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י בסמ טלפמ .(40 ׳ע) ״הקעומל היואר ינא
ק וחרה ,הביבסמש הז קינחמו םמעשמ םלוע
ה תוא .תורוקה־תמישרו תויזה םה ,הל רזו
א יה ,הקעומה ןמ רורחישל יעצמא איה הביתכ
ד מצנ םדאש יפכ" םילמהו ןורכזה לא תתפלנ
י כ תעדוי איה .(59 ׳ע) ״הובג הקעמ לא
ן יבל הניב תצצוח הרידח-יתלבו הרק הציחמ
ל ש הציחמ וז היהתש הנוצר םלוא ,םירחאה
ל כב הדעבמ תופצל רשפאש הפוקש תיכוכז
! הישוח תא ההקה אל הז קותינ .לכה ןיבהלו
ת ושיגר הל קינעהו םתוא דדיח אוה ,הברדא
- ירסח ,םיטועפ םיעוריאל ףא ,םיטרפ-יטרפל
. םימיה םימודו םימוד" .הרואכל תועמשמ
ר גרג םג ריקפא אל .תחכוש ינניא המואמ
ו מכ .ותוא תאנוש■ ינא .רקה ןמזה יגרפיצל
ם ה םימיה םג תונוליווהו תואסרוכה ,הפסה
ה לגמ איה ךכו ;״דחא עבצ לש םיכר םינוויג
, הרואכל־םימלש ,םיחנה םירבדב יכ םואתפ
ם תוא הנשמה היומס תימינפ המירז תרבוע
ד עב העיקשה ,ינש דצמ .הדמתהבו תוביקעב
ה ב תמעפמ .בכשמל הליפנב איה תויזהה-םל
ה תיהש ומכ ,השונא הלוח תויהל הקושתה
ף וסב יתמלחה רשאכ" .תודליה-ימיב םעפ
ת יימיכלא יל הדבא .תולג םעט יתעדי ףרוחה
ו פיסויש תומולחה לע תורצל יתלוגס ,םיפשכה
ה תע דע .הציקיה וקל רבעמ לא יתוא תאשל
י נאו .הציקי לכב תלופמ םעטכ ינא השח
ת ויהל המומעה הגרעה לע ימצעל תגעול
ת וחקולה ,היתויזהב .(17 ׳ע) ״דאמ הלוח
- ירופיס לש םיקוחר םיפונו תוצרא לא התוא
ר כז די-קזוחב לשומ• ,םימסקו תיקתפרה
- ודלי־ידידי ,זיזעו לילח ,םייברעה םימואתה
.הת
, ןוידה תא טעמ ביחרהל יואר וז הדוקנב
- תמושת הברה הילא בסהל איה הדיתע ירהש
ה אב ןנוג הנחש רובס יניא ימצעלשכ .בל
שיה הרבחב תמיוסמ תיתרבח הצובק גציל
זכא הריתס לומ םידמועה ,הירבחש ,תילאר
, םייקה תואיצמו םילודג םילאידיא ןיבש תיר
. ימואלו ימצע סרהל ,רבד לש ופוסב ,םיטונ
י פמ ונייה םיעמוש יאדו רבדה היה ךכ וליא
, רתוי וא תוחפ ,םישרופמ םירוביד הרוביגה
- תישיא היעב איה התייעב .יטילופ םניינעש
מוח םושמ ךכ-לכ ינוציק הנורתפש ,תימצע

