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דילומו ריעצו קיתע
ל״ז עבלג ריסא לש ותומל רושעב

. םיכשי אל יתפש בותכל יתיצ
ל כמ תוחפ .םינשי אל טלחחב

י נזמוגח ,ןמזת .רפע־ינשי —
,םלוכ תורפסה ירקבמ לכ ןיב

ם ייחה רבד לע" עבלג לש ורישב ומכ) עדוי
ן ייעמ החכשה הצקב" יכ ("רישה רבדו
ת ורשעמ לידבהל ,תמא־ררושמו "עבונ

, תיוח־ה י׳תויקירפ״ח תנפוא ינויקיק
ד ימת ךא ,וייחל רבעמ םג יח ,תיניקניישח
ם חבש ,םייח - ונייח לש םקמועב
ל כ ףא לע ,חימצהל הרישה הפיסומ

post mortem, ה בהא ,םיינרופיצו רעיש
ה רצוי לש ותריטפ רחאל סג ,ןורכיזו

."דילומו ריעצו קיתע״ח
ן  ׳יקיתע" המל
ז  "ריעצ" המל
י דחי םגו ךופה םג םחינש המל
ן יב הזיתניס התוא אללש חז ןיאו

ב בג םא יכ דילומ ררושמה ןיא — םיינשה
ירקו רקע ,יטנטופמיא

W ood ״ל ואובמב ,טוילא .ס.ת חז היח
The Sacredת וארל רקבמה לע יכ בתכש ,״

ל ע רומשל .עבק םג ,תומילש םג תורפסב
, חרפמ תרוסמ תמייק םא ,תרוסמח
א ל" המצע תורפסה תא תוארלו
ר בעמ תדמועכ םא יכ ,ןמזב תשדוקמכ
.הניטאפו הציצח ילב :ונייח ,״ןמזל

, רידגהל ביטיהש ירלאו לופ חז היחו
ת ועפשה תטילק יכ ,רחא רשקהב
ר צוי לש בוטח וחרקימב ,וימדוקמ
א לא ,ןיקיזנ תובא תניחבב חניא ,ירוקמ
. "ונממ ןוזינח יראח יעמב לכועמ שבכ"
, דבלב םישבכ אל ,לכל עודיכ ,לכיע עבלגו
.תוירא םג

ל כל ,ותריש תמייקמ וז הניחבמ
 תוראב הברח םע חרופ חיש־בר ,הכרוא
ה ריש יהוז .תיזטרא ,הלולצ תרוסמ לש
ה נימאטס לש םד־גוסב הנחינ חתוינויחש
 דימת "הריעצ" איה :תינורומיסכוא
ה נניא איה .דימת "הקיתע" איהש םושמ
ף ינחמ "וסארב" לש לוז חוצחצל הקוקז

ת ורכממ הבצחנש םושמ אקווד "חדומ״ל
ה יתונייו היסיסע לכ .דלח־לא תדלפ לש
ד ימתש םושמו ,יח לחמכ הב תירבעה לש
" ריעצ" ןיב גולאיד ,תיעבט ,הב לחנתמ
" ילאודיבידניא ןורשיכ" ןיב ,"קיתע״ל
 ןיבו ,טוילאד אבילא ,"תרוסמ" ןיבל
א בילא ,"שבכה״ו "ףרוטה יראה"
ת ידוהי ,תירבע איה — ירלאווד
ת חא תינמז־וב המישנב תילארשיו
ח נרדומל תוליסמ ץרפו םידקהש ,החוכו)

ב וליש אוה ,ונתרישב 50־ח תונש לש
ה רופ םג ןכלו "ריעצ״ו "קיתע" לש ןזואמ
.("דילומ״ו

, "הזרח תירבע״ח תנפואכ אלש
ת משיימ ,face liftig־b הנוע לכ הקוקזה
—  ותומל רושעב ,םויח םג - עבלג תריש
 תדימב ירלאו לשו טוילא לש תוזיתה תא
" אשדה ויביבס(ש) דע־קרי" לש תוינויח
ץ ע ונרצחב" דימת־לולטה ורישב בותככ)

ם ינמז ימע םרוז ינא" .("חרפי םייח
ם ע) תסייופמ העשב רמוא אוה "םימרוז
ר בדו םייחה רבד לע״ב (ומצע םעו םלועה
־ ץרא םג ,ןילהוו םג היחש ,אוח ."רישה
ט ״שעבה םג ,הטלאמו יזאגנב םג ,לארשי
ח אה םג ,האושב רמיחה תורוב לע
י כ ןיבהל ביטיה — ח״שת לש קתושה
-  .לודג ךישממ םג דימת אוה לודג ןשדח
ט לפמאפב האור־ןיע רמ לאוש "יתעמש"
—  (יטאופ־סרעהו) ןונשה יטאופ־סראה
ת רישל וסחייתהב ,"ךלוה לכה" ורפסב
. "תרחא םירמזמ רבכ בוחרב" — וננמז

