
םיטנמלא לש המאגלמא תריצימ ,עבטה-דרדב 
ץיק" רישבכ שדוגו היגומראה-רדעה םיללוחמה 
ליחתמ רישה .תפצב השפוח ועקרש ,"רקפה 

ץיק-תריווא שיחממה ,בל-הבוש ילידיא רואיתב 

/ ץיקל ךומס ,רקפה היה לכה."" :הפירח 
רה לא תוקוחשה ןבאה-תוגרדמב יתילעשכ 
רפכה תדערב / הגאד יתוא הפקת / ןענכ 
יתרמא .טטורה ריוואל דעבמ / טעמכ ינוידבה 
ךומס. ,רהה ילגרל טטומתהל לולע לכה / :יבלב 
תוילוכ התוא ,םלואו .(20 'ע ,"הגאד") "ץיקל 
יל הביתכל םלג-רמוחכ םלוכ םייחה תייאר לש 

ררושמה תא האיבמ ,יופינ אלל טעמכ ,תיר 
הילאוטקא לש םיטנמלא תכתה ידיל ךשמהב 
ואכה המירזה אולמבו העפישה אולמב ףולח-תב 
השגרה הווהתמ יכ דע ,רישה ךותל םהלש תיט 

קדצומ יתלבו םיענ יתלב םייאלכ-השעמ ונינפלש 
לש הדמע התוא ,המדנ .טסקטה תוהמ תניחבמ 
ומה איה ,תואיצמה יפלכ "םולכ-אל וא לכה" 
לשו תונומתה לש הרתיה תוסיחדה תא הדיל 

המיקמ תובורק םיתיעל איהש תוסיחד ,םיפוריצה 
וז הריש לא שגינה ארוקה ןיבל רישה ןיב ץיח 

ףא ,תאזו .דבלכ תיטסיטתסא תואר-תדוקנמ 
אקווד אוה ררושמכ רסב בקעי לש וחוכ רקיעש 
,רצוי תוסיחדה-ףדועש אלא — ולש תויתנומתב 
איהו ,תיטנאוולר יתלב תויקוראב ןיעכ ,תחא-אל 
רמ לש ילאיצוסה היפואל הריתסב תדמוע םג 

יטויפ הארמ יכ דע ,ררושמה לש ותביתכ תיב 
ןמ ךא .ינש יטויפ הארמ םימעפל קנוח דחא 
תלעב איהש ןוויכ ,וז הריש יב םיעטהל ןידה 
הש ירה ,שגדומבו קהבומב יפארגויבוטוא יפוא 
לע םבורב םישרפתמ הב םירזושמה םיביטומ 

לע — רמולכ ,הריציה לש יללכה ףצרה עקר 
— רמול ינוצר .ררושמה לש יללכה ומלוע עקר 

אלו) וניבהל ןתינ תוארמ-יטושיק לש הז יוביר 
רצויש ,תיללכה הדבועה רואל (!וקידצהל דימת 

בקע תואיצמ ךותל תואיצמ ךיתהל ץלאנ רשא 

ץראמ הריקע) וילע ופכנש לרוגה תוביסנ 
,הלופכ הביתכ-תעיריב ביוחמ וליאכ — (ץראל 
וקת יתש לש ןרבודל וחרוכ" לעב ךפהנ אוהו 
םירבדה םינוכנ םאו .תויווה יתש לש ,תופ 
רתיב םינוכנכ םיארנ םהש ירה ,יללכ ןפואב 
לע בבוס ותביתכ םלועש ררושמ יבגל דוחיי 

ןורחאה ורפסש ,ןאכמ .יולג יפארגויבוטוא ריצ 
לש לכמ דרפנב וב ןודל ןיא — רסב בקעי לש 
.ךרעל הנש הרשע-שמח תצורמב ותביתכ תלש 

