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־ יפ לזרבהיתוליסמ לש ןכרא לדג תיחכונה
. רשע־דחא יפ לדג הדלפה רוצייו השימח
ר ות תא ב״הרא הרבע לבויה תיצחמ ךותב
ז רוזמ בצקב תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמה
. ילאינולוקה םזילאירפמיאה רותל םג הסנכנו

 םע תוריהמב םייחה־חרוא הנתשה ךכ ךותב
ת יתיישעת הנידמל תיררגא הנידממ רבעמה
ודגה םיטסילטיפאקה לש םנוטלשו ,תינוריעו
— הקיטילופה לע םג ןאכמו—הלכלכה לע םיל
, םיפירח םיילאיצוס םיחופיקו תולוועל איבה
.הרגיש התשענ רבכ םתעקוהש

ה ירוטסיהה וניא ןוספזו׳ג ויתאמ לש ורפס
. ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב ב״הרא לש
ם ימודקה״תוצלפמ" לש תויפרגויב בוליש אוה
ל ש רואית םע ,ןהיתולשושו "תוילכלכה
. ןוטלשו םילופונומ לע םיליפנ־־תויודדומתה
! ורפס ירוביג דגנ הפטה לכמ ענמנ רבחמה
 תתל ידכ םתייווהכ םירבד תגצהב ול יד
־ רדנאו ,דלוג לש םהיתולילעמ תקיודמ הנומת
־ גניטנה ,יגנראק ,קוק ,רלפקור ,ןגרומ ,טליב
סיהה ןמו (םידדוב תומש קר ריכזנ םא) ןוט
ת עבש ,ב״הרא לש תיתרבחה־תילכלכה הירוט
.תינידמה הירוטסיהה לע הליפאה איהה

ב םיחרזאה״תמחלמ םויסב חתופ ןוספזו׳ג
ה פיחדה תא הנתנ רשא המחלמ ,1865 תנש
ה ירחאל רשאו תינופצה הישעתל הלודגה
ם יינופצה םינשוכרל םורדהו ברעמה וחתפנ
י דכ ךות הברעמ ורעתסהש ,עצבה־יבאת
 לע ותמצעב ולעש תויטרפ תויורסיק תיינב
ל ש ותשלוח .םייניבה־ימי לש תויורסיקה
ה חימצה רואיתב קפתסמ אוהש ךכב רפסה
ם ילופונומה ,ןוהה־רבצה ילעב לש תילכלכה
ם יסחיה תכרעמ לע דומעל ילב ,םיטסורטהו

 ףא !םינושה םיסרטניאה ןיב הטושפ־אלה
ן יבל םניב םיסחיה תכרעמ לע דומעל ילב
, ךכ .הקילבופרה לש תויטילופה תויושרה
ואמ תויהל םיחרזאהי־תמחלמ תכפוה ,לשמל
י לבמ םזילטיפאקה ינפב ךרד ץרופה ער
ת וערואמב הז לש עירכמה וקלח רבסויש
ה לרוג תא ועבקו המחלמה תארקל וכילוהש

! םידדושה םינוראבה :ןוספזו׳ג ויתאמ •
>  1969 ,ןקוש תאצוה !ןורבע זעוב :םוגרת

׳מע 452

סיהב ןיינעתמה לכ ,תאז םע .ב״הרא לש
לכה הירוטסיהב רקיעבו ,ב״הרא לש הירוט
ה רוצב התוחתפתה לע דומלל ידכ ,הלש תילכ
ת ינטשפהו תיחטשה הרוצב אלו הקימעמ
א צמי ,םינוש המגמו״החכות־ירפסב הגוהנה
־ שודגו ךרע-בר רפס "םידדושה םינורב״ב
.תודבוע

.ש .י

תימדמ הגשחמ

ואה שיא ןוירוטסיהה ,ילאירא .י רוסיפורפ
תהו הקירמא תודלותש ,תירבעה הטיסרבינ
ה קירמאב תוימואלהו היגולואידיאה תומקר
המורת םירה ,םיירקיעה ותוחמתה יחטשמ ןה

