
םירפסו 92

 םלועה תויוברתב ןמאה
 ,    הינוריאב בלושמ—םוסק ןח לש טוח

 —רצוי לש הלילק תובבושו ,רקוח לש תוקמע
 קתרמה יתונמאה-יפוסוליפה רפסה יפדב רוזש
 ןמאה" לע ןייטשפרש ימעךב ונל שיגהש
 לש תרהצומה ותרטמ ."םלועה תויוברתב
 ןויד ךות תונמאה תוהמל ברקתהל איה רפסה
 ־במב ,ויתווקתב ,ויתולאשמב ,ןמאה עבטב"
 יחש העשב שחש קופיסה תשוחתבו ויבוא
, (10 ׳ע) ״םינוש תומוקמבו םינמזב רציו
 םירחאש ןפואבו ומצע תא האור אוהש ןפואב
 רבחמה שרופ ,וז הרטמל ורתחב .ותוא םיאור
 תויומד לש תגווגמי הרישע העירי ונינפל
 התויוברת ינויבחו םלועה תוניפ לכמ םינמא
 ןמאה תא וניניעל שיגפמ ,תונוש תופוקתב
 ,בוצעה יניסה רייצה תא ,זילעה יסומיקסאה
 םייגיבה-ימי תישאר ליש למעה ןמואה תא

 תא ,רדוהמה ידוהה ןמאה תא ,םייפוריאה
 יאקירפאה לספה תא ,ינואגה יסנסנירה ןמאה

 םג ןבומכו ,ןקתפרהה רודבורטה תא ,אגה
 עבשומ טסילאודיבידניא—ינרדומה ןמאה תא
 .ותוריחב ןהו ותותיחשב ןה ,ולבסב ןה
 ינללוכ דעי תרשל אב תויומדה רואיתש ףא
 תויומדה ןיא ,תוינויע תונקסמ שיחמהלו

 רפסה יפדמ תולוע ןהו הז דעיל תודבעושמ
 ףא הייחמה תימיטניאו תישונא תוריהבב
 בואשה רישעה עקרה^רמוח תא תנגראמ
סא ,היגולוכיספ ןוגכ םינוש הכ םימוחתמ
 -גולויצוס ,היגולופורתנא ,היפוסוליפ ,הקיטת
 תדוקבה .תיתונמאו תיללכ הירוטסיהו הי

 הביאש לש הטישה דגנ תולעהל םיגהונש
ילת ידכ ךות םינווגמ תורוקממ הנחבה-אלל

 גולופורתנאה השעמכ—םרשקהמ םירבד תש
 החוכ ןיא—גנוי גולוכיספה וא ,לשמל ,רזיירפ
 הפי חילצמ רבחמה .ונינפלש הרקמב הפי

 הרכה ךות ,הזה ינוגברה רמוחה בולישב
 ורשקהב טרפ לכ לש תילוגסה תועמשמב
 ףא תיחטש הללכהל הטונ אוה ןיאו ,םיוסמה
 :ןכ לע רתי .םיטרפה ןיב ןוימדה ברשכ
 תללכהל ויארוק התפמו התפתמ רבחמה ןיא
ובגל רבעמ אוהש יפכ ןמאה יומידל םיטרפה
 ךרד טקונ אוה ןיא ףא ,תוברתו ןמז תול
 תומד תיינב לש הז גוסמ םירפסב תלבוקמה

ושמה תוגיכתה ףוריצ ךות דעצ״דעצ ןמאה

 לבמק .׳ג ,לשמל ,השעש יפכ ,םינמאל תופת
 רוביג״ה לש תיגולותימה תומדה לע רפסב
 ןייטשפרש ׳םורפ ,ךפיהל ."םינפה ףלא לעב

 הלעמ אוהש םינמאה תויומד תא ריאשמ
 ןמזהו הרבחה ,תוברתה תרגסמב תועקושמ
 הז דיל הז םיבצינ ךכ .ולעפו וחמצ וב
 תישפנה הינומרהה תא שפיחש יניסה ןמאה
 יטסילאירוסה ןמאה ,םזיאואטה חסונ תימינפה
 -ירפה" ןמאהו ,תויזהו םימסב ותרכה עיבטהש
 תוחוכ תא סייפל הסינש "יתרוסמה-יביטימ
 תויאמצע םיכרדכ הלא לכ—רבעמש והותה
.הריציל

