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ילארשי רגתא
 תויטסיצילבופ תומישר רורצ לש ותאצוה
ם ידומע 100 קיזחמה תפס תינבתב ןמוי-תונב
 ,הב שי ,ןוטרק לש הכירכב ןותנו םינטק
 ת י ל " ו מ הזעה םושמ ,ונצרא יאנתב תוחפל
 הלודג הנמ תשרוד איהש קפס ןיאו ,הלק
 לש ןבתוכ דצמ תישיא הזעה לש רתוי

חמה איבה יכ חינהל ונא םיאשר .תומישרה
 ,תויבויחה ןה :תואצותה תא ןובשחב רב
 ,םיגולטקלו תויפרגוילביבל טירפ תפסוה ןוגכ
יב לש םיוסמ סחי ןוגכ—תוחפ תויבויחה ןה
 קלח דצמ יופצה ,שפנ-טאש וא/ו הייחד ,לוט
.תוחפל םיארוקה ןמ
ורפסה היתולוגס תא ךירעהל תוסנל ילב
 קמועל תדרל ילב םג ,וז הפוסא לש תוית
 ,היתונקסמ הבוגל םמורתהל וא היתונחבה
 לש ותזעהמ בוש םשרתהל אלש רשפא־יא
 -תוללכהב ויתורבדימ אשונ אוהשכ הנביל רמ
טניא לש חצמ-תטימקב םירמא בבגמ ,ףעי
 תושודנ תועידי ויארוקל רסומ ,לאוטקל
 -יגח-תיתמארד תשראב תוכעוממ תעד-תווחו
 בובנ לילצב וא ,"ורודב דחא" הזיא לש תיג

וריסל יתדעו ישיא—"ונתרחב התא" לש
.םיג

 איה ךכש ,המדקהב ,לשמל ,עגר ,ץיצנ הבה
:תחתופ

 ־כתסה־עסמב ותביתכב לחוה הז ןטק רפס
 תידוהיה הקירמאב (.מ. .ב—!) הבשקהו תול
.״1966 יהלשב

:ךשמהבו
 תירבה תוצרא תודהי לש היניינע תקידב
 ח ה י תואר-תדוקנמ ןאכ תישעג היתודיתעו

 ידוהי לש םהיסחי .תילסרבינוא תיד
תמ הכותב הבושחה המואל הקירמא
 ,בר םוקמ עבטה-ךרדב םישפות םיררוג
 המואה .ידדצ אשונ אלא םניא םלוא
 המואל הרז ,המלועו התוברת ,תינקירמאה
 הכותב תרחא תיתוברת המוא לככ תידוהיה
 ךרד ,תינסאסה לבב ימימ ,לארשי ררוגתה
 -תינקילבופירה תפרצ דעו ,תילותקה ןילופ
.תינוליח

 רגתא—הקירמא תודהי :הנביל רזעילא •
.׳מע 100 ן 1967 ,הדסמ ן ילארשי

שת ,ועמשת) המדקה התוא לש המויסבו
: (! ועמ

 תוררועתהל האירק רדגב אוה הז ןטק רפס
 ,לארשי :ףיסוהל ילע .לארשיב תיטילופ
 ,םתספת) .דחאכ ,רכז ןושלו הבקנ ןושל
(.מ .ב—? הה

 רזוח הלאה םיחוכנהו םיעונצה םירבדה דה
 תא ריהבהל םיאבה םירבד םוכיסב םג ונילא
: 17 ׳עב ,״אצומה תדוקנ״

 ץילמהלו עקרה תא תולגל םירבדה דיקפת
 םלעתמ ינניא .רתלאל הלועפ“תונקסמ לע
 תויושע—הנלבקתת םאב—תוצלמההש ,ךכמ
 הרבחה ,הנידמה הנבימ לכ לע עיפשהל
מז ושבגתהש יפכ ,תילארשיה הלכלכהו
אה תורושה תספדהל דע :רמולכ) תינ
.תונורחאה םינשה םירשעב (.מ.ב—!?ול

 לש םינוש םירועישב :רמאיהל תמאה תנתינ
 האמ לע הכופשה חורה וז ,המצעו זוכיר
והל תבייחמ תוניגהה תדימ .ןורפסה ידומע
יינעמ ,תואבומ טעמ אל וב שי ןכא יכ ףיס
 תורוקממ ,םינוש םיניינעל ,ןמצעלשכ תונ

 ,רתוי יאדכ ילוא ךא ;םמשב םיבוקנו ,םינוש
 םהה תורוקמה לא עיגהל ,ןיינועמש ימל
.דסחתמ ,דדרמ ךוויתל קקדזהל ילב ,םפוג

.מ .כ

תידרוכה תימואלה העונתה
 ־תומהבכ תורוד-ירודמ םילבוקמ םידרוכה
 -רכששי תניחבב ,ימלסומה חרזמה לש אשמה
 םילבס :לובסל ומכש הטונה םרג־רומח
 וא םימרדנ׳ז ,םיתתסו םיבצוח ,תודירפ־יגהונו

 ןאצ יעור ,ילגרה-תוליחב םירופא םיארוט
 -וטושפ םימ-יבאושו םיצע־יבטוח םג ,רקבו
בס ,חושק ,ןוסח ,דדובמ םירה-םע .ועמשמכ
 ,יוטיב-דבכו םימת-ךלוה ,ףרוערהשק ,ינל
 “יצה לש ךלמה־יכרדמ םיבר תורוד הז קחורמ
.הירוטסיהה לשו היצזיליב
 לש שודיח םה תידרוכה ןושלב םופד-ירבד
רצומ םה ןיידעו ,תונורחאה םינשה-תורשע

 !תידרוכה תימואלה העונתה :רנטנאג ׳זרס *
.׳מע 117 ז 1968 ,רפסה םע ז רימא ןרהא :םוגרת
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