יבתכ

דיורפ דנומגיז

םיברכ 5־ב
י בא לש ויבתכ בטימ סוניכ
תירבעה הפשב הזילנאוכיספה

:םיללוכ םיכרכה

ה זילנאוכיספל אובמ
 ובאטו םטוט
ג נועה ןורקעל רבעמ
ה ילשא לש הדיתע
ם תסהו ינאה
ע דומ אלה
 תחנ אלב תוברת
? המל המחלמ
תורחא תוסמ תורשעו

( 82.50 םוקמב) י״ל 65.— לזומ ריחמב
םירפסה תויונח לכב

ריבד תאצוה
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סותב ,ךרע םתואש הלא םיכרכ ינשב הדבכנ
ם ייגיע-תיודיאמ תורעהו םיפיקמ תואובמ תפ
ה בשחמה תא םכיסו סניכ םהב רשאו ,ולשמ
ו הז .הלא ונימי דע תירבה־תוצדאב תינידמה
ם ע האוושהב דובכב דומעל לוכיה לעפמ
- תוצראב הז םוחתב רוא וארש תויגולותנא
ץ ראב םיארוק :ןכ לע רתי .הפוג תירבה
ם ייושע ,םיכרכה ינש ודעונ םהל רשא ,תאזה
ה ארשהמר דירדמ ,זכורמב ,םהב אוצמל
.תירבע תינידמ הבשחמל
- יסחי לע התואנה הרימשה לכ םע ,ןכא
ם ילדבהה לכ םעו ,הדימה-שוח לעו ,תודימה
ו נימי לש םלועב ןיא יכ המוד ,תוהמבו עקרב
ת ייווחל ,יאקירמאה ןויסנל הבורק הלבקה
, הקירמא לש תירוטסיההיתימואלה תווהתהה
ה דועש ,השדחה לארשיב תמלגתמה וזמ■ רתוי
סיה לש םינש האמב קחודב ראפתהל הלוכי

.הפוצר הירוט
ו מצע ילאירא רוסיפורפ לש ויתורעהמ המכ
י דכ ןהב שי םיכרכה ינשל יללכה אובמב
ת צק לע ,הקווד ןווכתמב אל םג םא ,עיבצהל
.ןהילאמ תושקבתמה תולבקתה ןמ

רה ץראל אבה תא הפפיל התישאר ןמל
ם ירגהמה ןמ םיברל .השדח הלחתה לש השג
ם הו ׳הדועיה ץראה' תאז התיה םיבשיתמה
ו מכ ,התיה אל ץראה ...הב לחנתמה ׳לארשי׳

p ,ןשיה םלועב atria, א ל איה ;תובא־ץרא
ר כומ ףונ לש ,תונורכז לש ץרא התיה
רשומ םייח גוח לע רגוסה קפוא-וק ,בטיה
, תימואל תרגסמ םג התיה אל איה .םיש
תמ דיחיה ךייתשה הילאש המוא־תייליהק
. ..דיתעל תכייש התיה ץראה ...ותיירב תליח
ו טלקנש תוצובקהו םידיחיה תא הכפה איהו

.שדח םעל ,׳םינקירמא׳ל הב
ת ולחתה לש ץרא דבל אל תאז התיה...
הריגה לש ץרא םג אלא תושדח תווקתו

ידמה הבשחמה :(ךרוע) ילאירא עשוהי •
ד סומ ;(תודועתו תורוקמ) תירבה־תוצראב תינ
 ךרכ ;םלועה תורפסמ תפומ-ירפס / קילאיב
ת מחלמל דעו םינאטירופה תריגה ןמל :ןושאר
 ךרכ ן ׳מע 1960—1607(, 1967, 317) םיחרזאה
ת ואישנ דעוי םיחרזאה תמחלמ ןמל :יגש
—1861(, 1969, 412) ידנק .׳מע 1961

ל ש חורהו־שפנה־דלהו ,תדמתמ הדידנו
־ חרוא לש דרפנ־יתלב קלח ךפה דנו-עגה
ה תובשיתה תישארמ .ינקירמאה הבשחמה
הת לע הקירמא הרזח םירשעה האמל דעו