לעבכ רייטצמ הרואכלש ,"הגאד" רפסה םש םג 

,רבחמה לש וירפס תומש בורמ הנוש תוהמ 
דבכ תעבקנה דוסי-תשוחתל יוטיב אלא וניא 
םיעברא תואמ עשת ףלא ,ףרוח" ןושארה ורפסב 
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וחתו שי — םימיה יפואל םאתהבש אלא ,"".ו 
ןויבצ וא ,המיא לש ןויבצ תלבקמ דוסיה-תש 
ןויבצ — ץראב יסחי טקש לש םימיבו ,הדרח לש 

בהה טביהה תא טילבהל דעוימה םש ,הגאד לש 

.ונינפל רשא רפסה לש הכירעה-וק לש יתר 
לש היתולעמ לע דומעל השק ,ןכ-יכ-הנה 
רשא דועב ,היתוערגמ לע דומעל ילב וז הריש 
וקמ תא ףושחל ךרוצה תא תוררועמ ןהיתש 
תומלשה תניחבמ ירהש .םיירשפאה ןהיתור 
ויריש תא ףידעהל שי יכ ןכתיי ,דבלב תינרוצה 
ישיה הקיטאמלבורפה ירסחו "םייקנ"ה ,םירצקה 
םירישה תמגודכ ,ררושמה לש תשגדומהו הר 
— "הגאד"ו "םשגה תיעקרק" ,"הליגר ךרדבו" 
המגמה ילעבו םיכוראה םירישה ןובשח לע 
רמ לכ לש דחיה-ףוריצ קר ,םלואו .תיאידיאה 
כהה הימגפ לעו היגשיה לע ,וז הריש יביכ 
ינוויכ תייאר ךות ,םייחרכה יתלבהו םייחר 
קר — התביבס םעו המצע םע התודדומתה 
ומת טטרשל ידכ וב שי הז ןיעכ ףוריצ-השעמ 
הלוע איהש יפכ ררושמה תומד לש התואנ הנ 

,הווהו רבע יבחרמל הרושקה תומד ,ותריש ךותמ 

.הקזח תישונא תויטנתוא לש םתוחב העובטה 

לואש-ןב השמ 

םיצבק השימח לע 
הרישל הנטקה הירפסב 

םדה .2 ;הקירפו הניעט :רהנש הזילע .1 
ליל :עשילא הלאירבג .3 ;ףס :תרפע 
ינור .5 ;ןורכזה ףוס :דגמ ליא .4 ;תרמזה 
,"הדסמ" תאצוהב םתשמה ,הלוג :קמוס 

.ו"לשת 

,"הדסמ" תאצוה לש ,הרישל הנטקה הירפסה 
םעטב םייושעה הרזג-יקד םיצבק תרדס איה 
םיררושמל ,הבורב ,תשדקומו עונצו האנ יפארג 
רימא ררושמה אוה הרדסה לש הכרוע .םיריעצ 

ותוירחאו ,ישיאה ,ולש-ומעט — ךכיפל .עובלג 
.הריחבב ול ודמע יאדווב ךרועכ 

יבגל ,םוקמ לכמ ,ךרבל ןתינ וז הריחב לעו 
ויה םייואר םלוכ .ונינפלש הרישה-יצבק השימח 
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.תומר ילדבה םהב שיש תורמל ,סופדב אובל 
השקמבכ םהב ןודל רשפא-יאש ,רורב ןאכמ 
."תואוושה" ךורעל ,םשו הפ ,ןתינ יכ ףא ,תחא 
ימעטמו ,יבלל בורקש המ ,אופיא ,דיגא 
לש םיקימעמ םיחותינב רדנגתהל אלב — ילש 
המב קרו ךא אלא ,המודכו הקיטאמתו הקיטנאמס 

.תויתייווח — ךכמ רתוי .םיריש .םילמ ."עגנ"ש 
ויריש ץבוק ,"הלוג" .לכל םדוק םיינש ,ןכבו 
ינוד לש ותומכ תניחבמ דואמ עונצה ,ןושארה 
ןודבזה ףוס רפסה ;(דבלב םיריש 23) קמוס 
לש ישילשה ויריש ץבוק אוהש ,דגמ ליא תאמ 
(1972) "ןדע קראפ" ול ומדק .הז ריעצ ררושמ 

