
םירפס

םירישה רפס
ר קבמ טטוצמ הפיטעה לש ירוחאה רעשה לע
ו ניאש ררושמ וניה הדש יכ רובסה ,ריעצ
ת ידסומ היגולואידיא לש התורישל" סיוגמ
ן אכמ רבתסמ ."הנפוא וא יתורפס םרז ,יהשלכ
ו ליאו םה םיתרשמ םירחאה וניררושמ לכ יכ
, תינמצעה ותריש לע ידיחי ןודא וניה הדש
ה רדגה יכ המוד ."םמצע םייחה ןמ" תחמוצה
ה תרשמ אוה הדש הקווד .לודג םגפב הקול יז

ם לוע־תסיפת לש—בטומ וא ,היגולואידיא לש
יש ,וירופיס לע המצע הפוכה הנתשמ-יתלב
ן ימאמה ררושמה והירה .ולש עסמה-ימשרד ויר
א וה .השודק לש טקאכ הרישה לש הדועייב
ו לש םייחה-תייפוסוליפ לא ןוא לכב דמצנ
משמ לכ .םמצע םייחה ןמ אל ,הנממ חמוצו

ה אב ,הדש יניעל םילגנה ,הלא םייח לש םתוע
, הקודההו תרגוסמה םלועה-תפקשה ךותמ םהל
. םהל המיאתמ■ "תיתד" הרדגהה םא קפסש
- תפקשהב אוה הדש לש ודוחיי ,םוקמ-לכמ
י וטיבה ךרדבו ותביתכ תתרשמ התוא םלועה
.וז הפקשה אילפהל תמאותה ירישה
/ !והמ םלועהו !םדאה והמ ,םדאה והמ ןכא״
ו נייח ךרדו ,םלועה אוה יפוסניא חרק־ןומישי

. ("ררושמה דועיי") "םד לש טוח קר / וילע
ר שפ" תא גישהל תשקבמ הדש לש ותריש לכ
- אלהו ישיאה ומויק תודוא / םיהולאה תנווכ
ל ע" הריש ,אופא ,יהוז ,"םדאה לש הנשנ
ם ייח ןיב ,תוומו הדיל ןיב ,"םדאה לש ובצמ
. רתסנו הלגנ ןיב ,תירחאו תישאר ןיב ,םולחו
ה ישעמ רשפ המ ,םדאה לש ,וייח חור ,ותמשנ
ת צבור ן תפחרמה המדאה לע" ? תומדא“ילע
/  ,התדיל-שמש הטונ ברעמב / .הטלעב איה
ק ר .תקתוש איה / .התומ־רהס הלוע חרזמב
ת א רשא שי ן .תורזמה לומ לילית / םיעגרל
ל ע") "תורימז למלמת שאה וא ,ךושת המצע
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ה ז המצע-ברו שבוגמ ריש .("םדאה לש ובצמ
. הלאשל הדש סחנפ לש ותבושת תא איבמ
ל ש בוליש איה תוומהודכייחה-תייפוסוליפ
־ תו תיגולותימ םלוע-תומד ,תיטסימ הבשחמ
א רוקה לוכי .טעמכ תינאישטינ םלוע-תסיפ
ל וכי אוה ןיא ךא ,הז שוליש דגנ דרמתהל
.תויתיצמתהו זוכירה ןמ םשרתהל אלש
ל כ ךותחל לגוסמה םולהיל םימוד הדש יריש
ל א ,רשבה בל דע רודחלו ןגמ לכי תכתמ
- ספא לא ,םדאה לש יעראה ומויק תמיא
/  םדא לכמ םכחה ףא״ .ןיבהל תלוכיה
, הדש ררושמהו ,"לוח רגרג והמ ןבה לכוי אל
ו ניא ,"םולחב ץוחה-רש םע חוכיו׳ב ומכ אלש
; "םגמגי רשא שיאכ" וניאו תונעל השקתמ
ת תלו רתסנה תא שרפל ומע היוצמ ותבושת
ם דאה ייח ךותל בנגתמה םומעה דהל יוטיב
" תפ תא םגו .רשפה־רסח רתסנה ןמ דחאה
ת בצהו הלאשה תגצה ךרד הנה ,דחא ונור
- לאו תילוגס תוכיא דימת ןהב שי—ןורתפה
ח וכ ,המלשה ,תויטתאפ לש הרידנ הימיכ
.תוינועבצו

יש תללוכה ,הדש סחנפ לש םירישה תפוסא
ל ע העיבצמ ,1970 דעו 1947 זאמ בתכש םיר
ר מול הדשל שיש המ .תוללכתשהו תוביקע
ה ז דוחיי .תירבעה הרישב דוחיי לעב אוה
ה רישה לש תיווז־ןרקל םנמא ותוא קחד
ל ש תיווז-ןרקל ףאו תילארשיה־תימואלה
יאה היווחהש םושמ ,תישיאה היווחה תריש
ר בדל בורה-לע היושע הניא הדש לש תיש
ו מוה" אוה ןכ םא אלא ,ליגרה ארוקה לא
ת לעב הריש יהוז ךא .ומצע הדשכ "סוקיטסימ
ב רימל היוארה תורידנו תוידוחיי תולוגס
.הכרעההו בלה-תמושת

.ש .ז

ןייה סומלופ

- ריע—תדחוימה וכרד יפל ךלוה יאלג ןימינב
ש ומיש ךותמ ,תירבעה ןושלב שדחו ןשי בוב

ם ולימרא רצחב ןייה סומלופ :יאלג ןימינב *
ה יצמא :םי׳זאלוקו םירויצ) פיליפ ךלמ xv 1 ו־ה
י׳מע 1969 ; 54 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ;(ץכ
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