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ר מול שיש רתויב בושחה רבדה ,ןכ־יפ־לע־ףא .הירוטסיהה לע םירבד ינימ לכ רמול
םמלועו !תוצובקו םידיחי—םדא־ינב לש םניינע הנושארו־שארב איה הירוטסיהש אוה
ם עפ־יא םא קפסו "םיכרדו עבט תורצוא ,המדא תרבכ" םויכ בכרומ וניא םדא־ינב לש
הרואפתב םירזבא תניחבב רשאמ רתוי ויה אל םלועמש ,הלא םימרוג בכרומ היה
־ קייבוא "יעבט־יתלב" בצמ וא "יעבט בצמ" אצמנב ןיא םדא־ינב יבגלו .תירוטסיהה
ם ילוכי ףאו ,םיפאוש םדא־ינב ויהי םלועלו .רפהל ןיא ותואו בשחתהל שי ובש ,יביט
י הוזו .תוחתפתה שפוח םהל חינמ וניאו ךרוצה-יד םהב בשחתמ וניאש בצמ תונשל
.ל .מ לש ותרקמב תרדענו ,םחש דוד לש ורפסב היוצמה המכח

תיברעב ־'דנליונסלא" לע :ףסא לאכימ
פוה לע המישר .ר .נ רמ םסריפ ,67 ירחא תיברע תורפסל תדחוימה ,״תשק״ תרבוחב
הרחב םעט המ תוארל השק תמאב" :בתכ ךכו .תיברעב לצרה לש ״דנליונטלא״ תע
, תוברתהו־ךוגיחה־דרשמ לש ותוסחב תלעופה ,׳תונמאו תוברתל תירוביצה הצעומה׳

ו הז" :ותבושת ןתונ אוה המישרה ףוסבו ."הקווד הז בלשב תיברעל ומגרתל הז רפסב
ל ש ןתריטפ דאמ השק ןכא יכ תפסונ החכוה םושמ וב שי רשא הומתו הנושמ לעפמ
."ןנמז רבעש תויגולואידיא
ת תל יל אנ־השרוי ,ל״נה הצעומה לש םיטועימה תדעו םעטמ הז םוגרת רידהמ רותב
.ר .נ רמ לש ותלאש לע ינא־יתבושת
, ינשה דצהמ הארונ האנש־תלומעת הוולמה ,ידוהיה־יברעה ךוסכיסה יכ קפס םוש ןיא
ת נומא יהוז .האנשל אלו תכלוהו הבוט תונכשל אוה דיתעה .םינמזה ןמ ןמזב רתפיי
ת עפוה תנש) 1969 תנשב הביגמ לארשי־תנידמ דועב ,ןכל .לוקש ינויצ־ידוהי לכ
ר וסא ,הביאה־ישעמ—היתואצותו ,הליעפה תיברעה האנשה לע הביגה רשאכ (םוגרתה
ת אזו .ףלוחה לומ םייק היהיש המ ,דיתעה תא חוכשל הנידמה לש תרחא עורזל היה
י ניעב ,אוה 5 תיברעה הביאה־תלומעתל ,שממ דתי ,דאמ לודג ןינע אוה לצרה :תעדל
, םיירופ תופתוש ייח לע ולש היפוטואה הקווד ןכל .ם י נ ו י צ ל ןושארו־שאר ,םיברעה
־ ימואלה לאידיאה תא תפשוחה היפוטוא ,לארשי־ץראב םיברעו םידוהי ןיב ,ד י ת ע ב
 לכל דוסי תויהל הכירצ—םיבר םיברע לש םתרכהב תצלפמ םויכ—לצרה לש ישונאה
ש יגהל םיבייח ונא .םהיתופיאשו םהיתונווכ ,םידוהיה לע יברע ליכשמ תיבבש הירפס
־ רחמ ,ףאשיש וא ,(הווהב םג יוצמ הזכש חוטב ינאו) ףאושה ,יברע לכל הזכ רפס
.תונויצה לע תמאה תא תעדל ,םייתרחמ
־ תואמ םייח ל א ר ש יב .דיתעל תיטילופ־תינחור הדיצ תנכה לש ןינע קר הז ןיא לבא
ב גא ,םינוש תועוצקמלו תודיקפל ,הארוהל םהמ םיפלא םילדגמ ונאו םיברע יפלא
ל או ונילא םסחיב—םהבש םיבוטה ףאו—םה םייוצח יכ עודיו .םירפסב האירקו־דומיל
ם ירפס ,רתויב יקיקלח־יקלח יופיר םשל ,םהל שיגהל ונילע הז בצמב .וניתופיאש
ה לועפ תינכת יפל אלא ,תוילאטנמיטנסו תוילשא ילב .הקווד םנושלב םידחוימ
ר בעש תויגולואידיא" םושל אלו תירזכאהו המורעה תואיצמל הדומצה ,קבאמו

."ןנמז
? 1969 ויתסב המת רשאכ תוברתל־הצעומה לע הומתל ףיסומ .ר .נ 1970 ויתסב םאה
ריהצה הנה .םיברעה םע םולשל ונתבריק תדימ תא עובקל לוכי וניא ונתאמ שיא ,יאדו

,ןכבו J המחלמה םויס לש בלשל ונסנכנ רבכ יכ ,וידארה ילג לע ,הנורחאב ןייד השמ
ןוכיה" הרמיאה תא קר םייקל ונילע םאה ז תיברעל "דנליונטלא" םוגרתב שי קזנ המ
תחא הנועבו תעב—תופרהל אל ונילע יכ ,הגשה־רצוק הזב האור ינא ? ״המחלמל
ז םולשל ןוכיה :החנהה ןמ םג
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