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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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( ?)ר״ד ידיב הבתכנ הקלחב תוחפלש /,לא
ל ש ותומ ירחא רוא התארו (?)רב (?)לארשי
ן ויע םוש תירבעב ספדנ אל—1965־ב ,הז
ן וכיתה חרזמה לש םיסחיה תכסמב ףיקמ
שכ הז רבד .ביבא-לת לש הייארה־תיווזמ
 יבכרה ףולאה לש וסרטנוק תא ךפוה ומצעל
ם א ,"ריעסמ" ותונכל רשפא טעמכש שודיחל
מל ,׳ר) ונרבחמ לע ביבחה ראות-םש טוקנל
 תונויצב םיברעה לש םתייאר" :50 ,ע ,לש
/ ,ר יעסמ תוויע איה תיטסילאינולוק העפות
א יה ...תויצאנל תונויצה תאוושה" :ם ש ,ןכו
ה מ־תדימב ,הזמ ץוח לבא .("ריעסמ זעל
— אוציל רבחמה ןווכתה ורקיעמש םושמ ילוא
- ילעב לש םתכירצל אלא םתס אוציל אלו

ק קזנ ירה—םעט־יבישמו רסומ-ילעב ,םיסירת
ם ג םאש ,תוימדקא לש םינממס הברהל אוה
־ וטסיהה םומלוקה-תפונת תא ןאכ איה הרסח
- לט .י ׳םורפכ דחא לש הלילכמה-תיפוסויר
ל ש םיענ טטר ריבעהל ידכ הב שי ,ןומ
־ רדש-טוחב תימצע־תובישח לשו דובכ־תארי

.ןתרק ארוק לש ות
ר פשה-ירמא לכ תא לכורכ תונמל לדתשנ םא
חה גהלה-ירבדו תובובנה תוצילמה ,םיקירה
ו נילע היהי ונינפלש הז סרטנוקבש םייגיג
ק פסו ,הבתככו הנושלכ ,הלוכ טעמכ הקיתעהל
ן מ והשימל הכרב אשונה ליגרת הז היהי םא
ה נעטה תא םיגדנש יד ילוא .םיניינועמה
 יארקאב תוטוקל ,םיתש וא תחא המגודב
 ,ע) הנטק תחא הקסיפ ,אופא ,הנה .תמאב

ם רק-יציצכ "םנמא״ו "םג״ו "םא" העורז ,(59
:הגוע לש יופיצ לע

- שוח תיברעה הינורטה לש תללוכ הלילש...
א ובי אל םולשה .םולשל לושכמ איהש ינב
, ביריה תלפשהו תימצע תודסחתה ךותמ
- גדהו ,ויתוינורטל הנבה תגצהב אקוד אלא
- יצמה םע םילשהל אלא הרירב ןיאש הש
 תונוכנ תגצהו םולשב דחידנויק לש תוא
ם זינכמ הז ןיא םנמא .וילע ןגהל הפיקת
ר רועת ביריה תדמעל הנבה תגצהש טושפ
ושע ןכ יפ לע ףא .וניבגל הנבהל ךרוצ וב
ת ושחכתהה יא םצע .ליעוהל הנבהה ""?

 ,ןתוא םיריכמ ונאש וחכויה םצע ,ויתונעט
ן גיצהלו תונמאנב ןהילע רוזחל םילוכיו
ו ליפא ,שאר דבוכב ןהב ןודל ףאו תואיכ

ת ויהל םייושע—ןלוכ תא םילבקמ ונא ןיאש
י ונישה ,ןכ לע רתי .העיגרמ העפשה ילעב
.ונמצע םע םימלש ונא היהנ ןעמל םג שרדנ

?אל ,דמחנ

ר בחמה ליטמ (60 ׳ע) םירבדה ךשמהב ,ןכא
 :ונתואיצמ לע דחו זוזע רוא-קרב דמולמה
ואידיא תושיג" ,עבוק אוה ,"םידדצה ינשל"
ת ניחבמ םמצע תא ענכשל תולוכיה תויגול
אה וליפאו ,םמצע לש תיביטקיבוסה הדמעה
ר ז תבקונ הרהבה ."םהלש תיביטקיבוסה תמ
, דאמ תזעונ העקרהל תחאב ונתוא הרישכמ
רה ףולאהשכ ,ןכמ-רחאל ךומס שממ האבה
:ונל רמוא יבכ

ם ידדצה ינש לש תויגולואידיאב שיש ןויכמ
, םולש תיישעל עירפהל םילוכיה םימרוג
ל ש הדימ ךותמ אובי םולשה יכ יל הארנ
ה קוקיז ..."תיגולואידיא קשנמ-תוקרפתה"

