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צמ רועינ ותנותח םויב ךא .תשאל התאשל
 רזוח אוה ןיא .ותפוחל תחתמ חרוב אוהו ונופ
 ףרטצהל ותוא ןימזמ ורבחש ףא ,ץוביקל
 םייקתמ הז הזחמב .הברעב שדח בושייל
 .םינטק םידממב תורודה ןיבש תומיעה
 התכז אל םינקזה לש תטלבומה תותיחשה
 .םיריעצה דצמ הל יוארה ידגנה תומיעל
 ,"רזודלפושה" ,ינשה הזחמב אב הז תומיע
ל בטיה עודיה ,ץוביקב םייחה־יווה עקר לע
 "םינבו תובא" לש היעבב ןליא ןד ןאכ .רבחמ
 ינש ןיב הפירח תודדומתה הלעמו ץוביקב
 ןיא םדבלמו ,הזחמל םירוביג ינש .תורוד
ה ,ןקזה באה אוה דחאה .תרחא תומד לכ
 ,הריעצה ותב לש הרבק לא םיחרפ איבמ
 קשמ׳רבח אוה ינשה .תעדל המצע הדביאש
 רשאו התומב םשאומה הנומשו־םירשע ןב
 ןמ ותקיחרה קשמה לש תיללכה הפיסאה
יעצה הלטנ ,ףתושמ יוליב רחאל .ץוביקה
הייח תא החפיקו וחדקא תא הר

 תא ןאכ הלעמ םירבגה ינש ןיבש חישה־וד
מנ רובשהו ןקזה באה .תורודה ןיבש רעפה
 ןוזחל וספתנש ,םיצולחה־םידסימה לע הנ
ונש בטימ תא ושידקהו ימואלהו ילאיצוסה
 תונבו םינב ולדיג םה .םהייח־םולחל םהית
זה תא וניבה םימיה תוברבו ,קשמה ךותב
ה .םהידלי ןיבל םניבש תורכנתההו תור
 .םינקזה לש םמלועמ קוחר ץוביקה־ןב ריעצ
 יאנוכמכ ודיקפתב אצמ קשסב ומוקמ תא
 םע ותוכבתסה .הריפחו היינב ילכ ליעפמה
הונ ךכ .ללכ ויניעב תבשחנ הניא הריעצה
 ץוביקל םיסחימ םניאש ,םיבר םיריעצ םיג
 וסחייש תיתעמשמה־תירסומה תועמשמה תא
 וקונ אל םה םגש ףא ,וידסיממ םיבר ול
ב דחוימ דמעמ ץוביקל ןיא .שונא־תושלוחמ■
 תוברעתה לכבו ,וירבח לש םייטרפה םהייח
 האור טרפה םוחתב תיללכה הפיסאה לש
 לכ .הקדצה לכ ול ןיאש ץחל־יעצמא ריעצה
 לש ויניע תא חוקפל לדתשמ ריעצהש המכ
 אובי םרטב ,ותב לש התוגהנתה לע ןקזה

 השחלש) םינקורתמ םיתב :ןליא רוצימע *
 -ה־ץוביקה תאצוה ,םילעופ תיירפס !(תוזחמ
 ירפוס דוגיאו ,היבחרמ ,ריעצה־רמושה יצרא
.׳םע 1970 ! 201 ,ביבא• לת ,יצראה ץוביקה

 .ודיב הלוע רבדה ןיא ,םירחא םישאהלו ןודל
 ריעצה תא ןקזה גרוה החישה לש המויסב
 !וא איצומ ומצע אוהו■ ,רזודלפושה תועצמאב
.ותמשנ

 ןורודה ינש ןיבש חישה־וד לש ונולשכ
4 דז תא הז םיניבמ םידדצה ןיאש חיכומ
 *>ש ףתושמה עקרה לא רודחל ביטימ רבחמה
 עקרקב וירוביג תא לותשלו קשמב םייחה
 תורבקה־תיבב םג תויח ויתויומד .הקצומ■

 לש הכרעמה־הדש ןאכ שמשמה ,ץוביקה לש
 הריוואה ילוא .ריעצל ןקזה ןיב חוכיווה
 "יפוסה ןורתפה" הב שי םוקמה לש תדחוימה
 תוומה תארקל ילואו ,םויקה תויעב לכ לש
 םוקמה תא שארמ■ רבחמה ול ןנכית■ יופצה
ש תילרוגה תודדומתהה לש הפוסל םיאתמה
.וירוביג ןיב

 ,"רזודלפוש״ה אוה דבכנה תוזחמה תשולשמ
 לש אלמה בוציעה ,תינויערה ותולשב תוכזב
.הלילעה לש יתמארדה החותיפו תויומדה