.(1975) "הצק"ו 
,הבוט תררושמ איה ףא ,עשילא הלאירבג 
שיש היווחה ,תועימקה ,הלש םזיציטסימהש אלא 

רכז תופלחתה :לשמל) םילופכ תוארמ הב 
רדעהו ("רזוח ךלוה תרזוח תכלוה" :הבקנב 
איצוסא ףצרב "םמחתהל" וא ןוחבל תורשפא 
תא קרסל יתלדתשה אל" רישב ומכ) יביט 
ארוק"כ ,"םח ארוק"כ יתוא הריאשמ — ("ימצע 
לוכי וניאו — ךירעמ ,רתוי קחורמ — "ידיימ 

.הירישל רוזחא דוע ךא .תעגל 
"הקירפו הניעמ" םיצבקה םה םתוהמב םינוש 

.תרפע סדה תאמ "ףפ"ו רהנש הזילע תאמ 
ומד ןיבהל ןכה ןויסנה — רהנש הזילע לצא 
וקת יבגל ,רמאנ ,ןהיתוכלשה אולמב םדק-תוי 
,תויהל ךפוה ,הרפס לש ןושארה רודמב ,ונתפ 
תצקמב "יושע" ,רירק יטוזקא ןעטמ ,םימעפל 
לב זיגרמ וליפאו יאכרא וא ("םינשי םירפס.") 
םירחא םירישש ןמזב וב — ("ההובגה") ונוש 
דע ,םתמרב םידיחא אל הכ םה היריש ץבוקב 
הפיפכב "םיררוגתמ" םה דציכ ןיבהל יל השקש 
אל יכ ףא ,תוטושפו תונכ תורוש דצב .תחא 
/ תימא ךכ-לכ ךתחיטצ" :ומכ ךכ-לכ תוירוקמ 
,סופסיחה תא אוצמל רשפא /'דהדהמה ימד ךותב 

ורה רפעה יכגר" לש יתוכאלמה םוכחיתה תא 
."בוצק חוציפב / שדחה ריידל םיעצומ / ןג 

המ הל שיש תררושמ איהש רורב ,תאז םעו 
ידו ,םעונו תוכר ךותמ ,תידוחיי ,תישיא רמול 

."דער" וא "הציקי" ומכ םיריש ןייצא םא 

 *

לככו — תרפע סדה לש םיבר םיריש בהוא ינא 

.רתוי םישבוגמ םהש המדנ ,תוחפ םיירופיס םהש 

יצמת וא ,רתוי םירצקו םירישי םניהש לככ 
םמתוח תא יבלב םיריאשמ םה ,רתוי םיית 
ולוכ-לכש הפיהו רצקה רישה ןוגכ ,ימואתפה 
המויס אוה הווהמ ,םנמא) דבלב תורוש שולש 
ינפב בטיה דומעל לוכי ךא ,"ךיילא הגופ" לש 

:(ומצע 

םימש יתיאר .םעפ 

.הילגר תופכב 

.(30 ימע) טוחה ול ערקנש ןופיפע יתרכז 

ולש וז תויתרימא .רבדמ ררושמ אוה תרפע 

("בישקמ ינא עתפל")ןושאר ףוגב איהש םימעפ 
םילמשכ ,ינש ףוגב ,תמכחותמ איהש םימעפו 
רדעהבו החונמ רסוחב וז תא וז תופדור ,תובר 
הלילה לא תלפונ םיירהצה רחא תנש" :תונימא 

"ךמצע תא / תעדל ךמצע תא דבאמ התאו / 
ףכיתז .(ימולח אוהש ףא ,יגארט טלחהב ןויזח) 
ארטה) "ךתחונמ תא עירפמ התא" :ןכמ רחאל 
,ןולחכ חותפ התא" :זאו .(עתפל הגומנ .דידג 

