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 פוליטיות החברתיות והשקפותיו דיעותיו
סארטר. של

 את מעוררת זה ספר של לאור הוצאתו
 מכין מופת לתירגומי המיפעל כי התיקווה

החל שני של בעברית לאור הוצאתם את
החני את החירות, דרכי של הנוספים קים
 ידידות הרביעי והקטע בנשמה, וברזל נה

 דרכי מאשר יותר מעולים שהם — מוזרה
 עולמם את מבריק באופן ומתארים החירות

 מילחמת־ ערב הצעירים, המנדרינים של
 למפלת ועד מינכן מהסכם השניה, העולם
 הטראגי לסיום ועד גרמניה בפני צרפת

 שהקורא ספרים הגרמני. השבויים במחנה
 שנה, שלושים לפני כבר להם, ראוי היה

לבוא. בושש ותירגומם

מחקר

 השריקה
התנועה של

 שב־ שיר, היד, הישנה בארץ־ישראל
 חולצה / כחולה ״חולצה על מדובר תמלילו
 / ספק שום כלי / עולה והיא / כחולה

 הראשוני הדימוי זזה העדיים...״ כל על
 שראה ומדהים, מרתק מחקר למקרא העולה

 וצווארון כחולה חולצה אלה: בימים אור
לבן־.

 פרופסורים שני בידי שנערך זה, מחקר
 וחיים שפירא*• רינת מתמחים, ושני

 מוליד פלג, ורחל לרנד מירי אדלר,
 קבו- ועודן היו תנועות־הנוער כי למסקנה

 קבוצות בחברה־הישראלית, צות־עילית
בוג את ומוליכות מחד, לשיוויון המטיפות

 אחת מאידך. בלתי־שיוויוני למעמד ריהן
 כי קובעת, המחקר של מהנחות־היסוד
הברי המנדט בימי שימשה תנועת־הנוער

גוף ש״שימש אליטי, חלוצי כאוונגרד טי

שפירא רינה פרופסור
אב״ מוסר אל בני, תשמע, ״אל

עתו סיפוק כגון פונקציות, למילוי מכצע
 להתיישבות מגשימים חלוצךים של דה

 למילוי והפנייתו נועד הכנת העובדת,
ער עם הזדהות החדרת חיוניים, תפקידים

לאומיים...״ כים
במה שנערך הג״ל, המחקר אוכלוסיית

ובוג חברים הקיפה ,1973—4 השנים לך
מידגם ולהשוואה, תנועת־הנוער, של רים

 לרנר מירי אדלר, חיים שפירא, רינה •
:לבן וצווארון כחולה חולצה — פלג ורחל

 לחקרי המכון של צ, מס׳ חקר מחברות
תר + עובד עס בהוצאת וחברה, עבודה

רכה). (כריכה עמודים 136 וחינוך; בות
 של בתם היא שפירא רינה פרופ׳ **

נצר. ודבורה שרגא בעבר, מפא״י מנהיגי

 השתייכו ושלא שאינם צעירים של מקביל
לכנו נהוג (שהיה לתנועת־נוער בעבר

 המחקר אוכלוסיית סאלוני). נוער : תם
 משלוש עיוני, תיכון בוגרי 2497 הקיפה
 שלושה ניכללו במידגם הגדולות. הערים

 ,29 גילאי ובוגרים, תלמידים של מחזורים
 עריכת בזמן תיכון תלמידי שהיו ,18ו־ 24

המחקר.
מו והמחקר המידגם לתוצאות כהקדמה

 ב״שררשיהן העוסקת תמציתית סקירה באת
 תנועות של החברתי ומקומן ההיסטוריים

 בדרכן ב״דילטות העוסק פרק ועוד הנוער״
עכש בבעיות דיון — הנוער תנועות של

 מהנחות־ פרק, ועוד התנועה״, של וויות
 ב״אוריינטציה העוסק המחקר, של היסוד

אליטיסטית״. אוריינטציה מול שיוויונית

6 3 י 3 ר י סי ד ו ריי מנ 1ח״ של !ה״חו

הזז חיים של רוחו הזזה. * ביאליק

טולד * והשלום ת מותח ברכט בר בפולני

הבא והעשור סימון א ע׳ * האפ״בי־איי את

השומר־־הצעיר של סמל־כוגרים
פונקציות״ למילוי מבצע ״גוף

 בישראל בתנועת־נוער החברות כי מסתבר
 הוא זאת שלמרות סטטוס, סמל מעין היא

 קו־ תפיסות על משמעותי ׳באורח משפיע
וער עמדות ומעצב הנוער של לקטיוויות

לאו בנושאים התנועות חניכי של כים
 או במקביל, וצבאיים. פוליטיים מיים,

 תורמת הנוער תנועת אין זאת, לעומת
 ב־ ולחניכיה, לבוגריה משמעותית תרומה

 ול־ אישיים לערכים הקשורים מישתנים
 המרתקים המימצאים אחד חיים... סיגנון

 ״ודטבלת :ש כך על מעיד זה, שבמחקר
 יותר גבוהה התנועה חברי של אבותיהם
 שאינם נחקרים של אבותיהם מהשכלת

