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רבנ
ת ארב ,יפוי תארב !םלוע לש ונוביר״
; האמוט תארב ,הרהט תארב !רועיכ
א ל המל תולובג : לוה תארב ,שדוק תארב
ל ש ותציחמל הז ורבעי אלש ,םהל תבציה
ם ג יתעדי הנהו 1 היבוברעב ושמשי אלו הז
ה תאש םשכ ,רועיכב הלגתמ התאש ,יתעדי
ה משג לבא ;לוחבכ שדוקב ,יפויב הלגתמ
א יה רועיכ תבורעתש ,ילש וז ןיעכ הבולע
תו ,האמוט־הרהטו האמוט תבורעת ,הל
ן יעכ הבולע המשנ ,לוח־לוחו שדוק תבורע
ז  םלוע לש ונוביר ,הילע היהת המ ילש וז
ת ארב ,הבהא תארב !םלוע לש ונוביר
א לש ,ןהל תבציה אל המל לובג :הןאת
 הנשמשת אלו וז לש התציחמל וז הנרובעת
 התאש ,יתעדי םג יתעדי הנהו ז היבוברעב
־ תב הלגתמ התאש םשכ ,הבהאב הלגתמ
, ילש וז ןיעכ הבולע המשנ לבא ;הןא
, הל איה הוואת הוואתו הבהא תבורעתש
ה יהת המ ילש וז ןיעכ הבולע המשנ
.(57 ׳ע) ״םלוע לש ונוביר ,הילע

ל בס ,חורו רמוח ,הואתו הבהא ,לוחו םדוק
ל ש הקוח־םחל םה הלא לכ ירה—הלואגו

.התויה זאמ הפיה תורפסה
יס תפוסאב שי דחוימ ןינע ןכ־יפ־לע־ףאו
ת רשפאמ ןכש ,ןיקלה ןועמש לש וז םירופ
שמה לש םיכילהת ינש רחא תוקחתהל איה
ם לועמו רודל רודמ השרומ—דחאה : תויכ
, ול ךומס םלוע לא םיוסמ יתוברת־ינושל
פמ לש תינאגרוא־תימינפ תוחתפתה—רחאהו
ב לשמ ,דחא רצוי לש וחור ירפ ,יתורפס לע
ריצי לא וילותיחב הכובו רפרפמה קונית לש

ד סומ ;(םירופיס) רכנ :ןיקלה ןועמש *
.׳מע 1972 ; 261 קילאיב

־ עבש ,ותוישיא ירתימ אולמב ןגנמה ,שונא
ף יקשמה ,םירוסייו־ןויסנ־דומלו זגורו־םימי
ך ותמש ,םלועה לע שאר־דונמבש בויחב
ף ס לעש תומלשה לא עיגה ומע המלשה
.ןוילכה
ן ויסנ ידכ ךות ירה ,ןושארה ךילהתל רשא
תנש הסמ ינורכזב התלע ותוהמ תא חסנל
ה שדקוהשו "תשק" תונוילגמ דחאב המסרפ
סהב םנמא) וילע רמאנ הבו ,ןיקלה ןועמשל
: ךכ (ךוחיגל דע הפוקש האוו

ר קבמ ,דמולמ ,עדמ שיא ,רקוח יתייה ול"
, הרומ ,תורפסב קסועה ,ימדקא עוצקמ לעב
ם ירמאמ יתייה בתוכ ,רוסיפורפ ,הצרמ
ל ש הרישה לע םיפיו םישודג םיכורא
ל עו וירופיס לע ,ולש הזורפה לעו ןיקלה
ר שפאו .וירקחמ לעו וירמאמ לע ,ויתוסמ
־ קוד־תדובע םידמולמה רבחל יתייה שיגמ
ם יעברא ינפל ךיא יתייה חיכומ הבש רוט
ו בתכ לארשי־ץרא יררושמ לכש העש ,הנש
ב תכ ,ןינסיו יקסבוקאיאמ ,קולב חסונב
ק רו ,ונימיב םיבתוכ לכהש יפכ ןיקלה
ה לא לש לודגה םבורמ בוט רתוי הברה
ה לעמ רחא טארוטקודבו .ונימיב םיבתוכש
ל ש םיאונטרופה לכש ,הרבסה תא יתייה
ו לב לואש לש םיגוצרהה לכ ,תור םיליפ
ופיס ירוביגל המה םידכנו םינב םהימודו
."וחור ימחרב םהב הגהש ,ןיקלה לש ויר

