
:ןדס בד 

*תעשעמה-"רופיס לעב 

א 

יכדרמ 'ר תא וריקוהו וריכהש ויה םיבורמו םיבר 
וידימלת םהמ ,םיקיתווה ויעיר םהמ ,לאקזחי-ןב 
תושעל םיביטימה םללכב םיאצמנ יאדוו ,םיקיתוה 

ןורכז תפיסאל ואבש ,הלא םהל שארו ,שפנ ול 
בדהו ,ויתוחרואו ויתוגרדמ תצקמ ונל רפסל וז 
פרטצנ םאו ,םיבירעו םיאנ םהיפמ ונעמשש םיר 

,תימע ול תויהלמ יתייה ריעצש ףא ,םהל ית 
רתויבו ,יתופרטצה ,דימלת ול תויהלמ יתייה ןקזו 
.תולצנתה הכירצ ,וב םירבדמה שארב יתדימע 
ןמ הרכזאה תפיסא יאבב ינאש ,יתולצנתה המו 
ינש יפכ ,ותוארהלו ותוארל םייושעה ,םיטעמה 
תרייע איה אלה ,הכותמ הלעו ותבצחמב עט 
ותוארל הב יתנחינש יל איה הלוגס אלו ;ותדלומ 
,ידיל הלגלגתנש יל איה תוכז אלא ,ןכ ותוארהלו 

הרכזו הנורכז ,ירוענ-תמדקב הלגלגתנש יפלו 
.הקיחמ ול ןיאש םשור יב ושע 

תמחמש ,הוצמ-רב תנש לש הפיס לע ,יתייה רענ 
םלועה תמחלמ ,המחלמה ימיאו ,המידקה יתומתי 
יתגרוח ימא תחפשמ ללכב ינולגה ,הנושארה 
,הדודשהו הפורשה ונתדלומ ריעמ םולשה הילע 
ךרדל ונדדיצ םידודנו לוטלט ימי תשולש רחאלו 
שי-תליהק ,רעצימ-ריעל ונעגהו תינעבוט לוה 
,אנילג רמיחה-תמדא םש לע היורקה ,הנטק לאר 
ילושב ונבשי תואיל בורמו הילא ונעגה ךאו 
םישנא בור ונילע ולהקנ ,קושה לש ובוחר 
נאתמו וניתואצומ עומשל םילוהב הלא ,םישנו 
,ונריעל הל הלע המ ,העומשו העומש לכ לע םיח 

הנממ וטלמנ הינבש ,הללוהמה ידורב תליהק 
הכזי ימ ,הזב הז םירחתמכ הלאו ,קיצמה תמחמ 
לא ונאיבהלו ,םיחרוא תסנכה תוצמ ונב םייקל 
,ןחלוש ונינפל ךורעלו וגג תרוק לצ תחת 
םליהבהל ורהימ ,ונל םיבורק יכ ,םהל עדוויהבו 

םתצקו ךליאו ךליא ורזפתנ םתצק התעו ,ונילא 
המל ,רעצ ךותמ םג הארנכ ,םהיתולאש ופיסוה 
המל ,הדרח ךותמ םג ,םושלש-לומת ונל עריאש 
םג ורזפתנשכו ,םייתרחמ-רחמ םמצע םהל עראיש 

דחאה ,הדימעה-תונשב םיכרבא ינש וראשנ ,םה 
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השעמ ךורא ושובלו תוריאמ ויניעו תואלמ וינפ 
ושובלו תובצע ויניעו תוטעומ וינפ רחאהו ,ישמ 
,םילודגה יפמ ועמשש רחאלו ,דב-השעמ רצק 
ונילא םג ונפ ,ועמשש המ ,וניתודודו ונידוד הלא 
וטהל ,הארנכ ,םשקבבו ,טעמ םיפונצה ,םינטקה 
דצל ונילא םהיתולאש וטה ,תואלתה רכזמ ונת 
[אילפט =] ךעלרעדניק :ןושלב חתפ דחאהו ,רחא 
יחאבש לודגה יתייהש יפל .עובשה תשרפל לאשו 

