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201 עתפל םולש

עתפל םולש
שב לישהש וז איה תיגארטו הדבכ הסמעמ
י אנרתע לש ופתכ לע ,םחש דוד ,רבחמה ותע
י דובילוה ךוביס׳ ךבוסמ ,ירורפא יאקירמא
ו דיבעמ םע ויסחיבו ולש החפשמה-יסחיב
ן מ רתוי אלו תוחפ אל ,ןכ ןכ .ועוצקמו

 ןוניכ איה—תירוטסיההו תילרוגה המישמה
א לה ,םירצמ ןיבל לארשי״תנידמ ןיב םולש
ת נידמ (ליפ לש ולגר יבעכ הקד תוסכב) ןה
. תיתחתה־הינוטולפ תגידמו תיליעה-הינוטולפ
ת ורמוי רבחמל ול ויה אל יכ הוקת ינא
ר ד ןמורה" תביתכ תעשב ןהשלכ תויתורפס
ח רטנ אל ךכיפלו ,הזה "ילאוטקאה יטילופ
. יתורפסה דצה לע ןאכ בכעתהל ונא ףא
ם יטולחל תממעשמ תיפיטואיריטסה הלילעה
ם ייפוסוליפ םירוהרהל היוול-תב תשמשמו
* רשיה ךוסכיסה ןינעב רבחמה לש םייטילופו
ת ב הסמב קפתסה אל עודמ .יברעה"ילא
. םינורתפ רפוסל—? הז ךרוצל תורוש ךכוזךכ
ו זיא םחש דוד הרוי םשורדפ יכ תודוהל שי

ר טרופרל המיאתמ ,תעלוק ,הנונש הרדגה
ח ירפמ אוהש םולשה״ינוי םליא ,טע”זירז
י ניע רוועל תויושע תובוט תונווכבו תולילקב
.םימימת

, "בטימ" תאצוה ן עתפל ,םולש :םחש דוד •
.׳מע 246 ז 1967 ,א״ת

? םחש רמ לש תירוטסיהה "הזיתה" יהמ
ם ניא לארשי לש היאנידמ^דאמ׳ טושפ ,ןכבו
" המחלה ,םתוינידמ ,תונכב םולשב םיצור
’ ה לע םלוכ םידסוימ םהיתושוחתו םתבש
ם הלש םולשה”תורהצה יכ החוטבה העידי

* זא לע הגלופת דימתו ץוחלורדפשהךמ ןה
ר חאל ,דחא ריהב םוי ,הנהו .תולרע םייג

' ־שלל ןמיז ,וישעמב רצאנ אישנה שפשיפש
, ירורפאה ונעדוימ ,טפר ןוטלימ׳ תא ותכ
ה דוותה ,"ריירוק ןרטגנישוו״ה לש בתכ
ע יצהל ידכ לארשי תלשממל וחלשו וינפל
" ה ,יאנותעה .םכסומ םולשחזוחו תורבדיה
 הסנתמו וז תיאוריה המישמ ךותל לטומ
ל ש ץמש ןהב ןיאש) תוריעסמ תוקתפרהב
ה עידיה .הרזומ העפותב לקתנ ,(יתימא חתימ
שיב ןוטלשה יגיחב ארומו תונבצע הליטמ
יא תוצמשה םיוולמ ,םיינתחדק םינויד .לאר

ר כומה גוסה ןמ ,םיבקונ םיסומלופו תויש
. םירדח־יירדחב םילהנתמ ,הנורחאב ךכ~לכ
ת ונשל תלגוסמ הניא לארשי לש התוגיהנמ
ה יתושיג תא "תכל-קיחרמו ידוסי יוניש"
ה ניא לארשי ,רבד לש ורוציק .תויתרוסמה
” קלקלח ץוחהחש .וינפמ האריו םולשב הצור
, טוהרו חלוממ יטילופ םואנ לגלגמ ןושלה
" החודו תומדוק הלומעת״תורהצה לע רזוחה
, ןכשה אישנה לש תמאה״תועצה תא שקב
ו יתורצל רזוח טפר ןוטלימ .םולשה״ףדור
ה רושבה יהמ .ויתונקסמ תא בתוכו תוישיאה
ן ב םימשמ רפס לש ופוסב רבחמה רשבמש

ל ש] היגיהנמ ושעי בוט"—?םידומע 246
ם מע-ינבל ריבסהל ךרד ואצמי םא [לארשי
א ישנ לש ותיינפל תובעיהבש חרכהה תא
ן תמו"אשמ תחיתפבו תיתחתה הינוטולפ
, היתונכש ןיבו םתנידמ ןיבש תויעבה רדסהל
ם ייחרכהה םירותיווה תא רתוול תונוכנ ךות
 רכינ אל ,רעצה הברמל .הזכ ןתמו״אשמ לכב
.(246 ׳ע) ״הז חרכהל הנבה םברקב תמייקש
א רוקל ול המדי ילוא רפסה תאירק רחאל
י די־־לע גשומה טושפ ןיגע אוה םולשה יכ
 ,רחא וא הז רותיו ,בוט ןוצר לש םייוליג
ך מסמ לע המיתחו ,המימח םיידי״תציחל
ב תכנ רפסה .תולודגו תונטק תויתוא שודגה
ע יצהל ילוא רשפא םויכו ,1966 רבוטקואב
ם ייגולוכיספה תודוסיב תינש רהרהל רבחמל
. ולש תירוטסיהה "הזית״ה לש םייתוגההו

 "תפ ,םיגשחרא ירוטסיה ךוסכיס לש ומויס
, ורקיעמ יעבט־ייתלבו קיעמ בצמ לש ונור
" בו שממ״לעופב—ץקה םשוהש רחאל םיאב
ב צמ םימייקמה םיתוויעל—שממ״לשרדשעמ
ר ד דצמ תשרדנה תונוכנה .הז יעבט”יתלב
 תונוכנ תויהל הכירצ הניא תיטילופה הגהנה
על תונוכנ אלא םולש־תוחישלו םירותיוול
ב צמ תונשל םידועיה ,שממ לש םישעמ תוש
 תונווכ הנניא הירוטסיה .ודוסימ תוועמה
 הירוטסיה .םימותח ריינ יפדו תוחיש ,תוביט
א יהו ,םיכרד ,עבט-תודיצוא ,המדא-תרבכ איה
 ,־יכלהו תוברת ,ךוניה ,רטשמ ,םיסולכוא םג

ת וחרפומה ,תוכובנה םולשה״ינוי ,הבשחמ
, לוקיש־ירסהו םימימת לש םהיתועבגממ
 תוריתסמו םיימשה ןיע תא תחא אל תוסכמ
• ״ .תמאה תא


