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ן ורשכב בותכו טוהר השעמ־רופיס לש רבע
ל ש אלא החוטשו תיבועבצ הלילע לשו

מא .םירבדה תועמשמ רחא שפחמה רופיס
א לא םניאש םיקרפ "תויזהה רפס״ב שי םנ
ם חבש רקיע ךא ,ןושארה גוסה ןמ ןורכז יקרס
ה יהתב אלא "םירבד תימדת" התואב ונניא
.תימצעה-הרכהל הריתחב ,םרשפ דוס לע
ם ירבדה רשחרתנ יתמיאו דציכ ןיבמ ינניא"

ל כ ,הרואכל .ייח־ימי לכב יב ושחרתנש
ה תע םג דמועו יוצמ והירה ,היהש המ
ה מוד ,אסיג ךדיאמ ,לבא ;יתמשנ ךותב
ק רו ,םלועמ יב עריא אל המואמ יכ ילע
, ףוע־תהיבגמ הדשח ומכ ,םירבד־תימדת
ם ינועט הכותבו ,ימי לכ לע תפחרמ התיה
ם ויל םירושקה םירבדה ןמ המכ םילפוקמו
א ובל דיתעש םוי—"אב אלש םוי ,דיחיו דחא
ל ש ותלואג תא ובוחב איבהלו םילשוריב
ע סמ וניא םוקילא לש תויזהה־עסמ .םוקילא
ם ירודס-אל תונורכז לא וכילומ אוה ,םלש
וא ,הבושת םהירחא ןיאש םירוהריה לאו
ת ימינפ תמא וב שיש עסמ ,רומאכ ,והז םל
ה לואגל המכ ,רסוימ ,יטויפ עסמ ;הבר
.םשור־זעו

.כ ?

ימטרופ לע קיעמ המ
א שנ המודקה תינוויה היגולותימה ןמ סלטא
ל ש ריעצה רתרו ,ויפתכ לע םלועה״רודכ תא
, םלועה ירוסיי תא "ץרפהו דעסה" תפוקת
י אקירמא-ידוהי ,יונטרופ רדנסקלא וליאו
ת וברתה לש ןימה-יכיבסת תא—33 ןב חקיפ
, ןבומכ ,ונניא "יודיו״ה .ונגמז״תב תיברעמה
ת א ףושחל ןתינ הב השדח תיתורפס הרוצ
ם יליפש רבדה יעבט ךא ,שפנה ינמכמ לכ
בו ןקיטילנאוכיספ ינפל גולונומב רחב תור
 ךרדכ תינרדומה הזילאנא-וכיספה לש התפש
ך ייש ורפס .יונטרופ רמ לש וירוסיי ריפיסל
ם ייתנפוא םירפס לש הלודג הירפירפ התואל
םזילאיר״ה לקשמ לע ,"ינימה םזילאירה" לש

רת ;יוגטרופ לע קיעמ המ :תור םיליפ *
;  1969 ,ןקוש תאצוה ;ןייטשקילג םייח : םוג
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יסעמ הלא םירפס .םסרופמה "יטסילאיצוסה
* ו םייתורפסה םיפסומה תא המ’תםוקת םיק
ר חאו ,םיירט םיכעככ םיפטחנ ,תעה-יבתכ
 םהל תאצומ דובילוה ץא םא ,םה םימלענ
א ילפמ הז ץא .דיולולצה ילילג לע הלואג
ת נלבוק" לע ובתכנש םירבדה בורש רקיע־־לכ
ה ריצי לאכ אל רפסה לא וסחיתה "יונטרופ
" וכיספ ךמסמ לאכ אלאךרע-תלעב תיתורפס
ת או ותונמיהמ תא וקדבו יתרבח״יתוברת־יגול
יספה תונמיהמ תא םג ומכ ,רוביגה תונמיהמ
. הזילנאוכיספה״יגחב ם״ע ,ולש םמודה רטאיכ
ישח רפסל שי יגולויצוס״יגולוכיספ ךמסמכ
י סניק־ח״ודל ומכ תוחפל ,תלטובמ-יתלב תוב
ו תוא גצימ יונטרופ לש ותומד .םולשה־וילע
ת ויטסה תוריחל רתוחה ינרדומ "טועימ"
, קדצב אלש וא קדצב ,תוינימה (!החילס)
, תינטירופה תרוסמה ילבכמ תוקרפתהלו

ך כמ רתויו ,תחאכ תידוהיהו תיטנאטסטורפה
מ ואה ןמ לטובמ״אל קלח תגצימה תומד אוה
. הקירמא תדילי הריעצה תידוהיה היסול
ש תילאוטקלטניאה המוהמה יכ המוד לבא
ה ידוראפ אוהש ימוק רפס בתכש ,תור ררוע
ה עפות איה ,הזילאנא־וכיספה לע הקירבמ
ר ״דל קפס ילב הקוקזה תקהבומ תיטסידוראפ
ק חשמב ףתתשהל הצריש ,הלשמ לגיופליפש
.ועוצקמ לע גלגלמה

ץ נש רפוס לש ורפס אוה "יונטרופ תנלבוק"
ם רזב טשו ןוכנה "לג״ה לע הלעש ,חלוממו

" תוסגה םילמ״ה ,ביכיבסתה לש יתנפואה
- תנונשו תשטולמ הניפסב ,"טייקשידיא״הו

רפל עשעשמ אוהש קפס ץא .ולשמ םוטרח
.םימשמ אוה םיטעמ אל םיקרפב ךא ,םיק
ס ומלובל וספתנ אלש רפסה יארוקמ הלא
ב אל והשמ״ש םירובסהו וביבס תונחכווה
ת וגפל םיכירצ םניא ,ךכ בקע םלצא "רדס
ל וטיל ןכומ ולאה תורושה בתוכ .רטאיכיספל
א ורקל :הפורת םושרלו תוירחאה תא ולע
סוממ ןטשה" תא ,לשמל .תמאב בוט רפס
ו מוגרתל ךומס ירבע םוגרתב אציש ,"הבק
- בקל המ״מושמ הכזו "יוגטרופ תנלבוק" לש
י נש ןיב הלבקהה .תוחפ תינריע םינפ־תל
וג רבדב םירמ םירוהריה תררועמ םירפסה
.םירפוסו םירפס לש םלר
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