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קדמה םק ךרעל םינש ןתואב ןבש ׳ןינעה םת
א וה .היפ לע הרעקה תא ךפהו ןולי ךונח קד
א צמו הנשמה לש םימודקה דיה״יבתכב ןייע
’ רו׳ס עודיי םייק ןכא הז סופיטמ םיפוריצבש
 לש ותיב" הנניא הרוצה הלא די־יבתכב .ילמ
ו ז הרוצו ,תחא הלמב "םדאלש" אלא "םדאה
ל ש" הרוצה ןיאו ,(םדאה+ל+ש) איה תעדוימ
ם ירחואמ םיקיתעמ לש שוביש לא "םדאה
ת ילמה ונל הדלונ ,בגא ,הז שוביש תוכזב)
ן ונגע השע המ .(!ןכל־םדוק .דתיה אלש ״לש״
ו ירפס תא ןקיתו ךלה ?הז יוליג תובקעב
ת ומוקמה בורבו ,ןולי לש ותילגתל םאתהב
."לש" ירחא העידיה״א״ה ףיסוה

ת וינע־יקודקידב תורפסה ירקוח ולזלזי לבו
ויב "םייקודקיד״ה םיקרפב אנ־ונייעי .הלא
ם הב רוצאש םהל רבתסיו ןודינה רפסב רת
ו נונגס יקויד תנבהל עייסל יושעה בר רמוח
ר וצנמ ר״ד לש וירוריב .לוגדה ונרפסמ לש
" תלמ לש וא םש לש ,לעופ לש ומוקמ רבדב
 אלא "םיליבס" םייטרואית םינויע םניא םחי
' אש לע תונעל ,רבד לש ופוסב ,םה םיאצוי
ק ימעהל ונוצרש ארוק לכל תועגונה תול
ו תמדקהב רקוחה ריבסמ ךכו .ןונגע ירפסב
:ורוריב ןפוא תא

תפ ןהל אוצמל יתשקיבש ,תולאשה תחא
ו א םייריבחת םיפוריצ ינש :וז איה ,ןור
, תועמשמ התואל םישמשמ םיארנש ,רתוי
ו השלכ לדבה םהיניב שי אמש ? םהיניב המ
 דחא ףוריצ קר רשפא ,ואל םא ?תועמשמב
ך רוצל אלא אב וניא והנשמ וליאו ,ליגר
, ישפח ויתולמ ףוריצ ןיאש ,בינב וא יוקיח
תומ םה םאה ,םיליגר םהינש םא ?ב״ויכו
.(כ ׳ע) ? המב ,ןכ םאו ? םיג

ו יפא ףא לע ,הבר תוריהבב בותכ רפסה
; (תוסרג ייוניש לש היגוסב רקיעב) בכרומה
ה רישע ,הפי רוצנמ לש ונושל :תאז ףאו
ם ינשלב לש םכרדכ אלש) םיטפשמ־תרצקו
ת לברוסמ ןושלב םיבתוכה ,ונצראב םימיוסמ
ן וכסחב ונל רוסמ רמוחה .(תוימצע-תרסחו
ן כש ,ךכב עייס אל סיפדמהש ףא) תויתילכתו
ה שורדה המרה לע דמוע וניא יפרגופיטה דצה
.(רקחמ־ירפסל

.ם .ש

םידדושה םיגורבה
י רכיא וניכ וב יוניכה היה "םידדוש םינורב"
ם יסרטנוקל םימודה) םהיסרטנוקמ דחאב סזנק
ם הינודא דגנ הכפהמה ברע תפרצ ירכיא לש
־ יליאו םילופונומה ידותע תא (םיילדואיפה
ל ש םיילדואיפה הינודא לקשמ לע תאז .ןוהה
. הלא םיליצא .םייניבה־ימי לש הפוריא
ו נויפר תא ולצינו תורוצבה תוריטב ובשיש
ת חת םיאיבמ ויה ,יזכרמה ןוטלשה לש
ת א םילצנמו םייאמצעה םירכיאה תא םתוסח
, םימולשתו םיסמ ינימ לכ תייבגל םחוכ
ש וכרלו יטרפ אבצ םיקהל םהל ורשפיאש
ם יריבאכ םיארנ הלא םינורב .יטילופ חוכ
ש ממ ,ב״הרא לש ןוהה ידותע לומ םייתודלי
, יראה־בל דרא׳ציר לש עודיה ובירש םשכ
ת פרצ ךלמ םע ,םיברמ דחא לשמ לושמל םא
־ תרגית אלא היה אל ראייג״וטאש תריט לע
ם יליפנה־תודדומתה תמועל הרקע םיריבא
" רודומוק״ה ןיבל ,דחא דצמ ,ורדו דלוג ןיב
.ינש דצמ ,טילברדנאו

, המצעמ תדלונ הנניא ,עודיכ ,היצזיליביצה
ו שעש המ .םינברדמו םיציאמל איה הכירצו
יישעתה ושע חרזמב םילודגה םיטרקוטואה
ו שע םה ,ןבומכ .ברעמב תונוסמה־ישנאו םינ
־ וטזיליביצ תוירנויסימ ךותמ אל ושעש המ
ב עתנ םא ףא ,ןובשח לש ופוסב ךא ,תיר
ת וחפל תרחא ךרד שי יכ רובסנ וא םתומד תא
ת ירוטסיהה הדבועה תא שיחכהל ןיא ,המדיקל
גאה םתוצירחו םנוזח ,םתמזיב רשא םהש
ל ש ןהיספ לע היצזיליביצה תא וריהדה תיד
־ לאקה חורה .ףוח לא ףוחמ לזרבה״תוליסמ
ן הל ואצמ תיטסיניווראדה המגודהו תיטסיניוו
ה נפצש ,המוצעה תשביב עפושו בחרנ רכ
ת ורצוא לש רתויב לודגה רגאמה תא הבוחב
ן מ םירגהמ ינוילימל תבאוש־ ןבא התיהו עבט
ארמ "םידדושה םינורבה" ."ןשיה םלועה"