.המש יתשריפ ךא ,ונדמל אלש םמשמ יתינע 
.םיעדוי םתא דציכ ,םתדמל אל םא :רחאה לאש 
הליפת .דב ונישעו הדשב ונתבשב ,ויתובישה 
אלא וז .דתיה אלש ףאו ,השרפה תא וארק םגו 
ונדודש ,םיקולח ונידוד ויה ,אמלעב האירק 
השרפה תא אורקל היה לוכיש ףא יכ רמא דחא 
ןמ אורקל יואר ,ונמע הרות רפס ןיאב ,ויפ לע 
הבית לע חוספל אלש ,ונמע היהש שמוחה 
יפל יכ ,רמא רחא ונדודו ,וערגת אל לע רובעלו 
יואר ויפ לעב השרפה תא אורקל לוכי אוהש 
הנוש אוהש ךותמש ,שמוחב אורקלמ ןכ אורקל 
אל לש קבא וכותמ האירקב שי הרותה רפסמ 
לש הטיבצ ךוראה שובלה לעב ינטבצ .ופיסות 
הכוס ןיא םירופ וסע טסעוו :רמאו הביח 

לה לעב ררועתנ ,[הכוסב םירופב לכאת -] 
ןיא םירופ ןסע טניימ סאוו :לאשו רצקה שוב 
.[הכוסב םירופב הליכא שוריפ המ =] הכוס 
ךייחתנ .אוה תונציל לש רבד יאדו יכ ,יתינע 
:רומאל ,ותעד ריבסהו ךוראה שובלה לעב 
םילטב םידעומה לכ אובל דיתעל יכ ,ורמא ןאכמ 
אובל דיתעל יכ ,ורמא ןאכמו ,םירופמ ץוח 
,ןתיול לש ורוע היושעה הכוסב םיבשוי םיקידצ 
,םירופב רמוא .דוה ,ןיבשוי יתמיא איה הישוקו 
לעב רמא .תונציל לש רבד הז םג יכ ,םייסו 
םג ותעד ריבסהו ,יאדוא ,וג :רצקה שובלה 
אוה הרות רבד אל וז הרמימ :רומאל ,אוה 
טוא ותלקלקב ספתנש ימש תוטוידה רבד אלא 
ןושלו ,הכוס ןיא םירופ ןציז טסעוו וד :ול ןיר 
אוהש םויב יכ ונייהד ,םירוסאה תיב ןושל הכוס 
גחה ול יהיו שובח אהי חווירו החמש םוי 

.אגחל 

יתלאש אל ףאו הזה דמצה אוה ימ ,יתעדי אל 
יתיארשכ ,םימילו ,יב הקקחנ םתומד לבא ,םהל 
וב יתרכה ,ויתיאר השרוובו ,אריפש ריאמ 'ר תא 

,לאקזחי ןב יכדרמ 'ר תא יתיארשכ ןכו ,דחאה תא 

אל ןיידעו ,רחאה תא וב יתרכה ,ויתיאר בובלבו 

םליגש הרקמה יכ ,םינשל יל ןבוהש המ ,יתנבה 
,ןושארהש ,ודוחייב שיא שיא םליג ,הנושארב יל 
תרמימ ,ןילבול ימכח תבישי תונבל היה דיתעש 
שרפתהל היואר איהש ךרדכ ול השרפתנ םע 
תונבל היה דיתעש ,ןורחאהו ,אתכלהד ןרמל 
ול השרפתנ םע-תרמימ ,תוישעמה ירופיס רצוא 
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.אתדגאד ןרמל שרפתהל היואר איהש ךרדכ 

לאקזהי-ןב יכדרמ 'ר םע יתלייטשכ ,םימיל ןכא 
וינפל וינע ותוא יתרכזהו םילשורי לש הבוחרב 
ענה םע החישה התוא הפי-הפי רכז יכ ,יתיאר 

םרקיעו ךכל ןתנ םינמיס המכו ,םיטילפה םיר 
ותדיל םוי םנמאש ,ול רוכז םירופב ךורכש לכש 
םוי לבא ,ונבר השמ לש ותריטפו ותדיל םויב 
היה םירופב וניבא םהרבא לש ותירבב ותסינכ 

ידילי תדוגאל ופרצל יתרמא .יכדרמ ומש ארקנו 

הניאש הנשב ,םהמע הנמנ ינא ףאש ,םירופ 

,ןמינורג ימאס לש ותושארב הדגאתנשו ,תרבועמ 
ךורכ אוה ירה ,רקיע יתדלוה םוי רמוא :בריס 
,רקיע יתירב םוי רמוא ,ונבר השמ לש ומשב 
בטומו ,קידצה יכדרמ לש ומשב ךורכ אוה ירה 
םגתפה יב ולתי אלש ,םהיניב עירכא אלש 
יכ הדוה לבא .יכדרמ השמ ךלה :םעב רוגשה 
וגזמו ותריואל ךשמנש ,ומרג ומויו ומש רשפא 

