
שמ .הלעמלמ תשרב תוספתנ ןהיציב ליטהל
ה קילחמ איה רפרפמה ןברקב תימגאה השח
.ותלכואו תשרה ירוק לע
ן ינעב םיראותמ םישיבכעה לש ההפשמה-ייח
ם ידעוס םינכפשמ גרז .רבחמה ידי־לע בר
, רידנ הזחמ" :םדי-לע ףרטנש בובזב םבל
הנה םישיבכע ינש הארמ אוה חדבמו אילפמ
א לב דחא ףרטמ הכורא העש ךשמב םינ
ר ובעכ וליאו .(30 ׳ע) ״האנק וא הביא ייוליג

ה גוז־ןב תא הבקנה תפרוט תוגוודזהה תפוקת
ת ודידיה תקספנ הירפהה םויס םע״ש ןויכמ
, רחא רוצי לככ הבקנה יניעב בשחנ רכזהו
."ןוזמ רוקמכ קר
 ןהכ ץומא הלגמ ׳"ונב שחור םיענ אל שגר"
ה דיגב־תחיצר םיאור ונאשכ" ,ובל ישחר תא
ם דוק םידחא םימי ךאש ,םירוצי ינש ןיב וזכ
 -ריה ידיל יתאבוה םעפ .םולשבו הבהאב ויח
ו ילגר יקרפ תא יתאצמ :הריתי הבזכא ירוה
ה בוגב םייולת רכזה לש ובג ןוירש תיראשו
עהל הנווכ ךותמ לוכיבכ ,תנצנצה לש הללה
, הבקנה לש ילבינקה השעמה תא הווארל דימ
ה עבש ,סרכ-תדבכ הצובר התיה המצע איהו
.(31 ׳ע) ״ילכה תיעקרק לע הפייעו
ם תואמ דחא אוה ןהכ ץומא יכ םיתעל המוד
ו ננובתהש—"םירבדב ןקסע" ונוכש—םינומדק
ו תולכתסה .םינושה וייוליג רחא ובקעו עבטב
- יאשונל וסחי ןכ־יפ־לע-ףאו ,תקיודמו הדח
ן ימ ותולגב "רעסנ" אוה .ישיא אוה ורקחמ
ה עש "וילע תשלחנ ותעד״ו ,שדח םישיבכע
ת ומש שדיח רבחמה .ורידגהל חילצמ וניאש
, לברוסמ היה םדוקה םמשש םישיבכע ינימל
ם ש םהל היה אלש םינימל תומש ןתנ ףא
ד חוימה תא םינייפאמ תומשה .ללכ ירבע

ת יפוסכי :המגודל .הריכזל םילקו ןימבש
ש יבכעה םוקמב ןלגראו ףסכה־שיבכע םוקמב
.לגרה־ךרא

.כ .ם

בושו בוש
ידנ םיתעל םימסרפתמ ןיבר רזוע לש וירי^

ומש ןיא טעמכ ןורחאה רושעבו ,ךכ”לכ תו
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רחואמ אל דוע8
| "םעל חידפפ"ח לע םותחל |

:השדחה הרדסב םירפס 7 רבכ ועיפוה

נדנםד נדנ * רםדם ♦דנ ||
יבו לודגה הגוהה תאמ ירוקמ רופיס 0

ן תודיסחה יגיהנמ לש תינוגסס הירלג ן
ן ,השק תקולחמב םיניתנה םהידימלתו |
ן  האנקו הבהא לש םיזע םירשקב 1
11 .הלואגל היפיצבו 0

תדומל םינכ ינש :ןייד לעי
.ילארשי ןחנצ ייחמ בל־ריעסמ ןמור
.ןייד לעי לש הירפסב בוטה
. םייונמל קר ןתניי "םעל הירפס״ב הז רפס
הכירכב קר רפסה רכמיי םייונמ-אלל
(י״ל 4.50־כ) השק