ם ילמבש ילנויצומאה הטעמה תא ריסנ םא
י רה ,יתסמה םזיריינאמה יטהל תאו ,ולא
, ילוא ,טרפ ,ןהילע ףיסוהל המ ונל ןיא טעמכ
ר יהביש רקחמ םעפ־יא ךרעיי ןכא יכ לוחיאל
ם לועה לש וללחב 20־ה תונשב ורסינ דציכ
ם יוטיב תא ואצמש תוצוצינ הקירמאב ידוהיה
ו כפהו ,תירבעה ןושלב תיאקירמאה תורפסב
־ ולגנאה תורפסב 70־הו 60־ה תונשב הבהל
.תירבה־תוצראבש תידוהי
ה מוד .ינשה ךילהתה לע רפסמ םילמ התעו
־ לוט ןוגכ ,םלועב םילודגה םירפסמה בור יכ
יס ובתכ ,ןאמ סאמותו יקסביוטסודו יוטס
, םילודגה םינמורל תוציקס ןיעמ םהש םירופ
, םייתונמא תוקונית ןיעמ ןהש תויומד םהבו

ד ע תומוצעתו זוע ושבלו וחתפתה ,וקזחתהש
ת ורפס ירוביג לש םתמוק־רועישל ועיגהש
בכרומה—"רכנ" לש ובור־בור תא .םש־ילעב
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0 2־ה תונשב ובתכנש םירופיס ולוכ טעמכ
ל איחי״ב ותורגבתהב ונא םיאצומ—30־הו
־ בש אלא ."רבשמ דע״ב ותולשבבו "ירגהה
יחב קונית" הלעמל ונירבד תישארב ונרמא
ר צומל זומרל ונתעד לע הלע אל "וילות
א וה וילותיחב קונית םולכ .רמגומ־יתלב
ת יבה־קולחב הביע־שיאמ םלשומ תוחפ רוצי

ו ליפאש ,ןיקלה לש וחוכ הז ,הברדא 1 ולש
־ רוב ותוא ונל םימסוק ולש םירוענ־תוריציב
ל ש תונידע התוא ,יתונמא־יתורפס םייפכ
ל ש תבשחמ־תכאלמ התוא ,תירופיס המקיר
ה תואו ינונגס שוטיל ותוא ,תירואית תוירחא
ם ינייפאמה ,תיגולוכיספ הרידח לש תוקד
.וטע ירפמ תרחואמה תרופיסה תא ךכ־לכ
ו ז תרופיס לש ראפה־תומגודמ תחא ,הנהו

ר ופיסה ןכש ,ומצע "רכנ״ב ונא םיאצומ
י אול לש ויבתכמ ךותמ" הפוסאבש ןורחאה
ש רפהב רמולכ ,1962 תנשב ןמוסמ ״ןיריב
בש ,"הטילא" רופיסהמ הנש םיעבראכ לש
ו נל ןיא .ונתמישר תא ונחתפ ונממ עטק
ן מ הכורא האבומב םייסל אלא אופא הרירב
י דכ ,"ןיריב יאול לש ויבתכמ ךותמ" רופיסה
י נפ־לע ןיקלה .ש רבע ךיא לילעב הארנש
ם ירוענה לש תרעוסה הסיסתה ןיבש םוהתה
תיש רשפאו ,הנקיזה לש ןידה־קודיצ ןיבל
ט קל תא המ םוש לע תוריהב־רתיב ונל הלג

