
היהי,
 תואושנ םהיניעש םירפוס קר אל

 הזורפ תביתכב םיקוסע חצנה יאיש?
 תא םישועה סיאגותע םג אלא תירבג
 הלודג הלאשמ םהל ויאו סמוי תכאלמ
 לש יבל תא הלק העשל שובכל /וזמ
 ־קמכ וררבל ףא ילואו זפהנה ארוק■
 הביתכב יב המדנו שי ,ןפ־לע־רהי ,תג
 ץמאמ רתוי םיעקשומ ונלש תיאנותעה
 (יתונמא םג בימעפלו) יתונמוא. ץרמ־

 םהילע םיאשונה םירבדה בורב רשאמ
 שי םלוא ."תיתורפסה הריציה. רתי תמ
 ארקנש המב וניא רבודמה :ףיסוהל
 ונלש םיטסיצילבופה — הקיטסיצילבופ
 ואצי םתש .הארנכ .םירובס סתיבהפ
 תוער ריינה לע ולעה םא םתבוח ידי
 םתבוחמ ןיאו ׳"תובושח" וא "תונוכנל
 לש התיברמ ןכ־לע ׳ןתוא "בותכל" םג

 "הבותכ- הניא ונלש הקיטסיצילבופה
 הנווכה .תבשהמ־תכאלמ הניא.' ׳שמב
 ."לק ןוטיליפ" םינפל ארקנש המל איה
עו מ הבש ׳ונלש םיטסצילבופה תמועל
 רמולכ ,םנונגסב םירכינה םהיניב. םימ
 .םימסינוטיליפ שיר שי ,ישיאה םלוקב
 אלל םג םהירבד תא ריכהל השק אלש
 איה החרפ סא :רומאכו .םש תסיתת
 םראש הכאלמה ירש ,תבשתמ־תכאלפ
 — ולש קט1$01ו3יה תריציב. עיקשפ
 הריינאמ ףא .המיענ ׳בצק .רוכיד־ןונגה
 םירורמב התוא אוצמל רשפא ירה —
 חתס אל הדימב ונינותע לש "םילק״ה
 ־אמ .רתוי הכודמ הריסב יתעדלו ■חח
 ־עה .תורפסל תעה*יבתכבו םירפסב רוע
 -וסו הבוט עקרק םיגש־לכ״לע אוה ןוח
יצמב הווהתמה תירבעה הוורפל חיר
"תילארשיה תוא

שי ידנרב תור לש הזי תומישר .ףסוא ..
 .ןותעכ םינמאנה היארוק בל תא הפ
 המרנש המישרה תא ונ שפחי דחא ?נ
 לע רעטצי התעשב תדחוימ האנה ול
 -קח תוביסנב רבויי .הטמשנש המישר
 חא ארוקה םג םלוא .הנושארה האיר
 *גוב תור .ורכש לע אובי רפסכ ףסואה
 •וההוגיאגוחע ןיבש ןיעה-תבוט איה יד
 איה יכ .רמול ינוצרב ןיא .סייטסירופ
 :ךפיהל .תשטשטמ .הכר ןיע תלעב
 הלקג לע תקלדנ אל ,תחכופמ התייאר

 רחומ םא ,ןרוקמש יסוא תונוכת -
 האצומב םג .יפארגויב רבסה ןהל שקבל
 טוי־םויה אלא הל ןיאש ,ההוד. .יכא׳עו

 וניאו עיחפמ וניאש ,רזוחה .רופאה
 ךויח תולעהל קד יושע אוה .ריעסמ
 ,הרירמ הלמו ,םייניעב תצקמב ףייע
 דרקעה םע" .םייתפשה לע ,הרמ אל
זוע יקרס" המישרב איה תנתוכ ,"חונ
 — יישנה יפויה סע ומכ הז,.־־,■"תור
 םויה דע .םתבוטל לעופ וניא ןמזה
 לזרב לש יפוא תולעב ץראב ואצמת
 תוריקה העיבצמ ,ןמצעב לכה תושועה
 דע הדילה ילבחמ ,תורעשה תעיבצ דע
 ןיא םישנה בור לבא .הסיבכה ילבח
דבנ ןת ןיא הובר — יפוא ,עודיכ ,ןהל
עב םגש □ויה אבו - םירבגהמ תול
 יויב ראופמה יטסילאיצוסה רבעה תול
 יכ ,הבשחמב עשעתשהל תוליחתמ רת
יא םיסוסיה לע .ןהל רוזעת תרזועה
יצו מ :לקנב רבגתהל רשפא םייגולואיד