םינקחשה :ןירג םהירנ
םלועב הליגר יתלב החלצהל הכזש רפס
תובר תופשל םגרותו

םשמ שיאה :רנ־ןב קחצי
ת לוכי לעב שדח רפוס תאמ קתרמ רופיס
י לארשי ריעצ תואקתפרה לע העיתפמ
לובגה לעש תירצמ הרייעב עקתנש עוצפ

הימה שיא :לדנחס־ןו רותרא
ידנלוה תפומ־ןמור

םדאה לש וכצמ לק :הדש .פ
ה חיכש־יתלב האנה יל המרג האירקה"
"הבר העתפהו

("בחרמל" ,גייא .א)

ח ונמ-ירסה םירדענ :יקפבומסואפ .ק
י לודגמ דחא תאמ ביהלמ םייח-רופס
תיסורה תורפסה

;י״ל 1.25:םייונמל רפס לכ ריחמ
?"ל 15 :הנשל המיתחה ריהמ
ף יסוי ותיבל םירפסה תא לבקל הצורה

.ראודכ חדלשמ-ימד — הנשל י״ל 2.40

 לחה םיעיפומה םירפסה לס
 הכירכג םיכרוכמ טסוגואכ
הרופת
ם ירפס״תונח לכב תלבקתמ המיתחה
, 22 ה״אזמ ,א״ת ,האצוהה־תיבבו

.611526 ׳לט ,470 ד״ת

דברע םע תאצרה
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ל הקב םיריעצש דע ,םיברה-תושרב ללכב ףצ
ם יעדוי םניא ילוא ונכותבש הריש-ירחוש
ו תימאל ."הפמה לע" םש־יא םייק אוהש ללכ
־ לכ תושדח םינפ תקזחב אוה ןיא רבד לש
מהו םיררושמה תרובח םע היה הנמנ .רקיע
ו עיפוה 40רד תונש עצמאבש םיריעצה םירפס
ם ינש ךשמו ,"שדח ףד" תרבוחב ץבוקמב
 יבכוכב םיטלובה דחא קזחומ היה תודחא
, תאז םע .זא לש הרישב הריעצה תרמשמה
ל ועשמ ,וליבש היה דיחי-ליבש דימתמו-זאמ
־ רתינו םיבר-תב־רעש לא ךשמנ וניאש רצ
.ןהשלכ תורובח לש ןתלומהמ עתרנ

ה שולשב םיסנוכמה םירישה רשע־השימח
א וה ןיד "בושו בוש" לש םידומעה ירסירת
ם תעדותל ןיבר רזוע םשה תא ובישי ןכאש
 ןיב םירכינ םילדבה ףרח .הריש־ירחוש לש
, יוטיבה זועו היווחה םצוע דצמ םפוג םירישה
 תויחא הל ןיאש העפות ללכל םה םיפרטצמ
י חכונה רושעה לש תירבעה הרישב הברה
־ מעל ,תויטנתואל ,יטויפ ףקותל עגונה לכב
.היציאוטניאה תופירחלו השגרהה תוק
ת פקומה ,הנטקה תאזה טויפה־תקלח ךותב
־ םיכורא םיריש המכ םירהכ םיאשנתמ ,המוח
ד ומעמ הז רחא הזב םיפוצר םיאבה ,ידמל