הבאדה חרפ
 השעמ הלעמ ןהכ ףסוי לש םירופיבה־ןמור
 התבהא ןעמל המצע הבירקהש השאב יגארט
 הבלב םגפ ללגב יכ העדי בטיה .הלעב לא
 ורערעתנשמ ךא ,םלועל דלי איבהל הל רוסא
 ,םיאושינה רחאל דימ ,הלעב ןיבל הניב םיסחיה
 ,תדלל התלכי־יאב רלוקה תא השאה התלת
 תא התדלב התמ—הדיב הצפח הלע רשאכו

 התסינו הלעבל בתכמ הריאשה ןכ ינפל .הנב
 ול דיגהל החילצה אלש המ ,בתכב ול ריבסהל
 הילע הלביק וילא התבהא לדוגמש ,הייחב
שע הל יופצ המ העדי בטיה יכ ףאו ,ןידה תא
 ־ל ,הלעבל ןוצרמו הבהאמ התשעש המ הת
.םלועב "הדיחי"

 ,הטיטרמו הריעסמ םייח־תשרפ תמייתסמ ךכב
 תישארב ריעצ גוז ןיבש םיסחיב הניינעש
 ךכב אוה "ןומדקה אטחה" .םיפתושמה םהייח
 יכ הנותחה ינפל הנתחל התליג אל השאהש
 ־ימש .תדלל תלגוסמ איה ןיאו הב שי ילוח
דע ־ןלהו ףירחהש ערק המרג וז דוס־תר



 ־ייח .וילע רשגל ןיא בושש םוהתל היהש
 תיב שקיב ריעצה .םונהיג וכפה ןיאושינה
 השאה .השא אלו תיב אל אצמ אלו ,,דשאו

 .האצמ אלו ,רוסמו גאודו בהוא לעב השקיב
 םינוש םינוויכל גילפהל ולחה םהייח ילגעמ
ורתה תיבה .ורבעל הנפ דחא לכ .םיקחורמו
.םהלש תא ושע רוכינהו תורזה ,ןק

 תא רתוי בצעמ ,ןושאר ףוגב בותכה ,רופיסה
 ראתל רבחמה ידיב הלע דכ .רבגה לש דצה
ידי ךותמ רוביגה לש תוימינפה ויתויווח תא
 לעבה לש יגארטה ובצמ .תנבומו הבר הע
 —שפיח רשא תא םיאושינה־ייחב אצמ אלש
 —ומלוע לכ תא וילע הבירחה וז הבזכא רשאו

 ולבס .תוברה ויתוניחב לע רופיסב רהבתמ
רה ותודידב .ויתודיגב תא קידצהל אב רבגכ
 וילע עיפשהל הסנמה ,ויבא לא ותברקמ הב
חמל חור־ךרואבו תונלבסב ,הנבהב םחיתהל
 רערעתמ ינימה וקופיס רסוחמ ךא .ותשא תל
.ישפנה ומלוע לכ וילע

 ירוסיי תא הלגמ רופיסה לש ייודיווה חסונה
 םע רבחמה גהונ ךכ אל .םתמצע לכב רבגה
רק לדוגו הלרוגב הברה תויגארטה .השאה
וארה תישונא העבה התואל םיכוז םניא הנב
 ־גרהו ,היתושוחתב בר לופריע שי .םהל הי

 ,םירשימב אל ,ךסמל דעבמכ תוראותמ היתוש
 לבש ,תינאמוה השיג התוא םירואיתב הרסחו
.הריעצה לש הנברק תא ןודל ןיא הידע

 חשאה לש התומד תא הקוודש אוה ןיינעמה
 רוביגה םע היסחי־תשרפש ,הבוהאה—הינשה
חמה ןיאש ,תיניצר םג םא ,הדוזיפא קר איה
 חילצה התוא הקווד—המויס תא שרפמ רב
 תאז תמועל .הנבה־רתיב תולעהל רבחמה
.תישארה הרוביגה לש התומד תא חפיק

 רבחמה גהנ וליאו הכירע רפסה רבע וליא
 ־וימהו ברה ללמה תא ענומ היה המ־קופיא
 לש וידממ םוצמיצ .רופיסה לע קיעמה רת
 םרות היה ,טעמב ךא החתופ ותלילעש ,ןמורה
 ןורשכ ,רבחמה לש ונורשס יוטיבל הברה
.קפסב לטומ וניא ומצעלשכ אוהש

.פ .י

סניס ׳עוצוגמ ןווע"
!םכל וצע״ !ויחמומ
ר חפיח .םיגוסו תויומכ ,םיעבצו העיבצ לש היעב לכ
.רובמט לש העיבצה יחמומ ידי לע

־ תיתיישעת העיבצל ץועיי םג םיקפסמ !ויחמומ
.תובכרומ תויגולונכט תויעבלו
. הפיח 668 ד .ת וא א־ת 507 .ד .ת לא היולגב ונפ
- לש םניח יעוצקמ ץועיי ולבקתו

 ס רובמס
ץראב םיעבצה ילעפמ לודג

 תאציה !(ןמור) הבאדה חרפ :ןהכ ףסוי *
.׳ע 1969 ! 220 ,א״ת ,״הילע״

ס ־רובזכו□
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