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 *בגנ יתאפב — .ב

 צדאה .ילארשיצרא רפסמ אוה רהזי .ס
 ישונאה דוסה יוליגב הניא ובש תוילארשי

 דחוימה ףונה יוליגב אלא 'םישדחה םייחבש
 םינפ םשגפהב םישנאה תבוגתו ץראה לש
 םישנאה אל ךכ םושמ .הזה ףונה םע םינפ לא
 םה יכ ףא 'ורופיס לש יתמאה אשונה םה

 יפכו איהש תומכ ץראה אלא 'םנשיו םנשי
 רהו םהיתושגר אנהיתובשחמב תפקתשמ איהש

 המדאה הארמל ישונאה חישה ןיא .םהלש םהירוה
 שמה עבטה תוחוכ לש סקלפר אלא תערתשמה

 לודגה ,דחפה לע ורבגתהש םהמ שי .םהילע םיטלת
 ,םהמ שיו ןיעה ןמ םלענהו עודי יתלבה ינפמ

 ישקעמ-ימענמ לכב וסנתנ אלש םישנאו םינוריט
 הברעה ינפמ טלמהל םירמואו םיעתרנה 'םיפונה
 םהש אלא .ברש תמשונו תטהולה תאזה תיבגנה
 שבכמ ךותב םישובכו םידוכל 'תאז לכב םיראשנ
 .דוה-ארונה םיהולאה

 ירפוח השש ,הזה רפסה ישנא 'ןאכ םה השש
 ףוסבלו לואשו לאויו השמ ,םייחו יאגיר .תוראב

 ופסונו .ןמצלאז דוד — אירבח ןמ אריעז יאה
 לעב רמושה הציא :דצה ןמ םישנא ,םהילע
 היבוט ,רמושה ויבאו העורה רענה דיעס ,הסוסה
 יהשלכ העיגנ הששב םיעגונ .גהנה רנרוו ןלבקה
 לעב יבצ ,ןגנמה סכמ ,ץוביקבש הרענה הליצ

 םה הששה ךא .םינש וא דחא דועו רוטקרטה
 .הזה רופיסה תרדשבש זולה

 י ןאכ רפסל שי ,דמ יכ .אקוד-ואל ירופיס

 םיחדוק ,בגנבש הברעב םילעופ השש םיחדוק
 ,רתויב םייטויפה םילזונה םה הלא ירה .םימ .דאב

 בעה תורפסב תדחוימה םתומד תא ולביק רבכש
 םאולימב ולשב רבכ םה .תילארשיצראה תיר

 .םיבר םהב ועגנ ףאו ,שממ ירופיס טקיבוא שמשל
 יריש טקיבוא ךותב הנותנ הלוכ תאזה היששהו

 ,ונוצרמ םא 'ועבטמ םא — ומצע ינפב דחא לכ •הז
 .רבדבש הקיטנאמורה שודיחמ םא ,וחרכהמ םא

 יפלש — 'הלאה םימה ידי לע םילעפומ םה ירהו
 הבעמב םיאשינ ןידע העש יפל ,םניא העש

 תונחטה ילגלג םתואכ 'ןוימדבש הלעפה המדאה
 םיחפוט שממ םימ לש םיבר םימרזש םילודגה
 םידירומו םתוא םיאשנמו םתוא םילגלגמו םהילע
 .הטמ

 ןאכ ולעוה דחא הלילו םיממוש םימי ינש
 המכ 'טהל המכו .הברעב םימי .הזה ןורפסב
 ןוימד ישוטשטו תויאר המכו שפנבש תונגרע

 "אטוז" ,רהזי .ם תאמ ,רופיס ,בננ יתאפב *
 ■ה"שת 'ביבאלת ,"דבוע-סע" תאצוה

 היישעה תא אלמל ונימב דחוימ ןויסנ .ולעוה
 שמתשהל רהזי .ס הברמו) 'לוכיבכ ,תאזה תינכטה

 ארה םעפב וז המודש ,םיבר םיינכט םייוטיבב
 דעו םעטמ ינכט ןולמב אל םמוקמ ואצמ הנוש

 לדגמ ,עונמ ,החידק ,(שממ רופיסב אלא ןושלה
 ילוכו תנק ,םיקבה ,םיקווע ,תורוניצ ,הריפח

 תוכירדה ,היישעה םצע .שפנבש רקיה ןמ ,וכו
 ,הכותב תישונאה הייווהה לכ םוצמצ ,הבש
 חדקמל ביבסמ םתכידכו םייטרפה םייחה לכ לוגלג

