
ברה עדיה ותוא לכ תא םכותל הרעה ,ויר 
אל שיאש ,האלפומה תיביטיאוטניאה הסיפתהו 
רועפ דמוע ןיתיול .ולצא םה םייוצמ יכ רעיש 
שקבמ רפסה רבחמ .תאזה הריתסה חכונ הפ 
ילוא רצבנ ,ונממ םיאלפומ םירבדה יכ זמרל 
תודוס םה הלא םצעב ךא ,ומכ םניבהל ונממ 

.תיתונמאה הריציה לש התווהתה 

תיללצ וניא ,תילוש תומד וניא ןיתיול רתיבא 
ותומדל המילשמה תומדה םנמא אוה .דבלב 
תוכזב "יגארט רוביג" םג אוה ךא ,רטכיר לש 
ןוחצנ רבד לש ופוסב לחונ רטכיר םא .ומצע 
םיבבוסהו אוהש ריחמה היהיו) לודג יתונמא 
ןיתיול ירה (!היהי רשא ותרומת ומליש ותוא 
בותכל םיטעומה ויתונויסנ .הלודג הלפמ לחנ 
לע - תאזו .ץורח ןולשכב ומייתסנ םירופיס 
הל ןיאש הבהא ,תורפסל הלודגה ותבהא עקר 
תא ,ותיווה לכ תא האלממה הבהא ,רועיש 
דחא .ומויקבש תויגארטה שרוש הזו .וייח לכ 

אוה דגמ לש ורפסב רתויב םיפיה םיקרפה 

ןיתיול יפב םש דגמש תורפסל רומזמ-ריש ותוא 
ךותב ימי לכ" :םילמב חתופה (118-114 ימע) 
לימ דוע .םיעגרה ,תועשה .תוירבע תויתוא 
חוכ"ל הצרעהבש-תולטבתה אלמ אוה "."תוד 

,"תומלוע םיארובה■ םיטפשמו םילמ לש תראפתלו 
.תוירבע תויתוא" :הלא יושו ירבדב םייתסמו 

,ירוענב יתבגע ,יתודליב יתקפרתה ןהילעש 
ןהבש ,םישיבכבו םילהואב אמצב יתיתש ןתואש 
,יליה תא יתתנ ןהלש ,יתודידבבו ירעצב יתיכב 
עגרו העש העש ,יתונש תא יתירעה ןכות לאש 
לא הבהא ובישה אלש תוירבע תויתוא ...עגר 

ישחב ,הלילב ...ייח ,הלאה ןירותסימה ...יקיח 
םידמועה םירפסה ,יביבסמו ,ילעמו ,רע ינאו ,הב 
רעה םכותלש ,יתעגי םהבש הלא ,םיפדמה לע 
רפס ,םהיפד ךותמ םישחור ,יניע-רואמ תא יתי 

"...ותמשנו רפס 

הפי .ב .א 

ינינ הדוהי 

םיבר םימי ריע 
,ןמור ,םיבר םימי ריע ,ןבא-רה תימלוש 

.ג"לשת ,א"ת ,דבוע םע 

ךאובב םילשורי רשאמ רתוי בוט ץורית ךל ןיא 
םילשורי .רינה לע ךמלוע תפקשה תא בותכל 
רפס לע התוא בותכל הסנש ימ לכש תאז 

קחמ חפט שודגל ואובב ןכש ,םירז וירבד וארנ 
םילשורי .ללכ הביתכ תב הניא ,המלש האס 
,דחוימו דיחי דחא םע לש וייח תמוצ איהש תאז 
ירבד אלא םניא הירוטסהה ירבד ,תוחפל הב 
רושמ הל םיארוק ךכ ,"חצנה ריע" איה .יאבה 
סופתל וסינש עגרב וז ריע םהל הדבאש םיר 