ה מחלמו תודלי תוערואמ• .התובכרומו התר
ה ייח-תוגש תא ,םימואתה תא הנממ וקיחרה
ש וגירהו קופיסה יעגר תא ,רתויב תופיה
. םימי םתוא לא תקקותשמ איהו ,םידיחיה
ה ל םיעייסמ םניא םילמה אלו תויזהה אל
ל בא" !הילא תרגוסה קנחה-תעבטמ ץלחיהל
י חוכב שי ןיידע .יל ורתונ םילמ■ קר אל
. לזרבה תותלד תא בסהל ,לודג לוענמ ריסהל
ו קילחי .םימואת םיחא ינש ישפחל חלשל
י נא .הלילה בחרמ יגפ-לע ימשב טושפל
ם ערת ,עתפל אלו עתפל ,זאו ...םתוא הסשא
ח ילבי רוא-דוציר .המומע תוצצופתה תחבא
ו לגלגתי םיכומנ םידה יערק .יברעמה קפואב
. תתוש קוחצ לש תוצרפתהו .רהה-תורקנב
ם ילודג םיבחרמ לעו ...טיטרמו• ףחוסו זע
ה לצההו הבישה .(198 ׳ע) ״הרק הללש דרת
ס רהב ,תומוח תסירקב !תלופמב הנאובת
ם ישוח-ןורכש לש ףוריטב !הלוכ הביבסה
.ביאכמו גנעמו ריעסמ■
- ילבופ חוכיו רבחמה םע חכוותהל רשפא
ם ימיל האי אצמש ןורתפה םא ,ינויע-יטסיצ
שפל ,המודמכ ,םעט ןיא ךא !דחוימב הלא
. ןמורה תרוביג םע ולש ותוהדזה רחא שפ
א וה "ילש לאכימ" ,תיתורפס טבמ-תדוקנמ
בעה תורפסה לש םיבושחה םיגשיהה דחא
ס ומע לש ותביתכב ךרד־ןויצו הריעצה תיר
.זוע

.י .ש

תולוחב בתכמ
ו ארש רתויב םיבוטה םירופיסה יצבקמ דחא
ב תכמ" ,קפס לכ ילב ,אוה הנורחאל רוא
ה יזנצרה ךא ,ןרוק והיעשי לש "תולוחב
ר סוחמ בורה-לע ,הכרדכ וילע החספ תירבעה
ו יה אל בתוכלש םושמ טושפ וא הגשה
ומ ראשנ רפסהו ,םישורדה םירשקה הארנכ
ל ש םיפסומה יכרוע לש לזרבה-תונוראב חנ
.תימויה תונותעה
,תלוכי־לעב ,רגוב רפסמ אוה ןרוק והיעשי

ץ וביקה !תולוחב בתכמ :ןרוק והיעשי•
.׳מע 1968 ! 168 ,דחואמה
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 רוציל וירופיס תנומשמ דחא לכב חילצמה
 ריצי חתימה ןיא .קסופ וניאש יומס חתימ
 דוגינב ורוקמ אלא תוינוציחה תויושחרתהה
כה ,רפוסמה לש תרוונסמה תוריהבה ןיבש
 ירבש ןיבל ,תיתילכתו תקיודמ ןושלב בות
 חפט םילגמה ,וכותב םיבלושמה תוריהבה־יא
 הניאש תישארב םרוקמו ,םייחפט םיסכמו

 ,תרפוסמה תושחרתהל הביסה איהש ,הבותכ
 התה איהו ,איה ףא הבותכ הניאש תירחאבו
.םירפוסמה םיעוריאה לש תיחרכהה האצ
ומת תניחבב אוה ןרוק והיעשי לש רופיס לכ
 ךורא טרס ךותמ תפשחנה ,תיעצמא ,תחא הנ

 -טעמו ,רבחמל ךא תורכומה תונומת לש
 לש רירבשל ,ןכותמ ארוקל הלגנ ריעזמ
 תא הוולמה חתימה .רופיסה ךלהמב ,עגר
 תא דקופה חתימל לושמ םירופיסה תאירק
 ורתונ .לוח־תעבג לע םדא תובקע האורש ימ
לוהו םישטשטימ םמצע םהו ,דבלב תובקעה
 לשמב יתשמתשה ידכב אל .חורה ידי-לע םיכ
כא תוירוזחמב הסכמה לוחה :לוחב תובקעה
 ,ויהש תויושחרתהה לע ,תואל אלל ,תירז

וקה ירופיס בורב תונוש תויצאיראווב רזוח
 רפסמה ומע חוכה אוה לוחה .ונינפלש ץב
 עגר דועש תובקעה תא ראתל ותוסנב ,קבאנ
 קיפסה רבכ רשא תא בושחל וא ,ודבאיו