.תוישעמ-ירופיס לש סופיטבא ,ינש םוגרת לש 

ב 

הרייע התואב ונתבישי ימי ,םירוענה-ימיל רוזחנ 

,הילע יניעו יבל יתתנ לבא ,יתייה רענ-הנטק 
המצע לכ :שודיחל םינפמ שודיחכ יל התיהש 
אלו יתדלומ ריעב םייתובוחר וא בוחרכ הרועיש 

ושדיח וא ואנבש ,האנ תסנכ תיב :הב לכ רסחי 
לש ונתוח ,לופונרטמ ןאמטיירב םייח 'ר ריבגה 
אוה-ץושמ יוליעה םשב עדונה ,ריעצה ברה 
שיו ,הבישי הפ םיקהש ,אריפש ריאמ 'ר אוה 
,המחלמ יטילפ התע המוהה ,האנ םע-תיב הב 
,ירבעה רפסה תיבלו ןויצ תרבחל רודמ וב ךא 
קואה ןושלב וטלשש ,בוחרב דמועו עובק אוהו 
צרע,ד אראדאעט א'צילוא :וילע זירכמ תיניאר 
דיחיה אוהו ,לצרה רודואית בוחר :רמולכ ,איל 
שחנ םירומש ,ירבע רפס תיב ובו ,תויולגה לכב 
הב שיו ,יקסנמוא ףסוי 'ר ןוגכ ,וב ושמיש םיב 
רשא 'ר איצוה הבש ,םירפס תאצוה וליפא 
בעה ותרבחמ ןוגכ ,םיסרטנוק (ךרוכ) רדנביכוב 
,קילאיב לע ןייטשפרש יבצ לש תדקונמה תיר 
,ופאמ לע רנרב .ח.י לש תידייה ותרבחמ וא 
"שדחה וטיגה" לצרה לש הזחמה ןוגכ םירפס ןכו 

,םימיה רשע דחא .אוה םג רנרב לש ומוגרתב 
האור ינאו יבלב םיקוקח ,הרייע התואב יתבשיש 

הב עמוש םימיל יתייהש המ לכו ,הנח לע התוא 
הברקמ חמוצו הב עוטנ ותוא האור יתייה ,הילעו 
המ ןוגכ ,םהה ימשר תצבשמל ופיסומכ יתייהו 
הפ שמישש ,ןבלב ריאמ 'ר ירומ יפמ יתעמשש 
ולעש םירפוסה לע יתעמשש המ וא ,הארוהב 
רי ,רלדאנ לאומש ,גרבנצלוטש אבא-,הברקמ 

.םהב אצויכו רגנפלגופ םירפא ,םלשה הימ 
אלו ,לאקזחי ןב יכדרמ 'ר יל בשחנ הלמסכ לבא 

םיינע ינבמ .הכותמו .דב וכרד יתעדיש דע יתחנ 

הצילמה ךרד לע אלו ,הרות אצת םהמש היה 
היורש .דתיה הנמלאתנש ומא ןכש ,הרוגשה 
תבוח תאצוי הרייעה .דתיה הבו ,תלוונמ תוינעב 
לדגתש דבלבו ,היחתפ לע תרזחמ .רתיהש ,הקדצ 
רוקמ ונעדי רבכש ,יכדרמ - םינטקה הידלי תא 
רוקמ ןכ ונתביבסב ארקנש לכ - ךונחו ;ומש 
,"חמש בל" לעב קסלואמ קידצה אוהו ,עודי ומש 
תקדצ התוא הדרח הברה .הארילו הרותל םכנחתו 

עפ המכ הדלי ודלונש םדוק ןכש ,הינב םולשל 
ניב ודרטנו ומייקתנ אל םידוליהש ,קירל םימ 
קידצה תחטבהכ ,התכזשכ םגו ,םמלועל םתוק 
רפתנו ,הבל תלאשמכ ,הרוכב תא לדגל ,רכזנה 
ששח ךותמו התדרח תא החינה אל ,יוליעכ םס 
,הלודג באז-ןש עימקכ וראוצב התלת ערה ןיע 
תיבב וירבחשכ ףאו ,האשנ לבא ,הב שמ אוהו 
הנאיבחי וא ןשה תא ריסי יכ ,ול ורמא שרדמה 
,ומא אוב לע ותוא םיריהזמ םהו ותגתוכל תחתמ 
דעהב םג :רמא ,ומוי תדועס ול האיבמ .רתיהש 
הלילחו ,הדובכ הנוצרו ,הדובכב בייח ינא הר 
לגרל ותבשב ,םימיל יכ ,המית המ .הל בזכל יל 
,הניחב לש .רפיס לע דמע רבכו ,הניוב ודומיל 
למה תנאות ,ותשאו סכודיכראה תחיצר םע ירה 
םע תויהל הרייעל בשו הריבה תא חינה ,המח 
םימיה םצעב-השגדה םיכירצ םירבדהו .ומא 