הכיא" ךא - שדוקה ריע .םתלמ תיווחב התוא 
םינויצ ךל יביצה" ךא - ןויצ ."...הנוזל ,דתיה 
ךרדל הלסמל ךבל יתיש םירורמת ךל ימיש 
תשדוקמ לארשי ץרא תושודק רשע "...תכלה 
תושודק רשע תשדוקמ םילשוריו תוצראה לכמ 
תושודק רשע שדוקמ תיבה-רהו לארשי ץרא לע 
לחה םינפל ,האלה ךדיאו םילשורי לע רתי 
וזכרמבש םישדוקה שדוקו שדקמה םינפלו 
הארבנ םידוגינ לש וז םילשורי .היתש ןבא 
םילשורי ."תיתח ךמאו ירומאה ךיבא" - ךכ 
ובכשמ לעמ דוד םוקיו" הזע תיטורא היוח לש 
תצחור השא אריו ךלמה תיב גג לע ךלהתיו 
םילשורי וז ."דאמ הארמ תבוט השאהו גגה לעמ 

:התוארל ץמחנ (ארזע) הלוגה ןמ בשה בלש 

הדינ ץרא התשרל םיאב םתא רשא ץראה..." 
רשא םהיתובעותב תוצראה ימע תדנב איה 
םכיתונב התעו .םתואמוטב הפ לא הפמ הואלמ 
םכינבל ואשת לא םהיתונבו םהינבל ונתת לא 
ןעמל םלוע דע םתבוטו םמולש ושרדת אלו 
םכינבל םתשרוהו ץראה בוט תא םתלכאו וקזחת 

."םלוע דע 

אוהשכ ומלוע-תפקשהמ ררחתשהל לוכי םדא ןיא 
יולה הדוהי 'ר רמאמכ ,םילשורי לע רבד ארוק 

ךתובש םולחא תעו םינת ינא ךתונע תוכבל" 
יל ןמדזנשכ יתחמש ךכיפל ."ךירשל רוניכ ינא 
לע ןבא-רה תימלוש לש הרפס תא אורקל 
הנתנ םשש ךכ לע יתחמש הנשמו םילשורי 
אל ,דוה אל ,חצנ אל ."םיבר םימי ריע" רפסל 
אלא היתינכשו אוה-ךירב-אשדוק אל הדיקע 
.םיבר םימי ודמעי ןעמל - ,םיבר םימי ריע 
לש םילשורי לע ונל תבתוכ ןבא-רה תימלוש 
םילשורי אלא הלעמ לש וז אל ל"ר ,םיבר םימי 
.הב וראשנ םדא ינבו םימע ,תוברת יעקשמש 
חא אל הב יחש יממ הנויבצ תלבקמ םילשורי 

ךרד ןיא ךכיפל ,העשה ייח תא אלא חצנה ייה 
תועצמאב אלא םילשורי תא ראתלמ תרחא 
ייח ,העשה ייח תא הב םייחה םדאהו ןבאה 
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הבשל הארב והותל אל יכ עדויש ימ .םויה 

יתלבה ,יחצנה רחא שפחי אל אליממ ,הרצי 
ירמא םכח ,םיסנו יבאז .הנתשמ יתלבהו ףלוח 
,לזרב ר"ד ,רטוארק ןטפק ,הרפע ,הרש ,ויל 
םילועש תא תונמל םא ידנפא בלאט ינסוח 

לש םה ךכיפלו םדו רשב לש םנה ינורכזב 
התיהש וז .תמייקה תירציה תיוושכעה םילשורי 
ינפ ונבלבש ןכתי .וזכ ,דתיה םלועמש וז ,תמיק 
הרוהט ,תינחור ,תרחא םילשוריל ונגרע המ 
ונפוגו ונירצי לבא אושל םיאיבנה הושקבש וזכ 
לכלש וז םילשורי תא .תרחא םילשורי ושע 

