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 ־קפס ,הדבכ ,תיניצר הישעמ תויהל תכפוה
 להנתמ םויסהו ,תיפוסוליפ־קפס תיריטאס
 הטנאופהש ךכ ידכ דע תוהקבו תודבכב
.עשעשל וא עיתפהל חוכ הב ןיא
 "יתדוד םע יתועסמ" יכ שיחכהל ןיא תאז םע
 ־דבכ רפוס יבגל עיתפמ ,ביבח רפס אוה
 םא םג .טעמב אל הנהמ ףא ,ןירגכ שאר
 דוס ירה הבר הדימב תויצלחופ תויומדה
 השעמה־רופיס לש תונמאהו הטוהרה הביתכה
 ידכ בתכנ םא .בטיה ונרבחמל םיעודי
 אלש הביס לכ ןיא ,ורבחמ תא עשעשל
.וילא ףרטצהל

.ש .ז

םשגה רופיצ
 לש הייומידב טילשה דוסיה אוה עבטה
 גילפמה ,דחא רישב ךא .רוניג ףסוי־ןב היבצ
 תחתופ ,"ינא״ה ךותל ולוכ םנפומו עבטה ןמ
 המלוע ךותל ןטק רהוצ ןיעכ תררושמה
 החיתפ הז רישב תוארל רשפא ילוא .ימינפה
 הפוסאב םירחא םירישל המודב .התריש לכל
 .תרתוכ רישל ןיא ,תימיטניאהו הריעזה
 םינטק םה םירישה לכו—ורוציק ללגב ךא
 שמשל ולוכ רישה לוכי—רעצימ םהיתורושו
 הקירילה לש יזכרמה ןויערל רבסה־תרתוכ
.הלש
 םנמא םאש אוה רישה לש יזכרמה ןויערה
 ,הלילח רזוח לכהו" לגעמב םימרוז םייחה
 ראשנ ,"רמאנ רשא תא תרמואו תרזוח ינאו
 תושוחתה תא "עיבהלו רוזחל" ךרוצה קר
 לש הלתהמ" ןיעכ ,בלה תא תואלממה
להמ םישנאש םיכרדה־תפמש ףאו ."הלעמ
 ירה ,םיבר תובקעו םינמיס האלמ ,הב םיכ
 רמול םדא לכ לע ."ומצעל ץולח שיא" לכ
 ,םינומיסאל ויתובשחמ תא טורפל ,וירבד תא
 היבצ לש הרצוא .ויתולמ רצוא תא סומעלו
 הןנעו רתויב רישע וניא רוניג ףסוי־ןב
 םג־המ ,ןח־תרטע ול תושמשמ תועינצו

.הילגרל רנ ןה תונכו תוטשפש
 תופוכת םירישה םיריכזמ הנושאר האירק םע
 םילג לע הגילפמ הניא העבהה .םידלי־יריש