ע נ לובגהשכ תשדוחמ הריגה לש הז ךיל
ה כלהו הרבג תודיינל הייטנהו ,הברעמ
ו מע איבה הז ךילהת .תינקירמאה הרבחב
תהו בשוימ רבעמ׳ תדמתמ םישרש-תריקע
- ריע ןאכמו ,דיתעה תנכהבו הווהב תוזכר
ה ריהמ הטלחה רשוכ ,יופצ-יתלבה יפלכ תונ
ת א ףרש יפוריאה רגהמה .תולגתסהל ץרמו
־ רא יפוחב תחנש העשב רבעה םע וירשג
ק חדנו םעמעתנ הז רבעש וא ,תירבה-תוצ
דחה ץראה לש םמושיר ינפמ רתויו׳ רתוי

ם תאו וינפל ובצינש םישדחה םייחהו הש
, ץראה דילי ץולחה .דדומתהל היה ךירצ
עמ רפסה תא קיחרהו הממשה תא שבכש
.היווח התואב הסנתנ ,הבר
יחיב לעפש ,רבעל רוכינ לש הז ךילהת
יקה רושימב הנשנו רזח ,רופס אלל םיד
ר בדל רשפא ...תואמצעה תמחלמ םע יצוב
ה ווהתנו ךלהש שדח יגולוכיספ ןונגנמ לע
' יכו תויצאטניירוא ,תושיג לש ןונגנמ ,ןאכ
ד יתעה יפלכ הייפיצו הייטנ לש זןמז־ינוו
י מאנידה יפואה תא ודימעהש ,הרומתהו

.ויתודלותב ינקירמאה םעה לש יללכה
( אובמ ,17—15 ע״ע ,׳א ךרכ)

:דועו תאז
ת ואיצמל תינידמה הבשחמה ...תוסחיתה
חמה תודלותב דחוימב תטלוב תירוטסיה
ת יעבט תיארנ וז העפות ...תינקירמאה הבש
־ וקו תובשיתה לש ךרדב ...הרצונש הרבחב
ק סופ-יתלב קבאמ לש םיאנתבו היצזינול
ה אמה ףוס דע .יתרבחהו יסיפה המויק לע
׳ ךרדב׳ תינקירמאה הרבחה התיה ט״יה
ו ניאש ךילהתב ,הלמה לש הנבומ אולמב
ב יחרהש ,תיתובשיתה תוטשפתה לש קסופ
זמב יטנלטאה סוניקואה יפוחמ בושייה תא
מב .ברעמב טקשה םוניקואה יפוח דע חר
י סופד םג ונתשנ הפוקת התוא לכ ךש
ת יתד ,תינתא הניחבמ בושייהו הרבחה
ם ילקא ורצי אל הלא םיאנת .תיתוברתו
ת וילאטנמ ודדועו הירואיתב קוסעל חונ
יפ־לע רבד לש וכרע הנדש ,תיטאמגארפ



185תינידמ הבשחמ

־ עב רותפל ותלכי יפ־לע ,ישעמה ושומיש
( 10 ׳ע ,םש) .ןתוא הלעמ תואיצמהש תע

ח וכיווב ונתוא םיקיסעמ םהבש ,הלא םימיב
ן וגכ הלאשב ךכ־לכ יתוכאלמו רקע ,לפת
ן ינע ירבעה ארוקה אצמי ,״? ידוהי והימ"

׳ ע ,א ךרכ) "?והמ ינקירמא" הסמב דחוימ
ר וביחב "ישילשה בתכמה" ךותמ ,(רגו 71
ס פדנש "ינקירמא יאווח תאמ םיבתכמ" םשב
ש יאה תאמ ,1782 תנשב ,ןודנולב ,הנושארל
י אקירמא־יתפרצ ,רקוורק־הד ן׳ז םויג ל שימ
אה "העדות״ה תובאמ ,עודי ןבומב ,היהש
ו לא ןוגכ תורימא םיאצומ ונא ןאכ .תיאקירמ
:(3—311 ע״ע ,ב ךרכ)