? םוקת אל המל" ,"םיפופאנ" :33 דע 11
ל כ" ,"הטשומה ךדי" ,"הבהאה די" ,"קרבהו
סה לש ורקיע םה הלא ."רשוק״ו "רנה דוע
ל ש תיצמתה־םד םהש םב רכינש םשכ ,רפ
 תירוביג ,"האירב" הריש םה ןיא .ררושמה
 ןיאו ,הואת־תפשור וא דגת־תארוק ,הצימא וא
א לו ,רישה-תכאלמב תואגתה לכ םג םהב
י אדוובו ,םימזיריינאמו תוסדנוק לש םלצ־לצ
טימב :הברדא .יהשלכ "תיאדיא" הליזפ אל
- תיריזנ הריש וז ירה ,הבטימב קר אלו ,הב
ומו הרומח ,תרסוימו הנועמ ,רתויב תפגוסמ
מק תיטוריא תלומיס השודג ,הניינבב הקצ
- יא תפודר ,דאמ דע תישיא תאז םעו תיא
, םינואךיא ידחפ תמסרוכמ ,תחנ־יאו ןוחטב
עמ ,רוכינ יבואכמבו תודידב יכבסב תרפרפמ
, תימוהתה התורשיב םיעגרל תרומרמצ הריב
יספ יחותינל םיייפח-אולמ רמוח ,תלטרועמה

ת ירפס ?(םיריש) בושו בוש :ןיבר רזוע *
.׳מע 1967 ; 39 ,םילעופ

, םוכיסבו—הזילאנאחכיספ יטוטיחלו היגולוכ
ועמ ,האג ,הקזח ,תירבג הריש ,תאז לכ םע
.דובכ תרר
וקה הנפויש שממ שקבתמ הבש תונמדזה וז
, ךוותמו-רקבמ“ינוניג ילב ,ופוג רוקמה לא אר
, וטומכ קרו .תומגדהו תואוושהו םיטוטיצ ילב
ר פסל ,ילוא ,םג ומכ הצלמה לש ולא תורושל
י דמצ ןאכ איבהל יאדכ ,ולוכ הזה םירישה
:(36 ,ע) ״רובמ״ רישה תא םתוחה תורוש

ה כפוהה שאה תבשחמ תכאלמ
.ךברק רוכל ךעלוב רובה תא

.מ .ב

לארשי תדמע

ל צא ןמזוהש רמאמ אוה וז תרבוח לש הרקיע
ם סרופמה "דחוימה ןוילגה" ליבשב רבחמה
׳ רטראס .ס .ד שקיבש "ןדדומ ןאט" לש
ן וילג ,יברעה-ילארשיה ךרסכיסל דחיל ,וכרוע
ה אר בורל המוהמו תוכשוממ תונכה רחאלש
ק ר ,דומע ףלאכ לש ףקיהב ,ףוס-ףוס ,רוא
ה ארנ לעפמ ותוא לכ המ .1967 ינוי ףוסב
' אנאו הלטבל-החריט ,תושדחה תוביסמב ,היה
* רה ףולאה לש הז ורוביח םג ,רומג םזינורכ
ה שגרהל םוקמ שי אלא דוע אלו ?ךכ יבכ
ת רבוחב התע ואיצוהל ףולאה זרדזה םאש
' תמדקה ןיעכ תפסותב ,ירבעה ארוקל תדרפנ

ת א ףוטחל הנווכ ןימ ךותמ הז ירה ,תולצנתה
 הרומתה תא הכלהכ לכענ םרטב ונבל-תמושת
ם רטבו ,ונכותבו ונביבס תללוחתמה הלודגה
ל ש הרומגה תויטנבלרה־יאב ןיחבהל קיפסנ

.רבס־תדבכו תינדמל הדובע התוא לכ
' בעה תונותעב תומושר־ימשורו םיטסיצילבופ
ם יחבש .הז סרטנוקל הברה םירתכ ורשק תיר
ם ידיעמ ,וב ונמ רשא תולעמ ,והוחבישש
 'וי תמאב ירה ,לכ־םדוק .דחאכ וילעו םהילע
ר ב .ד איצוהש "ונינכשו ונחנא" זאמ יכ המ
ד חפמ ,הדובע התוא איצוהלו—1931־ב ןוירוג
' רשי ץהטב" לע ,תוניחב המכו המכמ תקפ

ר וסכסב לארשי תדמע :יבכרה טפשוהי *
י'מע 1967 ? 79 ,ריבד תאצוה ? ברע—לארשי
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