
169רוכזל תנמ לע אלו

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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 רשפא .םיריש האממ הלעמל ןב רפס איצוהו
 היהי הסונמו קיתו ררושמ יכ חינהל היה
 ןורחאה ורפסב קסוע יחימע לבא ,רתוי ןררב
 והז .תויווחב אל—םימשרו תונורכז יטוקילב
 ,ומצע לש ןוגיפא אוה יחימע ובש רפס
 םיריעצ םינוגיפא לש רודב אנקתה וליאכ
 עדוי אוה םגש םתוא דמלל שקיבו ונממ
 ."עורג יחימע" תויהלו יחימע תא תוקחל
 הלועו הבש םימדוקה וירפס לש הקיטאמיתה
 תרגובו רתוי תימיספ הייארה קר ,שודיח אלל
 .קוחשו יתוכאלמ ירישה יוטיבה וליאו ,רתוי
 ךיבהל וא עיתפהל ודעונש םייומידה םג

 ךותב דבא הז דוסי .םשור םישוע םניא בוש
 םילגמ םשו־הפ קרו ומצע לא רזוחה עפשה
 יחימע יכ תודדוב תורושו םידדוב םיריש
 הז םעפ היה "םירחא םימיבו וישכע" לש
 בלתשה ולש דחוימה תורופאטימה םלועש
.תירישה הקיטאמיתב הפי
 ,ררושמ היהיש החיכש־יתלב העפות וז ןיא
 ולשמ תורופאטימו םייומיד םלוע חתיפש
 רובעכ ביגמ ,תמא לש תויווח אטבל ידכ
 ,ול ןמדזמה אשונ לכ לע תינכומ הרוצב ןמז
 רקבמ .ירישה ומלוע תא הפיעל־לצנמ אוהשכ
 לש הקיטאמיתה .ןיגע ךכב אצמי יעוצקמ
 תרהבתמ רתוי םיבכרומה יחימע ירישמ המכ
 תופוקתמ םיריש םישרפתמ ךכו ןורחאה רפסב
 תריש ןיא ,תובכרומ התוא ילב ךא .תומדוק
 תויפוסוליפ־ודבספ תורימא ףסוא אלא יחימע
 הז .רתויב םייטסינרדומ יומיד־יקזבה ללשו
.לכה
 רומגל אלא ,יח / התא רוכזל תנמ־לע אלו״
 (ךילע ןכ־יפ־לע־ףא) ךילעש / הכאלמה תא
 / בהוא התא ראשיהל תנמ־לע אלו / ,רומגל
— (77 ׳ע) ״באוכ התא בוהאל תנמ־לע אלו
 ץבוקה םש םג איהש ,הנושארה הרושה
 לש ונוצר תא לכמ רתוי ילוא תאטבמ ,ולוכ
 ירעצל .ףרה אלל בותכלו ךישמהל יחימע
 ,ולש ןורחאה ןמורה רוביג תא יל ריכזמ אוה
 ררושמ ,הזה םירישה־רפסמ םג ותמרב לפונה
 ונניא ררושמ .ונממ הסנ הארשההש ןקדזמ
 הכאלמה וילע אלו םלועב םינוקית עצבמ
.רומגל
 רישב עיתפמב הפ םילקתנ ונאו שי ,םנמא
 ,"התמ גרבדלוג האל" ומכ ןכו בלל־עגונ

 תוגונו תומכח תורוש תועיפומ וב
 £ןיחל ילוא ןכומ / היה ,הבש רוסיפורפה״
 התצר אל תררושמה ךא / .תובר םינש דוע
 ןתרימא יהוז .(56 ׳ע) ״החצינו .ןמדזהל
 [קיודמ רויצו ,הב שי הרמ תמא הברה לבא
 [רישכ ,וירחאל דימ ךא .תראותמ תומד לש
 [וזוה ,םידידי גוז לש םיאושינ תובקעב ,רחא
 ;יתש / :הדרוו למיש" :ראשה ךותב בתוכ
ס *חעה יפב / טאל תוסמנ / העגרא־תולולג
, שחומ המכ דע .(59 ׳ע) ״טטומתמהו שגרנה
 "םלוע־רעצ" !רקה ,יתוכאלמה הנבמה הפ
ולעת ולוכש ,"רומזמ־ריש" םייסל אב ףיוזמ
 / ןיידע הרוכש םילשורי״) תולאשה לש םיל
.(58 ׳ע) ״היתפש לע םיריית ףצק
 קליח יחימע .תפיוזמ םירעשל הקולחה םג
 ;״סרייא־סונאוב יריש םע״ל רפסה ירעש תא
 -סונאוב יריש רחא" ;״סרייא־םונאוב יריש״
ראה הריבב הייהשה .דתיה וליאכ—"סרייא
 .ותביתכב העירכמ םימ־תשרפ וזיא תיאניטנג
 ילב ,םה ,"םרייא־סונאוב יריש" :איה אלו
.יחימע ירישב םיעורגה ,קפס
 םימדוקה וירישל יחימע יריש תא םיוושמ ונא
 רמול םזגומ הז היהי אל וז אצומ־תדוקנמו

ישה הבוגתה ןמ טעמ שופל יחימע בייחש
 תוירישה תורושב תוארל אלו תינכומה תיר
 ותחונמ תא דירטמה ןינע לכל הבוגת־יעצמא
 תירוביצ הדמע לעב ררושמכו יטרפ שיאכ
 :השקבב .לוק עימשהל ״עבתנ״ ומצע האורה
 אל ונחנא ז הקיטסיצילבופ תצק אל המל
 "היזיבר״לו תואבה םינשה לש תרוקבל הכחנ
."םדקומ״ה יחימעל רוזחל ףידענ אלא הלש
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