רעמ חרזממ הלוהב המירז ונתביבסב .דתיה םהה 

בובלל ימ ,חרבו ותרייע שטנ ודיב היהש לכ ,הב 

המשו ,רתוי הקוחרה הניול ימ רתוי הבורקה 
וליאו ,וננומיז תרחמל הרייעה בר טלמנ םנמא 
ימיב המע תויהל ומא לא רזוח ,ןמאנה ןבה ,אוה 

.התפירשו הרייעה לש השוביכ 

ג 

ןב יכדרמ 'ר לש היפרגויבוטבאה תא ארקש ימ 
איש לסרק .גל תרגא תומדכ הרבחתנש ,לאקזחי 
הספדנו ,וייחב המוסריפ רתוה אלשו ,םימי ךיר 
תומילשבו "רבד"ב תוטימש תצקב בורקמ הז 
לע ותדיקש -:וכרד ירקיע עדוי ,"ראודה"ב 
וכשמנש ךרדכ ,תונויצה ירחא ותכישמ ,ודומלת 
םש הזב .רתיהש ,הרייעב םירוענה ינב יבוט 
היהש ,ךונח ,ויחא ףא םשארו םללכבו)-,רבד 
ופוסו ,ונצראב בשיו היינשה הילעה ישנא םע 
המ ,עדוי םג אוה ךא-(הקירמאב עקתשה 
ריאמ רזעילא 'רל וכרד תערכהב דעונ דיקפת 
הנורטפ אלא ונורטפ דבלב אל היהש ,ץישפיל 
יבוט הלא ,םיקהבומ םימכחו םירפוס תרובח לש 
ומה תירבעה תורפסב היצילג ינב לש הינורשכ 

ויבו ,ותעידיל המ ףיסוא ,םכתושרב ,ךא .תינרד 
ריכזא ,תישאר .היפרגיבוטואב לולכ ונניאש רת 
ןב יכדרמ 'ר הלעשמ-הלחתהה .דתיה ךיא 
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חרט ,תוירבעהו תונויצה לש הביתנב לאקזחי 
תירבעה תורפסב תידוסי העידי ומצעל תונקל 
ומצעל תונקל חרטש ךרדכ ,םינורחאה תורודב 
ושארה תורודב תירבעה תורפסב תידוסי העידי 

שמהו אריה ךרבאה םע ותרייעב הערתהו ,םינ 
יכשה ותיער םג אוה םגש ,סלניפ לליה 'ר ליכ 
לעב ףא םימילו ,בתכב וננושל לש השומישב ול 
,הפיו הנידע ,דשא ,סלניפ תרמ האצי הנהו .הפ 
רזעילא 'ר ףאש ,הצוואקסורט אפרמה םוקמל 
םכרדבו ,וילה לגרל ,וב אפרתה ץישפיל ריאמ 
ויה-אפרמה ימ תייתש םוקמ - היסוטפאנל 
ול התארה תחא םעפ .תירבעב םתתיש םילגלגמ 

ריעצ ידיב הבתכנש ,תויתוא-תפופצ ראוד-תיולג 

הארק ,ןרפלה ,קטומ הנוכמה ,יכדרמ ,התרייעב 
,םשה ןעמל : הל רמא ,ויפיו הנונגס ביטל עתפנו 
ןכ התשע איה .הז ריעצ ילא יחלשת ךבושב 
לע העירכה ותעיסנו הבובל עסנו רהימ ריעצהו 

עטה אל וניעש ,ביטימו גאוד ול אצמנש ,וכרד 
ברקמ הלוגסה ילעב תא תולשל החמומ היהו ,ות 
ריאמ רזעילא 'ר לש וכרדכו היתולילג ינב ויחא 

