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 ותריש ירמח יב המוד—רומאכ ׳םיטעומה—
 תופי תורוש תיינבל םיזבזבתמ ץיברוה לש
 ("עוגרמ םלילצו םיבנעה תעונת ינומעפ") דאמ
 שיש״ריבחת לש יריש ןינב .הרעשכ תורקו
.המואמ וכותב ליכמ וניאש דרדרו

.ד .ז

 / תוהמ תא ,שםנהדווראשיהל / יתדרח תא
ן  ,תוחוכה לכ / תעפש תא / ,תוכירפה לכ
 תוטש תא ן ,תורושה לכו ן יבהי תא
 ימדו / יתבהא תא / יתנדע תאו /׳ הצירה
.רוכז / — לוחכה

.ק •צ

םיריש רורצ
 תדילי איה (ןירפיש תיבל) בומרבא היסא
 םירשע הל הזו ןיס ץראב רשא ןיברח ריעה
 .לארשי־ץראב רשא הינתנב איה תבשוי הנש
 השמכ ןושאר םוסריפ הל אוה "םיריש רורצ"
 תאטבתמ איה םויה דעש םושמ תאזו ,תרר
 —הרומז ל־ארשיר הרקמה הצר .דבלב תיסורב
 םירפס̂בהואו• םירפס^רבחמו םירפס״איצומ
 ׳הליגש ןויכ .היריש תא הליג—עדונו קיתו

 םהמ םידחא ררצ ,לעפתהש ןויכ .לעפתה
 םק ,םמגריתש ןויכ .םמגרתל בשיו רורצב
 דחאו ארקמ דחא ,םלוע דואל םאיצוהו

.םוגרת
 הש םלוכו הזה רורצב שי ריש רשערדנומש
 ןה ףא תורושבש םילמהו תורופס םהיתור
 שיערמ יוליג בא .שלשו םיתשו תחא—תורופס
 תרסוימו המת חור ,ןאכ ץא םינתיא״חוכ לש
 הרשי ,ןאכ שי תיריש םלוע״תייארו ןאכ שי
 םירבדה ןמ הלא ףא .םייניע־תרוהטו הננערו

 םיררושמכ עפושמה רודב םכרעב לקהל ןיאש
.םייניע־יזחאמו םייניע־ימר
, רקה םארקיש טלחהב םייואר םירישה ןמ המכ

 ינא" רישה ,לשמל ,ךכ .תישילשו תינש אר
ו א ,(28 ׳ע) ״הדירפ״ וא ,(12 ׳ע) ״תרקיח
בש םעפנה ילוא .(36 ׳ע) ״םיממוד םיקחרמה״
 תוטשפב יורקה הז אוה ,םלוכבש םלשה ,םלוכ
:ותומלשב ןאכ ואיבהל יוארש ,(40 ׳ע)״ילש״

 / ,ידידי / ׳ידי תא / ,ירוסיי / רוזחמ תא
/ ,תותימאה / ףעז תא / ,תמאה / תפות תא

 ~רתה ,תיסור—ררקמ) םיריש רורצ :היסא •
1969 ; 44 ,תורפסל תורבחמ ;(הרומז .י :םוג
.׳טע
;  1970 ;דחואמה ץוביקה ;תונוע :זול יבצ *״

.׳טע 188

תונוע
 םימייאמ זוע םומע לש ץוביקה־ירופיסב
מסמו תיביטקלוקה היווהה לע ץוחבמ םינתה
 םישקבמהו םייובחה םירציה תא ףא םיל
 םיסוחדו םיזע םיחתמ .המינפ הכותמ ץורפל
 ,זול יבצ לש ץוביקה־ירופיסב םישטשטימ הלא
 תורומתה .ןדריה־קמע ברש םהב הכיה וליאכ
 ,שארמ תועובקה עבטה תופילח יפ'לע תודודמ
 ךרוצב איה םדאה לש וקבאמ תוהמ ןכלו

 תופילחב ןתיא דומעל ידכ תוחוכה תא ץמאל
 קזחומ ןכל ,יב תבצועמ המדאה תכישמ" .ולא
 ינאו תיקנע הדנדנ ומכ םימיה .ךכ־לכ יננה
 •תמ אוה .קחשנ וניא חוכה ךא .עובקה ריצה
 אוה .השק םוקמ אוה קמעה יכ .דמועו■ םסח
."דומעל ותוא לשחמ

 ,תורומתה ינפמ םיששוח זול לש וירוביג
 םירבוע" םה ךא ,ןהב דומעל ולכוי אל אמש
 בוש ץוביקה .םנוצרמ אלשו■ םנוצרמ "ןתוא
 לעו הנקנק לע תוהתל שיש היווה וניא
 ,קתו־תלעב ,תשרשומ תואיצמ איה .הדוחיי

 ךכ הילא םחיתהל רשפאש ,תיגולותימ אל
 םישקבמה םירצי שי םא .הכותמ קר תרחא וא
וימ הממח םליבשב ץוביקה רצוי ץרפתהל
 םוחיי־תנוע ןיעמ ביצקמו ,םיה ףוחל ,תדח
 םיבש הז רצק ביבא רחאל .םיבהבהאל ןמזו

