רמה היעבה

םירגiםב
קוטש בד תאמ
א

תורדגהה ולא האור התא ,תומישרב ,םירמאמב ,תוסמב ,וב בתכנש המב ארוק התא

העיריכ ותשרפ :רמוא התאו םירזוחה םייוניכה ולא ,םירזוחה םידאותה ולא ,תורזוחה
הסנו אצ ךא .םייוסמ וסופדש עבטמכ וכדד-דואיב ,םכסומ ותומד שוריפ ,היולגו הרורב

רשגכ הארנה ,לבוקמה עבטמה יכ ,רעשת אל םא ,רומגו דנמ בשחנה דבעמש הייארב

הלטוה ותמאל ךרדב יכ ןיבת עדת אל םא «תקתרמה הציחמכ הלגתיש ופוס ,רבחמה
הליחת ררופל ביוחמ התא יכ ןיבת אל םא ,רתויב העתמ םג ךא רתויב הפי איהש ,הדגא

םלוא ,הויז תוהכהלו הדגא םיזהל לקנב ךשמנ םדא לש ובל ןיא ,עדונכ .הדגאה תא
התא הנממ לודג םסק לע הליפאמ ךרדב םסקמכ הלטוהש הדגאה יכ ,ךל רווחתנש«
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העבראכ :לגעמה יבוח השעמ לש תזעונ החסונ ןיעכ ו המסקו הדגאה המו .למזיאב זחוא

די ,היצפיצנמא די ,תוכפהמ די הב התיהש ,ונתיוה תכלוהו העקעקתמ תודוד השמח
,וזה היסומלרדנאה ךותב ,םיעותעתו שואי די ,המחנו הוקת די ,העימט די ,הלכשה
תוחוכ-יטילפמ הדכלתמה תרחא היוהו םיכלוהו םידדטנ הב עוטנה םדאהו תחא היוהשכ

תורוד-תואצומ עדי אל וליאכש ,םדא אב ,התישאר-ינויפרב היולת םיצמאמ-יטילפמו
לעשו הקילדה ינפלמ המימת םייח תביטחכ ,ושפנמ לצאנבו ושפנב ,ולוכ אוהו םינורחא

לצב םנמנש ,לגעמה ינוח .הקילדה ינפלש םייחה תומילש תא ונינפל הלעמ אוה ןכ
.תוטשפו םות ,םותו תוטשפ — הלופכ רקי-תתמ ונל איבהו רעננ ,תורוד השמחכ ונליא
דבלב ךכ םושמ אלו .ותמאל ךרדה תא הריתסמה איהו הדגאה ןושל ,ךדעב ,ךכ

םנמנ אל ינוח יכ ,םידיעמה םינטקו םילודג םירפס ךינפלש םיכרכה תששב אצומ התאש

,ורוד לש םייחה-שחרל החותפ ושפנו ויה תובושק וינזאו ויה תוחוקפ ויניע הברדאו
ןדועמה וחוכו ולש הייאדה לש ןדועמה החוכ ראבל לוכי התא ןיאש דבלב ךכ םושמ אלו

הצרפנ רבכש המוח ןיבש דבעמה-תורודב ונב שדחתנש הממ אלא ולש הארמה לש
,וגבש הפוריאמו ונל הצוחמש הפוריאמ ונל ףסונש הממ ,האפרנ אל דועש המוח ןיבו
,הריש-רבדכ םיכרכה תששב רוצאה תא שרפל לוכי התא ןיאש ,ךכ םושמ דוחיב אלא
רופיסכ הדימעמו ךדימ הדגא התוא טמוש התא םא אלא ,ותדחאמ דחא ררושמ חורש
תויהל רמאי ומצע ררושמה םא ףא היידב תויהל לדח וניא ךא דומח ,םנמא ,אוהש םידב