־ ןזוא רמ דואמ םמותשמ "יתרחא" -
ה רישה תנפואל ןיכסה םרטש הז ,הלרע
ה מ ,וז יהימ" ,ונלש הקורז־תיקינפיפחח
, "שולש־םייתנש ןוני המש" — ״ן המש
י רהו" ,םעטה־קד לאשנה םעטב ול בישמ
ד ע) "הבס איה םויה לומת לש הריעצ
.(...קדצ המכ

א והש ומצע לא ,ומצע לא וז תובישק
ל וקהו קיתעה לוקה ,תולוק ינשב ןחל
, תירבע הריש תתמעתמ םכרדש ,ריעצה

ה ימודק םעו הוושכע םע ,תירבע אקווד
ס כלפר קר עבלג לצא התיה אל -
c redo*כ םג החסנתנ איה ,יביטיאוטניא
: םד־גוסכ תיעבט ול התיהש תורמל
. "הקיתעו השדח /הכפמ יהת הרושה"
־ רוא הארש ,"ךלוה לכה״ב בתוכ אוה
ל ש היוכיפ ,ןכאו .ותומ רחאל סופדה
א תלדל ,וייח לכ ,לשמנ וז תידוחיי הריש

ם ידוהיה לש םתרישמ לבוי לכ —
י זמרא :דחאה ומי לא ךפתשנ היתורודל
, "בחר" ,"השמ" ,"קחצי״ב ארקמה
, "ירש" ,"לבב תורחנ לע" ,"לואש"
י דה ;דועו ,"ט״ס םיליחתמ תלובש"
ן מ הירזע״ב היגרוטילהו שרדמה
ו מכ הככ" ,"חוכב אנא" ,"םימודאה
" הלדבה" ,"םוי לש ריש" ,"ךלוה ינאש
ד רפס תרישו י״א יטויפ תוחוחינ ;ב״ויכו
, "הקד הממד לוקב" ,"ינאב ףפונמ״ב
m ilieu*ה ;יוכו ״העות תבבוס יתדיחי״
, האושה לצו ,יאפוריא־חרזמה ,ידיסחה
ת ורוב לע בוט םש לעב לארשי יבר״ב
ג ומלא" ,"דכנהו לאוש יבר" ,"רמיחה
ת משנ" ,"םיחתותה ומער קוחר" ,"םודא
" עשוהי ינפ" ,"הינורב יתוחא־ןב יסוי
ת ירבעה הדאגירבה יריש ;םירחאו
י נא" ,"םוחר אל .הככ .ןכ״ב "החירבה״ו
; "תרכוז ריע" ,"םותי" ,"רישל הצור
ר ורחשה תמחלמ ,הנידמה תדלוה
ר קובב ריש" ,"םע ליל״ב ,הירחאלו
" קחציל חיש" ,"קתוש יחאו" ,"רקובב
ל ש םינוש םינווג םה הלא לכ — םהימודו
ו רפסב בותככ) "ויחרפ רזפל" תואינה רז
ן חלושה ךא ,("ךתוא חלשא הלייא"
 ותביתכ ןחלוש אוה םירוזפ םה וילעש
־ ללשל םורטקפסה חותינב .תיטיתניסה
ת ועפשה תוניימתמ־תולגתמ ויביכר
ד וע ,"תואל״ב ,בושק אוה) עבצ־תונוש
, ינרקל — וירפס ראשבו ;קילאיבל וליפא
, רנבוק ,םירמ־תב ,ןורושי ,שוטר ,ג״צא
ר ואה־ןרק לש היפוריצ־ךס לבא ;(ךז

:ונייה ."וז תישמיש הרק׳ אוה תחאה
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.תוירא לכיעש הירא ,par excellence עבלג
ם ינמז ימע םרוז ינא" בתכש ימ לבא

ו מרז ומע קר אל .קייד — ״םימרוז
ק ר אל .(והונישו) וכותב םג אלא םינמז
n־panta rei ק דצ ,ןכ םא ,יטילקאריהה
ו תואב לובטת אל םלועל ,םרוז לכה)

 רהנה םג אלא .(םימה םתואב ,רהנה
ו תוא ,שיא ותוא ומריזב ליכי אל םלועל
, הנתשמ לבוטה םג .שפנ התוא ,ףוג
ם יריש״מ .ומצע יונישה קר אוה עובקה
ו רקובו םדא לש ורקוב ,"רקובב רקובב
ש יגרמו רקובב םדא םק םואתפ") םע לש
ו תואמ ,("תכלל ליחתמו םע אוה יכ
s inging״ חסונב ינאמטיו םזימיטפוא

I hear Americaי חו העפישה יחו") ״
ל יל" ורישב — ״םע לש הלילב /ןומהה
ו ירפס ןורחאב לגעמה םתחנ ("םע
ר כיכה לא יתאצי םעפ" :היצאנגיזרב
ם ג /התלשהש תימצע הילשא וז /התיהו

ר כיכה לא יתאציש /יתחמשו םירחא
/ ינאו קיר הדש ןיימדמ ינא /וישכע
/ קחרה ןיא לא ההוב /דדוב קירו חכופמ
/ רבעב ןאכ /הערתשהש רכיכל רבעמ
."קתושו