(ו אופיא ,הרק המ) "...םחוימ לותחכ לליימ 
תויווחה-מירקמה ףצרבש תונימאה רסוחו 

הארנ .דבה .תחאב ארוקה לע לפונ םייומידה 
: ףייעמ שדוג הזיא ,דבלב דחא רישב הרוק המ 
 I. תתא .2 .ךרדה תא קחומ הלמש שבולה ףונה
רחא תנש .3 .תדרל וא תולעל םא עדוי ךניא 
(רבכ) התא זאו .4 .הלילה לא תלפונ םיירהצה 
עורק רפסכ הטימה לע לטומ ,ךמצע תא דבאמ 
עירפמ התא — תודבאתה התוא ירחא .5 .םיפד 

לותחכ לליימ .7 .ןולחכ חותפ התא .6 .ךמצעל 
לוח םיבעה .9 .תוריהז-רסוחב טבחנ .8 .םחוימ 

.דבכה רטמב תדרל דחופ התא .10 .ךתוא םימ 
 II. ךקנראב .12 .(?דדומה ימ) דדמיהל דחופ

...םילודג תורטשב םילפוקמ םימחר 

רוב — יטסילאירוס םולחב רבודמש ףא 
םרוזה ףצרה תא לכעמ וניא רישה לש ףרצמה 
ינאהשכ ,רחש-תורסח תויצאיצוסא רדעכ רתונו 

יאדוובש רבד ,דחאכ יטסאקראסו ךחוגמ ירישה 

.בתוכה ןווכתנ וילא אל 

ךזתב-תויהה ,הריש תאירק לש .דזה "גוזימ"ה 
םא .תרפע סדה לצא רזוח — ףונו םירישה 
תמאבו ,םימרוגל יתקריפ ותוא) םדוקה רישב 
תונוכנ ךותמ אלא ,"וסרה"ל ןוצר ךותמ אל 
...תורושב .הזה םוקמב" יתאצמ (וקדבל החותפ 
ורדס יפל) רחא רישב הנה ,"הלמש שובל ףונה 
,ףונבו הביתכב רבודמ בוש ("הגופ"ב ינשה 
,ןאכ .הבוהאה ,הביתכה אשומ םהילע ףסונשכ 
:התושידגב תפייעמ ,תמכחותמ הרימאה בוש 

תורפה גגילממ ךתוא הנוכ / ךיידעלכ םע ינא" 
ילעמ ךתוא / הנוב תונולת ול ןיאש שדקמ ומכ 
/ וחתפנ אלש הלאמ לידבהל םירוגמ תורתוכ 
ידבב תומנ םיפיר תורמצמ ךתוא הנוב ןיידע 
וכה לש "היינב" התואו — יוכו "...םירהה תוד 

וה"ו תכלוה ,רתוי ןוכנ וא ,תסרהנו תכלוה בת 
תוריהבה רדעהב ,התופיכתב ארוקה תא "תסר 
הזיא יוצמ דימת יכ ,לבחו — השדוגב ,הלש 
:הזכ ףייעמו ינרבד ריש ךותב הפי "ןיערג" 
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...תומנ םיסיר תורמצמ ךתוא הנוב ןיידע 

''םיניערג"ו קפסמ הכ ,ןידע הכ םילמ-דגא 
המכו המכב תרפע לצא םירזופמ הלאכ םיפי 

.םיריש...ב ,ללכ-ךרדב "םיקסוע"ה ,םיריש 
עצמאב ,תוקוחר םיתעל 
עמוש התא ,םיריש רפס 

.הקעצ 

:וא 

הב רבדמ ינאש ךרדב ,ךיילע בתוכ ינא 

.הנענ יניאש ךרדב .ימצע לא 

 *

תא םידגואש ךכב ררושמל לווע םישוע ןיאה 
םע דחא דגאב ,םימונצבש םונצה היהיו ,ורפס 
הרקמב אל וליפאו ,הרקמבש םירחא םירפס 
תמ התואבו הרדס התואב ,תע התואב עיפוה 

