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 ויקיתווש רחאל קד ותשא ןוצר יפל םוקמה
ז מהל ידכ םתומ רחאל ופ ראשנ אוה .יתומי

 דדו החימצה—עבטה רוזחמ לש ודוסיב .ךיש
 הזחמב ומוקמ תא אלמל רתונ ןבוארו ,ןוילכ

 -בשמ אופא םה םירבשמה םג .וז ךשמה-תויר
 דימת קמעה דבוכ .םייופצ ,םייתנוע םיר
.רבוג
 זול ירופיס תא ןד שארמ עובקה הז לרוג
 התימה ,הבירמה ,הבהאה .תופייעו• תוינכימל
 •רוסמ ,דבכ ןוטב תורסמנ ולא לכ—הדירפהו
 "יס תואצומ ןה דימת אל רוביגה תויהת׳ .לב
 הב "תנשוימ״ה הרוצה .רופיסה ןכותב םיכומ
 לש ותוכזל הז הרקמב הניא םירבדה םירסמנ
 םירופיס רוציל ול תעייסמ איה אלא רבחמה
 יללכה סויגה" ,רמול ידכ .דאמ דע םיינוניב
 םיצור המל-ביבר םימי דחוימ היהש הזה
 ךרוצ ןיא ,ד אוה ןכיה תעדל ןיא תמאבש המ
 ותוא ךורכלו עגימו •שודנ השעמ רפסל
.פימיה~תששדומחלמב

.י .ג

 אל העינצמה ,רומוה תיורזו טויפ תסכרופמ
 ירוביג .הפירח תרוקבו תובצע לש המינ םעפ
 ,"םיללובתמ" םידוהי םה תור לש יירופיס
 ןיאש לגרה תכפוהו םהל תעדומ םתוללובתהש
 ןוצרה ןיב םיעלקב םה תאז םע .וינפמ קומחל
 םיוות ,דחוימה ידוהיה יפואה יוות תא קלסל
 דח למזיאב לפטמ תור םהמ םיברב דשא
 תא שטשטל רשפא יכ העידיה ןיבל ,עיקומו

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

סובמולוק ,םולש היה

 הבורמ בלרתמושת ךשמ "יונטרופ תנלבוק"
 אובל היה ברקש טרסו ,תור פיליפ ,ורבחמל
 ץבוק לש םוגרתה תא שיחה יאדו וניכסמ לא
 .םינש רשעמ רתוי ינפל עיפוהש ,וירופיס
 תור לש ומשל בוט תוריש םישוע םירופיסה
 לש םתגרדל עיגמ אוה ןיא םנמא .רפסמכ
 םיבתוכה םירחא םיאקירמאדבידוהי םירפוס
 םלוא ,ולב וא דומלמ ןוגכ ,םימיד םיאשינ לע
 •בוש תולילקב םתוא שיגמ אוהש ךכב ותלעמ
 םיגולאידב ,תונינשב תפלחתמ תוקמעה .הב
אס המיענב ,עיבצהל םיאבה םיפירחו םירצק
 חפיט תונוכת לע ,םימעפל תדהוא ךא תיריט
 וז רקיעב ,הקירמאב תידוהיה הרבחל תויס
.ןוילעהו ךומנה ינוניבה דמעמה ןמ

 רשפו תוהזה ביט לש היעב התוא יהוז ,ןכא
ותפה תיאקירמאה הרבחב תידוהיה תוימויקה
 ,תבבלמ תויחטשב התוא גיצמ תורו ׳הח

 :םוגרת ;סובמולוק םולש היה :תור פיליפ *
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י ט תיאקירמא ריעב תמקומה תידרח הבישי
ח מ״ה םידוהיה ברקב הרעס תררועמ תיסופ
ם יכפוה םידרחה ידגב .הב םיבשויה "םייברד
ה רבהב .קוחר רבעל ,תומיטאל ,תואנקל למס
, תואנקה ילמסל םוקמ ןיא ,החותפ ,תינרדומ
ל םוקמ הב ןיאו ,תוחיתמ ררועל םילולעה
יאשה .הפוריא״חרזמב ומכ תיתליהק תומיטא
ה יה" הליבונב תראומ הביבסל תומדל הפ
יאש לש ינשה דצה וליאו ,"סובמולוק ,םולש
, דוחייה לש יניצה לוצינהו תועיבצה ,וז הפ
ד וגינבש ,"הנומאה ןגמ" םירופיסב םיראומ
ם ה םיראתמ םירחא אבצ־ירופיסב לבוקמל
, םתודהי תא לצנל םידוהי םילייח םישקבמ ךיא
, קפ ילא .םתד תא םידוהיה ורימה דציכו

