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- תוכרעמ לש םיחנומב קר וראתל רשפא םילמ לש שומישש איה הרצה .םילמ לש
ל ש םיחנומב םוגרת הל ןיא םיללכ־תוכרעמ םיליעפמ םישנאש החנההו—םיללכ
.םיילקיזיפ םיכילהת

ח
. תיתטיש הניא ,תשרופמ הניא ,תרדוסמ הניא ,ויבתכ לכב ,ןייטשנגטיו לש ותביתכ
. ולש היגולוכיספה יחנומב רבסה ךכל תתל רשפא ילוא .תזמורמו תעטוקמ איה
־ תנומתל קר םיסחיתמה םיחנומב (בשיתמו) ליבקמ רבסה תתל רשפאש יל המדנ ךא
ן ייטשנגטיו לש םלועה־תנומת :(ותוישיא תא תפקשמ איה ףא יאדווש) ולש םלועה
ל ש םמויקל תועדומה םע ,דחא דצמ ,םזירויבהיבו םזילאירטאמ לש בוליש איה
ב ולישו .ינש דצמ ,םילעופ םישנא םהבש (הקיתמתירא ,הקיגול) םיילמרופ םיבישחת
ה ריהבו הרודס הנשמ חוסינ ונממ הענמ איהו—הריתסב שח ןייטשנגטיו .ביקע וניא הז

.הפשה :רהצומה וקוסיע םוחתב וליפא

זשנסו עושעש ן>ב :תבט *תבש

.1971 ביבא ,אנ ״תשק״ ׳ר *

ה רומשה ןמ יתוא ואיצוה *,"ותבו עושעש" ירפס לע .ש .ב לש ותרקבב ,תורוש יתש
ם א .רקבמה לש הדימה־הנק קוידל תעגונ הנושארה .רקובמ רבחמ לש היופכה
ה ביתכו תיעדמ־תידועת הביתכ ,תיאנותע הביתכ ןיב ןיחבהל .ש .ב חרוט הכ
.תיתרקב הביתכב תונלשר לע ול ריעהל רתומ ,תיתורפס
ל ש וירפסו וירקחמ ,המודמכ ,ויה תבט יתבש דבע ויפ־לע םגדה" יכ בתוכ .ש .ב
ר פסב גיצמ יאקירמאה־ידוהיה גולופורתנאה .לשמל ׳זשנאס ידלי׳כ םיאול רקסוא
, קודבל לוכי ץפחה לכו ,הרבחה ילושמ תיאקיסקמ החפשמ לש םייח־תלילע קתרמ
ן תיווהכ תוראותמ רפסבש תויומדה לכ----------.הדבועה תא ךירפהלו תמאל
 רקוחה ןמ ענומו םייודב תומשב וירוביג תא הנכמ תבט .םיירוקמה ןהיתומשבו
."רקחמב ךישמהלו אובל ,תוגצומה תודבועה תא תמאלו אובל
ם יבוט םייודב םילאקולו תומשש אצמ ומצע סיאול רקסוא יכ .ש .בל רשבל ידיב שי
ת ובקעב אבש ,"הדיו־הל" לודגה ורפסל .יגולופורתנא־יגולויצוס רקחמל וליפא ,רתוי
ת וימינונאה לע רומשל הנווכב" :תולודג תויתואב הרעה םידקה ,"זשנאס ידלי"
ף א ינא .םהינכשו םהירבח ,תוחפשמה ינב לכ תומש ופלחוה ,הז רקהמ יאשונ לש
ן ולמ־יתב ,םיראב ,םיסובוטוא תונחת ,ויתובוחרמ המכ תומשו רוורפה םש תא יתיניש
."ונוש אל רוביצ־ידיקפו תוירוטסיה תויומד לש םהיתומש .םירחא םיירוביצ תומוקמו
י דלי״ב ומכ ,םייתימא תומש לע רזח אל בושש ךכל ול ויה םיחוכנ םימעט יאדו