? תנוכ 

םיתעלש ,אוה םירבדה עבטמ אלא .ןכש רשפא 

יבמו רקוסה תא הרפמ ,הדרפהה וא ,האוושהה 

איה אלולש ,םיפסונ םייוליג תאיצמל ותוא הא 
.ויניע דגנל םיאב ויה אל ילוא 

בתוכל תוחפל ,הבושח לבא ,טעמ-הקדצה 
,דצ לש ,הפי יוליג לכ לע חמשה ,ולא תורוש 

.םיריעצ םיררושמ לצא ,דוחיי לש 

ישה הכרדב .עשילא הלאירבג לא טעמ רוזחא 
ולחל הכופה ךרדב תעסופ איה ,תיוושכעה ,תיר 

שולשש םגה ,דגמ לייאו קמוס ינור לש וזמ ןיט 
םסרפל ולחה םג ,ליג ותוא ינב ,ינמוד ,םת 

.ןמז ותואב טעמכ םהירישמ 

,הצוחהו — טשפומה ןמ "תעסופ" איה הירישב 

ראה" ,תימינפה היווחה ,םולחה ךותב :רמולכ 
— "םיעסונה שפנ לש הלאה תולודגה תוצ 

,םימעפ .הלש תויטנתואה ,הלש תוילאירה היוצמ 
יתלב יפויב ,תונידעה אישב תאז תרמוא איה 

:תושגרתה ידכל ארוקה תא איבמה ,יוצמ 
קמוע יליבשב התיה הכר הלפא 

קד םוי הז תבשוח יתייה 

השפנ תא העות ישפנ 

יתומולחב םילפונה לא 

רבועכ דלוו א 

,איהש) "תרמז" התוא לע הרבדב ,םימעפ 
תררושמה לש היתונוצר תופקתשה ,קפס-ילב 
עמוש ינא ,"יוכו" לש וזה הרוצה םע (המצע 
םואתפו — דלוו הנוי לש וא ץרה הילד לש דה 

.שטשטימ ירישה-ינאה 

תוירויצ םילמב אטבתהל לכוא םא ,םימעפו 
גרתה תא ינחלוש לע הריאשמ איה ,רתוי 
.הפי .רצונ והשמ .םואתפ תכלוהו — התוש 
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,רחא ריש םע ול םלענ .""פוה"ו — עגונ 
.רתוי "ינאכמ" ,רתוי "יושע" 

:ולא ןיעמ תורוש אורקל בוט 
םימחר יתפש תיבה הז 

הלילה תותלד יחתפב אובא 

תעגל הבוא אל 

הזה הלילה בצע 

...תולוענ אל תותלדו 
:וא 

ףוגה תא תרבושש תולילצ ןימ 
םיחרפ תייומד הלחמ 

:ולאכ "תויכלוו" תורוש תאירקב יל בוט אלו 
עגרה תותשל הפיא ןיא 

תושדח םיילענ הל הנתנ יהשימ 
שדח יפוי הל שיש בל יתמש םואתפ 

םיילענה לא םימחרה יתפשמ קחרמ הזיא 
ו ? תושדחה 

 *

ליא לש ישילשה ורפס ,"ןורכזה ףוס" ורפסב 
לש ןיוצמ יוצימל ריעצה ררושמה עיגמ ,דגמ 
יריש" רפס אוה ךורכזה ףוס" .תורכזיה יריש 
,תימוימויה ,הטושפה ןושלהשכ ,"דחא עסמ 
,םישנא ,ךרדב םירקנה םיצפחו םימצע הפוצרה 
וגמ ,תומלש בצמ-תונומת תבצעמ ,תושיגפ ירכז 
,תורימאה ףוריצ םצעב דואמ תוישיא ,תושב 

."יאלמה תוריפס'ר םינטקה םירופיסה 
.תומיסקמו תוטושפ םילמ :הלחתהב רבכ-רבכ 
,בוט ונ :תרמאו וליאכ .ןהילאמ תורורב וליאכ 
ןה ,רישב תובותכ ןתויה םצע ךא י המ זא 

