
189ה ילתה־ד ומע דע

 תא אלמל (החרכ־לעב טעמכ ,בושו) תצלאנה
 ינפמ ישפחה םלועה ןגמ לש דבכנה דיקפתה
 ־עבות ,ידנק .פ טרבור .ויתופיאשו םזינומוקה
 אישנל םיבורקבש־בורק ץעויו חא ,יללכ
 תוצעיתהה יבלש לכב ברועמ היה ,ב״הרא
 בושח םילשמ‘ אופא אוה ורפס .הערכההו
 םיליטה־רבשמ לע ובתכנש םירחא םירפסל

 עיפוה "תוכרעמ" תאצוהב) 1962 תנש לש
 חתפו ("הבוקב םיליט" ,לבא .א לש ורפס
גנישווה לשמימה לש םירדחה־ירדח לא בחר
 יבבוח) ידנק .פ ןו׳גו .ם .ר לש םהימיב ינוט
 םיחאה ינש :ןאכ ףיסוהל םייושע תויגולאנאה
 .(תיאקירמאה הקילבופירה לש םייכקארגה
 הדיקפת אוה וז השרפב רתונש םולעה םוחתה
 תא עינה המ .הבוק לש הדיקפתו ס״הרב לש
 ־יבוס הפקתה־יליט לבקלו םיכסהל ורטסאק
 מ״הרב תא עינה המ ?יאה תמדא לע םייט
ייאמה םיליט־ירגשה יאה לע םיקהלו תוסנל
 ? ב״הרא לש סלכואמה יחרזמה ףוחה לע םימ
 ,בו׳צשורכ לש ונוטלש תפוקתב הקווד תאז

 לש ןוויכב םידעצ המכ אוה־ודצמ השעש
 תלבק ןונגנמ היה המ ?םויק־ודו הרשפה
סומבש תויאשחה־ףופא ןילמרקב תוטלחהה
 רבסה ןיא ןהידעלבש ׳ולא תולאש ?הבק
 ידיל תואב ןניא ,הבוקב םיליטה תשרפל םלש
 דמל ארוקה .ידנק טרבור לש ורפסב ןויד
.תיאקירמאה הריזה לע ,רומאכ ,ונממ
 ,ץאוסב יחכונה םיליטה רבשמל הלבקהב
 תודיתע המו תוצור המ קיסהל םייושע ונא ןיא
 םילוכי ונאש לכ .םירצמ וא הבקסומ תושעל
ב ב״הרא הגהנ ,דציכו ,עודמ ןיבהל אוה
 חינהל רתויב השק .הגהנש יפכ השרפ התוא
 לש םיליטה־רבשמ יבגל תקל ונממ שי יכ

 תא םגרתל תחת יכ רמול לוכי ןקיניצ .1970
 היה בטומ ילארשיה ארוקל ידנק לש ורפס
 ונחלוש לע ורוקמב רפסה תא חינהל ונל
 .רתוימ היה הז השעמ םג .ןוסקינ אישנה לש
 לש הירוטסיהב בטיה איקב ןוסקינ אישנה
 ידנק אישנה לש ולופיט ךרד .הבוק רבשמ
 .,תוגיהנמו ישיא רגתא ,קפס ילב ,ול תשמשמ
 םתוינידמ ,םימוד םניא ידנקו ןוסקינש אלא
 לע רתי .תושגפנ ןניא םהיכרד ,ההז הניא
 םיליט לש םתבצהו םרוגיש םצע דבלמ ׳ןכ
הברה ןיא ,(הפקתה־יליט םש ,הנגה-יליט ןאכ)