בייח ןכמ רחאלו לודגה ומוי ,הב םוי שי םדא 
םילשוריל הל ןיא ןכש ותלוזל ומצע תונפל אוה 
דחאל הבצק דחא םוי ,דחאל םנתיל םיבר םימי 
ןיא ןכש םדא ינב הברה הב ויהיש ןיד ןכ לעו 
ר"ד לש ומויל וילירמא םכח לש ומוי המוד 
עיגהל ךירצ לזרב ר"ד לש םילשוריל .לזרב 
יתדמל םירבד ינש ,םירקי םידידי" רבדמה ךרד 
דצמ עיגהל ךירצ םילשורילש ,דחאה :ןאכ 
,הילע בושחת אלש המ וז ריעש ינשהו ; רבדמה 
ר"ד ליבשב .(40 ימע) "ךתוא עיתפת דימת 
,םירצממ האיציה תא המישגמ םילשורי לזרב 
הרישעה תוברתה ץראמ םג ךא תודבעה רוכמ 

רבדמה ,רבדמה דצמ עיגהל ךירצ .תחתופמהו 
- ןכא .לזרב ר"ד לש םוירטאגרופה אוה 
םרטב ףרצמה רוכ תא רובעל ךירצ לזרב ר"ד 
לע אוה בתוכ םנח לע אל .םילשוריל סנכי 

איקב וניא לזרב ר"ד .רבדמב לארשי ידודנ 
ול השענ ורתי אוה לאוער ,ומע לש ורבעב 
.המירצמ לארשי תא בישהל שקבמה התפמ 
ןכ לעו ךנחתנו לדג הב ץראל גרוע לזרב ר"ד 
איהש םירצמל הגרע ירבד השמ יפב םש אוה 

ךפוסש הזוח ינא יכ ףא ,עס" ותוברת שרע 
דע לבא ,םסמער לש םימסה תורואמב רמ היהי 
פואה תיב לדגמל ינממ םולש-תשירד רוסמ ,זא 

והצ ותרמצ לכ רקוב תונפלש ,ןומא-אונב הר 
םעפ תומולחב ותוא האור ןיידע ינאשו ,הב 

ץראל אב לזרב ר"ד .(41) "תוחפל עובשב 
,התונשל הסנמ אוה לבא םילשוריל אב ,לארשי 
,היבחר תנוכשב אילפהל הפי תיב ול הנב אוה 
ר"דה ןימזה זרא ,םינימסי לתש יברע ןנג 
.סרפמ חיטשה טרופקנרפמ טוהירה ,ןונבלהמ 
רבעמ תינמרג תחנב חחושמ עמשנ םינכשה לוק 
לזרב ר"דש םמותשהל ןיא ןכ םא .רדגל 
ר"ד לש םילשורי .אוה ןכיה חוטב היה אל 
אל אוה ,םישרוש הב ול ןיא ,תיטקלקא לזרב 
,התוא סונאל שקבמ אוה ,םילשורי לא אב 
יסנל טרופקנרפ ןיבש והשמ התושעלו התונשל 

.יסרפה■ ץרפמה תויוכ 

הברהב הנוש הניא וילירמא תחפשמ לש םילשורי 

לש םילשורי הניא איה ףא .לזרב ר"ד לש וזמ 
תבקנ לש ,דוד לש ,הנורא ןרוג לש ,םישרוש 
לש ,הב םילוע דוד-ירובגו המוה לש ,חולישה 
וילירמא תחפשמ לש םילשורי .םיליהת ירומזמ 

ותח םישרוש רעצו תירכנ ןושל תגע ןיב איה 
.התולדגמ הדריו הכמכמתנש הלוג ראפ לש ,םיכ 

אבס" ,טפשמ לכב רכנ תגע ,הנוקיתכ ןושל ןיא 
היניע הבגינ סאקוב ,עובשה לכ תוקבדב ללפתה 

הרמאו היפ החתפ הרש לש המא וליפאו ,תוניפב 
ןב תאזכ תרעוכממ אצי ךיא ו ק י 'צ ו ר ב ו פ 
החוכשה וז היסרג ללכב .(9 ימע) "הפי הזכ 
ראפה תעיקש תא לכמ רתוי תלמסמ הלעבמ 
םיפצמ ,דעומ וא גח ברקתה ידמ" יכ ידרפסה 