ם תביבס ירכיאל וקינעה םייניבה־ימי תיש
ו ליאו ,םירברב תוטישפ ינפמ ןגמו תוסח
ת א וסיכ ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב
־ יתבו לזרב־תוליסמ לש תשר הקירמא תשבי
ה מצע תירבה־תוצראל וקינעה ךכב .תשורח
עמכ הכרד לא התדיעצהש תינידמו תילכלכ
.הלעמב־הנושאר תימלוע המצ
האמה תישאר דעו םיחרזאה־תמחלמ םות זאמ
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־ יפ לזרבהיתוליסמ לש ןכרא לדג תיחכונה
. רשע־דחא יפ לדג הדלפה רוצייו השימח
ר ות תא ב״הרא הרבע לבויה תיצחמ ךותב
ז רוזמ בצקב תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמה
. ילאינולוקה םזילאירפמיאה רותל םג הסנכנו

 םע תוריהמב םייחה־חרוא הנתשה ךכ ךותב
ת יתיישעת הנידמל תיררגא הנידממ רבעמה
ודגה םיטסילטיפאקה לש םנוטלשו ,תינוריעו
— הקיטילופה לע םג ןאכמו—הלכלכה לע םיל
, םיפירח םיילאיצוס םיחופיקו תולוועל איבה
.הרגיש התשענ רבכ םתעקוהש

ה ירוטסיהה וניא ןוספזו׳ג ויתאמ לש ורפס
. ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב ב״הרא לש
ם ימודקה״תוצלפמ" לש תויפרגויב בוליש אוה
ל ש רואית םע ,ןהיתולשושו "תוילכלכה
. ןוטלשו םילופונומ לע םיליפנ־־תויודדומתה
! ורפס ירוביג דגנ הפטה לכמ ענמנ רבחמה
 תתל ידכ םתייווהכ םירבד תגצהב ול יד
־ רדנאו ,דלוג לש םהיתולילעמ תקיודמ הנומת
־ גניטנה ,יגנראק ,קוק ,רלפקור ,ןגרומ ,טליב
סיהה ןמו (םידדוב תומש קר ריכזנ םא) ןוט
ת עבש ,ב״הרא לש תיתרבחה־תילכלכה הירוט
.תינידמה הירוטסיהה לע הליפאה איהה

ב םיחרזאה״תמחלמ םויסב חתופ ןוספזו׳ג
ה פיחדה תא הנתנ רשא המחלמ ,1865 תנש
ה ירחאל רשאו תינופצה הישעתל הלודגה
ם יינופצה םינשוכרל םורדהו ברעמה וחתפנ
י דכ ךות הברעמ ורעתסהש ,עצבה־יבאת
 לע ותמצעב ולעש תויטרפ תויורסיק תיינב
ל ש ותשלוח .םייניבה־ימי לש תויורסיקה
ה חימצה רואיתב קפתסמ אוהש ךכב רפסה
ם ילופונומה ,ןוהה־רבצה ילעב לש תילכלכה
ם יסחיה תכרעמ לע דומעל ילב ,םיטסורטהו

 ףא !םינושה םיסרטניאה ןיב הטושפ־אלה
ן יבל םניב םיסחיה תכרעמ לע דומעל ילב
, ךכ .הקילבופרה לש תויטילופה תויושרה
ואמ תויהל םיחרזאהי־תמחלמ תכפוה ,לשמל
י לבמ םזילטיפאקה ינפב ךרד ץרופה ער
ת וערואמב הז לש עירכמה וקלח רבסויש
ה לרוג תא ועבקו המחלמה תארקל וכילוהש

! םידדושה םינוראבה :ןוספזו׳ג ויתאמ •
>  1969 ,ןקוש תאצוה !ןורבע זעוב :םוגרת
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סיהב ןיינעתמה לכ ,תאז םע .ב״הרא לש
לכה הירוטסיהב רקיעבו ,ב״הרא לש הירוט
ה רוצב התוחתפתה לע דומלל ידכ ,הלש תילכ
ת ינטשפהו תיחטשה הרוצב אלו הקימעמ
א צמי ,םינוש המגמו״החכות־ירפסב הגוהנה
־ שודגו ךרע-בר רפס "םידדושה םינורב״ב
.תודבוע

.ש .י

תימדמ הגשחמ

ואה שיא ןוירוטסיהה ,ילאירא .י רוסיפורפ
תהו הקירמא תודלותש ,תירבעה הטיסרבינ
ה קירמאב תוימואלהו היגולואידיאה תומקר
המורת םירה ,םיירקיעה ותוחמתה יחטשמ ןה

יבתכ

דיורפ דנומגיז

םיברכ 5־ב
י בא לש ויבתכ בטימ סוניכ
תירבעה הפשב הזילנאוכיספה

:םיללוכ םיכרכה

ה זילנאוכיספל אובמ
 ובאטו םטוט
ג נועה ןורקעל רבעמ
ה ילשא לש הדיתע
ם תסהו ינאה
ע דומ אלה
 תחנ אלב תוברת
? המל המחלמ
תורחא תוסמ תורשעו

( 82.50 םוקמב) י״ל 65.— לזומ ריחמב
םירפסה תויונח לכב

ריבד תאצוה
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