יש) םשגה רופיצ :רוניג ףסוי ןב היבצ *
.׳מע 1971 ; 30 ,דקע תאצוה ;(םיר

 רוסא ומכ ,שפגה־תוכפתשה לש םיקוחר
 םחוכ לכש ,החור־יריצי ןיבל הניב דירפהל
 תערוז תררושמה ןיא .םתוימיטגיאמ םהל אב
 הנוגינ תא תלתוש איה ,םיבר םימ לע
 ךומס הנטקה התניג לש הריעז הגורעב
 איה היריש לש לודגה םבורבו ,הנולחל
 תא הרפיו אובי רשא תובדג־םשגל תללפתמ
.הריעזה התניגנמ־תקלח
 לש ויעבצ־ללש ןאכ אוה םייומידה־םלוע
 םיחרפה ,םידליה ,םירפרפה ,םשגה :עבטה
 וליאכ המודו ,רויצ הלעמ ריש לכ .אשדהו
סאלפ תונומת לש ףסוא ינפל דמוע ארוקה
 ובל־ישחר תא םינוש םינוגב תועיבמה ,תויט
 ןיב םילוע ונא—תחא הנומתב .ןמאה לש
 ףפועתמ—הינשב ; םילמנ־ילת ןיב ,אשד־ירכ
 תררושמה .והנשמל דחא עיבגמ רפרפ ול
 לש ונובלע וליפא ;םיחרפב ונילא תרבדמ
 חתפנש רוגס ינועבצ ומכ" הל הארנ דלי
 תוגורע ןיב םדאה לש ומוקמ ."םודא עתפל
 .םסמורו םהילע ךרוד אוהשכ וליפא ,םיחרפה
 -תופיט לש ןלילצו ,"אשד תיימוד" תמייק
 תוא שמשמ ןולחה לע תודרויה םשגה
 האב הלילב ."תעמוש ינא דוע יכ" תפומו
 ,םתס לש לבנ״מ תישירחו תישיא הקיזומה
."היסנכ לש ןומעפ וא ,לילח וא
 וז הריש ףאו ,היבצ הרש הבהא לע םג
 םימעפ רזוח םשגה ביטומ .םיחרפ הלוכ
 ךא .הייחמהו הננערמה ותוחילשב תובר
 תיטסימ תועמשמ ול תעדונ םיריש המכב
 רחאל קר .םיבהואה ןיב תרשגמו תרשקמה
 םיחרפ ףוטקל רשפא רהנה תא םלוכ ורבעש
 רשפא םשגה תדר םעו ,ריינ־תוריס חולשלו
 לש םירשגו ,םיידי האמב תולכיה" תונבל
."הדגא ,תולולכ תובהאו ,זפ

םיחרופ םדוע םיסיריאה
 ,הינשה הילעה ידירשמ ,רינשוק ןועמש
 ,םייזכרמה הישיא לע טעמ אל םסריפש
 עורזל ידכ" ,וייח לעו ומצע לע םעפה רפסמ
 לש ותווהתהו ותחימצ תשרפ לע רוא טעמ

 ;םיחרופ םדוע םיסיריאה :רינשוק ןועמש ♦
.ימע 1970 ; 237 ,דבוע םע
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, םיריעצה ה״ל ןיב לפנ רשא ,ונב ."היבוט
. הנידמה תמקה ינפל ןויצע שוגל םכרדב
ת יב לשו היבוט לש םהייח תורוקש אלא
־ ואיגבו הירוטסיהב םיזוחאו םיבולש ויבא
ש קבמש המכ לכו ,"הינשה הילעה" לש הפירג
א וה ותחפשמ לע רובידה תא דחיל רבחמה
ת ובא לש םהיתויומד תא הלעמו רזוח
. םהיללצו םהיתורוא לע ,"הינשה הילעה"
ר ינשוק ןיאש רופיסל הלודג הלעמ וז ירהו

א וה ןיאו ויתוברלו וירבחל תרוטק ריטקמ
־ ורכז רצואב .דבלב םתראפתב םתוא הארמ
ת וישיאה םהיתושלוח םג ורמתשנ ויתונ
ם לעתה אלש רבחמה גהנ הפיו ,תוירוביצהו

.ןהמ
, היבוט ונבל שדקומ רופיסה לש ורקיע ךא
ה בהאל עבטה לא ךשמנ ותודלי ימימ רשא
ו תבהא .ויתונופצ תא רוקחלו וריכהל ,ותוא
ח מוצה ייחב ותוניינעתהו ,ותריקחל המדק
ן ינעה אב ןכמ־רחאל .רתויב הבורמ התיה
ורמה החימצה יבלש רחא בוקיעהו ירקחמה
ם ילשורי דילי לש ובלב וצנה וז ךרדב .םיב
ח יטבהל ויה םייושעש םינושארה םינצינה הז
צראה חמוצה ירקוח ןיב דבכנ םוקמ ול
.ילארשי

. םיסיריאל היבוט שידקה הבורמ בל־תמושת
־ םיריא תא לאקזחי־רפכב ותניגל איבה רשאכ
ה נושארל חרפשכ..." :ויבאל בתכ לילגה
. ..ילוכ תא ,יבל תא הבש הכ ,ינעיתפה הכ
י ניאו ותוארל ינא רהממ עגרב עגר ידמש
י ל המדנ ,ותוא ינא חינמשכ .ועבזקל לוכי