תותלדל ,תונרגימל ,היסרג לש היתוקעצל ויה 
ףוסבל תפלחתמה ,תכשוממה הבבילו תוקרטנה 
אל תוינפב ,"ליקנארט ,ליקנארט" שחלב 
■סאב ,תיתפרצב ,תירבעב םיהול 
םינופ םילשוריב ,תמא .(11 ימע) "תילוינפ 
דועבו תיברעב ,תיתפרצב ,תירבעב םיהולאל 
םע יכלמ ריע םילשורי הניא וז לבא תופש 

תרמוחו תנגונ תירבעב םנושלש םיאיבנ ןוזחו 
,תינמרג ,תיתפרצו תירבע ירבוד .רמושמה ןייכ 
לש תירובז םה תופש ראשו תילוינפס ,תיברע 
תוברת לש האובב אלא הניא וז היסרג .םע 

םהל ןיאו תופש םירבודה םידוהי לש ,תיטנדקד 
וא םהיריש תא ורישי הבש םהלשמ תחא הפש 
תא התלת ןבא-רה תימלוש .םתריצי תא ודברי 
הטופס ,וילירמאב תידוהיה םילשורי לש הנמינ 

תא עובתל היה רשפא יממ !קדצב .ודאינלו 
הל ורמשש הלאמ אל םא םילשורי לש הנובלע 
ךא 1 ן"במר זאמ הירוטסהה תוכופהתב םינומא 
ר"ד ביזכהל דיתעש יפכ םה ףא וביזכה וללה 
דומלל וכלי וילירמאו הטרופס ,ודאינל .לזרב 
ימע) הלודגה תפרצ תוברת לע ועמשי ,ןויסימב 
וריו (23 ימע) הקיזיפב תולאש לע ובישי ,(22 
לע" תובושתל הקוקז הניא תוחפה לכל םילש 
יתמאה ידיחיה רבדה יכ המדנו "רתאה ילג 
הדבועה איה הטרופסו ודאינלל עדומ יתלבה 
םייח םהש "קירה ללחה ןמ םידחפמ" םהש 
ידיחיה הומת הארי רבדהש המכ דע .וכותב 

תירוטסהה םילשוריל יתיווחו ישגר רשק ול שיש 

אוה רתוארק ינוט .רתוארק ינוט ןטפק אוה 
ינמז םוקמ אלממו םילשורי לש ןורחאה השבוכ 
תומשב יקב וניא היסרג לש יתימאה הלעב לש 
.היסרג לש היתונב הרשו הרפעכ םיחמצה 
רשפל לאשנ אוהשכ בישמ אוה תיביטאיצוסא 

ומכ ץימא לוק" :היסרג לש הלוק תא ותרדגה 
.הדיב קוחצ הריתסמ הרפע ."הדשה חרפ 

.תממתימ ,הרש תנינעתמ "? חרפ הזיא" 

.חפב ינוט לפונ ,"ילו יד ףוא יליל .ןבל חרפ" 
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.תובשוחה ,ןחצמ תוטמקמ הרפעו הרש 
."ץראב חמוצ אל" 

.(57 ימע)ינוט המת "י אל" 
ועדי אל םלועמ וא םהמ חכתשנ הרשו הרפע 

.ןורשה תלצבח אלא הניא ילו יד ףוא ילילש 
םיקמעה תנשוש ןורשה תלצבח ןליבשב !ןוכנ 
תוחמוצ ןניא .רתוי תומיק ןניא םירישה ריש לש 
ומע םישרוש תבייחמ ןורשה תלצבח יכ .ץראב 
תונוזנו תויח ןה .ללכ םישרוש ןיא ןהלו םיק 
ולכ טעמכ םה ףאש םהיתובא יסכנ תורמגמו 

.הלודג תוברת לש תיברהו ןרקה לכאל 
תויהל לוכי ,בוט" ,הל רמוא אוה "תעשרמ" 
,ןוכיתה חרזמה לש הקינטובב יקב אל ינאש 
ינא הפ םירחא םירבדב לבא ,דהוא רוב חיננ 