י פל גהונה ,שדח םדא אוה ינקירמאה
ויער תוגהל אופא וילע !םישדח תונורקע
־ ידיחי ...תושדח תועד רוצלו םישדח תונ
־ נא־עזגל ןאכ םיכתומ תומואה לכמ םדא
וחי םהיתודיתעו םהילעפמ רשא ,שדח םיש
. ..םלועב תולודג תורומת■ םימיה דחאב ולל
, רבד לש ותימאל ,ללכ םיעדוי ונא ןיא
ב ר־המ ,ןכא ...םדא לכ לש וצרא ויז >םירז

[ רגהמה] אוה הזה יונישה בקע !יונישה
ה לועפ תלעופ וז הרומת .ינקירמא השענ
ת ומודקה־תועדה לכ תא תקתשמ ,הלופכ
י לגרה תא חכוש אוה ,ולש תויאפוריאה
ח וכשל אוה יושע ףא םימעפו ...תופיפכה
ורק םיתעל רבוע אוהשכ ,הדימה לע רתי

.תרחאל תחא תוינוציקמ תוב
, 1915 תנשב ,הנש 130־כ רובעכ ,הנהו

יחה תוביסמהו תינאגרואה החימצהש העש
ב ״הרא תא לישבהל רבכ תובורק תוינוצ
ן יידע ,הנושארה הגרדמה ןמ תימלוע המצעמכ
ו ירבדב—תעדומו הפיקת—תעקוב המינ התוא
ם ואנב ,ןוסליו ורדוו אוה ,יאקירמא אישג לש•

א והש ,"ונדובכמ הטמל המחלמה" ,םסרופמ
ל הק ינפל ,תוחרזא תקנעהל סכטב עימשמ
ן מ תצק ויה ךכו .םישדח םיחרזא לש בר
, ב ךרכ) אוהה דמעמב עימשהש םירבדה
:(2—311 ע״ע

ת דלוהב תיסנתמה םלועב הדיחיה ץראה וז
ת ודמוע תורחא תונידמ .תרזוחו הדימתמ
ו ז הנידמ .ןהלש ןמע ינב לש םיוביר לע
דח תורוקממ םינוא אומגלמ תקסופ הניא
םנוצרמ המע םירבחתמש הז ידי־לע םיש

10 *דש□ הי־זויד־ז□ ־1=11־3
ן יזלומא־ל .השש הרטיגל .םירתימ העברא רוניכל
ם ינכומ םינווג העשתו םיעבש רובמט לש קלרסוס־ו
ה עיבצל ןיזלומא ינווג העבשו םיעברא .שומישל
ם ינווגה םיינשו םישולש — המלשהלו תיביטרוקד
ל כו תונולח ,תותלדל — קלרמוס לש םיביהרמה
ן ל רבח !םינווג לש הינופמיס .ץעו לזרב יחטשמ
ד ירצ ךניא .ךיניעל הברעה הניגנמה תא םהמ
ת א םינגנמ קלרפוס-ו ןיזלומא .זואוטריו תויהל
? הארמל םיפי תותלדהו תוריקה ?תרמג .םמצע

ל כה .םהב עג .הלוכ הניגנמה הניא ןיידע וז ךא
" םושנל" ךישממ לכה תאז םעו הפיטקכ קלח
:רודיהו יונל — !רובמט ,וורב

ט ־וובמס
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ם ישנו םיקזח םירבג לש םילודג םירוביצ
...תורחא תוצראמ המידק תופאוש
ם יאב םתא ,תוצראה לכ תא םכאיבהב
ת ורחאה תוצראה לכ תא חינהל הנווכ ךותמ
, םכבג ירחאמ םיציצמ םכניא ...םכירוחאמ
ם תשקיבש המ דימתהל םישקבמ׳ םכניאו

ם ילוכי םתא יא ...רוחאמ ןהב ריאשהל
ו שעית ןכ םא אלא הקירמאל רכמתהל
. ..תילכת לכלו רבד לכל םירומג םינקירמא
אה הקירמאש והמ וחכשש ונכותב שי םאו