ל שו 1962 לש םיליטה ירבשמב ףתושמה ןמ
.1970

 ,הדרחהו המלידה ימי לש ישארה רוביגה
 ודיקפת .ידנק .ם ןו׳ג אוה ,ךסמה לש הז דצמ
 ורבעמ ינשה ישארה רוביגה ,בו׳צשורכ לש
 יפכ ,בר ןמז שמשל ףיסוי ,ךסמה לש רחאה
 לע .תותיימא־יאצחלו תורעשהל ןינע ,הארנה
 ־ירה תועובש םתואב ץבר ידנק לש ופתכ
 היושע ןאכלו ןאכל ותערכה .יסלטא לטנ לרוג
 דיתע תא דסחל וא טבשל ץורחל התיה
 דמע ,ויחא לש ורואית יפ־לע .ולוכ םלועה
 .רתויב תדבוכמה הרוצב וז המישמב אישנה
פל םיישקה תא הז רואית ריאמ העשב־הב
 ,תיאקילבופר המוא לש הגיהנמ בצינ םהינ
 ,ולש היצמרופניאה תורוניצ לא וירשק תא
 היטרקומדב םג .םיצחלו תוצע ןיב ויטבל תא
 לש עפש הב רשא תדבורמ םינומה־תרבח לש
 םדא—םיצעויו םיחמומ ,םינוגרא ,תודסומ
 ולא תוביסמב ,ודיקפתל רחבנש דיחיו-דחא
יא .ןורחא קסופו טילחמה אוה ,תורחא וא
תונ גיהנמה לש ורשכו תוגיהנמה לש התוכ
 —תיטרקומד הרבחב תאש־רתיבו—אופא םיר
 לש ותויטלחהו ותוליעי ,וביטל ןחובה־ןבא
גוד תועטל יושע הז םדאש יוכיסה .לשמימה
 תרומרמצ .תרומרמצ ררועמ שונא־ןב לכ תמ
 ינפ־לע תבשונה הארונה חורה איה־איה וז
.םייניערג קשנ־ילכו המיא־ןזאמ לש םלוע
 ידנק טרבור לש ורפסמ תונקסמה ,םוקמ־לכמ
 בוטה ןורתפה יכו הבוק הניא םירצמ יכ ןה
 ןורתפ תויהל יושע וניא רבשמ ותואל אצמנש
.ונרוזאב רבשמל קפסמו בוט

חילמח-דומע דע

 וניא ,ןהיתוחולשל ,וניתורוק לש היישעה־בצק
 ־לעב יפא ןמורל בר יוכיס ,המודמכ ,ןתונ
 דועש ודצב הבורע תאז תמועל ךא ,תוכיא
 וא תומולע תוישרפ הברה אורקל ףיסונ

 תולילע / הילתה דומע דע :סלטא הדוהי •
.׳םע 11969 47 ,״תוסרעמ״ !קאריעב תרתחמה
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 וא זמורמ "יוסיכ״ל <דכ דע וכזש תוישרפ
 רורגל ופיסוי םיישיא תונורכז־ירפס .יקלח
 ךותמ תולעהל םינגרואמ םיצמאמ םהירחא
שמ דחי םלוכש ,הלילע-יקרפ החכשה לוח
 ־תבחרו תינוגברה תוליעפה תכסמב םיבלת
 אל .ונצראב םינורחאה תורודה לש ףקיהה
 התומלש ,הירוטסיהה תא תרשל ןוצרה קר
 ףא אלא הלילעה־ירפס תא בינמ התונמיהמו

 םילייח ויהש םדא־ינב חיצנהלו םוקל ןוצרה
להש םהמ ,םיליעפ לש לודג אבצב םינומלא
 םדועש םהמו גרוהל ואצוה וא םמלועל וכ
.ונמע םייח
 השרפה ."לבב תאיצי״ב רפסמ סלטא הדוהי

 "הילתה דומע דע״ב היטרפ־יטרפל תפשחנה
 ,קאריעב תינויצה תרתחמה לש הרופיס איה
 ־תאנשו תונמואלה לג לש עקרה לע המקש
0 4־הו 30־ה תונש לש קאריעב האוגה םירזה
 .לארשי-תנידמ ןוניכו 1948־תמחלמ רחאל דעו

 ץראה ןמ םיחילש ידי־לע המקוהש תרתחמה
 .םיגשיהו־תלוכי־ריתע ןוגראל םיקהל החילצה
 ץוחמ לא םידוהי תחרבהו תיאמצע הנגה
 ,"הרושה" לש הידיקפת ויה הנידמה תולובגל
 תוטטומתהל דע החלצהב םתאלימ איהו

.1951־ב
ייתשמה ,סלטא הדוהי לש הז ןוגכ םירפס
 ,תומולע תוישרפ לש החצנהה תורפסל םיכ
 יחכונה בלשב בושח ךא עונצ דיקפת םיאלממ
.תילארשיה היפרגוירוטסיהה תיינב לש

.כ ?