."ןיבמ 
"י לשמל" 

.(58 ימע) "תויכנתה תומחלמב ,לשמל" 
אוה .תויכנתה תומחלמב יקב רתוארק ינוט 
ןה תויכנתה תומחלמה לבא ,לביבה תא בהוא 
ינוט ."ןיסרפו ליקת הנמ הנמ" רתיה ןיב 
רבד עדוי וניא ךא ןורייבו ך"נת עדוי רותארק 
רפסמ אוהש המחלמהו הב בשוי אוהש ריעה לע 
ידוהיה לש ותליפת תא עדוי וניא אוה .הב 

שאבו התצה שאב 'ה התא יכ" רמואו םגעתמה 

רתוארק ינוט םג ןכ לעו ."התונבל דיתע התא 
רמואש המ אנ רכזיי .םילשוריב אוה ףולה ןב 

.קדצבו סאילא 

"? תובורקה םינשב הרקי המו" 
."ואצי םילגנאה" 

"? תוניצרב ן הזב ןימאמ התא" 
."ואצי םה" 

הדלוח תלאוש "? סאילא ךכ רחא היהי המו" 
.תגאדומ 

םניאש דע טקשב ךכ לכ ,סאילא רמוא ,"ונחנא" 
"ונחנא ערלו בוטל" .ןוכנ ותוא ועמשש םיחוטב 
הינב תא אלא תלבקמ םילשורי ןיא .(187 ימע) 
.והילא-סאילא ירבד םה הלא .ערלו בוטל דבלכ 

תוארנ תוירבה לכ ,םילשוריב יערא לכה יכ המוד 
תוטלפנ ןה ךכיפלו קמוע תורסח ,תוברת תודודר 

.הנממ 

ערה ילעב לכ תא תטלוק תינלבסה ריעה" 
,םיפוסוליפה לכ תא ,הב םיצבקנש תונוי 
הל םיפיסומ םלוכ ,םיפרוטמהו םינוהמתה 
המוד .ואבש תמועלכ םיטלפנו םהלשמ ךפונ 
היצחו םינבא היצח תינבנ איהש םימעפל 

.(100 ימע)"תונועגש 
.וז העיבק לבקל לק אל ?תינלבס ריעה םאה 
הכותמ תטלופ איה .ללכ תינלבס הניא םילשורי 

יבשוח לכ תא ,םיפוסוליפה לכ תא ,םלוכ תא 
תוברתו הילא ואבש הלא לכ תא ,תובשחמה 

.השק תוזח רכב שי .הכותל ואיבה ץוחה ןמ 
ועגש היצחו םינבא היצח תינבנ איהש המוד" 

הזוח (יברע ןושלב דימלת =) בלאט ."תונ 
הליחתכלמ המדנ .םילשורי לע םישק תונויזח 
אוהש .םילשורי לש םודקה הפונל ךייש אוהש 
לבא .תיתימאה םילשורי אוהש ,הינבאמ ןבא 
אוה קיידנ םא וא םילשוריל ךייש וניא בלאט 
וילירמאכ ,לזרב ר"דכ קוידב םילשוריל ךייש 
בלאט .םילשוריב ףולח ינב םלוכ .הטרופסכו 
עלס םילשוריב שי בלאטל .םילשוריב ףולח ןב 

.ןכמ רתוי אלו 

ןמל .םילשורי לע םישק תונויזח הזח בלאט" 
תומדא רוכמת לא ,אבא :ויבא םע בר רקבה 
.תלדה תא קרטו וילע סעכ ייב יחבוס .םידוהיל 
,ולול קושל ןאטסירומ ןיב בלאט לייטמ התע 
הנש אלש יסוביה םירומחה ליבשב ,תומוחה ןיב 
'הר התע אוהו הזה םויה דע ולש יאותה תא 