 לש הרוש רבחמה ביצמ הללכהה םוקמ לע
 םיגושה רפסה יקרפ תא םידכלמה םיביטומ
 תרגסמ לש הילבכב םדוחיי תא סונאל ילב
 םיאטבמה ,םיירקיעה םיביטומה יגש .תלבוכ
 יבגל רבחמה לש ויתורעשה תא הארנה לככ
בו ,ןמאה טבלתמ ןהב תודחוימה תויעבה
 * מאה תא תונייפאמה תונוכתה תא םג—עלבומ
 תונמאנה ןיבש טקילפנוקה ,תישאר .םה ,תונ
 הרזח ורקיעש יוקיחל ,םיללכל ,תרוסמל
 -אטנופסל הריתחה ןיבו ,םייקה לע הרימשו
הו שודיחה רחא שופיחה ןמ הב שיש תוינ

 לש ןפ ותוא ,תינשו ;הארשהה ךרדב תילגת
 ךות יוטיבל הריתחב ורקיעש יתריציה ץמאמה
 תכיפה" תרשפאמה תיביטקייבוא תוימיטניא
 "הוקתלו גנועל המודה והשמל הקושתו באכ
 רחבש םיביטומה ינשל ינייפאה .(11 ׳ע)

 ,םהב העובטה תוידוגינה אוה תולעהל רבחמה
 .םדוחיא תא תרשפאמ היאישב תונמאה רשא
 תונמא םג ומכ ,תייוקיחו תיתרוסמ תונמא
 ןהב שי ,תינמכחו תיחוויד ,תיביטקייבוא
 תינאטנופס תונמאב ומכ שממ ,קופיסה״יאמ
 ,תוצרפתהל וא יתודלי יוטיבל הבורקה ידמ
 תפקשמה הריתי תוימיטניא תלעב תונמא וא
 םייפרגויבוטואה~םיישיאה הקושתהו באכה תא
 ,ירשפא םידוגינה ןורתפ .קיפסמ דוביע אלל
מאב הפוצהש ומכו ,תונוש תומר לע ,ןבומכ
 ןמ ותומשרתה יפ-לע עירכהל ישפח תונ

 ריתומ רבחמה ךכ ,התרטמ הגשוה םא הריציה
 תונורתפה ביט יבגל הערכהה תוריח תא ונל

גה םתוא רשאו תונושה תויוברתה ורשפיאש
 לבסבו םהייחב םינושה םיגמאה ומיש
.םתריצי



193הפשכמה תנוע

 רשועבו רפסה אשונב שיש ברה ןינעל ףסונב
 דוע רפסב וב שי ,וב אבוימש ןווגמה רמוחה
 ןפוא אוהו ,דוחיי ול הוושמה ינייפא ות
 ןייטשפרש ׳םורפ ידיב הלע .רמוחה תגצה
 םהש השיגבו ןפואב תונמאו םינמא לע רפסל
נופס ןיב דחוימה בולישה .םדוסיב םייתוגמא
 תוימיטניא ןיבו םיללכל תונמאנו תוינאט
 תוחפ״אל רפסה ןונגסל ינייפא תויביטקייבואל
,  בומה תורוקמב תוקבדה דצל .ונכתל רשאמ

 תיפוסוליפה תוריהזהו "תורעהה" חפסנב םיא
על רבחמה הטונ ,םירבדה תגצהב תעלבומה
 תבוטל תטשפומה העיבקה לע רתוול םית
 םוקמ לע ביצהלו ,רופיס ידי-לע השחמהה
סהה םוקמ לע ,הרופאטימ—תינויעה הנקסמה
 יוטיב םוקמ לעו ,ןדועמ זמר—טרופמה רב

 הטונ ךא תבייחמ הניאש תומשרתה—הדמע
 ריכזמ םעפ אל .ןבומ־תדבכו םינפ׳תבר תויהל
 ןייטרק לש ורופיסב רוביגה ירבד תא רבחמה
 .הלא םיהבגל ינכילומ ינויגשב יבל" :רמואה
 דימתש ףא ,(78 ׳ע) ״ץפח יבלש המ השעא
 ~מה הדימב תנסורמ תוינאטנופסה תראשנ

ותמה תויומדה םע תוהדזהל ארוקל תרשפא
 לעב ידי”לע םיפיקעב ףאו םירשימב תורא
 הללכהה לע רבחמה לש רותיווב םג .רפסה
רתב ןמאה לוכי" חסונב םוכיס לעו ללכב
 לש ץמשמ רתוי שי טרפב "תונושה תויוב
 ןזוס יפל תוחפל—הפידעמה תיתונמא השיג
רפה ינפל םלשה תסיפת תא רשפאל—רגנל
 ךותמ טלשה לש תיתטישה היינבה לע םיט