 ״גבוהה ההורים ותעסוקת תנועה...״ חברי
 :אחרות במילים הסטטוס״. בסולם יותר

 מערכי למדי רחוקה התנועה של השריקה
בהם. התהדרה הנוער שתנועת השיוויון

ה הנוער תנועות של דרכן בראשית
 האמינו הן ׳,20ה־ בשנות ארצישראליות,

שמ דויד המשורר של בשירו והתהדרו
 אל בני, תשמע, ״אל :ובמילים עוני
 / תט, אוזן אל אם ולתורת / אב מוסר

ע מוסר כי  ותורת / לקו...׳ ׳קו :הוא ז
 דוברה אביב וסופת / לאט...׳ ׳לאט, : אם
 לוח הבן...״. לשיר איש, הקשיבהג, / :כן
 ״כלומר, :ההיפך את מגלה במחקר 5

הש שאליה תנועה, באותה חברים הבנים
 החזקה המגמה וכאשר ההורים, תייכו
 השוטר־הצעיד, חברי בקרב נמצאה ביותר
הש : כלומר הדתיות...״ והתנועות כית״ר

 לדור, מדור עוברת התנועה של ריקה
לבת. מאם לבן, מאב

בנוש דנים המחקר של נוספים פרקים
 בוגר של והפוליטי הערכי כ״עולמו אים

 ״מעגלי של בחינתם דרך וזאת התנועה״,
 לישראל״. ו״הזיקה הלאומית״ ההזדהות

 וצווארון כחולה חולצה המחקר כותרת גם
 המחקר, ממסקנות באחת מתממשת לבן

 הנוער תנועות ובוגרי ״חניכים כי הקובעת
 להשתלבות מהר, ורצים ׳רצים׳, היום של

 תעסוקתיים בתפקידים מהירה תפקידית
הת את שאיפיין המוראטוריום יוקרתיים.

להש לציפייה מקומו פינה בעבר, נועתיים
 יוקרתיים ובתפקידים יותר מהירה תלבות

 כחולה מחולצה :אחרות במילים יותר...״
הכחו ור,צווארונים מאחר לבן, לצווארון

 היוקרה את דור שנות מזה איבדו לים
הישראלית. בחברה

 רינה ערכו אותו המחקר, כפני הדור פני
וצווא כחולה חולצה מחברי ושאר שפירא

לבן. רון

 מדליה החופשית ליוזמה מדליה בחמשירו העניק מנוסי (ידידיה)דידי החמשירן •
 / נאור: סופר ברחוב שאל / סקרן, בחור אחד, ״אזרח וכתב: החופשית, ליוזמה

השיב / לבריאותי״ דואג ״אני — / מאחור? לו משולבות / תמיד ידיו שתי מדוע
״-------------חור! עכל דוכן־של-פיס / תוקעים בתל־אביב ״שכן / נאור: סופר אותו
 משנות למעלה מזה נהוג אותו סיפור, על מבוססת מנוסי של החופשית שיוזמתו אלא,
 מאחור. משולבות וידיו הולך שנראה ביאלילן, נחמן חיים המשורר על לספר דור

 • חור...״ בכל קיוסק תוקעים בתל־אביב ״שכן והשיב: הליכתו, לפשר ביאליק נשאל
 הסופר, של אלמנתו השמיעה הזז, חיים של לזיכרו בבית־הנשיא שנערך בערב

ה ב בי  תנועת ממייסדי שהיה להזז, היאות פוליטיות דיעות למקובל, בניגוד הזז, א
- היום גם נחוצים ״והדברים :הזזה המכונה אמרה, השאר בין השלמה. ארץ־ישראל ־

 — 1979 במארס 25 תשל״ט, באדר כ״ו
ומצ ישראל בין חוזה־השלום חתימת ערב

 קול אין ישראל במחנה היום גם ריים.
 שומעת. אנוכי ענות קול — חלושה ענות

 מחולליו וגרמו עגל־הזהב גרם היום גם
 ומסביב ;הלוחות מן שיפרחו לכתובים

 משמאל לוחות שברי — לוחות שברי
 הענות, בקול רב חלק מימין. לוחות ושברי

 טיש- כדי עד הקהל אוזני את המחריש
 לכלי- בזה יש הארי חלק החושים, טוש

 ההבל, שדברי לזכור רצוי התיקשורת.
 הראוי מן הגורליים, הדיונים בצידי הבאים

מוש הם כאשר מאיתנו! שייחסכו היה
 מהיות חדלים אינם והערב השכם מעים
 העולם בלווייני אותם וכשמפיצים הבל,
 הבלים. הבל היותר לכל הם הרי כולו,