רשא תא תעלובו תרזוח המדאה... ;דאו-לא 
חנש םינבאמ :הנבנ הכותמ ירהו .הילע הנבנ 

ןטב לאו ואצי רהה ןטבמ .ומצע הזה רהב ובצ 
.תופשה לילב .תויבוקה .הזה שערה .ובושי רהה 
וילא חקיו םאתפ הלעי עלסה .תרתוימ הטילפ 
תויבוק השענו ונממ בצחנש תא ,ול ךיישה תא 
ימע) ."הממד היהת דחא רה-יחמב .תושחור 

 105)
תירחא ןוזחב ליגרת .בלאט לש הספילקופא 
ופאב .ונממ חקלנ רשא תא עלבי רהה .םימיה 
ןמטנ רשא תא רהה טולפי תידוהיה הספילק 
ותוברתב בולע אוה ,יניצר וניא בלאט .וכותב 
תכסכוסמה ושפנו וילירמא תחפשמ ינבמ רתוי 
ושא-םיילאירפמיאה ויתומולחמו לזרב ר"ד לש 

וריב םולכ ןיא בלאטל .רתוארק ינוט לש םייד 
,עלסה ,הז ףאו (עלסה תפכ) עלס ול שי .םילש 
.ולש וניא לכה עלביש ןנחתמ אוה וילאש 
בלאט לש ותוברתל המדקש תידוהיה הדגאה 
דמל בלאט .קחציל חבזמ הז עלס התשע רבכ 
תוטיש ומע איבמ אוהש ויבאל רמא" ;הינמרגב 
,שרשמ וניא בלאט .(77 ימע) "תואלקחב תושדח 
תא ןיבמ וניא ,המדאה דוס תא ןיבמ וניא אוה 

,םיינמרגה וירפסב ידמ קימעמ אוה ,הרוביע דוס 
.ףולח ןב ונה רובעה דוס תא עדוי וניאש ימ 

.המואמ עדוי וניא בלאטו 

תרבחמה ונתוא הכילומ דציכ ונא םיאור ךכ 
.תנינעמ הנקסמ לא תונומתו תויומד תועצמאב 
וטקלתנש הלא לכ .הינב תא תשפחמ םילשורי 
םה .ףולח ינב ,םירג תקזחב םה ןידע הילא 
םרובד ,רז-תרומז םתחימצ ,םילשורי ינב םניא 
םה .תחפוקמו תתוועמ םתומד ,תונושל לילב 
,יברעמה לתוכה ,סדוק-לא ,םלזור'ז תא םימלוה 
המיז לש ,תוחנא לש םילשורי םימלוה םה 
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תימלוש תעגונ ךכב .ונימ וניאשב וימ לש היובח 
,תידוהיה תיתוברתה ונתיווה רקיעב ןבא-רה 
.ןויצמ ,דוד ריעמ תחמוצה היווה .תירבעה 

תטלוקה אלו ץוחל תוברת האיצומה םילשורימ 
תימלוש הביטה .יארקאבו דיל אבה לכמ תוברת 
,תעקושה הלוגה לש םילשורי תא ונינפל טטרשל 

רבדמ י!צח םהינבו לש" ,םידודשאו םינומע לש 
"'".תידוהי רבדל םיריכמ םניאו תידודשא 

המכחב יונב "םיבר םימי ריע" .רבד לש וללכ 

איה םילשורי .ונתיווה רקיע תא וכותב לפקמו 
,לודגה המויל ןידע הפצמה םיבר םימי לש ריע 

.דוד ריע השעיתש הכירצ םילשורי ,דחאה 

ןרוא ףסוי 

בודה חכב העושי 

ץרא ןיבל 1939 תנש לש תרעוימה הפוריא ןיב 
םימיה תשש תמחלמ ברע שמשה תטוהל לארשי 

,זוע סומע לש שדחה ורופיס תלילע תערתשמ 
לש ויומיד תרזעב ."חורב תעגל ,םימב תעגל" 
תונשכ וללה םינשה תא ראתל ןתינ רפסמה 
,יתוברתה םלועה לע בודה לש ותוטלתשה 
לש וירדס וכפהנ וז תוטלתשה לש החוכבו 