.םיטרפה

 וק תא המילשמה תרוקבה ךרד-לע ,ףוסבלו
 חרכהב אוהש ,הז גוסמ רפסב :תולעפיהה
 הריחבל תועצה תולעהל םעט ןיא ,יביטקלס
 ןויד לש רחא ןפואל וא רמוחה לש תרחא
 דימעהל הנווכ ךותמ ךא .גצוהש רמוח ותואב
 םעט שי המיאתמה הביטקפסרפב םירבדה תא
 יתשמ תחא קר אוה ןמאה רקח יכ ריעהל
 תעפותל תוברקתה תורשפאמה ךלמה־יכרד
 רקח איה הינשה ךרדה .התנבהלו תונמאה
 ,הטילקה תייווח ,רמולכ—תונמאב הפוצה
 .תיתונמאה הריציל הבוגתהו דוביעה ,הסיפתה
 יגל םישיגמש הנימב-תדחוימ הנתמ התוא
 הנתמ תכפוה—(201 ׳ע) םייחה חתימ—םינמאה
רצונ אוהו ,הלבקיש ימ יוצמש םושמ קר

 ןמאה תייווח ,התוא ותווח ידכ ךות התוא
 תוסחיתה ילב הנבהלו רקחל םנמא תנתינ
 היהת אל תונמאה תנבה ךא ,הפוצה תייווחל
 יליבשבש הפוצה ןמ תומלעתה ידכ ךות המלש
 קצומו תואיצממ הלועמה המ־־רבד" ןמאה רצוי

.(201 ,ע) ״םולחמ
.ק .ש

תפשכמה תתע

 עצעטצמ הקירבמה ,הקלחה רעשה תפיטע לע
 לש הביט תא תמלוהה הזופב ץיברוה ריאי

 חתופה רישה .דאמ המונצה םירישה תפוסא
טשטימ וירחא םיאבה םירישה .ויפיב עיתפמ
 תוכיא אלא םתוכיא ןיאש דע םיכלוהו׳ םיש
 -רוה לש ויריש .תיליפרעו הקמקמח תילילצ
 הכותב תארובה הפדצל םימוד ,םבטימב ,ץיב
 ףצרב תמשובמ ,דאמ תשטולמ ,היפהפי הנינפ
 עגר-תשוחתי תורצויה ,תוטשוקמ םילמ לש
 איה םיתעלש תופייפי—המשל תופייפי לש
 לש הפוגש הדרח תשוחת לע ךכוסל החילצמ
 הלגמ איה רתוי תופוכתו ,ובוחב ןפוצ ריע
.תעצעוצמר תילאנאב תומכחתה
 רישב ץיברוה לש וחוכ הלגתמ ובטימב ,ןכא
 םיימשה" :״רגוס ינולח רוא״ יורקה ןושארה
 הנוכמב/,טיבה אל םינגה ןמ לצו/ויה םייקנ

, *רטע תומותי רואבו/הבחר הבחר הנדע שמש

 ינולחב הפקשנ/םיבגה הב ורבידש/.תקלוד התי
 המולחש דאמ האלפנ ן ,רגוס יעלה רואו

 /.תויקנ לצ תייזהמ התמוניה תונקונקו/ינולהב
 אל ."םירישה ריש /םירעוב הישובלמ רשאל
 ריע") "הרוזפ ריע" ,ינשה רישה ונממ לפונ
ושעש דלי/התנתמ האלפנ התעיגרש הרוזפ
ה וא ,("אוהה םוקמהמ/הב טיבמ תוומ היע

 -ש םיזמרמ הלא לכ ;"קתמת הכשח" ריש
 ריע יפונ םה ויפונש ררושמ אוה ץיברוה
םירחאה םירישב .הקעומ תייוורו שמש תגופס

ועה תויוברתב ןמאה :ןייטשפרש ימעךב *
 ;דקומ לאירבג :(ילגנא די־־־בתכמ) םוגרת ; םל
.׳מע 1970 ; 264 ,םיקפא תירפס / דביע םע
 תאצוה ;הפשכמה תנוע :ץיברוה ריאי •*
.׳טע 43 ז 1970 ;הגד
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