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ארזע״ןבא םהרבא

 תרשרשב ןורחא בשחנה ,ארזעךבא םהרבא
 הרישב ידרפסה "בהזהתות" לש חורה-יקגע
 -תבר הפוקתב יחו דלוב ,הירבע הבותכה
 "הטסיווקגוקיר״ה ךילהת רשאכ ,תוכיפהה
 בלצה-יעסמר יאישל עיגה תימלסומה דרפסב
089 1 תבשב דלונ אוה •החרזמ טישפל ולחה
 ‘יכבה ורוד-ינב לש םתדלוח-ריע ,הלידוטב
 ‘ל ךומסב ,ןימינב עסונהו יולה הדוהי ,סיר
 "םיטבארומ״ה ידיב תימלסומה דרפס שוביכ
 תומוקמב רבע וידודנב ."בהזה-רות" ץקו
 םיירצונו םיימלסומ םירוזאב ׳דרפסב םיבר
 ,הבודרוקב תכשוממ הפיקת ההש ,דחאכ
 ןופצל עס: ,םיטבארומה לש תישארה םריע
 םוקמ ,הילגנאלו תפרצל ,הילטיאל ,הקירפא
 םימוחת תקבוח ותריצי .תורמה וגישה םש
 עדונ אוה רקיעב ךא ,הבשחמה הדשב םיבר
 רד ךרדכ ,תיטסימ חורב םיעובטה ויטויפב
 ושוריפבו ,םאלסאבש םיפוצהו "ןומלכתומ"
 ,היגולורטסאב םירפס רביח אוה .ארקמל
 היפוסוליפב ׳הקיטמיתמב ,ןושלה תארוהב
.דועו

ב ויתובקעב תכלל" הסנמ ונינפלש רפסה
לו ,רבחמה ירבדכ ,"תוכוראה וידודג יכרד
 ינשל תירישה ותריצי לע דחוימב בכעתה
 ׳פורפ ,שדוקהיתרישו לוחה-תריש—היפנע
 ותריציב הבר תואיקב חיכומ ןיול לארשי

 יפוליח לע עיבצמו ארזע־ןבא לש הפנעה
 ,וידודנ תוגחתלו םיכיראתל רשאב תוסרג

 .ותריטפ ךיראתב הלכו ותדיל ךיראתב לחה
 יגש שידקמ איה ארקמה ישוריפלו ותוגהל

 אוה שידקמ׳ דרפנ קרפו העירי-יבחר םיקרפ
 ובש ,"ץיקמ ןב יח" יפוסוליפה ורוביחל
 -ןבא לש ורוביח תובקעב ארזע־ןבא ךלה
 לש יכרדמ הטס ךא "ןא׳טקי ןב יח" אגיס
ורפ) הביתכה תרוצב ןה ימלסומה ףוסוליפה
 תנומת לש שלושמה ןוגריאב ןהו (הזורח הז

 םלוע :םזיגוטלפא-ואינה תעפשהב םלועה
 •יה .תיליצאה םלועו ,ןוכיתה םלועה ׳לפשה

ישו וייח ,ארזע־ןבא םהרבא :ןיול לארשי •
 תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחה ;ותר
; 291 ,דחואמה ץוביקה ׳צוה/א״ת .,מע 1970

 חוור היהש ,תומאקמה ןונגסב הבותכ הריצ
 תימליעב רויס לע תרפסמ איהו ׳ןמז ותואב
מה .םיזר-ףופא ךרד-הרומ תייוולב םירתסנ

פומ ןקזב שגפנ ,המשגה תא למסמה ,רפס
 ינפמ וריהזמ הזו ,לכשה תא למסמה ,אל

.סעכהו הנאתה ,ןוימדה :תוער שלש
 -ןבא לש וז ותריצי לש הפיקמ הריקס ירחא
 לוחה-תריש לא ןיול .י ׳םירפ השפ ,ארזע
 רפסה תיצחמכ םהל שידקמו רוזיאה ירישו
ינה ךרד תא רבחמה שטונ ןאכ .(,מע 140)

