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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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