:ידיימ םסקב תונעטנ 

...םירבד ינש ןיב האלפומ העיגנ שי 

חתמנ ןידע לצ לבוש 
...שגפמה תדוקנב 

,לארשי-ץראל יעבט רשק הלא עסמ ירישב שי 
ימא ההימכ םהב שי ,(לוגס-ףטחב 'ה) תויהל 
הסכתמה — םירוענ לש תוילאטנמיטנס ,תית 
רומוה לש קד ךסמב ,הנווכב וליאכ ,והשכיא 

.םזאקראס לשו 
ותפטעמב בתכמ לש שורשר יתעמש 

ילוא וקה לע ילגנא 
ותאשל לכוא אל 

בתכמ אל הנהו ץקיאו 
ןותע ריינ שורשר 

.(6 ימע) הפשא חפב 

םילמהו — תשבוגמו המלש איה הנומתה 

הגירחה הלמה ןמ ץוח) תוטושפה ,תורישיה 
.היפיצ לש זע בצמ תורייצמ ("ץקיאו" 

ץראל רשק הלאה עסמה ירישב שיש יתרמא 
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.םהב תניוצמ הניא לארשי-ץראש םגה ,לארשי 
.דנלריאבש ירילנד לע .דנלריא לע בתוכ דגמ 

דימתש ,המוד ,ךא .םיקוחר (םישעמו) םיפונ לע 
תובב ירוחאמ וליאכ ,יתיבה קחרמה יוצמ 

.םייניעה 

רתפ ררושמה .םימוריע םיצחרתמ םה ירילנדב 

.ףלוגה ימימ ,םימח םה םימה .הדיחה תא 
:ןאכמו 

תא ךפוה... 

םיל קיטנאלטאה 
םיריאה תא .ןוכיתה 

...םידוהיל 

:תוטושפהו תופיה תורושה ,וא 
הפוריאב םישפחמ ונחנא תומחנ יתבשח 

הבר תובצעב זאמ 

םהה םיירהצה רחא ירפס תאש יתעדי אלו 

.הבירו םחל לש תובע תוסורפ םע 

לכ ,ןבומכ ,תוכיישה ,הבירהו םחלה תוסורפ 
.תיבל ךכ-לכ דכ 

רישה תא תומייסמה תורושה לע רבדל אלש 

הניאש יאדווב וז תמויס ךא — "'75 טשפדוב" 

הזש המכ) תדלומה ,לארשי-ץרא .ןאכל תכייש 
וגעג" רישל תכייש (!"זיגרמ"ו 1 ינויצ עמשנ 
מתב דואמ הפיה רישל ,"רבעמ" רישל ,"םיע 

."הקיטילופ" ותוצ 
בתוכ אוה .יוושכעו ריעצ ררושמ ,דגמ ליא 
.תויצילמ אל .תוחפונמ אל .תויוושכע םילמב 

צויה תומח םילמ .גנלס אלבו תוינועבצ םילמ 

:הגרע לש הרישע היצאוטיס תור 

ינאו ביבא-לתל הפיחמ תינומב ךושח הליל 
הארש תוארמ הפי ררושמ םינב ךושח 

.הרירב תישאר הרכה ילב 

,תוקמחתהה תונויסנ לכ םע ,לכה תורמלו 
,("תואיגש" טעמ אל םע) יטנאמורו ריעצ אוה 
יתבהאש דחא רפס ויתועסמ ירויצב יל ריכזמה 

לש "המודמ העיסנמ םיבתכמ" ,ירוענב דואמ 
.גרבדלוג האל 

.ידמל םיבורקו — הזמ הז םיקוחר 

 *

אוה — "הלוג" קטופ ינוד לש ויריש ץבוק 
תישארב יתנייצש יפכ) רתויב קדה ץבוקה 
םע דחיש ,רשפאו ,(דבלב םיריש 23 :המישרה 

