתויב ךוראה םירישה־רורצ
יעמ ךכ לע ."תומחלמב ךוראה ץיקה תומ"
 םג ,םמצע םירישה בור ,תאש רתיב ףא ,םיד
.תוחפ תושרופמ םהיתורתוכ םא
ורת אלו ,הלילח ,ןאכ "תיתמחלמ הרוה" אל
 תקעצ ,רוסאב ,ןאכ תמחלמ לש "ארוה" תע
 ,תעעולתמ םימעפ .תרחינ םימעפ ,המחלמה
 ילוא ךא ,יוטיכ־תדבכ—תמאה ןעמל—תופוכת
 תונכ לש םתוחב המותח ךכ םושמ הקוור
 ־צומ לע" רישב. ,לשמל ,ומכ .תבאוכו המוהד
: (11 ׳ע) ״דינ

 לכ וקתש / ,דערה רחא / ריהבה הלילב
 / םינטק תורוא קרו / ,תוומ ימדב ויבצומ
 תריישכ תוטונה / תורמצה יכרד תא וריאה
/ החיוסמה הלעתבו / ׳ךפוג דצב / םימלחז

 תאצוה ;(םיריש) הבוזע הרוהב :קזח לאיחי *
.׳מע 52 ו (ןמלוא דג :םימושיר) 1970 ,״דקע״

פש יתורכ םינגאו / תועוטק תועורז וחרפ
 ץעו / המדאה ךותל םישרש ודירוה / הכ
—דדוב

 דדוב ברעה" רישה ןמ ,ולאה תורושה ומכ וא
: (28 ׳ע) ״חריה

 / ,ץיצמ חריה םהיניעבו ן םיקתוש םיתמ
 העבגל רזוחו / ,הלוע אוה דדוב ברעה לכ
 רחמ // חריה הלעי תמש רקובה דע חרזמב
.ץיקנ אל

 ןיא" וב םלוע אוה 67־רחאל קזח .י לש ומלוע
 והמ עדנש ונילע הקזח ונלוכו ,"וב ןיאש תיב
 תורוכב־תכמ רחאלש םלוע ;וב ״ונניא״ש הז
 וזיה תוזוזמה לכ" וב (46 ׳ע ,״גחל הרטפה״)
 / הפיה יתוחא״ תרתתסמ ״לוענ ןג״ב וב ,״םד
 / לא םיחותפ ונירעש" ובו ״םיתמל יתלכ
"---------ךשוחה
 תפרחומ העדותב ןייטצמה םלוע םג והז לבא
אב" התיה המחלמה ."ץרא" לש םייתעבש
 ץוק ,לוחו רפע ,העבגו רהנ ,קמעו רה ."ץ ר
 תיגארט תושממ םהל םינוק םיימשו ןליאו
־דע םיעלבנ םכותבו ,תיתמארד העפי ןיעכו
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