ו נל םיאיבמ ,םיגפ לכ לע ,םתא ,וב הנימ
י נא הז םעטמ .הנומאה שודיח המינפ םכבלב
עמ םתא ...הכרבב םכינפ םדקמ ימצעלשכ
ה יהנש ונתאמ םיפצמ םתא םא ונתוא םיריש
...ונייהשמ םיבוט
ת ורוקממ רידת תשדחתמ הניאש המוא
־ יאו קפוא-תורצ ידיל עיגהל הלולע םישדח
ייח הקירמא וליאו ;החפשמ לש תונלבוס
ת עגרנ איה הבש דצ לכמש ,העדותה וזב תב
. תושונאה ימע לכ לש םבלב תעגונו םדיב

ומד םיקפא״ו "בשע-ילע" שיא ,ןמטיו טלוו
ך רעל תיגולונורכ הניחבמ דמוע ,,,םייטרק
- למ לש רודל תואמצעה־רוד ןיב ךרדה־יצחב
 ,,יח" אוה ותושי לכבו ,הנושארה םלועה־תמח
צעלשכ איהש ,הארונה םיחרזאה־תמחלמ תא
קירמאה הירוטסיהב תילרוג םיכרד־תשרפ המ
ז רזכא ןחבמ ותוא םותכ רמול ויפב המ .תיא

, אל .םע־ןומה היהנ םא הלאשה וז אל
ם א אלא ;לכ־ןיעל ערכוה רבכ הז רבד
ל כל קוח־הרומו ךרד־הרומ ,שדח םע היהנ

( 159 ׳ע ,ב ךרכ) .םימעה
ם הב םידמוע ונאש הלא ןחבמו־קוצמ־ימיבו
, םהב שי אלה םה ףאש—וישכעו ןאכ ,םויכ
ם יחרזאה־תמחלמל טעמ אל תולבקה ,וצרת םא
ל וכי—םורדל ןופצה ןיב םינשה-עברא־תב
ם ירבד אוצמל ,המודמכ ,ירבעה ארוקה לכוי

וספב ולש ו ז העשל לוכיבכ םינווכמה
ן מטיו טלוו־ ךותמ האבומה תא םימתוחה םיק
חמ" הברה םהב ןיא רשפא .(161 ׳ע ,םש)
ם צמוצמה־ילמרופה הנבומב "תינידמ הבש
־ אטימ״ה ,תינוזחה הבשחמה ןמ םהב שי לבא
ל ש םתייווה ישרש* לא תרתוחה ,"תינידמ
.םדיתע תופעות לאו םואלו םלוע

ר תוי תונמאנ םיידיב ןותנ ונלש הגהה
שב ידמ אוה קזח תוערואמה םרז ז ונידימ
ו נלש הטקה הבראהו ,הגה־שפות לכ ליב
גה טינרבקה תניפס ידי־לע תררגנ
ת א עדויה (.ר .א — רוקמב השגדהה) ל ו ד
כוכו םדא-ינב ךושמל הפיקת ודיו ךרדה
.םתבוט לא תולזמו םיב
ה בש ,הלענה ךרדה איה הרדאנ וזכו וזכ
י רקיע תא הנוילעה החגשהה ונל תחלוש
י נא ןיא יכ דע ,םיעגפ הטעמב היתובוט
מל תולולע ונלש ףלס-תומיזמ לכש רובס
.התכרב תא ונממ עונ

רואמה ךלהמב תאזה תגהונה דיה תייארב
ה יהש ,ולשמ ןיאש הזה רשואה תייארב ,תוע
י נוחטב שדחתמ ,הכ דע תירבה תלחנ

.י .א.דיתעב
עיפוה התע הז

תור פיכיפ
סובמולוק ,םולש היה

ה בהא ןמור ללוכ רפסה
ם ירופיס השימחו תססות
.ינקירמאה יווהה ןמ

 ךפהש םיסרפ רוטע רפס
יסה ונורשכ חוכב יסאלק
ם ויכ ונהש רבחמה לש ירופ
ם יבושחה םירפוסה דחא
.תירבה תוצראב רתויב

י״ל 9.50 ריחמה
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