םירמתו םילקד

ר ורצ
ם ע יריש
ם ייברע
ם וגרתב
 ןייסוח דשארו ךז ןתנ

3*60

םימכח ןושלו ארקמ ןושל
דיודנב אבא :תאמ

ז  תירבע בותכל ןונגס הזיאב
י תש תיעב תא שרופ רפסה
ת יארקמה תונושלה
ה פקיה לכל תיאנשמהו

ד עו התישאר ןמל ירוטסיהה
ו ניפבש תשדוחמה תירבעל

19־50

ריבד תאצוה
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ם יעירפמה םימרוגה ןמ תימואלה הבשחמ
ד יגולואידיאדודה ...ביריה לש היצזינמוהל
ל געמהמ האיצי השורפ טקילפנוקה לש היצ
ה אידיאש שי ...תובקדצו ימצע עונכש לש
.תמאה לש התביוא תישענ היגול

ד דמ .הרואכל ,םעט לש םירבד ,ףוס־ףוס ,ןאכ
:רמואו ונרבחמ ףיסומ ףקות רתילש דוע

אב דלונש רודל אקוד לק עבתנה יונישה
- מרונה ותדלומ איה לארשי וליבשבש ,ץר
ת וחפ איה וליבשב תונויצה ...הדיחיהו תיל
מגרפ תואיצמ רתויו תיגולואידיא היווח
* רשיו ינאטנופסו ץימא לארשיל ורשק ...תיט
. שפנ ףורחב המויק לע הנגהל ואיבת ותוילא

, וז הבושח הדוקנב הנבה־יא איצוהל ידכ ךא
: (52 ׳ע) ונעידוהל רבכ םידקה

ב גשנ אוהש יאדו ומצע ינויצה לאידיאה
לש הרוצב תונויצה תא ונתייאר ...הלענו

ת א ץירעהל לדחנש השורפ ןיא רתוי המ
ל ע יתדימעש יל המדנ ,תישיא ...הלעפמ
י תונויצב המגפ אל תונויצבש יגרטה ךבסה
...התוא הריבגה ךפהל אלא

- יוביר תא ךירענש המכ לכ .תמאב ,אל
“ שמ־דח לש היישק תא ,תואיצמ לש הידדצ
* תוגורעב טוטיש רחאלש קפס ןיא ,תועמ
ת ולהאו רומ תופטונה—יבכרה לש םשובה
ם עונ תויוקש ,תדסחתמ תימצע־תרוקב לש
ם ייוטיב תועורזו קופיאו ןוזיא לש המודמ
ם יישממ םירבד לא ונשפנ אצת—םיינמכח
. קקזנ אוה םהל רשא םיילרוגה םיניינעב רתוי

ו רבדי קר אלש םישנא ונל שקבנ זא־וא
.והשמ ורמאי םג אלא ונינזאב
א טבתי ילוא ,תגווכמ־אלה ,תאזה האצותבו

.הז סרטנוק לש ירקיעה ותוריש
.ע .י

,ביבא־לת

ץוביקה תאצוה
דחואמה

:עיפוה הז הרע י

מ״עכ םילעופ תירפס

611431 .לט ,73 יכנלא ׳חר ,א״ת

246194 .לט ,27 ןיטוס ׳חר

1םישדח םירפס-
 ותסס—רפס7 תוחפסנ□ .םהיתוריציב םינויע
וי" '.......... ' י ־

.םישארה ינש תלעב תצלפמה !וינשרפו

ןבלה עסמה| ן
רדנלג יאמש

ה תדיל / טרופקנרפ ירנה
חרזמב היצזיליביצה לש

י ןיבי םהרבא :םגרית .
■ גולואיכראה רקוס הז יראלופופ רפסב -

־וץחב ־-;רתמ איה ,ך7ש תירוטסיהה
ן  ןיב עגמבו ,םירצמו הימטופיסמ לש היצזיל |
!ותוברת תומא ןה תובר תיניחבמש ,םיתשה■
ומת 50 + ׳מע 142 תברעמה םלועה לש .

. בוציעהו הייארה־דוחייב ומצעל שבכש “
ן  .םהבש סיקמעמה־ימרזב םיקתרמ םירופיסמ
ן :"וננמז-תעד" תרדיסכ שדח רפס |
1 הרבחב המחלמהו

| ןאקויב.א / תינרדומהו י :דחוימ חפסנ םע 1

,תונושה תויזכרמה תולאשב עגונ—םייגט **

רנביר .ט / 1/-׳־<
■  הכזש ררושמה לש שדח םיריש רפס ן
* .ז״כשת ם״והא םרפכ 1
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