ריעצה תא ךילוהש םשכ :השועו רמוא - ץישפיל 

,רבוב המלש 'ר אוה ,בידנ ינפל לא ןנוחמה 
וחור ירפ ךילוה ךכ ,וכמת ףא אוהו וב ךומתיש 
םשכו ונימיל דמעו ,"חולשה" לש וכרוע לא 
איבה ךכ ,המש ותבש ימיב ,ןילרבל ואיבהש 
סב הארוהה ןכוד לע ודימעהו ,םילשוריל ותוא 
ודומלתלו ול בוטל ,ותגהנהבש םירומל רנימ 
אוהו .ודימ ודי הזז אל וימי לכו ,וידימלתלו 
וביעו ופוסיא ,םעה-רופיסל תושעל ודדועש אוה 
ופיס רצוא ,אלפנהו לודגה ורצוא תויה דע ,וד 
דמע ןינע ותואב ,תמא .ונדיב ,תוישעמה יר 
,קילאיבכ לודג ונל ימ יכ ,בשחנ ררועמ דוע ול 
ךיא :ותרדגה האלפנ דאמו ,ודדועמ היהש 
סע טאה ריא רעבא ,רענעש טכאמעג סע טלאוו 
ותוא השוע יתייה ינא : רומאל ,רעסעב טכאמעג 
לעב .רתוי בוט ותישע התא ךא ,רתוי הפי 
ואה תרגאב הלא םירבד איבמ תוישעמ ירופיס 

םדוק םינש םונעמש ונא לבא ,ולש היפרגויבוט 
,ול סרפ ןתמ םע אלפנה ומואנב - המוסריפ 
יכדרמ אוה ,אוה םג יכדרמ היה ול סרפל-חאו 
םג רפיס ,לאקזחי ןב יכדרמ 'ר ,אוהו-רבוב 
אוה ,ומש לע ארקנ סרפ ותואש ימ לש ותבשב 
'ר ,סרפל ורבח ןקז לש וחבשב םג ,קילאיב 
לוכיש ,רפסמל ול הדמע ותכימתש ,רבוב המלש 

םישנא ריכהו ,הברה דמל הבש ןרבל ךליל 
.םירבעה ירפוס יבוט םרקיעו ,הברה 

רענעש םע טלאוו ךיא :קילאיב לש ותרימא 
ןתינ ,רתוי הפי השוע יתייה :ונייהד ,טכאמעג 
,טכאמעג רענעש םע באה ךיא : הרימאב הרימהל 

יסב ותחריט תודעכ ,רתוי הפי יתישע :רמולכ 
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יכדרמ 'רכ ימו-,תוישעמ ירופיסו הדגא ירופ 
תורוקמ לע ןיוצמה רקחמה רבחמ ,לאקזחי ןב 
םג ,תאזה הרימאה ךא -תאז עדי "םויה יהיו" 
,קילאיב לע דבלב אל הלח ,היונישכ םג הרקיעב 
תוישעמ ירופיסב ושעש ,םירחא לע םג אלא 
הנווכהו - רתוי םיבוט אל ךא ,רתוי םיפי םושעו 
דוחיב אלא רבובלו יקסב'צידרבל דבלב אל איה 
וט :תוביתה דמצ תא רימנ םא רתויבו ,ןונגעל 
איה-איה .רתוי םינמאנ :תובית-דמצב רתוי םיב 

דוסיה ,םעה רופיס לש תודוסיה ינשל תונמאנה 
שי וז הניחבמ .םעה לש דוסיהו רופיסה לש 

אוהו ,דיחי תורחת ןב לאקזחי ןב יכדרמ 'רל ול 
אלא םעה ירופיסב אל הז ףאו ,קילאיב םנמא 
חסונ יפכמ ,רתוי םיפי םנמא םהש ,םעה ירישב 
םה לבא ,קראמ-גרובצניג ףסואב תירוקמה םת 

.םות-דע םהל םינמאנ םתויהמ ,םתומכ םיבוט 
וול וחוכב-תוישעמה ירופיס לעב הלפינ המבו 

,ועילבמ אלא וטילבמ וניאש ןפואב ומצע לע רת 
והירה ,היוצמ האוושה לש המגודב רזעיהל םאו 

,הצנריפ תונמא ןיבל הנוואר תונמא ןיבש ינושה 
טוליב לש רודב ןבות אל טעמכש תלוכי איהו 
ידניאה רוד לש ומוחתמ קנויה ,םידוחייו דוחיי 
,תוילאודיוידניא וב התיה אלש אל .םזילאודיו 
יסב תוטיש שולש םיתש לש האירק היד ירהש 
,דבלב ולשו ולש ותאצרה איה יכ עדנש ,ורופ 
,ותומכ רורב םשור החומ םשור ותוא ןיא לבא 
עודיש המ עדי יכ יאדו .אוה םעה רופיס יכ 