ת א קלסל הליהקה םעטמ חלשנה ןידהי׳ךרוע
ת כיישה תיידוהי תוהז התואב לקתנ ,הבישיה
. דיסח ידגב שבולו ,עגרל הב קבדנ ,רבעל
ת שרומ" התוא ונב לע תופכל רדוג ףא אוה
ן יבו ויניעב ןח רבדה אצמי ןיב ,"חיר־תפידמ
ר סומ אוהו תשופחת אלא וניא דגבה" !אל
ד ע העגרהה-מס םלוא .וידידי ידי^לע ילאמ
."עיגה אל ויקמעמ תלפאל
ד יב הבותכ "סובמולוק ,םולש היה" הליבונה
ה בהא ־השעמו םיפודש םיסופיט ךפוהה ,ןמא
, םייח םישנא וירוביגש ,ןינא רופיסל שודנ
־ יראקהו הסגה המזגהה .םיטבלתמו םיבהוא
. תויומדה תונמיהמב תיעגופ ןניא הרוטאק
ת ומד תא ונל הריכזמ לינ לש ותדוד קר
ן יא ןאכ ךא ,יוגטרופ לש ומא לש םיטויסה
א לו רוגש חסונב תנבצעמ תיגחרט אלא איה
ו ירופיס .הנב תא סרסל ידכ דע תינטלתש
ר פוס לש ראותב ותוא םיכזמ םניא תור לש
, רופיסה תוינויח םהב שי ךא ,קימעמו הליעמ
ם ייח־תודבוע לש טעמכ-יטסילאגרו׳זה םוליצה
ל ש תחאכ הבוצעו הגונש הראהו ,תוימוקמ
.יאקירמאה חסונב םבצמו םידוהיה ייח

.י .ג

ילארשיה״יברעה תומיעה
 חאה םינשב ועיפוהש םיבורמה םירפסה לכמ
" ךוסכיסה" היקנ ןושלב יורקש המ לע תונור
ת ונידמל לארשי־תנידמ ןיב "תומיעה" וא
ת עדה תא חינמה רפסה הז יכ המוד תויברעה

! ווריש השוע אוה .רתויב יטנגילטניאה םג ףא
ח רטש ימו ,ברעמב להקה-תעדב בושח יכוניח
ד בכנ תוריש השע ירבעה ארוקל ואיבהל
.תאזה ץראב תינידמה הבשחמל
ת א ול איצממ ןרפס ׳פורפ לש ישיאה עקרה
, יביטקייבוא רוביח תביתכל םינותנה בטימ
ו מעש אשונה לע ינדמלו חכופמ ,ןזואמ ,ףיקמ
ד ילי אוה ומצע ןרפס בדנ .ןאכ דדומתהל אב
ח רזמב הישרש םיקומעש החפשמל ןב ,ריהאק
ל ארשי־ץראל אב ותעד לע דמעשמו ,ןוכיתה

לכ ,"הרשכהלו ץוביקל ,הנגהלו הדובעל"—
ת עונת לש תינלוקהו המימתה המסיסה ןוש
ד בע אוה .םימיה-רבכשב "דבועה רעונה"
• ב ח״מלפה תורושב םחלנ אוהו ,הרשכהב

ת א םש דומלל ב״הראל אצי םימיל .1948
א וה וישכעו ,הנידמה־יעדמו חרזמה־יעדמ
ת ללכמב לשמימהדורותל רוסיפורפ שמשמ
- שוממ ןמז-יקרפ השע 60-ה תונשב .דרווראה
, לארשיב ,םירצמב רקחמ יכרצל ידמל םיכ
ן יוצמ רפס בתכ אוה .הקירפאךופצבו ןאריאב
ל ש התחימצל יתרבחהו ינויערה עקרה לע
ץ וחהדווינידמ לע רפס דועו ,השדחה םירצמ
, םצעב ,היהש—לארשי-תנידמו תיאקירמאה
ר הו״החה״תוינידמל םייניעיריאמ ךרדרדרומ
ם יכלהמ ול ושע הלא םינותנ .לארשי לש םינפ
ד רנ ףא תחא אלו ,דבלב םיימדקא םיגוחב אל
־ יבק לש םיריכב םיגרדל ותצעמ םורתל שקב
.תוינידמ־תע
ה מחלממ" ארקת׳נ ורוקמבש) ןורחאה הז ורפס
פס ינש לש (חלצומ) גוויז אוה ("המחלמ לא
. םידרפנ ןמז *יקרפב רבחמה דקש םהילעש םיר
ל ש תוינידמ" םשב עיפוהל דעונש ,דחאה
י נפל ךומס סופדל ןכוה ,"ןוכיתה חרזמב חוכ
ת וחתפתה רחא הקחתמה ,ינשהו ,76תמחלמ
רטסאב ןדו 1967 ינוי־יאמ ישדחב רבשמה
, בתכנ ,היכלהמבו׳ הפוג המחלמה לש היגט
ם ירבד םכסמ אוהו■ ,םישעמה תובקעב ,ןבומכ
ר שפא םג םא .1968 ץיק לש תיוארה-תדוקנמ
ר חפתהה רחאל דימ ,םיוסמ בלשב יכ רעשל
ש אויהל רבחמה היה בורק ,הלודגה תוצ

י לארשיה-יברעה תומיעה :ןרפס בדנ *
1948— ר ה־תיב ;רימא ןרהא :םוגרת ;1967

/מע 1969 ? 383 ,םילשורי ,מ״עב רתכ .ראצ
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