,תמאבו .וכומסיש המ לע םהל שי הרואכלש ,םיטילקרפה ראש ןכש לכ אל .היטילקרפב

םדאהרקויד דימעהל אב ררושמהש לככ ?הדבועה המו .הדבוע ?םתנעשמ רקיע המ
םדאהרקויד דימעהל אב אוהש לככו ששואמהו זעה תא ןתונ אוה המוחל םינפלמ םייחהו
ז םדא-השקמ ,תויומד ןאכ .רערועמהו הפרה תא ןתונ אוה הידצל וא המוחל זוחמ םייחהו
• V

םדאה ,האדו אצ :השוריפ ךכ ,השיחכהל אב התא יאש ,וז הדבוע .םדא-קבא ,םיללצ ןאכ

םדאה ,וב תמצעתמ איהו הרובגב ררושמה לש ותלכי ול תינענ המוחה רוערע ינפלמ
ךכו .וב תשלקתמ איהו השולחב ררושמה לש ותלכי ול תינענ המוחה רוערע רחאל
אלא דוע אלו לפט םויהמ םדא-יללצ ,רקיע םושלשמ םדא-תויומד :השוריפ ךשמה

ךא ,םצעב :תפסותה הקוחר אל התע .המורק םינורחאהו ושפנ עקרק םינושארהש
אלא ומינפ םה ןיא ,ורקיעל ושושיג-ינויצכ אלא םה ןיאו םינורחאל קקזנ אוה תועט ךרדכ
.ותפילק
ב

םלרוג המוד וניא ךינפלש םיכרכב יכ ,הדבועה תא שיחכהל אב התא יא ,רומאכ

אלש וניתורוד ינב לש םלרוגכ ררושמה לש לודגה ודסחל וכזש םימדוק תורוד-ינב לש
וללה יכ ,רמואה ןיסחויה-סרטנוקב שיחכמ התא לבא ,ררושמה לש לודגה ודסחל וכז
התא רתוי ןייעמ התאש לככ ,הברדא .ץוחלו שפנה ןמ ואב וללהו םינפלו שפנה ןמ ואב
תישארב ,רומאל .הדלותה םה םימדוקה תורודה ינבו באה םה וניתודוד-ינב יכ ,האור

אוה .ךובנה היה תישארב ,המצעו הרודו התביבס-יכוסכסמ תכסכוסמה שפנה התיה
,דנרב ,יקסב'צידרב לש םתישארמ — רופיס-ימוחתב םצמטצהל םא — ונילא טבינה אוה
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יטמקו טבמ-יסוכדפ דע ,דכרדו הבגהה-ללכ ןמל םינושה םידדצה םיבר .ןמפוש ,ןיסנג

לבא ,השוע תונוכת לש ינוש טעמ אלו השוע לודיג-תוביבס לש ינושה הברה ,עבמ
רשגה-יקסרש רוד — דחאה דוסיה ,הושה דצה הלועו טלבנ םינושה םידדצה לכ לעמ

אשונ אוהו אמש-תקזחב ול םה וינפלש רשגה-יצובצבו יאדו-תקזחב ול םה וירוחאמש
ןאמואב ולגנש ,םוהתו םוריע .ררופמה ומע לדוגו העורקה ושפנ לרוג תא תודידבב
היפרגואיגב םייוסמה דוזיאה-ינושכ התיה הנוש הייארה-תיוז קד ,,ץ'צובב ולגנ ,פ'צופבו
תקעזב היוהה-תמא תא הלטריע תחא הייאר-תיוז .היגולוכיספב םייוסמה דוזיאה-ינושכו

תייאר איהו ,תרחא הייארו תיגלא הניק-תחנאב התלטריע תחא הייאר ,תיגרט דבש

ינושה ךעטי לא לבא .יקסטורג ןוצל-דוחיגב ותלטריע ,התע וב רבדתש ,ררושמה
.תחא הדוסיב רודה-תיוח יכ ,תחא ,הדוסיב ,המצע הייארה יכ ,הייארה-תויוזבש