.בוצקה עסמה ךשמהל ,םתיבל םירבחה
 ,"עצמאב״ו "תימולש" ,םירופיסה ינשב
 אבה םיאושינ רבשמ ינפב םירוביגה םידמוע
 תומדב םלגתמ ץוחה .דעומ ותואב טעמכ
 .תושדחתה העיצמה ,דוחיי תרסח ,הרז הרענ
 אלא הניא "עצמאב" רופיסב וז תושדחתה
 אלא וניא הכשמה ןכש ,המודמ תושדחתה
 ףיסוה וליא הרוק היהש המל המודה ךשמה
 *ולש״ב .הנושארה ותשא םע תויחל רוביגה
תא בוזעי יכ ומצעל רוביגה רמוא "תימ
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ו יקיתווש רחאל קר ותשא ןוצר יפל םוקמה
י  מהל ידכ םתלמ רחאל וב ראשנ אוה .יתומי

־ הו החימצה—עבטה רוזחמ לש ודוסיב .ךיש
" וזחמב ומוקמ תא אלמל רתונ ןבוארו ,ןוילכ
* בשמ אופא םה םירבשמה םג .וז ךשמה-תויר
ד ימת קמעה דבוכ .םייופצ ׳םייתנוע םיר
.רבוג

: םוגרת ז סובמולוק םולש היה :תור פיליפ *
.׳מע 238 ז 1970 ,ןקוש תאצוה ן ןייטשקילג םייח

ז ול ירופיס תא ןד שארמ עובקה הז לרוג
ה תימה ,הבירמה ,הבהאה .תופייעו■ תוינכימל
רוסמ ,דבכ ןוטב תורסמנ ולא לכ—הדירפהו
" יס תואצומ ןה דימת אל רוביגה תויהת׳ .לב
ה ב "תבשוימ״ה הרוצה .רופיסה ןכותב םיכומ
ל ש ותוכזל הז הרקמב הניא םירבדה םירסמנ
ם ירופיס רוציל ול תעייסמ איה אלא רבחמה
י ללכה סויגה" ,רמול ידכ .דאמ דע םיינוניב
ם יצור המל—ביבר םימי דחוימ היהש הזה
ך רוצ ןיא /ד אוה ןכיה תעדל ןיא תמאבש המ
ו תוא ךורכלו עגימו •שודנ השעמ רפסל
.םימיה״תשש־תמחלמב

?  .ג

א ל העינצמה ,רומוה תיורזו טויפ תסכרופמ
י רוביג .הפירח תרוקבו תובצע לש המינ םעפ
, "םיללובתמ" םידוהי םה תור לש יירופיס
ן יאש לגרה תכפוהו םהל תעדומ םתוללובתהש
ן וצרה ןיב םיעלקב םה תאז םע .וינפמ קומחל
ם יוות ,דחוימה ידוהיה יפואה יוות תא קלסל
ד ח למזיאב לפטמ תור םהמ םיברב רשא
ת א שטשטל רשפא יכ העידיה ןיבל ,עיקומו

י א וא ׳השק ךא םיינוציחה תוהזה ינמיס
ינפה תוהזה ינמיס תא לטבל ,ירמגל רשפא
" עמב לפטמ וניאש אוה תורב דחוימה .םיימ
א ל ףא ,תחא הייאר-תיוויזמ וז םיסחי תכר
ך כב .תורסיתהו הצילמ ׳תונייכב לש המינב
- םיחונ םירופיס רמוחה ןמ קיפהל חילצמ אוה
, בורקמ ,קיודמב טעמכ םירייצמה האירקל
א וה בורה-לעש ׳ךבוסמו בכרומ ידוהי םלוע
.תוללכה רפסמב ונתעדותל עיגמ
."יאנקה ילא" אוה םירצקה םירופיסב בוטה

סובמולוק ,םולש היה
ה בורמ בלרתמושת ךשמ "יובטרופ תנלבוק"
א ובל היה ברקש טרסו ,תור פיליפ ,ורבחמל
ץ בוק לש םוגרתה תא שיחה יאדו וניכסמ לא
. םינש רשעמ רתוי ינפל עיפוהש ,וירופיס
ת ור לש ומשל בוט תוריש םישוע םירופיסה
ל ש םתגרדל עיגמ אוה ןיא םנמא .רפסמכ
ם יבתוכה םירחא םיאקירמא-םידוהי םירפוס
ם לוא ,ולב וא דומלמ ןוגכ ׳םימיד םיאשינ לע
בוש תולילקב םתוא שיגמ אוהש ךכב ותלעמ
ם יגולאידב ,תונינשב תפלחתמ תוקמעה .הב
אס המיענב ,עיבצהל םיאבה םיפירחו םירצק
ה פיט תונוכת לע ,םימעפל תדהוא ךא תיריט
ו ז רקיעב ,הקירמאב תידוהיה הרבחל תויס
.ןוילעהו ךומנה ינוניבה דמעמה ןמ

ר שפו תוהזה ביט לש היעב התוא יהוז ,ןכא
יתפה תיאקירמאה הרבחב תידוהיה תוימויקה
,תבבלמ תויחטשב התוא גיצמ תורו ׳הח

 םישדח םירפס
ריבד תאצוהב

י״ל 12.—

ן אוא טרבור
תאמ
גרבנדיורפ ןועדג

תועמשמשפחמ םדאה

י״ל 3.50
תאמ
לקנארפרוטקיו

י״ל 6.—

ר לפק סנאהוי
ת אמ
רלטסקרוטרא

י״ל 7.—

ך רדו הנחת
תאמ
סדיורב םהרבא

י״ל 9.80

ם יקלוד תורנ
ת אמ
לגאש הלב
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