םיריש אל השוע םעה ןיא יכ ,בר-יב-רב לכל 
,םה םידיחי השעמ הלאו הלא ,םירופיס אלו 
יציל םהל החינמ םתחכיש וא םתוינומלא םלוא 

,התעיבטו דיחיה תושר ,םתושרמ ואצייש םהיר 
ועה םיברה תושר ,רתוי הלודג תושרל וסנכייו 
תפסותה ךרד לע ,םגזמו םמעט יפל ,םהב םיש 
ךרד לע ,טושיפהו םוקיעה ךרד לע ,תערגמהו 
,קורימהו בובישה ךרד לעו העצקההו תותיסה 
הלוע םילוגלגה ילוגלגו םילוגלגה לכ ךותמו 
אמימח ימעט לכש יפתוש יבד ארידק השעמ 

.אילפהל וב םיגזוממ ארירקו 

ד 

ולעפ יפל יכ ,לאקזחי-ןב יכדרמ לע וילע ורמא 
,רמולו קיידל ןיד ךא ,וב התיה תומימת יכ ,רכינ 
!דתיה ,הנבה לש תומימת וב התיהשמ רתוי יכ 
.דיה ולעפש תבותכה ןכש ,תומימת לש הנבה וב 

דחוימב ךא ,םינפ-תבר ,םנמא ,התיה הילא ןווכמ 
ךכ לע דיעיו ,הב םימייוסמ םיגוס ינשל ןוויכ 
אל םא ,הלקש "ריבד" תאצוה :היהש השעמ 
לודג ךרכב ויתוישעמ-ירופיס תא איצוהל יאדכ 
ירפוסמ המכ לש םהיבתכ האיצוהש ךרדכ ,דחא 

אש לאקזחי-ןב יכדרמ 'ר הל הנענ אלו ,תפומה 
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לי :רמוא הווה ן תוישעמ ירופיס ארוק ימ : רמ 
,הבישיב אורקל םכרדש ,םינושאר ,םינקזו םיד 
ךרכ תאשל םחוכ ןיא ,םתמועל בצינ םרפסשכ 
,הביכשב אורקל םכרדש םינורחא ,הזכ לודג 
ךרכ תאשל םחוכ ןיא ,םהילעמ לטומ םרפסשכ 
,ךכל הפי םחוכש ,הדימע-ינב וליאו ,הזכ דבכ 
תוישעמ ירופיסו ,ללכב םירפס םיארוק םניא 
;המל םינקזו םידלי :ויתלאש .ןכש-לכ-אל 
רבכ וייותיפו םלועה ילבה לכ - םידלי :בישה 

רבכ וייותיפו םלועה ילבה לכ-םינקז ,םהינפל 
םיחותפ הלא םג הלא םג ןכ לעש ,םהירוחאמ 

.הדגא לש התמאכ תמא ןיאו ,תמאה ינפב 
וז ,וב ,דתיה תומימת דוע ירה ,תומימתל םאו 
רופיס המילש העידי עדיש ,תומילש הנבומש 
ילודגמ היהו ,ץוחמו תיבמ ויתורוקמ ,רופיסו 
שיב דבלב אלו ,היתויגוסל וז תכסמב םיאיקבה 
להל השמישש ,וז ותעידי .םימעב םג אלא לאר 
ויתורוקמל השעמה-רופיס לש וקוריפ תא הכ 
וקמב ובולשת תא השעמל השמיש ,ץוחמו תיבמ 
לעמ הכלהל היה ,בלשמהו רבחמה ,אוהו ; ויתור 
סמה םעה ךותב היה השעמל ךא ,רפסמה םעה 
תאזכ הדימבו הזכ רבד .רפסמה םעה דחאכ ,רפ 
רמוחב שולל םדי וחלשש ,ורוד ינב ועדי אל 
יענ וטלפ וא לוזלז לש המיענ וליטה םאו ,הזה 
,רבד לש ותימאל ירה ,ותמועל הניטר לש המ 
,וחוככ םחוכ ןיאש ,םמצע לע תמוערת וז ,דתיה 