 לעמ םיאשנתמ הלא לכ — ,םיקמעמב רבונה הז
 לש הרהב .יניילג ברש-דא ןימכ הברעה-חצנל

 הייוצמ יתלבהו הייוצמה חורהש ,אל ותו םויק
 .םלועה ןמ התריבעמו התחנקמ

 טילבהל אלא האב וז היישע לכ ןיאש המודו
 ןיידעש ,בגנבש הז ףונ ,הזה ףונה תופילח תא

 תובוצרחב ןותנ ותויהכ תואובב הלעמו ריעסמ

 רשק לכ ןיא וליאכ .תישארב ירופיסו ך"נתה
 אבשמ םנמאו .ומצע ןיבל וניבו וב השענה לכל
 םמוי ןותנ אוהשכ הזה ףונה תא הלעמו רהזי .ס

 ןיבבו םירהצב ,רקובב ,ברשהו שמשה ילבכב
 םייריל םירואית ידכ דע עיגמ אוה ידה ,םיברע

 טעמכ ןיאו .דחאכ ףנה-יבחרו םיקדה ןמ םיקד
 ןיאו הלא םירואית לא רזוח רהזי .ס ןיאש ףד

 םהייומידו םיעבצהו םינווגה תא בוש הלעמ אוה
 ,תאזה תירבדמה היישנה ןמ םהייומיד ייומידו
 לש תישארב השעמ ,לודג השעמ הב השענש

 לזונה הדוס תאלעהו הלש ימינפה טולה יוליג
 :רמוא אוהו רואיתל רהזי .ס שרופ .הלעמל

 לש תולוצמ תולוצמ םהירוחאמו םהינפלו"

 דנו םירזוחו םיבכ םיעבצב ,תושחרתמ תואלפנ

 הארמב ,םתייווה רוקממ ,ימצע ,שדח רואב םיקל

 םיליבשהו ,תושטינו הכו הכ תולופק תועבג לש
 תישאר ילב ,םיקחרמ יספאל םהב םיחתמנ םינבלה

 ימל ןמיס ןיאו 'האריתש שפנ ןיאו ,תילכת ילבו

 הייונפ םיהולא-תמדא ,והשעמ וא םדא תואיצ
 םימש ,התומכ םיקוחרו םיבחרנ ,התמועלו 'הלותבו

 עמ הנאת-ילע םיחפקה םהימורמ לעו ,ןווג-ילשב

 עצמאב תודמועכ ,ברעמב םיבע ,דמכ לש םיט

 לכב םינפ לא םינפ םיהולא םע תוחס ,ןתלפת

 ."המילכ-קמוסל שגרנ ןורוויח ןיבש םינווגה•

 םישנאה םימודו רואיתל רזוחו רזוח אוהו

 ירוצרצ םתואכ רואיתל רואית ןיב םיעיפומה

 קבאה ילועלעכ וא ,הברעב םירתנמה םילוגרח
 לש ןוצרה .ןאכמ םיכלוהו םירקענ ,םיעיפומה

 בש לכה-ללוכה ןוצר ינפמ ךלוהו קתינ םדאה

 ,םדאה לש םיימצעה םימוחנתהו .בגנה תוברע
 ,תונליא עטי ,םימ איצוי ,םעפ ןאכל אובי הנהש
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 יה הברעה .אובל דיתעלש םימוחנת םה —
 ינפל הדימעמ ,תישארב ימימ ,הלשמ הייה הא

 ,ושע דחא לש ןקויד תומד םואתפ עתפל ןיעה
 ןיבל וניב ץוציח אלל הילע ותמידר תא םדורה
 .םימשהו המדאה

 רהזי .ס הסנמ ,הלא לכל תוניב ,ךכ ךותבו

 הנה .עבט לש שוביג וישנא תא שבגל תאז לכב

 תונשקע תא ,דחיב הששה לש ץמאמה תא הארנ
 לש םידחוימה וימוגמג תא עמשנ ,םהלש השעמה

 אלא וניא םרבדש ןוויכמ .םוגמג •םהמ דחא לכ

 לש תיחצנה התעורת תמועל בולע עוטרק ןימ

 ירוהרה הלעמו רהזי אבשכו .ביבסמש המדאה
 צנה הירוהרה ןיא םולכ ,םילמ םהל ןיאש םינפ
 ךכ רחאו י רתוי םיריבכו םימוצע הברעה לש םייח
 .השמ לש ןוסאה השעמ תא ףוסניאה ךותמ הלדנ

 ,תכעמנ ודישכ וינפל ףופש ץר אוה דציכ הנומתה
 הביבסב יולתה לכ ךותמ הרוקע איה וז הנומת
 ,היבוט לש ואובו .הייח תא המצע ינפב היח איהו
 םירחאה תוחירהו וגישו וחישו ,תוראב ןלבק ותוא

 .םישנאה לע ליטמ אוהש םירחאה תונורכזהו
 .הליצ ןיבו לואש ןיבש םדוקה הלילה תויווחו

 יאגיד לש וז לע הק'מייח לש ותוישיא תורבגתהו
 קוחר בגנל העיסנהו הליצאה הסוסה לעב הציאו
 .רתוי בר ץמאמ עבות — ,רתוי יארפ ,רתוי קוחר