 :םירויצה .בוט היהי :ידגוב תור •
. 1962 .ביבא־לת ,״,דבבי< תאצוה .באז

.׳טע 3מ

"בוט
 תורזועה בור ידח .השדח הרוח סיא
 ויה אלש .עוצקמ הורסח תולוע ןה
 קשמב הדובעה אלמלא הסנרפ תואצומ
 הטילקל םירזוע ןתקסעה ידי לע .תיב
משה תחרפהל .תויולג ץוביקל .הילע
 ןומהלו הנירמה תלכלכ הוסיכל .המ
רק לכ יאדכ םנעמלש .םירחא םירבד
."ןב

 לע טעמכ תרטועה המישרמ יתטטיצ
 םוהז■ םלוא "היגולואידיא.ה לובג
 לש היבויחו הירוהרהו היתוירלכתסה
 ,םיגח .שממ □וי־םויה אוה ידגוב חור
 ,סקרקה .תיבה .הנפוא .םידלי .םיאפור
 םיניינע .רמולב - ףסכ .הפקה־תיב
תהל ןובב םדא איבהל ידכ בהב ןיאש
 וא רסומ-תפטהל .םוהאפ לש תויוצרפ
 תצקמכ תיריל הטינ .תיריל תוכפתשהל
 ןשי תיב :״םיממוד״ אקווד םיררועמ
שמה ,ןכא .תספרמה־יציצע וא .סרהנש
 ולא תומישרבש רתויב יטיחאפת טפ
 לבא.— :"עגפנ*■ ץיצע. המישרב אוה
 הבוט הלחתה ןיא .םכל תרמוא ינ"
 לא הבישה־רדחמ תאצל רשאמ בויל
ונ המ .םיציצעה חא רוקסלו תספרמה
 ןיא .בוזיג שרוד המי חרוס המ .ףש
 ׳השגרה רל םינתונה תספרמב םיציצעכ
 ירה .םלועה ןעמל והשמ השוע .דחא יכ
 קורי תצק םלועמ הפי תויהל לוכי הש
.ליגרכ .רוסא אוהש □לועב — ״ורתוי

רו קל הכזש .רחא טסידרמוה־יאגותעכ
 ,ןושיק כירפא ,םיבהלנו םיבורמ םיע
 הלש חירכמה תא ידבוכ חור האיבה אל

 -קק" איה .דפסה־תיבמ וא אבא־תיבש
 -יה ידכ ךות תירבעה הבושל תא "הש
 תיריע .התונותעבו ץראב החוטלק
 ־יטל ןררתי .דב שי וז "׳תילאנויצקנופ.
 .המוד .רפוסו יאגותע לש םייוסמ סו?
 *קנש המ לצא בי־יצמה הלאמ רתויכ
 ךושל יל אהה ןושלה ."תורוקמ" א"
 ,הלשמ הל םייח הלמ לכו ,שממ רוביד
קו תמייוכמ תינולימ תועמשמ קר אל
 סיסנאונ םנ הל םיוולתמ אלא העוב
 ■ירמוחמ דתא רמז אלהו — שומישבש
 םג ךכב שיו .ןטסירומוהה לש םלגז
 בואשל הטונה .תורפסל המורת םושג
ימה ןמ חדימה־לע־רתי היתורצוא תע
 "םייחה ןמ רשי. איה הביאשה ןאכ .ןול

.םיליעומו םיעובצ םילבב —
 ידגוב תור המרג םירחא םיארוקכ

 הריצי ףסואב יתשקב .יל םג הבזכ*
 המרנש ,שממ תפומ-תריצי ,הלש הנטק
 התעשכ היתארקשכ ׳הבורמ האנה יל
 טארטרופל יתנווכ — *עובשה רבד.,נ
ימחה רתדלוה-סויל ,ןמרתלא ןתנ לצ
 ןיאש .הטילחה תרבחמהש .הארנכ .םיש
 ,תקדוצ איה ילוא .ןאכ ךייש הז רנאר
 ,רבדה אוה ךכ םא םלוא .תילאמרונ
 ־רופ ותוא יפל ןודל םאש .דמול ינוצ“
 גצוימה) הז דגא׳זב בר החוכ ,טארש
 יכרד" רודמבש תומישרב הז ףסואב
 .ג לע המישרה חא יתארקשכ .("םד^
 האלמ ונתונותעש העשב — ןמרח לא
 רדושמה לע םינוימו םירקחמו םירמאש
 ־רתסלקב אקווד יכ .יגלב יתרמא -
 תררמוי אלל תיראטרופיר לש הז םינפ
 תודח ׳היציאוטניא דחיב ותומד הנתינ
 "םידבכ- םירבד המכב רשאמ תרקדי
 תור יכ .הצור יתייה .רתוי "םייניצר״ו

 ,יל המדנ .הלש הז רנא׳ז חתפת ידגוב
.הזב אוה .ילאיצגאמופה .ילוגסה החוכש

םתיהא