יושע היהש ףא ,ומצע תא םייקש חוכ אוהו 
וטקלתנש תוילוחה תא עדוי - הבו הנממ הריתסכ 

לשה תא עדויו םינוש םינמזמו םינוש תומוקממ 

ףאו ,הדוכיל-םלשהל עייסמו הדכלתנש תלש 
רתוי ומצע אוה ,ומצע תכאלמ אוה םלשההש 

.ומצעמ ללוכ ,ומצעמ 

ה 

לאקזחידב יכדרמ 'ר אוה ונירבד רקיעש יפל 
וכותמו עטינ וכותבש גוח לע רבדל ונדיב ןיא 
דקומכ ,שיא שיא ,םה גוחה ינב לכ ןכש ,חמצנ 
תרובח-םיטעמ ונירבד ויהי ןכ לעו ,ומצעל 
ואצי אלש ,היצילג יגב ,איה םימכחהו םירפוסה 
תטיש איה ,םינושארה תורודה לש םתטישמ 
ודה לש םתטישל וסנכנש ףא ,המודקה הרותה 
,תינרדומה תורפסה תטיש איה ,םינורחאה תור 
רבא םה ךכ וז לש הירבאמ רבא םהש םשכו 
ןיא הז ינאגרוא בוליש-לפכ .וז לש הירבאמ 
לע יולתה הטלשו הרוגשה המסיסה יפל וסנרפל 

הברדא ,המודכו תימואל-תיתד העונת :הבג 
ונתה ימוחתב םילועו םיצבצבמה ,תורפסה ייוליג 
רתויו ,וז תוינגרואמ םיקוחר ,היפגאו תאזה הע 
םניאו ,המחלהה ןמ םהב שי גוזימה ןמ םהב שיש 
וסמהו זעהש - םהה םישיאה ןויבצל ללכ םימוד 
בש םימתהו םתה ,ץישפיל ם"אר היה םהבש ךב 
'ד םהבש גנעמהו ןווגמה ,רגילז ףסוי 'ר םה 
,ןונגע י"שר םהבש םלשומהו בכרומה ,ןימינב 
אריהו ,ןולי ךונח 'ר םהבש ןדפקהו רימחמה 
יא רכז ,לאקזחי ןב יכדרמ 'ר םהבש םלשהו 

.הלחנל םלעפ רכזו הכרבל םתויש 

א"לשת טבש ,םילשורי 

:»לכימ .י .ב 

ררושמה-רענה 

א 

תוצנש ,ןמרתלא ןתנ לש וכרד איה האלפומ 
לע ההותה .התליחתב תולפוקמ ןניא הית 
לע ,ויכשמהל שרדנו רזוח ,אוהה קוחרה הצקה 
התארקלש ,דבלב םירידא-תקינז :םכסי וחרכ 
ןמ ךלהה תא התלעה ,יאשחב ךרדנו ןנוכתה 
זעבש ןכתיי ,םנמא .ותמר ,המרה לא רושימה 
םייושעה ,םהידירש וא ,וטע-ייוסינ ורייתשנ ונוב 

וימה הקינזה .הירוסיו תורזאיה התוא שיחמהל 
,הליגר הדיעצב זא תיארנ ילוא ,דתיה ול תסח 
שוהש תומדקתהה תטלבתמ םימיה תוברב קרש 

,ררושמה לש תורעושמה ויתוזוגג םלוא .הב .דג 
התע דע ,םוקמ לכמ .רז-ןיע ןתפזש םא קפס 
סנ הז רדעה ללגב .םיארוקה תעידיל ואבוה אל 
,א"צרת דע ו"פרתמ ,ותחימצ יטרפ ונתאמ ורת 
."םיבותכ"ב ויריש ירוכיב לש םוסרפה תנש 

,עודיבו םייקב קפתסהל אלא הרירב ןיא אליממ 
תונקסמה תא ןכו הקידבה תא םהילע ןיעשהל 

.הנממ תועבונה 

ויתוזורה ורמשנ ,ליעל זמרנש יפכ ,תאז תמועל 
כרעה תא תרשפאמה הדימב תוחפל ,תומדקומה 
וחוכ םיטולק ןהב אלש ,לקנ ןובנל תעד .ןת 
ףא .תילויהה ,הפרה םתולגתהב םג ולו ,ודוחייו 
ןיא ךכ ,ןתובישחב זירפהל ןיאש םשכ ,ןכ-יפ-לע 

תודע :ןתיווהכ ןתוארל שי אלא ,לילכ ןלטבל 
רובעכש ,ןוריט לש תינססהה ותשישגל הנמיהמ 
וצפח-זוחמ לא עיגהו ךרדה ול הצפקנ םינש 
המולעה ותקלח םג ףשחית םעפ-יא םא .ףסכנה 