ופונו ונדס לע ןליאה תא סנרפמה ,יומסה שרושה ןה וזה הייארהו וזה היוחה
ךותמ קד .ותרמצו ופונו ונדס לע ןליאה תא ןיבמ התא הזה שרושה ךותמ קרו ותרמצו
לארשי ייח תיב תממשל זמרכ איה( ולודיג-תיב לש היוהה-תממש האורה ,ךובנה ותוא
םיארנה ,םתוא ןיבמ התא ,שפנבו םלועב הסחמ ול ןיא בושש ךסכוסמה ותוא ךותמ ),ולוכ

.שפנבו םלועב הסחמ-תחטיבב םיעוקת םתומכ ןיאש ,םותו תוטשפ ישנאכו םיבבלנכ ךל
התא םאו .רבוחמה לא ךרדה תא שולתה ךותמ ,עוטנה תא ןיבמ התא רוקעה ךותמ קר
— הרועמה ,רבוחמה תופיצרב יארקאבש-הדוזיפא ןאכ אוה שולתהו רערועמה יכ ,רבוס
,רבוחמל םיעוגעגה תא החימצהש עקרקה םה שולתהו רערועמה «ךל איה תיטפוא תועט

שיחכהל התפתמ התאש דע ,ךכ לכ םיראופמ םתלישבהו םתלישבה ףאו הדועמל
.רוביחה תובא םהש ,תושילתה יניערגב

,תורוד ינפלמ םייחה-לולכמב הרועמה ,רבוחמה תא אצמ ררושמהש המ :בושו
תיב ,ותושילת ינפמ טלפמ ןאכ אצמש המ דמולכ ,וגיתובא-תובא לש םייחה תומדב
תרגסמב ,ויפאב םיעובטה ולשמ םימעט ול שי ,ומצע-תכובמו ומצע-תייהת ינפמ תוסח
הכילהב אלא ופוח תבותכב אל אוה ותשקבו טלפמה לש דוסיה לבא ,וריוא-ללחו ולודיג

קילאיב ירה — תונוש םיפוחה-תובתכ .וילא הכילהה חרכהב ,וילא הכילהה ךרוצב ,וילא

הילידיאה לש הפוחל אבש יקסבוחינרשט ירה ,המסק-ידהזו הכירבה לש הפוחל אבש

יתב הלא .הדוה-דבוכו תוגהה לש הפוחל אבש גרבנייטש בקעי ידה ,הרוא-יקחשמו

תאו םמצע תא םהילא טלמל היפיו םשפנ-תיצמתב םואנב םהינובש ,םירדאנ תוסח
,ררושמה לש תוסחה תיב ףא .שפנהדהותמ ,םייחה-רוערעמ ,היוהה תממשמ ונלוכ
ךלהמה אוה ךנקז ןקז יבא אל .ךכ םוש לעו ךכ םושמ אלא הנבב אל ,התע רבדת ובש
דבעש ,ונרוד-ןב אלא ,קחרמ לכמ קוחר ודוע ותמוח רערעל לכנתמה ץפמה לוקו ותיבב

,היסוכריפ קמועב תינרדומ תירבע שפנ ,ומצעמ םצעו ורשבמ דשב אוהו וירודמ לכ
המדתמו המצעמ המצע לוכיבכ החיסמ איהש ךותמ המצעמ ,היכוסכס-לילבמ תטלמנ איהו

.קחרמ לכמ קוחר ודוע ותמוח רערעל לכנתמה ץפמ לוקו ותיבב ךלהמה הנקז ןקז יבאכ

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 04 Jul 2016 02:23:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

rtw,.

ד

.