ריהאקב תוחילש

יצמהש ןויבו לוגיר ירופיסב אוה עודי ללכ
רקנ הז ןיממ םירופיס .ןוימדה לע הלוע תוא
חל הקושתה ידי־לע תנווכמה תוטיהלב םיא
 ־סמה-ךםמ ירחאמ לא ,הז־אוהכ םג ולו ,רוד
שחה םיתורישה תוליעפ תא טילמה ןירות
 תוליעפ לש יעקרק־תת םלוע ותוא—םייא
 ולרוג תצרוח איה תחא אלש תידגנ תוליעפו

 ללכה .הכרעמ לש הלרוג אל םא ,ברק לש

 תאצוה !ריהאקב תוחילש :ץול גנאגסלוו •
.׳מע 1970 ; 296 ,׳הנומקש׳ו ׳בירעמ תירפס׳

 ביצמ ןוימדה לע הלוע תואיצמה יכ רמואה
 .ןימאמ לש הדמעב םירופיסה ארוק תא אופא
 בורה לע וקתושי וב וררועתי ןכא םא תוקפס
ילש רופיסב רבדה ךכ .הז ללכ רוכזישכל
 ,תאז־לכבו .ריהאקב ץול גנאגפלוו לש ותוח
 רשק ןהל ויאש ,תוהימת המכ ררועמ רופיסה
 תרכהל ךרע-לעב ךמסמכ רופיסה לש וביט לא
.הרטשמו םירצמ
 םימלענ "ופרשנ״ש םינכוס ,םירבדה־עבטמ
רפל םישרומ םה ןיא .הממד לש הטעמ תחת
 חפט וליפא תולגלו םיישיא תונורכז םס
 תוריהנ תוביס המכו המכמ תאז .םהישעממ
 ויתונורכז תא םסריפ ץול גנאגפלוו .ידמל
 ־כע״ה תופוקת ינפל הברה ותוחילש תינשמ
 אלש לוכי ארוקה ןיאו ,"תולגל רתומ ויש
 טבשל רוסאש המ ץולל רתוה עודמ הומתל
 הכירצ תרוקבה ןיא וז ההימת .ולוכ םינכוסה
 ךות■ םירוהריה תולעל ידכ הב שי ךא בשיל
 חכונ תררועתמ תרחא ההימת .רפסה תאירק
 לש וירבדמ רבתסמ ךכ—םירצמהש הדבועה
 טעמכ םירצמב וישעמ המ בטיה ועדי—ץול
 ,וירודיש תא וטלק םה .םש ותוהש ןמז לכ
 רסאנ אל המ ינדמ .םחונעיפב ושקתה יכ ףא
 לע רתי .ענכשמ רבסה ןיא ךכל םג—ז דימ
 ץול ןיב רשקה היה עודמ ןיבהל השק ,ןכ
 ־תמחלמ זאמ .ףוכת וידאר־רשק ויחלוש ןיבל
 הינשה תימלועה המחלמה ימי לש לוגירה
 ,תוריהמבו םיבורמ םיישק אלל ,רתאל ןתינ

 .רתסומ רשק־רישכממ םיאבה וידאר ירודיש
 הברה וחתפתה םיינורטקלאה רותיאה׳ יעצמא
 בוקיע לש תשרש ,םירצמו ,המחלמ התוא זאמ
 ־תנידמב גוהנכ ,יאדווב התוא הסכמ הנזאהו

 החינה אלש קפס ןיא ,המחלמב הנותנ הרטשמ
 ילב הללח תא רובעל םיווסומ וידאר ירודישל
 ןתונ ץול ןיא וז הלאש לע קר אלו ,חוקיפ
 לע הבושת רפסב אצמי אל ארוקה .הבושת
 םיינמרגה םינעדמה ואלימש יתימאה דיקפתה
 הנוחטב לע ומייא םאה :וביט לעו םירצמב
 תרובח אלא ויה אל אמש וא ,לארשי לש
 ןובשח לע רשעתהל ואבש ,המרמו עדמ ישנא
 תונקל ןכומה ׳ירצמה ןדורה לש חותפה וסיכ
 רובגל יוכיס לש לצ חכונ ול םיעיצמש לכ
.לארשי־תנידמ לע
 ץול .הבושתו ןורתפ אלל תוהימתו תולאש
ןמו ,יאשח ןכוסכ ותוליעפ לע רפסל טעממ
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