."קובי רבעמ" םשב ארק ןורחאה ויריש
פסמה ילודגמ דחאב ,המודמכ ,השעמ..."
ב תוכ אוהש המ בתוכה—םייפוריאה םיר
א צויש—העוט ינניא םא ,ןושאר ףוגב
ם שו ,ץייוושב תונולמה דחאב שפניהל
ת חרוא ,הריעצ תחא הרענב ויניע תולקתנ
, ףיסוהל יתחכש ,ןכ .ןולמ ותואב איה םג
ן ב ,אוה ריעצ אל םדא ומצע רפסמהש
ב האתמ אוה ןכ־יפ־לע־ףאו ,המודמכ ,םישש
, ןולמבש הריעצ תחרוא התואב ,הרענב
ן יעה־תעיבט יפ־לע :התוא ריכיש אלל
ע דוותהלש אלא ,הב בהאתמ אוה דבלב
. ומצעל ריתמ וניא המע רבדלו הילא
ה חישב ףא המע ויפ הצופ וניא ,טושפ
רוא ינש ןיב ןיטולחל הרשכ איהש ,הלק
, ןמז המכ הינסכא התואב םינסכאתמ םיח
ו נחלוש דיל בשוי אוה ...םידחא םימי ךשמ
הנחלוש דיל איהו ,הדועסה תעשב ולש

ה טבמ הנפמ הניא םלועלש אלא ,ולוממ
ך ומסב בשויה ,לודגה רפסמה לא ,וילא
ר פסב דימת תוצוענ היניעש טרפבו ,ךכ־לכ
. לכואה תעשב וב תארוק איהש ,ןתסרכ דחא
ר בדל ושפנב זוע ביהרמ לודגה רפסמה ןיא
־ לכ איה הפי—אוה ןקזש ןויכ ,הרענה לא
, איה הפיש הל רמול אלא ונוצר ןיאו ,ךכ
י דכ דע זעונ וניאש אלא ,התוא בהוא אוהו
ם שב ןיחבמ אוה דחא םוי ,רוציקה .ךכ
ם ג וב התאירקב העוקש הרענהש ,רפסה
: תמעפנ הציפק ץפוק ובלו ,לכואה־רדחב
— לודגה רפסמה לשמ ,ולשמ ןמור תארוק וז

ר ורב םיריחשמ ורבחמ םשו ןמורה םש
ת פיטע לש רופאה עקרה יבג לע ךכ־לכ
ד יב ןוסכלאב ותוא הפיקזמ הרענהש ,רפסה
ה לוד איהש םע ,היניע לומ הלש לאמש
ר פסהש ,תחלצה ךותמ הנימי דיב קרמה תא
ל ש ובל ץפק ,ןכ .טעמכ הלוכ הילע ךכוס
ם עו ,דאמ הריעצ הציפק לודגה רפסמה
, המודמכ ,םוי ותואב דוע—הדועסה רמג
ג יצהל ידכ דע קזחתמ אוה—הדועסה רחאל
ת א האור אוהשכ :רמולכ .הינפל ומצע
א וה ףא ,לכואה־רדחמ תאצל המק הרענה
יצמ הניא ןיידע וזו .דחי המע אצויו זרדזמ
א והשכ ףא ,וב היניע תנתונ הניא ,וב הצ
ת ונפל ,סומינה ךרד לע הרוחא תצק גוסנ
ם ידרוי םהשכ קר .חתפב הינפל ךרדה תא
ת וכילומה ,תוגרדמב ,טעמכ הז דצב הז ,דחי

ן מ החילס שקבמ אוה ,ןולמה רודזורפ לא
מה ינולפ אוה אוהש ,הל רמואו הרענה
. וב תארוק איהש ,רפסה תא בתכש ,רבח
ו בל־ךרומ לע לודגה ןטייפה רבגתה ,ןכ
ד וע אלו !הריעצה השאה לומ ותנקיזב
ה ינפ : המודמכ ,איה תרשואמ ףא וזש אלא
א יה תורכיהה תליחתש אלא !תוקימסמ
ה עימשמ אלא הניא וז היפהפי : הפוס םג
, הלודגה תוכזה וז ,הרשאבש םירבד ימוגמג
ם ירפסמה לודג תא ריכהל הל הלגלגתנש
ן טייפה דצמ םג—אל ותו .אל ותו .רודבש
ו לש רצק רופיס ותוא םייסמה ראופמה
ב ייח הנקיז תעל :המודמכ ,דחא קוספב
־ גמש ,הבהא לומגב קפתסהל דומלל םדא
" הת לש תיפכב הבוהאה ותוא האימ
.(252/3 ׳מע)
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