.םהיפ-לע םלועה 

הלא לכו ,1939 תנשב זוע סומעכ ודלונש הלא 
ינפש ,םיעדוי םניא רבכ ,ןכמ רחאל ודלונש 
תויהל םיבייוחמ חרכהב םניא םלועב םירבדה 
תמחלמל םדוק .םלועמ ויה ךכ אלשו ,הלאכ 
רתה הרבחה יקוח וערפנ הבש ,הינשה םלועה 
םתיב יטושיקמ דחא בודה ץלחופ הוויה ,תיתוב 
ותואב .ותשא הפטס לשו ץנרמופ עשילא לש 
ריעה יליכשמ וניזאה ובש ,םתיב לש ןולאס 
כ"חא וחניקו רתנספ ילע הפטס לש התניגנל 
,עובק היה ,רגדייה לש היפוסוליפה לע תוחישב 

.בודה לש ושאר ,בוכרכה לעמ 

וירדסשכ ,המחלמה ץורפב תושממ השענ בודה 
המכב ועקפוה םירתנספ" :ושבוש םלועה לש 
לכה לע .אובל ששוב שדחה רדסה .םיתב 

"ופיקשה תוגגוזמ בוד-יניע תימומרע הוולשב 
םיגגוח ,םינמרגה ,שדחה רדסה יטילש .(11) 
םיאבוס" םה .םלועה לע םתוטלתשה ןוחצנ תא 
יניע ;םיחולד םיטבמ םיחלושו ץק ןיא רכיש 

.(18) "תודובעו תוגגוזמ בוד 
תאזה המחלמה לש המויס רחאל תובורמ םינש 

.בודה לע טלתשהל םלועה חילצה אל ןיידע 
דכ-לכ רובעכ ,ותוארב שאונ ץנרמופ עשילא 
,הפטמ םע בוש ףוס-ףוס אוהו ,םילוטלט הברה 
רכינ בודה לש ומשור תא ,לילגבש ץוביקב 
תוגגוזמ בוד יניע ,זאמכ ,לכה לע" :לכב 

.(183) "ופיקשה 
ראבתמ ,הפוקת לש הלמיסכ ,ינסרודה בודה 

םע ,חורב תעגל םימב תעגל ,זוע סומע 
.'ע 188 ,1973 ,א"ת ,דבוע 

זוע סומע 

ריעה לש יאבצה הלשומ :האבה הדוזיפאב הפי 

ןוראבה לארנגה ,ינמרגה שוביכה ןוטלש םעטמ 
.ריעה לש היצנגילטניאל ףשנ ךרוע ,ףפוט-ןופ 
,ק'צייז שישיה ףוסוליפה ,ידוהיה ןעשה לש ונב 
ףשנה תא דבכל ןמזומ ,תוהובה םיניעה לעב 
ואכל .הצרעהה-תריתעו הניבה-תבר ותוחכונב 
יתלב הרחתמ םק ק'צייזל ךא ,רבעבכ לכה ,הר 
ךלפב דוצינש יתימא יסור בוד םג" :יופצ 
בודה .(40) "ףשנב ףתתשהל להבוה קסנלומס 
ןווע לשב ,וטפשמו ,ףשנה לע טלתשמ יסורה 
.זוע לש יריטאסה וחוכ בטימב הכוז ,ותונסרוד 
הדוקפ יפ-לע" ןגנל ברע ותואב הנודינ הפטס 
ןמושב םילבוטה םיריזח" לש םהינזואב "הבידא 

."םיריזח 

ויניעל הלגמ זוע סומעש ,ללכ הרקמ הז ןיא 
ץנרמופ עשילא ידוהיה ןעשה ןב לש תוהובה 
תמחלמ לש התצירפ לילב ,המוד אכדמ הזחמ 
דע עודיו רכומ ,ינשער ןויזח" :םימיה תשש 
לוקמ םעטב ךורע ,דילסהל-זרפומ ,שודג ,ארזל 
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