 341

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 24 Dec 2018 21:37:22 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 338
	p. 339
	p. 340
	p. 341

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 �턬⁎漮 팯ה אדרⴅ��תשלא  �퀅אפריל‱㤷ㄩ⁰瀮′㐳ⴳ㘶
	שער 팅��
	תצפיות⁛灰⸠㈴㌭㈴㙝
	אלקה 픅퀅עורכות ��퐠孰瀮′㐷ⴲ㔳�
	אחרית 퐅לדקה⁛灰⸠㈵㌭㈵㑝
	שיר 퐅�孰瀮′㔴ⴲ㔴�
	המהפכה 퐅턅��픅툅�והתודעה 퐅�픅�孰瀮′㔵ⴲ㘲�
	חושך 턅턅孰瀮′㘳ⴲ㘳�
	מהיוםⰠהעמדת 孰瀮′㘴ⴲ㘴�
	והרגלים 턅픅팠באדמה �팅퐠孰瀮′㘴ⴲ㘴�
	נימפה �턅퐠ושרך 턅�픅孰瀮′㘵ⴲ㘵�
	משירי 퐅�휅퐠⠅턩⁛灰⸠㈶㔭㈶㙝
	שיחה �האל 퐅 픅퀅�ונותניה מהם 퐅퀅휅팠עכו∅�האחר 픅�瀮′㘷ⴲ㜱�
	מתוך‧עשרים ��הבה✠孰瀮′㜲ⴲ㜳�
	נעימות ��픅팅�孰瀮′㜳ⴲ㜵�
	עוד 픅픅팠孰瀮′㜶ⴲ㜷�
	שוב 퐅孰瀮′㜷ⴲ㜷�
	טעימות ��אמילי 팅��픅�孰瀮′㜸ⴲ㠳�
	מה �퐠אדם ��חדש 퀅עצמו⁛灰⸠㈸㌭㈹㑝
	30° C [pp. 295-296]
	בדל 픅퀅�퐠פדגוגית⁛灰⸠㈹㘭㈹㝝
	∅�턅픅팠את 퐧 �חיים �פרנסה∠孰瀮′㤸ⴳ〲�
	זכרונות 퀅זוכריםⰠבנאדם⁛灰⸠㌰㈭㌰㍝
	אבן ��퀅픅�瀮″〳ⴳ〳�
	את 퐅팠שלי⁛灰⸠㌰㐭㌰㑝
	עיונים 픅턅휅�픅�
	מיבנה 픅턅�퐠בקבציⴅ퐅�퐠של �אלתרמן⁛灰⸠㌰㔭㌱㥝

	בין 툅�퐠לגירסה㨠עיון 턅픅퀅�퐠✅픅 ��턠פיכמן⁛灰⸠㌲〭㌲㥝
	י⸠ל⸠פרץ 픅עברי⁛灰⸠㌳〭㌳㝝
	בעל �픅�מעשיות
	בעל �픅�מעשיות⁛灰⸠㌳㠭㌴ㅝ

	הנערⴅ퐅�픅孰瀮″㐱ⴳ㐶�
	שני �ישראליים⁛灰⸠㌴㜭㌴㥝
	חץ 턅픅�
	צדודית �עצמאות⁛灰⸠㌴㤬″㘵�
	הקול 픅퐅퐅팠孰瀮″㔰ⴳ㔰�
	∅퐅�툅�퐠בפסוק 퐅턅�灰⸠㌵ㄭ㌵㉝
	∅퀅턅�המנגינה �픅��נשארת∠孰瀮″㔳ⴳ㔵�
	הבעיטה 턢אנדרטות 퐅�퀅픅턅픅⁛灰⸠㌵㔭㌵㙝
	תימותⰠתבניות 픅툅픅픅孰瀮″㔶ⴳ㘰�
	זריאלⰠלא 퐅�לשוא⸮⸠孰瀮″㘰ⴳ㘱�
	אפיקורוס ל⁛灰⸠㌶ㄭ㌶㉝
	עליית �픅팅�רס⁛灰⸠㌶㈭㌶㉝
	ה∅�휅혅픅 퐅퀅�혅�מהדורה �팅�孰瀮″㘳ⴳ㘳�
	ידיעות⁛灰⸠㌶㌭㌶㑝
	דואר �— 孰瀮″㘴ⴳ㘵�

	שער 퀅휅픅�



