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ה עונתה לש גיהנמה תא האר וב ,םידנרב .ל
ד חא םוקמב קר יוטיב ידיל האב ,תינויצה
ו תרשמ לע רתווי אל םידנרב םא" :ונמויב
, וידיב הגהה תא סופתל ןאכל אובי אלו ,םש
. "הירוטסיהה חכונל הדבכ תוירחאב אשי
(460 ׳ע)
- ילעבמ םג םיפירח תרוקב־ירבד ךסח אל .א
ד ימעה םתורישל רשא ,םיטירבה ותירב
. לארשי־ץרא תויווהב תוברה ויתועידי לכ תא
ו נאב וב םויה תא ללקל קיספמ ינא ןיא"
ק ר .ונידידי םע הלועפ ףתשל הטלחה ידיל
, םח וניא ומדש ימ ,םיבצע ול ןיאש ימ
: דועו .(167 ׳ע) ״אתווצב םמע דובעל לגוסמ
ת א רמולו םינפב םהל קוריל קשח יל שי"
ל ע דומעל טלחומה םנורשכ־רסוח לע יתעד
(171 ׳ע) .״וניבהלו בצמה
ת צק הנוש רואב ןמויב הלגתמ י״לינ ןוגרא
ץ ראב תולועפה םנמא .תורפסב לבוקמה ןמ
. א .א היה רומאכ ירהש טעמכ תורכזומ ןניא
ף פור היה רשקה יכ רבתסמ ךא ,םירצמב
, היתונולשכו תרושקתה יישק לשב רתויב
גומ התיה שחרתמב טולשל .א לש ותלכיו
ו יה אל לכה־ךסב יכ םג הארנ .ידמל תלב
ל ככ םשור־תובר ץראב ןוגראה תולועפ
ד ימת אל וישנאו ןוגראהו ,םימעפל ראותמה
ה מורתה תא יכ אופא הארנ .הבוגה לע ודמע
ן אכ םרת יטירבה המחלמה־ץמאמל תירקיעה
ק רש ,םהל קפיסש היצמרופניאב ,ומצע .א
ת ונעט .ץראב וירבחמ הבאשנ ןטקה הקלחב
י ״לינ ירבח יפלכ םג .אל ול ויה תוטעמ אל
ס חי ול היה םהמ םינש לא קר .ץראב
ו תליפנ לעש ,גרבנייפ םולשבאל :דחוימ
ה תוא ,הרש ותוחאלו ,רעטצהמ לדח אל
א יה" .םלועב רחא םדא לכמ רתוי ץירעה
ה מ תרעשמ איה ןיא .התולדגב הטושפ הכ
ב רע הקווד .(224 ׳ע) ״התמשנ תוליצא הבר
י די־לע לוגירה תשר לש הלוסיחו היוליג
ו תמישמ החילצה יכ .א ןימאה םיכרותה
־ ראל ונלש ידוהיה להקה תודגנתה" :ודיב
א ל דשח לש לצ ףא .תתחופו תכלוה וננוג
( 336 ׳ע) .״תונוטלשה בל לע הלע
ו תומד תא ףשוחה ,.א לש ונמוי :םוכיסל
ו יתושלוח תא ,ןבומכ ,םג הלגמ ,ותוישיאו
א וה תאז םע .םיעודי תוחפה וידדצ תאו

ח ותינ־חוכ לעב ,ןנוחמ םדאכ ונינפל רקדזמ
א יקבו המזיו ןוזח שיא ,דחאכ הלועפ־רשוכו
ל יכשהש ,םיבר םיחטשב הליגר־יתלב הדימב
ת ושרל וב היהש בוטה לכ תא דימעהל
.היתורוקב תוילרוגה תופוקתה תחאב ותדלומ