.רתויב ויתבהא — דגמ ליא לש ורפס 

!ינוש הזיא !ןושלה ,בוש) םילמ .םסקו תוטשפ 
תונש יררושמ לש הרישיה ןושלה ןמ וליפא 
יחי םילמכ תוחכונ לע תורתוומה (םישימחה 
ןיא ילואש םילמ ,תויגיגחמ תוקוחר םילמ ,תוד 
ןניאש םילמ — יסנאוינ עבצ ,םוצע רשוע ןהב 
הרישי הרוצב ןמצע תא תורמוא ,"תועבוק" 

:■ןכ-לכ תיתוהמו 
םידלי רישב ומכ םואתפ לכה וישכע 

עוצעצ לש הרוצ שי םילמל 

,םיקחשמ שרגמ לש תורושל 
םיקלחה תא הפוגב ושפיחש ילש תועבצאה 
םיפיה 

.םיסיכב קומע קומע השובב וישכע תולפוקמ 
םילכה תא ורבש אל 

םיקחשמ אל םג לבא 
םידלי רישב ומכ םואתפ לכה וישכע 

,םות ולוכ רמואה ,הז טושפו םלש ריש 
הפיה אוה — הקיטנאמור ,םוסיה ,תונשייב 

"רוגס" ריש .קמוס ינור לש ןטקה ץבוקב רתויב 
ולוכש ריש ."קוריפ"ל ,םישוריפל קקזנ וניאש 

.םירוענ-תייווח ולוכ ךא — הקיגול רדעה 
6-מ בכרומה ,ךורא ,רחא ריש ול המודבו 
המאופ ןיעמ ,"קארע ולוס" אוה ,םירצק םיקרפ 
וא אלכב יוצמה ,רענ תושוחת לש הרצרצק 
בש רוביד-תולמ ,בוש ,היושע — רוגס דסומב 
,תיזיפ-תישפנ הנכ היווח תורייצמ ופרטצה 

וצמו קזוח :חור-בצמ לש תונומת "תוריבעמ" 
.םיעוגעגו הקושת ,הק 

תא האיבמ "קארע ולוס"בש הביתכה תוטשפ 
יפויל ,הרימאה ץמוא לש תונכ התואל בתוכה 
ןושלמ) תייגאה ,תירישה תונכבש יעצמא-יתלבה 

:ךכ-לכ (ינא 
הילצרה לש םיה היה ןולחבו." 

"חטוולו"ב חורמ 

םיידש לש םנוד לע ףוחב ררועתמ 
ץיק 

רחא 

•ץיק 

:וא 

ונטבל תחתמ 

הלילב 

.הבהא השע 

ויתועבצא ףוסב היה ופוג לכ 

הכימשל תחתמ ךימס םתכ 
וז ןיא ."וישכע" הברה בתוכ קמוס ינור 
.תוהמ וז יכ — הרדגה וא םוחית הז ןיא .תוינע 

דל דואמ ןיינעמ .וישכע לע בתוכ אוה וישכע 
."םעפ" לע םעפ בותכי המ תוא 

"תואטחה"מ םייקנ םניא ולש םירישה ,רורב 
ינניא דואמ) "עדי" תרבעהל ןויסנ לש תונטק 
סונו לש ספ-נא ללוממ אוה" :ומכ הרוש בהוא 

םזיטורא םג םירישב שי .("תומחוימ תועבצאב 
ררושמ אוה ךא — ויוטיבב לשב וניאש יריש 
ישיא םלוע ךילא איבהל ,ךתוא קתרל חילצמה 

.חתמו תמא-תויווח ןועט 

 265

This content downloaded from 128.146.23.222 on Wed, 10 Jul 2019 18:38:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 262
	p. 263
	p. 264
	p. 265