 אלה דברים על הגיב יבין...״ והמבין
 לומר העז ״מי נודע: ירושלמי משורר
 אמונתו — בחיים עוד אינו הזז שחיים
 המחש־ אלמנתו, של מפיה בוקעים ודבריו

ה זאת שעשה כפי וימינה, שמאלה בנת
 הבין לא שאיש לשון ובאותה מנוח,

 חנוך ד״ר המוסיקה מבקר • אותה...״
 בביצה, צעירים מלחינים ברשימתו רון,

 המצפה העתיד את מנתח בדבר, שפורסמה
 קיט- סמך על בישראל, צעירים למלחינים

 גריו, לוצ׳יאנו הנודע המלחין של רוגו
למלחינים נותנים אינכם ״אתם :שאמר

מנוסי דירי
לבריאותי״ דואג ״אני

 חנוך ומוסיף להתפתח...״ שלכם הצעירים
להתפת מקום אין הצעיר ״למלחין רון:
 עצם לו זורקים היותר לכל בישראל, חות

 מנסים וכך שבוע-האמן־הצעיר בדמות
הגדו התיזמורות שלמה. לשנה להרדימו

כשהתיז־ לפניו. ספורות והחשובות לות
 בחוץ־לארץ למסע יוצאת הקאמרית מורת

 מקורית יצירה אפילו מבצעת אינה היא
המת ביצירה מתביישת היא כאילו אחת,
הו הפילהרמונית... התיזמורת כאן. הווה
 יצירה תזמין היא בטוח; טל תמיד לכת
 שכן למימסד, השייך מלחינים קומץ אצל
המש חלוקת על ומחליטים יושבים הם

 אפשרויות שלוש המוסיקה. בתחום אבים
 להיות אחת, :הצעיר המלחין לפני עומדות

המתוסכל! המלחין של ולטיפוס לממורמר
אלימה, פעולה של לדרך לפנות השנייה,

ריאלית! אפשרות היום שזו חושש ואני
אחר. למקום לברוח לקום והשלישית,
ש היא, בעיני מכל הגרועה והאפשרות

 בשבוע־האמן- ונתראה נשוב שנה בעוד
לשניים־שלו־ סוכריה יזרקו ושוב הצעיר,

 אותם ילטפו וכולם צעירים, אנשים שה
 שהם ידאגו וגם קטנים פודלים היו כאילו

 מרצה ליון, ג׳יימם 9 ינשכו...״ לא
 ארצות- סאן־דייגו, מאוניברסיטת לסיפרות

 המחזאי אחרי הפדרלית הסוכנות מעקבי סוכמו בהם האפיבי-איי בתיקי שעיין הברית,
 זהירות באמצעי ונקט להאזנה מודע כנראה היה ״ברכם כי גילה ברכט, כרטולד

 פרקים בטלפון וויזנל, הלנה ברכם, של אשתו קראה אחד במיקרה לפחות והסחה.
 שבארכיוני מסתבר פולנית...״ כלל ידע שלא ידיד באוזני בפולנית בישול מספר שלמים

 אור, ראו שטרם ושירים ברכט על עמודים 1000 בו תיק הצטבר הפדרלית הבולשת
 אל המדבר ו״פיהרר״ ״צאר״ ברכט מכנה אותו סטאלין, נגד ביקורתי שיר וביניהם

 סימון, ארנסט עקיבא רואיין, צה״ל בגלי בתוכנית !• תותחים״. ״באמצעות העם
 ״אהיה אמר: הקרוב בעתיד מעשיו בדבר לשאלה בתשובה ).80( לגבורות הגיעו לרגל
 שאעסוק לי ונדמה לגבורות, הגיעי לרגל אלי שנשלחו למיכתבים תשובות בחיבור עסוק
 בידיעות תמר, דויד החוקר שפירסם ברשימה • ...״90ה־ הולדתי ליום עד בכך

 שבילבל יהושע, א.כ. מאת הנדאהב, ברומן גילה שאותה טעות על מספר הוא אחרונות
 א״ב תיקן המאהב של החדשה במהדורה ואמנם, באב. לתשעה בתמוז י״ז בין

• בתמוז י״ז במקום באב תשעה וכתב הטעות את יהושע

יהושע ג. אברהם
לאב תמוז בין המאהב
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