.ג .ד

 רחש ריד ירופיס
 וירופיס לכב ,רחש דוד לש ותביתכ דוס
 ־וריל ותודימצב אוה ,םינורחאהו םינושארה
 זירכמ אוה ״האיצמה״ םירופיסה דחאב .םילש
 םירהה לע הלוכ םילשורי״ :שרופמב ךכ לע
 םירהה תא בבוסה ולוכ בחרמה לע ,הל ביבס
 יפוגו ,יכותב םייורש הלא לכ ,םיימשה תאו
 ,םיעבונ םה וכותמו ביבס םתוא ףיקמש אוה
 יוצימל וז הרדגהכ ןיא .״םימייק םה וכותבו
 .םילשורי לש הרפסמכ רחש דוד לש ודוחיי
ה יורש ומכ ,היתוארמו היפונ לע ,הלוכ ריעה
 התוא ףיקמ אוהש אלא ךכב יד אלו ;וכותב
 .ותוימינפ לכב התוא םייקמו
 דוחיי לש וזכ הגרדמל רפוסה עיגמ דיא
ן לוכו רחש דוד ךלהמ תובר םיכרדב 1 תוהזו
ו לודיגו ותדיל .וצפח־זוחמל ותוא תוכילומ
 האב לודגה םלועב ותולכתסה :םילשוריב
ה שענה לש םיינושאר םייניע־תוארממ ול
 ־שורי ישנא לש םדוחיי ;הבורקה ותביבסב
 ־ללכה םהיתונוכת לע הנושארל ודימעה םיל
ה יתוטמס ,ריעה ינבא ;תוירבה לש תוי
ם יקהבומ רכיה־ינמיס ול ויה ,היתונוכשו
ורי ימש ;הללכב היפרגואיגה לש היוהיזל
ם ידמועו םימייקו" םילולצ ול ויה םילש
 ־צע ךותמ םיעבונו םמצע ךותמ םירבסומו
."םמ
ת קהבומ תימלשורי העבה ול חתיפ רחש דוד
ה כותב עלבנ םילשוריל ץוחמש םלועה לפש
ר יעה םתוח תא ,םיררוע אלל ,וילע לבקמו
ל ש היתוליל וליפא .הבש תדחוימה הריוואהו
 ,תוננוצ חור תונושל״ :םה םידחוימ ריעה
,קוחרמ ןתא ואיבהו םיפנעה ןיב ושחר ,תולק
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ת יחולחל לש חיר ,ןירדהנסה תורבק רבעמ
, םיחצפתמ ,םימזמזמ ,םינטק תולוקו המדא
, םיקרוח הליל ייח לש תולוק ,םירסנתמ
ת יווהו ,םואתפ םיקספנו םואתפ םיתתואמ
־ רישו ליאומס־יבנ ירה—ביבס ביבס םירה
— הכשחב םלוכ םייורשה םיפוצה־רהו חאר׳ג
ת והמ דבוכב המישנ תרצועו תחכונ התיה
ר בעמ םהש הידממב המויא ,המישנ־תקיתע
ח צנל רבעמ םהש היחצנב ,םדאה־תדימל
 לע שחורה ןטקה םדאל התושידאבו םדאה
ל ש ונונגסל ינייפא הז ךורא טפשמ "..,הבג
י עלס .דבכה ולקשמ תא ךילע ליטמה ,רחש
ו השמו ,המשנה לע םיקיעמ הינבאו םילשורי
וסה חילצמ—והשממ רתויו—וזה הקעומה ןמ
.ויטפשמ ךותל סוחדל רפ
, הבשחמ תעפושה ,וז הביתכב זונג בר רשוע
ם יקומע םייומיד האלמו תימינפ היווחו שגר
ת ולוק ,חור לש תונושל .םיבחרנ םירואיתו