ו תוארל רהממ ינאו ,ללכ דוע ויתיאר אלש
ת ונוכתה לכ הז סיריאב וב וגזמתה .שדחמ
ם יעונצו םירדהנ םינווג ,תוליצא :תורדהנה
ם יעיבמ הלא םיחרפ ...רקח־ןיא תונידעו
י עצמא־יתלב רשקו בינ םהב אוצמל רשפאו

" ...עבטב הפיו הלענ לכ לש תורוקמה רוקמל
ל ש יעצמא היבוטל םיחרפה ושמיש ךכו

ר ישכמ ןיעכ ,תומולעתה־תמולעת לא הריתה
.םיסומכה עבטה תוחוכ לא הרידח

ו יחא תא הב תולגל היבוט ךלהש ךרדב
ו תביתכב הלגמ אוהו ,ויבא ךלוה עבטבש
, רינש יכדרמ ויחא לשו ולש וייח ךרד תא
ה ילעה" ישישרת לש םרואית םקר לע
, רגרב םייח־ףסוי ,ןודרוג דוד־ןרהא :״הינשה

ת ררושמה ,ילאנבי לאומש ,ןוסלנצכ לרב
י פ־לע־ףאו .םירחא םיברו יקסלותפנ חנ ,לחר
־ תעונת לש היתובא לע רינשוק בתכ רבכש
. םישדחכ ויתונורכז ירבד םיארקנ ,הדובעה
ם יעגממ קנויה ,תוישיאה תויווחה ןייעמ
ת א הכפמ ,םימיה־רבכשב םיירוביצו םיישיא
ן מ ולדנ הז־התע וליאכ םיננערה וימימ
, םילודגה םישיאה לש םינטקה םיכפה .ראבה
י נפל ץראה יאנת לש עקרה לע םיראותמה
מורמו םהיתויומד תא םינווגמ ,םינש־לבוי

.םהישעמ תא םימ

ר ביחו העיריה תא רינשוק ןועמש ביחרה ךכ
, תיצולחה חורה לעו באה לעו ןבה לע רופיס
ה נויכו םישעמהו םישנאה לע הפחיר רשא
. תיתרבחהו תימואלה םתוחילש תארקל םתוא
ם ינטקה םישעמה תא ריאהל רבחמה עדוי

ל ע ,םתוא ףושחלו םילודגה םישנאה לש
, םהבש תימצעה־הברקההו שפנה־תוריסמ
. םעו םדא רורחיש לש יזכרמה ןויערה רואל
, םיקוחר תברקמ ויתוגורכזבש הברה תונכה
ל ש לומתאה־םלועל ארוקה תא הסינכמ
־ תד" ישנא תא וינפל הגיצמו "בושיי״ה
."הדובעה

.פ .י

תונויצמ
ל ש הרדעיה לע םיננוקמה וננוק םינש ךשמ
ה כורעו הבותכ תילארשיצרא היפרגוירוטסיה
ל ש תודיפקמהו תורומחה תועיבתה יפ־לע
, תובר ויה תובכעה .תירוטסיהה הדותימה
ר כסה ץרפנ שממ הנורחאה הפוקתב קרו
, ט״יה האמה לש התייחתל קר אל םידע ונאו
ם ג אלא ,תיתישארבה ,המוסקה ,הקוחרה
ל ש םינושארה היבלשב ךלוהו־ףכות קוסיעל
ל ש רתוי הבורקה הירוטסיהבו תונויצה
ק פס ילב איהש םינש־תפוקת ,לארשי־ץרא
, ןכא .םירקוח לש תורודל בחרנו הרופ רכ

ת ינויצה העונתה תודלותל ףסאמ / תונויצה ♦
ל אינד : ךרוע ; לארשי ץראב ידוהיה בושיהו
ץ וביקה תאצוה / א״ת תטיסרבינוא ;יפראק
.׳מע 1971 ; 349 ,דחואמה
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