 םיברה םירואיתה יבג לע ןאכ םיעורז הלא לכ
 ותו םינקרב וא םילורח ילועבג םתואכ ,ףונה לש
 היבוט לש המחנה ירבד ונתוא ומחני אל ףאו .אל

 ,המצעהו םירירשהו ףוגה לעב ,םייח לא ןלבקה
 םירבד ,םייח לש םיצרחנה הטלחהה ירבד ךדיאמו

 חההו ןוצרהו חוכה .הרובגבש תוילאטנמיטנס לש
 י הלאה םילודגה םיבחרמה תמועל םהמ הטל

 ,תאזה המחנה תא אצומו םחנתהל הצור רפסמה
 תעדי ול" :ונלוכל ונלו ול הנכומ איהש ןוויכמ

 םיחמומה םירמוא המ ,(היבוט רמא) הק'מייח
 רבכ םשייא !םימ אצמנ קר םא ,וז עקרק לע

 ,תולעל םינוכנ ,םיריעצ םישנא לש תוגולפ םיבשוי
 ואובי אוב ונידעלב וליפאו ...ונל םיניתממו
 ..."ןאכל

 הניא הייהתו ,דזה סרטנוקה תא םימייסמ ונאו

 לע אלא רפוסמה לע אל הייהת .ונבלמ הספ

 ,וילמ-ויעבצ תא רהזי .ס שדוג םא ףאו .ראותמה

 בשיחבמו םינווגה תא ףפצמו הברמ אוה םא ףא

 ירוצע םידמוע ונא םעפ לכב ירה — שדחמ

 יפכ ונצרא בגנ לש וזה תולדגה לכ ינפב המישנ

 ריעצ ילארשיצרא רפסמ ריינה לע הלעהו הארש
 ,תוכילהו םדאב ,העש יפל ,שיגרמ אוהשמ רתויש

 'וטלטב שח אוה ,םיילרוגה וילוגלגו ויתוכופהתו

 .רב תלטלטמ תילארשיצראה המדאהש הזה יחצנה
 אוה) םתולדג לכב םישנאה ול ואצמנ אל ןידע
 :ירופיסה וסומלוקל םימאתומ םתוא אצמ אל

 ומת לכב ףונה והעגפ ךא '(העש יפל — הווקנ
 ירואיתה ונורשכ רוצלפב רהזי .ס ודכול ויתור

 הלא ךא .ויארוק ויהי םיבר אל .ונינפל ודימעמו
 ירישע וינפלמ ואציו — אורקל םבל םבדיש
 יצראב הייארו השוחת ,רתוי הייארו השוחת

 רפסמכ ויתולוגסמ תחא איהש 'וז תוילארשי
 השוריש יפ לע ףא .שדחו ריעצ ילארשיצרא

 .ינופצ 'יניסנג 'רחא םילקאמ ול תירבע תירופיס

 

 
 

 

This content downloaded from 24.95.94.194 on Sun, 30 Aug 2015 01:37:10 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p. 325
	p. 326
	p. 327
	p. 328
	p. 329
	p. 330

	Issue Table of Contents
	מאזנים, Vol. כ"א, No. ה' (קכ"א) (תש"ו) pp. 277-348
	פרט וכלל [pp. 277-284]
	אחרית יוחי [pp. 284-286]
	אמת קרקע [pp. 286-297]
	י. ד. ברקוביץ בן הששים
	י. ד. ברקוביץ [pp. 298-300]
	ספוריו של י. ד. ברקוביץ [pp. 300-303]
	ביבליוגרפיה ליצירת י. ד. ברקוביץ [pp. 303-304]

	על מות מחוללת [pp. 304-304]
	ממציבי-הדלתים (למלאות שבעים שנה ליעקב רבינוביץ) [pp. 305-308]
	הלשון בכור המהפכה [pp. 308-312]
	שירה ונבואה [pp. 313-318]
	משירי מ. לרמונטוב [pp. 318-318]
	החרף ביהודה [pp. 319-320]
	אשר רשם לדורו חלקות... [pp. 320-320]
	רשימות
	על שש התמונות שבספר זכריה [pp. 321-325]
	על שלשה ספרים [pp. 325-330]
	כתבי בקרת הסטורית [pp. 330-333]
	בפרדס החסידות [pp. 333-334]
	משהו למצב (רשמי מסתכל מן-הצד) [pp. 334-336]
	חק הקרקעות בא"י [pp. 336-338]
	מחדש לחדש [pp. 338-345]

	ספרים חדשים [pp. 345-347]
	מידיעות הועד המרכזי [pp. 348-348]