ם יארנ ,םימלענו םיעמשנה הליל־ייח לש
ה דבכו הקיתע ,םירה לש היווהו ,םימלענו
 לע תולוע היתודימש ,המויא ,המישנ־תרצועו
ת מייקו ,םדאה ןמ תיחצנ איהו ,םדאה תדימ
ו זיא—תאז לכ םעו .םלועה דעו םלועה ןמ
ש חורה" ןטקה םדאה יפלכ תנווכמ תושידא
ר מוא וניא הווהב יחה םדאה !״הבג לע
, רחש דוד יפ־לע .םילשורי־חצנ ותואל הברה
ת א ,ריעה תודלות תא הצממ םילשורי חצנ
ה מוקמ תא ,הלש היפרגואיגהו הירוטסיהה
ל ש ובלב המוקמ תא—רקיעהו ,הדוהי ירהב
ש בולו הרוצ טשופ הז חצנ .לארשימ םדא לכ
ם ילוגליגב לגלגתמ ,וירופיס לכב הרוצ
. ןושאר ףוגב רבדמה ,רבחמה לש םיברה
, רשב ,רוע רבחמה הלעמ לוגליג לכבש אלא
שורי לש הישנאו הירתא לע תומצעו םידיג
י רהכ ןרוחמו ןונבלמ םיברעה ירה אל .םיל
ת ודעה ירהכ הלא ירה אלו ,הילגנאמ הריזנה
ת ועיפומה תויסופיטהו תונושה תוידוהיה
ו נושלב רבדמ שיאו שיא לכו ,וירופיסב
.חצנה־ריע לש םינפ םיעבשמ דחא גיצמו
ת בצועמה ,רופיסה תונמא תא ךכ לע ףסוה
רדומו תומודק תוחסונ גוזימ לש ןורשכב
ם יאיבנו הרותמ אב םהב קיתעהש ,תוינ
ה ז דועו .הנשמה ןמ עיגמו רהונ וכשמהו

, םייניבה־ימי תורפסמ הלועה—הזו רבדמ

חא אב—םידיסחהו םיאריהו םינברה ירפסמ
ם ידבר םיאבו םיעיגמ הלא לכ ירחאו .ויר
ם ינורחאו םינושאר הלכשה ימי לש םירחואמ
ר ופיסה חרוא ךותב םיבלתשמו םיבברעתמו
ח כוש רחש דוד ןיא ."ןכדועמ״הו ינרדומה
ו יהש ,תויממעה תוישעמה חסונ תא וליפא
ם ימעפו ,ןזואל הפמ תורסמנו םעב תוחוור
בושמ תויטסירולקלופ תומינ תולוע תובורק
־ השעמ לכהו—ולש "תוישעמה" ךותמ תוח
ם יברה תודוסיהש ,דיחאו םלש דחא הבכרמ
.רתויב תיעבט ךרדב וב םיבלושמ
ה מאתהל רחש דוד לש וירופיס םיעיגמ ךכ
י מלשוריה ןכותה לש ברה ורשע ןיב האלמ
ת ומלש יהוז .ןונגסהו ןושלה תורישע ןיבל
ו מוקמ תא רחש דודל תדחימה העבה לש
.וננמז לש תרופיסב דבכנה
ו מצעל ןנשמו רזוח רחש לש םירוביגה דחא
ל ש לפאה הלילה" :תועמשמ־בר רצק קוספ
ת ובר תושפנ לש םילפא תוליל ."שפנה
.רחש דוד לש וסנפב םיראומ

.פ .י

רוכזל תנמ לע אלו
י חימע הדוהי לש ןושארה ורפס עיפוהשכ
- ץרופ הריש־רפסכ דימ רבוה 1955 תנשב
ם ירקבמ .הריעצה תילארשיה הנרדומב ךרד
יעצ םירקבמ ;תופירחב ותוא ופקת םיקיתו
ס פת 1955 זאמ םלוא .טהלב וילע ונגה םיר
, השידחה תירבעה הרישב יזכרמ םוקמ יחימע
ת רוקבה הרבעש הז ךילהתל דאמ רע אוהשכ
ר חואמב וא םדקומב יכ ןוחטב־תשוחת חתפמו
. תיבויח הכרעהב הערה תרוקבה ףלחתת
ה כזי יחימע לש ןורחאה ויריש רפס םא קפס
.המוד לרוגל
הו ולש הריש־ יצבק רפסמ תרוקבה ינפל
ם הימדוקל םינורחאה םירישה ןיב האוושה
ת ורדרדיה לש הפירח השוחת דימ הדילומ
א לא תומכ־לד ץבוק איצוה אל יחימע .ןוויגו
ת וחכונה תפיאשו עפשה תוואת רחא ררגנ
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