
םירפסו 80

 דחפ םיעוריאל ׳םימואנו תורהצהל ,(תיטסיג
.דרעו תובישח״ית
 ותובישחמ עורגל ידכ ןהב ןיא דלא תולבגימ
 ;ןייעמלו ארוקל תועידי לש ןמיהמ רוקמכ
 ךטסל בר רזעל תויהל אוה ירשע דחוימב
 ךמש ,תיחרזמה המגמה ידימלתלו םיטנד
.דעוב םשומישל םתסה

.כ .ש

תרמצה לא קבאמ—הירוס
 הקווד םה םייטירב םיאנותעש אוה אילפמ אל
 קתרמה הז ,ןוכיתה חרזמה לע בותכל םיברמה
 .יתונדגובבו ויככתב ,וימסקב ןיידע םתוא
 םירפסה בור יכ הלגי םירפסה ףדמב ףוטח ןויע
 יאצוי םהירבחמ חרזמה לע ברעמב םיבתכנה
 הבורא תרוסמ ךכב םיכישממה ,יטירבה יאה
 הניאש הביתכל רקיעב יתנווכ .הביתכ לש
 -חמ תללוכ הניאו ,רוהטה יעדמה םוחתה ןמ
 הדותימ יפ^לע םיבותכה םיקימעמ םירק
 ~םו ירלופופ חותינ לש הביתכל אלא ,תיעדמ
 וכותב בלשמה רנאד ותוא ,םיעוריא תריק
 ריהמ יאנותע טע ןורשכ םע הירוטסיה תעידי
רעב ללכו! ללכ לזלזל ןיאו .תועסמ״ירואיתו
 המדקאכ :בטומ וא—הירוטסיה ירפסכ םכ
 לש ררפס .הירוטסיה ירפסל הלקו תכשומ
 תוניוצמה תונוכתה לכב ןנוחמ ליס קירטפ
.וירבסהמו ויתופדעהמ גייתסג וליפא ,הלעמל
 טאדנמה זאמ הירוס תודלות תא רקוס רפסה
 -תיברעה״הקילבופירה" תמקה דעו יתפרצה
המבו) 1958 תנשב םימיה״תרצק ״תדחואמה
 ץיבוגיבר רמתיא ול ףיסוה תירבעה הרוד
 רבדה יעבט .(1966 תנש דע הרצק הריקס
 תיטילופה תרמצה רואיתב זכרתמ רפסהש
 תוכלממב ומכ ןכש ,םייטילופה תוערואמהו

 תונידמב םג ךכ םייניבה-ימי לש תוימלסומה
 הקיטילופה ונימי לש תוימלסומה-תויברעה
 םינרצחה .תינורצח הקיטילופ הרקיעב איה
 הירוסבש ,אבצה יניצק רקיעב םה םויה לש
יח םע דחי היביכר לכ לע תימלסומ השרומ
תונמואל ,תוימואלב םייברעמ םיכרעל םייוק

 :םוגרת ;תרמצה לא קבאמ :ליס קירטפ •
; 92 3 ,תוכרעמ ;ןייטשניבור םיקילא 1968
.׳מע

 סידרויו םילוע םייאבצ םירטשמ .םזילאיצוסו
 חציקב םיאתמ פוקסודיילאק איהש ,הירוסב
 —תויברעה תונידמה בורב שחרתמל ותוינ
̂ ולעב תוצראב לבוקמה ןמ הריהמ הפולחתב
 רסוח ךותל ץראה תא םיליטמו—המוד רטשמ
 >פמיס השעמל אוה הז תוביצי״רסוח .תוביצי
 תיטילופהו תיתרבחה תוביציה רסוחל םיט
 לש ותלחנ אופא איה הקיטילופה .ץראה לש
פאל תישארה הביסה וזו ,םחיב-םצמוצמ גוח
 תטלתשמה תיאבצ הכיפה לש התחלצה תורש
 דחא רקוס ליסו .םיבושח חוכ-ידקומ המכ לע
 זאמ הירוס העדי רשא םירטשמה תא דחאל
.התואמצע תא הלביק
 יתרבחה הנבמה לע רפסב אצמנ דאמ טעמ
 ,תויתדהו תוינתאה תוצובקה בר ,הירוס לש
 הנוש היהש ,הב יתפרצה ןוטלשה תואצות לע
 ,תורחאה חרזמה תוצראב יטירבה ןוטלשה ןמ
 תיגולואידיאה תחלקב ןד אוה םוצמיצב קרו
 דאלה ינצינ הנושארל ועיפוה הב ,הירוסב
 *ל התוא וכפהש תועפות ,תויברעךפהו תוימ
 רתויב תינוציקו הרטשמב רתויב תכפכפה ץרא
 ןיא וז תינוציק הדמעמ .היכלהמבו היתועדב
 תשמשמ אלא יברעה םלועה תא הגיהנמ הירוס
 דברהל ןעשמ^תדוקנו תבאושךבא ,רוקמ וב
.תוינוציק תועונתו תרעד
 *ה לש יבתכ היהש-ימ ,ליס קירטפ לש ורפס
 אוהו ,ןוכיתה חרזמב ינודנולה "רוורזבוא"
 יברעךפה דצל תגלפומ הדהאב עודי ומצע
 ~רכ שמשל יושע ,ןוכיתה חרזמה יכוסכיסב
 ןופצב הנכשה ץראה לא האירק-לק הסינכ-סיט
 ץראכ ילארשיה יניעב תחא אל תרייטצמה
 לכב הקולהו תפרוטמ האנש לש קוביד הזוחאה
 תלשחנו הדועס ץרא רדאל תויושעה תולחמה
.ימלוע םיבצע־־תמוצב היורשה

.ש ?

םיברעה ונינכש
 תלפוקמ חבשל היואר הכירעו טוקיל תדובע
 ןחרזמ ,ןהכ ןרהא ."םיברעה ונינכש" רפסב
יצה תא עדוול םינש הז דקושה טילעפ״בר
 ךאר םתוברת ,םהיתודלות לא ילארשיה• רוב
ב הנופ ,םייברעה םימעה לש םהייח-חר
 -תיב דימלת ,ריעצה ארוקה לא שדחה ורפס

: רמואו ,רפסה
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