 ה ,םימדוקה םיקרפב טקנש הכרעההו חות
 לש םיילאמרופה םידדצב ןודל הברמ איה
 רמאנה רחא בוקעל רשפא-יאש דע ,םירישה
 אוה •ארזעךבא לש "ןאויד״ב עייתסהל ילב
 ולש* אובמה ירבדב ורמאב וז הטיש רייפמ
לע ןמטרה לש ורקחמ תובקעב" ךלה יכ

ת ודלות
ו בע
לארשי

ם יכרכ ג
ת אמ
ר גניטא ׳בורכ
ן ושש־ןב ׳פורפ
 טמלמ ׳פורפ
י ארפס יפורפ
ן רטש ׳פורפ
רומדת ׳פורפ
דח הסיפתב תידוהיה הירוטסיהה
. הלא ונימי דעו םדק ימימ הש
ת ופמ ,תונומת םיוולמ םירפסה
.היפרגוילביבו םיטרופמ תוחתפמ

>  ל 52.50 י^מב * לזומ
( 31.1.71 דע קר לזומה ריחמה)
םירפסה תויונח לכב

ריבד תאצוה



םירפס196

 טילבהל הנווכ ךותמו ,יברעה רוזיאה ריש
 ארזע־ןבא לש ותריציב רקחה תובישח תא
 ."הז ןיינעמ חטש לש תיללכה ותרכהל
 םייניפאה םירישה ןמ דחא חתנמ רבחמה
 דחוימה ונונגס הלגתמ וב ,ארזע־ןבא לש
 לא "לארשי־תסנכ״מ םיהולא תבהא תרבעהב
 םילמב שגדומה ושומישבו ישיאה םוחתה
 עמשמב קשח ןוגכ ,לוחה־תרישמ תולואש
 תבהאמ / הברע יל ילא תבהא״ :הבהא
הא לכ דע ,קושחא וב // ;האלפנ ישפנ
ואש דע ״! הנאנשא—ותבהא יתלב / —הב
 אוה קשוח לכ ךא / —ךקשח ליחני חונמ״ : רמ
 ילוא ,וקאו / ךקוח ןופצא יבבלב // ,הנענ

"ן הנחת םש
 ןמ שיא" ,ןיול ׳םורפ ןייצמ ,"הארנה לככ"
 יוטיבל עיגה אל וירחאו וינפלש םינטייפה
ל הבהאה אשונ לש וכ־לכ בכרומו יולג
רופמ האוושה ידכ ךות ,הז ןונגסב םיהולא

 טרופמ שומישו תינוליחה הבהאה תרישל תט
 "ארזע־ןבא םהרבאכ הל דהוימה חונימב
.(89 ׳ע)
 ־תרישב ארזע־ןבא טלבתה הזב קר אל ךא
 תביתכב שומישה יובירב םג אלא שדוקה
 ,םייתד םיאשונב (תאחשאוומ) רוזיא יריש
.וינפל ךכ־לכ ץופנ היה אלש רבד
 חותינ תטישב ןייטצמ ןיול .י לש ודפס
 ביצמ אוה .הריהבו תידדצ־בר ,תיטמגאדפ
 היהש ימ לש האלפומ תומד ארוקה דגנל
 דרפסב תירבע הבותכה הרישה ילודגמ
 תואוושהב ףא .ונמזב תועדה־יגוה יבושחמו

 יא ול ומדקש םירחא םיררושמ ןיבל וניב
 לכב תואיקב הלגמ אוה ותפוקתב ויח
ירהו ,דרפסב• תירבעה הרישה לש היתורוצ
 םדוקה ורפסל התואנ המלשה תניחבב וה
.דיגנה לאומש לע

.כ .ש
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