622

קומש ב ד

ג

ץפח ,המייקתנש הנווכ הרואכל .ץפחה ,הנווכה ךכ — המצעמ המצע החיסמ
ונדוד ינב לש םיהוחמח ,םישטשוטמה םיללצה הלא ךינפל ירה :הארו אוב .םייקתנש
םימדוק תורוד ינב לש תוקצומה ,תוטלובה תויומדה הלא ךינפל ירהו הקסטורגה דואל
םויה-תקסטורג לש םעמועמהו בדענה הרואמ הצפח שפנבו חרוב התאו הדנגלה רואל

תחטובו החוור ךתכילהו תיבב ךלהמ התאו םושלש-תדנגל לש ריהצהו בוטה הרואל
בשוי התא דוע ,ךל טאל לבא .יאדוב אמש ,החטיבב סוסיה ,עפשב ללח רימהש ימכ
ךמעמ בסה הנהו ,ותומימחו ומות חוכ ,וחוכ לע וב אנקתמו לדוי 'רב ךיניע ןזו ןחלושל

םיחותפ הלאה םינפה יכ ,ךינפל הלגנ םואתפו ליפורפה תא תיאר סאפנאה תחתו וינפ
חטובה ןיבש ,ןיע ףרה אוה ליפורפהו םאפנאה ןיבש ןיע ףרה ותואכ — הייאר-לפכל
ולש ותכובמ תא וב איבה לדוי 'ד לש ותחטיבל ותכובממ חרבש ימ ,רכינ — .ךובנהו
םה המכ דע עדוי וניא בוש ולש םישעמב ןנובתמה דע ,םינפ-לופכ ודימעה וחרכ לעבכו
הצרעה הפופצ תובכשב םייורש ,ןנובתמה שפנ ,ושפנבו םיכחוגמ םה המכ דעו םימימת

.רומג בוברעב םישמשמ אלא םיגוריסל םיפלחתמ םניאש ,געלו
ומצע טלימ אל ,הכובממ ונמצע טלמל הזכ אלפנ תודמ-תיב ונל הנבש ,ררושמה יכ

אלא טלימ אל תמאב לבא 'ולש "סוניכ"ה ירפסב ןיטולחל ומצע טלימ הרואכל( .הנממ

וכרד ידצב ).רמש ותרות תאו בזע ומצע תא תניחב ,ומצע תא לטיב ,ומצע עילבה
םירזומה םירופיסל הנווכה .רתויב םהל הנותנ וישרפמ תעד ןיאש ,תורורצ םיללוגתמ
תוערואמש ,הז םימיא-ללחב ונשפנ םגעת המ .הישחרו ושפנמ ונל חישי םהבש ,ולש
תושפנהו דחש אללו םילולב וב םירבוע תונויזח-יתותפו תותיזחו תועדואמ-ידוריפו
תשאימו תשאונ הכובמ-ריוא תוקוספ תומישנב םשונ לכהו תוהובו תוהות תוטטושמ
חתפמה-תדמעב לקהל אלש םירהזומ ונאש םשכ םלוא ,ולש רופיסה-בטימ הלא ןיא ,תמא

ורוד לע םירופיסכ םביטב םילועמ םניאש ףא ,םויה לש לולחה ורוד לע םירופיסבש
רופיסבש חתפמה-תדמעב לקנ לא ךכ ,דסמכ םה םינושארה הברדאו םושלש לש אלמה

תביבח הדגא ליצהל האב דיהדודנהש דוחיב .הסידפק :רמולו די דינהל לק .רזומה
שפנב ללוחתמל זמרו טשפ הבו תקהבומ תיפדגויבוטבא הדועת אוה רזומה רופיסה לבא
תדוצמב המצעל תוסח השקבמו תוייהתה-דעיב הכובנ תעלקנה םדא שפנ איהו ררושמה
,בבלנהו םתה לש לאידיאהו הייהתו ךובמ ולדחי אל וז הדוצמב םג םלוא ,םותו תוטשפ

תריזג ךותמו ןאכלו ןאכל תחא העשב וינפו הכותב הלגתמ עסשו לוציפ ינפמ טלפמה
V

םה ,שממ אל שממ םהש םדא-ידיצי העורזה הדגאה-תומדשל םיפוסיכה םיאשינ לפכה
.םימי בבלב היננח אוה דסח שיאבו דסח תעשב ולגתנש ,תומימתה אלפל םיפוסיכה
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