.תוסכל לוחה

מה רפסמה ובש ,"רטושה תב" ורופיסב ךכ
 הסיכ םעפש ,ותודלי-תבשומ לא בש רגוב
 ןיב" .טלפסאה והסכמ התעו הבוחר תא לוחה
 אלא ,ונלש בוחרה רבע םדא-ימוה תובוחר
 וללס אל שיבכ וליפא ז לוח-ירגרג המה אוהש
 בוחרה לע םישורבה לצ היה רקובב ...וב
מש הרמחה תא םילגמ ונייה—לוחב ונייהו

 לש קמועב םיקומע תורוב םירפוח ,ויתחת
 אוה לוחה" םש ,"םירורפג תוינא״ב ךכו ."די
 ,לוחב ודי תא ןמט .ותוא ףטיל אוהו ךר
גר לע טאל-טאל ורזיפו ןפוחה אולמ םירה
 לש םיירירווא םיקד םיטוחכ דרי לוחה .ויל
 .העיבטה רחאל הריתומ שמשהש ,ןבל רוא
 עבטימ לא טיבהו םמורתה .ובג לע בכש
 סמר ,לוחב רשא ותומדב טעב ,לוחב ופוג
גרג האלמ ולענו ,לוחב רשא ותומד תא
 -ופ תרבג״ב לוחה רזוח ךכו .(30 ,ע) "םיר
,רקובב" תרבגה לש הרצח תא הסכמה ,"לג

 תקלסמ ,ותדובעל ךלוה היה. ריידהש ירחא
 -פצה-ילע םע דחי ויתובקע תא בוחרה לא
ילב ולפנש ןרואה-יטחמו םישרשרמה הפצ
 .השקו הקלח תראשנ התיה המדאה .הל
 הדובעהמ רזוח ריידה היה םיירהצה־ירחא
 תא הסיכש קדה לוחב ויתובקע תא ריאשמו

יסב לוחה בושו .(40 ׳ע) ״השקה המדאה
 בתכמ״ב :ולוכ ץבוקה ארקנ ומש לעש רופ
טמ םוקמ לא בשה עשופה האור "תולוחב
 ויתובקע תא חורה תשטשטמ דציכ" ונומ
 לש הקד הבכשב םותסה רובה תא הסכמו
.(17 ,ע) ״לוה ירגרג
 םירופיסה יביכרמ דחא רחא בקעמ ןאכ דע
 ןרוק לש וירופיסב שי ,ןבומכ .ץבוקה לש
 השעמ לכל תועמשמ םהבש ,םיפסונ םידבר
שמה יכ רמאיי ודובכלו ותוכזל .טרפ לכלו

 ךותמ תועבונ וירופיסב תוילמסה תויועמ
 קפס ילבו ;םהילע תובכרומ ןניאו םירבדה
 דמועש ךכל תוכתוחה תוחכוהה תחא וז
 וירופיס ץבוקמ רבכ בושח ןקיאזורפ ונינפל
 תיפא המישנ לע הרומ םתמישנש ,ןושארה
.יתימא ןמור היתובקעב איבת יאדווש

ןומע רשפ
וגע" תעפוהמ—ןונגע .י .ש לש ותריצי ביבס
 ,"םיצעהו שאה" תעפוה דעו 1909־ב "תונ

 רצונ—םיסנוכמה ויבתכ לש ינימשה ךרכה
 רקח קרש תודימ-בר יתרקב-יעדמ רקחמ
 ־וקבה לש היתודלותב ילוא ול םדוק קילאיב
 יקסב׳צידרבו דנרב ימי זאמ .תירבעה תר
חמל הלדנ וניאש רוקמ וז הריצי תשמשמ
 הריאמו תכלוהה ,תשדחתמ תיתרקב הבש
 רשפא ןונגע תרוקבב .תוגופה ילב הז ןמוני׳פ
 ךומס רידת םיאבה םידחא םינפמב ןיחבהל
 לכ .ויתוריצימ יהשלכ הריצי םוסריפ רחאל
 הנפמ ללוחל תרוקבה תא הבייח וזכש העפוה
 תועיבקמ תגסל ,הילכ תא קודבל ,התשיגב
 הריציה תא שדחמ ףיקהל תוסנלו ,תוינקספ
.הלוכ
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