ו קיסקמכ סחיב־הקוחר ץראב קסע אל "הדיו־הל״ש התיה ןהמ תחא ילוא ."זשנאס
ד בעש הדימב ,םוקמ־ לכמ .המצע תירבה־תוצראב ,קרוי־וינבש םלראהב קסע אלא
ו תוא לש ותעדלש תעדל היה לוכי "סיאול רקסוא לש םגדה יפ־לע" ותרקבב .ש .ב
.רקחמה ביט לע ללכ דיעהל םייודב וא םייתימא תומשב ןיא ללוהמ גולופורתנא
י רוביגל םייודב תומש רחב עודמ ומצעמ ןיבי םיאול רקסוא ירפס תא ארק ןכאש ימ
, קרוי־וינ וליפא .םלראהב םינקיר־וטרופה לש ינועה תוברת־תת לע ותדובע
ר ורב .וליבשב "ןטק םלוע" התיה ,לארשי יסולכואמ המכ־יפ םיבורמ היסולכואש
ינוע־תנוכש יבשותל םייודב תומש טוקנל ילארשיל אוה חרכה עודמ םייתעבש
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ו תוא ףא—טופאק ןמורט םג יכ יל המדנ ךא ,ךכ לע עבשיהל לכוא אל .תיביבא־לח
ם דב" ירוביגל םייודב תומש רחוב היה—ירמגל יטנוולר־יתלב חרואב .ש .ב ריכזמ
.םהיתומשב בוקנל רתוי לק םיתמ םישנא .ויה םייח וליא "רק
ת ודוסיה ןמ דחא" :איה .ש .ב לש ותרקב לע ריעהל יתוא האיבהש הינשה הרושה
א ובל םדא לכל רשפאמה תויבמופה דוסי—תידועת תורפס לש רתויב םיבושחה
ה דיעמ וילע הרזחהו ןוכנ וניא תויבמופה ןינעש וניאר ."םלגה־רמוחב ןנובתהלו

" םלג־רמוח" הלמב שמתשהש יתחמש לבא .יהמ תידועת תורפס עדוי וניא .ש .בש
א יה הדועתה־תורפס לש וז הקיז .תשורחלו הישעתל הרשי היצאיצוסא הב שי ןבש
ה נושארל ירה ,םיטלחומ הדימ־יגק הנורחאל םא ;הפיה תורפסה ןמ התדחימה
.םייסחי הדימ־ינק
ג וס תליחת הרשפיא" הטלקמה יכ סיאול רקסוא ןייצמ "זשנאס ידלי״ל המדקהב
 תטיסרבינואב היגולופורתנאל רוסיפורפכ ,ןכאו ."יתרבח םזילאיר לש השדח תורפס
ם ידימלתו םירזוע קיסעהל היה לוכי ,דרופ־ןרק יפסכב וירקחמב רזענש ימכו ,יוניליא
. םירחא ידי־לע ושענ "הדיו־הל" ורפסל תונויארה לכ טעמכ .תוטלקמ יליעפמכ םיבר
ר בחמה תושרל דמעש הזמ ןווגמו בר היה ותושרל דמעש םלגה־רמוחש קפס ןיא
.היוקל םהיניב האוושהה ןכל ."ותבו עושעש" לש
י פ־לע" דובעל אלש ידכ לכה תושעל הקווד יתשקיב ולא תורורב תוביסמ הנה
ה טיש יפל אלא ,םיעצמאה־בר יאקירמאה גולופורתנאה ,סיאול רקסוא לש "םגדה
.לארשי לש תוביסמהו םיאנתה תא תמאותה ,ירמגל הנוש
" דבע ויפ־לע םגדה" תא רבחמל רחוב רקבמ רשאכ איה הלוספ הטיש יכ יל המדנ
.ןכומה ןמ ומע תויוצמה תורעהה לכ תא ול רשוקו

הלא םימיב עיפומ

םולשבא
םיבתכמו םיבתכ
גרבנייפ םולשבא לש
םידקהו סופדל איבה
"היפרגונומל םיווק"

רימא ןרהא
עיפוהל םיבורק
לדאנ דורב
ןרטש (ריאי) םהרבא
בוקסל תימלוש
רודלפמורט ףסוי

הפיח ,מ״עב רואל האצוהל הרבח הנומקש
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