ת רישב ׳ירשה ינא״ה לש וז תוללכתשה
ט מוחכ" ומצע ךותב וז תוסנכתה ,עבלג
ח וסינ טוקנל םא — ״ויתושקשק ןיב
ד צמ אקווד — יאקילאיב ,יסאלק
ד חי לש תימואל היווח אטיבש ררושמ
ה עדותה ריש" ,"רקובב רקובב ריש")
ה מוד ינא״כ תואלפנ תורושו ,"דעצמב
ן מ "םלש םעל המוד ינא .דואמ םיברל
, ומצע־דעב־רבדמ ומשש סולקיצה
ה ניא ("לודגה בוחרב םיריש"
ד ה םג איה ,ומצעל ול קר תיטאמוטפמיס
ת ירבעה הרישה הרבעש ןיכרע יונישל
ר ושע תואלמב ,העשה וז ילוא ךא .הלוכ
ן ויד לש םויה־רדסל עיצהל ,ותריטפל
a s you can־n אל) יכרע ,יניינע יתורפס

catch י ורקה ,יטסיחאסאכה ,ישיאה
ס ומלופ" ,שרל געלכ ,וניתומוקמב
ל ש הדי־תלזא תייגוס תא ("יתורפס
, דדומתהל םויכ תירבעה הרישה
. תיביטקלוק הקיטאמית םע ,תיתונמא
, ץוחנ קתעמ 50־ה תונשב היהש המ
, תינדרמ ,הריעצ הריש לש השפנ תעיקנ
ק ר אל — ״תיקורטילופ הריש״ב
, עירתה ודגנש הממ תוחפ אל דסמתנש
, ןגרבתנ ,ןימשהש הנש 35־כ הז אלא
ן מרתלא לש תיביאנה ותאירק .ןיקזה
ת ואכרמה דוס" ותסמב) ריעצה
ה לילהו םויה לא תאצל ("תולופכה

• ׳ךלהה טוקליס״
ע בלג רימא לש זונג ריש

(1984-1914) ותומל םינש רשע תאלמב

החפשמב דחאה
, תויחא) םיחא ,א^א ,א?א
: תובא ת$\קב םכךשבא
!י׳ךליץי
-  םכיחאו םכנב ךלה ,בוש
—  םכעידוהל םידקה אלו

- !דלהס

ל  ןאל© זא דיגה אל ,א^א
א ךקי ,ית^ש לע ורקק? יכ
, םח־בל ,ןבל ךל דיגה אל — א^או
, םךבו ל^אנ רואב ,ילע ףיערהל
—  היהי הז ןנב ה©
! ךתלאשמ תאז? ילוא — היהו
ה ח?שמ3 עיספמ םד םע ,דחאה
.ה?ךב ןמוט אל ךרדל םאו באמו ךלוהה

ר חאל הנשכ ,24 ול תאלמב ,רבמטפס) 1938 תנשמ םיריש רוזחמ »
.יתורפסה ונובזעב ןירפלה תיגח י״ע הלגתנש (הצרא ותיילע

ת שלופמ הרישה תא תושעל ,םיירבעה
ה פקת איהש המוד - חטשב םשונש המל
ן דיעב םג .התביתכ תעבמ תוחפ אל םויה
ק ינחמה ריוואה־םוהיזו ןגזמה
ת ומשונה תואירל אירב ןיא גנידירחהל
ו תוא ,כ״בא־תכיסמ התואב ,םינש רבכ
ם יצרפ־חורמ — ומצע שמושמ ריווא
ו א ,םי־תפש וא ,םירה לש הבוטו הפירח
ה ברה־תויומכחתה לש םילקאב .רעי
־ יכנ יכ קפס ןיא ,ונלשכ ,טעמ־המכוחו

, דלאוועג" :קעדזהל וזרדזי ארקנה־תנבה
ק וח וליפא ךא ."!שדח גוסמ םזיבונאד׳ז
א לה ,םוטאה רדחה לש ריידה תנגה
י דכ וב ןיא ,יטסינורכנאה ,ררוואמ
י כ — ןשימ־הלב תיגולוקא תמא רותסל
ת ואירה ,תואירל קוקז ריוואה אל

ע בלג תאז אטיב ךיא .ריוואל תועוושמ
י ל" :״תאזה ץראה לכ יל״ אלפנה רישב
/ האור ינא ץיקהבו תנשב תאזה ץראה לכ
/ ףיחרמ םילמשח תרשח ךורא דחא םולח
/ ןולחה גרוס ץעה יפעסב תוינונס תעיס
ץ רא לע תרוחרחס חורב ירשבו יתומצעו
."ילש ה£כץ> /הבר

ר ורצב הרורצ ותמשנ יהת" רמואש ימ
א התו ,הרורצ רבכ איהש חכוש "םייחה
ש י םא ךא .ונייח לש םרורצב ,דימת ךכ
ה פ ןוחתפ ,הזה עונצה םילימה־רורצל ,ול

:תאז, קר —
ם ירישע ךכ־לכ ונייה
.םש םירבדל ונתנ אלו

("רקובב רקובב םיריש")
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