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 �투⁎漮″⼴ אבⴅ퀅�픅�תשל∅픠⼠אוגוסטⴅ𑘅턅ㄹ㜶⤠灰⸠ㄶ㌭㈸�
	שער 팅��
	בשבח 픅כצורתו㨠מתוך•מסות �픅⁛灰⸠ㄶ㌭ㄶ㥝
	עוד ��퐠孰瀮‱㜰ⴱ㜰�
	ברק⁛灰⸠ㄷㄭㄷㅝ
	הצליין 퐅휅픅�瀮‱㜲ⴱ㠱�
	חסיד 픅픅孰瀮‱㠲ⴱ㠶�
	בהקשב �혅孰瀮‱㠷ⴱ㠸�
	אנדרטה ���픅�퀠孰瀮‱㠸ⴱ㠹�
	על 픅ויצירותיהם
	כתבים 휅�픅של �턠שטיינברג⁛灰⸠ㄹ〭ㄹ㉝
	ישראל 퀅בן �픅וחמש㨠בין �픠למסתו⁛灰⸠ㄹ㌭ㄹ㥝
	על ��החדשים �שלמה �퀅�
	∅�מבוגר∠孰瀮′〰ⴲ〱�
	בין 퐅והבשר⁛灰⸠㈰㈭㈰㕝

	סוריאליזם �픅�ומבוקר㨠על ��שה 턅�שאול⁛灰⸠㈰㘭㈰㥝
	העיקר 퐅턅�툅퀅�פשר 퐅� �ספרⴅ�픅חדש �שלום �孰瀮′ⴲㄵ�
	בין �픅לתמורה㨠על 픠החדש �א⸠ב⸠יפה⁛灰⸠㈱㘭㈱㥝

	嬅픅זרועות �זמן �שם 퐅혅퐅텝⁛灰⸠㈲〭㈲そ
	嬅מלא �⁛灰⸠㈲〭㈲そ
	הכו �ראשו 턅휅�픅�픅孰瀮′㈱ⴲ㈲�
	המאבק �הלינקה⁛灰⸠㈲㌭㈳ㅝ
	הרהורים �שאלות 퐅혅��孰瀮′㌲ⴲ㌷�
	סניגוריה �הנוער⁛灰⸠㈳㠭㈴そ
	מעשה 턅 �픅�孰瀮′㐱ⴲ㐳�
	שעון 턅휅픅�孰瀮′㐴ⴲ㐷�
	ועת �퀅�היום 픅הפז �턅혠孰瀮′㐷ⴲ㐷�
	על 퐅퀅�בספרות �퐠ובפובליציסטיקה⁛灰⸠㈴㠭㈵ㅝ
	על 픅�ידיש 턅�팅�ישראל
	ישעיהו ��ⴠהמספר �הגיטו⁛灰⸠㈵㈭㈵㙝
	על �픅�퐅퀅�픅השלישית∠孰瀮′㔷ⴲ㔹�

	ספרים
	על �המצוקות⁛灰⸠㈶〭㈶㉝
	על 휅��퐠קבצים 턅�הקטנה ��퐠孰瀮′㘲ⴲ㘵�
	עצה ���퐠למספרת⁛灰⸠㈶㘭㈶㝝
	סיפורים �픅�픅툅��孰瀮′㘷ⴲ㘸�
	מילון 픅��ברי �턠孰瀮′㘸ⴲ㜰�
	מהדורה 툧 �∅�האבות∠孰瀮′㜱ⴲ㜳�
	על �픅팅�רושלים 턅�퀅퐠הט∅혠孰瀮′㜳ⴲ㜳�
	מחקרים 픅�בספרותⰠמקרא 픅�픅�孰瀮′㜴ⴲ㜵�
	מגילת 휅��孰瀮′㜵ⴲ㜵�
	פרקי 혅�픅픅והערכות⁛灰⸠㈷㘭㈷㙝
	ניצולים �孰瀮′㜶ⴲ㜷�

	ידיעות⁛灰⸠㈷㠭㈷㡝
	נתקבלו 턅��孰瀮′㜹ⴲ㠰�
	שער 퀅휅픅�





